Yaðlý, Çorum sanayisini deðerlendirecek

D

igitürk Platformu 183. kanaldan ve Türksat Uydusu
üzerinden yayýn yapan ÇRT'de, Çorum Sanayi sektörünün önde gelen isimlerinden olan Mustafa Yaðlý
Günün Ýçinden programýnda son geliþmeler ýþýðýnda
Çorum sanayisinin içinde bulunduðu durumu deðerlendirecek.
Ýþ potansiyeli ve baþarýlarýyla Uluslararasý alanda isim
yaparak Çorum'un gururu olan Ýþ adamý Mustafa Yaðlý,
bugün saat 9.30 da Turksat Uydusu ve Digitürk platformu üzerinden yayýn yapan Çorum'un ilk ve tek kanalý
olan ÇRT de yayýnlanan "Ayhan Aykanat ile Günün
Ýçinden" programýnýn konuðu olacak.
Mustafa Yaðlý, bugün saat 9.30 katýlacaðý programda,
Asgari Ücret Çorum Sanayicine nasýl bir yük getiriyor.
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Sanayici son ekonomik geliþmelerden nasýl etkileniyor.
Sanayiciler açýsýndan istihdamýn önündeki engeller nelerdir. Rusya krizinden Çorum'da en çok hangi sektörler
etkilendi. Çorum sanayicisi için yeni fýrsatlar nelerdir ve
Çorum'un sanayi alanýnda geliþmesinin nasýl saðlanacaðý gibi konulara açýklýk getirecek.
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.
ÇRT Digitürk Platformu 183. Kanaldan da yayýn yapýyor.

Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete

Gül: Çiftçi bu yükün
altýndan kalkamaz

Ç

iftçilerin yaþadýðý sorunlar ve yeni
asgari ücret düzenlemesiyle birlikte
çiftçinin SGK pirimlerindeki artýþ ile ilgili açýklama yapan Ziraat Mühendisleri
Odasý Baþkaný Necati Gül, Tarýmda
destekleme olmadan ayakta bile duramayan, kendi kendine zor yeten, mevcut SGK primini bile ödemekte zorlanan çiftçimiz; asgari ücret artmasý ve
prim gün sayýsýnýn 22’den 23’e çýkmasý
ile SGK primini % 35,2 yükselttiðini
belirtti. 2’DE

Mustafa Yaðlý

Yýl: 1 Sayý: 46

www.kesinkarar.com

Çorum þehidini uðurluyor
Ateþin
düþdüðü
yerdeyiz

Vurulup tertemiz alnýndan, uzanmýþ yatýyor,
Bir Hilal uðruna, ya Rab, ne güneþler batýyor
Þ

ýrnak'ta teröristlerce
polis servis aracýna düzenlenen roketatarlý saldýrýda þehit olan polis memuru 36 yaþýndaki
Mustafa Yaþar'ýn Çorum'un Ortaköy Ýlçesi'ndeki baba evine
acý haberi Kaymakam Kenan Aktaþ
ve emniyet yetkilileri verdi. Evli ve 1
çocuk babasý olan
Yaþar'ýn annesi
Adalet Yaþar, gelen
misafirleri kapýda
karþýladý. Acý haberi
alan anne Adalet
Yaþar ve diðer yakýnlarý gözyaþlarýna
boðuldu.
3’DE

Polis Eðitim Merkezi kurulacak

P

olis Okulu kurulmuyor. Bir süredir
Polis Okulu konseptinden vazgeçmiþ olan
hükümet, Çorum'a
bölge eðitim merkezi
açacak. 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,
Ýçiþleri Bakaný Efkan
Ala ile bir görüþme
yaptý. 5’DE

MHP'den Uslu'ya
sert gönderme
orumlu polis memuru Mustafa
Yaþar'ýn þehit olmasý nedeniyle bir
Ç
açýklama yapan MHP Çorum Ýl Baþkaný Çetin, Ak Parti Çorum Milletvekili
Uslu'ya atýfta bulundu. 3’DE

HABERÝN KILÇIÐI
ATEÞÝN DÜÞTÜÐÜ
YERDEYÝZ, BUGÜN
ÝÇÝMÝZ YANIYOR.
2’DE

Ç

orum Valisi Ahmet Kara gazetemize yaptýðý açýklamada okullarýn tatil edildiðini söyledi. Taþýmalý
Eðitimden yararlanan öðrenciler için
dün tatil edilen okullar bugün de
tüm öðrenciler için tatil. Yoðun kar
yaðýþý nedeniyle bugün Çorum merkez ve merkeze baðlý köylerde tüm okullarda eðitim-öðretime 1 gün ara
verildi. 4’DE

TÝKA Memur 15
Memur alacak
T
Milyonlarca aileye
bedava internet geliyor

Yarýyýl tatili Cuma
günü baþlýyor

Ç

Okullara buz tatili

ürk Ýþbirliði ve Koordinasyon
Ajansý 31 Aralýk 2015 tarihli yapmýþ olduðu duyurusuna göre bünyesinde bulunan boþ pozisyonlarý tamamlamak adýna farklý niteliklerde
toplamda 15 adet Uzman Yardýmcýsý
alýyor. Alýnacak olan Uzman Yardýmcýlarý kadroya girebilmeleri için yapýlacak olan Giriþ Sýnavýna katýlmalarý
gerekiyor. 2’DE

2’DE

YGS baþvurularýnda
son gün
Ü
Ç

orum'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 97 bin 280 öðrenci ve 7 bin
niversiteye giriþteki birinci aþama
180 öðretmen tatile giriyor. Eðiolan Yükseköðretitim öðretim yýlýnýn ikinci yarýsý, 8
me Geçiþ Sýnavý'na
Þubat Pazartesi baþlayacak ve 17
(YGS) baþvurular bugün
Haziran 2016 Cuma günü sona eresona erecek. 2’DE
cek. 2’DE

Hafta sonuna
kadar kar var

orum'da kar yaðýþý hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek.
Sýcaklýklar -9 dereceye kadar azalacak. 4’DE

Sayfa

2

GÜNDEM
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TÝKA Memur 15 Memur alacak

Türk Ýþbirliði ve Koordinasyon Ajansý toplanda 15 memur alýmý gerçekleþtirecek. Son baþvuru tarihi 25 Ocak 2016
Türk Ýþbirliði ve Koordinasyon
Ajansý 31 Aralýk 2015 tarihli yapmýþ
olduðu duyurusuna göre bünyesinde bulunan boþ pozisyonlarý tamamlamak adýna farklý niteliklerde
toplamda 15 adet Uzman Yardýmcýsý alýyor. Alýnacak olan Uzman Yardýmcýlarý kadroya girebilmeleri için
yapýlacak olan Giriþ Sýnavýna katýlmalarý gerekiyor.
KADROLAR:
- Ýnþaat Mühendisliði, Elektrik Mühendisliði, Elektronik Mühendisliði,
Makine Mühendisliði, Bilgisayar

Mühendisliði bölümlerinden mezun
5 adet Uzman yardýmcýsý,
- Siyasal Bilgiler, Ýktisat, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültelerinin
Ýktisat , Ýþletme , Kamu Yönetimi ,
Uluslararasý Ýliþkiler ve Maliye Bölümlerinden mezun 9 adet Uzman
Yardýmcýsý,
- Hukuk Mezun 1 adet Uzman Yardýmcýsý, olmak üzere toplamda 15
adet Uzman Yardýmcýsý alýnacak.
GENEL ÞARTLAR:
- Sýnavýn yapýlacaðý yýlýn Ocak ayý
itibari ile henüz 35 yaþýný doldurma-

mýþ olan adaylar,
- En az dört yýllýk lisans eðitimi veren fakültelerin yukarýda belirtilen
öðrenim dallarýndan ya da bunlara
denkliði Yükseköðretim Kurulu tarafýndan kabul edilen yurtiçinde ve
yurtdýþýndaki yükseköðretim kurumlarýndan mezun olmak,
- 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunun 48. maddesinde yer alan A
Bendindeki þartlarý taþýyan adaylar,
- 2014 ve 2015 yýllarýnda ÖSYM tarafýndan düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sýnavýndan en az 75
puan ve üstü almýþ
olan adaylar,
- Ýnþaat Mühendisliði, Elektrik Mühendisliði, Elektronik Mühendisliði, Makine
Mühendisliði, Bilgisayar Mühendisliði, bölümlerine baþvuru
için KPSSP3 puan türüne sahip olan
adaylar,
- Ýktisat- KPSSP22, Ýþletme- KPSSP23, Kamu Yönetimi ve Siyasi Bilimler- KPSSP
30 , Uluslararasý Ýliþkiler- KPSSP 33 ve Maliye- KPSSP 24 puan

türlerinden puana sahip olan adaylar,
- Hukuk Bölümüne baþvuruda bulunacaklar ise KPSSP 21 puan türünden puana sahip olmalarý gerekiyor.
- 2014 ve 2015 yýllarýnda YDS sýnavýndan Ýngilizce, Fransýzca, Arapça,
Ýspanyolca veya Rusça dillerinden
birinden en az B düzeyinde puan
almýþ olmak.
BAÞVURULAR:
Baþvuruda bulunacak olan adaylar,
11 Ocak 2016 tarihi ile 25 Ocak
2016 tarihleri arasýnda mesai bitimine kadar baþvurularý gerçekleþtirmeleri gerekiyor. Baþvurular, elektronik ortamda http://www.tika.gov.tr web adresinde bulunan
sýnav linki veya doðrudan http://sinav.tika.gov.tr web adresinden istenen bilgilerin eksiksiz olarak doldurulmasý ve istenen belgelerin baþvuru tarihi bitimine kadar TÝKA Baþkanlýðý (Ýnsan Kaynaklarý ve Destek
Hizmetleri Dairesi Baþkanlýðý) GMK
Bulvarý No:164 Çankaya/ANKARA
adresine þahsen, elden veya posta
yolu ile iletilmesi ile yapýlacaktýr.
Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen son baþvuru tarihi mesai bitimine kadar yapýlmayan baþvurular dikkate alýnmaz. (Haber Merkezi)

HABERÝN KILÇIÐI
ATEÞÝN DÜÞTÜÐÜ
YERDEYÝZ, BUGÜN
ÝÇÝMÝZ YANIYOR.
Bugün bazý gazeteler de bu, veya
buna benzer baþlýk atmýþtýr. Kurt
ile yeyip, kuzu sahibiyle aðlayan,
yalandan deli olanlar da olacaktýr
bu gün. Hem de objektif gazetecilik adýna. Sevsinler sizin meslek
aþkýnýzý. PKK' terör örgütüdür diyemeyen üç beþ çapulcunun her eylemini haber yapacaksýn,sonra
Türk'lükten, Milliyetcilikten, memelekti sevmekten söz edeceksin
Bu gazetecilere soruyorum;
Teröristler kayýp verdikçe sokaða
çýkýp barýþtan, kardeþlikten söz
edenler bugünde sokaða çýksa,
mesela aþdaðula gitseler ya. Gidebilirler mi?
Peki bunlarýn eylemlerinin haberini
yapmak, açýklamalarýna geniþ, geniþ vermek ne oluyor…

Yarýyýl tatili Cuma günü baþlýyor Gül: Çiftçi bu yükün
Okullarda yarýyýl tatili Cuma günü baþlýyor. Tatil öncesi Milli Eðitim Bakanlýðý, yarýyýl
tatilinde öðrencilere ödev verilmemesi konusunda il müdürlüklerine yazý gönderdi

Çorum'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve
lisede okuyan 97 bin 280 öðrenci ve 7 bin
180 öðretmen tatile giriyor.
Eðitim öðretim yýlýnýn ikinci yarýsý, 8 Þubat
Pazartesi baþlayacak ve 17 Haziran 2016
Cuma günü sona erecek.
Ýkinci dönem 8. sýnýf öðrencileri, TEOG
kapsamýnda 27-28 Nisan 2016'da ortak sýnavlara girecek. Mazeret sýnavlarý da 14-15
Mayýs 2016'da gerçekleþtirilecek.

Üniversite maratonu baþlayacak
Öte yandan, üniversiteye giriþ sýnavlarýnýn
ilk aþamasý Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý
(YGS) YGS, 13 Mart 2016 Pazar günü tek
oturumda yapýlacak. Ýkinci aþama Lisans
Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) 18-19 Haziran
2016 Haziran ve 25-26 Haziran 2016'da, 5
oturumda gerçekleþtirilecek.
MEB'den il müdürlüklerine "ödev" yazýsý
Milli Eðitim Bakanlýðý, yarýyýl tatilinde öðrencilere ödev verilmemesi konusunda il müdürlüklerine
yazý gönderdi.
Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan gönderilen yazýda, öðrencilerin tatillerini verimli bir
þekilde geçirmelerini, dinlenmiþ bir þekilde yeni döneme
saðlýklý baþlangýç yapabilmelerini ve ilgi alanlarýna da zaman ayýrabilmelerini saðlamak için sömestr tatilinde
ödev verilmemesi istendi.
Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý
imzasýyla gönderilen yazýda,
nitelikli eðitimin toplumun
her bireyine en üst seviyede

ulaþtýrýlmasý ile öðrencilerin dünyadaki çaðdaþlarýyla rekabet edebilecek becerilerle
donatýlmýþ, problem çözebilen ve üretken,
milli ve manevi deðerlerine sahip çýkan bireyler olarak yetiþtirilmesinin Bakanlýðýn
öncelikli hedefleri arasýnda olduðu belirtildi.
Bu nedenle öðrencilere yönelik eðitim öðretim faaliyetleri sýrasýnda yapýlacak çalýþmalarda Bakanlýðýn politikalarý ve öncelikleri dikkate alýnarak, özenli olunmasý istendi.
Bu çerçevede, proje, protokol gibi çalýþmalar kapsamýnda çeþitli kurum ve kuruluþlarca öðrencilere daðýtýlmak üzere okullara
"baðýþ" veya "yardým" adý altýnda gönderilen kitap, broþür afiþ gibi materyallerin anayasaya, kanunlara, öðretim programlarýna
ve öðrenci seviyesine uygun olup olmadýðý ile ilgili içeriðin doðruluðu hususlarýnda
detaylý ve yeterli inceleme yapýldýktan sonra bu materyallerin öðrencilerin kullanýma
sunulmasý istendi.
Öðrencilerin kullanacaklarý kýrtasiye malzemeleri konusunda öðretmenlerin belli markalara yönlendirmede bulunulmamasý konusunda da uyarýda bulunulan yazýda, öðrencilerin yarýyýl tatillerini verimli bir þekilde
geçirmelerini, dinlenmiþ bir þekilde yeni döneme saðlýklý baþlangýç yapabilmelerini ve ilgi alanlarýna da zaman ayýrabilmelerini
saðlamak için öðrencilere yarýyýl
tatilinde ödev verilmemesi istendi.
Ayrýca, eðitim öðretimle ilgili kýsÜniversiteye giriþteki birinci aþama olan YGS'ye baþvurular bugün sona erecek
mi aksamalar yaþanan bölgelerÜniversiteye giriþteki birinci aþama olan
sýnav ücretini yatýrarak baþvurularýný tadeki okul ve kurumlarda eðitim
Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý'na (YGS) baþ- mamlamayan adaylara 2016-YGS Sýnava
öðretim faaliyetlerinin telafisi için
vurular bugün sona erecek.
Giriþ Belgesi düzenlenmeyecek.
yazý doðrultusunda her türlü tedÝnternet aracýlýðýyla bireysel baþvuru süresi
YGS sonuçlarý 25 Mart 2016'da açýklanacak
birin alýnmasý gerektiði belirtileyarýn saat 23.59'da bitecek. Ücret ödeme
YGS, 13 Mart 2016 Pazar günü tek oturumrek, bu kurumlardaki öðrencilere
için son tarih 21 Ocak 2016 olarak belirlenda yapýlacak. Sýnav, saat 10.00'da baþlayaödev verilmemesi hususunun ise
miþti.
cak ve 160 dakika sürecek. YGS'de uygulatelafi programý doðrultusunda
Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi
nan testlere verilen cevaplar, her test için
deðerlendirilmesi gerektiði belir(ÖSYS) Kýlavuzu ile aday baþvuru formuna, ayrý ayrý deðerlendirmeye alýnacak. Adaylatildi. Dönem sonuna yönelik tüm
ÖSYM'ninhttp://www.osym.gov.tr internet
rýn Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matemaiþ ve iþlemlerin mevzuata uygun
adresinden eriþilebiliyor.
tik ve Fen Bilimleri testlerinden her biri için
olarak, eksiksiz bir þekilde taKýlavuza göre, 2016-2017 öðretim yýlýnda
birer standart puaný hesaplanacak.
mamlanmasý gerektiði ifade ediÖSYM tarafýndan yapýlacak merkezi yerleþÖSYM bu yýl adaylar için bir yenilik yapalen yazýda, karnenin ulaþýlmasý
tirme veya ilgili kurumlarca yapýlacak özel
rak, sýnav sonuçlarýný açýklama takvimini de
gereken bir amaç deðil, baþarýnýn
yetenek sýnavý sonucu yükseköðretim
belirledi. Buna göre, YGS sonuçlarý 25 Mart
deðerlendirilmesi koprogramlarýna yerleþtirme iþlemine alýnacak 2016'da açýklanacak.
nusunda bir araç oldutüm adaylarýn, 2016-ÖSYS'ye baþvuru yap- YGS'de en az bir puan türünde 150 ve üzeri
ðunun öðrenci ve velimalarý gerekiyor.
puan alamayan adaylarýn, YGS puanlarý ile
lere anlatýlmasý istendi.
Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnbir yükseköðretim programýný tercih etme
(Haluk SÖYLEMEZ)

YGS baþvurularýnda son gün

dan mezun olan veya olacaklar, bitirdikleri
programýn devamý niteliðinde veya buna
yakýn programlarýn uygulandýðý meslek
yüksekokullarý ile açýköðretim önlisans
programlarýna sýnavsýz yerleþtirilmek için
yarýndan itibaren 20 Ocak'a kadar ÖSYS'ye
baþvurabilecek.
Adaylar YGS için 55 lira, sýnavsýz geçiþ için
15 lira yatýracak.
Baþvuru ücreti ödeme iþlemleri, 21 Ocak
2016 tarihinde, bankadan ödeme yapacak
adaylar için mesai saati bitiminde,
ÖSYM'nin internet sayfasýnda yer alan
"Ödemeler" alanýndan kredi kartý veya banka kartý ile ödeme yapacak adaylar için saat
23.59'da sona erecek.
Yurt dýþýndan baþvuru yapacak adaylar ayný
ücretleri, belirtilen sürelerde ÖSYM'nin internet sayfasýnda yer alan "Ödemeler" alanýndan kredi kartý veya banka kartý ile Türk
lirasý olarak yatýracak. Baþvuru ücretini süresi içinde yatýrmayan adaylarýn baþvuru bilgileri geçersiz sayýlacak ve sistemden silinecek.
2016-ÖSYS'ye baþvuru iþlemi yaptýðý halde

ve LYS'lere girme haklarý bulunmayacak (sýnavsýz geçiþ hakký olanlar hariç). YGS puaný
150'nin altýnda olan adaylar için ilgili yerleþtirme puaný (Y-YGS) hesaplanmayacak.
YGS puanlarýndan en az biri 180 ve daha
fazla olan adaylar, Lisans Yerleþtirme Sýnavlarýna (LYS) girme hakký elde edecek.
LYS Baþvurularý 4-14 Nisan'da
LYS baþvurularý 1-14 Nisan 2016'da alýnacak. Haziran'da gerçekleþtirilecek LYS'lerin
sonuçlarý ise 18 Temmuz 2016'da açýklanacak.
LYS'lerin tarihi þöyle:
-Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS)-4 Sosyal
Bilimler: 18 Haziran 2016
-Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS)-1 Matematik: 19 Haziran 2016
-Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS)-5 Yabancý
Dil: 25 Haziran 2016
-Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS)-2 Fen Bilimleri: 25 Haziran 2016
-Lisans Yerleþtirme Sýnavý
(LYS)-3 Edebiyat-Coðrafya: 26
Haziran 2016.

(Haluk SÖYLEMEZ)

altýndan kalkamaz
olmasýna baðlýdýr. Tüm sektörlerde
Çiftçilerin yaþadýðý sorunlar ve yeni
olduðu gibi çiftçilerimiz de hem ekoasgari ücret düzenlemesiyle birlikte
çiftçinin SGK pirimlerindeki artýþ ile il- nomik hem de sosyal bakýmdan bugününü ve yarýnýný güvence altýna algili açýklama yapan Ziraat Mühendismak istiyor isek sigorta primi sorunuleri Odasý Baþkaný Necati Gül þunlarý
na ivedi olarak çözüm bulunmalýdýr.
söyledi:
Tarýmda çok yüksek olan sigorta kayýt
“Tarýmda destekleme olmadan ayakdýþýlýk oraný, çözüm bulunmaz ise
ta bile duramayan, kendi kendine
artýþ gösterecektir. Yýllardýr harcanan
zor yeten, mevcut SGK primini bile
çaba böylece boþa çýkacaktýr.
ödemekte zorlanan çiftçimiz; asgari
Asgari ücret artýþý ile ülke insanýnýn
ücret artmasý ve prim gün sayýsýnýn
bir bölümüne saðlanan destek, diðer
22’den 23’e çýkmasý ile SGK primini
bölümünü maðdur etmemelidir. TU% 35,2 yükselmiþtir. 2015 yýlýnýn ikinÝK rakamlarýna göre yýllardýr yoksulci yarýsýnda en az 322 lira 20 kuruþ
luk sýnýrý altýnda kalan asgari ücretteki
olan çiftçinin SGK primi, 2016 yýlýyla
bu artýþý destekliyoruz. Ancak bu artýbirlikte 435 lira 63 kuruþa çýkmýþtýr.
þýn çiftçimizde olduðu gibi baþkalarýBaþlangýçta 15 gün ile baþlayan prim
ný da zora sokmasýný istemiyoruz. Aygün sayýsý her yýl 1 puan artýrýlarak
rýca çiftçinin temsilcisi olan yerel
2016 yýlýnda 23 güne çýkmýþtýr. Bu
STK'larýnýn bu durum hakkýnda bu
þekilde devam ettiðinde 7 yýl sonra
güne kadar söz söylememesi ve her
30 güne çýkacaktýr. Tarým Bað-Kurluhangi bir giriþimde bulunmamalarýný
larýnda sigorta primi 2016 yýlý ile biranlayamýyor takdiri de kamuoyuna
likte aylýk 113 lira 43 kuruþ artmýþtýr.
býrakýyoruz.Çünkü bunu dillendirmek
Böylece en düþük sigorta primi ise
önce onlara düþmektedir. Kimseden
aylýk 435 lira 63 kuruþa yükselmiþtir.Çiftçi bu yükün altýndan kalkamaz, ses çýkmamasý üzerine çiftçi varsa
Ziraat Mühendisi vardýr. Ziraat Mübunu ödemesi mümkün görünmehendisi var ise çiftçi vardýr deyip bu
mektedir.
Asgaride bile aylýkta 435 lira 63 kuru- durumu dillendirmek zorunda kaldýk.” (Haber Merkezi)
þa, yýllýkta 5 bin 227 lira 56 kuruþa
yükselen Tarým Baðkur’u sigortasý
primindeki artýþýn bir kýsmý, diðer
sektörlerdeki iþverene verilecek
desteðe benzer þekilde devlet tarafýndan karþýlanacak bir çözüm üretilmelidir.Bu þekilde bir düzenleme
yapýlmazsa, prim ödeyerek
emekli olmak isteyen çiftçilerimiz,
emeklilik hakkýný elde etme hakký
çýkmaza girecektir.
2015 Eylül ayý rakamlarýna göre,
tarýmda 5,8 milyon kiþi istihdam
edilmektedir. Ne yazýk ki tarým
sektöründe istihdam edilen bu 5,8
milyon kiþinin yalnýzca %15 kayýt
altýndadýr. Tarýmda kayýt dýþýlýk
oranýnýn yüksek olduðu ülkemizde
sigortalý sayýsýnýn artmasý için,
Ziraat Mühendisleri Odasý Baþkaný Necati Gül
primlerin ödenebilecek miktarda

Milyonlarca aileye bedava internet geliyor
Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Sema Ramazanoðlu, yoksul ailelere ücretsiz internet müjdesi verdi.
Hayata geçirilecek yeni reformlara
gisayar veriyoruz. Bu çerçevede çoda deðinen Bakan Ramazanoðlu,
cuklarýmýzý internet kafelerden korubunlardan en önemlilerinden birinin yacaðýz. 'Ýnternete girmek istiyorum'
ücretsiz internet olacaðýný söyledi.
diye özellikle varoþlarda ve büyükKadýnlar ve çocuklar için internetin
þehirlerde sokaða çýkan çocuklarýkullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý komýzý bekleyen en büyük tehlike sinusunda önemli bir projeleri oldugara, uyuþturucu, alkol. Çocuklarýðunu aktaran Ramazanoðlu,"Yoksul
mýzý uyuþturucu, sigara, alkol üçgeailelere ücretsiz internet, önümüzninden uzak tutmamýz lazým. Bunun
deki günlerde yasalaþacak bir adýiçin de bu tehlikenin potansiyel yermýmýz. Tespit ettiðimiz belli bir gelileri olan kontrolsüz internet kafelerrin altýndaki ailelere internet eriþim
den çocuklarýmýzý güpaketi sunuyoruz. Bu korumalý aile
venli ev ortamýnda tutainternet paketi olacak. Bu ailelere
caðýz" diye konuþtu.
devlet, sivil toplum olarak tablet, bil- (Haluk SÖYLEMEZ)
Bakan Sema Ramazanoðlu
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Çorum þehidini uðurluyor
Þýrnak'ta tertemiz alnýndan vurularak topraða düþen Þehit Mustafa Yaþar, bugün Aþdaðul'dan uðurlanýyor
Þýrnak'ta teröristlerce polis servis
aracýna düzenlenen roketatarlý
saldýrýda þehit olan polis memuru
36 yaþýndaki Mustafa Yaþar'ýn Çorum'un Ortaköy Ýlçesi'ndeki baba
evine acý haberi Kaymakam Kenan Aktaþ ve emniyet yetkilileri
verdi. Evli ve 1 çocuk babasý olan
Yaþar'ýn annesi Adalet Yaþar, gelen misafirleri kapýda karþýladý. Acý
haberi alan anne Adalet Yaþar ve
diðer yakýnlarý gözyaþlarýna boðuldu.
ACI HABER ÞIRNAK'TAN GELDÝ

Þehidin Aþdaðuldaki baba ocaðýna Türk Bayraklarý asýldý.

Þýrnak kent merkezinde PKK'lý teröristler tarafýndan polis servis
aracýna roketli saldýrý düzenlendi.
Roketatar mermisinin servis aracýna isabet ettiði saldýrýda 2 polis
þehit oldu, 10 polis de yaralandý.
Yaralýlar Þýrnak Asker Hastanesi
ve Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlýr-

Þehit Mustafa Yaþar'ýn naaþý, Merzifon Havaalaný'ndan alýnarak memleketi Ortaköy/Aþdaðul beldesine götürüldü.

Bekiroðlu Þehit Polis
için taziye yayýnladý
BEKÝROÐLU'NUN
TAZÝYE MESAJI

Mustafa Yaþar

ÞEHÝT AÝLESÝNE
ACI HABER VERÝLDÝ
Þýrnak'ta þehit düþen polislerden
biri Çorum'un Ortaköy Ýlçesi Aþdaðul Beldesi nüfusuna kayýtlý ve
35 yaþýnda olan Mustafa Yaþar olduðu öðrenildi. Þehidin acý haberi
Ortaköy'de yaþayan ailesine yetkililer tarafýndan verildi.
Þýrnak'ta PKK'LI teröristler tarafýndan þehit edilen polis memuru 36
yaþýndaki Mustafa Yaþar'ýn Çorum'un Ortaköy Ýlçesi Aþdavul
beldesindeki baba ocaðýna ateþ
düþtü. Babasý Hacý Yaþar 9 yýl önce vefat eden þehit Yaþar'ýn annesi Adalet Yaþar acý haberle yýkýldý.
Türk bayraklarýnýn asýldýðý þehidin
babaevi önünde de 112 Acil Servis ekipleri ve ambulans bekletildi. Ailenin yakýnlarý ve çok sayýda
vatandaþ, acýyý paylaþmak üzere
þehidin ailesinin yanýna geldi. Þehit Mustafa Yaþar'ýn bir süre ücretli öðretmenlik yaptýðý ancak ata-

namayýnca 2006 yýlýnda polis memuru olduðu öðrenildi. Þýrnak Ýl
Emniyet Müdürlüðü Çevik Kuvvet
Þube Müdürlüðü'nde görevli Yaþar'ýn, eþi ve çocuðuyla beraber
Þýrnak'ta yaþadýðý kaydedildi. Babasýný 9 yýl önce kaybeden ve 3
kardeþin en küçüðü olduðu belirtilen þehit Yaþar'ýn, bir aðabeyinin
Erzurum'da polis olduðu, Ortaköy
ilçesinde özel bir þirkette çalýþan
diðer aðabeyinin de annesiyle beraber yaþadýðý belirtilirken, Aþdavul Belde Belediye Baþkaný Dursun Uzunca, "Çok iyi bir insandý.
Þehit haberini akþam saatlerinde
aldýk. Þehidimiz kýsa bir dönem
vekil öðretmenlik yapmýþtý. Daha
sonra emniyet teþkilatýna polis
olarak görev aldý.
Dün akþam saatlerinde Aþdaðul
beldesine getirilen þehidin cenazesi evinin önünde belediyenin
morg aracýnda bekletildi. Þehidin naaþý bugün öðle namazýnýn ardýndan topraða verilecek.(Haluk SÖYLEMEZ)

MHP'den Uslu'ya
sert gönderme

Þýrnak'ta þehit düþen Çorumlu Polis Memuru bugün Çorum'da düzenlenecek törenin ardýndan
sonsuzluða uðurlanacak. Ak Parti Çorum Ýl Baþkaný Bekiroðlu þehit için taziye mesajý yayýnladý
Þýrnak'ta teröristlerce düzenlenen
hain pusu sonucu þehit düþen Çorumlu polis memuru Mustafa Yaþar'ýn naaþý Merzifon Havaalaný'ndan törenle alýndý.
Þýrnak merkezde PKK'lý teröristlerin polis servis aracýna yönelik düzenlediði roketatarlý saldýrýda þehit
olan 2 polis memuru, Þýrnak'ta düzenlenen törenin ardýndan memleketlerine uðurlandý.
Saldýrýda þehit olan Çorumlu polis
memuru Mustafa Yaþar'ýn naaþý,
Merzifon Havaalaný'ndan teslim
alýndý.
Törene; Vali Ahmet Kara, AK Parti
Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, AK
Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar
Anaç, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, asker ve polisler ile þehidimizin
ailesi katýldý.
Þehit Mustafa Yaþar'ýn naaþý, Merzifon Havaalaný'ndan alýnarak
memleketi Ortaköy/Aþdaðul beldesine götürüldü.
Þehidin cenazesi yarýn kýlýnacak
öðle namazýna müteakip topraða
verilecek.

ken, güvenlik güçleri bölgede
geniþ çaplý operasyon baþlattý.
Olayla ilgili Þýrnak Valiliði'nden yapýlan yazýlý açýklama;
"Þýrnak il merkezinde Bölücü
Terör Örgütü mensuplarýnca
Polis servis aracýna seyir halindeyken haince roketatarlý
saldýrýda bulunulmuþ olup,
saldýrýda 2 Polis Memurumuz
Þehit olmuþ, 10 Polis Memurumuz hafif þekilde yaralanmýþtýr. Olayla ilgili terör örgütü mensuplarýna yönelik operasyonlar devam etmektedir"
denildi.

AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu

AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av.
Rumi Bekiroðlu, Þýrnak'ta teröristlerce düzenlenen hain pusu sonucu þehit düþen Çorumlu polis memuru Mustafa Yaþar için taziye
mesajý yayýnladý.
Bekiroðlu, "Ülkemizin birlik, beraberlik ve kardeþliðine kasteden,
huzur ve istikrarýný bozmaya çalýþan bu saldýrýlar karþýsýnda geçmiþte olduðu gibi bugün de hep
birlikte teröre karþý tek vücut ve
tek ses olarak dimdik ayakta duracaðýz" dedi.
Bekiroðlu'nun taziye mesajýnde þu
ifadeler yer aldý.
"Þýrnak'ta teröristlerce polis servis
aracýna düzenlenen roketatarlý saldýrýda þehit olan Ortaköy/Aþdaðul
Beldemizden Mustafa Yaþar,
Hak'kýn rahmetine kavuþmuþtur.
Þehidimizin acýsý yüreðimizi daðlamaktadýr.
Ülkemizin birlik, beraberlik ve kar-

deþliðine kasteden, huzur ve istikrarýný bozmaya çalýþan bu saldýrýlar
karþýsýnda geçmiþte olduðu gibi
bugün de hep birlikte teröre karþý
tek vücut ve tek ses olarak dimdik
ayakta duracaðýz. Bu ülkenin birlik
ve beraberlik duygularý hiçbir zaman çözülmeyecek kadar kökleþmiþtir. Bu insanlýk dýþý hain ve alçakça saldýrýyý nefretle kýnýyoruz.
Hiçbir kalleþ saldýrý ve hain pusu
milletimizin beraber yaþama kararlýlýðýndan, bölünmez bütünlüðünden döndüremeyecektir. Milletimiz
bölücülere karþý kahramanca görev yapan bu vatan evlatlarýný minnetle þükranla anacak ve asla
unutmayacaktýr. Þehidimize Allah'tan rahmet. deðerli ailesine ve
yakýnlarýna, tüm görev yapan polis
ve askerlerimize, yüce milletimize
baþsaðlýðý ve sabýr diliyorum. Yaralý polis mensuplarýmýza da acil
þifalar diliyorum." (Haber Merkezi)

Merzifon Havaalaný’nda þehdimizi Vali Ahmet Kara, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, AK Parti Merkez
Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, asker ve polisler ile þehidin ailesi karþýladý.

Çorumlu polis memuru Mustafa Yaþar'ýn
þehit olmasý nedeniyle bir açýklama yapan
MHP Çorum Ýl Baþkaný Çetin, Ak Parti
Çorum Milletvekili Uslu'ya atýfta bulundu
bir haber kadar dahi artýk haber bültenleÇorumlu Polis Memuru Mustafa Yaþar'ýn
rinde yer bulamýyor olmasýdýr. Türk milleþehit edilmesinin ardýndan bir açýklama
tine ne yazýk ki bu acý durum kanýksatýlyapan MHP Çorum Ýl Baþkaný Bekir Çetin,
maya çalýþýlmaktadýr.
"Þýrnak'ta polis memuru olarak görev yaDün bir þehit haberi de memleketimiz Çopan hemþerimiz polis memuru Mustafa
rum'a gelmiþtir. Ortaköy ilçemizde bir
Yaþar ve vazife arkadaþý Alican Öztürk teocaðýmýza daha ateþ düþmüþtür.
rör örgütü mensuplarýnýn saldýrýsý sonucu
Askerimizin, polisimizin huzur içerisinde
þehit olmuþlardýr. Umudumuz, ümidimiz
ailelerine kavuþacaklarý günlere ülkemizin
idarecilerimizin "þehit cenazesi organizasyonlarýndaki baþarýsýný" terör ile terörist ile bir an önce kavuþmasýný temenni ediyoruz.
mücadelede de gösterebilmesidir" dedi.
Acýlarýn belki de en büyüðünü yaþayan
MHP Ýl Baþkaný Çetin'in "idarecilerimizin
þehit cenazesi organizasyonundaki baþarý- þehitlerimizin ailelerine Yüce Allah'tan sasý" sözü ile atýfta bulunduðu olay geçen yýl býrlar temenni ediyor, bütün Türk milletigerçekleþmiþti. Aðustos 2015 tarihinde 25 ne baþsaðlýðý diliyoruz." (Haber Merkezi)
yaþýnda þehit olan Jandarma
Teðmen Hubeyib Turan, memleketi Tokat'ta yaklaþýk 10 bin
kiþinin katýldýðý tören ile son
yolculuðuna uðurlanmýþ, Salim
Uslu'da o törenin ardýndan Tokat Belediyesi önünde Vali ile
çektirdiði fotoðrafý "'Þehit cenazesinde baþarýlý organize ve içtenlikle süreci yöneten Tokat
Valimize, Milletvekillerimize,
Garnizon Komutanýmýza ve Belediye Baþkanýmýza teþekkür
ederim" ifadeleriyle paylaþmýþtý. Sosyal Medya üzerinde sert
eleþtirilere neden olan o paylaþým bir süre sonra kaldýrýlmýþtý.
MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin'in,
Salim Uslu'nun o paylaþýmdaki
sözleri hatýrlatarak yaptýðý açýklamanýn devamýnda þu ifadeler
yer aldý.
"Her gün aldýðýmýz þehit haberleri Anadolumuzun farklý farklý
köþelerinde ocaklara ateþler
düþürüyor, anneler evlatlarýný,
çocuklar babalarýný kaybediyor.
Belki de en az bu kadar acý
olan þehit haberlerinin normal
MHP Çorum Ýl Baþkaný Bekir Çetin
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Okullara kar tatili

Çorum Valisi Ahmet Kara

Çorum Valisi Ahmet Kara
gazetemize yaptýðý açýklamada okullarýn tatil edildiðini söyledi.
Taþýmalý Eðitimden yararlanan öðrenciler için dün
tatil edilen okullar bugün
de tüm öðrenciler için tatil.
Yoðun kar yaðýþý nedeniyle bugün Çorum merkez
ve merkeze baðlý köylerde
tüm okullarda eðitim-öðretime 1 gün ara verildi.
Bugün Hava durumuna
göre Ýlçelerde yetki Kaymakam’larda.
Meteorolojik uyarýlarý dikkate alan Çorum Valiliði,
merkez ve merkeze baðlý
taþýmalý sistemle eðitim
yapan okullarda eðitime
dün ara verirken, bugün
ise tüm okullarýn tatil edil-

mesine karar verildi.
Engelli ve hamile kamu
görevlileride bugün idari
izinli sayýlacak.
TATÝLÝN NEDENÝ
BUZLANMA

Vali Kara, kar yaðýþýnýn ardýndan gece don olayýyla
birlikte buzlanma meydana gelebileceði nedeniyle,
okullara giden öðrencilerin riskli yolculuða girmemeleri için eðitime ara
verdiklerini söyledi.
Buna göre merkez ve
merkeze baðlý okullarla
birlikte özel öðrencilerin
eðitim gördüðü okullarda
eðitime ara
verilmiþ oldu.
(Haluk
SÖYLEMEZ)

Alaca Belediyesi'nden
doðal hayata yem takviyesi

Hafta sonuna
kadar kar var
Çorum'da kar yaðýþý hafta sonuna kadar
etkisini sürdürecek. Sýcaklýklar -9 dereceye kadar azalacak.
Meteorolojiden alýnan bilgiye göre, Çorum'da kar yaðýþý Pazar gününe kadar
devam edecek. Karla birlikte sýcaklýklarda düþecek. Yapýlan son deðerlendirmelere göre; Ülkemizin büyük bir bölümün-

de görülecek olan yaðýþlarýn bölgemizde
de sürmesi bekleniyor. Çorum'da bugün
kar beklenmezken, Perþembe, Cuma ve
Cumartesi günlerinin kar
yaðýþlý geçeceði tahmin
ediliyor. Sýcaklýklar ise -9 ila
2 derece arasýnda olacak.
(Haluk SÖYLEMEZ)

Kýþ Mevsimiyle birlikte doðadaki yaban hayvanlarý yiyecek
bulmakta zorluk çekiyor. Alaca Belediyesi yaban
hayvanlarý için doðaya yem býrakmaya devam ediyor

Alaca Belediyesi yemleme yapmaya baþladý.

Kýþ mevsiminde kar yaðýþýyla birlikte doðada bulunan yaban hayvanlarý
ve sokak hayvanlarýnýn
yiyecek bulamadýklarý
için hayati riskle karþý
karþýya kaldýðý gerçeðinden hareket eden Alaca
Belediyesi yemleme yapmaya baþladý.
Alaca Belediyesi ekipleri,
yaban hayvanlarýnýn yiyecek sýkýntýsý çektiði dönemlerde doðaya yem
takviyesi yaptý. Belediye
ekipleri, Alaca'nýn 4 caddesi olan Yozgat Caddesi, Çorum Caddesi, Ankara Caddesi ve Zile Caddeleri'nin çýkýþ noktalarýna doðal hayvanlarýn faydalanabilmesi adýna yem
býraktý.
Belediyeden yapýlan açýklamada Alaca'da soðuk
havanýn ve karýn etkisinin
ciddi anlamda hissedildiði belirtilerek, bu dönemler içinde doðada bulunan hayvanlarýn yiyecek
bulmakta sýkýntý çektiði
ifade edildi. Ayrýca þehir
merkezlerinde de kapý
önlerine sokak hayvanlarý
için bir kap içerisinde koyulabilecek yiyeceðin
çok önemli olduðu kaydedildi. (Haber Merkezi)

Emeklilikte yaþa takýlanlara kötü haber
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný
Süleyman Soylu, emeklilikte yaþ
haddine takýlanlarýn beklentilerine
iliþkin, "Bu reform çalýþan insanlarýmýzýn hangi yaþta emekli olacaklarýný
bir þekilde biçimlendirmiþ, netleþtirmiþ ve ortaya koymuþtur. Bu beklentileri maalesef karþýlayamayacaðýz"
dedi.
Soylu, "Muhakkak ki 'emeklilikte yaþa
takýlanlar' diye bir kavram üretildi. Biz
elimizde imkan olsa bu konularýn her

birisine çok açýk bir þekilde, onlarýn
da istifade edebileceði þekilde düzenlemeler yerine getirebiliriz" ifadesini kullandý.
"ÇOK UZUN SÜRELÝ EMEKLÝ
MAAÞI ÖDEMENÝN VE ÇOK
UZUN SÜRELÝ ÇALIÞMAMANIN
MALÝYETÝNÝ ÖDEDÝK"

Emeklilikte yaþa takýlmanýn, prim günü dolmuþ fakat yaþ gelmediði, o limiti dolduramadýðý için
emekli olma fýrsatýna
henüz sahip olunamamayý ifade ettiðini vurgulayan Soylu, þunlarý
kaydetti:
"Biz bugün yaptýðýmýz
bir reformu bundan 5
yýl sonra, 10 yýl sonra
geri döndürebilir bir
uygulama içerisinde olsak, bugün yaptýðýmýz
reform boþa düþmüþ
olur. Özellikle yaþla ilgili
gerçekleþtirilen düzenlemeler, reformlar, yenilenmeler ihtiyaçtan
kaynaklanýr. Bu ülkede
34, 35 yaþýnda insanlar
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Süleyman Soylu

emekli oldu ve her birimiz bu erken
emekliliðin ve çok uzun süreli emekli
maaþý ödemenin ve çok uzun süreli
çalýþmamanýn maliyetini ödedik ve
ödemeye devam ediyoruz."
Yaþla ve sürelerle ilgili kararýn bugün
ters çevrilip, geriye döndürülüp "erken emeklilik" diye bir anlayýþýn getirildiðinde IMF kapýsýna gidilip "Bize
500 milyon dolar para verin de
emekli maaþlarýmýzý ödeyelim" denildiði güne takýlýnacaðýna dikkati çeken Soylu, "Dün yapýlan reformlara
da bugün Türkiye'nin ayaklarýnýn
üzerinde durma konusunda ortaya
koyduðu çabaya da yarýn gelecek
nesillerimize de doðru yapýlmamýþ
bir iþ olur. Onun için biz reformumuzun sahibiyiz, reformumuzun takipçisiyiz ve Türkiye'de özellikle sosyal
güvenlik sistemimizin gelir ve gider
arasýndaki dengesinin sorumlusuyuz. Attýðýmýz her adým da böyle.
Çok üzülerek ifade etmek istiyorum
ki bu reform çalýþan insanlarýmýzýn
hangi yaþta emekli olacaklarýný bir
þekilde biçimlendirmiþ, netleþtirmiþ
ve ortaya koymuþtur. Onun için üzüldüðüm kýsým þu kýsým, bu beklentileri maalesef karþýlayamayacaðýz" diye
konuþtu. (Haber Merkezi)

Her 3 emekliden
biri 56 yaþ altýnda
TUÝK Samsun Bölge Müdürlüðü Gelir ve Yaþam
Koþullarý Ýstatistiði'ni yayýnladý. Emeklilerin
yarýsýnýn saðlýk durumu iyi, çalýþan emeklinin
büyük bölümü kendi hesabýna iþ yapýyor
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TUÝK) Samsun Bölge Müdürlüðü 2014 yýlý sonuçlarýna göre Gelir ve Yaþam Koþullarý
Araþtýrmasý'ný yayýnladý.
Gelir ve Yaþam Koþullarý Araþtýrmasý'na
göre yüzde 82.1 oranýyla emeklilerin
çoðunluðu erkek. Emekli maaþý alan kadýnlarýn oraný ise yüzde 17.9
Yaþ gruplarý itibarýyla, emeklilerin yüzde
39,8'ini 56-65 yaþ, yüzde 29,3'ünü 46-55
yaþ grubundaki fertlerin oluþturduðu
görüldü. Emeklilerin yüzde 20,1'ini 6675 yaþ grubundaki fertler, yüzde 9,6'sýný
76 ve üzeri yaþ grubundaki fertler, yüzde 1,2'sini ise 35-45 yaþ grubundaki kiþiler oluþturuyor.
10 EMEKLÝDEN 3 Ü ÇALIÞIYOR
TUÝK Samsun Bölge Müdürlüðü tarafýndan yayýnlanan Gelir ve Yaþam Koþullarý Araþtýrmasý'nýn sonuçlarýna göre, 10
emekliden 3 tanesi çalýþýyor. Çalýþan
emeklilerin çoðunluðu
kendi
he-

sabýna hizmet sektöründe iþ yapýyor.
Emeklilerin yüzde 30,8 i çalýþýyor. Çalýþan emeklilerin yüzde 34.8 i erkek, yüzde 11. 9 u kadýnlardan oluþuyor
Emekli olup çalýþanlarýn yüzde 29,3'ü
ücretli maaþlý, yüzde 7,4'ü yevmiyeli,
yüzde 10,6'sý iþveren, yüzde 47,8'i kendi
hesabýna, yüzde 4,9'u ise ücretsiz aile
iþçisi olarak çalýþýyor. Sektörel olarak incelendiðinde, emekli çalýþanlarýn yüzde
63,1'inin tarým dýþý sektörlerde, yüzde
36,9'unun ise tarým sektöründe çalýþtýðý
görülüyor.
EMEKLÝNÝN YARISININ SAÐLIÐI ÝYÝ
Araþtýrma sonuçlarýna göre; Türkiye'de
emekli olan fertlerin yüzde 2,9'u saðlýk
durumunu çok iyi, yüzde 45,4'ü iyi olarak ifade ederken yüzde 34,2'si saðlýk
durumunu ne iyi ne kötü, yüzde 17,5'i
ise kötü olarak deðerlendirdi.
(Haber Merkezi)
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Gazeteyi erkekler
daha çok okuyor
TUÝK Samsun Bölge Müdürlüðü tarafýndan açýklanan "Zaman
Kullaným Araþtýrmasý" sonuçlarýna göre gazeteyi çoðunlukla erkekler okuyor, bireylerin tamamýna yakýný televizyon izleyicisi

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, Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala ile bir görüþme yaptý.

Polis Eðitim Merkezi kurulacak
Polis Okulu kurulmuyor. Bir süredir Polis Okulu konseptinden
vazgeçmiþ olan hükümet, Çorum'a bölge eðitim merkezi açacak
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, Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala ile bir görüþme yaptý.
Bakan Efkan Ala'yý makamýnda ziyaret eden Ceylan ve Kurt, Çorum'un
temel sorunlarý ve beklentileri üzeri-

ne sohbet etti.
64. hükümetin oluþumu sürecinde
Bakan Ala'nýn yeni görevini tebrik
eden Ceylan ve Kurt, ülke ve Çorum
gündemi hakkýnda deðerlendirmede
bulundu.
Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala'dan Polis
Eðitim Merkezi hakkýnda gelinen son
durum ve yeni geliþmeler hakkýnda
bilgi alan Ceylan ve Kurt, yatýrýmýn

hýzlandýrýlmasý noktasýnda neler yapýlabileceðini konuþtu. Milletvekilleri
Çorum'a bölgeye hitap edebilecek
olan Polis Eðitim Merkezi kurulmasý
konusunda yakýn ilgisi ve desteði nedeniyle Bakan Ala'ya teþekkür ederek
makamdan ayrýldý. Bakan Ala ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getirerek, Ceylan ve Kurt'a teþekkür
etti.(Haber Merkezi)

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TUÝK) bireylerin zamanlarýný nasýl deðerlendirdiðini araþtýrdý. TUÝK Samsun Bölge Müdürlüðü tarafýndan açýklanan Zaman
Kullaným Araþtýrmasý'nda çarpýcý sonuçlara ulaþýldý
Bireylerin günde en az zaman ayýrdýklarý faaliyet, 11 dakika ile spor ve doða
sporlarý oldu. Kadýnlar günde ortalama 6 dakika, erkekler ise günde ortalama 16 dakikalarýný spor faaliyetlerine
ayýrdý.
Bireylerin son dört hafta içinde boþ zamanlarýný deðerlendirmek üzere yaptýklarý sportif faaliyetlerin daðýlýmý incelendiðinde; 10 ve daha yukarý yaþtaki
bireylerin yüzde 9,9'unun yürüyüþ veya koþu yaptýðý, yüzde 5,2'sinin futbol
oynadýðý ve yüzde 2,2'sinin bisiklet
sürdüðü görüldü.
Zaman Kullaným Araþtýrmasý sonuçlarýna göre son dört hafta içinde yapýlan veya katýlým saðlanan faaliyetler incelendiðinde bireylerin
yüzde 94,6'sýnýn televizyon seyrettiði, yüzde 69,9'unun akraba
ziyaretlerinde bulunduðu, yüzde
55,7 ile arkadaþ ziyaretlerinde
bulunduðu görüldü.
En çok yapýlan üç faaliyetin cinsiyete göre daðýlýmý ele alýndýðýnda, erkeklerin yüzde 95,6 ka-

dýnlarýn ise yüzde 93,6 oranýnda televizyon izlediði görüldü. Erkekler akraba ziyaretini yüzde 68,3, kadýnlar yüzde 71,4 oranýnda gerçekleþtirirken; arkadaþ ziyaretlerinde erkeklerde oran
yüzde 55,1 kadýnlarda ise yüzde 56,4
oldu.
Fertlerin son dört hafta içinde boþ zamanlarýný deðerlendirmek üzere yaptýklarý eðlence ve kültür faaliyetlerinin
daðýlýmý incelendiðinde; kitap okuma
oranýnýn yüzde 34,2 gazete, dergi vb.
okuma oranýnýn ise yüzde 39,4 olduðu
görüldü.
Cinsiyete göre daðýlým ele alýndýðýnda,
kitap okuma faaliyetini erkekler yüzde
30,2 kadýnlar ise yüzde 38,2 oranýnda
gerçekleþtirirken; gazete, dergi, vb.
okuma faaliyetini erkekler yüzde 48,8
kadýnlar ise yüzde 30,1 oranýnda gerçekleþtirdi. (Haber Merkezi)

Çorum Hitit Vakfý Yönetim Kurulu
2016 yýlý ilk toplantýsý gerçekleþtirildi

Ekim'de iþsizlik
yüzde 10,5 ile 7
ayýn zirvesine çýktý
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2015 ekim ayýna iliþkin iþsizlik rakamlarýný açýkladý. Buna göre Türkiye'de iþsizlik oraný, geçen yýlýn ekim ayýnda bir
önceki yýlýn ayný dönemine
göre 0,1 puanlýk artýþla yüzde
10,5 seviyesinde gerçekleþti.
Türkiye genelinde 15 ve daha
yukarý yaþtakilerde iþsiz sayýsý
2015 yýlý ekim döneminde geçen yýlýn ayný dönemine göre
104 bin kiþi artarak 3 milyon
147 bin kiþi oldu.
Tarým dýþý iþsizlik oraný ise
yüzde 12,5 olarak gerçekleþti.
Ýþsizlik oraný eylül ayýnda yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleþmiþti.
Genç iþsizlik oraný yüzde 19,3
olurken,15-64 yaþ grubunda
bu oran yüzde 10,7 olarak
gerçekleþti.
ÝSTÝHDAM ORANI
YÜZDE 46,2
Ýstihdam edilenlerin sayýsý
2015 yýlý ekim döneminde, bir
önceki yýlýn ayný dönemine
göre 0,5 puanlýk artýþ ile yüzde
46,2 oldu. Ýstihdam edilenlerin
yüzde 20,4'ü tarým, yüzde 20'si
sanayi, yüzde 7,6'sý inþaat,
yüzde 52'si ise hizmetler sektöründe yer aldý.
ÝÞGÜCÜNE KATILMA
ORANI YÜZDE 51,6
Ýþgücü 2015 yýlý ekim döne-

minde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 822 bin kiþi artarak 30 milyon 3 bin kiþi, iþgücüne katýlma oraný ise 0,6 puan artarak yüzde 51,6 olarak
gerçekleþti. Erkeklerde iþgücüne katýlma oraný yüzde 71,9,
kadýnlarda ise yüzde 31,8 olarak gerçekleþti.
KAYIT DIÞI ÇALIÞAN
ORANI YÜZDE 33,6
Bu dönemde herhangi bir
sosyal güvenlik kuruluþuna
baðlý olmadan çalýþanlarýn
oraný, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 1,4 puan azalarak yüzde 33,6 olarak gerçekleþti.
MEVSÝM ETKÝLERÝNDEN
ARINDIRILMIÞ ÝSTÝHDAM
AZALDI, ÝÞSÝZLÝK ARTTI
Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ istihdam bir önceki döneme göre 39 bin kiþi azalarak
26 milyon 772 bin kiþi olarak
gerçekleþti. Ýstihdam oraný 0,1
puanlýk azalýþ ile yüzde 46,1
oldu.
Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ iþsiz sayýsý bir önceki döneme göre 56 bin kiþi artarak
3 milyon 180 bin kiþi olarak
gerçekleþti. Ýþsizlik oraný da
0,2 puanlýk artýþ ile yüzde 10,6
oldu. (Haber Merkezi)

Çorum Hitit Vakfý Yönetim Kurulu
2016 yýlý ilk toplantýsý Çorum Hitit Vakfý
Baþkaný Reha Metin Alkan, Baþkan
Yardýmcýsý Naki Çolak ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Toplantýda vakfýn gerçekleþtirdiði
çalýþmalar deðerlendirilerek izleyen
dönemde yapýlacak çalýþmalar ele
alýndý.
Çorum Hitit Vakfý'nýn sadece burs veren bir kurum olmaktan daha çok Çorum'un geliþmesine de katký saðlayacak bir yapýya dönüþtürülmesinin gerekliliði ve bu çerçevede neler yapýlabileceði konularýnýn görüþüldüðü toplantý sonrasýnda Çorum Hitit Vakfý Yönetim Kurulu, 1. Etabý tamamlanarak
hizmete giren ve 2. Etabý da yakýn zamanda tamamlanarak hizmete girecek
olan Meslek Yüksekokulu kampüsü ziyaret edildi. (Haber Merkezi)

Çorum Hitit Vakfý Yönetim Kurulu 2016 yýlý ilk toplantýsý Çorum Hitit Vakfý Baþkaný Reha
Metin Alkan, Baþkan Yardýmcýsý Naki Çolak ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi.

'Esnafýn ve Sanatkârýn sýrtýndaki yükü hafifletmek lazým'
Sungurlu Terziler ve Berberler Esnaf Odasý
Baþkaný Mutlu Karslý, Kahveciler ve Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkaný Erdal Kolaylý, Bakkallar
ve Bayiler Esnaf Odasý Baþkaný Osman Aþut,
Madeni Sanatkârlar Esnaf Odasý Baþkaný Alaaddin Kayaer, Þoförler ve Otomobilciler Esnaf
Odasý Baþkaný Hacý Karatekin, asgari ücretin 01
Ocak tarihi itibariyle brüt 1.273 TL'den 1.647
TL'ye yükselmesinin önümüzdeki dönem de
yeni iþsizler ordusu oluþmasýna ve kayýt dýþýlýðýn artmasýna sebebiyet verebileceðini bildirdi.
Çalýþanlar için büyük sevinç kaynaðý olan yeni
asgari ücretin iþverenlere aðýr yükler getirdiðini
kaydeden Sungurlu Esnaf Odalarý Baþkanlarý,
"Orta ve büyük ölçekli iþ yerlerinde çalýþan iþçilerin SSK primlerinin 110 TL. si devlet tarafýndan karþýlanmasýyla gerekli desteði alýrken zaten zor durumda olan küçük ölçekli esnafýmýzýn bu yükün altýndan kalkmasý kolay olmayacaktýr.
31.12.2015 Tarih ve 29579 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak 01 Ocak tarihinde yürürlüðe
giren asgari ücretin brüt 1.273 TL'den 1.647
TL'ye, net 1.300 TL.ye yükselmesinin sevindirici olduðunu ancak ekonomik yönden darboðazda olan ve belini doðrultamayan küçük esnaf ve sanatkar için ciddi bir sýkýntý süreci baþlamýþtýr" dedi. Oda baþkanlarýnýn ortak açýklamalarý þöyle: "Esnafýmýz kendi Bað-Kur primlerini bile ödemekte zorluk çekerken, pek çoðunun birikmiþ büyük borçlarýnýn olmasýna sebe-

biyet vermiþken, asgari ücrete yapýlan son
zam esnaf ve sanatkarýmýzý daha büyük kýskaca sokacak, borçlarýný bir kat daha artýracaktýr.
Asgari ücretin artmasý bir yandan sevindirirken
diðer yandan primi ödeyemeyen esnafýn çalýþanýný çýkarmak durumunda kalacaktýr. Çünkü;
þimdilerde esnaf zor durumda kazancý düþen
iþi iyi olmayan birçok esnafýmýz mevcut. Hatta
günü siftahsýz kapatan var. Günümüzde piyasada sýcak para dolaþmamakta, piyasalar durgun esnaf tabiriyle yaprak kýmýldamýyor. Maaþ
daðlýmý sonrasý piyasalar; memurun, emeklinin, iþçinin ve hatta çiftçinin, gelirini görmüyor
ki; maaþlar gelirler bankadan bankaya, karttan
karda gidiyor. Çoðu esnafýmýz piyasa durgunluðunda borçla borç kapatma yoluna gidiyor.
Gerçekten olan küçük esnafa oluyor. Düþünelim bir kez; orta ve büyük ölçekli iþ yerlerinde
çalýþanýn sayýsýna gelirine göre muamele yapýlmaktadýr. Belli bir sayý üzerinde iþçi çalýþtýranlara SSK prim ödemelerinde kiþi baþýna 110 TL.
ve vergilerinde kýsmi indirim gibi uygulamalar
söz konusuyken, küçük esnafa 31 Aralýk tarihi
itibari ile 439,36 TL. olan Bað-Kur primi 568
TL'ye yükselmesi esnafý zor duruma sokacaktýr.
Asgari ücretin 1.300 TL. olmasý Türkiye'de tabiri caizse iðneden ipliðe her þeye zam olarak
yansýmýþtýr. Keþke sadece yükümüz bað kur
primi ödemek olsa, esnaflar olarak bizlerde ev
geçindirmekte, çocuk okutmaktayýz. Acaba; 4
kiþilik bir ailenin günlük gýda, giyim, eðitim gi-

derleri ne kadardýr Bað-Kur primleri zamlandýrýlýrken hiç düþünülmüþ mü? Acaba, kimi esnafýmýzýn evi ve iþyerleri kira, elektriði, suyu, gazý,
iþçiliði, vergisi, günlük iþyeri giderleri ne kadardýr bað kur primleri hesaplanýlýrken hiç düþünülmüþ mü? Esnaf kendi kendini idare eder
haldeyken ekstra gider kalemlerine tahammül
edecek ne gücü nede mali durumu vardýr. Ne
yazýkki kendi kendini idare edebilmek için ya
iþçisini iþten çýkartacak, ya da kayýt dýþý çalýþma
yollarýný arayacaktýr. Biz esnaflarý hayal kýrýklýðýna uðratan diðer bir konu ise esnafa düþük faizle kullandýrýlacak kredilerden yararlanma þartlarýndaki olumsuzluklar olmuþtur. Kullaným
þartlarýndan bir tanesi olan " kredi borcu olmamasý" þartý genel anlamda esnafýn bu kredilerden faydalanmasýnýn önünü kapatmaya yetmiþtir. Meslek sahibinin iþ bulabilmesi ve yeni
iþsizlerin oluþmamasý için baþta Çorum milletvekillerimiz olmak üzere siyasilerden esnafýn
sorunlarýný gidermek ve çözümü noktasýnda
giriþimlerde bulunmalarýný destek olmalarýný
bekliyoruz. Ýnþallah; deðerli büyüklerimizin yeri
geldiði zaman biz esnaf ve sanatkarlar için kullandýklarý " Esnaf ve Sanatkarlar Türkiye Ekonomisinin Bel Kemiðidir" sözlerini hatýrlarlarda
bizler içinde Bað-Kur primlerinde ve teminatýmýz karþýlýðýnda kolayca yararlanabileceðimiz
krediler için iyileþtirme yoluna giderler. Aksi
halde geleceðe baktýðýmýzda ne esnaf kalacak
nede sanatkar." (Haber Merkezi)
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Evlenmenin yöntemi
ERKEK,
KARARNAMESÝNÝ YAZIYOR
Ýnsanlýðýmý gerçekleþtirip, her an her yerde
herkese karþý ispat edeceðim. Bunu gerçekleþtirebilmek için evleneceðim. Ailemi Sultani Aile
olarak kurmak zorundayým.
Evimde en önemli duygu, kutsallýk olacaktýr.
Sabahlarý çok erken kalkýlacak.
Beþ vakit namaz, vaktinde kýlýnacaktýr.
Doðu-Batý yabancý adet
ve göreneklerden evime eser dahi girmeyecektir.
Temizliðe son derece
dikkat edilecek. Düzenintizam her an ve her
þart karþýsýnda en yüksek seviyesinde olacaktýr. Kadýn ve çocuk elbiseleri için terziye ihtiyaç
olmayacak, yemekler en
usta aþçýnýnkinden üstün seviyede yapýlacaktýr.
Ne zaman gerekirse,
evime misafir getireceðim. Hiçbir misafire karþý en ufak bir kusur gösterilmeyecektir. Misafire
gereði kadar ikram, yeteri kadar hizmet edilecek. Evimde, evimden
ve evimde bulunanlardan baþkasýnýn sözü kesinlikle edilmeyecektir.
Akþam, sabah, gece ne
zaman olursa olsun asýk
surat, can sýkýcý davranýþ
ve lüzumsuz bir eda görülmeyecek, hisse-dilmeyecektir. Ýþler, plânlý
ve bilinçli yapýlacak, tasarrufa azami derecede
dikkat edilecektir.
Masraf çok olursa etkilenilmeyecek, ancak bir
kibrit çöpü bile atýlmayýp deðerlenecek ve yerine göre kullanýlacaktýr.
Hýsým-akraba ziyaretleri
ve gerekli ilgileri, geliþlerde gidiþlerde mutlaka
gerekler, eksiksiz olacaktýr. Komþuluk, komþu
haklarý, yakýn ilgi, esaslara uygun ve eksiksiz
olacaktýr.
Benim kurduðum Sultani Aile olacaðý gerekçesiyle, millî þuur; ailemin
bütün fertlerinde alev
alev yanacak. Milletimizin selâmeti için gerektiðinde gücümüzün son
hamlesine, malýmýzýn
son zerresine, kanýmýzýn
son damlasýna kadar feda etmeðe her an hazýr
bulunulacaktýr.
Her fýrsatta herkese güdümler eðitimi yapýlacak, örneðini biz aile
fertleri vermek zorunda
olduðumuzu bir an dahi
unutmadan, ihmal etmeden yapa-caðýz.
Allah'ýn bütün emirlerini
yapýp, menettiklerinden
kaçýnacaðýz. Ýslâmýn bütün gereklerini harfiyyen
eda edeceðiz; dinimizden yana hiçbir yerde,

hiçbir an, hiçbir þart karþýsýnda en ufak bir taviz
vermeyeceðiz.
Evimizde uygu, gerçekçilik güdümü ile ciddiyet
etkeninin öncülüðü olacaktýr.
Ailede her davranýþ bu
ölçüye göre tanzim edilecek. Güven kazancýndan duyulan neþelerin
geliþtirilmesi için, baþarýdan baþarýya hamlelerde bulunulacaktýr.
Buluþlar. Hareketlilik
icad etmek, yenilenmek
evimizin her ferdinin ön
iþi olacaktýr.
Yapýlacak deðiþiklikler,
eþlerin mutlak tasvibi ile
olacak.
Herhangi bir konuda fikir beyan edilirken, nedenleri ve gerekçeleri
izah edilecek, iknadan
kaçýnýlmayacaktýr.
Alýnan kararlarýn uygulamasýnda Þartnamenin
gerekleri iþlemlerinden
bi-rinde ihmallik, tembellik, unutmak, gevþeklik ya da kasten yapmamak durumu görüldüðünde, eþlerin birbirlerini uygu ciddiyetine çaðýrmasý ve mutlaka gereklileri yaptýrmasý zorunludur. Aile reisinin
kendisi evde olmadan
ve izni alýnmadan eve
kimse alýnmayacak. Kararlarý uyguda, kadýn-erkek eþittir. Kararlarý ve
þartlarý uygulamak prensibini erkek gevþetirse
kadýn hakimiyetini kuracak, kadýn gevþetirse erkek hakimiyetini kuracaktýr.
Evde hakim, kararlar ve
þartlardýr. Uygulamakta
eþlerin hangisi daha ciddi ise, o hakimdir.
Yetiþtirilen çocuklarda;
eðitim kitabýna uygun
davranýþlara eþler çok titiz davranacak, biribirinin vazife sýnýrýna tecavüz etmeyecektir. Zor,
kaba, dýþa dönük iþleri
erkek; içe dönük ev iþlerini kadýn yapacaktýr.
Herhangi bir ihtiyaç karþýsýnda eve hizmetçi alýnacaksa, eþler ve eþlerin
yakýn büyükleri birlikte
müþavere edecek. Sonuç, eþlerin ikisi de tam
muvafakat ederlerse
ona göre hizmetçi alýnacak, idaresine hangisinin karýþ-masý gerekiyorsa sadece o karýþacaktýr. Kararnamenin örneði budur.
Örneðindeki gibi herkes
ne yazarsa yazar "falan
aileden, falan soydan falan oðlu falan,þu mesleði yapar" diye kimlerden
olduðunu, ne iþ yaptýðýný ve açýk adresini yazar,kararnameyi tamamlamýþ olur. (Yarýn: Kýzýn
Þartnamesi)
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Kadýn'ýn toplumundaki yeri
KADIN, ÝKÝ YÖNÜN DE ÖNCÜSÜDÜR
Bir kýsým insanlar, yýkýcý ve hiçbir yargýya
lüzum görmeden madde peþindedirler.
Onlarýn tek dünyasý vardýr, sadece maddedir. Onu temin etmek için her þeyi yýkmak durumundadýrlar.
Özellikle gerçek deðerlere taban tabana
zýt ve karþýdýrlar. Onun için yýkmakla görevli gibidirler. Öteki kýsým insanlar da,
yapýcýdýrlar, yapýcýlýktan zevk alan, gerçek deðerlere önem veren, maddeyi insana vasýta kýlan gerçekçi insanlardýr.
Onlar gerçek deðerleri yapmaya, korumaya, geliþtirmeye, gerçeklere adeta
metanet vermeye görevlenmiþ kiþilerdir.
Kadýnlý erkekli dünyanýn bütün insanlarý,
konu ettiðimiz bu iki zýt kutbun etrafýnda
toplanmýþlardýr.
Bu iki zýttýn birbirine karþý korunmasý ve
kendi tarafýný geliþtirmesiyle, hareketlilik
olur. Hareket kaynaðý, zýtlarýn birbirleriyle
karþýlaþmasýdýr.
Ýki kutubun da faaliyet öncüsü, kadýnlardýr diyebiliriz. Yýkýcý taraf kadýnlarýný vasýta etmekle baþarý kazanýr. Yapýcý taraf ise
kadýnlarýný saygý deðer etmekle baþarý
kazanýr. Ne var ki yýkýcý tarafýn öncülüðünü yapan kadýnlar; vasýta olurlar, yapýcý
tarafýn öncüleri olan kadýnlar ise; saygýdeðerlilikle öncülük ederler.
Bunun için diyoruz ki dünyada kadýn,
toplumundaki yerini almalýdýr. Aslýnda
hiçbir kadýnýn vasýta olmaya elveriþli olmadýðýný savunmakta iddialýyýz.
Ne var ki küçük yaþtan, hatta ana karnýndan beri kafasý þartlanan kadýnlar, iddiamýzýn dýþýnda kalýr; o da asli yaratýlýþýndan yani öz yapýsýndan beri geliþi, yýkýcýlara vasýta olmadýðý halde, þartlandýrýlmakla vasýta haline getirilmiþtir.
Özetle diyoruz ki, en yýkýcý tiplerin kýzlarý
dahi yýkýcýlýða alet olmayý, yapýsý itibariyle istemez. Yaratýlýþýndan uzaklaþtýrýlýp
kafasý þartlanýrsa, farkýnda olmadan yýkýcýlýða alet ve vasýta olur.
Açýk bir gerçektir ki, cins olarak kadýnlar;
þefkat dolu, merhametle bezenmiþ, kutsallýða çok yakýn, ince ruhlu ve erkeklere
kiþilik bakýmýndan çok etkili yaratýklardýr.
Bu itibarla en yýkýcý adamýn kýzý dahi yýkýcýlýða alet olamaz. Olamaz ama, özel yetiþtirmekle en saygý deðer yaratýðý en
kirli gidiþe alet edebilirler, ediyorlar da.
Bu dünyada en üzücü hadise budur ki;
kadýnlar, hiçbir toplumda yerini bulama-

mýþ, erkeklerin esiri durumuna düþürülmüþlerdir. Yani kendisi yýkýlmýþ, sonra da
yýkma aracý durumuna getirilmiþtir.
Kadýn, bir deðerdir. Yâni bacýlarým, sizler
birer büyük deðersiniz. Bu deðerliliðinizi
bilinçle korursanýz, toplumunuza kendi
öz görevlerinizi yapmakla saygý deðer
olursunuz.
Saygý deðer olmanýz için yapýcý tarafta
bulunmak zorundasýnýz. Yapýcý tarafta siz
saygýdeðer olacaksýnýz ama, yýkýcý tarafýn
karþýsýnda bulunacaksýnýz.
Bu durum yýkýcý tarafýn iþine gelmez,
onun için el çabukluðuyla sizi yýkmaya
bakarlar ki, iþlerine engel olmayasýnýz.
Hem de sizi öyle belirsiz yýkarlar ki, zehiri badem þekeri yapýp yedirmek þartýyla
yýkarlar.
Þöyle baþlar: Hayran hayran kendinize
baktýrmak, ilk etapta hoþunuza gider.
Acaba o hayran hayran size bakan erkekler hep öyle mi kalýr. Ayný zamanda o
erkek görüntüsünde olanlar erkek midir?
Neyse öyle kabul edelim ve biraz daha
köke doðru inelim.
Erkekle kadýnýn birbirine karýþmasý sonuna kadar, ilk baþladýðý gibi mi kalýyor?
Sonra arkadaþlýk kuruluyor. Daha sonra
özel yakýnlýk!.. Seks olsun olmasýn. Bir
özel yakýnlýk oluyor.
Daha sonra özel yakýnlýk baþkasýna kayýyor. Baþkasýna kaydýðý zaman, þeker bitmiþ, badem yerindeki zehir baþlýyor.
Nasýl olur da özel yakýn iken o arkadaþýn
sana yan çizer, öteki kadýna özel yakýnlýk
eder ve bu sana acý gelir.
Onun inadýna sen de özel
yakýnlýðýný bir baþka erkeðe kaydýrýrsýn, bir yerde
kendini bunda çok haklý
bulursun.
Ýþ özel yakýnlýða dönüþünce, bunun sýkýcý taraflarý
da oluyor. Ama ikinci,
üçüncü özel yakýnlýk, önceki kadar duru duyguyla
olmaz. Kuþkulu ve bulanýk
olur.
Peki, bunun evliliði var,
çocuðu çoluðu var. Bunlarýn hepsini birden bir kafa
nasýl taþýr? Çeþitli etkilerin
çeþitli sýkýntýlarý olur. Bir

Kýþ sebzeleri
Fýrýnda Baharatlý Patates
Malzemeler
• 1 kg patates
• ½ çay bardaðý zeytinyaðý
• Pul biber
• Kekik
• Karabiber
• Kýrmýzý toz biber
• Kimyon
• Tuz
Yapýlýþý
1. Patatesleri ince elma dilimleri
þeklinde kesin ve derin bir kabýn

de karýþýk giden bu hayatýn; içkisi, pokeri, ona göre giyinip kuþanmasý olur.
Bir kadýn, tatlý görünen bu gidiþle, hangi
erkeðe özel duygu besleyeceðini þaþýrýr,
o çeliþkilerinde bir yýðýn sýkýntýsý, baskýsý
olur.
Bunca muhataba karþý nasýl bir tutum ve
davranýþ takip edeceksin ki; falso vermeden, emsalinden geri kalmadan rakiplerine karþý istediðin jesti yapasýn ve
ayný popüler görüntünü sürdüresin, buna imkân da bulamazsýn.
Ve günün birinde daha baþka deðerlerini
feda etmek zorunda kalýrsýn. Bu ikinci
zehirli þeker faslýdýr.
Ýkinci fedakârlýðýn yaralarý daha
derin olur, aðýr çizgiler býrakýr. Nihayet
ikinci hamledeki fedakârlýðýn da birincideki gibi bitiverir.
Ondan sonra gerçek, sahte ne kadar deðerlerin varsa, birer birer feda etmek zorunda kalýrsýn, hepsinin bittiði gün eyvah
desen de para etmez.
Bu saydýklarýmýn içine çok iyi bak. Senin, sizin baþýnýza gelmediyse, baþýna
gelenlere bakýn!.. Bu kýsadan sýraladýðýmýz sonuç ilk defa bir açýlmaktan, erkeklere karýþmaktan baþlamýþtý. Ýlk yediðimiz zehirli þeker.
Þimdi döne döne üstüne bakalým. Görüyoruz ki yýkýcý tarafa hiç belli olmadan,
hatta tatlý görerek geçmiþ oluyoruz.
Yýkýcý tarafa geçtiðimiz günden, deðerleniniz birer birer yýkýlýp gidiyor ve en sonu bir harabeye dönüyoruz.
(Devam Edecek)

Abdulkadir DURU

EVLENMENÝN

içerisine alýn.
2. Üzerine zeytinyaðý ve baharatlarý koyup iyice karýþtýrýn.
3. Arzu ettiðiniz baþka baharatlarda varsa onlarý da ilave edin.
4. Bu þekilde yaklaþýk 20-30 dk
beklettikten sonra bir fýrýn tepsisine yaðlý kâðýt serin.
5. Patatesleri güzel bir þekilde dizin
ve önceden ýsýtýlmýþ 175 °C fýrýnda
patatesleri piþip kýzarýncaya kadar
piþirin.

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.

Sayfa

7

PONORAMA
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Gripten korunma yollarý anlatýldý
Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi tarafýndan influenza (grip) ve influenzadan korunma yollarý ile ilgili bilgilendirme toplantýsý düzenlendi.
Dün hastane konferans salonunda gerçekleþtirilen toplantýya Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri
Uzm. Dr. Ömer Sobacý, Ýl Saðlýk
Müdürü Ýsmail Yücel, Halk Saðlýðý
Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Hitit
Üniversitesi Çorum Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi
Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, bazý daire müdürleri ile saðlýk çalýþanlarý
katýldý.
Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi
Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir'in grip
ile ilgili yaptýðý açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan Hitit Üniversitesi Týp
Fak. Enfeksiyon ABD Öðretim Üyesi
Prof. Dr. Nurcan Baykam "Geçmiþten

YÝTÝK
Mecitözü Mal Müdürlüðünden aldýðým SERÝ KL 107635'ten 107650'e kadar olan faturamýn sayfalarý kaybolmuþtur. Hükümsüzdür.
ALÝ TURAN - MECÝTÖZÜ
K.K: 14
TC :3414125666

BUGÜN

Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi tarafýndan influenza (grip) ve
influenzadan korunma yollarý ile ilgili bilgilendirme toplantýsý düzenlendi.
günümüze Influenza", Hitit Üniversitesi Týp Fak. Enfeksiyon Hast. Yrd. Doç.
Dr. Derya Yapar "Influenza Bulaþma

ve Korunma Yollarý", Hitit Ün. Çorum
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Enfeksiyon Hastanesi Uzmaný Dr. Özlem

Akdoðan "Influenza Klinik
ve Tedavisi" ile ilgili bilgiler
verdi. (Haluk SÖYLEMEZ)

'Tüm grip tipleri için alýnmasý
gereken önlemler aynýdýr'

Prof. Dr. Nurcan Baykam

'Grip önemli bir
hastalýktýr ama panik
olmamak gerekir'
Hitit Üniversitesi Týp Fak. Enfeksiyon ABD
Öðretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam,
gribin önemli bir hastalýk olduðunu ama
panik yapmamak gerektiðini belirterek,
özellikle risk faktörü hastalar için dikkatli
olunmasý gerektiðini vurguladý.
Baykam, dün hastanede gerçekleþtirilen
grip ve gripten korunma yollarý konulu
konferansta "Geçmiþten günümüze Influenza (grip)" ile ilgili bilgiler verdi.
Gribin her mevsim muzdarip olunan ancak
önemli görülmeyen bir baþkasýnda ise
ölümle sonuçlanabilen her mevsimde karþýlaþýlabilen bir enfeksiyon olduðunun altýný çizen Baykam, gripte ateþ, öksürük, baþ
aðrýsý halsizlik, kas aðrýsý, burun akýntýsý gibi durumlarla karþýlaþýldýðýný dile getirdi.
Aslýnda gribin genel olarak bilindiðinden
çok daha fazla sayýda hastane yatýþlarý ve
ölümlere neden olduðunu bildiren Hitit
Üniversitesi Týp Fak. Enfeksiyon ABD Öðretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam, konuya iliþkin þu bilgileri verdi:
"Soðuk kýþ günlerini tercih eden bu virüsün nedeni içerde yaþamýn baþlamasýdýr.
Mevsimsel grip tüm dünyada olduðu gibi
ülkemizde de çok sayýda insaný etkilemektedir. Aslýnda grip genel olarak bilindiðinden çok daha fazla sayýda hastane yatýþlarý
ve ölümlere neden olmaktadýr. 2009'da yaþanan pandemideki hayvan (domuz) influenza virüsü artýk insana adapte olmuþ oldu
ve H1N1 vakalarý artým mevsimsel grip
olarak adlandýrýlmaktadýr. 2010'dan beri bu
virüs hayatýmýzdadýr ve salgýn olarak düþünmemek gerekir.
Ülkemizde 2015 yýlý 53. Hafta itibari ile çalýþan merkezi grup benzeri hastalýk sürveyans numunelerindeki influenza pozitifliði
yüzde 38/2 olarak saptanmýþ olup beklenen mevsimsel artýþ devam etmektedir.
Dünyamýz yüzyýllar içinde grip salgýnlarýna
maruz kalmýþtýr. A-B ve C diye influenza
tipleri vardýr. A salgýna yol açan, B salgýn
yapan ancak hafif geçen, C ise hafif atlatýlanýdýr. Her yýl grip olmanýn nedeni virüslerin tekrarlamasýdýr. Ýnfluenza virüsü A domuz, at, kuþ gibi hayvanlarý da enfekte etmektedir. Hayvanlardan da insanlara geçebilmesi söz konusudur. Ciddi bir yapý deðiþikliðine uðrayarak insanlara buluþmaktadýr. 2009 yýlýnda dünyada ciddi bir salgýn
oldu. Öldürme oraný yüksek deðildi. Domuz gribi denen salgýn o dönemde oldu
ve bitti. Ardýndan bu virüs insanlara adapte oldu. Mevsimsel etken olarak karþýmýza
çýkmaya baþladý. Ýnsanýn altta yatan bir
hastalýðý var ise grip aðýr seyredebiliyor ve
ölümle sonuçlanabiliyor. Bu durumlarda
önemli olan týbbi müdahalenin yapýlmasýdýr."

Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir,
mevsimsel grip hastalýðýnýn konuþma, öksürme
ve hapþýrma esnasýnda etrafa yapýlan damlacýklarla veya hasta olmuþ kiþilerle temas veya bu kiþinin dokunduðu eþyalara yakýn süre içerisinde
temas etmekle bulaþtýðýný belirterek, içinde bulunduðumuz haftalarda grip enfeksiyonlarýnýn
görülmeye baþlandýðýnýn tespit edildiðini söyledi.
Dün Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi'nde grip ve gripten korunma yollarý ile
ilgili düzenlenen toplantýda açýlýþ konuþmasý yapan Zehir, "En sýk tespit edilen virüsler Influenza
A (H1N1) ve A (H3N2) alt tipleridir. Halk arasýnda
domuz gribi olarak bilinen A (H1N1) virüsü de,
A(H3N2) virüsü de mevsimsel virüsleri olup hastalýðýn saðlýklý kiþilerle bulaþmasý vakalarýn aðýrlýk
derecesi ve ölüm hýzlarý genel grip ile aynýdýr. Bu
nedenle alýnmasý gereken önlemler tüm grip tipleri için aynýdýr" dedi.
Yaþlýlar çok küçük yaþtaki çocuklar kronik hastalýðý bulunanlar veya vücut savunma sistemi yetersiz olanlarda grip olasýlýðýnýn yüksek olduðunun
altýný çizen Zehir, bu nedenle gripten korunmak
için el yýkamanýn en önemli korunma yöntemi olduðunu ellerin mutlaka yýkanmasý gerektiðini dile
getirdi.
Genel korunma kurallarýnýn uygulanmasý gerektiðini ve mevsimine göre kýyafet seçilip ve uygun
beslenmenin yeterli olduðuna dikkat çeken Sinan Zehir, konuþmasýnda þunlarý söyledi:
"Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi olarak hastalýklarý tedavi etmenin yaný
sýra sýk sýk eðitimler-sempozyumlar-konferanslar
düzenleyerek hastalýklardan korunma yollarý ve
doðru bilinen yanlýþlarý iþin uzmanýndan öðrenilmesini saðlamayý hedefliyoruz.
Kiþisel temizliðe dikkat edilmelidir. Aðýz, burun ve
gözlere kirli eller ile temas edilmemeli, eller su
ve sabun ile sýk sýk yýkanmalýdýr. Ellerin yýkanmadýðý ya da ellerde görünür kirlilik olmadýðý durumlarda eller antiseptik ile temizlenmelidir.
Hasta kiþilerle yakýn temastan kaçýnýlmalý, kalabalýk ve kapalý ortamlarda uzun süre kalýnmamalýdýr. Aksýrma ve öksürme esnasýnda aðýz ve burun kaðýt mendille kapatýlmalý, kullanýlan kaðýt
mendil çöpe atýlmalýdýr. Hastalýk bulgularý olanla-

rýn kalabalýk ortamlardan uzak durmalý ve týbbi
maske kullanmalýdýr. Hasta kiþilerin hem hastalýðý çevresindekilere bulaþtýrmamasý hem de iyileþme sürecinin önemi açýsýndan evde istirahat
etmeleri gereklidir. Hasta kiþilerin kalabalýk yerlerde bulunmasý gerektiði durumlarda kaðýt mendil
veya maske kullanmalarý gerekmektedir. Bunlarýn
dýþýnda ayrýca halen dünyada karantina uygulamasýna dair bir önlem alýnmasý yönünde karar
yoktur. Grip vakasýnýn hastaneye yatýþýnýn gerekli
olduðu durumlarda standart önlemler alýnarak
hasta yatýþýnýn yapýlmasý yeterlidir. Bu hastalar
ikinci ve üçüncü basamak tüm hastanelerde takip edilebilirler. Hastalarýn yattýðý adada özel havalandýrma koþullarýna gerek yoktur. Hastalar tek
kiþilik iki kiþilik veya üç kiþilik odalarda iki yatak
arasý mesafe uygun þekilde ayarlanarak yatýrýlabilirler.
Hasta ile temas edecek kiþilerin cerrahi maske
takmalarý gereklidir.
Hasta ile temasý olan kiþilerin profilaksi ve tedavi
almasýna gerek yoktur. Ayrýca hekim ile görüþülmeden ilaç kullanmak Çorum Beþlisi olarak isimlendirilen serum karýþýmlarý kullanmak uygun deðildir. Hele hele antibiyotik kullanmak hiç uygun
deðildir hatta yanlýþtýr. Genel korunma kurallarý
uygulanmalý mevsimine göre kýyafet seçilmeli ve
uygun beslenme yeterlidir."

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
18:40 Haberin Ýçinden (AK Parti Osmancýk
Danýþma Meclisi Toplantýsý)
19:30 Haberin Ýçinden (Grip Ve Grip’ten
Korunma Yollarý)
20:30 Haberler
21:00 Kültür – Sanat Etkinlikleri
23:00 Haberler
23:30 Günün Ýçinden – Tekrar
01:00 Haberler
Digitürk Platformu 183. Kanal

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

Bunlarý Biliyor Musunuz?
* Marilyn Monroe'nun 6 Ayak Parmaðý Vardý.
* Bir Ýnsan Tek Ayakta Durmak Ýçin Kaslarýnýn 300 Tanesini Kullanýr.
* Bir Pire Kendinin 100 Katý Kadar Sýçrayabilir, Timsahlar Dillerini Çýkaramazlar, Denizanalarý Ölmezlerse Milyonlarca Yýl Yaþayabilirler.
* Ýnsanlar Ömrünün 6 Yýlýný Uyuyarak Geçirir.
* 10 Yýlda Bir Ýnsan 1 Olimpik Yüzme Havuzunu Dolduracak Kadar Tükürük Salgýlar.
* Rusya´nýn Dörtte Biri Ormanlarla Kaplýdýr,
Bu Alan Türkiye’nin Yüzölçümüne Eþittir.
* Ýtalyada'ki Pompei Þehrinin Ýmparatoru
Caligula Kýz Kardeþine Aþýktý.

Tarihte Bugün
20/01/1920 II. Dünya savaþý sonrasýnýn en
önemli sinema yönetmenlerinden Ýtalyan
Federico Fellini,
20/01/1921 Ýlk Teþkilat-ý Esasiye (Anayasa)
kabul edildi.
20/01/1936 Ankara'da Sanayi Kongresi
toplandý. Toplantýda Ýkinci Beþ Yýllýk Sanayi
Planý kabul edildi.
20/01/1947 Fransa'da Charles De Gaulle
politikadan çekildiðini açýkladý ve görevinden istifa etti.
20/01/1956 Varlýk dergisi Roman Armaðaný'ný günü Ýnce Memed romanýyla Yaþar
Kemal kazandý.

Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir

Demokrasi Eðitimi ve Okul
Meclisi I. Yarýyýl toplantýsý yapýldý

VEFAT EDENLER
AÞIR DÖNMEZ
Çalyayla Köyü' nden gelme, Hasan DÖNMEZ' in oðlu, Cevdet, Hasibe ve Menþure
DÖNMEZ' in babasý; Aþýr DÖNMEZ vefat
etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
NAHÝDE BAHÇIVAN
Lokantacý Esnafýndan Merhum Sýddýk BAH-

Demokrasi Eðitimi ve Okul Meclisi I.
Yarýyýl toplantýsý Ýl Milli Eðitim Þube
Müdürü Þahin Özcan baþkanlýðýnda
Öðrenci Meclisi üyelerinin katýlýmý ile
gerçekleþtirildi.
Toplantýda Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü
Þahin Özcan, öðrenci meclislerinin
Türkiye'de demokrasi kültürünün geliþmesi ve yaygýnlaþmasý için önemli olduðunu, hoþgörü, saygý, sevgi gibi de-

ÇIVAN' ýn eþi; Nahide BAHÇIVAN vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.

ðerlerin kazanýlmasýna katký saðlayan örnekler olarak
görüldüðünü söyledi.
Öðrenci Meclisi Baþkaný
Dursun Can Þahin'in konuþmasýnýn ardýndan spor
etkinlikleri komisyonu, sanatsal etkinlikler komisyonu, insan haklarý komisyonu, bilimsel çalýþmalar komisyonu, sosyal etkinlikler
komisyonu, eðitim etkinlikleri komisyonu, kültür
etkinlikleri komisyonu için
üye seçimleri gerçekleþtirildi.
(Haber Merkezi)
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Ýmtiyaz Sahibi Ayhan
Yazý Ýþleri Müdürü

Ömer Faruk SÖYLEMEZ
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý

Hasan Hüseyin DÝZLEK

AYKANAT

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

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

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

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

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

3 GÜNLÜK HAVA DURUMU

NÖBETÇÝ ECZANELER
BUGÜN
DOÐA
221 21 01
Bahabey Cd.No:101

BUHARA
227 55 00
Dr.S.Ahmet Cd.31/B

SEVDA
221 86 36
Bahabey Cd.No:35/A

'Gece O Kadar Kirliydi
Ki Ýkisi De Kayboldular'
20-23 Ocak'ta sahnede

Rektör Alkan, OKA 2016 Yýlý Birinci
Kalkýnma Kurulu Toplantýsý'na katýldý
Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin
Alkan, Samsun'da gerçekleþtirilen OKA
2016 Yýlý Birinci Kalkýnma Kurulu Toplantýsý'na katýldý.
Gaziosmanpaþa Üniversitesi Rektörü ve
Kalkýnma Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Þahin'in açýlýþ konuþmasýyla baþlayan toplantýda 5449 sayýlý Kalkýnma
Ajanslarýnýn Kuruluþu, Koordinasyonu
ve Görevleri Hakkýndaki Kanun'a göre
yapýlan toplantýda gündeme iliþkin ko-

nular görüþüldü. Toplantýda konuþma
yapan Samsun Valisi Ýbrahim Þahin, bu
tarz toplantýlarýn çok verimli geçtiðini
belirterek, "Bu tarz toplantýlarýn yapýlmasý bizi sürekli yeni açýlýmlara sürüklüyor. Özellikle kalkýnma ajanslarýnýn getirdiði bu çalýþma ve tempo bize de bir
hýz kazandýrýyor. Türkiye'de 26 tane
ajans var. Ajanslar bir ilin dinamiklerini
de harekete geçiriyor. Ýlle beraber bölgedeki dinamikleri harekete geçiriyor.

Van Devlet Tiyatrosu tarafýndan sahnelenen 'Gece O Kadar Kirliydi Ki Ýkisi
De Kayboldular' isimli tiyatro oyunu
Çorum'da tiyatro severlerle buluþacak.
Plinio Marcos tarafýndan yazýlan ve
Ferdi Deðirmencioðlu tarafýndan yönetilen oyun 22 Ocak 2016 Cuma
günü saat 20.00, 23 Ocak 2016 tarihinde ise 14.00 ve 20.00'de sahnelenecek. 13 yaþ üzeri seyirciler için uygun olan oyunun biletleri Devlet Tiyatro Salonu giþesinden temin edilebilecek. Oyunun konusu ise þöyle:
"Brezilya'nýn, yaþamak için insanlarýn
kýyasýya bir çatýþma ve didiþme içinde olduðu, sömürüldüðü, ezildiði

yoksul bir bölgesinde geçen, iki iþçinin hayatýndan son birkaç günü, bir
'yüksek final'i anlatýr. Paco'nun mýzýka
çalmayý öðrenmeye çalýþmasý yani
sanatýn bir ucundan tutarak hayatýna
yön verme çabasý; Tonho'nun da;
düzgün bir çift ayakkabýsý olsa, yaþamýný nasýl deðiþtirebileceðinin hayallerini kurmasý, þimdi bize romantik
bile gelebilir. Ama onlarýn geleceklerini þekillendirmek için ihtiyaçlarý olan
bu azýcýk para bile, hamallýk yapmalarýna raðmen, ceplerine hiç girmedi.
Umutlarýný yeþertmek
için baþka ne yapabilirler, nelere katlanabilirler?" (Haluk SÖYLEMEZ)

Kalkýnma ajansýmýz kurulduðundan itibaren ciddi katkýlar saðladý. 2009'dan
bu yana ciddi miktarda para harcanmýþ
ama bu aslýnda iki kat yatýrýma döndürülmüþ. Bu ciddi bir baþarýdýr. Hem kalkýnma ajansýmýzý hem de çalýþanlarýný
kutluyorum" dedi. 2016 yýlý proje bilgilendirme sunumlarýnýn gerçekleþtirildiði
toplantý diðer sunumlar ve konuþmalarýn ardýndan görüþ ve önerilerin alýnmasý ile sonlandý. (Haber Merkezi)

Annelere doðumda tam ücret hakký
Yeni Torba Yasa tasarýsýnda kadýnlara gençlere polislere yönelik maddeler yer alýyor
Meclis, çalýþan anne adaylarýnýn beklediði, doðum yapanlara yeni haklar getiren düzenleme için bu hafta mesai yapacak. TBMM Genel Kurulu'nun haftalardýr süren yoðun gündemi devam
edecek. Genel Kurul haftaya, denetim
yapmadan, gündeminde bulunan AB
ile ilgili uluslararasý sözleþmelerin onaylanmasýný içeren yasa tasarýlarý ile baþlayacak. Genel Kurul'da daha sonra Hükümet Programý ve 2016 yýlý Eylem Planý'nda yer alan bazý vaatlerin bulunduðu
Gelir Vergisi Kanunu ile bazý kanunlarda
deðiþiklik yapan yasa tasarýsý görüþülecek. Genel Kurul, 33 maddelik tasarýyý
"temel kanun" olarak iki bölüm halinde
ele alacak.
ANNELERE YARI ZAMANLI ÇALIÞMA
Önemli düzenlemeler içeren tasarý, kadýn memur ve iþçilere, doðum yapmalarý halinde analýk izni sonrasýnda birinci
doðumda 2 ay, ikinci doðumda 4 ay,
sonraki doðumlarda ise 6 ay günlük çalýþma süresinin yarýsý kadar, mali ve
sosyal haklarda kesinti yapýlmaksýzýn çalýþma imkaný tanýyor. 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 getiriliyor. 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.
MEMUR ANNELERÝN DERECESÝ
YÜKSELECEK
Evlat edinmelerde de ayný haklar geçerli olacak. Anne veya babaya, çocuðun
mecburi ilköðretim çaðýnýn baþladýðý ta-

rihi takip eden ay baþýna kadar normal
çalýþma süresinin yarýsý kadar çalýþabilme olanaðý getirilecek. Memurlara, doðum sonrasý aylýksýz izinde geçirdikleri
her yýl için bir kademe ilerlemesi ve her
3 yýl için bir derece yükselmesi verilecek. Kadýn iþçiler, analýk izni sonrasýnda
birinci doðumda 60 gün, ikinci doðumda 120 gün, sonraki doðumlarda 180
gün, günlük çalýþma süresinin yarýsý kadar ücretsiz izin kullanabilecek.
25 YAÞINI DOLDURMAMIÞ
ÖÐRENCÝ PASAPORT HARCI
ÖDEMEYECEK
Tasarýyla; genç giriþimcilerin, belirli bir
süre için vergi mükellefiyeti yoluyla
desteklenmeleri de saðlanýyor. Öðrenimi süren 25 yaþýný doldurmamýþ gençlerden pasaport harcý alýnmayacak.
Lisans öðrencilerinin burslarý ile askeri
öðrencilerin harçlýklarý 400 liraya yükseltildi, er ve erbaþlarýn harçlýklarý da 100
liraya çýkartýldý. Kendi iþini kurmak isteyen gençlere proje karþýlýðý 50 bin liraya
kadar destek de hayata geçirilen vaatlerden bazýlarý oldu.

hesabýna baðýmsýz çalýþanlar" kapsamýndaki Bað-Kur'lu emeklilerden sosyal
güvenlik destek primi alýnmayacak. Tasarý ile sosyoekonomik geliþmiþlik endeksi düþük olan illerde 10 ve üzerinde
sigortalý çalýþtýran iþ yerlerine yönelik
uygulanan sigorta primi teþvikinde sigortalý sayýsý sýnýrý kaldýrýlýyor.

Abdulkadir DURU

PARALI GEÇÝÞLERDE ÖDEME
YAPMAYANLARI CEZALARINDA
ÝNDÝRÝM
Genel Kurul'da diðer konular da görüþülecek. Karayollarý Genel Müdürlüðü'nün
iþletimindeki otoyollar ile eriþme kontrolünün uygulandýðý karayollarý için belirlenen geçiþ ücretlerini ödemeden
geçtiði tespit edilen araç sahiplerine verilen idari para cezalarýnda yapýlan indirime iliþkin deðiþikliðin, düzenlemenin
uygulamaya konulduðu tarihinden önce
yapýlan ödemesiz geçiþlere de uygulanmasý öngörülüyor. Maliye Bakaný Naci
Aðbal da 2016 yýlý bütçesini, 20 Ocak
Çarþamba günü Plan ve Bütçe Komisyonuna sunacak.

NÝYE

YEM'DE KDV SIFIRLANIYOR,
MUHTAR MAAÞI ZAMLANIYOR
Tasarýyla; uzman erbaþlar ile uzman jandarmalarýn ek göstergeleri
yükseltilirken, uzman erbaþlara birinci dereceye yükselme imkaný
getiriliyor. Muhtarlarýn net 940 lira
olan ödenekleri bin 300 liraya yükseltiliyor. Tarým ve hayvancýlýk sektörü girdilerinden gübre ve yem
teslimleri tam istisna kapsamýna
alýnarak KDV sýfýrlanýyor. "Köy ve
mahalle muhtarlarý ile hizmet akdine baðlý olmaksýzýn kendi adýna ve

KURÞUNLUYORUZ

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

535 441 11 11

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

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

.
.
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Ýçerik

20.TL

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

