Devane'de ikinci etap ihaleye çýkýyor
Devane'de 142 yeni konut daha yapýlacak. Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý
4’TE
2. Etap Devane TOKÝ konutlarýný bugün ihaleye çýkarýyor.

Osmancýk'ta sel
felaketlerine önlem
11 ÞUBAT 2016 PERÞEMBE

Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete

Yýl: 1 Sayý: 65

TAÞKIN Koruma Projesi kapsamýnda 4 kilometrelik kanalýn
inþaatý tamamlandý Osmancýk

Belediyesi, sel felaketlerine taþkýn koruma kanalý ile önlem alýndý.
4’TE

MEYDAN BOÞ DEÐiL!
Çorum Belediyesinin stat ihalesini iptal etmesiyle ilgili açýklama yapan
Av. Teoman Þahin, yeni bir ihale yapýlmamasý konusunda çaðrý yaptý
STAT ihalesinden vazgeçilmesiyle birlikte,
Ýmar deðiþikliðine iliþkin davalar devam
ederken ihalenin
iptaline iliþkin davalarýn sona erdiðini belirten Þahin, ihalenin tekrar yapýlmasý durumunda yeniden dava açacaðýný ifade etti.
Örgütlü mücadele çaðrýsý yapan Þahin, "Anlaþýlan o
ki seçilmiþler ve atanmýþlarýn keyfi
iþlerine karþý Çorumu koruma ve
güzelleþtirme ismi altýnda Çorumlularýn
bir dernek kurmasý gerekiyor. Bu tip keyfiliklere karþý gerek hukuki süreçlerle ve
gerekse siyasi ve diðer alanlarda disiplinli ve örgütlü mücadele yapmak
gerekiyor. Bu konuyu çorum halkýnýn
duyarlýlýðýna sunuyorum. Zira yaþadýðýmýz son olayda bu tür konularýn çýkarlarý
ve beklentileri olan siyasi partilere ve diðer derneklere býrakýlamayacaðý anlaþýlmýþtýr" dedi.
Teoman Þahin açýklamasýnda "Stat
ihalesi vazgeçilmesi nedeniyle þimdilik
mutlu bitti ama acaba sorusu önümüzde duruyor. Bir dahaki, ihalede karþý taraf nasýl hazýrlanacak ise biz Çorum halkýnýn da ayný þekilde hazýrlanarak doðayý ve yaþam alanlarýmýzý bu tür keyfiliklere karþý örgütlü mücadelelerle korumamýz gerekiyor" dedi. Stat yerinin
satýþýndan vazgeçilmesini isteyen Þahin,
"Çorumu çirkinleþtirecek bu tip ihalelere
girenlerin yada gir-meyi düþünenlerin
hesaplarýný iyi yapmalarýný da özellikle
tavsiye ediyoruz. Çorum halkýna atanmýþ ya da seçilmiþ olsun hiç kimsenin
sürü muamelesi yapmaya
hakký yoktur, meydan da boþ
deðildir" þeklinde açýklamalarda bulundu.

Çorum'da iki iþ
yeri kurþunlandý
3’TE

30 bin öðretmen
atamasý yapýldý
MÝLLÝ Eðitim Bakanlýðýnca
104 branþa 30 bin kadro için
öðretmen atamasý, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn katýldýðý törenle gerçekleþtirdi. Erdoðan,
butona basarak atama iþlemini
baþlattý.
7’DE

FiLM GiBi CEZA

CAMINA film
çekildiði için ceza yazýlan sürücü
itiraz etti. Mahkeme itirazý kabul
etti. Çorum'da
ise çok sayýda
araç
camýnda
kullanýlan film
uygulamasý zaman zaman ceza
yazýlmasýna neden oluyor. 3’TE

Ceritoðlu ve Ceylan muhtarlarý dinledi
ÇORUM'un Mecitözü ve Ýskilip
Ýlçeleri Köy Muhtarlarý, AK Parti
Çorum Milletvekili ve TBMM Saðlýk, Aile ve Çalýþma Komisyonu
Üyesi Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu
Kurt'u ve AK Parti Çorum Milletvekili Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyon Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý ziyaret etti. Ak Parti Çorum
Milletvekilleri Ceritoðlu ve Ceylan
muhtarlarla biraraya geldi. 2’DE

HABE RÝN KILÇIÐI
KAMUOYU
MERAK EDÝYOR!

2’DE

Büþra KAVUKÇU
Diyetisyen

Diyeta Beslenme Eðitim
Danýþmanlýk Merkezi Diyetisyeni

Kilo Verirken
Yapýlan 7 Hata

Vali Kara, Þoförler
Odasý'ný ziyaret etti
ÇORUM Valisi Ahmet Kara,
Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'na sürpriz bir ziyaret gerçekleþtirdi.
3’TE

Çorum'da trafiðe kayýtlý
araç 156 bin 033 oldu
ÇORUM'da trafiðe kayýtlý araç
sayýsý 156 bin 033 oldu. Aralýk ayý
sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 19 milyon 994 bin 472 adet taþýtýn yüzde 53'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde
14,7'sini motosiklet, yüzde 8,5'ini
traktör, yüzde 4'ünü kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1,1'ini
otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel
4’TE
amaçlý taþýtlar oluþturdu.

Çorum’un Ýlk Görsel Gazetesi
Yandaki gibi QR kod bulunan
haberlerimizi akýllý telefonlardan QR
kod uygulamasý ile kodu taratarak
haber videolarýný izleyebilirsiniz.

www.kesinkarar.com
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HABE RÝN KILÇIÐI
KAMUOYU
MERAK EDÝYOR!

Ceritoðlu ve Ceylan
muhtarlarý dinledi
AK Parti Çorum Milletvekilleri Ceritoðlu ve Ceylan, muhtarlarla bir araya geldi
Çorum'un Mecitözü ve Ýskilip Ýlçeleri
Köy Muhtarlarý, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Saðlýk, Aile ve Çalýþma Komisyonu Üyesi Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu
Kurt'u ve AK Parti Çorum Milletvekili Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyon Üyesi
Ahmet Sami Ceylan'ý ziyaret etti.
Çorum'un Mecitözü ve Ýskilip Ýlçelerinin muhtarlarý TBMM'de Çorum Milletvekillerini ziyaret ederek, hayýrlý olsun dileklerinde bulunup köyleri ve mahalleleri
ile ilgili sorunlarý dile getirerek, milletvekillerinden yardým talep etti.
Ziyarete; Mecitözü AK Parti Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar ve ilçe Muhtarlarý, Ýskilip AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya ve
Ýlçe Muhtarlarý katýldý.
Milletvekilleri ve Muhtarlar mecliste
bir araya gelerek, burada yapýlan istiþare
toplantýsýnda muhtarlar taleplerini dile
getirdi ve destek istedi.
Muhtarlar, 1 Kasým'da milletvekili olan
ve Komisyon üyeliklerine seçilen Çorum
Milletvekillerine hayýrlý olsun ziyaretinde
bulunduklarýný belirterek, kendilerini aðýr-

(*) Bazý olumsuzluklar nedeniyle ihaleyi iptal
ettiklerini, ancak yeniden ihale süreci içerisine
girdiklerini. Yapýlacak olan 15 bin kiþilik stat ile ilgili
çalýþmalarýn devam ettiðini, Çorum'a yeni ve modern bir stat kazandýrmak istediklerini ancak yeni
stadýn yapýlmasýnýn tamamen eski yerin satýþýna
baðlý olduðunu" söyledi. Þimdi aklýmýza þu geliyor,
Turan Kýlýçcýoðlu stadyumunun yerine yapýlacak
konutlarýn ihalesi Kasým ayýnda iptal ediyorsun, ama
yeni stadyumun yapým ihalesini 14 Ocakta ya-pýyorsun, madem yeni stadyumun yapýlmasý eski yerin
satýþýna baðlý ise, yeni yerin ihalesi neden yapýldý.
Ahlatçý'ya param yok 20 milyon liraný mahsuplaþalým diyorsun onunda gýký bile çýkmýyor! Bu
ihalenin iptalini Ahlatçý mý istedi, yeni yapýlacak
ihale þartlarý kamu adýna daha mý faydalý olacak. Ýþte
bu sorularýn cevabýný kamuoyu bekliyor.
(*) http://www.corumdosthaber.net/haber/2031/stat-yeri-yeniden-ihaleye-cikacak.html

layan milletvekillerine teþekkür etti.
Köyleri ile ilgili sorunlarý milletvekillerine ilettiklerini belirten muhtarlar, milletvekillerinde sorunlarý tek tek not alarak,
çözüm noktasýnda kendilerine destek
olacaklarý hususunda söz verdiklerini belirtti.
Ziyaretten duyduklarý memnuniyeti
dile getiren Milletvekilleri Ceritoðlu ve
Ceylan, muhtarlara teþekkür ederek, sorunlarýný bildiklerini ve çözüm noktasýnda
yardýmcý olacaklarýný dile getirdi.

Ceylan, Mecitözü'nün
taleplerini dinledi
AK Parti Çorum Milletvekili,
Tarým, Orman ve
Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Mecitözü Ýlçesi'ni kalkýndýrmak, geleceðe
hazýrlamak ve köylünün refah seviyesini yükseltmek için ellerinden gelen çabayý göstereceklerini söyledi.
AK Parti Mecitözü Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar, Mecitözü Ýl Genel Meclisi
Üyesi Hacý Bolat, Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Ebru Atmaca ile birlikte yaklaþýk
35 köy muhtarý, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek
ilçenin ve köylerin sorunlarýný, taleplerini iletti.
Muhtarlar, köylerin sorunlarýný içeren dosyalarý Ceylan'a sunarak, sorunlarýn çözümü için destek istedi.
Ziyaret sýrasýnda Mecitözü Ýlçesi'ne
yapýlan ve yapýlacak olan çalýþmalar
deðerlendirildi.
Mecitözü'ne yaptýðý destek ve katkýlar için Ceylan'a teþekkür eden AK Parti
Mecitözü Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar,
"Sizlerle birlikte ilçemizi daha iyi noktalara taþýyacaðýz" þeklinde konuþtu.

Çorum'da dünün konusu stadyum yerinin
ihalesinin iptali oldu. Konuyla ilgili insanlardan bize
aktarýlan kanaat þu; Bu iþin içinde bilmediðimiz yerler vardýr. Erken yorum yapmak doðru olmaz. Bizim
bildiklerimizin de ötesinde baþka þeylerde mutlaka
vardýr, onu zaman gösterecek bekleyip görmek
lazým. Gerekçeleri þöyle; Ýki gün önce gün Belediye
baþkaný yaptýðý açýklamada;

Milletvekili Ceylan ise, Mecitözü Ýlçesi'ni kalkýndýrmak, geleceðe hazýrlamak ve köylünün refah seviyesini yükseltmek için ellerinden gelen çabayý
göstereceklerini ifade etti.
Muhtarlarý önemsediklerini, taleplerle yakýndan ilgileneceklerini dile getiren
Ceylan, temel amaçlarýnýn þehirde ne
varsa, hangi hizmetler veriliyorsa, köyleri de ayný seviyeye ulaþtýrmak olduðunu anlatarak, bu hedefe ulaþmak için
köylere yatýrým yapmaya devam edeceklerini vurguladý.
Ceylan, Mecitözü Ýlçesi'nde tarýmsal
sulama amaçlý yatýrýmlar hakkýnda da
bilgi vererek sulanabilir arazi oranýný
artýracaklarýný kaydetti.
Ýlçenin yatýrým ve hizmetlerden hak
ettiði payý alacaðýný vurgulayan Ceylan,
Mecitözü'ne yapýlacak diðer yatýrým ve
çalýþmalar hakkýnda da bilgi paylaþýmýnda bulundu.

'Ýskilip, yatýrýmlardan payýný alacak'
AK Parti Çorum
Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan, Ýskilip
bölgesinin sorunlarýný çok iyi bildiðini,
sorunlarýn çözümü
noktasýnda muhtarlarla birlikte kol kola
mücadele edeceklerini söyledi.
AK Parti Çorum
Milletvekili, Tarým,
Orman ve Köyiþleri Komisyon Üyesi Ahmet Sami
Ceylan ile AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM Saðlýk,
Aile ve Çalýþma Komisyonu Üyesi Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ýskilip Ýlçesi'nden gelen muhtarlarýn sorunlarýný dinledi.
AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Ýl Genel
Meclis Üyeleri Üzeyir Esenkaya, Yusuf Kaya ile çok
sayýda köyün muhtarý TBMM'de Milletvekilleri Ahmet
Sami Ceylan ile Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt'u ziyaret
ederek Ýskilip Ýlçesi'nin ve köylerin sorunlarýný içeren
dosya sundular.
Ziyaret sýrasýnda bir konuþma yapan Milletvekili
Ceylan, ziyaretlerinden dolayý heyete teþekkür ederek,
Ýskilip bölgesinin sorunlarýný çok iyi bildiklerini, il baþ-

kanlýðý döneminde nasýl ki sorunlarýn çözümü noktasýnda mücadele etmiþse, ayný mücadelenin kat kat
fazlasýný milletvekilliði döneminde göstereceðini, kapýsýnýn, telefonunun tüm Çorumlulara ve Ýskiliplilere
açýk olduðunu, birlik ve beraberlik içinde Çorum'u geleceðe hazýrlayacaklarýný kaydetti.
Muhtarlarýn sorunlarýný tek tek not alan ve sorunlarla ilgili dosyayý da inceleyeceðini ifade eden Ceylan, 64. hükümet döneminde Ýskilip'in yatýrýmlardan
payýný fazlasýyla alacaðýný vurguladý.
Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ise gerek
Çorum'un, gerekse Ýskilip'in sorunlarýný çözmek, geleceðe hazýrlamak için gereken çalýþmalarý yaptýklarýný,
milletvekilleri ve teþkilat mensuplarý ile el ele güzel
hizmetler vereceklerini dile getirdi.

Tabip Odasý'ndan Ceylan'a ziyaret
Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr.
Mustafa Azak ve Yönetim Kurulu
Üyeleri, AK Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý TBMM'deki makamýnda ziyaret ederek, bir süre görüþtü.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
Erdoðan ile birlikte Güney Amerika gezisine katýlan Milletvekili
Ceylan, 1 hafta süren resmi ziyaretlerin ardýndan TBMM'deki makamýnda tekrar konuklarýný aðýrlamaya, Çorum ile ilgili sorunlara
odaklanmaya baþladý.
Çorum Tabip Odasý Baþkaný
Dr. Mustafa Azak ve Yönetim Kurulu Üyeleri de Ceylan'ý ziyaret
ederek, milletvekilliðinde ve komisyon üyeliðinde baþarýlar diledi, "hayýrlý olsun" dileklerini ilettiler.
Ziyaret sýrasýnda Çorum'un

saðlýk yatýrýmlarý da ele alýnarak,
yapýlan çalýþmalar deðerlendirildi,
bundan sonra yapýlacak çalýþmalar
ve projeler üzerine karþýlýklý istiþare

yapýldý. Milletvekili Ceylan, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Tabip Odasý heyetine teþekkür etti.
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Çorum'da iki iþ
yeri kurþunlandý
Çorum'un Üçdutlar Mahallesi Albayrak Caddesi'nde bulunan Serkan G.'ye ait
giyim maðazasýnýn camlarýný kurþunlayan S.Y. ve R.S. motosikletle kaçtý. Ardýndan da Kale Mahallesi Þeyheyüp Sokak üzerinde bulunan Ýsmail B.'ye ait perde maðazasýný kurþunlayan þüpheliler,
kayýplara karýþtý. Her iki olayda da þans
eseri can kaybý olmadý. Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, iki olayýn da kýsa sürede aydýnlatýlýp þüphelilerin yakalanmasý
için ekiplere talimat verdi. Güvenlik kamerasýndan kimlikleri tespit edilen S.Y.
ve R.S. yakalanarak gözaltýna alýndý.
Olayla ilgili soruþturma sürüyor.

Çorum'da iki
iþyerini kurþunladýklarý
iddiasýyla 17
yaþýndaki
S.Y. ile ayný
yaþtaki R.S.
polis tarafýndan yakalandý.

Diyarbakýr'da ilaç mümessili Erdal
Yunay, otomobilinin camýný renkli filmle
kaplattýðý için kesilen 198 lira para cezasýna
itaraz etti. Sulh Ceza Hakimi Veli Ünal,
cezanýn suçta ve cezada kanunilik ilkesine
aykýrý olduðunu belirterek kaldýrýlmasýna
hükmetti. Kararda, "Dikkate alýnmasý
gereken husus dýþarýdan bakýldýðýnda
aracýn içinin görünüp görünmemesi deðil,
sürücünün dýþarýyý görebilmesidir" ifadelerine yer verildi.
Diyarbakýr'da yaþayan ilaç mümessili
Erdal Yunay, 8 Eylül günü aracýyla seyir
halindeyken polis tarafýndan durdurdu.
Araç camlarýnda renkli film olduðu söylenen Yunay'a, egzama hastalýðý olduðunu
ve güneþ ýþýnlarýndan korunmak için renkli
film taktýrdýðýný söylemesine raðmen 198
lira para cezasý kesildi.
Bunun üzerine Erdal Yunay, avukatý
Ýbrahim Halil Gökalp aracýlýðýyla Diyarbakýr
4'üncü Sulh Ceza Hakimliði'ne baþvurarak
cezanýn iptalini istedi. Baþvuruyu usulden
kabul eden Hakim Veli Ünal, Trafik
Denetleme Þube Müdürlüðü'nden savunma istedi.
Kararýný açýklayan Hakim Veli Ünal, film
kaplamanýn sürücünün görüþünü etkileyip
etkilemediðine bakýlmadan ceza kesildiðini
belirterek, 198 liralýk cezanýn kaldýrýlmasýna
hükmetti. Kiþilerin bir yasak olmadýkça
aracýnýn içi ve dýþýna aksesuar koyabileceði
belirtilen kararda, bir fiilin yasaklanmasý ve
karþýlýðýnda ceza öngörülmesinin suçta ve
cezada kanunilik ilkesi gereði ancak yasa
ile mümkün olabileceði kaydedildi.
Kanunun koruduðu yararýn trafik güvenliði
olduðu belirtilen kararda, aracýn dýþ
görünümüne bakýlarak ceza kesilmesinin
kanunun amacý ile çeliþeceði vurgulandý.
'ÖNEMLÝ OLAN SÜRÜCÜNÜN
DIÞARIYI GÖREBÝLMESÝ'

Kaza yapan sürücü hem
ehliyetsiz hem alkollü çýktý
Çorum'un Sungurlu ilçesinde ehliyetsiz ve alkollü olduðu belirtilen sürücünün
kullandýðý otomobil, bir baþka otomobile çarptý. Kazada
ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar
meydana geldi.
Kaza, Akçay Mahallesi,
Terminal Caddesi'nde meydana geldi. Ýddiaya göre,
hem ehliyetsiz hem de alkollü olduðu öðrenilen F.G. yönetimindeki 19 SC 647 plakalý otomobil, Cemil Ö. yönetimindeki 19 SA 931 pla-

kalý otomobile çarptý. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, her iki araçta maddi
hasar meydana geldi. Hem
alkollü hem de ehliyetsiz olduðu öðrenilen F.G. adlý sürücü olay yerine gelen polis
ekiplerine zor anlar yaþatýrken, polisler tarafýndan alkol
testi için Sungurlu Devlet
Hastanesi'ne götürüldü. Yapýlan testte otomobil sürücüsü F.G.'nin 1.90 promil alkollü olduðu anlaþýldý. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

Cezanýn hukuka uygun olmasý için renkli camlarýn sürücünün görüþünü
engellemesi gerektiðini belirten Hakim Veli
Ünal, "Dikkate alýnmasý gereken husus
dýþarýdan bakýldýðýnda aracýn içinin
görünüp görünmemesi deðil, sürücünün
dýþarýyý görebilmesidir. Para cezasý uygulayan memurun araç içine girerek filmli
camlarýn sürücü görüþünü engellediðini
kontrol etmesi gerekir. Bu kontrolün yeterli
görülmediði durumda bilirkiþi raporu alýnmalýdýr" ifadelerine yer verdi.
Yasak olmadýkça bireyin hak ve hürriyetlerini kullanmasýna sýnýr getirilemeye-

Camýna film çekildiði için ceza yazýlan sürücü itiraz
etti. Mahkeme itirazý kabul etti. Çorum'da ise
çok sayýda araç camýnda kullanýlan film uygulamasý
zaman zaman ceza yazýlmasýna neden oluyor.

ceði belirtilen kararda, bu sýnýrýn
Anayasa'nýn 13'üncü maddesine uygun
olmasý gerektiði kaydedildi. Cam filminin
sürücünün görüþünü kapatmadýðý ve trafik
güvenliðini tehlikeye düþürmediði müddetçe yasak olmayacaðý belirtilen kararda,
güvenlik nedeniyle aracýn dýþarýdan içinin
görülmesi amaçlanýyorsa, buna uygun
yasal deðiþikliðe ihtiyaç duyulduðu
kaydedildi. Hakim Veli Ünal kararda,
"Aracýn camýna film kaplamasý yaptýrmasýndan dolayý araç sahibine ceza verilmesi, kanunda suç olarak tanýmlanmayan
bir eylemden dolayý cezalandýrma anlamýna gelecektir ki; bu durum suçta ve cezada
kanunilik ilkesine açýkça aykýrýlýk oluþturur"
ifadelerini kullandý.
'YASAK HUKUKA
UYGUN KABUL EDÝLEMEZ'
Karayollarý Trafik Yönetmeliði'nin renkli
film tabakalarýný yasaklayan son bendine
vurgu yapan Hakim Veli Ünal,
"Düzenlemenin, kanun maddesinin trafik
güvenliði için getirmiþ olduðu görüþü
engelleme kriteri dýþýna çýkarak,
'Görüntüyü deðiþtirecek þekilde' ibaresi ile
aracýn içinden dýþarýnýn görüþünü mü veya

kanunun amacýna aykýrý olarak aracýn dýþ
görünüþünü mü yasakladýðý belli olmayacak þekilde yasak getirmesi, hukuk devleti
ve kanunilik ilkesine aykýrýlýk teþkil eder ve
hukuka uygun kabul edilemez" dedi.
Ceza tutanaðýnda kabahati oluþturan
fiilin açýklanmasý gerektiði belirtilen kararda, film tabakasýnýn sürücü görüþünü kýsýtladýðýna dair bir tespitte bulunulmadýðý
belirtildi. Tutanak dýþýnda idarenin iþlemini
doðrulayacak veya iþlemin doðruluðunu
denetlemeyi saðlayacak hiçbir delil bulunmadýðý vurgulanan kararda, bu nedenle itirazýn kabul edildiði belirtildi. Trafik cezasýnýn hukuka aykýrý olduðunu belirten
Hakim Veli Ünal, Avukat Ýbrahim Halil
Gökalp'ýn itirazýnýn kabul edilmesine ve
cezanýn kaldýrýlmasýna karar verildiðini
açýkladý. Kararda itiraz eden Erdal Yunay'ýn
ödediði 300 lira avukatlýk ücretinin de
Emniyet Müdürlüðü'nden alýnmasýna
hükmedildi. Tutanakta kararýn Kabahatler
Kanunu'na göre kesin olduðu belirtildi.
Kararýn cam filmleri nedeniyle kesilen
idari para cezalarý yönünden örnek teþkil
ettiðini belirten avukat Ýbrahim Halil
Gökalp, yönetmeliði uygulayan polis
memurlarýnýn olayý yanlýþ yorumlayýp, yanlýþ iþlemlere neden olduklarýný söyledi.

Vali Kara, Þoförler Odasý'ný ziyaret etti
Esnaflarýn sorunlarý vergi
dairesi müdürüne aktarýldý
Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasý Baþkaný Osman
Aþutoðlu, Kahveciler ve Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkaný Erdal Kolaylý, Madeni
Sanatkarlar Esnaf Odasý
Baþkaný Alaaddin Kayaer ve
Þoförler ve Otomobilciler
Esnaf Odasý Baþkaný Hacý
Karatekin, Vergi Dairesi Müdür Vekili Emine Þakar'ý ziyaret ederek bir süre görüþtü. Ziyarette ilçe esnaflarýnýn

Sungurlu'da esnaf
odalarýnýn baþkanlarý
Vergi Dairesini
ziyaret etti
sorunlarý, baþkanlarýn önerileri, vergi kaydý olmayan
mükellefler ve bunlarla mücadele ile Vergi Dairesi müdürlüðünün çalýþmalarý hakkýnda bilgi alýþveriþinde bulunulduðu belirtildi.

Vali Kara, Uðurludað'ý ziyaret edecek
Vali Ahmet Kara, Çorum'un Uðurludað ilçesini ziyaret edecek. Vali Kara, yarýn
gerçekleþtireceði ziyarette
hükümet konaðý önünde ilçe
protokolü tarafýndan karþýlanacak. Kaymakamlýk makamýna geçilmesi, memur lokalinin açýlýþý, Atatürk ilkokuluna
ziyaretin ardýn Vali Ahmet ka-

ra, futbol sahasýna geçerek,
sentetik futbol sahasýnýn açýlýþýný yapacak. Vali Kara, daha
sonra Uðurludað Ortaokulu'nda Z kütüphanenin açýlýþ,
konferans salonunda toplu
açýlýþ töreni yapacak. Yeni Camii de Cuma namazýnýn ardýndan memurlar lokalinde
yemek yenecek.

Çorum Valisi Ahmet Kara, Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý'na sürpriz bir ziyaret
gerçekleþtirdi. Vali Kara'yý, oda binasý giriþinde Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin karþýladý. Ýnönü Caddesi
üzerinde bulunan oda binasýna Emniyet
Müdürü Murat Kolcu ile birlikte gelen Vali
Ahmet Kara, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý
Baþkaný Tahsin Þahin ile bir süre sohbet etti.
Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý
Yönetim Kurulu Üyeleri Yakup Torun ve
Recep Gökgüney'in de hazýr bulunduðu ziyaret sýrasýnda Çorum Valisi Ahmet Kara
ile Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný
Tahsin Þahin arasýnda son derece samimi
bir sohbet gerçekleþti.
ÇORUM VALÝSÝNE TEÞEKKÜR ETTÝ
Çorum Valisi Ahmet Kara'ya ziyaretinden dolayý teþekkür eden Oda Baþkaný
Tahsin Þahin, Çorum Valisi Ahmet Kara'nýn
yaþadýklarý çeþitli sorunlar karþýsýnda son
derece duyarlý bir yaklaþým gösterdiðini
belirterek, tüm oda üyeleri adýna kendisine
ilgi ve alakasýndan dolayý teþekkür etti.
SEYYAR SATICI ÝLE SOHBET ETTÝ
Çorum Valisi Ahmet Kara, Çarþamba
Pazarý nedeniyle Ýnönü Caddesi üzerinde
seyyar satýcýlýk yapan bir vatandaþla tatlý
bir sohbet gerçekleþtirdi. Emniyet Müdürü
Murat Kolcu ile birlikte Ýnönü Caddesi üzerinde bulunan Þoförler ve Nakliyeciler
Odasý'na gelen Çorum Valisi Ahmet Kara,
oda binasýna gireceði sýrada cadde üzerin-

Çorum Valisi Ahmet Kara, Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile birlikte Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý'ný ziyaret etti…
de bulunan bir seyyar satýcý ile koyu bir
sohbet yaptý. Küçük bir tezgâhta yüzük ve
saat satan seyyar satýcýya satýþ için sergilenen standýn çok önemli olduðunu anlatan

Vali Ahmet Kara, yüzük ve tespihlerle ilgili
bilgi aldýktan sonra hayýrlý iþler dileðinde
bulunarak seyyar satýcýnýn yanýndan ayrýldý.
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Devane'de ikinci etap ihaleye çýkýyor
Devane'de 142 yeni konut daha yapýlacak. Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý 2. Etap Devane TOKÝ konutlarýný bugün ihaleye çýkarýyor.

Kentsel dönüþüm çalýþmalarý konusunda
önemli projelere imza atan Toplu Konut Ýdaresi Devane 2. Etap çalýþmalarýna baþlatýyor.
Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý
(TOKÝ) 2. Etap Devane TOKÝ konutlarýný bugün ihaleye çýkarýyor.
Þehrin en eski mahallesi olan Devane'ye

yeni konutlar yapýlacak. TOKÝ tarafýndan Devane'nin birinci etabýný geçtiðimiz yýllarda tamamlanarak 440 konut hak sahiplerine teslim edilmiþti. Þimdi ikinci etapta çalýþmalar
baþlýyor. 2. Etap'ýn ihalesinden sonra Devane'de 142 yeni konut daha sahibini bulacak.
Devane'deki konutlar çevre düzenlemesi,

alt yapýsý ile birlikte bugün saat
14.30'da ihaleye çýkacak. Ýhaleyi
alan firma ile sözleþme imzalandýktan sonra 10 gün içinde yer
teslimi yapýlacak ve konutlar 500
gün içinde tamamlanacak.

Trafiðe kayýtlý araç sayýsý Aralýk ayý sonu itibarýyla 19 milyon 994 bin 472 oldu

Çorum'da trafiðe kayýtlý
araç 156 bin 033 oldu

Osmancýk'ta sel
felaketlerine önlem
Osmancýk Belediyesi, sel felaketlerine taþkýn koruma
kanalý ile önlem alýndý. Osmancýk'taki
sel baskýnlarýný önlemek amacýyla hazýrlanan Taþkýn Koruma Projesi kapsamýnda Tillim Çayýný
ve Doðudere'yi Kýzýlýrmak'a baðlayan 4
kilometrelik kanalýn
inþaatý tamamlandý.
Ýlçede geçtiðimiz yýllarda yaþanan
sel felaketleri artýk yaþanmamasý hedefleniyor.

Taþkýn Koruma Projesi kapsamýnda 4
kilometrelik kanalýn inþaatý tamamlandý

Çorum'da trafiðe kayýtlý araç sayýsý
156 bin 033 oldu. Aralýk ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 19 milyon 994 bin 472 adet taþýtýn yüzde
53'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü
kamyonet, yüzde 14,7'sini motosiklet,
yüzde 8,5'ini traktör, yüzde 4'ünü
kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1,1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise
özel amaçlý taþýtlar oluþturdu.
Aralýk ayýnda 125 bin 611 adet taþýtýn trafiðe kaydý yapýldý. Aralýk ayýnda trafiðe kaydý yapýlan toplam 125
bin 611 adet taþýt içinde otomobil
yüzde 65,4 ile ilk sýrada yer aldý. Bunu
sýrasýyla yüzde 16,9 ile kamyonet,
yüzde 6,2 ile motosiklet, yüzde 6,2 ile
traktör takip etti. Taþýtlarýn 5,3'ünü ise
minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlý taþýtlar oluþturdu.
TRAFÝÐE KAYDI YAPILAN TAÞIT SAYISI
BÝR ÖNCEKÝ AYA GÖRE YÜZDE 29,6 ARTTI
Aralýk ayýnda trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý Kasým ayýna göre yüzde 29,6 arttý. Bu artýþ otomobilde
yüzde 45,8, minibüste yüzde 21,3, otobüste yüzde
14,7, kamyonette yüzde 21,7, özel amaçlý taþýtlarda
yüzde 36,6, traktörde ise yüzde 9,6 olarak gerçekleþti.
Kamyonda yüzde 10,9, motosiklette ise yüzde 20,5
azalýþ oldu. Trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 31,4 arttý. Aralýk ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsýnda yüzde 31,4 artýþ gerçekleþti. Bu artýþ otomobilde yüzde 40,4, minibüste yüzde 20,4, otobüste yüzde 72,8, kamyonette yüzde 43,9, kamyonda yüzde
7,6, özel amaçlý taþýtlarda ise yüzde 113,4 olarak gerçekleþti. Motosiklette yüzde 12,2, traktörde ise yüzde
4,6 azalýþ oldu.
Trafikteki toplam taþýt sayýsý Ocak-Aralýk döneminde 1 milyon 165 bin 751 adet arttý. Ocak-Aralýk döneminde 1 milyon 272 bin 589 adet taþýtýn trafiðe kaydý
yapýldý, 106 bin 838 adet taþýtýn ise trafikten kaydý silindi. Böylece trafikteki toplam taþýt sayýsý 1 milyon
165 bin 751 adet arttý.
ARALIK AYINDA 611 BÝN 765
ADET TAÞITIN DEVRÝ YAPILDI

Halk otobüsleri, Gürpýnar ve
Baþpýnar seferlerine baþladý
Halk Otobüsleri Gürpýnar ve Baþpýnar
Mahallesinde de seferlere baþladý

Sungurlu Belediyesi'nin ilçede ulaþýmda modern, güvenli ve konforlu
taþýmacýlýðý zirveye taþýyacak yeni nesil otobüsleri
þimdi de Baþpýnar ve
Gürpýnar mahallelerinde
seferlere baþladý.
Sungurlu'da ulaþým
ana planýnýn hedefleri
doðrultusunda ilçeyi modern taþýmacýlýðýn tüm
unsurlarýyla tanýþtýrmayý
amaçlayan Sungurlu Belediyesi Baþpýnar ve Gürpýnar Mahallelerinde de
seferlere baþladý. Sungurlu Belediyesi tarafýndan
hizmete konulan yeni otobüsler ve açýlan yeni hatlar vatandaþlar tarafýndan
memnuniyetle karþýlandý.
Otobüs sefer saatleri Belediye Baþkanlýðý Resmi
web sitesi www.sungurlu.bel.tr adresini ziyaret
ederek öðrenilebilir.

Devri(1) yapýlan toplam 611 bin 765 adet taþýt içinde otomobil yüzde 69,2 ile ilk sýrada yer aldý. Otomobili sýrasýyla yüzde 16,7 ile kamyonet, yüzde 4,4 ile
traktör, yüzde 3,6 ile motosiklet takip etti. Aralýk ayýnda devri yapýlan taþýtlarýn yüzde 6,1'ini ise minibüs,
otobüs, kamyon ve özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Trafiðe kayýtlý LPG'li otomobil oraný yüzde 40,3 oldu. Ara-

lýk ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý 10 milyon 589 bin
337 adet otomobilin yüzde 40,3'ü LPG, yüzde 31,6'sý
dizel, yüzde 27,6'sý benzin yakýtlýdýr. Yakýt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oraný ise yüzde 0,4'tür.
ARALIK AYINDA 82 BÝN 128 ADET
OTOMOBÝLÝN TRAFÝÐE KAYDI YAPILDI
Aralýk ayýnda trafiðe kaydý yapýlan 82 bin 128 adet
otomobilin yüzde 12,4'ünün Renault, yüzde 11,7'sinin
Volkswagen, yüzde 8,7'sinin Opel, yüzde 8,4'ünün Toyota, yüzde 6,7'sinin Hyundai, yüzde 5,2'sinin Fiat,
yüzde 5,1'inin Ford, yüzde 4,9'unun Nissan, yüzde
4,9'unun Mercedes-Benz, yüzde 4,9'unun BMW olduðu, yüzde 27,2'sinin ise diðer markalardan oluþtuðu
görüldü. Trafiðe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydý yapýldý. Ocak-Aralýk döneminde trafiðe kaydý yapýlan 746 bin 395 adet otomobilin yüzde 40,2'si 1501-1600, yüzde 22,8'i 1401-1500,
yüzde 17,1'i 1300 ve altý, yüzde 14,6'sý 1301-1400,
yüzde 3,6'sý 1601-2000, yüzde 1,6'sý 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir. Motor silindir hacmi bilinmeyen otomobillerin oraný ise yüzde 0,1'dir.
TRAFÝÐE EN FAZLA BEYAZ RENKLÝ
OTOMOBÝLLERÝN KAYDI YAPILDI
Ocak-Aralýk döneminde trafiðe kaydý yapýlan 746
bin 395 adet otomobilin yüzde 63,2'si beyaz, yüzde
14,9'u gri, yüzde 9,1'i siyah ve yüzde 5,8'i kýrmýzý iken
yüzde 7'si diðer renklerdedir.
Trafiðe kayýtlý taþýtlarýn ortalama yaþý 12,7 olarak
hesaplandý. Türkiye'de 2015 yýlý sonu itibarýyla trafiðe
kayýtlý 19 milyon 994 bin 472 adet motorlu kara taþýtý
için ortalama yaþ 12,7 olarak hesaplandý. Ortalama
yaþ otomobillerde 12,1, minibüslerde 12, otobüslerde
11,9, kamyonetlerde 9,7, kamyonlarda 14,5, motosikletlerde 11,9, özel amaçlý taþýtlarda 11,8 ve traktörlerde 22,9'dur.

'Toplum yararýna olan her STK'nýn yanýndayýz'
Çorum Tüm Acil Týp Teknisyenleri ve Paramedik Derneði (TAPDER) yönetim kurulu üyeleri AK
Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nu ziyaret etti.

Ziyarete, TAPDER Çorum Þubesi Baþkaný Murat Alaçam, Baþkan
Yardýmcýlarý Sezgin Atalay, Adnan
Genç ve Yönetim Kurulu Üyeleri
Mustafa Özdemir ve Muhammed

Ali Ýpek katýldý. Ziyarette derneklerinin faaliyetleri hakkýnda bilgi veren Dernek Baþkaný Murat Alaçam,
saðlýk çalýþanlarý birlik ve beraberlik gecesine Ýl Baþkaný Av. Rumi
Bekiroðlu'nu davet etti.
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, toplum yararýna faydalý
olan her STK'nýn ve derneðin yanýnda olduklarýný söyledi.
Hükümetlerinin saðlýk alanýnda
yaptýklarý çalýþmalara deðinen Bekiroðlu, "Halkýmýzýn refah seviyesinin yükseltmek için gerekli özveriyi
gösterilmektedir. Hükümetimizle
saðlýk alanýnda çað atladýk, þimdi
her koþulda hastalarýmýza ulaþmak
için saðlýk helikopterinden tutun da
kar þartlarýnda yaralý ve kazazedelere ulaþmak için paletli tam donanýmlý saðlýk araçlarý artýk ülkemizde
kullanýlmaktadýr" þeklinde konuþtu.
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‘AK Parti vefa partisidir'
AK Parti Çorum Ýl Yöneticileri, önceki AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanýna ziyarette bulundu

Büyük, Uðurludað'da
incelemelerde bulundu
Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, ilçelerdeki eðitim kurumlarýný ziyaret etti

Ýl Milli Eðitim
Müdürü Seyit Ali
Büyük, Uðurludað'daki eðitim
kurumlarýný ziyaret etti. Ýlçedeki
eðitim kurumlarýnda görev yapan yönetici ve
öðretmenlerden
bilgi alan Milli
Eðitim Müdürü
Büyük, öðrencilere de kitap hediye etti.
Ýl Milli Eðitim
Þube Müdürü
Þahin Özcan ve
Uðurludað Ýlçe
Milli Eðitim Müdürü Abdulmuttalip Ziyagil ile
birlikte Uðurludað Ýmam Hatip
Ortaokulu, Uðurludað Atatürk Ýlkokulu, Uðurludað Ortaokulu ve
Uðurludað Çok
Programlý Anadolu Lisesi ile
Çocuk Geliþimi
ve Eðitimi Alaný
Uygulama Sýnýfýný ziyaret ederek,
yapýlan eðitim
öðretim faaliyetleri hakkýnda bilgiler aldý.
Türkiye'de
hizmet noktasýnda herkese düþen görev ve sorumluluklarý hatýrlatarak tavsiyelerde bulunan
Büyük, incelemelerde bulunduðu
okullarda sýnýflara girerek öðrencilerle görüþtü.
Seyit Ali Büyük, çocuklara kitap hediye ederek, çok okumanýn, çok çalýþmanýn önemini hatýrlatýp, Türkiye'nin geleceðine
yön veren bireyler olmalarýný arzu ettiklerini söyledi.
Uðurludað ziyareti kapsamýnda Belediye Baþkaný Remzi Torun'la da görüþen
Ýl Milli Eðitim
Müdürü Seyit Ali
Büyük, ilçede yapýlan eðitim yatýrýmlarýna verdikleri desteklerinden dolayý teþekkür etti.

AK Parti Ýl yöneticileri
2006-2009 yýllarýnda Merkez Ýlçe Baþkaný olarak
görev yapan Ünal Sarýoðlu'na iþyerinde ziyaret etti.
Ziyarete AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi
Bekiroðlu ve Ýl Baþkan
Yardýmcýlarý Cemalettin
Polattaþ, Lemzi Çöplü,
Adem Candan, Ýl Yönetim
Kurulu Üyeleri Adnan Armaðan ve Erdoðan Sarýoðlu katýldý.
AK Parti ailesinde teþkilatýn deðiþik kademelerinde görev yapan büyükleri ziyaret etmekten ve
onlarýn engin tecrübelerinden yararlanmaktan
onur olduklarýný belirten
AK Parti Ýl Baþkaný Rumi
Bekiroðlu, AK Parti'nin bugünlere gelinmesinde
emeði geçen Ünal Sarýoðlu'na ve teþkilat kademelerinde görev yapanlara bu
vesile ile teþekkür etti.
Önceki Dönem Merkez
Ýlçe Baþkanlýðýnda bulunan Ünal Sarýoðlu, yapýlan ziyaretten ve AK Parti
adýna teþkilatlarýn yaptýklarý verimli çalýþmalardan
çok memnun olduðunu
belirterek, gerek sosyal
medyadan gerekse yerel
basýndan yakýndan takip
ettiðini söyledi.

Özel eðitim öðretmenleri
Köln'de eðitim çalýþmasý yaptý

ADD Çorum Þubesi'nin
kongresi 14 Þubat'ta
Atatürkçü Düþünce Derneði Çorum Þubesi 12.
Olaðan Genel Kurulunu gerçekleþtirecek. Olaðan
Genel Kurul toplantýsý 14 Þubat 2016 tarihinde Pazar
günü saat: 11.00 de dernek binasýnda yapýlacak,
Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde genel kurul 21
Þubat 2016'da yine ayný adreste gerçekleþecek.
Mevcut Þube Baþkaný Uður Demirer yaptýðý yazýlý
açýklamada önümüzdeki sürecin de çetin geçeceðini
öngördüklerini belirterek, dernek üyelerine üyeliðin
gerekliðini yerine getirmelerini anýmsattý.
Genel Kurul süreçlerinin demokratik kitle örgütlerinin ete kemiðe büründüðü, yapýlan eleþtiriler katký
sunabilecek süreçler olduðunu dile getiren Demirer,
dernek üyelerine, "Gelin demokratik haklarýmýzý kullanýn derneðimize destek verin, görüþ ve önerilerinizi dillendirin" çaðrýsýnda bulundu.
Derneðin güçlü ve diri olmasýnýn ortaklaþa çaba
ile mümkün olduðunu belirten Demirer, 12 Olaðan
Genel Kurul'un baþarýlý geçmesi dileklerini diledi.

Anadolu Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezi'nden 12 özel eðitim ve mesleki eðitim öðretmeni Ulusal Ajans tarafýndan desteklenen "Zihinsel Engelli Bireylerde Mesleki Eðitim Mesleki
Yönlendirme ve Deðerlendirme Metodolojisi "
projesi kapsamýnda Almanya Köln þehrinde 1
haftalýk eðitim çalýþmalarýný tamamlayarak yurda
döndü.
31.01.2016-06.02.2016 tarihleri arasýnda Almanya'nýn Köln þehrinde zihinsel engellilere yönelik çalýþmalar yürüten GWK VE BWM Vakýflarýnda Engellilerin Mesleðe yönlendirilmesi konusunda eðitim alan öðretmenler ayrýca vakýflar
bünyesinde bulunan atölyelere ziyarette bulundu. Proje hakkýnda þu bilgiler verildi:
"Proje ortaðý GWK (Gemeinnützige Werkstaten Köln) zihinsel engelliler için; mesleki eðitim,
istihdam desteði ve ayný zamanda istihdam hizmeti de saðlayan en üst yönetiminde bir sivil
toplum örgütünün bulunduðu ve 6 eðitim ve iþ
atölyesinde 1400 zihinsel engelli bireye istihdam
öncesi asgari 27 ay mesleki eðitim veren bir kurum. 27 aylýk mesleki eðitime tabi tutulan zihinsel engelli bireyler yetenek, ilgi alaný ve kendi istekleri doðrultusunda istihdam desteði hizmeti
de saðlanýyor.
Yürütülmekte olan proje ve yurt dýþýnda alýnan eðitimler sayesinde Engellilerin eðitimi alanýnda çalýþan eðitimciler: Zihinsel engelli bireylerin mesleki yönlendirme ve deðerlendirme süreçlerini belirlemek, Mesleki yönlendirme uygulamalarý için standart gözlem formlarý hazýrlayabilmek, Meslek ve teknik eðitim ortamlarýnýn zihinsel engelli öðrencilere uyarlamak, Kariyer rehberliði konusundaki yenilikçi yaklaþýmlarý incelemek, zihinsel engelli bireylere sunulan kariyer
rehberliði uygulamalarýný kayýt altýna almak, Öðrencinin ve ailesinin karar alma sürecinde aktif
rol oynamalarýný, bilgi ve deneyimlerini aktarmalarýný ve geleceðe iliþkin olasýlýklar konusunda
girdide bulunmalarýný mümkün kýlmak ve onlarý
bu doðrultuda teþvik etmek, Alanda çalýþan meslek öðretmenleri, rehberlik öðretmenleri ve özel
eðitim öðretmenlerinin konu ile ilgili yeterliliklerini artýrmak zihinsel engelli öðrencilerin mesleðe
yönlendirilmelerinde aktif katýlýmlarýný saðlamak,
konularýnda deneyim kazandý."
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Görülecektir ki, þahsiyetli insanlýk
kadar, hayata gerekli hiçbir þey önde
gelmez.
Bütün insanlara en çok ve en önemli
olan; inanmaktýr. güvenmektir, saygýdýr, sevgidir ve insan insana muhtaçtýr.
Bunun için, insan insana muhtaç olduðu kadar, yerler, gökler, bitkiler,
hayvanlar da insana muhtaçtýr
Ancak "insan", þahsiyet sahibi olmuþlara denir. Ete-kemiðe karþýdan
bakma biçim olarak görünüþe insan
denmez!
Ýnsan; her hali ve olumuyla. her iþ
ve davranýþýyla güvendiren bir saðlamlýktýr.
En ufak bir durumunda güven kaybeden kimse, þahsiyet hayatýnda ölmüþ olur.
Güvenilmeyen adamlara, ölüye bakýlýr gibi bakýlýr. Güvenilmeyen adam,
yaný güven kazanamayan adamlarýn
gerçekten ölüden farký olmadýðý tespit edilmiþtir. Güvenilmeyenden bir
fayda umut edilmez.
Kendimize ve çevremize iyi bakalým.
Saðlam kiþi bulduk mu. sayýlacak kiþiyi bulduk demektir.
Dünya. yürek devrine dönmüþtür.
Þahsiyet sahiplerinden baþkasý var
sayýlmaz. Aradýðýmýz þahsiyet sahiplerine her davranýþýnda güvenilir, her
davranýþýyla güven duyulur. Öylesi
þahsiyetler azimlidir, hedefine varmak için azminde en az bir gevþeme, her zaman, hatta her an kendilerini iþleriyle beðendirmek için her
an iddiasýnda sönüklük olmaz! Ýþlerini temiz ve erken bitirmek için gayretinde azalma gözükmez. Bunun
için. dünya þahsiyete dönmüþtür.
Þahsiyet olmadan güven olmaz. Hayat güvenle kaimdir.

Gölgeleri deðiliz

Düþmanlýðý bile unutturur!..
ÞEREFLÝ, ÝNSAN HAYSÝYETÝNÝ
YERE DÜÞÜRMEZ
Genç müfettiþin kaþlarý çatýldý:
- Duygular mý? Hakaret ettiðinizin farkýnda mýsýnýz?
Hayýr hayýr! Hakaret kabul etmeyin bunu. Sadece çocuklarý
içinendiþe duyan bir babanýn
kederli sözleridir. Günahlarým
yalnýz kendime aittir. Ama bunun cezasýný karýmýn ve çocuklarýmýn da çekeceði dü-þüncesi beni kahrediyor.
- Esef etmeyin Müdür bey!
Günahlarýný kabul eden bir insan, tövbe etmesini de becerebilir. Hem tövbeler, ýstýraplarý
da azaltýr. Müdür anlaþýlmaz
bakýþlarla müfettiþe bakýyordu,
genç adam yumuþak bir sesle
devam etti:
- Hepimiz günahkârýz Müdür
bey! Az veya çok!.. Kendi hatalarýmla meþgul olmak, baþkalarýnýn günahýný görme gereksizliðinden alýkoyuyor beni.
Ama diyeceksiniz ki bir müfettiþ daima baþkalarýnýn hatasýný
arama alýþkanlýðý içindedir,
doðrudur. Ama bu bizim günahsýz, hatasýz olduðumuz anlamýna gelmez. Nice müfettiþler, amirler vardýr ki sýfýr puan
attýklarý sicilleri yüzünden vicdan azabý çekmiþlerdir. Evet
vicdan azabý!.. Bunu hiç unutmamak gerek!.. Müfettiþ dolgun gözlerle konuþurken, eski
günahlarýnýn krizi içindeki müdürünün önüne, çantasýndan
çýkardýðý bir zarfý koymuþtu.
- Buyurun! Açýn, okuyun!
Þaþkýn müdür zarfý elleri titreyerek açtý.
Yan gözle

Rüknettin beye bakýyordu. Kaçamak gözlerini, altý imzalý bir
kâðýda kaydýrdý. Bu, Rüknettin
beyin siciliydi. Gözlerini müfettiþe kaydýrdý. Genç adam:
-Okuyun, okuyun! Çekinmeyin! dedi.
Müdür dudaklarýný kýpýrdatarak
kendi siciline girecek kanaatleri birbiri ardýnca okudu. Teftiþ
müddetince kasýlmýþ sinirleri
ilk defa gevþiyordu. Her satýr
kendi lehinde yazýlmýþ sözlerle
doluydu. Kelimeleri tek tek
kontrol etti. Evet sicilinde ümit
ettiði þeylerin bir teki yoktu.
Tam tersine parlak sözlerle
müdürün baþarýsý övülüyordu.
Toroman müdür, beyninden
vurulmuþa döndü. Belki de
acýlarýn en büyüðünü çekiyordu. Kendisinde mevcut olmayan bir his tufanýna gömülmüþtü. Aðlýyordu.
- Bana büyük bir ceza verdiniz
beyefendi! Ben buna lâyýk deðildim.
Size yaptýklarýmdan sonra bu
ulvi karþýlýðýnýz beni mahvetti.
Rüknettin bey kollarýný kendine
uzatan müdürü çeri çevirmedi.
- Size kýrgýn deðildim dedi,Bu
kadar teessür duymanýz beni
þaþýrttý doðrusu.
Ýki meslektaþ bilhassa Toroman müdürün nedamet krizlerinden hasýl olan bir ruh gerilimi içinde birbirlerini kucakladýlar. Yaþlý adam:
- Beni affedin! dostum diyerek
aðlýyordu!..
Ýþte bütün personel, sonu ne
olacak merakýyla müdürün kapýsýna dayadýklarý kulaklarýna

Ab dul ka dir DU RU

ERKEKLERÝN

bu sözler çarpýnca, þaþkýna
döndüler.
- Ýþte þerefli insan budur. Kendine sayýsýz kötülükleri dokunmuþ bir insanýn haysiyetini bile yere düþürmüyor, eline geçmiþ kargýyý düþmanýna saplamýyor. Mesut olmak, en büyük
olmak böyle insanlarýn hakký
azizim. Bizim gibi çektiði acýlarý
masa arkasýndan görmüþ acizler,
Rüknettin beyin alacaðý öcle
baþýmýz dönerken, o acýlar sahibi kiþi affediyor ve yere düþmesin diye düþmanýný omuzluyor. Ýþte þeref budur dedi.
Onlar bunu konuþurken, genç
müfettiþin sicili müdüre uzatýp:
"Postaya kendi elinizle verin!"
dediðini de duysalardý, bu erdem sahibi müfettiþlerinin duasýný almak için elleri-ne Sarýlýrlardý herhalde!..
Kasaba ikinci kere çalkalandý.
Herkes bu eski tanýdýklarýnýn
farklý bir yaratýk olduðu kanaatinde birleþiyordu. Ýnsanýn,
yüreðindeki intikam arzusunu
yenmesi ne demekti? Bu hangi faninin becereceði iþti? Hangi his ve duygu taþýyan insan
düþmanýndan öcalma arzusuyla yaþamaz?
Ýþte, kasabalý kendinde olmayan bu yetenekle donanmýþ
Rüknettin beyi neredeyse millî
kahraman ilân edecekti. Fakat
ne oldu, nasýl olduysa Rüknettin bey 2-3 saat içinde kasabadan sanki uçup gitti.
Yaþlý veznedarýn göz yaþlarý
içinde söylediði gibi kafalarýný
sallayýp:
- Þerefli insanlar
böyle yapar dediler. Þerefli insanlar!..
Ýþte þerefli insanlarýn davranýþlarý o kadar
güzel, öylesine
mertçedir ki, insan, þaþýrmaktan
kendini alýkoyamaz. Týpký kasabalýnýn Rüknettin
beye þaþýrdýklarý
gibi!..

Þifalý Bitkiler
Havuç Yaðý Ýle Cilt ve Saç Bakýmý

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

Ýçerik

Erkeklerin ipi kýzlarýn elinde

Ýnsanýn Hedefi Þereftir

En ufak bir durumda
güven kaybeden
kimse, Þahsiyet
hayatýnda ölmüþ olur
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- Yüce Türk kýzlarýnýn büyük deðerleri kaybolmak üzeredir.
- Saygýdeðer kýzlarýmýzýn deðer ve hamiyetini, gurur ve
þahsiyetini kurtarýp baðýmsýzlýðýný dünyaya kabul ettirmek
zorundayýz.
- Günümüz ortamýnda yabancýlaþma adýmlarýný, kendi
benliðine döndürmek zorunluðu vardýr.
- Bu gerçeðe göre saygýdeðer kýzlarýmýza, kendi þahsiyetlerine yönelmelerini açýklayýp, saygý deðerliklerini gerçekleþtirmeleri için öneriler veriyoruz.

Havuç yaðý, havuç özünden edilen edilen cildi besleyici bir o kadarda faydalý
yað türüdür. Ýçinde A, B1, B16 gibi vitaminleri barýndýrýr. Özellikle cilt bakýmý ve
saç bakýmý ürünlerinde kullanýlan havuç
yaðý, ayný zamanda yazýn bronzlaþmak
için cilde sürülen bir yað haline gelmiþtir.
Havuç yaðý çok faydalý bir yaðdýr çünkü
içinde A vitamini vardýr. Genelde cildi rejenere eden tüm ürünlerde A vitamini
vardýr. O açýnda havuç yaðýnýn rejenere
özelliði vardýr. Havuç yaðý her türlü bakým
için kullanýlýr. Gün boyu ter, sigara kokusu ve egzos kokusuna maruz kalan cildimiz bir süre sonra mat halde gözükür.
Haftada bir havuç yaðýyla zeytinyaðýný
karýþtýrarak yüzümüze krem sürer gibi
yedirebiliriz. Sonrasýn yüzümüzde kalan
yað fazlasýný peçeteyle silmemiz gerekir.
Çünkü kalan yað, göz çevresinde yað bezelerinin çýkmasýna sebep olabilir. Haftada bir yapýlan bu iþlemle kýsa sürede cildimizin daha parlak ve daha canlý gözükmesini saðlayabiliriz.
Diðer Faydalarý
Havucun ve Yaðýnýn vücudumuzda
yarattýðý diðer faydalarý ise : Vücuda kuvvet ve direnç verir.
Kabýzlýðýn giderilmesine
yardýmcý olur. Baðýrsak iltihaplarýnýn tedavisinde kullanýlýr. Baðýrsak kanamalarýný
durdurur. Müshil etkisi yaratýr,

ishali durdurur. Bebek emziren anneler
için faydalýdýr. Böbrek aðrýlarýný dindirir.
Ses kýsýklýðýný giderir, ses tellerine yararlýdýr. Görme gücünü arttýr, gözlere çok faydalýdýr. Diþ etlerini kuvvetlendir, diþ bakýmýnda etkin rol oynar. Ultraviole (UV)
ýþýnlarýna karþý vücudu korur. Cildin erken
yaþlanmasýný ve kýrýþýklýðý önler.
Saç Bakýmý için Çok Faydalý
Havuç yaðýnýn saça uygulanmasý ve saçý
besleme süreci oldukça basittir. Bir kaseye yarým çay bardaðý kadar havuç yaðý
koyun ve bu yaðý parmak uçlarýnýza hafifçe masaj yapar gibi temas ettiriniz. Masaj
saç derinizdeki kan akýþýný artýracak ve
saç köklerinize daha fazla oksijen gitmesini saðlayacaktýr. Yaklaþýk 10 dakika bu
masajý uyguladýktan sonra 30 dakika kadar bekleyip ýlýk su kullanarak saçlarýnýzý
þampuanla yýkayýnýz. Bu bakým haftada 1
gün uygulandýðýnda daha saðlýklý ve daha kaliteli saç köklerine sahip olabilirsiniz.
1 ay sonra bu þekilde devam
eden saç bakýmý sonucunda
olumlu etkileri sizde görebileceksiniz. Saç derisinin kuruluðundan þikayetçi iseniz, dökülme problemi yaþýyorsanýz, daha yumuþak ve saðlýklý
saçlara kavuþmak
istiyorsanýz havuç yaðý bakýmýný saçlarýnýza
uygulayabilirsiniz.
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Onlar namuslu mu ki biz onlarýn adetlerine
uyuyor, gölgeleri gibi ne yapsalar onlarý izliyoruz?
Dikkat ederseniz, daha hâlâ onlar bize imreniyor. Bizim millî kýyafetlerimizi alýp ülkelerine götürüyorlar.
Onlar namuslu mu ki biz onlarýn adetlerine uyuyor, gölgeleri gibi ne yapsalar onlarý izliyoruz? Dikkat ederseniz, daha hâlâ onlar bize imreniyor. Bizim millî kýyafetlerimizi alýp
ülkelerine götürüyorlar. 8 - 9 Yüzyýldan beri, bizimkileri
aldatmaya devam ediyorlar. Bizi bizden alýp götürüyorlar.
Yine de bitiremediler.
Bize hayran kaldýklarý halde, bizi kýskançlýklarýndan yeriyorlar. Basitlikleri gözler önünde. Yine Türk kýzlarýný þahsiyetine hayran kalýyorlar Ama kimlerin?..
ARTIK ÝFTÝHAR EDELÝM
Kendi kaný, kendi soyu, kendi adet ve geleneklerine baðlý
kalanlara aðýzlarý bir karýþ açýlýyor. Namusa hasret kalmýþlar ülkelerinde. Bizim namuslu kýzlarýmýzý gördükleri zaman aðlamaklý olduklarý, heveslendikleri gözler önünde.
Neden biz Türklüðümüzle iftihar etmiyoruz? Neden iddialý
olmuyoruz? Neden?
2.BÖLUM
Nedenlerini, baþarýlý kýzýmýz "Necla Abla" bakýnýz nasýl formüle ediyor:
"Ey bacým, ben nasýl yaptýmsa sen de öyle yap! Sen de
benim gibi bir heyecan ve deha kaynaðýsýn!.. Nedenmiþ.
Ýpi elimde olan erkek, neden benimle arkadaþ olacakmýþ?
Ýpini elimden kurtarmak için mi? O bana arkadaþ olup beni baðlayacaðýna, ipi elimde kalsýn. Çünkü ben onu yükseltirim. Ýpi elimde iken, katýma çýkarýrým. Daha yükseklere
de çýkarýrým" de. Korkma! Onlar sana baðlýdýr, sen baðýmsýzsýn þimdi.
HEYECAN KAYNAÐIMIZ
Yaklaþma ki onlar sana ulaþmak için heyecanlansýn. Ýlerlesin, sana muhatap olacak dereceye gelsin.
O erkek gölgelerine de ki: Evet, gururlanmak istersin elbette. Sen de bir insansýn. Gururlanmak istersin ama, neye göre?
Gurur: Þahsiyetin, meziyetin hamiyetin çiçeði, meyvesidir. Neyinle þahsiyet yaptýn? Meziyetlerin nelerdir?.. Neyini himaye ettin ve ediyorsun da gurur duymak istiyorsun? Yapmacýk gurur olmaz.
Söyle onlara bacým, de ki: Bunlarý bilmiyorsun. Öðrenmek istersen kolay. Ama yabancý ülke sigaralarý içiþinden,
Avrupa malý tercih ediþinden, kýyafetinle dýþ ülkelere benzediðinden belliki þahsiyetin yok. Meziyetten eser görülmüyor. Hamiyetin yabancý sýðýnaklara kýsýlmýþ birisin. Tekrar söyle onlara ki: Türk-lüðünle, kanýnla, ýrkýnla, dininle iftihar edip dikilmezsen, milletinle, ailenle övünmezsen onlarý savunup korumazsan bana nasýl muhatap olacak sýn?
KÝMSÝN? NESÝN?
De ki: Evet adýn Mehmet, Hasan, Cengiz, Oðuz olabilir.
Ama sen ne olarak yaþýyorsun? Kimi, neyi temsil ediyorsun? De ki: Sen yabancý ülkelerin gölgesi, kendi kendini
aldatmýþýn birisin. Ben de senin gibi bir gölgenin gölgesi
mi olayým? Bak ki için sana ne diyor? Kendine gel! Kendine gelmemiþ birisin, bana nasýl geleceksin? Önce nerenin, ne milletin malýsýn onu kesinleþtir. Erkek ol!
De ki: Bir erkek kimliðin olsun da, sonra kýz aklýna gelsin.
Adýn bir milletin, kendin her milletin taklidi, darmadaðýnýk
bir gölge olmuþsun. Þu hiçliðinle nasýl bakabiliyorsun yüzüme?
Ýþte hayatýn gerçek yüzü budur bacým. Var olmayan erkek, rüyadan beterdir. Öyle deðil mi? iþte her þey gün ýþýðýnda. Amaa sen de bunlarý söyleyecek biri olursan tabi.
Evet bacým, bunlarý söyleyecek biriysen tabi.
Eðer dýþ ülkelerden bir þeye senin de özentin ya da uygunluðun varsa, daha betersin. Gölge gölgeye istemese
de karýþýr.

Günün Yemeði
Havuçlu Kabak Çorbasý

Malzemeler :
- 2 adet orta boy kabak
- 1 adet orta boy havuç
- 1 diþ sarýmsak
- 1 yemek kaþýðý tereyaðý
- 2 yemek kaþýðý un
- 1 su bardaðý süt
- 4 su bardaðý kadar sýcak su
- 1 tutam dereotu
- Tuz
- Karabiber
Hazýrlanýþý :
Bir kabýn içerisine 2 adet kabaðý
ve 1 adet havucu rendeleyin. Geniþ bir tava içine rendelenmiþ ha-

vuç ve kabaklarý koyun. Üzerine 1
yemek kaþýðý zeytinyað ve rendelenmiþ 1 diþ sarýmsak ekleyin.
Sebzeler yumuþayana kadar soteleyin.
Diðer taraftan derin bir tencere içine 1 yemek kaþýðý tereyað koyup,
eritin. Eriyen tereyaðýnýn üzerine 2
yemek kaþýðý un ekleyip, 1 dakika
kadar kavurun. Ardýndan 1 su bardaðý süt döküp, çýrpma teli ile iyice karýþtýrýn. Daha sonra azar azar
4 su bardaðý kadar sýcak su döküp, çorbanýn kývamýný ayarlayýn.
Çorba kaynamaya baþladýktan
sonra içine sotelenmiþ kabak ve
havuçlarý koyup,
karýþtýrýn. Tuz ve
karabiberi de
ayarlayýp, 5 dakika piþirin.
Havuçlu kabak
çorbasý piþtikten
sonra ocaktan
alýn. Üzerine ince ince doðranmýþ 1 tutam dereotu ekleyip,
karýþtýrýn. Daha
sonra servis
edebilirsiniz.

Sayfa
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Gül’den Memur-Sen’e eleþtiri
Türk Tarým Orman-Sen Çorum Ýl
Baþkaný Necati Gül Memur-Sen’ in
Ocak ayýnda açýkladýðý açlýk ve yoksulluk sýnýrý ücretini eleþtirdi. MemurSen’ in sitesini ve baþkanýný kaynak
göstererek þu görüþlere yer verdi.
"Konfederasyon tarafýndan her ay
düzenli olarak yapýlan açlýk-yoksulluk
araþtýrmasýna göre Ocak ayýnda
Türkiye'deki 4 kiþilik bir ailenin açlýk
sýnýrý 1.534,14 TL, yoksulluk sýnýrý ise
4.128,072 TL olarak tespit edildi."
Bu açýklamayý yapan 2016-2017
yýllarý için 2,5 milyon memur ve bir
o kadarda emekliyi temsilen toplu
sözleþmemin altýna imza koyan
yetkili sendika olan MEMURSEN'inin
Genel Baþkanýdýr.
(http://www.memursen.org.tr/haber/
yoksulluk-siniri-4-bin-128-lira-oldu2016-02-05.html . Ayný açýklamayý
Çorum Ýl Temsilcisi de bir basýn açýklamasý ile duyurmuþtur.
Þu tabloya bir bakalým.

Kaynak:
http://www.haberler.com/2016-2017zamli-memur-maaslari-belli-oldu7621905-haberi/

Ortalama bir memurun 2.500 lira
maaþ aldýðý ülkemizde Memur-Sen'e
göre yoksulluk sýnýrý 4.128,072 TL
açýklanmýþtýr. Allah aþkýna bu rakamlara göre kaç memur açýklanan
rakamýn üstünde maaþ almaktadýr?
Memursen'in açýkladýðý bu rakama göre memurlarýn %90'ný yoksulluk sýnýrýnýn altýnda yaþamýný
sürdürmektedir. Hoþ bu rakam aslýnda daha da yüksektir ama bu ayrý bir
konudur. Çünkü sendikalar içinde en
düþük rakamý açýklayan ne yazýk ki
yine Memursen'dir.
Söyleme gelince yetkili olmakla
ve herþeyi yapmakla öðünen bu
sendikaya bazý sorulara cevap vermesi gerekmez mi?
201 -2017 yýllarý için imzalanan
toplu sözleþmenin altýna imza
koyarken bu hesaplamayý yapmadýnýz mý? Tabii ki yaptýnýz. Çünkü
6 Aðustos 2015 tarihinde yaptýðýnýz
açýklamada yoksulluk sýnýrýnýn 3.687
lira olduðunu belirttiniz. Aradaki fark
441,072 lira. Yoksa matematikte ki
en basit dört iþlemi de mi biliyorsunuz? Hangi memur ve emekli
ocak ayýnda bu kadar fark aldý?
Altýna koyduðunuz imza ile Memur
ve emeklinin aldýðý zammýný da
bildiðinize göre varýn aradaki farkýn
yüzdeliðini de siz hesaplayýn.
Bu memura yapýlan bir ihanet
deðil mi? o sözleþmenin altýna nasýl
imza attýnýz?
Siz nasýl sendikacýsýnýz? Yoksa
bile bile mi attýnýz? Bilerek attýysanýz
karþýlýðýnda ne aldýnýz?
Memur ve emekli haklarý dýþýnda
her konuda konuþan ama konu
memurla olunca lal olan Genel
Merkez Yöneticileri baþta olmak
üzere diðer sendika temsilcilerine
soruyorum. Bu nasýl sendikacýlýk?
Yetkili sendika hakkýný çalýþanlarý
nasýl üye yaparak aldýðýnýzý siz bizden

daha iyi biliyorsunuz.
Yapamýyorsunuz beceremiyorsunuz.Biz memurlar olarak
MEMURSEN'e hakkýmýzý helal etmiyoruz. Çünkü hakkýmýzýn yenmesine
vesile oldunuz. Bu vebalden kurtulmak, eðer inanýyorsanýz yarýn o
büyük huzurda hesap vereceðinizi
de bilerek Memursen'i kapatýn.
Kapatmayý ar edebilirsiniz. Çok kolay.
Düþün memurun yakasýndan o zaten
kendiliðinden kapanacaktýr.
Sendikacýlýkta liyakatlý insanlarýn
görev yaptýðý iþin ehli olan
KAMUSEN'e teslim edin” dedi.

iþtirak etti. Kura için
gerekli olan numaranýn 3 rakamýný söyleyen Erdoðan, daha
sonra Bakan Avcý ile
salondaki adaylardan kura için rakam bildirmelerini istedi. Kura
numarasýnýn "357145932" olarak
belirlenmesinin ardýndan Cumhurbaþkaný Erdoðan, atama butonuna "Ya Allah Bismillah" diyerek
bastý.

Sosyal Bilgiler Caddesi’ ne yoðun ilOsmancýk Atatürk Ortaokulu'nda oluþturulan
"Sosyal Bilgiler Caddesi" yoðun ilgi görüyor.
Özellikle yarýyýl tatilini geçirmek üzere Osmancýk'ta bulunan Sosyal Bilgiler öðretmenlerinin yoðun ilgi gösterdiði Sosyal Bilgiler Caddesini ziyaret edenler örnek teþkil etmesi açýsýndan da cadde üzerinde resim çekinerek meslektaþlarý ile
paylaþýyor.
Sosyal medyada öðretmen paylaþýmlarý ve
eðitim sitelerinde de konu olan Atatürk Ortaokulu
sosyal bilgiler caddesine öðrenci velileri ve diðer
branþlardan eðitimcilerde ilgi gösterenler arasýnda. Önemli bir kýsmý okul deposundaki harita ve
yer kürelerin atýl halden kurtarýlarak sistematik bir
tasarým haline dönüþtürülmek suretiyle oluþturulan sosyal bilgiler caddesinde dersin alt yapýsýný
oluþturan hemen her bilgiye ulaþmak mümkün.
Sosyal Bilgiler Caddesinin ziyaretçisi olan öðretmenler, "Müfredatta ne varsa burada var. Sosyal
bilgiler dersinden baþarýlý olmak isteyen bir öðrenci bu caddede olan verileri anlamlý bir þekilde
incelemesi halinde yüzde yüz baþarýlý olacaktýr"
dedi.

Kilo verirken yapýlan 7 hata, bu hatalarý yapmak zayýflamanýzý güçleþtirecek ve metabolizmanýzý yavaþlatarak, yerinde saymanýza neden
olacaktýr.Kilo verirken, bilmeden kilo vermemizi
destekleme amaçlý, hýzla zayýflayabilmek için
çeþitli hatalar yapabiliriz.
Þok diyetler, kýsa sürede zayýflama yollarý
yaðlarýnýzla birlikte kas kaybýna da yol açar.
Bu yüzden, saðlýklý zayýflamanýn yollarýný bilip
bunlarý uygulamalý, zayýflarken yapýlabilecek hatalarý öðrenip bunlardan sakýnmalýdýr.
Kilo vermeye çalýþýpta bunu baþaramanýn
nedeni yaptýðýmýz bu beslenme ve davranýþ hatalarýdýr.
Kilo verirken yapýlan 7 hata, bu hatalarý yapmak zayýflamanýzý güçleþtirecek ve metabolizmanýzý yavaþlatarak, yerinde saymanýza neden
olacaktýr.

demektir! bu durumda beraberinde birçok
hastalýlarý getirir.
En iyisi diyetisyen kontrolünde onun bildireceði diyet listesine uyarak,
öðünlerimiz ana ve ara öðünden oluþarak, aç
kalmadan, dengeli beslenerek kilo vermektir

1-Kahvaltý Etmemek
Kahvaltýyý terk etmek kilo verirken yapýlan 7
hatadan biridir.
Kahvaltý saðlýðýmýz için temel ana öðünlerdendir.Sabah kral öðlen prens akþam fakir gibi
beslenin sözü meþhurdur.
Sabah saðlam, doyurucu bir kahvaltý bizi uzun
süre tok tutar ve gün boyu gereksiz atýþtýrmalýklarýmýzý önler.
Kahvaltý baðýþýklýðýmýzý koruyan ve bize enerji
veren en önemli öðündür.
Kahvaltýyý atlamak metabolizmayý yavaþlatýr ve
böylece daha zor kilo verirsiniz.

4-Saðlýksýz Beslenme
Fastfood yiyecekler, iþlenmiþ gýdalar, yaðlý
besinler bunlarý hayatýnýzdan
çýkarmayýp kilo vermeye çalýþmak boþa kürek
çekmektir.
Bu gýdalar size kalori olarak dönmekle kalmaz,
metabolizma hýzýnýzýda yavaþlatýr.
Acýktýðýnýzda bu gibi ývýr zývýr yiyecekler yerine, þekeri düþük meyve ve sebzeleri tercih edin,
bunu yapmanýz nefsinizi kýracak, tatlý ve abur
cubur ihtiyacýnýzý giderecektir

2-Uzun Süre Aç Kalmak
Diyetteyseniz, kendinize yapabileceðiniz en
büyük kötülüklerden biri öðün atlayýp, aç yaþayarak zayýflamayý beklemektir!
Yemek yememek düzensiz kan þekeri salgýlanmasý, metabolizmanýn yavaþlamasý,
daha fazla açlýk hissi ve kilo verme problemi

3-Düzensiz Saatler
Stabil bir yaþam diyet vermekte çok önemlidir.
Yemek, uyku saatlerindeki belirsizlik, yetersiz
uyku gibi sebepler kilo vermenizi güçleþtirendurumlardandýr.
Araþtýrmalar gösteriyor ki günde 7 saatten az
uyuyan kiþiler obezlik riski altýnda.
Uyku insanoðlu için zaruri ihtiyaçlardandýr.
Uyku esnasýnda büyüme hormonu salgýlanmakta bu da yað yakýmýný desteklemektedir.

5-Yüksek Kalorili Ýçecekler
Alkol ve gazlý içecekler kilo almaya neden
olan yüksek kalori içeren sývýlardýr.
Kilo verirken yapýlan 7 hatadan biri bu içeceklere devam ederek, kilo vereceðini ummaktýr.
Bir kutu kolada 15 küp þeker olduðunu
düþünürsek bunlarý içmenin saðlýðýmýza ne kadar
zararý olduðunu görebiliriz.
Gerçekten kilo vermek istiyorsanýz aldýðýmýz

Ýmsak : 05.07 Güneþ : 06.33
Öðle : 12.01 Ýkindi : 14.49
Akþam : 17.17 Yatsý : 18.37

ÇRT’ de Bugün

30 bin öðretmen
atamasý yapýldý
Milli Eðitim Bakanlýðýnca 104
branþa 30 bin kadro için öðretmen atamasý, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn katýldýðý törenle gerçekleþtirdi. Erdoðan, butona basarak
atama iþlemini baþlattý.
Cumhurbaþkaný Erdoðan, öðretmen atamasý için MEB Þura
Salonu'nda düzenlenen törene
katýldý. Törene Milli Eðitim Bakaný
Nabi Avcý, bakanlýk bürokratlarý,
öðretmen adaylarý ve aileleri de

NAMAZ VAKÝTLERÝ

Büþra KAVUKÇU
Diyetisyen

Kilo Verirken
Yapýlan 7 Hata
sývýlarýn içeriklerine, þeker oranlarýna dikkat
etmeliyiz.
Kilo yapan bu içecekler yerine sývý ihtiyacýmýzý
su içerek giderebiliriz.
6-Lifli Yiyecekler Yiyin!
Lifli gýdalarýn, kolesterol seviyesini stabil tutmasý,
kalp hastalýðýna karþý koruyucu etkisinin yaný
sýra kan þekerini dengeleyici,
baðýrsaklarý çalýþtýrýcý, tok tutucu özelliði
bulunmaktadýr.
Posa, tam tahýllý ekmekler, kurubaklagiller,
sebzeler, meyveler ve tahýllarda bulunur.
Posalý besin alýmý için kepekli ekmek, kabuklarýyla meyve yemek ve öðünlere sebze eklemek
gerekir.
Fasulye, nohut, bezelye, barbunya, mercimek,
buðday ve yulaf kepeði, incir, çilek, ayva, kuru
incir, kuru erik, kuru kayýsý, marul, kereviz, karnabahar, brokoli, ýspanak, havuç, patates, þalgam
posalý besinlerdir.
7-Egzersiz Yapmamak
Kilo vermeyi sporla desteklemek þarttýr.
Hiç bir diyet tek baþýna saðlýklý bir þekilde size
kilo verdirmez.
Evet zayýflarsýnýz fakat vücudunuz elastikiyetini
kaybedip gevþer ve kötü bir görüntü ortaya çýkar.
Fazlalýklarýnýzdan kurtulmaya niyetliyseniz
düzenli egzersiz þart!

08:30 Ayhan Aykanat Ýle Günün Ýçinden
Canlý
13:00 Haberler
13:25 Dikkat! Bulut Çýkabilir
16:00 Haberler
16:20 Ayhan Aykanat ile Günün Ýçinden
Tekrar
18:00 Haberler
18:20 Konser: Arif Sað & Belkýs Akkale
20:30 Haberler
21:00 Gönül Bahçesi
23:00 Haberler
23:30 Günün Ýçinden –Tekrar

Bunlarý Biliyor
Musunuz
- Dünyanýn En Yüksek Kayalýk Uçurumu Hawaii Adasý'nýn
Kuzey Kýyýsýnda Bulunur. Burada
Yükseklik
Bazen
1.005m'ye Ulaþýr. Bu Yükseklik 275 Katlýk Bir Gökdelenle
Eþ Deðerdir.
- 1. Dünya Savaþý'nda Askerlerin Çoðu Saðýrdý.
- Örümcekler Çiftleþtikten Sonra Kýz Olan
Erkeði Öldürür Ama Yemez.
- Eðer Sýkýntýlý Zamanlarda Ýþtahý Açýlýp Çok
Yemek Yiyenlerdenseniz Aðlamak Buna Da
Çare Oluyor. Aðlayan Kiþiler Daha Az Yemek
Yiyor.
- Türkiye Avrupa'nýn En Çok Arabasý Olan
Ülkesi Olmasýna Raðmen Trafik Cezasý
Kesiminde 6. Sýradadýr.

Tarihte Bugün
11-02-1926 Siirt milletvekili Mahmut
Bey'in (Soydan) kurduðu Milliyet gazetesi
yayýmlanmaya baþladý.
11-02-1928 Kýþ Olimpiyatlarý, St. Moritz'de
(Ýsviçre) baþladý.
11-02-1936 Ýstanbul'da kar fýrtýnasý: binalar
yýkýldý, 120 kadar tekne battý ve Unkapaný
Köprüsü parçalandý.
11-02-1939 Lockheed þirketine ait P-38 tipi
bir uçak Kaliforniya'dan New York'a 7 saat
2 dakikada uçtu.
11-02-1941 Ecnebi Musevilerin Türkiye'den transit geçmeleri hakkýnda kararname yayýmlandý; tabiyetlerinde bulunduklarý devletler tarafýndan kýsýtlama getirilmiþ
ecnebi Museviler, ancak konsolosluklardan transit vizesi alarak Türkiye topraklarýndan geçebilecekler.

VEFAT EDENLER
ABÝDÝN KARATEPE
Mislerovacýðý Köyü' nden, Deðirmenci Esnafýndan Mehmet KARATEPE' nin oðlu, Muzaffer KARATEPE' nin kardeþi, Sefa ve Seda
KARATEPE' nin babasý; Abidin KARATEPE
vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
ÞÝRÝN DOÐAN
Mollahasan Köyü' nden, Yusuf ve Niyazi
DOÐAN' ýn annesi; Þirin DOÐAN vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
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Ýmtiyaz Sahibi:

Ayhan AYKANAT

Yazý Ýþleri Müdürü:

Ömer Faruk
SÖYLEMEZ
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

Abdulkadir
SÖYLEMEZ

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

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

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

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

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

3 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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

NÖ BET ÇÝ EC ZA NE LER
BU GÜN
ERMAN
227 11 20
Tarakçý 8.Sk.32/A

KONAK
225 40 47
Ýnönü Cd.No:9

UYSAL
213 70 87
Gazi Cd.7/A

7 takým PFDK'ya
sevk edildi

‘Desteðe ihtiyacýmýz var'
Çorum Belediyespor Yönetimi, CHP'yi ziyaret etti
Çorum Belediyespor Kulübü Baþkaný
Zeki Gül, Çorum Belediyespor'un son dört
maçý galibiyetle bitirdiðini dile getirerek,
desteðe ihtiyaçlarýnýn olduðunu söyledi.
Dün Çorum Belediyespor Kulübü
Baþkaný Zeki Gül, Hüseyin Teke, Mustafa
Ercan, Turgay Yýlmaz ve Nurettin Karaca
ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret
etti. Ziyarette Gül, CHP Ýl Baþkaný Hasan
Suvacý'ya Belediyespor'un kaþkolünü ve
þapkasýný hediye ederek, bu haftaki maça
kendilerini davet ettiðini vurguladý.
Belediyespor Çorum'u temsil ettiðinin
altýný çizen Gül, "Baþarýya Çorum seviniyor,
baþarýsýzlýða Çorum üzülüyor. Her teþkilattan destek istiyoruz. Çorum'un tanýtýmý
noktasýnda eksiðimiz var. 3. ligde deðil en
az 1. ligde olmalýyýz. Çok daha yüksek yerlerde olmak için gayret sarf ediyoruz. Stat
Çorum'u tüm renkleri ile bir arada tutan bir
merkezdir" diye konuþtu.

TÜM TEMENNÝMÝZ 3. LÝGDE
DEÐÝL DAHA ÜST LÝGLERDE OLMAK
Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný
Hasan Suvacý ise temennilerinin Çorum
Belediyespor'un 3. Ligde deðil, daha üst
liglerde oynamasý olduðunu belirterek,
"Spor bir toplumun ortak unsurudur. Ýnsanlarý kötü huylardan uzak tutar. Ýþlerinizde
kolaylýklar diliyorum. Belediyespor son

dört haftadýr çok iyi. Tüm temennimiz 3.
Ligde deðil daha üst liglerde olmasýdýr.
Kulüpleri ayakta tutmak çok kolay bir þey
deðil. Emeklerinizi takdir ediyorum. Çorum
Belediyespor hepimizin. Ne gerekiyorsa
yaparýz. Spor insanlarý dinlendiriyor. Ýnsanlar birbirini kýrmadan örselemeden maçlarý
izlemelidir. Baþarý geldikçe insanlar daha
çok ilgi duyarlar" dedi. (Ebru ÇALIK)

‘Bu haftaki maçta seyirci rekoru kýrmak istiyoruz'
Çorum Belediyespor Yönetimi, MHP'yi ziyaret etti
Çorum Belediyespor Kulübü Baþkaný
Zeki Gül, Çorum Belediyespor'un bu haftaki maçta seyirci rekoru kýrmasýný istediklerini belirterek, desteðe ihtiyaçlarýnýn
olduðunu söyledi.
Dün Çorum Belediyespor Yönetimi,
Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret ederek, Ýl
Baþkaný Bekir Çetin ile bir süre görüþtü.
Ziyarette Çorum Belediyespor Kulübü
Baþkaný Zeki Gül, Ýl Baþkaný Bekir Çetin'e
Belediyespor'un kaþkolünü ve þapkasýný
hediye etti. Gül'e ziyarette Hüseyin Teke,
Mustafa Ercan, Turgay Yýlmaz ve Nurettin
Karaca da eþlik etti.
Ziyarette konuþan Çorum Belediyespor
Kulübü Baþkaný Zeki Gül, Belediyespor'un
dördüncü galibiyetinden çýktýðýný dile getirerek, Çorum'u en iyi þekilde temsil etmek
için çalýþtýklarýný vurguladý. Gül, "Desteðe
ihtiyacýmýz var. Takým olma konusunda
bazý sporcular uyum saðlayamayabiliyor.
Dördüncü galibiyetimizden çýktýk. Yeni bir
kongre yaptýk. Bu haftaki maçta seyirci
rekoru kýrmak istiyoruz. Gittiðimiz yerde
Çorum'u temsil ediyoruz. Ýlimizi en iyi þekilde temsil etmek için çalýþýyoruz. Çorum
Belediyespor 3. lige hiç yakýþmýyor. Çünkü
Çorum geliþimi tamamlamýþ bir il. Çorum
Belediyespor olarak daha üst liglerde
olmamýz gerektiðini düþünüyoruz.
Belediyespor'un baþarýsý için mücadele
ediyoruz" diye konuþtu.
ÇORUM BELEDÝYESPOR'U
HAK ETTÝÐÝ YERE TAÞIYACAÐIZ
Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Bekir
Çetin ise sporun gençlerin kötü alýþkanlýklardan uzak tutulmasý için önemli bir faktör
olduðunu belirterek, Çorum
Belediyespor'u hak ettiði yere taþýyacaklarýný ifade etti. çetin, "Çorum
Belediyespor'un baþarýsý Çorum'un

baþarýsýdýr. MHP olarak Belediyespor'u
kendi öz takýmýmýz olarak görüyoruz.
Süper ligde Çorum'un temsil edilmesi

gerektiðini düþünüyoruz. Çok ciddi emek
harcýyorsunuz. Çorum Belediyespor'u hak
ettiði yere taþýyacaðýz" dedi. (Ebru ÇALIK)

Türkiye Futbol
Federasyonu Hukuk
Müþavirliði, 3. Lig 3. Grupta
Çorum Belediyespor'un da
aralarýnda bulunduðu 7
kulübü Profesyonel Futbol
Disiplin Kurulu'na sevk etti
Hukuk Müþavirliði, 9
Þubat 2016 tarihinde
Profesyonel Futbol Disiplin
Kurulu'na 36 raporu sevk etti.
Sevk edilen takýmlar arasýnda
Çorum Belediyespor da yer
alýyor.
ÇORUM BELEDÝYESPOR
PFDK'YA SEVK EDÝLDÝ
Türkiye Futbol
Federasyonu Hukuk
Müþavirliði'nce hazýrlanan
raporun içeriði þöyle:
"Çorum Belediyespor
Kulübü'nün 07.02.2016 tarihinde oynanan SandýklýsporÇorum Belediyespor Spor
Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasýndaki "çirkin ve kötü
tezahüratý" nedeniyle Futbol
Disiplin Talimatý'nýn 53. maddesi uyarýnca PFDK'ya
sevkine karar verilmiþtir"
SANDIKLI DA PFDK'YA
SEVK EDÝLDÝ
Sandýklýspor Kulübü'nün
07.02.2016 tarihinde oynanan
Sandýklýspor-Çorum
Belediyespor Spor Toto 3. Lig
3. Grup müsabakasýndaki
"saha olaylarý" nedeniyle
Futbol Disiplin Talimatý'nýn 52.
maddesi uyarýnca, "çirkin ve
kötü tezahüratý" nedeniyle
Futbol Disiplin Talimatý'nýn 53.
maddesi uyarýnca ve "talimatlara aykýrý hareketi" nedeniyle
Futbol Disiplin Talimatý'nýn 46.
maddesi ile 2015-2016
Sezonu Spor Toto 3.Lig
Müsabakalarý Statüsünün 9/2.
maddesi uyarýnca PFDK'ya
sevkine karar verildiði bildirildi.
Ayrýca Sandýklýspor
Kulübü teknik sorumlusu
Selim Özer'in ayný müsabakadaki "sportmenliðe
aykýrý hareketi" nedeniyle
Futbol Disiplin Talimatý'nýn 36.
maddesi uyarýnca 08.02.2016
tarihinden itibaren tedbirli
olarak PFDK'ya sevkine karar
verilmiþtir" denildi.
5 takýma daha ceza yolda
Türkiye Futbol
Federasyonu Hukuk
Müþavirliði'nce hazýrlanan
rapora göre;
Körfez Ýskenderunspor
Kulübü'nün 07.02.2016 tarihinde oynanan Körfez Ýskenderunspor-Darýca
Gençlerbirliði müsabakasýndaki "saha olaylarý" nedeniyle
Futbol Disiplin Talimatý'nýn 52.
maddesi uyarýnca ve "çirkin
ve kötü tezahüratý" nedeniyle
Futbol Disiplin Talimatý'nýn 53.
maddesi uyarýnca PFDK'ya
sevkine,
Çine Madranspor Kulübü
futbolcusu Mertgül Çapoðlu'nun 07.02.2016 tarihinde
oynanan Çine MadransporVan Büyükþehir Belediyespor
müsabakasýndaki "kural dýþý
hareket" nedeniyle Futbol
Disiplin Talimatý'nýn 43. maddesi uyarýnca tedbirli olarak
PFDK'ya sevkine karar verildi.
Çine Madranspor Kulübü

idarecisi Fatih Dereli'nin ayný
müsabakadaki "sportmenliðe
aykýrý hareketi" nedeniyle
Futbol Disiplin Talimatý'nýn 36.
maddesi uyarýnca ve
"hakareti" nedeniyle Futbol
Disiplin Talimatý'nýn 41. maddesi uyarýnca 08.02.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak
PFDK'ya sevkine karar verilmiþtir.
Van Büyükþehir
Belediyespor Kulübü futbolcusu Doðukan Uzunoðlu'nun
07.02.2016 tarihinde oynanan
Çine Madranspor-Van
Büyükþehir Belediyespor
müsabakasýndaki "kural dýþý
hareketi" nedeniyle Futbol
Disiplin Talimatý'nýn 43. maddesi uyarýnca tedbirli olarak
PFDK'ya sevkine karar verilmiþtir.
Çatalcaspor Kulübü'nün
07.02.2016 tarihinde oynanan
Çatalcaspor-Kastamonuspor
1966 Spor Toto 3. Lig 3. Grup
müsabakasýndaki "çirkin ve
kötü tezahüratý" nedeniyle
Futbol Disiplin Talimatý'nýn 53.
maddesi uyarýnca PFDK'ya
sevkine,
Çatalcaspor Kulübü futbolcusu Aykut Çakay'ýn ayný
müsabakadaki "kural dýþý
hareketi" nedeniyle Futbol
Disiplin Talimatý'nýn 43. maddesi uyarýnca tedbirli olarak
PFDK'ya sevkine karar verilmiþtir.
Kastamonuspor 1966
Kulübü'nün 07.02.2016 tarihinde oynanan ÇatalcasporKastamonuspor 1966 Spor
Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasýndaki "saha olaylarý"
nedeniyle Futbol Disiplin
Talimatý'nýn 52. maddesi
uyarýnca PFDK'ya sevkine,
Kastamonuspor 1966
Kulübü teknik sorumlusu
Ahmet Duman'ýn ayný müsabakadaki "hakareti"
nedeniyle Futbol Disiplin
Talimatý'nýn 41. maddesi
uyarýnca 08.02.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak
PFDK'ya sevkine karar verilmiþtir.
Dardanelspor A.Þ.
Kulübü'nün 07.02.2016 tarihinde oynanan Dardanelspor
A.Þ.-24 Erzincanspor müsabakasýnda "çirkin ve kötü
tezahüratý" nedeniyle Futbol
Disiplin Talimatý'nýn 53. maddesi uyarýnca PFDK'ya
sevkine karar verilmiþtir.
24 Erzincanspor
Kulübü'nün 07.02.2016 tarihinde oynanan Dardanelspor
A.Þ.-24 Erzincanspor müsabakasýndaki "4 futbolcusunun sarý kart ve 2 futbolcusunun kýrmýzý kart görmesi
suretiyle takým halinde sportmenliðe aykýrý hareketi"
nedeniyle Futbol Disiplin
Talimatý'nýn 40. maddesi
uyarýnca PFDK'ya sevkine
karar verilmiþtir.

Sungurlu Eðitim ve Gençlik Spor 2.'likle döndü
Sungurlu Eðitim ve Gençlik Spor Kulübü 5-6-7 Þubat
tarihlerinde Amasya'da düzenlenen 3. Lige terfi bölgesel
lig grup müsabakalarýnda Sungurlu'yu temsil etti.
Sungurlu Eðitim ve Gençlik Spor Kulübü ilk gün
Çankýrý temsilcisi Çankýrý Gücü Spor Kulübü ile karþýlaþtý.
Güzel bir oyun, iyi mücadele ve net skorlarla setleri 3-0
alan Sungurlu Eðitim ve Gençlik Spor sahadan galibiyetle ayrýldý.
Ýkinci gün Amasya temsilcisi Þehzadeler Spor Kulübü
ile karþýlaþan Sungurlu Eðitim ve Gençlik Spor bu maçtan yenilgi ile ayrýldý.
Sungurlu Eðitim ve Gençlik Spor Kulübü üçüncü gün
ise Sivas temsilcisi Sivas Gençlik Spor ile karþýlaþtý.
Sungurlu Eðitim ve Gençlik Spor karþýlaþma sonucunda
3-2 galip gelerek turnuvayý iki galibiyet bir maðlubiyetle
ikinci sýrada tamamladý.

