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Ceritoðlu gençlere
destek sözü verdi

orum'un ilk ve tek uydudan yayýn yapan televizyon kanalý
olan ÇRT, Digitürk 183. kanalda yayýnda.
Türksat uydusundan yayýn yapan Çorum Radyo Televizyonu artýk
Digitürk abonelerine de ulaþacak. ÇRT Digitürk 183. Kanalda yer
alacak. Bilindiði üzere daha önceden Türksat yönündeki çanak
antenlere baðlý uydu alýcýlarýnýn yaný sýra Digitürk ve D-Smart yayýn platformlarýnda da ÇRT'nin frekanslarý manüel olarak ayarlanarak eklenebiliyordu. Artýk Digitürk'ün otomatik listesinde 183. Kanalda ÇRT'nin yayýný izleyicilere ulaþtýrýlacak.
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Çorum ne kazandý
Somut olarak Çorum'a getirisi ölçümlenemeyen Fuar organizasyonlarýna katýlýma bürokratlar ve siyasiler özel ilgi
gösteriyor. Her fuar katýlýmýnýn ardýndan tanýtým baþarýsý açýklamalarý geliyor ancak ortada somut bir baþarý yok.

M

Kamu Sen'den
hodri meydan çýkýþý

T

ürkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi ve
Türk Eðitim-Sen Çorum Þube
Baþkaný Selim Aydýn konuya iliþkin
olarak yaptýðý açýklamada, yazýlý sýnav yapýlmasý birilerinin huzurunu
kaçýrdý diyerek "Bir çok arkadaþýmýz
"aman ne gerek var" diyebilir. 4’DE

erkezi
Amasya'da bulunan Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliðinde yer alan
Amasya, Çorum, Samsun Tokat illeri 2016 Hollanda Utrecht Turizm Fuarýna katýldý. Birlik içinde
yer alan Ýl Valileri, Ýl Genel Meclis'i Baþkan ve
Üyeleri ile Birlik personeli Hollanda'da Çorum, Samsun,
Amasya ve Tokat'ý
tanýtýyor. 2’DE

Milletvekillerinden
TOKÝ teþekkürü
A

k Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri
Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile Ak Parti
Çorum Milletvekili, TBMM Saðlýk, Aile ve Çalýþma Komisyonu Üyesi Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Baþbakanlýk
Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) Finansman Dairesi Baþkaný,
Çorumlu hemþehrimiz Ayhan Karaca'yý makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtüler. 4’DE

Ülkücülerden
yardým seferberliði

Ç

orum'da yaþayan Irak ve Suriye
ailelerin içinde bulunduðu zor
þartlar, birçok dernek ve hayýrseveri harekete geçirdi. Bunlardan biri
de Çorum Ülkü Ocaklarý oldu. Yardýmlarýn ilk hedefi, Çorum'a yeni taþýnan ve kiraladýklarý boþ
evlerde yaþam mücadelesi veren sýðýnmacýlar
oldu. 7’DE

'Gribe karþý en etkili
yöntem bitki çaylarý'
Minibüsçüler belgesiz
servislerden þikayetçi

Ç

orum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler
Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, personel servis taþýmacýlýðý hakkýndaki yasal düzenlemelerle
ilgili bilgiler verdi. 3’DE

K

ýþ aylarýyla birlikte soðuk algýnlýðýna baðlý hastalýklar ve
grip vakalarýnda da artýþ yaþanýyor. Hastalýklara karþý vücut direncini arttýrmak ve
korunmak için bu
mevsimde bitkisel
çaylarýn bolca tüketilmesi öneriliyor. 5’DE

Benzine indirim otogaza zam!

2

Bazý hastalarda domuz gribi çýktý

HABERÝN

Jandarma Uzman Erbaþ arýyor Çam, Etnik ve Mezhep

Yurt dýþý gezilerinin
aðasý kim

amu kurum ve kuruþlarýnýn memur personel alýmlarý 2015 yýlýnýn bitmesi ile birlikte 2016 yýlýnýn
baþýnda da devam ediyor. Birçok
kamu kurum ve kuruluþlarý yayýnladýklarý ilanlar ile toplamda
1.770 adet Memur Personel alýyor. 4’DE

2’DE

KILÇIÐI

K

çatýþmalarýna dikkat çekti

T

3

‘Ýstihdamýn Reçetesi,
Mesleki Eðitim’ Projesi

ürk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný
roje çalýþmasý hakkýnda bilgi veren Ýskilip Mesleki
Sami Çam, Ýslam coðrafyasýnda
Eðitim Merkezi Müdürü Fatih Þanlý, mesleki eðitiyapay ayrýlýklarýnýn çatýþma çýkartmak
min ülkenin geleceði açýsýndan büyük bir
için kullanýldýðýný dile getirerek, ayný deönem ifade etiðini belirterek, "Kalkýnmada ve
sanayileþmede büyük bir atýlým yakalayan ülkeðerler etrafýnda birleþme vurgusu yapmizde, nitelikli mesleki eðitim almýþ bireylere dutý. 5’DE

P

yulan ihtiyaç, gün geçtikçe artmaktadýr" dedi. 7’DE
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HABERÝN KILÇIÐI

Yurt dýþý gezilerinin
aðasý kim

Fuardan Çorum ne kazandý
Somut olarak Çorum'a getirisi ölçümlenemeyen Fuar organizasyonlarýna katýlýma
bürokratlar ve siyasiler özel ilgi gösteriyor. Her fuar katýlýmýn ardýndan tanýtým baþarýsý
açýklamalarý geliyor ancak ortada baþarýnýn somut göstergesi olmuyor
Merkezi Amasya'da bulunan
Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma
Birliðinde yer alan Amasya, Çorum, Samsun Tokat illeri 2016
Hollanda Utrecht Turizm Fuarýna katýldý. Birlik içinde yer alan
Ýl Valileri, Ýl Genel Meclis'i Baþkan ve Üyeleri ile Birlik personeli Hollanda'da Çorum, Samsun, Amasya ve Tokat'ý tanýtýyor.
Görev alaný daha çok çevresel
kirliliðin etkilerinin azaltýlmasý
ve buna yönelik projeleri yapmak ve desteklemek olarak adlandýrýlan Birlik'in çok sayýda
görevleri arasýnda turizmin geliþtirilmesi iki cümle içinde yer
alýyor.
Turizm fuarlarýna katýlan kamu
kurumlarýnýn bugüne kadar nasýl bir geri dönüþüm aldýklarý
belirsizliðini korurken, kamu
kaynaklarýnýn bu tür organizas-

yonlarda siyasiler
ve bürokratlarýn
yol konaklama ve
diðer giderlerine
harcanmasý da ayrý bir tartýþma konusu olarak vatandaþlarýn dikkatini
çekiyor. Yapýlan
açýklamada Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði adýna
fuara katýlan heyette þu isimler
yer alýyor. Birlik
Baþkaný Amasya
Valisi Ý. Halil Çomaktekin, Çorum
Valisi Ahmet Kara,
Tokat Valisi Cevdet Can, Amasya
Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Çittýr, Amasya Ýl
Genel Meclis Üyesi Yücel Gü-

müþ, Çorum Ýl Meclis Baþkaný
H. Ýbrahim Kaya ve Çorum Ýl
Meclis Üyesi Yusuf Kaya, Tokat
Ýl Genel Meclis Üyeleri Salih
Yýldýrým ve Ý. Daim Namlý, Birlik
Müdürü Yasemin Çoban, Birlik
Personeli H. Hüsnü Doðan katýldý.
Fuara katýlan heyetin ve fuar
katýlýmýnýn Yeþilýrmak Havzasý
Kalkýnma Birliði'ne ekonomik
maliyetinin ne olduðu ise bilinmiyor. Merkez Amasya'da bulunan Birliðe tahsis edilen kamu
kaynaðýnýn verimli kullanýlmadýðý ve birliðin kapatýlarak kamu
kaynaðýnýn daha verimli kullanýlmasý gerektiði dile getirilen
bir baþka tartýþma konusu olarak karþýmýza çýkýyor.
"FUARA KATILIM DUYURUSU
BÝLE EMEKSÝZ YAPILIYOR"
12 Ocak- 17 Ocak 2016 tarihleri arasýnda Hollanda'nýn Utrecht

Yurt dýþý gezilerine veya ilimiz adýna yurt dýþýnda yapýlan faaliyetlere gidenler neye göre belirleniyor,
kim belirliyor?
Bizi temsile gidenlerin, gittikleri yerdeki sorumluluðu kimin?
Yurt dýþýna gidenler, bizi gerektiði gibi temsil ediyor
mu?
Yurt dýþýna gidenler para mý alýyor, para mý veriyor?
Kim, kime ne kadar ödüyor?
Evlerinden günlerce ayrý kalmanýn bedeli ne?
Kime ne faydasý oluyor?
Bu masraflar devletten çýkýyorsa, kamunun ne faydasý var?
Bu arkadaþlar hayatýnda " Devletin malý deniz, yemeyen domuz demiþ midir" veya böyle diyene tepkisi ne olmuþtur?
Bu arkadaþlar Hz. Ömer'in devletin mumu yanarken
selam almadýðýný bilir mi?
Bu sorularýn cevaplarý bizde yok, söyleseler de biz
en doðrusunu bilemeyiz ama bunu hakkýyla bilen
Allah (cc) var ve bunun hesabýný mutlaka görülecek,
karþýlýðý da eksiksiz ödenecek. Kamu adýna yapýlan
harcamalarýn sorumluluðu aðýr hesabý pek çetin
olur. Tüyü bitmedik yetimin hakký olan bu harcamalarda herkes den helallik almak zorunluluðu var. Sonuç: Sizi bilmem ama benim ölçüm evine döndüðünde, çevresindekilere, gezdiði ülkeleri ve yabancýyý övüyor ise, ne kadar hakkým varsa haram olsun.

kentinde düzenlenen fuarla ilgili
basýna gönderilen açýklamaya
özen gösterilmediði görülürken, açýklamanýn metninin katýlýmcý isimleri dýþýndaki bölümü
ulusal gazetelerin internet sitesinde yer alan ajans haberiyle
ayný cümleleri içeriyor. Fuar etkinliðiyle ilgili yapýlan açýklama
metnindeki çok sayýda cümlenin ajanslar tarafýndan geçilen
haber metniyle ayný olmasý dikkat çekiyor.
HERKESÝN STANDI EN ÇOK
ÝLGÝ ÇEKEN STAND OLMUÞ
Öte yandan fuara Türkiye'den
katýlan bazý belediyeler de duyurularýnda Hollanda fuarýnda
en çok ilgi çeken standýn kendilerine ait olduðunu dile getirirken, Çorum'dan yapýlan açýklamada da en çok ilgi çeken stadýn birliði ait olduðu ifadesi kullanýldý. (Haber Merkezi)

Hollanda da AB Projeleri hakkýnda bilgi aldýlar

Benzine indirim otogaza zam!
Benzine 7 kuruþ indirim, Otogaz'a 3 kuruþ zam geldi. Uygulama gece yarýsýndan itibaren baþlayacak
Akaryakýt daðýtým þirketleri, bu gece yarýsýndan itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatýnda ortalama 7 kuruþluk
indirim yaptý.
Litresi ortalama 4,31 liradan satýlan benzinin fiyatý 4,24 lira olacak. Öte yandan otogazda ise ortalama 3 kuruþluk bir artýþ yapýldý. Yeni tarife yarýndan itibaren geçerli
olacak. Daðýtým firmalarýnýn belirlediði fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle þirketler ve kentlere
göre küçük çaplý deðiþiklikler
gösteriyor.
(Haluk SÖYLEMEZ)

Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði heyeti Hollanda
Fuarýna katýldý, AB Projeleri hakkýnda bilgi aldý
Hollanda'da düzenlenen
turizm fuarýna katýlan Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma
Birliði heyeti Türkiye
Cumhuriyeti Avrupa Birliði Daimi Temsilciði noktasý ziyaret edildi.
Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliði Daimi Temsilciliðine gerçekleþtirilen ziyarete Daimi Temsilci
Yardýmcýsý Ayþe
UZER'den AB projeleri
ve adýmlarý, AB Birliði süreci ve AB'nin Türkiye 'ye
bakýþ açýsý ve son durumu hakkýnda bilgi alýndý.
Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði heyetinde
Birlik Baþkaný Amasya Valisi Ý. Halil Çomaktekin,
Çorum Valisi Ahmet Kara,
Tokat Valisi Cevdet Can,
Amasya Ýl Genel Meclis
Baþkaný Mustafa Çittýr,
Amasya Ýl Genel Meclis
Üyesi Yücel Gümüþ, Çorum Ýl Meclis Baþkaný H.
Ýbrahim Kaya ve Çorum Ýl
Meclis Üyesi Yusuf Kaya,
Tokat Ýl Genel Meclis
Üyeleri Salih Yýldýrým ve Ý.
Daim Namlý, Birlik Müdürü Yasemin Çoban, Birlik
Personeli H. Hüsnü Doðan yer aldý.
(Haber Merkezi)

Marketteki
mikroba dikkat
Market arabalarý ve sepetlerin
özellikle plastik yüzeylerinde
mikroplarýn çok uzun süre barýndýðýný belirten Enfeksiyon
Hastalýklarý Uzmaný Prof. Onur
Ural, "Bu arabalar kullanýldýktan sonra eller yýkanmazsa,
ciddi enfeksiyonlara neden
oluyor" dedi.
Günlük hayatta topluma açýk
kullaným alanlarýndan enfeksiyon kapýlabildiðine dikkat çeken Selçuk Üniversitesi'nden
Prof. Dr. Onur Ural, bu nedenle ciddi hastalýklarla baþ etmek durumunda kalýnabileceðini ifade etti.
Dikkat edilmediðinde ortak
kullaným alanlarýnýn çok
önemli saðlýk problemlerine
yol açtýðýný anlatan Ural, enfeksiyon riski taþýyan yerlerden birinin de alýþveriþ merkezleri olduðunu dile getirdi.
Merdiven korkuluklarýnýn da
riskli olduðunu bildiren Ural,
tuvaletten çýkan veya aksýran
kiþilerin elini yýkamadan buraya dokunmasý durumunda yayýlan mikrobun, hastalýða yol
açabileceðine iþaret etti.
Market arabalarý ve sepetlerin
de bu açýdan riskli olduðunu
aktaran Ural, bu malzemelerin

plastik yüzeylerinin mikrop tutucu özellikte olduðunu belirtti. El hijyenine vurgu yapan
Ural, "Bu arabalar kullanýldýktan sonra eller yýkanmazsa,
ciddi enfeksiyonlara neden
oluyor" þeklinde konuþtu.
"TOP HAVUZLARI DA
RÝSK TAÞIYOR"
Çocuklarýný hastalýklardan korumalarý konusunda ailelere
uyarýlarda bulunan Ural,"Özellikle çocuklarýn oynadýklarý
top havuzlarý ciddi risk taþýyor. Çünkü daha önce veya o
anda aksýran, ishali ve sarýlýðý
olan bir çocuk orada oynamýþ
olabilir. Çocuklar o toplarý
aðýzlarýna götürüyor. Onlarýn
güvenli olup olmadýðý mutlaka denetlenmeli. O toplar için
özel bir temizlik gerekiyor.
Normal suyla yýkamak yeterli
deðil. Bazen çamaþýr suyuyla
yýkayýp durulamak gerekiyor
ama çamaþýr suyunun kokusu
da çocuklarý rahatsýz ediyor.
Bu nedenle oyun alanlarý çok
sýk temizlenmiyor. Çocuklarýn
o alanlarda oynamasýna karþýyým" ifadelerini kullandý.
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Minibüsçüler belgesiz
servislerden þikayetçi
kendi personelini taþýyan özel kuruluþlarýn baþka bir fabrikanýn
personelini taþýyamadýðýnýn altýný
çizen Gayretli, baþka firmalarýn
personelini de taþýyan firmalara 5
gün trafikten men ve idari para cezasý uygulandýðýný kaydetti. Kendi personelini taþýmak isteyen kuruluþun
da SGK'dan tasdikli belgesi ile birlikte araç ruhsatý ve güzergâhýný belirten Yetki belgesiyle birlikte Çorum
Belediyesi Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü'nden güzergah izin belgesi almasý gerektiðini bildirdi.
Gayretli, konu ile ilgili Oda olarak
Çorum Belediyesi ve Emniyet Müdürlüðü ile çeþitli görüþmeler yaptýklarýný, bu kapsamda üyelerin bilgilendirilmesi amacýyla Çorum Ticaret ve
Sanayi Odasý ile Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði'ni de bilgilendirmek üzere ziyaretler gerçekleþtirdiklerini sözlerin ekledi.

Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý Baþkaný
Gayretli, yetki belgesi sahibi olunmaksýzýn yasalara uygun olmayan
araç sayýsýnýn arttýðýný, servisçilerin zarar ettiðini dile getirdi
Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve
Servisçiler Odasý Baþkaný Mehmet
Gayretli, Ticaret ve Sanayi Odasý'ný
ziyaret ederek, personel servis taþýmacýlýðý hakkýndaki yasal düzenlemelerle ilgili bilgiler verdi.
5393 Sayýlý Belediye Kanunun 15/P
Maddesi gereði belediye meclisinin
01.11.2010 tarih ve 132 Sayýlý Kararý
ile servis yönetmeliðinin hazýrlandýðýný belirten Gayretli, servis araçlarýna
S plaka zorunluluðu getirildiðini, bu
düzenleme ile birlikte okul ve iþyeri
servislerinin disipline edilerek, saðlýklý ulaþým için uyulacak kurallarýn
belirlendiðini aktardý.
Söz konusu yasal düzenlemeye karþýn Çorum'da D3 Yetki Belgesi sahibi
olmaksýzýn personel servisi kullaný-

mýnýn çoðaldýðýnýn tespit edildiðini
ifade eden Gayretli, servis aracý sürücülerinin birçok resmi prosedürü
yerine getirerek yeni sezona hazýrlandýðýný, bununla birlikte yalnýzca 'S'
plakalý araçlarýn denetime tabi tutulmasýndan dolayý yetki belgesi sahibi
olunmaksýzýn yasalara uygun olmayan araç sayýsýnýn bir hayli arttýðýný
aktardý. Gayretli, bu durumun, yasal
standartlara uygun olarak gelirini bu
meslekten kazanan servisçilere zarar
verdiðini vurguladý.
5 GÜN TRAFÝKTEN MEN
VE ÝDARÝ PARA CEZASI
Servis Araçlarý Hizmet Yönetmeliði'ne göre mülkiyetindeki araçlarla

'REKABET EÞÝTLÝÐÝ ÝÇÝN
HERKES YASALARA
RÝAYET ETMELÝ'

Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý Baþkaný Mehmet
Gayretli, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal’ý ziyaret etti.

Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, yasalarýn; ilgili taraflarýn
haklarýný korumak ve hizmetin belli
bir standartta verilmesini saðlamak
amacýyla çýkartýldýðýný söyledi. Dolayýsýyla herkesin yasalara riayet etmesi gerektiðini dile getiren Baþaranhýncal, bu durumun ayný zamanda rekabet eþitliðini de saðladýðýný vurguladý. Baþaranhýncal, "Bütün bunlarýn
haricinde Allah korusun, olasý bir kaza halinde de iþletmelerimiz doðrudan yükümlüdür. Ancak iþletmelerimiz bu konuda yeterli ölçüde bilgi
sahibi olmadýðýný düþünüyoruz. Bugünden itibaren üyelerimizi bilgilendirmeye baþlayacaðýz" dedi.

Bazý hastalarda domuz gribi çýktý
Saðlýk Bakanlýðý, domuz gribi þüphesiyle hastanede tedavi gören hastalardan 463 ünde virüs tespit etti
Saðlýk Bakanlýðý domuz gribi olarak bilinen hastalýkla ilgili bir
açýklama yaptý. Saðlýk Bakanlýðý
hastanelere müracaat eden 2 bin
905 hasta olduðunu bu hastalarda 463 tanesinde virüs tespit
edildiðini bildirdi.
Saðlýk Bakanlýðý Grip Bilimsel Danýþma Kurulu'ndan yapýlan açýklamada þu ifadeler kullanýldý.
"Mevcut verilerin geçtiðimiz yýllardaki grip sezonu verileri ile
karþýlaþtýrýlmasý yapýldýðýnda farklý bir durum olmadýðý, gribin olaðan seyri içerisinde olduðu tespit edilmiþtir. Özellikle risk grubunda bulunanlar grip aþýlarýný
grip mevsimi boyunca yaptýrabilir. 2905 hastadan 463'ünde virüs
tespit edildi."

Ak Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt'u Gençler ziyaret etti.

Ceritoðlu gençlere
destek sözü verdi
Çorum Ak Parti Gençlik Kollarý Yönetimi Ak Parti Çorum Milletvekili,
TBMM Saðlýk, Aile ve Çalýþma Komisyonu Üyesi Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt'u TBMM'de ziyaret etti.
Ziyarete, Çorum AK Parti Gençlik
Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, Baþkan
yardýmcýlarý ve Yönetim Kurulu üyeleri katýldý.
Gençlik Kollarý Yönetim Kurulu Üyeleri Ceritoðlu'na, milletvekilliði ile
TBMM Saðlýk, Aile ve Çalýþma Komisyonu Üyeliði için hayýrlý olsun di-

leklerini iletti. Ziyarette dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Ceritoðlu, 1 Kasým genel seçim çalýþmalarý
sýrasýnda gençlik kollarý olarak kendisine gösterdikleri destekten dolayý
teþekkür etti.
Ziyarette, Gençlik kollarý yönetimi ile
Çorum ve üniversite gençliði için yapýlacak olan projeler görüþülerek, bilgi alýþveriþi yapýldý.
Ceritoðlu, Çorum ve Üniversite gençliði için yapýlacak her türlü projeye
destek olacaklarýnýn altýný çizdi.

Türkiye dizi satýyor
Bir dönem Brezilya dizileri
cenneti haline gelen Türkiye
dizi sektöründe dýþ pazarda
aranan ülke oldu
200 MÝLYON DOLARDAN
250 MÝLYON DOLARA ÇIKTI
Türk cumhuriyetleriyle
2001'de baþlayýp Balkanlar,
Orta Doðu ve Latin Amerika
gibi bölgelerde büyük geniþleme gösteren Türkiye'nin dizi
film ihracatý, 2014 sonunda
200 milyon dolarken, geçen yýl
250 milyon dolara yükseldi. "Binbir Gece", "Fatmagül'ün Suçu Ne", "Ezel", "Kara
Para Aþk", "Sýla", "Yaprak Dökümü", "Aþk-ý
Memnu" gibi birçok ülkeye satýlan dizi
filmler,Türkiye'ye milyon dolarlar kazandýrmaya devam ediyor.
YILDA ÜRETÝLEN 70 DÝZÝDEN, 10-15'Ý
YURT DIÞINA PAZARLANIYOR
Türkiye de üretilen 70 diziden bir bölümü reyting kurbaný olurken, yayýnda kalmayý baþaran dizilerin 10-15 tanesi yurtdýþýnda alýcý buluyor. Dizi ihracatýndan
geçen yýl 250 milyon dolarlýk gelir elde
edilirken bu rakamýn 2016 için 300 milyon dolara çýkmasýný bekleniyor.
Dizi film üretimindeki sorunlarý anlatan
Tatlý, Türk dizi film sektöründe senaryo
sýkýntýsý yaþandýðýný belirtti. Tatlý, yeni konu bulmakta zorlanan senarist ve yapýmcýlarýn biraz da kolaya kaçarak, daha önce yurt dýþýnda çekilenlerin adaptasyon
haklarýný alýp yeni dizi üretmeye baþladýðýný savundu.
Özellikle son 2 yýlda televizyon kanallarýnýn arasýndaki rekabet, reklam pastasýnýn
yetersizliði ve de büyük bedeller ödenerek yayýnlanan dizilerin, denek yapýsý ve
seyirci alýþkanlýklarýnýn deðiþmesi sonucunda beklenen reytingleri alamamalarý
temel problemler olarak ortaya çýkýyor
70 ÜLKEYE ÝHRACAT
Türk dizileri, þu ülkelere
ihraç ediliyor:
"Arjantin, Bolivya, Þili,
Kolombiya, Uruguay,
Panama, Brezilya, Ekvator, Paraguay, Peru,
Meksika, ABD, Kosta
Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Dominik
Cumhuriyeti, Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Birleþik Arap
Emirlikleri, Bahreyn,
Bosna Hersek, Brunei

Sultanlýðý, Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin, Endonezya, Estonya, Fas,
Gürcistan, Hýrvatistan, Irak, Ýran, Ýsveç,
Ýsviçre,Japonya, Karadað, Katar, Kazakistan, Güney Kore, Kosova, Kuveyt, Letonya, Libya,Litvanya, Lübnan, Macaristan,
Makedonya, Malezya, Mýsýr, Özbekistan,
Pakistan,Romanya, Rusya, Slovakya,
Slovenya, Tayland, Tayvan, Tunus, Ukrayna, Umman, Ürdün,Vietnam, Yemen,
Yunanistan."
YURT DIÞI PAZARINDA YER
BULAN DÝZÝLER
"Adýný Feriha Koydum, Annem, Arka Sokaklar, Asi, Aþk-ý Memnu, Azad, Benden
Baba Olmaz, Berivan, Binbir Gece, Bir
Bulut Olsam, Bütün Çocuklarým, Candan
Öte, Çemberimde Gül Oya, Düðün Þarkýcýsý, Elveda Derken, Fatmagül'ün Suçu
Ne, Fýrtýna, Gece Gündüz, Genco, Geniþ
Zamanlar, Gümüþ, Hanýmýn Çiftliði, Haziran Gecesi, Ihlamurlar Altýnda, Ýki Aile,
Kampüsistan, Kara Para Aþk, Kavak Yelleri, Kaybolan Yýllar, Keþanlý Ali Destaný,
Kýnalý Kar, Kod Adý, Kurtlar Vadisi, Kuzey
Güney, Küçük Kadýnlar, Küçük Sýrlar,Menekþe ile Halil, Muhteþem Yüzyýl, Öyle
Bir Geçer Zaman ki, Saðýr Oda, Sýla,
Sonbahar, Türkan, Unutabilsem, Vazgeç
Gönlüm, Yaprak Dökümü, Yýlan Hikayesi,
Yol Arkadaþým, Zoraki Koca."
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Milletvekillerinden
TOKÝ teþekkürü
Ak Parti Çorum Milletvekilleri Ceylan ve Ceritoðlu TOKÝ Finansman Daire Baþkaný Karaca'yý ziyaret etti
Ak Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan
ile Ak Parti Çorum Milletvekili,
TBMM Saðlýk, Aile ve Çalýþma
Komisyonu Üyesi Lütfiye Ýlksen
Ceritoðlu Kurt, Baþbakanlýk Toplu
Konut Ýdaresi (TOKÝ) Finansman
Dairesi Baþkaný, Çorumlu hemþehrimiz Ayhan Karaca'yý makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtüler.
Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Çorum'a verdiði destek ve katkýlardan dolayý Karaca'ya teþekkür ettiler.
Ziyaret sýrasýnda Çorum Merkez
ve ilçelerindeki TOKÝ yatýrýmlarý
deðerlendirilerek, karþýlýklý istiþare
yapýldý.
Karaca, Çorum Merkez Devane
konutlarý ile ilçelerde gerçekleþtirilmesi planlanan TOKÝ projelerinin son durumu hakkýnda bilgi
verdi.
Ayhan Karaca ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek,
Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt,
Ceylan ve Kurt'a teþekkür etti.
Çorum'a verdiði destek ve katkýlardan dolayý Karaca'ya teþekkür ettiler.

Kamu Sen'den hodri meydan çýkýþý
MEB Müdür Baþyardýmcýlýðý ve Müdür Yardýmcýlýðý yazýlý sýnav baþvuru kýlavuzu yayýnlandý. Kamu Sen
torpil yapacak mülakat komisyonlarý olmayýnca hangi sendika üyeleri baþarýlý olacak göreceðiz dedi
geçerlidir. Birçok sebeple haklý
olabilirsiniz, bu müdürlere mi
hizmet edeceðiz, diyenleriniz de
olabilir, ancak müdür yardýmcýlýðý ve müdür baþyardýmcýlýðý,
müdüre hizmet yardýmcýlýðý deðildir. Yönetmelik sadece yazýlý
puanla görevlendirmeyi öngörmektedir, yazýlý puaný yüksek
olan görevlendirilecektir, kimsenin hiç bir inisiyatifi yoktur. Tüm
arkadaþlarýmýza 20 Mart tarihinde yapýlacak yazýlý sýnava girmelerini tavsiye ediyoruz, bu iþ artýk inada binmiþtir, görelim bakalým yandaþ olanlar mý yazýlýyý
AYDIN: "BÝRÝLERÝNÝN
kazanacak, alýn teri döken,
HUZURU KAÇTI"
adam gibi duranlar mý? Yandaþlar þunu bilsin, mülakat yok, torTürkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi
pil yapacak mülakat komisyonu
ve Türk Eðitim-Sen Çorum ÞuTürkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi ve Türk
üyeleri de yok, oturup bol bol
be Baþkaný Selim Aydýn konuEðitim-Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn
çalýþacaksýnýz, baþka yolunuz
ya iliþkin olarak yaptýðý açýklamada, yazýlý sýnav yapýlmasý biriyok"
ifadelerini kullandý.
kate göre yapýlmayan müdür yarlerinin huzurunu kaçýrdý diyerek "Bir dýmcýlýðý görevlendirmeleri iptal ol"MÝLLÝ
EÐÝTÝM MÜDÜRÜMÜZE
çok arkadaþýmýz "aman ne gerek
muþtur. Sonunda yargý kararýný uyGÝRÝÞÝMLRÝNDEN DOLAYI
var" diyebilir. Boþ yer mi kaldý diyegulayacaklar. Ki sýnav puanlarý 2 yýl
TEÞEKKÜR EDÝYORUZ"
bilir. Malumunuz olduðu üzere liyaMili Eðitim Bakanlýðý Eðitim
Kurumlarý Müdür Baþyardýmcýlýðý ve Müdür Yardýmcýlýðý yazýlý
sýnav baþvuru kýlavuzu yayýnladý. Yazýlý sýnav, 20 Mart 2016
Pazar günü saat: 14.00'de aralarýnda Çorum'un da olduðu
32 il merkezinde yapýlacak
olup, yazýlý sýnava katýlmak isteyen ve belirlenen baþvuru
þartlarýný taþýyan adaylarýn 25
Ocak - 17 Þubat 2016 tarihleri
arasýnda elektronik ortamda
baþvurularý alýnacak.

Müdür Yardýmcýlýðý sýnavý
Çorum'da da yapýlacak
Okullarýn Müdür Baþyardýmcýlýðý ve Müdür Yardýmcýlýðý
kadrolarý için yazýlý sýnav yapýlacak. Sýnavýn yapýlacaðý
merkezlerden birisi de Çorum olarak belirlendi
Milli Eðitim Bakanlýðý okullarýn Müdür Baþyarsýnav merkezi olarak belirlemiþtir. Sýnavýn ilidýmcýlýðý ve Müdür Yardýmcýlýðý kadrolarý için
mizde yapýlmasý Eðitim Bir Sen Çorum Þube
yazýlý sýnav düzenleyecek. Yazýlý sýnavýn yapýlaYönetiminin gayret ve mücadelesiyle olmuþ
caðý 32 ilden birisi de Çorum olacak.
yeni bir kazanýmdýr.
Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi tarafýndan yapýMilli Eðitim Bakanlýðýnýn daha önceki yýllarda
lan yazýlý açýklamada, sýnavýn Çorum'da yapýla- yaptýðý Görevde Yükselme ve Unvan Deðiþiklicak olmasýnýn öðretmenler için büyük kolaylýk
ði Sýnavlarýnda, Çorum'a en yakýn sýnav merolduðu ifade edilerek sýnav merkezlerinden bi- kezlerinin Ankara ve Samsun olduðu belirtilen
rinin Çorum olarak belirlenmesinde sendikala- açýklamada "Sýnava girmek isteyen ya bir gün
rýnýn çalýþmasýnýn etkili olduðu belirtildi.
öncesinden giderek otelde konaklamak zorunEðitim Bir Sen Çorum 1 Nolu Þube Baþkan
da kalýyordu ya da gece yarýsý yola revan oluYardýmcýsý Hasan Hüseyin Erdoðan imzasýyla
yorlardý. Sýnava girecek olan öðretmenlerimiz
yapýlan yazýlý açýklamada þu ifadelere yer veril- artýk bu sýkýntýlarý çekmeyeceklerdir. Çorum'un
di. "20 Mart 2016 tarihinde yapýlacak olan Eðisýnav merkezi olmasýnda haklý taleplerimizi
tim Kurumlarý Müdür Baþyardýmcýlýðý Ve MüMilli Eðitim Bakanlýðý ile müzakere ederek, yedür Yardýmcýlýðý Yazýlý Sýnarelde kazanýma dönüþtüren
výnýn giriþimlerimiz sonucu
Eðitim Bir Sen Genel BaþÇorum'da yapýlacaktýr. Milli
kanýmýz Sayýn Ali Yalçýn'a
Eðitim Bakanlýðý Eðitim Kuve Milli Eðitim Bakanýmýza
rumlarý Müdür Baþyardýmteþekkür ediyoruz. Kavga
cýlýðý Ve Müdür Yardýmcýlýðý
zemininde rekabet deðil,
Yazýlý Sýnavýnýn 20 Mart
rekabet zemininde hizmet
2016 tarihinde yapýlacaðýný
ve akademik sendikacýlýk
daha önce açýklamýþtý. 12
yapýyoruz. Eðitim çalýþanlaOcak 2016 tarihinde yayýmrýmýzýn her daim yanlarýnlanan Eðitim Kurumlarý Müda olduðumuzu, elde ettidür Baþyardýmcýlýðý ve Müðimiz kazanýmýn hayýrlý oldür Yardýmcýlýðý Yazýlý Sýnav
masý dileðiyle sýnava gireBaþvuru Kýlavuzunun, Gecek olan üyelerimize ve
nel Açýklamalar baþlýðý alöðretmenlerimize baþarýlar
Eðitim Bir Sen Çorum 1 Nolu
týnda yazýlý sýnav merkezleri
diliyoruz" ifadeleri kullanýlÞube Baþkan Yardýmcýsý
arasýnda Çorum ilimizi de
dý.
Hasan Hüseyin Erdoðan

"Mili Eðitim Bakanlýðý Eðitim Kurumlarý Müdür
Baþyardýmcýlýðý ve
Müdür Yardýmcýlýðý yazýlý sýnavý yapýlacaðý kesinleþince Ýl Milli Eðitim Müdürü Sayýn
Seyit Ali Büyük' e
yapmýþ olduðumuz ziyarette Çorum'un da sýnav
merkezleri arasýna
alýnmasý noktasýnda giriþimlerde
bulunmasý gerektiðini, bu noktada
Bakanlýk ile yapacaðý görüþmelerde ýsrarcý olmasýný
talep etmiþtik" diyen Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Çorum
Þube Baþkaný Selim Aydýn, "kendileri taleplerimizin
karþýlanmasý noktasýnda, ilimiz için
ve eðitim çalýþanlarý için gerekeni
yapacaðýnýn sözünü vermiþti. Giriþimlerinden ve ilimizin Sýnav Merkezi yapýlmasýndan dolayý teþekkür ediyoruz. Kazanan Çorum olmuþtur. Kazanan
eðitim çalýþanlarý
olmuþtur" dedi.
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Jandarma
Uzman
Erbaþ
arýyor
Jandarma Genel Komutanlýðý bünyesinin erbaþ ihtiyacýný karþýlamak üzere uzman Erbaþ alýyor. Son Baþvuru tarihi 18 Ocak 2016 olarak açýklandý
Kamu kurum ve kuruþlarýnýn memur personel alýmlarý 2015 yýlýnýn bitmesi ile
birlikte 2016 yýlýnýn baþýnda
da devam ediyor. Birçok
kamu kurum ve kuruluþlarý
yayýnladýklarý ilanlar ile toplamda 1.770 adet Memur
Personel alýyor.
Bu baðlamda Jandarma
Genel Komutanlýðý uzman
erbaþ alýmý gerçekleþtiriyor.
Jandarma Genel Komutanlýðý bünyesinin erbaþ ihtiyacýný karþýlamak üzere uzman Erbaþ alýyor.
Jandarma Genel Komutanlýðý 14 Aralýk 2015 tarihli
yapmýþ olduðu duyurusuna
göre bünyesinin Uzman Erbaþ ihtiyacýný karþýlamak
üzere Personel alacak. Alýnacak olan Uzman Erbaþlardan aranan bazý þartlar
ve baþvuru bilgileri þöyle:

GENEL ÞARTLAR:
- En az lise mezunu veya
dengi okul mezunu olan
adaylar,
- T.C. Vatandaþý olan adaylar,
- Askerlik hizmetini bitirmiþ
veya askerlik ile iliþkisi bulunmayan adaylar,
- Henüz 25 yaþýný doldurmamýþ olan adaylar,
- Müracaat tarihinin ilk günü itibarýyla terhisinin üzerinden üç yýldan fazla süre
geçmemiþ olmak (14 Aralýk
2012 tarihi ve sonrasýnda
terhis olanlar),
- Yapýlacak güvenlik soruþturmasýnda olumlu sonuç
verecek olan adaylar,
- Müracaat tarihinin ilk günü itibarýyla terhisinin üzerinden üç yýldan fazla süre
geçmemiþ olmak (14 Aralýk
2012 tarihi ve sonrasýnda
terhis olanlar),

- Müracaat tarihinin ilk günü itibarýyla terhisinin üzerinden üç yýldan fazla süre
geçmemiþ olmak (14 Aralýk
2012 tarihi ve sonrasýnda
terhis olanlar),
Daha fazla þarta ulaþmak
için ilanýn tam metnini inceleyiniz.
BAÞVURULAR:
Baþvuruda bulunacak olan
adaylar, 14 Aralýk 2015 tarihi ile 18 Ocak 2015 tarihleri
arasýnda baþvurularýný gerçekleþtirmeleri gerekmektedir. Baþvurular, Müracaat
tarihinin ilk günü itibarýyla
terhisinin üzerinden üç yýldan fazla süre geçmemiþ
olmak (14 Aralýk 2012 tarihi
ve sonrasýnda terhis olanlar)
Yarýn Þeker Fabrikalarý
personel alým duyurusu

DES yabancý dilde
eðitime karþý çýktý
Yabancý dilde eðitimin yasaklanmasý çaðrýsý yapan
DES derslerin tamamýnýn Türkçe yapýlmasýný önerdi
Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES)
Çorum Ýl Teþkilatlanma ve Eðitim Sekreteri Ülkü Erdoðan, 18. Milli Eðitim Þurasýnda sendikalarýnýn önerisiyle, DES'in
kurucu Genel Baþkaný Gürkan Avcý maharetiyle þura kararý haline gelen "Yabancý dilde eðitimin yasaklanmasý ve eðitimin tüm kademelerinde derslerin Türkçe anadilde yapýlmasý" maddesinin hayata geçirilmesini istedi.
Ýngilizce, Fransýzca, Almanca gibi yabancý dilde eðitim ayýbýna Kenya, Gana,
Uganda gibi sömürge ülkelerde rastlandýðýný, 2023 ve 2071 vizyonunu önüne
koymuþ Türkiye'ye yakýþmadýðýný söyleyen Ülkü Erdoðan, "Dünya ülkelerine bakýn. Hiçbir baðýmsýz ve onurlu ülkede yabancý dilde eðitim ayýbýna rastlayamazsýnýz. Türkiye, kendisine sömürge ve muz
cumhuriyeti görünümünü veren bu
özentili, onursuz eðitim politikasýndan
kurtulmalýdýr" dedi.
"YABANCI DÝLDE EÐÝTÝME KARÞIYIZ,
YABANCI DÝL ÖÐRENÝMÝNE DEÐÝL"

tedir. Yabancý dilde eðitim ve yabancý dil
hazýrlýk sýnýflarý adý altýnda milyar dolarlarýmýz heba olmaktadýr."
Türkiye'nin yabancý dilde eðitim konusunda utanýlacak bir durum içerisinde
olduðunu ifade eden Ülkü Erdoðan, "Yabancý dilde eðitimin býrakýn üniversitelerde anaokullarýna kadar özentiyle yaygýnlaþtýrýldýðýný görüyoruz. Öte yandan yabancý dilde eðitim veren bazý kolej ve
üniversitelerin baþarýsý büyük bir abartý
ile reklam ediliyor. Bu baþarý yabancý dilde eðitim yapmalarýndan deðil, seçme
öðrenci almalarýndan ve okullardaki geliþmiþ olanaklardan kaynaklanýyor. Diðer
bir hususta yabancý dilde eðitimin özentili, taklitçi, batý hayraný bireyler yetiþtirdiði ve beyin göçünü tetiklediði ve dilimizin, kültürümüzün geliþmesini engellediði gerçeðidir" açýklamasýnda bulundu.
"PEDAGOJÝK VE SOSYOLOJÝK
SAKINCALARI VAR"

Yabancý dilde eðitimin zararlarýnýn politik
Türkçe dil ve Türk Kültürü ders ve konu- olarak da, pedagojik olarak da ele alýnlarýnda gösterilen hassasiyet ve vizyonel masý gerektiðini vurgulayan Erdoðan
açýklamasýnda, "Bu konuda hükümet
politikalara destek vermeye devam edeakademisyenler, MEB uzmanlarý, dilbiceklerini söyleyen Erdoðan, yabancý dil
limciler, pedagoglar, STK'lar ve ayný zaöðretimi ile yabancý dilde eðitimin farklý
manda çocuklarýn bir araya gelþeyler olduðunu belirterek þu
diði çalýþtaylar düzenlenmeifadeleri kullandý:
lidir. Çünkü bu eðitim so"Biz sendika olarak yarununun sadece siyabancý dilde eðitime
sal deðil, pedagojik,
karþýyýz, yabancý dil
sosyal -psikolojik olöðrenimine deðil.
mak üzere birçok
Yoksa her liseyi
boyutu da vardýr.
bitiren vatandaEðitimde yabancý
þýmýzýn en az bir
dilin kullanýlmasýyabancý dili
nýn olumsuz pehakkýyla konuþdagojik sonuçlarý
masýný ve bildýþýnda birçok
mesini isteriz.
sosyal, siyasal,
Öte yandan
psikolojik hatta ikTürkiye örneðintisadi sorun doðurde olduðu gibi
duðu da bir vakadýr.
yabancý dilde eðiÇocuklar birden bire
timin uygulandýðý
yabancý bir dilde eðitüm ülkelerde eðitim
sisteminin yozlaþtýðýný,
timle karþýlaþýnca birçok
travmatik durum oluþuyor.
bilimsel geliþimin baltalanÜlkü Erdoðan
Dil bir iletiþim aracý olmanýn yadýðýný ve gençliðin eðitim aldýnýnda ayný zamanda akademik
ðý dilin arkasýndaki kültüre haygeliþimde önemli bir araçtýr. Dil ile bilim
ran, kendi deðerlerini küçümseyen, kozmopolit bir ruhla yetiþtiðine tanýk oluyove eðitim arasýnda sýký bir iliþki bulunruz. Çocuklarýmýz ve gençlerimiz kolej ve maktadýr. Eðitim dili insanýn kimlik kazanmasýnda, kültürel deðerleri içselleþtirüniversitelerde, akademisyenlerimiz bimesinde, düþünsel yaratýcýlýðýnda önemlimsel çalýþmalarýnda yabancý dil dayatli bir iþleve sahiptir" ifadelerini kullandý.
masýndan dolayý adeta iþkence çekmek-
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KARAR

Hastalýklara karþý vücut direncini arttýrmak ve korunmak için bu mevsimde bitkisel çaylarýn bolca tüketilmesi öneriliyor.

'Gribe karþý en etkili
yöntem bitki çaylarý'
Kýþ aylarýyla birlikte soðuk algýnlýðýna baðlý hastalýklar ve grip vakalarýnda da artýþ yaþanýyor. Hastalýklara karþý vücut direncini arttýrmak ve
korunmak için bu mevsimde bitkisel çaylarýn bolca tüketilmesi öneriliyor.
Kýþ mevsimiyle birlikte insanlarý en
çok etkileyen soðuk algýnlýðý ve girip vakalarýndan korunmak, hastalý-

ðýn tedavisinden daha çok önem
taþýyor. Çorum'da yýllardýr aktarlýk
yapan Kýrkambar sahibi Arif Keçeli
önleyici tedbirlerin baþýnda vatandaþlarýn gripten korunmak için bitkisel karýþým çaylardan tüketmelerini tavsiye etti. Bitkisel ürünlerin
hastalýklarýn kesin tedavisinde deðil, destek amaçlý kullanýldýðýný vurgulayan Keçeli, bilinçli kullanýldýðýn-

da saðlýk açýsýndan sýkýntý oluþturmayacaðý
gibi çok sayýda faydasýnýn bulunduðunu savundu.
AKTARÝYELERDE KIÞ
HAREKETLÝLÝÐÝ
Arif Keçeli, özellikle kýþ
aylarýnda soðuk algýnlýðý ve grip vakalarýnýn
arttýðýna dikkat çekerek, bu günlerde bitki
çaylarýna talebin arttýðýný belirtti.
GRÝPTEN KORUNMAK
ÝÇÝN NE YAPMALI
Kýrkambar sahibi Arif Keçeli
Karanfil, ýhlamur, hibiskus, kakule, ekinezya bitya yardýmcý olduðuna deðinen Kekilerinin karýþtýrýlarak yapýlan çaylaçeli, bunlarýn gýda takviyesi nitelirýn gribe karþý etkili olduðunu belir- ðinde destekleyici ürün olduðuna
ten Keçeli, bunun yaný sýra öksürük vurgu yaparak "Bitki çaylarý hastalýk
için meyan kökünün kaynatýlarak
sistemini iyileþtiriyor. Ancak kesin
içilebileceðini veya astým bronþit
tedavidir denilemez. Bilinçli kullaiçin keçi boynuzunun kaynatýlýp içi- nýlmasýnda saðlýk açýlebileceðini dile getirdi.
sýndan sýkýntý olmadýðý
Adaçayý, karanfil ekinezya türü bitgibi pek çok faydasý
kilerin baðýþýklýk sistemini güçlenvar" dedi.
dirdiði için hastalýklardan korunma- (Haluk SÖYLEMEZ)

MHP Ýl Baþkaný yazýlý açýklamayla Denktaþ'ý andý
KKTC Kurucu Cumhurbaþkaný merhum Rauf Raif Denktaþ ölümünün 4. Yýlýnda çeþitli
etkinliklerle anýlýrken, MHP Çorum Ýl Baþkaný yazýlý açýklamayla Denktaþ'ý andý
13 Ocak 2012 tarihinde Lefkoþa'da hayatýný kaybeden Rauf Raif Denktaþ, ölüm yýldönümünde bir
kere daha hatýrlanýyor. MHP Çorum Ýl Baþkaný Bekir Çetin yaptýðý açýklamayla Denktaþ'ý ölüm yýldönümünde anarken, yazýlý açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý. "Milletlerin hayatlarýnda milletin her bir
ferdinin kendi öz davasý olarak gördüðü bazý deðerleri bulunmaktadýr.
Kýbrýs davasý da bütün Türk milletinin kendi þahsi
davasý olarak gördüðü milli bir davamýzdýr.
Kýbrýs'ta yaþayan soydaþlarýmýz büyük iþkencelere,
zulümlere maruz býrakýlmýþ, ancak Türk milleti bütün dünyayý karþýsýna almak pahasýna soydaþlarýnýn bu çýðlýðýna sessiz kalmayarak Kýbrýs'ta tekrar
baðýmsýz bir Türk devleti kurulmasýný saðlamýþ,
"yavru vatan" diyerek de bu topraklarý nasýl sahiplendiðini bir kez daha bütün dünyaya göstermiþtir.
Elbette bu kutlu mücadelede ismi en baþta hatýrlanmasý gereken merhum Rauf Denktaþ'týr.
Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti ismi merhum Rauf
Denktaþ ile özdeþleþmiþtir.
Her türlü baskýya, izolasyona, ambargolara raðmen baþýný Rauf Denktaþ'ýn çektiði mücadele sayesinde Kýbrýs Türklüðü teslim alýnamamýþtýr.
Bundan sonra da Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti
merhum Rauf Denktaþ'ýn Türk milletine bir emaneti olarak varlýðýný sonsuza dek sürdürecektir.
Bir dava, aksiyon ve devlet
adamý olarak
ömrünü Kýbrýs davasýna
adamýþ olan
Kuzey Kýbrýs
Türk Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaþkaný
sayýn Rauf
Denktaþ'ý vefatýnýn 4. yýlýnda rahmet,
minnet ve
þükran ile
MHP Çorum Ýl Baþkaný Bekir Çetin anýyoruz"

Hitit Üniversitesi birlik çaðrýsý yaptý
Türkiye'de yaþanan terör saldýrýlarýna Üniversite Rektörlüðü
yaptýðý açýklamayla tepki gösterdi
Hitit Üniversitesi Rektörlüðü
yaptýðý yazýlý açýklamayla
huzur ve güven ortamýný
sarsan giriþimlere karþý tepki gösterdi.
Hitit Üniversitesi Rektörlüðü
tarafýndan yapýlan açýklamada þu ifadeler kullanýldý.
"Yüzyýllardýr tüm dünyanýn
örnek aldýðý huzur, mutluluk
ve barýþ ortamýnda bir
arada yaþayan vatandaþlarýmýzý ayrýþtýrmaya
yönlendirme çabalarý
ve kardeþlik ortamýný
bozmaya yönelik oyunlar asla amaçlarýna ulaþamayacaktýr.
Ülkemizin 2023, 2050
ve 2071 vizyonlarý kapsamýnda ülkesini seven
herkese çok büyük bir
iþ düþmektedir. Bu çerçevede Hitit Üniversitesi olarak üzerimize düþen sorumluluðun bilincinden hareketle ülkemizin tüm dünyada her
anlamda daha büyük
atýlýmlar yapabilmesi
için çalýþmalarýmýzýn hýz
kesmeden devam edeceðini belirtmek istiyoruz.
Ülkemizin içinden geçtiði bu süreçte yaþanan

olaylarý tüm vatandaþlarýmýzýn yeniden gözden geçirmesi gerektiði inancýndayýz.
Þüphesiz ki bu olaylar karþýsýnda metanetimizi koruyarak birbirimize daha da çok
kenetlenecek, dün olduðu
gibi bundan sonrasý içinde
omuz omuza, tek yürek hareket ederek ülkemizin ve

milletimizin birliðini, beraberliðini, huzurunu devam
ettirme kararlýlýðýnda olacaðýz.
Ülkemizdeki huzur, istikrar
ve kardeþlik ortamýný bozmaya yönelik yapýlan her
türlü saldýrýyý ve açýklamayý
Hitit Üniversitesi olarak kýnýyoruz"

Çam, Etnik
ve Mezhep
çatýþmalarýna
dikkat çekti
TBS Þube Baþkaný Çam, Ýslam
dünyasýnda etnik ve mezhep çatýþmasýnýn körüklendiðine dikkat
çekerek, Ýslam coðrafyasýnýn kan
gölüne çevrildiðini dile getirdi
Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný
Sami Çam, Ýslam
coðrafyasýnda yapay
ayrýlýklarýnýn çatýþma
çýkartmak için kullanýldýðýný dile getirerek, ayný deðerler etrafýnda birleþme vurgusu yaptý.
Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný
Çam yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi.
"Günümüz dünyasýnda küreselleþen güçler kendi hinterlandýný yaratarak güç merkezi olma, elit azýnlýklarýn refah ve mutluluðunu kadim kýlmak
adýna diðer toplumlarý kendi refahlarý için
yaratýlmýþ teba olarak
görmekteler. Hal böyle olunca kendileri
üçüncü dünya ülkelerinin elinde bulundurduðu enerjiye ve
ham madde kaynaklarýna daha rahat
ulaþmak ve onu kontrol etmek için orta
ve uzun vadeli planlarýný yeri ve zamaný
geldiðinde uygulamaya koymaktan çekinmemektedirler.
Geliþmekte olan
üçüncü dünya ülkeleri dediðimiz geri kalmýþlýk ve cehaletle
uðraþan toplumlarý
süslü ve kulaða hoþ
gelen evrensel anlamda karþýlýðý olan
özgürlük, hürriyet,
demokrasi ve insan
haklarý gibi kavramlarý kullanarak hipnoz
sarmalýna aldýðý toplumlarý daha sonrasýnda iç dinamitlerini
kullanarak ayrýþtýrma
ve çatýþma safhasýna
getirmektedir.
20.Yüzyýlda Ýslam
topraklarý içinde baþaramadýklarý eksik
kalan projelerini 100
yýl sonrasýnda günümüzde ise tarihte kazananý hiç olmayan
mezhep temelli iç savaþlarý destekleyerek
Müslüman toplumlarý
kendi kaný ve caný ile
ehlîleþtirmek köleleþtirmek ve istediði gibi
dizayn ederek kurtarýcý rolü ile hakemlik
yaparak isteðini alabilen bir savaþ sistematiði ile karþý karþýyayýz.
Açýklamasýnda "1.
Dünya savaþýnda arzu ve emellerini Ortadoðu coðrafyasýnýn

paylaþýlmasý üzerine
kuran kapitalist dünya arzuladýklarýný kýsmen karþýlanmasý
karþýlanmayan kýsmýna da 2. Dünya savaþýn yaþanmasýna ve
küçük Ýsrail in doðmasýna sebep olmuþtur" ifadesini kullanan
Sami Çam, "Gelinen
süreçler göz önüne
alýndýðýnda günümüzde bizi de yakýndan ilgilendiren adý
konmayan 3. dünya
savaþý yaný baþýmýzda cereyan etmekte.
Ýslam ülkelerinin
1900 yýllarda cetvelle
çizdikleri sýnýrlarý bugün pergelle tekrar
çizmek ve küçük devletçiler meydana getirmenin yolu olarak
mezhep temeli bölünmesi ve parçalanmasýný saðlayarak
birbiri ile çatýþan vahþice katliam yapan
anlayýþý, barýþ ve
hoþgörü dini olan Ýslam'ý insanlýk alemine
karþý itibarsýzlaþtýrma
ve karalama yoluna
giderek Ýslam dininden insanlýðýn uzaklaþmasýný saðlamaktýr" diyen Çam, Türkiye açýsýndan da durum deðerlendirmesi
yaparak "Türk Devleti
bu sarmaldan kurtulmasý için üniter yapýsýndan ve bölünmez
bütünlüðünden asla
taviz vermeden bölünmeye sürecine
götürecek federal veya özerklik gibi baþkanlýk gibi söylem ve
oluþumlardan uzak
durmalýdýr. Orta doðuda yaþananlar bizleri de etkilememesi
mümkün deðildir. Nitekim Suruç la baþlayan canlý bomba eylemleri Ankara da ve
Ýstanbul da yapýlan
katliamlarla Türk devletini derinden etkilemiþ durumdadýr. Ankara'yý Baðdat laþtýrmak Ýstanbul u Beyrut laþtýrmak ve Türki'yi Suriye yapmak
orta doðunun karanlýk mezhep savaþlarýna ve iç çatýþmalara
sürüklemek isteyenler Türk devlet geleneði ve devlet töresi
olan milletimizde karþýlýk bulmayacaðýna
inancýmýz tamdýr" ifadelerini kullandý.

Türk Büro Sen Çorum Þube
Baþkaný Sami Çam
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Kadýn'ýn toplumundaki yeri

Evlenmenin yöntemi

Kadýnýn öz yapýsýndaki özellikler
apayrýdýr. Onun için toplumundaki yeri önemlidir.
Þefkati, tesiri, sevgisi, etkinliði,
doðal deðerlerini ortaya koyar.
Bu gerçek yapýsýyla:
1- Kadýnýn; kiþiliði yüksek dü
zeyde etkiliyen doðal eðiticiliði
müspettir.
2- Kiþilikleri gerçeklendirici
tesirde doðal etkendir.
3- Þeref doðrultusuna çekici
cazibede olduðu gerekçesiyle
müspete en etkin teþvikçiliði de
do
ðaldýr.
4- En etkin eðitimi her alanda
gerçekleþtirici yapýsýyla müsbet
eðitimci ve öðretimcidir.

HAYATIN ÖZEL KISMINI KESÝN
HATLARIYLA AYIRMAK, ZORUNLUDUR
Ýnsanlarda yapý olarak yapma, baþarma yeteneði baþka konu, yaþama tarzlarý
baþka konudur. Bunlarý birbirlerine karýþtýrýrsak, yaþama inceliklerini bulamayýz.
Gelelim cinsiyet konusuna:
Hayvanlarýn evliliði, yalnýz
sekstir.
Hayvanlar birbirlerini, bulduklarý gibi alýrlar. Çiftleþirler.
Biraz da arkadaþlýk ederler
Eðer ayný ahýrda elli, yüz
hayvan varsa; erkekli diþili
bir arada yaþarlar. Hangisi
hangisini ne zaman isterse
çiftleþir Kayýt, þart yoktur.
Ýnsanlar, hayvana benzememek için; erkekler, kadýnlar
ayrý bulunur, birbirlerine karýþmazlar. Eþler birbirlerinden baþka kimseyle çiftleþmezler. Bu çok kesin hatlarla
belirli ve hukuki konudur.
Büyükleri kendilerine eþ bulmakta öncü olur ona göre
evlenmeleri maddi-manevi
teminata baðlanýr. Evlilik
müessesesi kutsaldýr. Bu
önemli ve hayati konular,
rast gele olmaz. Nikahlandýktan sonra bile insanlarýn
çiftleþmesi, çeþitli þartlara
baðlýdýr.
Düðün tamamlanýr. Gerdek
gecesine kadar kýza evli ve
olgun bir kadýn, erkeðe evlenmiþ bir erkek hocalýk
eder. Bütün detaylarý öðretir.
Gerdek gecesi, akþam kýz
yýkanmýþ, abdestli, temiz
olarak gelin odasýnda yatsý
namazýný kýlar ve eþinin yatsý namazýný camide cemaatla kýlýp gelmesini bekler

Damat, yatsý namazýndan
cemaatin tekbiri ve duasýyla
eve gelir. Cemaat kapý
önünde durur. Ýmam yüksek
sesle gerdek duasý eder. Cemaat sesli "amin" der.
Damadý hocasý, gelinin odasýna sokar ve kapýyý kapatýr
gider. Damat, gelinin duvaðýný açar. Sonra iki rekât namaz kýlar. Gerdek sofrasý hazýrdýr. Ellerini yýkar dua eder.
Geline yedirir, kendi yer. Biraz yedikten sonra ellerini,
aðýzlarýný yýkarlar, yataða girerler.
Besmelesiz, duasýz kesinlikle çiftleþmezler ve o ilk gece
bir defa olur. Kendilerine
mutlak hakim olurlar. Hemen yýkanýr, sabah olmamýþ
ise yine namaz kýlar, sonra
sohbete baþlarlar.
Bakýn ki hayvana benzer
uzuvlar ve çiftleþme yapýsý
olduðu halde; hayvan benzerliðinden ne kadar uzaklaþma vardýr.
Geceleri yatýp uyurken,
uyanmak olabilir. Hayvan
uyanýr. Çiþini yapar yine
uyur. Oysa insan; gece
uyandý mý, öyle bir þeyi varsa gider helaya yapar. Yýkanýr, sonra gelir abdest alýr iki
rekât namaz kýlar, öyle yatar.
Hayvana benzemesin.
Ýnsan, hayatý boyunca ne
yapar yapar hiçbir þeyini
hayvana benzetmez. Benzetmemek ise; baþta alýnan
kararlar ve prensiplere uymakla olur.
(Devam edecek)
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TÜRKLÜÐÜ ile iftihar
edenler, üstünlüðünün
iddiasýný sürer

EN ÖNEMLÝ GÖREVLER,
KADINLARI BEKLÝYOR!..
Kadýn, eðitimcidir. Kadýndan,
yaratýlýþýndaki tabii görevler
beklenmelidir. Basit iþleri kadýna
yaptýrýrsak,erkekle kadýnýn farký
kalmaz.
Oysa kadýnýn deðerindeki çok
üstünlük, yaratýlýþýnýn önemli
görevlere elveriþli olduðu içindir.
Dünyada kadýn, toplumunu kiþiliði yönünden yüceltir. Kiþiliði
yücelmiþler ise her bakýmdan
yeterli ve gerekli olurlar. Problemler bu temelden çözülür.
Kadýnýn tabii görevleri, toplumunun en önemli, en tutarlý ve
en geçerli görevleridir.
Günümüzde bunalýmdan söz
ediliyorsa, bunun en açýk nedeni, toplumun kiþilikten uzak kalmasýdýr. Bu kadar açýk meseleyi
görmezlikten gelip de ekonomik sebeplere baðlamak, yanlýþtýr.
Bugün; "Bunalým, ekonomik

Ekonomide her þey. zekâ yani
konuda aile esas temel olduðu
akýlla elde edilir. Akýl emekle birgibi, eko-nomide de temeldir.
leþirse, dünyada her þey yapýlýr
Türk kaný taþýyan bütün ailelerin,
ve yarýþmalar meydana gelir.
öteki ülkelerden daha çabuk yükBu da kesin bir karar ve inancýn
selmemizi iddia konusu yapmaÝtiþiyle olur. Küçük yaþtan iþe
sý; kanýmýzýn, milletimizin, ülküalýþmak, yoktan iþ meydana gemüzün ve kültürümüzün tabii
tirmek, insan ihtiyaçlarýný keþfeicabýdýr.
dip o ihtiyaç-lara cevap verecek
Hele ki Türklüðü ile iftihar edenyenilikler bulmak, ayný zamanda
yap- týðý iþleri dosdoðru yapmak. ler, üstünlüðünün iddiasýný sürer.
Tek ifade ile beþeriyete faydalý
Yetiþtirdiði yavrularýna da ayný
hizmetlerde bulunmak, ana kuca- gayeyi yerleþtirir ve iddialý olmaðýndan baþlar.
sýný saðlar.
Ýnsanlarýn ana kucaðýndan beri önemlilerin
esasýný kesinleþtirmesi,
hepimiz için þarttýr ona
göre.
Kendi ekonomimizi ele
almanýn Adan Z'ye kaKýþ aylarýnýn gelmesiyle birlikte soðuk algýnlýðý,
dar her yanýný yetiþen
nezle ve grip gibi hastalýklarda artýþ olur. Doðanýn
yavrular bilmezler ve
bize sunduðu kýþ meyveleri, baðýþýklýk sistemimizi
ona göre de uygulagüçlendiren ve bizi hastalýklardan koruyan antiokmazlarsa çok zararýmýz
sidan vitaminler yönünden oldukça zengindir.
olur.
Bu nedenle günde 3-4 porsiyon farklý renkAnneler çocuklarýna
lerde meyve tüketmeye özen göstermeliciddi bir þekilde veryiz.
mez-lerse, çocuklarýna
iþ ve meslek deðerleriMandalina
ni o yavrularýn kafalarýna yerleþtirmezse, yurt
Mandalina, zengin C vitamini içemeselelerimizi tam yeriðiyle, vücudumuzun soðuk alrinde sürdüremeyiz.
gýnlýðýna, nezle ve gribe
Öyleyse, bu esaslar yökarþý savunma mekaniznünde okullardan ziyamamýzý güçlendirir. Ayde analarýn-babalarýn
rýca bazý besinlerden
etkisi çok büyüktür.
(kurubaklagiller, koyu
Türk çocuklarý, sekiz yeþil yapraklý sebzeler
on yaþlarýndan beri bu
vs.) aldýðýmýz aktif olkonuda iddialý olmalýmayan demiri aktif hadýr. Bu ulvi his ve duyle getirerek biliþsel pergularýn temeli de aileformansýmýzý arttýrýr.
den verilecektir. Her

baskýlardan geliyor" iddiasýnda
olanlardan sorarýz. O halde
ekonomik baskýlar nereden geliyor diye. Cevap ne olacak?
Kiþisel deðerler kayboldukça,
ekonomik baskýlar hüküm sürer. Söz konusu baskýlar da bunalýmýn baþlýca sebebi olur.
Demek isteriz ki, üstten tutma
iddialar havada kalýr, çözüm getirmez. Öyleyse konuya temelden giriþmek gerek.
Yine diyoruz, günümüzde nerelerden ve ne kadar þikâyet ediliyorsa bütünü, kiþisel deðerlerin
tanýmýnýn bile kaybolduðundan
gelmektedir; bu gerçek, kuþku
ve münakaþa götürmez.
Þüphe götürmeyen bu gerçeðin daha da temeline baktýðýmýzda, dünya'da kadýnýn toplumundaki yerinde bulunmadýðýný görürüz.
Günümüz insanlýðýnýn bütün
kayýplarý buradan baþlar. Bu
önemli temel kayýp ise, dünya
insanlarýnýn arasýnda az sayýdaki yýkýcý tiplerin iþine gelir. Gerçek konularý yerinden saptýranlar da onlardýr.
Her ülkede sinsi faaliyetlerini
sürdüren o "Hayvan Tipler", iþi
daha da ileri götürmek için
tezgâhlarýný kurmuþlar. Biz temel nedenler üzerinde durup
gerçek noktalarý bir an evvel
yönlendirmezsek, daha sonra
elimiz, kolumuz baðlanýr, hiçbir
þey yapamayýz.
Tehlike zilleri; þikâyetlerle kulaðýmýzý týrmaladýðý þu anda, en
temeldeki kayýplarýmýzý çýkarmak ve yönlendirmek zorundayýz.
Yýkýcý yönleyiciler olduðu gibi,
yapýcý tarafýn da yönlendiricileri
olmasý þarttýr. (Devam edecek)

Kýþ meyveleri ve vitaminleri

Abdulkadir DURU

EVLENMENÝN
YÖNTEMÝ
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www.ozdengazetesi.com.tr
Tel: 0 212 518 23 97
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* Tutkuyu; özgürlük olarak bilmek, cehaleti ispata kafidir. Ya
insan insanlýðýný ortaya koyup ispat edecek aile kurallarýna
uyar, yuvalarýmýzdan da gerçek insanlar yetiþtirir, anlamýyla insan olarak insanca yaþarýz ya da böylece malzeme olmaya devam ederiz.
* Evlenmek, tamamlanmaktýr. Aile yuvasý kurmaktaki ana
gaye, insanlýðý ispat etmektir. Ýnsanlar arasý güven, inan, saygý,
sevgi, beðendirme yarýþý yine aile kurumlarýnýn esasýndan gelir.
* Yaþayan milletlerle, yýkýlan, sönen milletlerin; hayat olaylarýnýn nedenini ilk toplum birimi olan ailedir. Bu gerçeði dün
Sosyoloji, bugün de bir yönden kültür Antropolojisi tespit etmiþtir.
* Ancak, sorunu temelden kavrayan DURU bu eserinde
özel yöntemi ile Türk ailesini kurtarmanýn yollarýný çizmiþtir.
* Uygulamasý yalnýz bir kanaat meselesi olarak kalmamalý,
zorunlu görülmelidir.

Yüksek orandaki potasyum içeriðiyle yüksek tansiyonu düþürür. LDL kolesterolü (kötü kolesterol)
azaltamaya yardýmcý olarak kalp hastalýklarýndan koruyucu özellik gösterir. Kýlcal damarlarýný güçlendirir ve kan dolaþýmýný hýzlandýrýr. Damar saðlýðýmýz açýsýndan oldukça önemlidir.
(Devam edecek)

Sayfa

7

GÜNDEM
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BUGÜN

Çorum'da yaþayan Irak ve Suriye ailelerin içinde bulunduðu zor þartlar, birçok dernek ve hayýrseveri harekete geçirdi.

Ülkücülerden yardým seferberliði
Çorum Ülkü Ocaklarý sýðýnmacý aileler için yardým
seferberliði baþlattý. Ülkücü gençler, toplanan ev
eþyasý, giyecek ve gýda yardýmlarýný kendi elleriyle
ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine yerleþtirdi
Çorum'da yaþayan Irak ve Suriye ailelerin içinde bulunduðu zor þartlar,
birçok dernek ve hayýrseveri harekete
geçirdi. Bunlardan biri de Çorum Ülkü Ocaklarý oldu. Yardýmlarýn ilk hedefi, Çorum'a yeni taþýnan ve kiraladýklarý boþ evlerde yaþam mücadele-

si veren sýðýnmacýlar oldu.
Önce bu türde ihtiyaç sahibi aileleri
tespit eden Ülkü Olacaklarý, bu evleri
ziyaret ederek ihtiyaçlarýný tespit etti.
Ardýndan yardým kampanyasý organize eden ülkücü gençler, hayýrseverlerin desteði ile çok miktarda ev eþyasý,
giysi ve gýda yarýmlarýný ülkü ocaklarý binasýnda biriktirdi. Toplanan yardýmlarý kamyonet kasasýna yükleyen
gençler, daha sonra
tek tek evlere giderek
yarýmlarý teslim etti.
Ülkücü gençler buzdolabý, koltuk ve halý gibi
eþyalarý kendileri taþýyarak evlere yerleþtirdi.
Ülkü Ocaklarýnýn, ihtiyaç sahibi ailelere belirli arlýklarla gýda yardýmý ulaþtýracaðý da bildirildi.
(Haluk
SÖYLEMEZ)

Bunlarý Biliyor Musunuz?
* Yunanistan'da Yaþayan 19 Milyon Yunanýn 17 Milyonunun Soyadý S Harfi Ýle Bitiyor.
* Bir Ýnsan Asla Kendi Dirseðini Yalayamaz.
* Bir Kiþinin Damarlarý Birleþirse Dünyayý 2
kereden Fazla Dolanýr.
* Ýnsan Akciðersiz,böbreksiz 1-2 Gün Yaþar.
Ancak Karaciðersiz 1 Saat Bile Yaþayamaz.

Yardýmlarýn ilk hedefi, Çorum'a yeni taþýnan ve kiraladýklarý boþ
evlerde yaþam mücadelesi veren sýðýnmacýlar oldu.

VEFAT EDENLER

Ýskilip Mesleki Eðitim Merkezi "Ýstihdamýn Reçetesi; Mesleki Eðitim" konulu proje çalýþmasý baþlattý
atýlým yakalayan ülkemizde, nitelikli
mesleki eðitim almýþ bireylere duyulan ihtiyaç, gün geçtikçe artmaktadýr"
dedi.
Þanlý, proje ile, mesleki eðitim konusunda farkýndalýk oluþturmayý, mes-

Tarihte Bugün
14/01/1923 Atatürk'ün annesi Zübeyde Haným, Ýzmir'de öldü.
14/01/1932 Amerika Birleþik Devletleri'nde
iþsizlerin sayýsýnýn 8,2 milyona ulaþtýðý açýklandý.
14/01/1938 Türkiye- Irak - Ýran - Afganistan
arasýnda imzalanan Sadabad Paktý Türkiye
Büyük millet Meclisi'nde onaylandý.
14/01/1945 Ekmek istihkaký kiþi baþýna 450
grama çýkarýldý.

‘Ýstihdamýn Reçetesi, Mesleki Eðitim’ Projesi
Proje çalýþmasý hakkýnda bilgi veren
Ýskilip Mesleki Eðitim Merkezi Müdürü Fatih Þanlý, mesleki eðitimin ülkenin geleceði açýsýndan büyük bir
önem ifade etiðini belirterek, "Kalkýnmada ve sanayileþmede büyük bir

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 Dikkat! Bulut Çýkabilir (119.Bölüm)
20:30 Haberler
21:00 Gönül Bahçesi
23:00 Haberler
23:30 Günün Ýçinden – Tekrar
01:00 Haberler

leki eðitim merkezlerinin tanýtýmýný
yaparak faaliyet alanlarýný kamuoyu
ile paylaþmayý ve kurumun iþlevselliðinin maksimum düzeye ulaþmasýný
saðlamayý amaçladýklarýný belirtti.
Þanlý "Ýstihdamýn Reçetesi; Mesleki
Eðitim" isimli proje çalýþmasýndaki hedeflerini
de þu þekilde anlattý:
12 yýllýk Zorunlu eðitimde, Örgün Eðitimden
Mesleki eðitime geçiþ
sisteminin iþleyiþi hakkýnda Örgün eðitim kurumlarýmýza bilgi paylaþýmýnda bulunmak.
Farklý nedenlerle, örgün
eðitimde okuma güçlüðü yaþayan, devamsýzlýk nedeniyle örgün eðitimden ayrýlma durumunda bulunan öðrencilerimizin, sistem dýþýna itilmeden, yaygýn
eðitim sisteminin içine
almak. Açýköðretim yolu ile açýk liseye devam
eden öðrencilerimizin
iþ piyasasý içerisinde istihdam edilmelerine
13.01.2016
katký sunmak. Ýþ piyasasýnýn nitelikli iþ gücü
ve ara eleman noktasýnda ki beklentilerini
kamuoyu ile paylaþmak.
Ýskilip Mesleki Eðitim
Merkezi Müdürü ayný
zamanda Proje Koordinatörü Fatih Þanlý, 3308
sayýlý Mesleki Eðitim
Kanunu kapsamýnda,
31 Meslek alaný ve 152
meslek dalýnda çýrak,
kalfa usta ve usta öðreticilerin genel ve mesleki eðitimlerinin yapýldýðý mesleki eðitim

merkezlerinin kamu oyuna tanýtýlarak,
bu merkezlerin daha verimli ve aktif
olarak kullanýlmasý gerektiðini ifade
etti.
Proje kapsamýnda yapýlacak faaliyetler hakkýnda da bilgi veren Þanlý,
"Mesleki Eðitim Merkezlerinin tanýtýmý
için hazýrlanan CD'lerin öncelikle Eðitim kurumlarýmýza, Meslek odalarýmýza daðýtýmý yapýlacak. 12 yýllýk zorunlu
eðitimde, Örgün Eðitimden, Mesleki
Eðitime geçiþ sistemi konulu hazýrladýðýmýz CD'lerin paylaþýmý yapýlacak.
Mesleki eðitim Merkezlerinin faaliyet
alanlarýný, iþlevini açýklayan broþür ve
afiþlerin daðýtýmý yapýlacak. Ýstihdam
kaynaðý olan Ýþ piyasasýnýn, nitelikli iþ
gücü ve ara eleman taleplerinin kamuoyu ile paylaþýlmasý saðlanacak.
Proje Konusu ile ilgili, gerek kurumumuz, gerekse ilgili kurumlarýn web
sayfalarýnda Bilgilendirme ve tanýtým
amaçlý ayrý bir link yapýlacak. Proje
çalýþmamýzla ilgili gelen talepler doðrultusunda bilgi aktarýmý yapýlacaktýr.
Yerel düzeyde görsel ve yazýlý basýn yoluyla bilgi paylaþýmý gerçekleþtirilecek" dedi. (Haluk SÖYLEMEZ

AYÞE KÝRÝÞCÝ
Laçin Kavaklý Çiflik köyünden gelme Laçin
milli eðtim personeli Recep KÝRÝÞCÝ"nin
eþi,Emre KÝRÝÞCÝ "nin annesi, Ayþe KÝRÝÞCÝ vefat etmiþtir. Allah rahmet eylesin.
ESME ÇÝFTCÝ
Mecitözü Gökcebel köyünden gelme, Celal ÇÝFTCÝ"nin annesi merhum Hasan ÇÝFTCÝ"nin eþi, Esme ÇÝFTCÝ vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
ÝSMET AS
Bakkal ve Tüpcü Esnafýndan Abdurrahman ve Ahmet AS"ýn babasý Ýsmet AS vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
MUSTAFA YETÝK
Bozbað köyünden gelme Nevzat, Mustafa
ve Nurcan YETÝK"in babasý Mustafa YETÝK
vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
ABBAS ORUÇOÐLU
Palabýyýk köyünden gelme, Belediyeden
emekli Þöför, Abbas ORUÇOÐLU vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
FATMA ÝPEK
Erol, Vural, Kemal ve Erdem ÝPEK"in Annesi Hýmýroðlu köyünden Celal ÝPEK" in eþi
Fatma ÝPEK vefat etmiþtir. Allah Rahmet
eylesin.
DUDU BOZKURT
Celal BOZKURT ve Haným KAYA"nýn annesi D.S.Ý emekli Arap PAMUK"un ablasý Çalyayla köyünden gelme Dudu BOZKURT
vefat etmiþtir.Allah Rahmet eylesin.
MUHARREM ÖZTÜRK
Hamdi köyünden gelme emekli öðretmen,
Þener, Adem , Fazlý ve Hüseyin ÖZTÜRK"ün babasý Muharrem ÖZTÜRK 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

Ýskilip Mesleki Eðitim Merkezi
Müdürü ayný zamanda Proje
Koordinatörü Fatih Þanlý

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

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

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

4 GÜNLÜK HAVA DURUMU

NÖBETÇÝ
ECZANELER
BUGÜN

GAZÝ
227 78 00
Dr.Ýlhan Gürel Cd.27

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

TEGV'den dönem sonu sergisi
Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý Çorum Birimi sonbahar eðitim dönemini
tamamladý. Eðitim gönüllülerinin verdiði kurslarda öðrenciler tarafýndan
hazýrlanan çalýþmalar, dönem sonu sergisinde görücüye çýktý

Öðrenciler ve velilerin katýldýðý açýlýþ töreninde renkli görüntüler yaþandý.

Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý Çorum
Birimi sonbahar dönem sonu sergisi Ýl
Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen törenle açýldý. Cuma gününe kadar açýk
kalacak sergide, TEGV öðrencileri tarafýndan dönem içinde hazýrlanan resim,
boyama ve çeþitli çalýþmalara yer verildi.
Öðrenciler ve velilerin katýldýðý açýlýþ
töreninde renkli görüntüler yaþandý.
Serginin açýlýþ törenine Çorum Milli
Eðitim Þube Müdürü Ali Rýza Ekmekyapar, bazý okul müdürleri, öðrenciler
ve TEGV gönüllüleri katýldý.
Davetliler ve öðrenciler açýlýþ ardýndan
sergiyi gezdi.

Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý Çorum Birimi sonbahar dönem sonu
sergisi Ýl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen törenle açýldý.

1600 öðrenciye gönüllü eðitim
Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý Çorum
Birim Sorumlusu Serpil Çetin yaptýðý
açýklamada sonbahar etkinlik döneminde hazýrlanan
eserlerden yaklaþýk
200'ünün sergide
yer aldýðýný bildirdi.
Bu dönem 1600 öðrenciye eðitim verdiklerini açýklayan
Çetin, çocuklarýn
kendi eserlerini görerek kendilere olan

güveni saðlamak amacýyla sergi açtýklarýný söyledi. TEGV olarak Ýlkbahar ve

sonbahar olmak üzere iki dönem etkinlik gerçekleþtirdiklerini belirten Çetin,
ilkbahar eðitim döneminin yarýyýl
tatilinden sonra baþlayacaðýný
açýklayarak, çocuklarý TEGV'e
davet etti. Çetin açýklamasýnda
drama eðitimi, okuyorum oynuyorum, düþler atölyesi ve ebru
çalýþmasý gibi etkinliklerinin yer
aldýðý TEGV'de ücretsiz gönüllü olarak
eðitim verdiklerini
söyledi.
(Haluk SÖYLEMEZ)

Ceylan'ý ziyaret edenler ilgiden memnun
Ak Parti Çorum Milletvekili Ceylan TBMM de bulunan makamýnda
Emekliler Derneði ve TCDD Daire Baþkaný'ný kabul etti
Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve dernek 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.
Emekliler Derneði Baþkaný Kýnýklý ve
yönetimi, Ceylan'ý milletvekili ve komisyon üyesi seçilmesinden dolayý tebrik
ederek, görevinde baþarýlar diledi.
Ziyarette; emeklilerin sorunlarý ve talepleri, derneðin çalýþmalarý ile ileriye
yönelik hedefleri de ele alýnarak, karþýlýklý sohbet edildi.
Milletvekili Ceylan, "Her zaman ve her
koþulda emeklilerimizin ve deðerli büyüklerimizin yanýnda olmaya devam
edeceðiz. Toplumun tüm kesimlerini,
tüm renkleri kucaklayan bir zihniyete
sahibiz. Hep birlikte el ele Türkiye'nin
geleceðini inþa edeceðiz" dedi.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getiren Ceylan, Emekliler Derneði heyetine teþekkür etti.
TCDD DAÝRE BAÞKANI
ÇELÝK, CEYLAN'I KUTLADI
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarý (TCDD) Yük Daire Baþkaný Ýbrahim
Çelik, Ak Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarý (TCDD) Yük Daire Baþkaný Ýbrahim
Çelik, Ak Parti Çorum Milletvekili, Ahmet Sami Ceylan'ý ziyaret etti.
Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý TBMM'deki
makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü.
Daire Baþkaný Çelik, Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan'a milletvekilliðinde ve ko-

misyon üyeliðinde baþarýlar dileyerek,
"hayýrlý olsun" temennisini iletti.
Milletvekili Ceylan ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Çelik'e teþekkür etti.

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

.
.
.
.
.
Emekliler Derneði Baþkaný Kýnýklý ve yönetimi, Ceylan'ý milletvekili ve komisyon üyesi seçilmesinden dolayý tebrik ederek, görevinde baþarýlar diledi
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Görünüþte herkes insan. Gerçekte ise, tip tip yaþýyorlar. Çoðunluk;
Gölge Tip, Eþya Tip, Bitki Tip olarak yaþadýklarý için, Hayvan Tiplere hizmet
ediyorlar kölecesine.
Ýnsan olarak yaþayanlarý çoðaltmaya amaçlandýk ki: Hayvan Tipleri
insanlar idare ederken yeni bir çað açýlsýn.
Kafasýnda maddi çýkarýndan daha önemli bir þey tanýyýp kabul etmeyen,
her deðeri maddi çýkarýna vasýta kýlan zihniyetteki adamlara, hayvan tipler
diyoruz. Onlara göre harp ve felâket; ne kan, ne de ölümdür.
Yalnýz çýkar saðlayan bir olaydýr. Gerçekten insanca yaþamanýn ölçüsü
nedir? Hangi ölçüye göre yaþanacaktýr ki, insanýn doðruluðu her yerde
kabul görsün...
Güvensiz kalan kim olursa olsun, güvensizliðì yüzünden her þeyini
kaybediyor. Bu kadar açýk bir ihtiyaç, nasýl önemsenmiyor?

