Aile içi iletiþim
çözümleri canlý yayýnda

CHP’de görev
daðýlýmý

Ç

RT Yayýnlanan Günün Ýçinden programýnda aile içi iletiþimin önündeki en
büyük engellerden biri olan televizyon ve internet baðýmlýlýðý konuþulacak. Aile Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan yürütülen aile içi eðitim programlarýnýn konularýndan birisi olan televizyon ve internetin aile içi eðitime
olumsuz etkileri ÇRT'de yayýnlanan günün içinden programýnda masaya
yatýrýlacak. 2’DE
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Ý

l Kongresinin ardýndan belirlenen CHP yeni
yönetimi mazbatasýný aldýktan sonra görev
daðýlýmý yaptý. Hasan Suvacý baþkanlýðýnda oluþan yeni il yönetiminde baþkanlýk divaný þu
isimlerden oluþtu. 4’DE

Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete

Yýl: 1 Sayý: 36

www.kesinkarar.com

Türk Yönetim modeli
oluþturulmalý

Pankobirlik'te
tartýþma

P

ancar Ekicileri Kooperatifi'yle ilgili iddialar bir kez daha tartýþma
konusu. PANKOBÝRLÝK eski baþkaný
Ahmet Pehlivan'ýn daha önceden
usulsüzlük iddialarýný gündeme taþýmýþtý. Bu defa Milli Gazetedeki bir köle yazýsý
tartýþmalarý yeniden
alevlendirdi. 3’DE

Jakamen Çorum
maðazasý açýlýyor

T

ürk Ocaklarý Baþkaný Prof. Dr. Çaðlar, bölgeden yaratýlan krizden çýkýþýn Türk
kültürünün belirleyici olduðu yönetim modeliyle mümkün olduðunu ifade etti. Çaðlar:
"Bizi millet yapan deðerleri güçlendirme noktasýnda elimizi taþýn altýna koyup gayret sarf
etmek ve bu anlamda kamuoyu oluþturmak
ya da oluþan kamuoyuna bu noktada bilgilendirme gayreti içerisindeyiz. Türk Milleti
olarak sýkýntýlý bir dönem yaþýyoruz. Tabiri
caizse etrafýmýz ateþ çemberiyle sarýlmýþ
vaziyette. Suriye olayý ve Suriye olayýyla
baðlantýlý olarak diðer olaylar, Rusya'nýn müdahalesi ve TürkÝslam
coðrafyasýnda
enteresan
bir küresel
tezgah var”
dedi. 2’DE

Türk
Ocaklarý
Baþkaný
Prof. Dr.
Ýrfan Çaðlar

Kaðýt iþçilerinin
direniþi sürüyor
Ç

orum'da Selüloz-Ýþ Sendikasý'na üye
olduklarý gerekçesiyle iþten çýkarýlan
Olmuksan kâðýt iþçilerinin fabrika önündeki bekleyiþleri devam ediyor. Hazýrladýklarý pankart ve dövizlerle fabrika
önünde tekrar iþe dönme
umuduyla bekleyen iþçilere
bazý sendika ve siyasi partilerden de destek geliyor.
3’DE

O

smancýklý iþ adamý, Tunahan Giyim tekstil fabrikasýnýn patronu
Muharrem Gülmez, Osmancýk'tan sonra Jakamen Maðazasýný þimdi de Çorumlularla buluþturuyor. 7’DE

Üniversiteye giriþte
ek puan kaldýrýldý
Y
ÖK Baþkaný Yekta Saraç, mesleki ve
teknik ortaöðretim kurumlarýndan
mezun olan öðrencilere ek puan uygulamasýnýn, bu yýldan itibaren kaldýrýldýðýný belirterek, "Bu okullardan mezun olan
öðrencilerin 'eðitim aldýklarý ilgili alanlarýna yönlendirmek amacýyla' mesleki ve
teknik ortaöðretim kurumlarýndan mezun olan öðrencilere artý puan verilmesi
konusunda bir öneri hazýrladýk ve
MEB'e ilettik" dedi. 3’DE

CHP yönetiminde vizyon
Dolandýrýcýlar
deðiþiyor
yakalandý

G

eçmiþ dönemlerde Çorum BaðKur Ýl Müdürlüðü gibi bürokraside uzun yýllar görev yaptýktan sonra
emekli olan Hasan Suvacý, geçtiðimiz hafta yapýlan il kongresinde
CHP'nin il baþkanlýðýna seçilmiþti.
Hasan Suvacý il baþkanlýðýna yönelik hedeflerini
Günün Ýçinden programýnda anlattý. 4’DE

Kaliteli bir uyku için bunlara dikkat
HABERÝN

BÝR DOST
2’DE
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S

ÇRT'de canlý yayýnlanan Günün Ýçinden programýna konuk olan CHP Ýl Baþkaný
Hasan Suvacý gazetemiz imtiyaz sahibi Ayhan Aykanat'ýn sorularýný yanýtladý

4

amsun Emniyet Müdürlüðü ekipleri,
dolandýrýcýlýk yaptýklarý öne sürülen
Çetin K. (21) ile Hamza S'nin (26), otobüsle Ankara'ya gittiklerini belirledi.
Samsun polisi Çorum polisi
ile irtibata geçerek otobüs firmasýnýn ismini ve plakasýný
verdi. 3’DE

Ali Fuat Baþgil ve gençlik konuþuldu
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Türk yönetim modeli
oluþturulmalý
Türk Ocaklarý Baþkaný Prof. Dr. Çaðlar, bölgeden
yaratýlan krizden çýkýþýn Türk kültürünün belirleyici
olduðu yönetim modeliyle mümkün olduðunu ifade etti
Beraberinde Baþkan Yardýmcýsý Ýhya Çataldað, Muhasip Þerif Arslan, Yard. Doç Dr.
Serhat Oðuzhan Kývrak, Erkan Çiftçi ve H.
Hüseyin Hastaoðlu ile gazetemizi ziyaret
eden Türk Ocaðý Çorum Þube Baþkaný Prof.
Dr. Ýrfan Çaðlar, gazetemiz imtiyaz sahibi
Ayhan Aykanat'la görüþmesinde
Türkiye'nin çevresinde geliþen olaylara
iliþkin görüþlerini de aktardý.
Türk Ocaklarý Çorum Þube Baþkaný Prof. Dr.
Ýrfan Çaðlar, görüþlerini þu þekilde dile
getirdi.
"Bizi millet yapan deðerleri güçlendirme
noktasýnda elimizi taþýn altýna koyup gayret
sarf etmek ve bu anlamda kamuoyu oluþturmak ya da oluþan kamuoyuna bu noktada bilgilendirme gayreti içerisindeyiz. Türk
Milleti olarak sýkýntýlý bir dönem yaþýyoruz.
Tabiri caizse etrafýmýz ateþ çemberiyle
sarýlmýþ vaziyette. Suriye olayý ve Suriye
olayýyla baðlantýlý olarak diðer olaylar,
Rusya'nýn müdahalesi ve Türk-Ýslam
coðrafyasýnda enteresan bir küresel tezgah
var. Bu tezgahýn amacý Türkiye'yi yerel ya
da bölgesel güç olmaktan çýkarmak ve
Ýslam'ýn öteki yüzünü Dünya'ya tanýtmak
suretiyle IÞÝD ve El-Kaide gerçeðiyle Ýslamafobi'ye meþrutiyet kazandýrmak ve
dolayýsýyla Ýslam'ýn kendiliðinden interlandýnýn daraltýlmasýný saðlamak. Tabi burada özellikle Müslüman Türk Milletine düþen
görev; tarihi temel kodlar itibariyle ortaya
koymuþ olduðu medeniyet projesini
yeniden inþa etmek, yeniden Dünya'nýn
gündemine taþýmak, hoþgörü, tolerans, iyi
niyet, sevgi anlayýþý çerçevesinde Ýslam'ýn
güzel yüzünü, gülen yüzünü Dünya

toplumuna, kamuoyuna anlatmak ve bu
çerçevede bir alternatif üretmek olmalý.
Ama maalesef öyle bir geleneðimiz
bugüne kadar oluþmadý. Genellikle reaktif
bir toplum yapýsý ortaya koyduk. Yani olaylarý önceden gören, tedbir alan, dolayýsýyla
geliþmeleri ya da geleceði önceden
yöneten bir geleneðimiz maalesef oluþmadý. Ama bunu yakalamak zorundayýz.
Proaktif bir davranýþla geliþmeleri önceden
görüp, özellikle stratejik konularýn öngörüleriyle, çalýþmalarýyla, projeksiyonlarla
yaptýðý çalýþmalardan hareketle bize ait
Türk Ocaðý Çorum Þube Baþkaný
olan Türk yönetim modeli temelinde Ýslam Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar
anlayýþýnýn esas olduðu, Türk kültürünün
belirleyici olduðu Türk yönetim modelini
deðerlerine kendisini baðlý hisseden insanöngörmek, ortaya koymak, üretmek ve
larýn bu noktada kendisine görev kabul
dolayýsýyla Türk-Ýslam coðrafyasýna bunu
edip, elinden geleni yapmak suretiyle birlikaktarmak mecburiyetindeyiz. Bunu yapberaberlik içerisinde bunlarý tartýþarak
týðýmýz taktirde ciddi anlamda küresel oyun- olgunlaþtýrmak suretiyle Türk-Ýslam
larýn ve tezgâhlarýn etkisiz kalacaðýný
medeniyet projesini yeniden inþa etmeleri
düþünüyorum. Aslýnda Müslüman Türk
gerektiðini düþünüyorum. Türk Ocaðý
Milleti'nin bu potansiyelinin var olduðunu,
bunun için var. Böylesi bir misyonla zaten
ama yöneten erkin güç ve potansiyel
ortaya çýkmýþ vaziyette. Bu noktada proüreterek, meþrulaþtýrmak suretiyle sistemgramlarýmýzý ve faaliyetlerimizi devam
atize ederek Dünya kamuoyuna aktarmasý
ettiriyoruz. Tabi bu sadece Türk
gerektiðini, dolayýsýyla yöneten güce ciddi
Milliyetçilerinin ya da Türk Ocaðý mensugörevler düþtüðünü düþünüyorum. Yani
plarýnýn çözebileceði bir problem deðil,
burada siyasal bir takým argümanlara takýlTürk Milletinin bütününün elini taþýn altýna
mamak gerekiyor. Çünkü bu Milli bir mese- sokmak suretiyle çözebileceði bir problem.
le, Ýslami bir mesele, Ýnsani bir mesele ve
Bunda herkese görev düþtüðü
gerçekten bunun tedbirini alamazsak biz
kanaatindeyim. Önyargýlarý ortadan kaldýrzaman içerisinde ciddi manada Türk-Ýslam
mak suretiyle birlik-beraberlik içerisinde,
coðrafyasýnda edilgen konuma düþen bir
tartýþarak, görüþerek, konuþarak, belli
toplum görünümünü kazanmýþ olacaðýz. Bu meseleleri olgunlaþtýrarak böyle bir probir vebaldir. Memleketini, milletini seven,
jenin yapýlabileceðine inanýyorum. "
dolayýsýyla tüm Ýslam anlayýþýnýn temel
(Haluk SÖYLEMEZ)
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HABERÝN
BÝR DOST
Bazen hangi haberin kýlçýðýný yazacaðýmý þaþýrýyorum. Bütün
haberler kýlçýklý, istersen sabaha kadar otur ayýkla bitmez.
Ama bir de her tarafý kýlçýk olan haberler var. Haberi alan
diðerinin üzerine atýyor, haber atlamak için bir biri ile
yarýþan gazeteciler bile duyunca baþýný çeviriyor.
Haberin kurallarý olduðu gibi gazeteciliðin de kurallarý
var,etiði var,bel altý var, özeli var, ticari ahlaký var,var oðlu
var.Ama öyle bir gazete var ki; Ne gazetenin ne gazetecinin
hiç korkusu yok,ilkesi yok,vicdaný yok eðer birde Allah
korkusu olmayana rastlarsan eyvah,eyvah onlarýn þerrinden
ancak Allah'a sýðýnabilirsin. Bu fýsýltý gazetesinin Ýlk haberini
yapan bile, saat kulesine varýncaya kadar, benden önce
haberi yapmýþlar,ben haberi atlamýþým diye düþünüyor. Bu
fýsýltý gazetesinin daðýtýmýný engellemenin tek bir yöntemi
var, açýk olmak,son zamandaki adýyla þeffaflýk. Kamu görevi
yapan hele bir de seçilmiþ isen, hakkýnda alýyor - satýyor,
çalýyor diye asýlsýz dedikodu yayýlýyor ise; hesap verebilir
olacaksýn, gerekirse çaðýracaksýn mülkiye müfettiþini
hesaplarýný inceletecek, sonuçlarýný da muhaliflerin vicdan
sahipleriyle, aklý baþýnda uzmanlarýyla ve kamuoyu ile paylaþacaksýn. Sonuçta aday gösterenlere, seçenlere karþý
sorumluluklarýn var. Üzerinde durmayalým diye düþünürsen
o yafta sana yapýþýr kalýr. Eðer bir de genel baþkanýn ve ya
kefilin hatýrý için seçilen isen, ona duyulan güvenin de
güvesi olursun. Duyarsýz olma, sorumluluðun iki kat daha
fazla. Yok iþ adamý isen, hakkýnda asýlsýz dedikodular
üretiliyor, iþleri bozuldu iflas etti, (1) *konkordatoto ilan ettiler
diyorlarsa en azýndan bir yeminli mali müþavir raporuyla
kamuoyuna açýklama yapmalýsýn. Saðda solda "Beni çekemeyenler var,rekabetten kaynaklý rakiplerin çýkardýðý dedikodu" dersen veya "Kredi kullanmadýðým bankacýlarýn intikamý"
dersen inanýyormuþ gibi yaparlar ama dedikodunun önünü
alamazsýn, birileri sevinse bile üreten insanýn seveni çok
olur onlarý üzersin. Unutma sen iþçilerinin babasýsýn,babalar
evlatlarýn üzülmesini istemez. Fýsýltý gazetesi senin hakkýnda
karýsýný aldatýyor diyorsa; Söyle karýna aðzýna sahip olsun.
O konuþmazsa kimse konuþmaz. (2)*"Benim eþim dünyanýn
en mükemmel eþidir, benim eþim beni aldatmaz" desin.
(Ýmza: Bir Dost)

(1)* http://konkordato.nedir.com/
Konkordato, elinde olmayan sebeplerle iþleri iyi gitmeyen ve mali durumu
bozulmuþ olan dürüst borçlularý korumak için kabul edilmiþ bir hukuki
çözümdür.
(2)* http://ozdengazetesi.com.tr/
Evlenmenin Yöntemi,"Sultani Aile"
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Aile içi iletiþim çözümleri
canlý yayýnda
ÇRT Yayýnlanan Günün Ýçinden programýnda aile içi
iletiþimin önündeki en büyük engellerden biri olan
televizyon ve internet baðýmlýlýðý konuþulacak
Aile Sosyal Politikalar Bakanlýðý
tarafýndan yürütülen aile içi eðitim
programlarýnýn konularýndan birisi
olan televizyon ve internetin aile
içi eðitime olumsuz etkileri ÇRT'de
yayýnlanan günün içinden programýnda masaya yatýrýlacak.
Bugün saat 09.30 de ÇRT de
yayýnlanacak olan Günün Ýçinden
programýnýn konuðu Aile Eðitimi
Program formatörü Ahmet Yakup
olacak.
"Ayhan Aykanat Ýle Günün Ýçinden" programýnda bu gün saat

09.30 canlý yayýn konuðu olacak
olan Ahmet Yakut, aile içi iletiþimin
önündeki engelleri ve çözüm yollarýný anlatacak
Hafta için hergün saat 08.30- 10.00
saatleri arasýnda canlý yayýnlanan
programda gündeme iliþkin konular ve günün gazete özetleri
iþleniyor.
Türksat uydusu üzerinden yayýn
yapan ÇRT'yi þu frekanstan izleyebilirsiniz Frekans: 12130,
Polarizasyon: Vertical (Dikey),
Symbol Rate : 27,500, Fec: 5/6.

Türk Ocaklarý Çorum Þube Yönetimi gazetemizi ziyaret etti.

Türk Ocaðý Yönetimi'nden
gazetemize ziyaret
Türkiye'nin en büyük ve en eski sivil toplum kuruluþu olan Türk
Ocaklarý Çorum Þube Yönetimi gazetemizi ziyaret etti
Kuruluþu 2. Meþrutiyete dayanan Türkiye'nin en eski ve en büyük Sivil Toplum
Kuruluþu olan Türk Ocaklarý Çorum Þube

Yönetimi gazetemizi ziyaret etti.
Türk Ocaðý Çorum Þube Baþkaný Prof. Dr.
Ýrfan Çaðlar, Baþkan Yardýmcýsý Ýhya Çatal-

dað, Muhasip Þerif Arslan, Yard. Doç Dr.
Serhat Oðuzhan Kývrak, Erkan Çiftçi ve H.
Hüseyin Hastaoðlu'ndan oluþan Türk
Ocaklarý Çorum
Þube Yönetimi
gazetemizi ziyaret ederek, imtiyaz sahibi Ayhan Aykanat'la
görüþtü. Ziyarette, "gazetenizin yayýn hayatýna baþlamasýný memnuniyetle karþýladýk,
baþarýlý iþler yapacaðýnýza inanýyorum" diyen
Prof. Dr. Çaðlar,
duruþunuz ve
tarzýnýzý takdirle
takip ediyoruz,
memleketimize
katkýlarýnýzýn
devamýný diliyorum" dedi.
(Haluk
Türk Ocaðý Çorum Þube Baþkaný Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar, Baþkan Yardýmcýsý Ýhya Çataldað, Muhasip Þerif Arslan, Yard. Doç SÖYLEMEZ)

Dr. Serhat Oðuzhan Kývrak, Erkan Çiftçi ve H. Hüseyin Hastaoðlu'ndan oluþan Türk Ocaklarý Çorum Þube Yönetimi

Madde baðýmlýlýðý
farkýndalýk semineri
Bahçelievler Meslek Lisesi'nde madde baðýmlýðýna dikkat çekmek amacýyla düzenlenen seminere veliler dinleyici olarak katýldý
Bahçelievler Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Madde Baðýmlýlýðý Veli Semineri
düzenlendi.
Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul
Rehberlik Servisi organizasyonu ile düzenlenen
Madde Baðýmlýlýðý ile ilgili
bilgilendirme semineri dün
gerçekleþtirildi. Çorum
Rehberlik Araþtýrma Merkezi 'nden Psikolojik danýþman Yaser Mert'in sunumuyla düzenlenen seminer
Bahçelievler Mesleki Ve
Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda yapýldý.

Velilerin yoðun olarak katýldýðý seminerde madde baðýmlýlýðý ile ilgili farkýndalýk kazandýrýlmasý hedefleniyor.
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Pankobirlik'te tartýþma
yeniden baþladý
PANKOBÝRLÝK eski baþkaný
Ahmet Pehlivan
Pancar Ekicileri Kooperatifi'yle ilgili
iddialar bir kez daha tartýþma konusu. PANKOBÝRLÝK eski baþkaný Ahmet Pehlivan'ýn daha önceden usulsüzlük iddialarýný gündeme taþýmýþtý. Bu defa Milli Gazetedeki bir köle
yazýsý tartýþmalarý yeniden alevlendirdi.
Geçtiðimiz yýl Þubat ayýnda açýklama yapan PANKOBÝRLÝK eski Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Pehlivan,
PANKOBÝRLÝK Baþkaný Ýsmail Hakký
Melendiz'in görevini kötüye kullandýðý iddia etmiþti.. Sabýkalý olduðu
halde baþkanlýk görevine devam ettiðini belirten Pehlivan, tüm bunlara
da AK Parti Çorum Milletvekili, Salim Uslu'nun göz yumduðunu iddia
etmiþti.
Ortaya atýlan iddialar üzerine açýklama yapan Pankobirlik Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz ise Pehlivan'ýn
açýklamalarýný iftira olarak deðerlendirmiþti. Ahmet Pehlivan'ýn Pankobirlik baþkanlýðýný kaybettiði için bu
açýklamalarý yaptýðýný söyleyen Melendiz, "Ýftiralara pabuç býrakmayýz"
demiþti. Pankobirlik Baþkaný Ýsmail
Hakký Melendiz, hakkýnda açýlan davayla ilgili de görevi kötüye kullanma cezasý aldýðýný ancak cezanýn ertelendiðini belirtmiþti.
PANKOBÝRLÝK'te Nisan ayýnda yapýlacak seçimler öncesinde tartýþmalar yeniden baþladý. Milli Gazete Köþe Yazarlarýndan Sadettin Ýnan "Ýnsan bazen hayret ediyor!" baþlýklý
yazýsýnda; PANKOBÝRLÝK'le ilgili iddialarý gündeme getirerek, birlik
baþkaný Ýsmail hakký Melendiz'in görevden alýnmamasýný eleþtirdi.
Sadettin Ýnan'ýn Milli Gazete'de
yayýnlanan o yazýsý
Sadettin Ýnan Milli Gazete'de yayýnlanan yazýsýnda; 'Pancar Ekicileri

Kooperatifi' þeker pancarý çiftçisinin
hak ve hukukunu korumakla görevli. Çiftçinin hak ve hukukunu koruyacaksýn ki o çiftçi topraðýndan kopmasýn, üretimine devam etsin.
Ancak bu kooperatiflerin de býrakýn
çiftçiye hizmet etmesini, çiftçinin
aleyhine çalýþmasýna resmen göz
yumulmuþ. Hem de Tarým Bakanlýðý
tarafýndan!
Çorum Pancar Ekicileri Kooperatif
Baþkaný hakkýnda kesinleþmiþ davalar bulunmasýna raðmen bu isim
bundan önceki Bakan Mehdi Eker
tarafýndan, aradaki üst düzey bir
AKP'li yöneticinin aracýlýðýyla 'özel
koruma altýna alýnmýþ!'
Baþkan da 'bu korumadan' olsa gerek çiftçinin hak ve hukukunu koruyacaðý yerde kendisinin yönetim
kurulu baþkanlýðýný yaptýðý þirketin
hak ve hukukunu korumuþ.
Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi
Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz, ayný
zamanda Çorum'da halk otobüslerini iþleten Çorum Ulaþ A.Þ'nin de
yönetim kurulu baþkaný. Bu Baþkan,
2013 yýlýnda kooperatif kanalýyla
pancar çiftçisine mazotu yüzde 6 iskontolu verirken Ulaþ A.Þ'ye yüzde
12 iskontolu vermiþ.
Bunun ortaya çýkmasý üzerine çiftçi
mahkemeye dava açýyor ve baþkan
suçlu bulunuyor. Hatta zarara uðrattýðý gerekçesiyle mahkeme tazminat
ödemeye hükmediyor.
Kooperatifler Kanununa göre Adli
Sicil Kaydýnda sabýkasý bulunanlarýn
kesinlikle görevden alýnmasý gerekiyor. Konuyla ilgili müfettiþ raporlarý
da bundan önceki Bakan Mehdi
Eker'e iletilmesine raðmen nedense
çiftçiyi deðil de kendisinin yönetim
kurulu baþkanlýðýný yaptýðý þirketin
çýkarlarýný koruyan isim görevden
alýnmýyor. Ve halen de bu isim görevini sürdürüyor.
Yaklaþýk 25-30 bin pancar çiftçisinin
üyesi olduðu kooperatif iyi yönetilmediði için þu anda mal varlýðý
borçlarýný dahi karþýlayamayacak
duruma gelmiþ.
Peki, kendisine hayrý olmayan bir
kooperatif, üyesi bulunan çiftçinin
hak ve hukukunu nasýl koruyacak?
Tohum, gübre, mazot ve ilacý çiftçiye piyasadan daha uygun fiyata nasýl temin edecek?" þeklinde ifadelere yer verdi.

Ýsmail Hakký Melendiz
cevap verdi
Milli Gazete Köþe Yazarlarýndan Sadettin Ýnan'ýn bir kez daha gündeme taþýdýðý iddialara PNAKOBÝRLÝK Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz cevap verdi. Konuyla ilgili sorularýmýzý cevaplayan Melendiz, seçim yaklaþtýðý için bu iddialarýn kasýtlý olarak gündeme getirildiðini
söyledi.
Bu konuda defalarca savcýlýða ifade
verdiðini söyleyen Melendiz, belli odaklarýn bir yýl aradan sonra, seçim dönemi nedeniyle yeniden bu iddialarý ortay
attýðýný öne sürdü.
Seçim sürecine girildiði için
karalama yapýyorlar"
Melendiz açýklamasýnda "Ulaþ A.Þ. özel
bir þirketten mazot alýyordu. Pancar ekicileri kooperatifi kazansýn diye diðer
benzin istasyonundan kaç lira iskontolu
veriyorsa pancar ekicileri kooperatifi de
ayný fiyattan mazot verdi. Niye pancar
kooperatifinden fazla parayla hak otobüsçüleri mazot alsýn onlarda benim
esnafým" þeklinde konuþtu. Ýddialarýn
kasýtlý olarak ortay atýldýðýný söyleyen
Melendiz, "Ben 4 tanker 40 ton mazot
verdim. Müfettiþ gönderdiler böyle bir
rapor tutular. Savcýlýkta her þeyimiz var.
Hukuksal süreç devam ediyor. Bizim
içimizdeki küskünlükler var bu olaylar
onun için yaþanýyor. Kimsenin hakkýný
yemem de yedirmem de. PANKOBÝRLÝK kar edecek, Ýsmail Hakký Melendiz
baþarýlý olacak diye bazý kiþiler çekemedi. PANKOBÝRLÝÐÝN burada zararý yok.
Seçim sürecine girildiði için karalama
yapýyorlar" þeklinde konuþtu.
"Çiftçiye bu iskontoyu
yapma þansýmýz yok"
PANKOBÝLÝK benzin istasyonundan
pancar üreticilerine yüzde 6 iskontolu
satýþ yaparken, ULAÞ A.Þ'ye yüzde 12
iskontolu satrýþ yapmalarýna yönelik
eleþtiriye de cevap veren Melendiz,
"Üretici 10-20 ton mazot alýrken, Ulaþ
A.Þ. aylýk 110 ton mazot alýyor. Buradaki hesaplara göre baþka benzin istasyonu yüzde 12 iskonto ile satýþ yaparken
otobüsçü esnafý yüzde 5 iskonto ile
mazot almaz. Çiftçiye bu iskontoyu
yapma þansýmýz yok" dedi.
(Haluk SÖYLEMEZ)

Hazýrladýklarý pankart ve dövizlerle fabrika önünde tekrar iþe dönme umuduyla
bekleyen iþçilere bazý sendika ve siyasi partilerden de destek geliyor.

Kaðýt iþçilerinin direniþi sürüyor
Sendikaya üye olduklarý için iþten çýkarýldýklarý iddia edilen iþçilerin eylemi devam
ediyor. Ýþçiler Milletvekili Uslu'nun kendileriyle ilgilenmemesinden þikayetçi
Çorum'da Selüloz-Ýþ Sendikasý'na
üye olduklarý gerekçesiyle iþten
çýkarýlan Olmuksan kâðýt iþçilerinin fabrika önündeki bekleyiþleri
devam ediyor.
Hazýrladýklarý pankart ve dövizlerle
fabrika önünde tekrar iþe dönme
umuduyla bekleyen iþçilere bazý
sendika ve siyasi partilerden de
destek geliyor.
"Ýþçiler köleliðe karþý direniyorlar"
yazýlý pankart açan iþçiler, "Ýþ ekmek özgürlük onurlu mücadelemiz", "Vur vur inlesin yönetim dinlesin", "Birleþe birleþe kazanacaðýz"
sloganlarý atarak iþten çýkarýlýþlarýnýn dördüncü gününde de eylemlerini sürdürdü.
Ýþçiler adýna konuþan Ali Devrik
"Biz 63 kiþiyiz hiçbir þekilde yýlmayacaðýz. Sonuna kadar buradayýz"
dedi.
Sendikacý kökenli Salim Uslu'dan
herhangi bir destek görmediklerini de ifade eden Ali Devrik, "Oy
verdiðimiz milletvekilleri neredeler? Neden bizim sorunumuza sahip çýkmýyorlar?" þeklinde konuþ-

tu. Kendi imkanlarý ile mücadele
verdiklerini söyleyen Ali Devrik,
"Bu fabrikanýn gerçek sahibi biziz.
Bizim tek suçumuz ekmek mücadelesi. Sendikalý olduðumuz için
iþten atýlýyoruz. Devletin verdiði
hakký kullanýyoruz. Biz çalýþalým

fabrikamýzý büyütelim istiyoruz.
Para kazandýðýmýz yere zarar vermek istemiyoruz" dedi.
Ýþçilere sendika yöneticileri tarafýndan pide ikram edilirken, ziyaretin sonunda hep birlikte grev
halayý çekildi. (Haluk SÖYLEMEZ)

PANKOBÝRLÝK'ten
CHP'ye ziyaret
PANKOBÝRLÝK yönetim kurulu üyeleri,
CHP'nin yeni il yönetimini tebrik etti.
PANKOBÝRLÝK Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz ve birlik yöneticileri CHP Ýl Baþkanlýðýný
ziyaret ederek, bir süre önce göreve seçilen
CHP il baþkaný Hasan Suvacý ve Merkez Ýlçe
Baþkaný Ali Rýza Suludere'yi kutladý.
Hasan Suvacý'da ziyarette yaptýðý açýklama-

da ziyaretten dolayý teþekkür ederek "Emek
veren üreten topluma katma deðer sunan
bir kurumun baþkanýnýn aðýrlamaktan onur
duyuyoruz" dedi. Çorum'a ve Çorumluya
hizmet etmeyi amaçladýklarýný
dile getiren Suvacý, "Bütün örgütlerimizle Çorumlularýn emrindeyiz" dedi. (Haluk SÖYLEMEZ)

Samsun'da dolandýrýcýlýk yapan "Sahte Polisler" Çorum'da yakalandý.

Telefon dolandýrýcýlarý yakalandý
Samsun'da dolandýrýcýlýk yapan "Sahte Polisler" Çorum'da yakalandý.
Þüphelilerin telefonda kendilerini polis olarak tanýtýp, bir kiþiden yaklaþýk 100 bin liralýk altýn, bin avro ve 1500 dolar aldýklarý iddia edildi
Samsun Emniyet Müdürlüðü ekipleri,
dolandýrýcýlýk yaptýklarý öne sürülen Çetin K. (21) ile Hamza S'nin (26), otobüsle
Ankara'ya gittiklerini belirledi. Samsun
polisi Çorum polisi ile irtibata geçerek
otobüs firmasýnýn ismini ve plakasýný
verdi. Çorum Emniyet Müdürlüðü'ne
baðlý polis ekipleri çevre yolunda yolu
araç trafiðine kapatýp þüphelilerin içerisindeki otobüsü durdurdu. Ýki kiþiyi otobüsten indiren emniyet güçleri otobüsün bagajýnda þüphelilere ait çantalarda
yaptýðý aramada, elbiselerin arasýnda

poþet içinde sakladýklarý altýnlarý ve paralarý bulundu. Gözaltýna alýnan ve emniyetteki iþlemlerinin ardýndan Çorum
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne götürülen Çetin K. ve Hamza S, saðlýk kontrolünden geçirildi. Ardýndan, minibüsle
Samsun'dan Çorum'a gelen sivil ekipler
iki kiþiyi teslim aldý. Þüphelilerin Samsun'da, "terör örgütü tarafýndan hesaplarýnýn ele geçirildiðini" söyledikleri bir kiþiden yaklaþýk 100 bin lira deðerinde altýn, bin avro ile 1500 dolar aldýklarý belirtildi. (Haber Merkezi)

Üniversiteye giriþte
ek puan kaldýrýldý
Mesleki ve teknik liselerden bu sene mezun olacak
öðrenciler, üniversiteye giriþte ek puan almayacak
YÖK Baþkaný Yekta Saraç, mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan mezun
olan öðrencilere ek puan uygulamasýnýn,
bu yýldan itibaren kaldýrýldýðýný belirterek,
"Bu okullardan mezun olan öðrencilerin
'eðitim aldýklarý ilgili alanlarýna yönlendirmek amacýyla' mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan mezun olan öðrencilere
artý puan verilmesi konusunda bir öneri
hazýrladýk ve MEB'e ilettik" dedi.
YÖK Baþkaný Saraç, sosyal medya hesaplarýndan, üniversiteye giriþte "artý (ek) puan
uygulamasý" ile ilgili açýklamalarda bulundu. Mesleki ve teknik
ortaöðretim kurumlarýndan mezun olan
öðrencilere ek puan
uygulamasýnýn bu
yýldan itibaren yeni
mezunlar için 30
Mart 2012 tarihli ve
6287 sayýlý Kanun
deðiþikliði ile kalktýðýný ifade eden Saraç, þunlarý söyledi:
"Dolayýsýyla bu konuya iliþkin deðiþikliðe gidilmesi,
YÖK'ün yetkisi dahilinde olmayýp bu
okullardan mezun
olan öðrencilerin

eðitim aldýklarý ilgili alanlarýna yönlendirilmesi için kanuni bir düzenleme yapýlmasý
gerekmektedir. Bu okullardan mezun olan
öðrencilerin 'eðitim aldýklarý ilgili alanlarýna
yönlendirmek amacýyla' mesleki ve teknik
ortaöðretim kurumlarýndan mezun olan
öðrencilere artý puan verilmesi konusunda
bir öneri hazýrladýk ve MEB'e ilettik. Milli
Eðitim Bakaný Sayýn Nabi Avcý, bu konuya
hassasiyetle yaklaþacaklarýný ifade ettiler.
Yönlendirme amaçlý deðiþikliðin gerçekleþmesinin yükseköðretime katký saðlayacaðýný düþünüyoruz." (Haber Merkezi)
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CHP yönetiminde
vizyon deðiþiyor
CHP'nin yeni il baþkaný Hasan Suvacý, bürokrasideki kazanýmlarýný
parti yönetiminde de uygulamayý planlýyor. Suvacý'nýn öncelikli hedefi
CHP teþkilatlarýnda düzenli ve prensipli çalýþma sistemini oluþturmak
rultusunda çalýþma yürüteceklerini
sözlerine ekledi.

Geçmiþ dönemlerde Çorum BaðKur Ýl Müdürlüðü gibi bürokraside
uzun yýllar görev yaptýktan sonra
emekli olan Hasan Suvacý, geçtiðimiz hafta yapýlan il kongresinde
CHP'nin il baþkanlýðýna seçilmiþti.
Hasan Suvacý il baþkanlýðýna yönelik
hedeflerini Günün Ýçinden programýnda anlattý.
ÇRT'de canlý yayýnlanan Günün Ýçinden programýna konuk olan CHP Ýl
Baþkaný Hasan Suvacý, gazetemiz
imtiyaz sahibi Ayhan Aykanat'ýn sorularýný yanýtladý. CHP'de yeni bir dönem baþlatmaya hazýrlanan Hasan
Suvacý teþkilatlarýn eðitimi ve prensipli çalýþmayý ön planda tutacaðýnýn
mesajýný verdi.
'Baþarý planlý çalýþma ile gelir'

'Çalýþmalarýmýzý
kamuoyuna yansýtacaðýz'

CHP Ýl Baþkaný Hasan Suvacý

Günün Ýçinden programýnda açýklamalarda
bulunan CHP Ýl Baþkaný Hasan Suvacý, eðitim
olmayýnca rast gele yapýlan konuþmalar ve
çalýþmalarýn sonuç getirmeyeceðini savunarak, "Mutlaka bir plan ve program olmalýdýr.
Benim eðitimcilik ve yöneticilik tecrübem
var. Eðitime önem veriyorum. Partide de bu-

nu hemen baþlattým" dedi. Eðitim ve planlý
çalýþmalarýn sadece seçim dönemlerinde deðil sürekli yapýlmasý gerektiðini belirten Suvacý, baþarýnýn planlý çalýþma ile geleceðini
dile getirdi. Örgütün birlikte çalýþmasý gerektiðine vurgu yapan Suvacý, seçimlere iliþkin
baþarý ve baþarýsýzlýðýn nedenlerini analiz
edeceklerini ve belirleyecekleri hedefler doð-

Hasan Suvacý parti çalýþmalarýn kamuoyuna yansýtýlmasý noktasýnda
da bir sýkýntý yaþandýðýný dile getirerek, bu konuda da çalýþma yapacaklarýný açýkladý. Suvacý "Basýnýn,
çalýþmalarýmýzla ilgili bilgilendirilmesi gerekiyor. Bizim çalýþmalarýmýzý yansýtmamýz konusunda eksikliðimiz var. Bununla ilgili basýn birimi oluþturtup, çalýþmalarý kamuoyuna yansýtmayý amaçlýyoruz" dedi. 'Yerel siyasette aktif olmalýyýz'
CHP Ýl Baþkaný Hasan Suvacý, 'Sadece Türkiye gündemine yönelik
deðil, Çorum'u ilgilendiren konularla
ilgili de muhalefet yapacak mýsýnýz?' þeklindeki soruya da cevap vererek, sadece genel
anlamda deðil yerel siyasette de aktif muhalefet görevini yerine getireceklerini ifade etti.
Suvacý CHP'li il genel meclisi ve belediye
meclis üyelerinin bu konuda daha aktif olacaklarýný söyledi. (Haluk SÖYLEMEZ)

CHP Ýl Yönetimi
görev daðýlýmý yaptý
Ýl Kongresinin ardýndan belirlenen CHP yeni yönetimi
mazbatasýný aldýktan sonra
görev daðýlýmý yaptý.
Hasan Suvacý baþkanlýðýnda
oluþan yeni il yönetiminde
baþkanlýk divaný þu isimlerden oluþtu. Ýl Sekreteri Cihad
Ecdaroðlu, Sayman, Ufuk
Erden, Ýl Eðitim Sekreteri
Mehmet Altunkeser, Teknoloji ve Biliþim Sorumlusu Sevinç Demirtaþ Þahin, CHP
tüzüðüne göre Ýl Baþkanýnýn
sayýsýný ve isimlerini kendisinin belirlediði baþkan yardýmcýlarý da belirlendi. CHP Ýl
Baþkan Yardýmcýlarý, Yüksel
Aydemir, Rüþtü Çaðlar, Cahi-

Hasan Suvacý

Kaliteli bir uyku
için bunlara dikkat
Kaliteli uyku saðlýðýmýz için çok büyük önem taþýyor.
Dinç uyanmak kaliteli uykunun en önemli göstergesi
Özellikle uyku sýrasýnda salgýlanan melatonin hormonu, vücudumuz için oldukça faydalý. Ýyi
bir uykunun baþlýca ölçüsü ise
sabah dinç uyanmak ve gün
içinde zinde hissetmek. Göðüs
Hastalýklarý Uzmanlarý kaliteli bir
uyku için gece yatmadan önce
dikkat edilmesi gerekenlerin baþýnda solunumun ve kalp üstünde basýnç oluþmasýný azaltmak
için yemeðin yatmadan en az 3
saat önce yenmesi uyarýsýnda
bulunuyor. Akþam yemeklerinde yenilen yaðlý, kýzartmalý ve
baharatlý yiyecekler reflüye de
yol açabildiklerinden uykuya
dalmayý güçleþtirip uyku kalitesini bozuyorr. Yaðlý, kýzartmalý ve
baharatlý yemeklerden kaçýnmak
gerekiyor. Sigaranýn neden olduðu tahriþin, horlama ve apne
aðýrlýðýný arttýrdýðý düþünülüyor.
Sigaranýn býrakýlmasý uykuda
solunumun düzelmesinde çok
yardýmcý oluyor. Uyarýcý madde
içeren kahve, kola, çikolata gibi
gýdalardan özellikle saat
17:00'den sonra uzak durulmasý
öneriliyor.
Sadece uykulu hissettiðinizde
yataða gidin.

ÇRT'de canlý yayýnlanan Günün Ýçinden programýna konuk olan CHP Ýl Baþkaný Hasan Suvacý gazetemiz imtiyaz sahibi Ayhan Aykanat'ýn sorularýný yanýtladý

de Çýrakoðlu, Ufuk Sercan,
Kenan Özcan, Nihat Bakar
oldu. (Haber Merkezi)

Sýrt üstü yatma boyun ve boðazdaki yumuþak dokularýn ar-

kaya doðru kaymasýna ve bunun sonucu olarak hava yolunun daralmasýna ya da tam týkanmasýna yol açar. Sýrta yerleþtirilecek yastýkçýklar ya da pijamanýn arkasýna dikilecek bir cebe yerleþtirilen tenis topu hastanýn sýrt üstü yatmasýný engelleyebilir. Sýcaða hassas kiþilerin
genel kanýnýn aksine yatak odalarýnda dikkatli kullanýlan klimalar uyku kalitesini artýrýr ve hastalýklara yol açmaz. Ancak filtrelerin sýk temizlenmesi veya deðiþtirilmesi ve nem oranýnýn çok
düþürülmemesine dikkat edilmelidir. Kitap okumak, gevþeme
saðlayacaðý için uykunun gelmesine yardýmcý olur. Özellikle
yaþlýlar eklem problemleri olanlar, artrozu bulunanlar kalp ve
akciðer hastalýðý olanlarýn vücuda destek saðlayan rahat yatak
ve yastýklarla yatmalarý uyku kalitesini artýrýr. Kemik, kas ve eklem hastalýðý olanlarýn ortopedik
yatak ve yastýk kullanmasý gerekir. Pamuklu kumaþ hava akýmýna izin verdiði için çarþaf, nevresim kýlýfý ve yastýk kýlýflarýnýz pamuklu olsun. Yatmadan 1 saat
kadar önce duþ alabilirsiniz.
Yatmadan önce bir bardak süt
içmek fayda saðlayacaktýr.
(Haber Merkezi)

Eðitim-bir-sen sýnavda baþarýlý olan üyeleriyle buluþtu
Eðitim Bir Sen Milli Eðitim Bakanlýðýnca 6 Aralýk 2015 tarihinde yapýlan Görevde yükselme ve unvan deðiþikliði
sýnav sonuçlarýný deðerlendirdi. Þube
Baþkaný Tahir Eþkil, "Sýnava girecek
üyelerimize hazýrlýk kitabýmýzýn yanýnda 3 haftalýk kurs da düzenledik. Kur-

sumuza katýlan üyelerimiz azimli çalýþmalarýnýn neticesini aldýlar. Bu tablo
bizi son derece mutlu ve memnun etmiþtir. Bundan dolayý da üyelerimizi
tebrik ediyorum."dedi.
Eþkii açýklamasýnda, "Kültürel ve akademik sendikacýlýk kapsamýnda üyele-

rimizin mesleki geliþimine katkýda bulunmak amacýyla bugüne kadar birçok
kitap hazýrladýk. Eðitim çalýþanlarýna
yönelik yapýlan tüm sýnavlara üyelerimizin ihtiyaçlarý doðrultusunda hizmet
ürettik; Görevde Yükselme ve Unvan
Deðiþikliði, Okul Müdür ve Müdür Yar-

Þube Baþkaný Tahir Eþkil, "Sýnava girecek üyelerimize hazýrlýk
kitabýmýzýn yanýnda 3 haftalýk kurs da düzenledik.

Eðitim Bir Sen Milli Eðitim Bakanlýðýnca 6 Aralýk 2015 tarihinde yapýlan Görevde yükselme ve unvan deðiþikliði sýnav sonuçlarýný deðerlendirdi.

dýmcýlýðý, Þube Müdürlüðü ve Yüksek
Öðretim Kurumlarý Görevde Yükselme sýnavlarýna hazýrlýk kitaplarý bastýrarak, modüller hazýrlayarak, deneme
sýnavlarý yaparak, uzaktan eðitim merkezleri kurarak kariyer yolculuklarýnda
üyelerimizin hep yanýnda yer aldýk ve
almaya devam edeceðiz. Sýnav sonucu ortaya çýkan tablo sonucu hizmet
çýtamýzý daha da yükselttik. 2016 Mart
ayýnda yapýlacak Müdür yardýmcýlýðý
ve Müdür Baþyardýmcýlýðý sýnavý için
de hazýrlýklarýmýz devam ediyor. Kitap-

larýmýzý üyelerimize ulaþtýrdýk. Ayrýca
kurs da düzenleyeceðiz."dedi.
Üyeler de sýnav öncesi ve sýnav sonrasý Eðitim Bir Sen'in, hazýrlýk, bilgilendirme, doküman desteði ve moral
motivasyon açýsýndan hep yanlarýnda
olduðunu, sýnavý kazanmada bu katkýnýn inkar edilemeyeceðini, bundan
dolayý da Eðitim Bir Sen Genel Merkezine, þube yönetim kurulu üyelerine ve kurslarda görev alan eðitim elemanlarýna teþekkür ettiklerini belirttiler. (Haber Merkezi)
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Ýþ kuran genç ve doðum
yapan memura yeni haklar
Gelir Vergisi Kanunu ve Bazý
Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý,
TBMM Baþkanlýðý'na sunuldu.

na iliþkin hüküm, düzenlemenin yürürlüðe girdiði tarihten sonra gerçekleþen doðum ve evlat edinmeler hakkýnda uygulanacak.

GENÇ GÝRÝÞÝMCÝYE ÝLK
3 YIL VERGÝ YOK

DOÐUM SONRASI YARIM
ÇALIÞMA ÖDENEÐÝ

TBMM'ye sunulan tasarý kanunlaþýrsa, genç giriþimci ilk
3 yýl vergiden muaf olacak,
memurun doðum izni uzayýp
yarý zamanlý çalýþma imkaný
gelecek. Polisin tazminatý artacak
Tasarýya göre, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarýna ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet baþlangýç tarihi itibarýyla 29 yaþýný
doldurmamýþ tam mükellef
gerçek kiþilerin, faaliyete
baþladýklarý takvim yýlýndan
itibaren üç vergilendirme
dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarýn bir kýsmý
gelir vergisinden müstesna
olacak.
Ticari kazancý basit usulde
tespit edilen mükelleflerin
sadece basit usulde tespit
edilen ticari kazançlarýnýn 8
bin lirasýna kadar olan kýsmý
üzerinden gelir vergisi alýnmayacak. 8 bin TL'lik yýllýk
indirim tutarý, her yýl günün
ekonomik koþullarýna uygun
olarak yeniden belirlenecek.
Öðrenimi devam eden 25
yaþýný doldurmamýþ gençlere verilen pasaportlardan
harç alýnmayacak.
Memurlarýn doðum sonrasý
aylýksýz izinde geçirdikleri
her yýl için bir kademe ilerlemesi ve her 3 yýl için bir derece yükselmesi verilecek.
Kadýn memurlara doðum
yapmalarý halinde analýk izni
sonrasýnda birinci doðumda
2 ay, ikinci doðumda 4 ay,
sonraki doðumlarda ise 6 ay
süreyle günlük çalýþma süresinin yarýsý kadar, mali ve
sosyal haklarda herhangi bir
kesinti yapýlmaksýzýn çalýþma
imkaný tanýnýyor. Çoðul doðumlarda söz konusu sürelere birer ay ilave edilecek.
Bebeðin engelli doðmasý halinde ise her halükarda 12 ay
süreyle çalýþan kadýn memura yarý zamanlý çalýþma imkaný getirilecek.

Tasarýyla kadýn iþçilere doðum sonrasý yarým çalýþma
ödeneði verilmesine iliþkin
düzenleme yapýlacak. Ýþ Kanunu'nun analýk halinde çalýþma ve süt izni maddesine
göre haftalýk çalýþma süresinin yarýsý kadar süreyle çalýþan kadýn iþçilerin ücretlerinin ve çalýþtýklarý süreye tekabül eden kýsmýnýn prim ve
ücretleri iþveren, çalýþmadýklarý süreye tekabül eden
prim ve ücretleri Fondan
karþýlanacak. Ödenecek ücret, günlük asgari ücretin
brüt tutarý kadar olacak. Ýþveren tarafýndan ödenen ücrete ilave olarak ücretine bakýlmaksýzýn herkese bu ödenek ödenecek.

EVLAT EDÝNEN MEMURA
8 HAFTA ÝZÝN
3 yaþýný doldurmamýþ bir çocuðu, eþiyle veya münferit
olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eþin
münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan
eþlerine, çocuðun teslim
edildiði tarihten itibaren 8
hafta izin verilecek.
ANALIK ÝZNÝ 24 AY VE
YARI ZAMANLI
ÇALIÞMA HAKKI
Memurlara, doðum öncesi
analýk izninin baþlamasý gereken tarihten önce gerçekleþen doðumlarda, doðumdan analýk izninin baþladýðý
tarihe kadarki süre doðum
sonrasý analýk iznine ilave
edilecek.
Doðum sonrasýnda kadýn
memurlarýn analýk izni bitiminde baþlayan 24 ay aylýksýz izin, istekleri halinde 2, 4
ve 6 aylýk yarý zamanlý çalýþma süresinin bitiminde de
baþlatýlabilecek. Bu imkandan evlat edinenler de yararlanacak.
Çocuðu olan memur anne
ve babaya, çocuðun mecburi ilköðretim çaðýnýn baþladýðý tarihi takip eden aybaþýna
kadar normal çalýþma süresinin yarýsý kadar çalýþma imkaný getiriliyor. Bu düzenlemeden evlat edinenler de
yararlanacak.
DOÐUM ÝZNÝ AYRI
OLACAK
Doðum nedeniyle kullanýlan
aylýksýz izin sürelerinin kademe ilerlemesi ve derece
yükselmesinde deðerlendirilmesine geçmiþte kullanýlan izinler kapsam dýþý olacak. Analýk izni sonrasýnda
kadýn memurlar için getirilen
yarý zamanlý çalýþma haklarý-

DOÐUM ÝZNÝNDEN
YARARLANANIN PRÝMÝ
YARIM YATACAK
Doðum veya evlat edinmeye baðlý, ilgili mevzuata göre
yarým zamanlý çalýþma hakkýndan yararlanmalarý nedeniyle mali haklarý ile sosyal
yardýmlarý yarým ödenen
memurlarýn, bu þekilde ödeme yapýlan döneme iliþkin fiili hizmet süreleri ile prim
ödeme gün sayýlarý yarým
olarak hesaplanacak. Yarým
zamanlý olarak çalýþýlmaya
baþlanan günü izleyen ay
baþýndan itibaren normal zamanlý çalýþýlmasý halinde
ödenmesi gereken sigorta
primine esas aylýk kazanç ya
da emekli keseneðine esas
aylýk tutarýnýn yarýsý üzerinden sigorta primi veya
emekli keseneði ödenecek.
Ancak, bunlarýn genel saðlýk
sigortasý primi sigortalý ve iþveren yükümlülüðünde herhangi bir deðiþiklik yapýlmaksýzýn sigorta primine
esas aylýk kazanç ya da
emekli keseneðine esas aylýk tutarýnýn tamamý üzerinden ödenecek.
ÖDENEKTEN NASIL
YARARLANILACAK

Bahçeli'ye Ýsyan
MHP Çorum Milletvekillerinden Muharrem Þemsek'inde aralarýnda
bulunduðu bir gurup eski milletvekili, Bahçeli'ye çekil çaðrýsý yaptý
Milliyetçi Hareket Partisi 19. Dönem Milletvekillerinden Muharrem Þemsek'inde içinde bulunduðu MHP'nin bir gurup eski Milletvekilleri ortak bir basýn açýklamasý yaparak kongrenin yapýlmasý çaðrýsýnda bulundu.
MHP eski kurmaylarýndan Muharrem Þemsek, Seyfi Þahin ve Rýza Müftüoðlu'nun da
aralarýnda bulunduðu 9 eski MHP milletvekili, yaptýklarý ortak bir basýn açýklamasýnda, MHP de yaþanan iç mücadelenin partiye ve Türkiye'ye zarar verdiði ifade edilerek, "Sayýn Genel Baþkanýmýz ve genel
merkez yönetiminin makul süre içinde tüzük deðiþikliði ve seçim gündemli olarak
olaðan üstü büyük kongre'yi toplamalarý
gerekir" denildi.
19. Dönem Çorum Milletvekili,MÇP, MHP
Eski Genel Baþkan Yard. Ülkü Ocaklarý Derneði Gn.Bþk. MHP Kurucular Kurulu Üyesi
Muharrem Þemsek, MHP Eski Genel Muhasibi 19.Dönem Konya Milletvekili Musa
Erarýcý, MHP Eski Genel Sekreter Yard.
19.Dönem Kayseri Milletvekili Mustafa
Daðcý, MHP Eski Genel Sekreter Yard. 19.
Dönem Kayseri Milletvekili Osman Develioðlu, MHP Eski Genel Sekreter Yard.
19.Dönem Karaman Milletvekili Osman
Sevimli, , MÇP, MHP Eski Genel Baþkan
Yard. Ülkücü Maliyeciler ve Ýktisatçýlar Genel Baþkaný 19.Dönem Erzurum Milletvekili
Rýza Müftüoðlu, MÇP, MHP Eski Genel Sekreter Yard. 19.Dönem Kayseri Milletvekili
Seyfi Þahin, MÇP, MHP Eski Genel Baþkan
Yard. 19.Dönem Elazýð Milletvekili Tuncay

19. Dönem Çorum Milletvekili, MHP Eski
Genel Baþkan Yard. Muharrem Þemsek

MHP Eski Genel Sekreter Yard. 19.Dönem
Kayseri Milletvekili Mustafa Daðcý

Þekercioðlu ve MHP Eski Genel Sekreteri,
19.Dönem Yozgat Milletvekili Yaþar Erbaz
ortak basýn açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý
"Bizler aþaðýda imzalarý bulunan MHP 19.
Dönem milletvekilleri daha da önemlisi
ömürlerini Milliyetçi Hareket Partisi saflarýnda "Davaya" hizmet ederek geçiren, Türk
milliyetçileri ve rahmetli Baþbuðumuz Alparslan Türkeþ Bey'in de son dönem çalýþma arkadaþlarý olarak aþaðýdaki görüþleri
kamuoyuna saygýlarýmýzla sunuyoruz.
1-Büyük Türk milletimiz bilmektedir ki, Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücüler geçmiþte olduðu gibi þimdi de, gelecekte de mil-

Ýktisatçýlar Genel Baþkaný 19.Dönem
Erzurum Milletvekili Rýza Müftüoðlu,

19.Dönem Karaman Milletvekili
Osman Sevimli

19.Dönem Kayseri Milletvekili Seyfi Þahin

19.Dönem Elazýð Milletvekili
Tuncay Þekercioðlu

letimizin ve devletimizin ümidi ve teminatýdýr. Güç kaynaðýdýr. Güven kaynaðýdýr. Biz
inanýyoruz ki, Türk milleti, yeri ve zamaný
geldiðinde, gönlündeki MHP'yi ve ülkücüleri; kadrolarý ve projeleri ile iktidar yapacaktýr. Milletimizin MHP açýsýndan oy tercihinin
zaman zaman deðiþmesi, milletimize olan
güvenimizi ve inancýmýzý deðiþtirmeyecektir. Biz MHP'liler, Milliyetçi-Ülkücüler olarak
Türk milletinin saðduyusuna her zaman
güvendik. Güvenmeye devam edeceðiz.
2-Milliyetçi Hareket Partisinin deðerli yöneticileri de bu günkü mevcut durumun kabul edilebilir ve sürdürülebilir, hele 2018 yýlýna kadar tahammül edilebilir bir durum
olmadýðýný görmeleri gerekir. Daha öncelerden beri var olan, 7 Haziran ve 1 Kasým
2015 ten sonra da yoðunlaþan MHP'de ki
iç mücadele, çalkantý yada yarýþýn uzun süre devam etmesi; partimizin, Ülkücü-Milliyetçi Hareketin ve daha da önemlisi Türk
Milletinin aleyhine olacaktýr. Bu bakýmlardan Sayýn genel baþkanýmýz ve genel merkez yönetiminin makul sure içinde tüzük
deðiþikliði ve seçim gündemli olarak olaðan üstü büyük kongre'yi toplamalarý gerekir.
3-MHP'nin mevcut durumunu yeterli görmeyerek, genel baþkan adayý olduklarýný
açýklayan ve bu deðerli adaylarla birlikte
çalýþan arkadaþlarýmýzýn da; MHP'de Kongre yarýþlarýný; Türk-Ýslam davasýnýn, Türk
Milliyetçiliði hareketinin gelecek parlak
günlerini geciktirmeyecek þekilde yürütmeleri faydalýdýr. Yapýlan çalýþmalarda ve propagandalarda karþýlýklý üzücü ve yaralayýcý,
halkýmýz nezdinde MHP ile ilgili zarar verici
sonuçlar doðuracak üsluptan kaçýnýlmasý
gerekir. Yönetimde olan arkadaþlarýmýz ile
genel baþkan adayý olanlar ve olacak olanlarýn da; ülkücü hareketi, Milliyetçi Hareket
Partisi'ni daha iyi nasýl yöneteceklerine,
MHP'nin meselelerinin neler olduðuna,
hangi program-proje ve hangi kadrolarla
MHP'yi yöneterek iktidar edeceklerine,
MHP'nin birliðini bütünlüðünü nasýl saðlayacaklarýna yönelik konulara yoðunlaþmalarý doðrusudur. Kamuoyuna bu üç maddelik açýklamamýzý þimdilik kaydýyla yapýyor, MHP'nin gelecekte daha güçlü bir þekilde var olacaðýný ve sahipsiz olmadýðýnýn
bilinmesini dava arkadaþlarýmýza, ülküdaþlarýmýza ve kamuoyumuza saygýyla duyurmak isteriz" (Haber Merkezi)

Kadýn iþçinin doðum sonrasý
yarým çalýþma ücretinden
yararlanabilmesi için iþçinin
adýna doðum tarihinden önceki son üç yýlda en az 600
gün iþsizlik sigortasý primi
bildirilmiþ olmasý, Ýþ Kanunu'nda belirtilen haftalýk çalýþma süresinin yarýsý kadar
fiilen çalýþýlmasý ve doðum
sonrasý analýk hali izninin bittiði tarihten itibaren 30 gün
içinde kuruma doðum sonrasý yarým çalýþma belgesi ile
baþvuruda bulunulmasý gerekecek.
DOÐUM YAPAN ÝÞTEN
ATILAMAYACAK
Analýk izni ve yarý zamanlý
çalýþma sonrasýnda çocuðun
mecburi ilköðretim çaðýna
gelmesine kadar ebeveynlerin Ýþ Kanunu'nda düzenlenmiþ olan kýsmý süreli çalýþma
hakký talepleri karþýlanacak.
Bu durum iþ sözleþmesinin
feshinde geçerli sebep oluþturmayacak.
Çalýþan kadýnlara doðum
sonrasý analýk izninin bitiminden itibaren, evlat edinme halinde ise eþlerden biri
veya evlat edinene 6 aya kadar ücretsiz izin ya da her
doðumda 6 aya kadar haftalýk çalýþma süresinin yarýsý
kadar ücretsiz izin kullanabilme hakký verilecek.
POLÝSE TAZMÝNAT
ARTTIRILDI
Emniyet hizmetleri sýnýfýna
dahil kadrolarda bulunanlarýn yararlandýðý emniyet hizmetleri tazminat oranlarý
yüzde 25 oranýnda artýrýlacak. Emniyet hizmetleri sýnýfýna dahil personelden yükseköðrenimli olanlarýn ek
göstergeleri de yükseltilecek. (Haber Merkezi)
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Ali Fuat Baþgil ve gençlik konuþuldu
Kültür ve Turizm Bakanlýðý, milli deðerleri tanýtarak gelecek nesillere aktarmak amacýyla baþlattýðý
çalýþmalar kapsamýnda Çorum'da il Kültür ve Turizm Müdürlüðünce etkinlikler gerçekleþtiriliyor
Ülkemize ait milli deðerlerimizi tanýtmak, bu deðerleri sahiplenerek gelecek nesillere aktarmak ve
örnek oluþturulmasý amacýyla il Kültür ve Turizm
Müdürlüðünce planlanan etkinlikler kapsamýnda
ve "Þehir-Ýnsan Medeniyet Köprüsü Örnek Kiþiler"
projesi çerçevesinde "Ali Fuat Baþgil ve Gençlik"
konulu konferans gerçekleþtirildi.
Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ve Atatürk Anadolu Lisesi iþbirliði ile
Devlet Tiyatrosu Salonunda düzenlenen konferansa konuþmacý olarak 19 Mayýs Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr.
Fahri Sakal katýldý.
Salonu dolduran lise öðrencilere hitap eden Prof.

Dr. Fahri Sakal, gençliðin kendisine model olarak
görmesi gereken kiþilerden birisinin de Ali Fuat
Baþgil olduðunu söyledi.
Ali Fuat Baþgil'in yeterince tanýnmadýðýný ifade
eden Sakal, Baþgil'in hayatýný ve eserlerini anlattý.
Ali Fuat Baþgil'in özellikle, 'Gençlerle baþ baþa' aldý
kitabýný önemsediðini dile getiren Sakal, Ali Fuat
Baþgil tarihin ender insanlarýndan birisi olduðunu
söyledi.
Gençlere mesaj veren Prof. Dr. Fahri Sakal "Ali Fuat Baþgil idollerinizden, kahramanlarýnýzdan birisidir" dedi. Konferansýn sonunda Ýl Kültür ve Turizm
Müdürü Ali Özüdoðru, Prof. Dr. Fahri Sakal'a teþekkür ederek hediye takdim etti.
'Amacýmýz gençlerin örnek
kiþileri model almasý'
Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru yaptýðý açýklamada Kültür ve
Turizm Bakanlýðý'nýn gençlere örnek
olmasý amacýyla "Beþ þehirli ve beþ
kültür insaný" konulu projeyi Çorum'da baþlattýklarýný bildirdi. Projede gençlere rol model olabilecek
büyüklerin tanýtýlmasýnýn amaçlandýðýný belirten Özüdoðru, "Bu kapsamda daha önceden Mahir Ýz'le ilgili bir

Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Prof.
Dr. Fahri Sakal'a hediye takdim etti.
etkinlik yapmýþtýk. Bugün de yine ayný kapsamda
"Örnek kiþiler" adlý ikinci etkinliði gerçekleþtirdik.
Bu etkinlikte Ali Fuat Baþgil ve Gençlik konusunda
19 Mayýs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Sakal bizlere bilgi sundu. Bu program öncesinde Ali Fuat Baþgil'in 'Genlerle Baþbaþa' isimli kitabýný öðrencilere daðýttýk. Bu faaliyetlerle ülkenin yetiþtirdiði, donanýmlý kileri
gençlere tanýtýp model almalarý konusunda gayretimiz devam ediyor"
dedi. (Haluk SÖYLEMEZ)

Sayfa
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Evlenmenin yöntemi
DERBEDERÝ AÝLE
Her çeþit aile adetinden evine dolduran, hangi kurala
uyduðu belli olmayan ailedir.
Bu tipteki aileler zengin de olsa bunalým çýkmazýndadýr. Ýç
huzuru bulamadan ömür tüketir. Evdeki hava "Kalenderlik" diye bir baþka havadýr.
Çaresizlik duygusu hepsinin
paçalarýndan akýyor. Erkek
evde yarý hakimiyetli, yarý hakimiyetsiz olur. O evde, her
aile adetinden adetler bulunur. Evde kâh kadýnýn sözü
yürür kâh kocasýnýn. Çocuklarýn sözü daha geçerlidir. Kimin ne harcadýðý belli olmaz.
Çok da kazanýlsa, yine yeteryetmez gibi bereketsizlik.
Erkekle kadýn ayný kafada, ikisi de geliþi güzel "nasýl olsa
gün geçer" diyorlar. Erkek erkekliðini, kadýn da kadýnlýðýný
bilmiyorlar. Düzen öylesine.
Kimin adetlerini kabul etmiþler, ne düzenle yaþadýklarý hiç
ölçüye girmiyor. Hangi dine
baðlý olduðu bilinmez. Dinî
yaþantýsý, çeþitli adetlerin
arasýnda kaybolmuþtur. Böylesi ailede namus, tek bir cinsiyet hususunda kalmýþtýr.
Çocuklarýna terbiye öðreteceklerine, küfür öðretiyorlar.
Derbeder diye akla ne gelirse, o ailede mevcut. Ýþte bu
da derbederi ailedir. Ana-baba yalanlarýný, çocuklar da
öðrenir. Bakýldýðý zaman hangi aile kurumuna uygundur,
hangi dine mensuptur belli
olmaz. Müslümandýr. Müslüman ailenin baðdaþmadýðý
adetler evin içinde mevcuttur. Baþý boþ bir düzen, bir

alem. Bu aileye de "Derbederi Aile" denilir.
KADERÝ AÝLE
Kaderi ailede karý - koca, ayný
inançla uðraþýr hayatta muvaffak olmak için. Buna göre
belli bir aile adeti kuramayýp,
adetlerden kayýplarý seçememek; baþarý ümidine manidir.
Kaderi ailede ise; her þeyden
hasta olmak zihniyeti, her
olaydan ümit kaybetme telkini, devamlý sitem, her adetten toplama.
Erkek çalýþýr, kadýn da çalýþýr.
Ýkisi de kazançlarýný bir yere
koyarlar. Beraber kazanýr beraber harcarlar. Ev, bekârlar
evi gibidir. Masraf yerinde
olur mu, olmaz mý? Erkek sabah gider iþinin baþýna. Bir
de akþam eve gelir. Evin kadýný da çarþýdan eve lâzým
olanlarý alýr, evin idaresini yapar. Evde ihtiyar ana varsa,
hizmetçi tutulmuþsa. Artýk
nasýl olur? Hizmetçi ne derece baþaracak. Kim bilir? Çocuklar babalarýný bir komþu
ya da bir yakýn hýsým gibi tanýyýp, öyle bir hisle yaþarlar.
Bu yaþantý nasýl çocuk yetiþtirir, akþamdan akþama anababa yüzü gören yavrularr
ne dereceye kadar aile düzenini bilirler hangi tür terbiye
alýrlar artýk orasý meçhuldur.
Bu durumda aile reisi, sadece para kazanma rolündedir.
Evin her yönünü, evin kadýný
yönetir. Bu tür aileve de "Kaderi Aile" denir.
(Yarýn SERÇEVÝ AÝLE)
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ALLAH'IN HER AN ÇEÞÝTLÝ TECELLÝLERÝN TEFEKKÜR
ETMEKLE, ALLAH'I UNUTMAMA NOKTASINA GELÝNÝR
Dünyada insanlarýn hiçbir þeye gerçek anlamda ihtiyaçlarý yoktur. Ýnsan, gücü yettiðine muhtaç olmaz. Yiyeceði çeþitli besin maddelerinin hangisini yapamaz?
Ya da eline geçiremediði olur mu?
Giyecekleri de, yiyeceði gibidir insanlarýn. Kendileri yapar, yapýlaný bulur, alýr, velhasýl çýplak kalmazlar.
Dünya ki, insanlar içindir, insanlarýn beden ihtiyaçlarý
olmaz. Dünyada yaratýklar içinde ihtiyaçsýz
tek yaratýk insanlardýr ve hayatta insan,
Allah'tan baþka hiçbir
þeye muhtaç ve
mecbur deðildir.
Ne var ki, dikkat etmemiz gereken özel bir
husus vardýr. Allah kavramý, tümüyle aklýn kapsamýna birden bire sýðmaz. Çünkü akýl, yaratýlmýþ
bir varlýktýr. Yaratan'ýn her
yaptýðýný, birden bire kapsamasý mümkün deðildir.
Ancak, Allah'ýn her ettiklerini, birer birer kavrayarak
tamamýný kavrayabilir. Týpký merdiven basamaklarýný
birer birer çýkmak gibi. Ýlk
merdivene adým atmadan,
en üste çýkýlmaz. Ya da merdivenin tamamý
çýkýlmýþ

kabul edilemez.
Ýþte sýra takip etmeksizin Allah'ýn bütününü düþünmek
de, yaratýlmýþ aklýn alacaðý deðildir. Sýrayla tefekkür
ede ede, kavraya kavraya Allah'ýn bütününü anlamak
gerçekleþir.
Merdivenin birinci basamaðýna adým atmadan Allah'ýn
tümünü anlamaya çalýþanlar, sapmýþ ve çaresiz kalmýþlardýr. Çünkü bu, görmediði bir þeyi tahayyül etmek gibidir.
Tefekkür ede ede anlamaya çalýþmayýp da, hemen Allah'ýn tümünü anlamak isteyenler, nihayet bir baba gibi,
her hangi bir varlýk gibi gözünde canlandýrýr, ya da inkara saparlar.
Özetlersek, yaratýlmýþ olan aklýn Allah'ý anlayabilmesi,
kapsamýna alabilmesi için, tefekkür ede ede kapsamýnýn geniþlemesi, büyümesi þarttýr. Yani Allah'ýn her an
çeþitli tecellilerini tefekkür etmekle, Allah'ý unutmama
noktasýna gelmek gerekir. Ancak o zaman Allah tümüyle kapsanabilir. Demek ki, önce Allah'ýn ettiklerini sýrasýyla izlemekle, Allah'a: Sevgi, korku, yakýnlýk, saygý ve
birlik duygusu tüm incelikleriyle ayrý ayrý tefekkür edilmeli ve kavranabilmelidir ki, merdivenin en üstüne çýkýlabilsin.
Bu esasa göre, insanlarýn Allah'a kaç yönden muhtaç
olduðuna bakýyoruz.
Yeryüzü Allah'ýn arzusuna amade deðil midir? Allah istediði zaman kýtlýk yapar, istediði zaman bolluk. Buna
güç yetiren olabilir mi?
Sellerle, seylâplarla, zelzeleler ve afetlerle mücadele
mümkün olabiliyor mu? Ecele çare bulunabiliyor mu?
Ýþte bunun gibi güç yetmez olaylara bakarak, Allah korkusunu tefekkür etmenin kapýsýný açmak gerekir.
(Devamý Haftaya...)

Abdulkadir DURU

EVLENMENÝN

UNUTMAYALIM

YÖNTEMÝ

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

Ýçerik

10.TL

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

Evet, þimdi gelelim iþin püf noktasýna. Gerçekten para dayanak oluyor
mu, olmuyor mu ona bakacaðýz.
Ýnsan þahsî inançlarýný neye feda
ederse, dayanaðý odur.
Genel ölçü budur. Ýnsan için yaþama þartlarý sýraya konur. Varlýðý dayanakla kaimdir. Dayanakla kaim

Sebzelerden
gelen saðlýk
Brokoli
A vitamini ve potasyumdan zengin, folik asit için iyi bir kaynak
olan brokolinin mineral kaybý en
az olacak þekilde piþirilmesi çok
önemlidir. Bu nedenle az piþirilmeli ve haþlama suyu
dökülmemelidir. Mide ve yemek
borusu kanseri tehlikesini azaltýr.
Brokoli Salatasý Yapýlýþý
Brokoliyi tuzlu suda eritmeden
haþlayýn. 1 adet patatesi ve 1
adet havucu da haþlayýn.
Sebzeleri süzgece alýp suyunu
süzdükten sonra servis tabaðýna alýn. 2 yemek kaþýðý

zeytinyaðýný gezdirerek tuzla tatlandýrýn. 1 su bardaðý yoðurdu
ezilmiþ iki diþ sarýmsakla iyice çýrpýn. Sebzelerin üzerine yoðurt
gezdirerek pul biberle süsleyin.
Afiyet
olsun…

olan, þahsiyettir. Kendi insanlýðýnýn
mutlakýyetini kabul eden, þahsiyeti
için yaþar. Ýnsan þahsiyetini, inanýlýp
kabul edilmesiyle yaþatabilir. Hal
böyle iken, insanýn ki þahsiyeti inanýlmasýyla vardýr, inanýlmasýný kaybeden, ölüdür. Ölüye dayanak ne
lâzým?

Sayfa
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BUGÜN
Jakamen Maðazasý Cumrtesi günü saat 12.00'de açýlýþý yapýlacak olan 2 katlý maðaza Eðridere çarþýsýnda hizmet verecek.

Jakamen maðazasý
Çorum'da açýlýyor
Osmancýklý iþ adamý, Tunahan Giyim tekstil
fabrikasýnýn patronu Muharrem Gülmez,
Osmancýk'tan sonra Jakamen Maðazasýný
þimdi de Çorumlularla buluþturuyor. Cumrtesi günü saat 12.00'de açýlýþý yapýlacak
olan 2 katlý maðaza Eðridere çarþýsýnda hizmet verecek.
2014 yýlýndan itibaren Jakamen fabrika satýþ maðazasýný da bünyesine katarak, Osmancýkta ürettiðini, doðrudan halka sunmaya baþlayan Muharrem Gülmez, hedefleri arasýnda olan Çorum maðazasýný tamamlayarak açýlýþa hazýr hale getirdi.
Yaklaþýk 1 aydýr çalýþmalarýn devam ettiðini
belirten Gülmez, "Çorum halkýna hayýrlý olsun. Çok güzel bir konsept hazýrladýk. Çorum halký erkek giyimde A'dan Z'ye bütün
ürünleri bulabilecek. Maðazada ayakkabý,
mont, kaban çeþitleri, damatlýk ürünler yer
alacak" dedi.
Jakamen Maðazasý'nýn 9 Ocak Cumartesi
günü saat 12.00'de açýlýþýnýn yapýlacaðýný
belirten Gülmez, açýlýþa özel mont ve kabanda yüzde 40, diðer ürünlerde ise etiket
fiyatlarýndan yüzde 20 indirim yapacaklarýný da sözlerine ekledi. (Haluk SÖYLEMEZ)

08:00 Haberler
08:30 Ayhan Aykanat Ýle Günün Ýçinden – Canlý
13:00 Haberler
13:30 Dikkat! Bulut Çýkabilir
16:00 Haberler
16:30 Ayhan Aykanat Ýle Günün Ýçinden –
Tekrar
18:00 Haberler
18:30 Konser: Davut Güloðlu
20:30 Haberler
21:00 Konser: Hüseyin Turan
23:00 Haberler
23:30 Günün Ýçinden – Tekrar
01:00 Haberler

Bunlarý Biliyor Musunuz?
* 1986'da Ýtalyan Reinhold Messner
Dünyanýn 8.000 Metreden Yüksek 14
Daðýna Da Týrmanan Ýlk Kiþi Olmuþtur.
* Termitler (Beyaz Karýnca) Yalnýzca Pirinç
Boyundadýrlar, Ve Çamur Ve Salya Ýle 6
Metre Boyunda, 30 Metre Geniþliðinde
Yuvalar Ýnþa Edebilirler.

Tarihte Bugün
08/01/1943 Yoksullara ucuz ekmek verilmesine iliþkin kararname yayýmlandý.
08/01/1977 Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Bülent Ecevit, milletvekillerine yapýlan zamlara tepki gösterdi; maaþ zammýný kabul
etmeyeceðini açýkladý.

Ceylan'dan konuklara sýcak ilgi

AK Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri
Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'a kutlama ziyaretleri yoðun bir þekilde sürüyor.
Konuklarýna yakýn ilgi gösteren ve onlarý sýcak bir ortamda aðýrlayan Milletvekili Ceylan, hem tebrikleri kabul ediyor, hem de Çorum'un genel sorunlarý üzerinde
istiþare yapýyor.
Ceylan, Meclis'teki makamýnda sivil toplum kuruluþlarý, parti teþkilatlarý, kamu kurum ve kuruluþlarý, ilçe ve
beldelerden gelenler ile diðer vatandaþlarý aðýrlamaya
devam ediyor.
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastane
Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, Baþhekim Yardýmcýsý Merve Türkmen, Ýdari ve Mali Hizmetler Müdürü Çelebi Kayasaroðlu ile Saðlýk Bakým Hizmetleri
Müdürü Ayþe Saatcý, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ý
TBMM'deki makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtüler.
Kaf-Der Baþkaný Hüseyin Ercan ve dernek yönetim kurulu üyeleri de Ceylan'ý ziyaret ederek hasbýhal etti.
Milletvekili Ceylan'ý ziyaret eden bir baþka heyet ise
Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) Genel Baþkaný Cemil Yaþkabak ve Yönetim
Kurulu Üyeleri oldu.
Sosyal Güvenlik Kurumu Baþmüfettiþi Süleyman Tuncay da Ceylan'ý ziyaret ederek kutladý.
Çorum Merkez Kutluca Köyü
Muhtarý Recep Göne ve Tahsin
Gül de Ceylan ile bir süre sohbet
Nüfus cüzdanlarýnýn yerini alacak yeni kimlik kartlarýnýn daðýtýmýna Kýrýkkale'den
ederek hem kutlama dileklerini
baþlanacak. 3 yýl içinde yurt genelinde daðýtýmýnýn tamamlanmasý planlanýyor
iletti, hem de köyün sorunlarýný
paylaþtý.
yucular vasýtasýyla "þablon" adý veriÝçiþleri Bakanlýðý'nca hazýrlanan yeni güvenlik unsurlarý sayesinde taklit
Konuklar, Ceylan'ý milletvekili ve
len sayýlara dönüþtürülecek ve sakimlik kartlarýnýn basýlýp daðýtýlmasý- ve tahrif edilemeyeceði için vatankomisyon üyesi seçilmesinden
dece bu sayýlar veri merkezine akdaþlar kimlik sahteciliði sebebiyle
na yönelik tüm altyapý çalýþmalarý
dolayý tebrik ederek, görevinde
tarýlacak.
tamamlandý. Nüfus hizmetleri kanu- maðdur olmayacak. Kredikartý bübaþarýlar diledi.
Vatandaþlarýn biyometrik okuyucuyüklüðündeki yeni kimlik kartý, hasnunda hazýrlanan deðiþikliklerin yaZiyaretten duyduðu memnuniyeti
tane, eczane, okul, emniyet ve ban- larla alýnan biyometrik veriler resim
salaþmasýndan itibaren yeni kimlikdile getiren Ceylan, konuklarýna
olarak deðil, bu resimlerden oluþtukalardaki sistemlere entegre olabilerin daðýtýlmasýna Kýrýkkale'den
teþekkür etti. (Haber Merkezi)
rulmuþ "kriptolu sayýsal karakterler"
lecek ve bu sayede birçok iþlemde
baþlanacak. Yeni kimlikler 3 yýl içinvatandaþa kolaylýk saðlayacak. Eba- olarak veri merkezine ulaþtýrýlacak.
de tüm vatandaþlara verilmiþ oladý küçüleceði için cüzdan içinde kocak.
layca taþýnabilecek yeni kimlikler, e- YENÝ KARTLAR NASIL
Yeni kimlikler 10 yýl geçerli olacak.
devlet uygulamalarýnda kimlik doð- DAÐITILACAK
Erkeklere mavi, kadýnlara pembe
rulama aracý olarak kullanýlabilecek.
kimlik uygulamasý kalkacak, erkek
Yeni kimlik kartlarýnýn sorunsuz baBöylece vatandaþlar kurumlara gitve kadýnlar için tek renk kimlik kartý
sýlýp daðýtýlmasý amacýyla vatandaþmeden kamu hizmeti alabilecek.
verilecek. Yeni kimlikler seyahat
Yeni kimliklerde isteyen vatandaþlar lar randevu verilerek kart düzenlebelgesi olarak kullanýlabilecek. Yeni
me merkezine davet edilecek. Maiçin elektronik imza yer alacak. Bu
kimliklerin üzerinde kiþiye ait kimlik
zereti olan vatandaþlara baþka bir
özellik sayesinde ikinci bir elektrobilgilerinin güvenli þekilde saklananik imza aparatýna ihtiyaç duyulma- tarihte randevu verilecek. Vatanbileceði bir çip yer alacak. Bu kimlikler bilgi sýzdýrmaya karþý güvenlik dan elektronik ortamda iþ ve iþlem- daþlar, davet edildikleri gün ve saatte davette belirtilen kimlik kartý düler yapýlabilecek.
saðlayacak.
TÜBÝTAK tarafýndan geliþtirilen milli Kimlik kartý halen kullanýlmakta olan zenleme merkezine 6 ay içinde çekilmiþ biyometrik fotoðraf ile müranüfus cüzdanýnýn yerini alacaðý için
iþletim sistemi kullanýlacak yeni
kartýn ön ve arka yüzünde kart sahi- caat edecek. Ýbraz edilen biyometkimlikler, taklit ve tahrif edilemeyerik fotoðraf taranacak ve sadece
bine ait kimlik bilgileri ile fotoðraf
cek. Yeni kartlar, baþka birinin eline
kart üzerindeki yongada saklanmak
bulunacak. Görsel olarak kimlik
geçse dahi kullanýlamayacak ve
üzere kiþinin biyometrik verisi alýnadoðrulamada kullanýlacak bu bilgianýnda bloke edilecek. Bu kartlarýn
cak. Kimlik kartýnýn basýmý merkezi
ler ileri baský teknolojisiyle koruma
kopyalanmasý ya da üzerindeki verilerin deðiþtirilmesi mümkün olma- altýna alýnacak. Kartýn çipinde Ýçiþle- olarak gerçekleþtirilecek ve kartlar
vatandaþlara PIN ve PUK þifreleriyle
ri Bakanlýðý'nca belirlenen bilgiler
yacak.
teslim edilecek. Sistem tarafýndan
saklanacak ancak çipte tutulan bilverilen kartýn þifresi, ilçe nüfus mügiler kart üzerindeki bilgilerle sýnýrlý
HASTANE, OKUL VE EMNÝYETTE
dürlüklerinde ve saðlýk kuruluþlarýnkalacak.
KULLANILABÝLECEK
da bulunan KÝOSK üzerinden deVatandaþlardan alýnan biyometrik
veriler, bulunduklarý ilçelerdeki oku- ðiþtirilebilecek. (Haber Merkezi)
Yeni kimliklerin üzerinde bulunan

Yeni Kimlik önce Kýrýkkale'de daðýtýlacak

VEFAT EDENLER
GÜLBAHAR ILIMAN
Harmancýk Köyü' nden gelme, Fatih Lisesi
çalýþaný Yaþar ILIMAN' ýn eþi, Polis Memuru Deniz ILIMAN ve Hemþire Yeliz ILIMAN'
ýn annesi; Gülbahar ILIMAN vefat etmiþtir.
Allah Rahmet eylesin.
RAÝFE BOYACI
Anýt Bakkal sahibi Lütfü BOYACI' nýn annesi, Esat ve Mustafa ÇAYKARA' nýn ablasý,
Hüseyin TOPUZ' un teyzesi, Mustafa BÜYÜKYABAT' ýn kayýnvalidesi; Raife BOYACI
vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
ÖMER LÜTFÝ YÜCEL
Ýzmir, Karþýkaya Kaymakamý Sadettin YÜCEL' in babasý, Mobilyacý Esnafýndan Yaþar
BALCI, Mustafa ÇORUK ve Merhum Mehmet IÞILAK' ýn kayýnpederi, Ayakkabýcý Esnafýndan; Ömer Lütfi YÜCEL vefat etmiþtir.
Allah Rahmet eylesin.
AHMET KESERGEN
Saðlýk Müdürlüðü çalýþaný Fatih KESERGEN ve Öðretmen Abdullah KESERGEN'
in babasý, Nuri BABACAN ve Nuri ALTIKARDEÞ' in kayýnpederi, Ýstiklal Ýlk Öðretim
Okulu' ndan emekli Öðretmen; Ahmet KESERGEN vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
ERCAN YOSUL
Kýzýlpýnar Köyü' nden gelme, Þeref YOSUL' un oðlu, Ýþçi Bulma Kurumu çalýþaný
Emre, Ethem ve Erdem YOSUL' un kardeþi; Ercan YOSUL vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
SERDAR ÇOBAN
Ýsmail Köyü' nden gelme, Merhum Dursun
ÇOBAN' ýn oðlu, Erdal ÇOBAN' ýn kardeþi;
Serdar ÇOBAN vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
ÝSMET KESKÝN
Osmaniye Köyü' nden gelme, Hikmet ve
Þenel KESKÝN' in babasý, Ýsmet KESKÝN' in
dedesi, Þoför Esnafýndan; Ýsmet KESKÝN
vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
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Ýmtiyaz Sahibi Ayhan
Yazý Ýþleri Müdürü

Ömer Faruk SÖYLEMEZ
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý

Burak Han DEMÝR

AYKANAT

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

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

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

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

4 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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

NÖBETÇÝ
ECZANELER
BUGÜN

ÇAÐLI
226 56 16
Eþref Hoca Cd.25/A

ÝPEKLÝ LOZAN
225 03 49
Bahabey Cd.No:136

Çorum dev þampiyonaya hazýr
Güreþin en iyileri Çorum'da mindere çýkacak. 9-11 Ocak tarihleri arasýnda Atatürk Spor Salonunda yapýlacak olan Büyükler Serbest Güreþ Türkiye Þampiyonasýnýn hazýrlýklarý tamamlandý. Þampiyonaya 700'ü
üzerinde katýlýmcý bekleniyor. Çorum'da toplam 17 sporcu þampiyonada madalya mücadelesi verecek
Çorum sporda önemli bir
organizasyona ev sahipliði yapacak. Büyükler Serbest Güreþ Türkiye Þampiyonasý'nda sporcular
Çorum'da mindere çýkacak. 3 gün sürecek þampiyona Atatürk Spor Salonunda gerçekleþecek.
Büyükler Serbest Güreþ
Türkiye Þampiyonasý Çorum'da yapýlacak. Güreþ
Federasyonu'ndan yapýlan açýklamaya göre Çorum'daki þampiyona serbest stilde 9-11 Ocak taBelediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ve Güreþ Ýl
rihlerinde Atatürk Spor
Temsilcisi Hüseyin Teke düzenledikleri basýn toplantýsýnda þampiyona hakkýnda açýklamalarda bulundular.
Salonunda gerçekleþecek.
açýklayarak güreþ severleri müsabakalarý iztrenör, ve hakemlerle birlikte 700'ün üzerinÞampiyonaya katýlan güreþçiler, 9 Ocak'ta
lemeye davet etti.
de katýlýmcý beklediklerini açýkladý.
57, 70 ve 97 kiloda, 10 Ocak'ta 61, 74 ve
Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke ise ÇoÇorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Gü125 kiloda, 11 Ocak Pazartesi günü ise 65
rum'da toplam 17 sporcu ile
reþ
Federasyonu
Yönetim
Kurulu
Üyesi
Zeve 86 kilolarda mindere çýkacak. Güreþçiler
þampiyonaya katýlacaklarýný
ki Gül'de açýklamasýnda 2016 Türkiye Büayný gün final müsabakalarýnýn ardýndan
açýkladý. (Haluk SÖYLEMEZ)
yükler
Serbest
Güreþ
þampiyonasýnýn
Çomadalyalarýný alacak. Büyükler Serbest Gürum'da
yapýyor
olmasýndan
memnuniyet
Basýn toplatýsýnýn tamýnýný
reþ Türkiye Þampiyonasýnýn 8 Ocak Cuma
duyduðunu söyledi. Gül, daha önceden
izlemek için kodu okutun.
günü hakem ve teknik toplantýsý gerçeklegençler, yýldýzlar ve 23 altý güreþ þampiyoþecek. Müsabakalarýn açýlýþ töreni ise 9
Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de gerçek- nalarýnýn Çorum'da yapýldýðýný ancak büyükler bazýnda ilk defa Çorum'da böyle bir
leþecek.
Bu önemli organizasyonla ilgili hazýrlýklar da þampiyona yapýlacaðýný açýkladý.
Þampiyona için 400'e yakýn sporu ile birliktamamlandý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý
te 400'er yakýn yönetici ve antrenörün ÇoZeki Gül, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Mürum'a geleceðini belirten Gül, "Böyle bir
dürü Haþim Eðer ve Güreþ Ýl Temsilcisi Hüþampiyona ilimizin tanýtýmý açýsýndan da
seyin Teke düzenledikleri basýn toplantýsýnbüyük katký saðlayacak" dedi.
da þampiyona hakkýnda açýklamalarda buBu þampiyona sonucunda Güreþ Milli takýlundular.
mýnýn da iskeletinin oluþacaðýný belirten ZeGençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haki Gül, "Burada baþarýlý olan sporcular milli
þim Eðer 9-11 Ocak tarihleri arasýnda Atatakýma geçiþ yapacak. Belki de geleceðin
türk spor salonunda gerçekleþecek olan
Avrupa þampiyonlarý da buradan çýkan
Büyükler Serbest Güreþ Türkiye Þampiyonasýna ev sahipliðinin yapacaðýný belirterek, sporculardan olacak" dedi.
Müsabakalarýn teknik toplantýsýnýn bugün
þampiyona öncesi tesislerin hazýrlandýðýný
yapýlacaðýný belirten Zeki Gül, müsabakalar
ve tüm imkânlarla seferber olduklarýný söyise Cumartesi günü 10.00'da baþlayacaðýný
ledi. Haþim Eðer, þampiyonaya sporcu, anGençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer

Belediyespor, ligin 2. yarýsýnda deplasmanda karþýlaþacaðý
Dersimspor maçýna odaklanmýþ durumda.

Belediyespor 3
puan için gidiyor
Belediyespor hafta
sonu yapacaðý
Dersimspor deplasmanýna hazýr.
Belediyespor, ligin
2. yarýsýnda
deplasmanda
karþýlaþacaðý Dersimspor maçýna
odaklanmýþ durumda.
Dersimspor ile
oyananacak maç için
Belediyespor dün Nazmi
Avluca Futbol sahasýnda
antrenman yaptý. Yapýlan
antrenmanda açýklama yapar
Belediyespor Teknik Direktörü
Serdar Bozkurt "Ýkinci yarýya iyi
hazýrlandýk. Yedi oyuncuyla yollarýmýzý ayýrýrken yedi yeni
oyuncu takýmýmýza ekledik.
Takýmýmýza katýlan arkadaþlarýmýzýn uyum problemi yaþamamasý bizi sevindirdi" dedi. Bozkurt bu hafta gerçekleþecek
Dersimspor deplasmaný hakkýnda "Çok zor bir maç bölgenin
þartlarý, hava þartlarý çok güç,
karayolu ile gideceðimiz için
onun sýkýntýsý üzerimizde var.
Sahanýn suni çim olmasý bizim
için bir dezavantaj, ama hiç
önemli deðil bütün maçlar zor
olacak. Biz çok disiplinli olup
kazanmak istiyoruz. Ýyi bir maç
serisi yakalayarak en azýndan

playoffa kalarak þampiyon
olmak istiyoruz” dedi. Çorum
belediyespor'un son doðu deplasmaný olduðunu bundan sonra ki deplasmanlar ege tarafýna
olduðu söyleyen, Bozkurt hiç
sakat veya cezalý oyuncularýnýn
olmadýðýný sadece Oðuzhan'ýn
sarý kart cezalýsý olduðunu söyledi. (Haluk SÖYLEMEZ)
Röportajýn
tamamýný izlemek
için kodu okutun

Belediyespor Teknik
Direktörü Serdar Bozkur
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