MHP, Türkmen
ailelere sahip çýkýyor
Merkez Ýlçe
M HP
Teþkilatý, Türkmen aileleri
evlerinde ziyaret ederek,
Türkmen ailelerine çeþitli
yardýmlarda
bulundu. 4’DE

Kuþlar için doðaya
yem býrakýldý

Çorum'a Kültür Merkezi
A

K Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile AK
Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Saðlýk, Aile ve Çalýþma Komisyonu Üyesi
Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu
Kurt'un, Çorum'a Kültür Merkezi kazandýrma giriþimleri olumlu
sonuçlandý.
4’DE

K

argý Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Ýsmail Altunoðlu, Kargý Ýlçesinde de yoðun bir kar yaðýþýnýn
gerçekleþtiðini, bu nedenle yem bulmakta
zorlanan ve aç kalma
tehlikesi ile karþý karþýya
olan yaban kuþlarýnýn
beslenmesi için yemleme çalýþmasý yaptýklarýný açýkladý. 5’DE

AK Parti Ýl Yönetimi 1. Yýlýný doldurdu

Ç
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Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete

orum Ak
Parti Ýl Yönetimi Bekiroðlu
Baþkanlýðýnda ilk
yýlýný doldurdu.
Yönetim Kurulu
Üyeleri yaptýklarý
toplantýyla 1. Yýlýn deðerlendirmesini yaptý.
2’DE

Yýl: 1 Sayý: 52

Ahmet
Hoca’nýn
tak
etti
canýna
‘Eþini, iþini, evini deðiþtirenden þüphe ederim’
A

k Partili bazý Belediye
Baþkanlarýyla ilgili
uzun süredir kamuoyunda yolsuzluk rüþvet, görevini kullanarak kiþisel
menfaat temin etmek gibi
dile getirilen iddialar Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun da gündeminde.
Baþbakan Ahmet Davutoðlu Belediye Baþkanlarýyla ilgili inceleme baþlatýlmasý için düðmeye bastý. Uzun süredir, etik deðerler üzerine vurgu yapan Baþbakan Davutoðlu,
parti içi mekanizmalarý
harekete geçirerek, partisinden seçilen Belediye
Baþkanlarý
hakkýnda soruþturma baþlattý. 3’DE

Çorum’da bir ilk
H

Medya ve Ýletiþim
Bölümü açýlacak

H

itit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda "Medya ve
Ýletiþim" programý açýlacak . 2’DE

Askere gitmek
için baþvurdu

Ý

skilip'te yaþayan Kamil Yurttaþ,
terör saldýrýlarýna karþý koyan
askeri personelin yanýnda olmak için Askerlik Þubesi'ne baþvurdu. 7’DE

itit Üniversitesi Týp Fakültesi ile ortak kullaným protokolü imzalanmasýndan sonra
saðlýk alanýnda birçok yenilik
Çorum'a kazandýrýldý ve kanser
ameliyatlarýndan, kalp damar
cerrahisi ameliyatlarýna kadar
birçok ileri teknik ve beceri gerektiren giriþimler Çorum Kamu
Hastaneleri Genel Sekreterliðine baðlý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde
yapýlýr hale geldi. Son derece
deðerli ve baþarýlý doktorlarýnýn
alanýnda yetkin, yüksek kariyerli, iyi yetiþmiþ öðretim üyelerinin de katýlmasý ile daha önceden il dýþýna sevk edilmek zorunda kalýnan birçok
hastayý artýk hastanede tedavi ettiðini bildirdi. 2’DE

Hýýh
buldun mu?
2’DE

ömestr tatilinin ilk haftasýnda talepte bulunan son sýnýf öðrencileri için velilerinden de izin alarak günlük
on bir saatlik ders programý hazýrlandý. Bu programa göre öðretmenler de tatil döneminde fedakarlýk yaparak,
gelip öðrencilere ders anlatýyor. 7’DE

Yoksulluk sýnýrý
5 bin liraya
dayandý
3’DE

Ahmet Saatcý

Ýnternetten
hastalýk araþtýrmak
depresyona sokuyor

HABERÝN KILÇIÐI

Çamlýca METEM'de tatil yok
S

Dardanel
hazýrlýklarý
baþladý
8’DE

Ç

eþitlik rahatsýzlýklarý nedeniyle internet üzerinden hastalýklarýný araþtýranlarýn depresyona girdiði gözlemlendi. Yapýlan araþtýrmalarda insanlarýn üçte birinin saðlýkla ilgili konularda internette arama yaptýklarý ortaya çýktý. 7’DE

'Yeni Anayasa' çaðrýsýna
250 STK'dan tam destek

M

emur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube
Baþkaný Ahmet Saatcý, 16 sivil toplum kuruluþundan
oluþan Türkiye Anayasa Platformu'nun, "Yeni Anayasa
Ýçin Hep Birlikte" çaðrýsýna 250 Sivil Toplum Kuruluþundan tam destek geldiðini söyledi. 3’DE

www.kesinkarar.com
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Çorum’da bir ilk
Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde 16 aylýk bir çocuk,
bölgede ilk kez yapýlan baþarýlý bir ameliyat ile saðlýðýna kavuþturuldu

Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi ile
ortak kullaným protokolü imzalanmasýndan sonra saðlýk alanýnda
birçok yenilik Çorum'a kazandýrýldý ve kanser ameliyatlarýndan,
kalp damar cerrahisi ameliyatlarýna kadar birçok ileri teknik ve beceri gerektiren giriþimler Çorum
Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliðine baðlý Hitit Üniversitesi
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde yapýlýr hale geldi.
Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, mevcut son derece deðerli ve baþarýlý doktorlarýnýn alanýnda yetkin, yüksek kariyerli, iyi yetiþmiþ öðretim üyelerinin de katýlmasý ile daha önceden
il dýþýna sevk edilmek zorunda kalýnan birçok hastayý artýk hastane-

de tedavi ettiðini bildirdi.
Ýl dýþýna yapýlan sevklerin azalmasýnýn yanýnda hastanenin baþka
illerdeki hastalarý kabul edebilir
duruma geldiðinin altýný çizen Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi, "Bunlardan
biride Ankara'dan gelerek Çocuk
Cerrahi Öðretim Üyemiz Doç. Dr.
Çaðatay Evrim Afþarlar'a ameliyat olan 16 aylýk A.E.S. isimli hastamýzdýr. Hastamýzýn böbrekten
mesaneye gelen idrar kanalýnýn
mesane ile birleþim yerinde doðumsal olarak görülen darlýk ve
buna baðlý idrar kanalýnýn geniþlemesi ile seyreden, tedavi edilmediði takdirde böbreðin kaybý

ile sonuçlanan bir hastalýðý mevcuttu. Hastamýz 13.01.2016 tarihinde bölgemizde ilk defa yapýlan
baþarýlý bir ameliyat ile saðlýðýna
kavuþmuþtur. Ameliyat sonrasý
(Postop dönem) bakým ve tedavileri yapýldýktan sonra þifa ile taburcu edilen hastanýn kontrolleri
Çocuk Cerrahisi Kliniðimiz tarafýndan yapýlmaktadýr. Çocuk Cerrahisi alanýnda ileri merkezlerde
yapýlan bir çok ameliyat artýk hastanemizde yapýlabilecektir. Bu
hizmetlerin oluþmasýnda emeði geçen
herkese
teþekkür
ederiz" dedi.
(Haluk SÖYLEMEZ)

AK Parti Ýl Yönetimi 1. Yýlýný doldurdu
Çorum Ak Parti Ýl Yönetimi Bekiroðlu Baþkanlýðýnda ilk yýlýný doldurdu. Yönetim Kurulu Üyeleri
yaptýklarý toplantýyla 1. Yýlýn deðerlendirmesini yaptý.
AK Parti Ýl Yönetim kurulu görevdeki birinci yýlýný doldurmalarý nedeniyle düzenledikleri toplantýyla
bir araya geldi.
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen yönetim kurulu toplantýsýna, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri, Ýl Disiplin ve Hakem Heyeti
Kurulu Üyeleri, Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç ve Ýl Gençlik
Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým ve Ýl
Gençlik Kollarý Baþkan Yardýmcýsý
Lütfi Alkan katýldý.
Yönetim Kurulu toplantýsýnda bir
konuþma yapan Ýl Baþkaný Av.
Rumi Bekiroðlu; Ýl Yönetim Kuru-

Çorum Ak Parti Ýl Yönetimi Bekiroðlu Baþkanlýðýnda ilk yýlýný doldurdu.
lu Üyelerinin eþleriyle birlikte güzel, uyumlu ve baþarýlý bir çalýþma sergilediklerini, gecesini gündüzüne katarak, fedakar bir þekil-

de görev yapan yönetimin gerek
seçimlerde, gerekse yardýmlaþma, dayanýþma çalýþmalarýnda
baþarý çýtasýný üst noktalara çýkardýðýný vurguladý.
Gelinen noktada tüm yönetim kurulu üyelerinin
katkýsýnýn bulunduðunun
altýný çizen Bekiroðlu, birinci yýlýn sonunda tüm
yönetime teþekkür etti.
Bekiroðlu, konuþmasýnda
þöyle söyledi. "Ak Parti
Çorum Ýl Yönetim Kurulu
olarak 25 Ocak 2015 tarihinde göreve geldiðimizin 1. seneyi devriyesindeyiz. 1. yýlýmýzda olduðumuz gibi önümüzdeki
2 yýl süre içerisinde de
birlik ve beraberlik içerisinde çalýþmalarýmýza sizlerin katkýlarýyla devam
inancým
Yönetim Kurulu Üyeleri yaptýklarý toplantýyla 1. Yýlýn deðerlendirmesini yaptý. edeceðimize
sonsuzdur. Özelikle yönetimde bulunan arkadaþlarýmýz ve eþlerimiz, sizler
de teþkilat çalýþmalarýmýzý
sosyal medyadan takip
ediyorsunuz, Bu çalýþmalarýmýzýn mükafatýný inanan insanlar olarak ebediyete intikal ettiðimizde
göreceðimizi düþünüyoruz. Haliyle partide olan
eþler çalýþýrken ve partide
olmayan diðer eþler de
aslýnda bundan nasipleniyorlar. Bunun da böyle bilinmesini istiyorum. Burada gönüllülük esasýna dayanan insan odaklý çalýþ-

malarýmýz var ama özü Allah rýzasý için çalýþmaktýr. Parti çalýþmalarý yaparken evinde bir lokma ekmeðe muhtaç olan insanlarý gördük, yurdundan yuvasýndan ayrýlmýþ ama ihtiyaç sahibi olan insanlarý gördük, bunlarýn elinden
tutmak ve bunlara yardýmcý olmak bizlerin insanlýk görevi olduðunu düþünüyoruz ve bu þekilde
hareket ediyoruz. Onun için bizlerden desteklerinizi esirgemeyin. Biz sonuçta her ne kadar yönetim kurulunda 50 kiþi görünsek
de eþlerimiz ve çocuklarýmýzla bir
bütün olarak bir aileyi teþekkül ettirdiðimizin inancýndayýz. Bulunduðumuz yer hizmet kervanýnýn
en önemli merci yeridir. Arkadaþlarýmýzla bu kervanda yolmaktan
dolayý mutlu olduðumu belirterek hem sizlere hem de eþlerinize
özverili çalýþmalarýnýz ve anlayýþýnýz nedeniyle teþekkür ediyorum.
Partimizin seçim sürecinde ve
sonrasýnda yapýlan tüm çalýþmalarda yönetim kurulumuzun katkýsýný gördük, Bunun en güzel örneði; sosyal faaliyetler kapsamýnda ensar muhacir iliþkilerimiz içerisinde hem ilimizde bulunan sýðýnmacýlar için, hem de Bayýr-Bucak Türkmen kardeþlerimiz için
göndermiþ olduðumuz yardýmlarýmýz Yayladað Belediyesi'ne ilimiz hayýr sever kiþileri ve sizlerin
katkýsý ile ulaþmýþ bulunmaktadýr.
Bu vesile ile AK Parti þuuru ve bilinci içerisinde olan siz deðerli arkadaþlarýma ve eþlerine bir kez
daha teþekkür ediyorum."
(Haber Merkezi)
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HABERÝN KILÇIÐI
Hýýh buldun mu?
Baþbakan bir açýklama yapýyor Hürriyet Gazetesi
açýklamayý manþet yapýyor ucu gene geliyor baþkana dayanýyor. Ne istiyor arkadaþ bu adamlar baþkandan, adamlarýn iþi gücü yok baþkanla uðraþýyor.
Niye böyle manþetler atýp adamý tedirgin ediyorsun?
Yolsuzluk araþtýrmasý için belirlenen üç kriteri (ölçüyü) arkadaþlarýnda da aramak lazým. Mesela arkadaþlarý, yakýn çevresi ne yapmýþ; Arkadaþý baþkan
olmadan evvel ne iþ yapýyordu, þimdi ne iþ yapýyor.
O da eþini, iþini, evini deðiþtirmiþ mi? Mal varlýðýnda artýþ var mý, artýþ nereden gelmiþ. Bu iþler artýk
onlarýn üzerinden yürüyor.
Sayýn araþtýrmacý, aradýðýn yolsuzluk, yolsuzluðu
kim yapar; yolsuzlar. Yani; yolu yordamý olmayan,
çýkarý için her yolu mubah sayan. Bu yolsuzlar da
kendilerini sürekli yeniliyor kanunlara karþý kendilerini koruyacak tedbirler alýyor farklý yöntem geliþtiriyorlar. Gerçekten sen bunlarý bulmak açýða çýkarmak istiyor musun? Eðer evet demende samimi
isen; iþte sana ipucu. Araþtýrmanýzý yaparken, bakýn
son 3-5 yýlda nereden arsa, parsel toplanmýþ, bu
toplanan yerde plan deðiþikliði olmuþ mu, yapýlan
plan deðiþikliðinden arsa sahipleri nasýl etkilemiþ.
Son model yolsuzluk yöntemi þöyle; þehrin para
etmeyen tezekli bir yerinden arsa toplanýyor, sonrada burada imar deðiþikliði yapýlýyor, satýþýndan gelen rant bölüþülüyor. Eðer yapýlan imar deðiþikliðini, belediye bir de vatandaþa sorar gibi yaptýysa
rant en az 200 - 300 kat büyümüþ demektir. Bu kadar kýsa zamanda fiyatlarýn yükseldiði yerde vatandaþ enayi deðil ya niye alsýn, muhtemel bunun alýcýsý belediye olmuþtur. Daha kestirme yazýyým kardeþim, yolsuzluk aradýðýn yerde belediyenin yaptýðý istimlâke bak. Ödediði paraya bak, kime ödediðine bak, daha da önemlisi ne kadar zamanda ödediðine bak. Hýýh buldun mu? Bulamadýysan daha sana ne deyim arkadaþ.

Medya ve Ýletiþim
Bölümü açýlacak
Hitit Üniversitesi Sosyal
Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda "Medya ve Ýletiþim" programý açýlacak .
Hitit Üniversitesi'nden
yapýlan açýklamada, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda "Medya ve
Ýletiþim" programý açýlmasý konusunda rektörlüðün talebi, Yükseköðretim Yürütme Kurulu'nun 13.01.2016 tarihli
toplantýsýnda incelenerek
uygun bulunduðu bildirildi.
Medya ve Ýletiþim Programý
Nedir?
Medya ve Ýletiþim Programý,
son teknolojik ve bilimsel yenilikler çerçevesinde iletiþim
çalýþmalarýný gerçekleþtirecek,
alanýna iliþkin geliþmeleri takip ederek etkin iletiþim faaliyetleri ile çalýþtýðý kurum ve
firmalara katma deðer saðlayabilecek, alanýnda yetkin ele-

manlar yetiþtirmeyi hedeflemekte. Dolaysýyla bu program yerel, bölgesel ya da ulusal medya kuruluþlarýnda ve
þirketlerin kurumsal iletiþim
birimlerinde çalýþanlarýn niteliðini geliþtirmeyi ve ihtiyaç duyulan insan kaynaðýný yetiþtirmeyi amaçlamakta.
(Haluk
SÖYLEMEZ)

Hizmet sektörü güven
endeksi yüzde 6,6 azaldý
Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ
hizmet sektörü güven endeksi
2015 Aralýk ayýnda 99,02 iken,
2016 Ocak ayýnda 92,53 deðerine düþtü.
Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalýþ; son üç aylýk
dönemde "iþ durumunun" iyileþtiðini, "hizmetlere olan talebin" arttýðýný deðerlendiren ve
gelecek üç aylýk dönemde "hizmetlere olan talebin" artacaðýný
bekleyen giriþim yöneticisi sayýsýnýn azalmasýndan kaynaklandý.
Hizmet sektöründe bir önceki
aya göre; iþ durumu endeksi
yüzde 8,9, hizmetlere olan talep
endeksi yüzde 7,7 ve hizmetlere
olan talep beklentisi endeksi ise
yüzde 3,7 azaldý.
Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ
perakende ticaret sektörü güven endeksi Ocak ayýnda
108,76 deðerine yükseldi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu artýþ; "iþ hacmisatýþlarýn" arttýðýný ve "mevcut
mal stok seviyesinin" mevsim
normallerinin altýnda olduðunu
deðerlendiren giriþim yöneticisi
sayýsýnýn artmasýndan kaynak-

landý. Gelecek üç aylýk dönemde "iþ hacmi-satýþlarýn" artacaðýný deðerlendiren giriþim yöneticisi sayýsý ise azaldý. Perakende
ticaret sektöründe bir önceki
aya göre; iþ hacmi-satýþlar ve
mevcut mal stok seviyesi endeksleri sýrasýyla yüzde 14,6 ve
yüzde 2,6 artarken iþ hacmi-satýþlar beklentisi endeksi yüzde
4,5 azaldý. Mevsim etkilerinden
arýndýrýlmýþ inþaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda
85,11 iken, Ocak ayýnda 83,91
deðerine düþtü. Ýnþaat sektörü
güven endeksindeki bu düþüþ;
gelecek üç aylýk dönemde "toplam çalýþan sayýsýnda" artýþ bekleyen giriþim yöneticisi sayýsýnýn
azalmasýndan kaynaklandý. "Alýnan kayýtlý sipariþlerin mevcut
düzeyinin" mevsim normallerinin üzerinde olduðunu deðerlendiren giriþim yöneticisi sayýsý
ise arttý.
Ýnþaat sektöründe bir önceki
aya göre; alýnan kayýtlý sipariþlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 9,9 artarken, toplam çalýþan
sayýsý beklentisi endeksi yüzde
8,4 azaldý.
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Ahmet Hoca’nýn tak etti canýna
‘Eþini, iþini, evini deðiþtirenden þüphe ederim’
Önceliklerinin dürüstlük ve hakaniyet olduðunu söyleyen
Baþbakan Davutoðlu, parti içinde temizlik harekatý baþlattý
Ak Partili bazý Belediye Baþkanlarýyla ilgili
uzun süredir kamuoyunda yolsuzluk rüþvet,
görevini kullanarak kiþisel menfaat temin etmek gibi dile getirilen iddialar Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun
da gündeminde.
Baþbakan
Ahmet
Davutoðlu Belediye
Baþkanlarýyla ilgili inceleme baþlatýlmasý
için düðmeye bastý.
Uzun süredir, etik
deðerler üzerine vurgu yapan Baþbakan
Davutoðlu, parti içi
mekanizmalarý harekete geçirerek, partisinden seçilen Belediye Baþkanlarý hakkýnda soruþturma
baþlattý.
Eski bir milletvekili
ve 3 Belediye Baþkaný hakkýnda partiden
kesin ihraç istemiyle
devam eden sürecin
ardýndan 15 Belediye Baþkaný daha incelemeye alýndý. Ýncelemeye alýnanlarýn
arasýnda Çorum'dan
bir belediye baþkanýn da olduðu iddia
ediliyor.
Ak Parti tarafýndan
baþlatýlan inceleme
kapsamýnda iddialara konu durumlarla

ilgili olarak, basýn kuruluþlarýndan bazýlarýyla
ve çeþitli kesimlerden isimlerle görüþülerek
hazýrlanan raporlar, genel merkeze sunulacak. Genel Merkezde yapýlacak deðerlendir-

menin ardýndan gerekli görülmesi durumudan MKYK kararýyla disipline sevk iþlemi gerçekleþtirilecek. Ýddialarla ilgili olan Ýl Milletvekilerinin görüþlerini de alacak olan Ak Parti
Genel Merkezi, Baþbakan Davutoðlu'nun siyasi etik vurgusuna uygun parti içinde rahatsýzlýk yaratan iddialarýn sahipleri partide barýndýrýlmayacak. (Haluk SÖYLEMEZ)

Ehliyet deðiþtirmek
isteyen 50 TL ödeyecek
Ehliyetini yeni tip sürücü belgesi ile deðiþtirmek isteyen vatandaþlar tüm masraflar için en
az 50 lira ödemek zorunda
Karayollarý Trafik Yönetmeliðinde yapýlan deðiþiklikle mevcut
sürücü belgeleri 1 Ocak
2016'dan itibaren deðiþtirilmeye baþlandý. Vatandaþ elindeki
sürücü belgesini 5 yýl içinde yeni tip ehliyetle deðiþtirmek zorunda.

50 LÝRA ÞART
Yeni ehliyetler uluslararasý olduðu için diðer ülkelerde de
geçecek. Ehliyetlerini deðiþtirmek isteyen sürücülerden biyometrik fotoðraf, saðlýk raporu
ve parmak izi isteniyor. Tüm bunlar ise
en az 50 liraya mal
oluyor.
(Haluk SÖYLEMEZ)

'Yeni Anayasa' çaðrýsýna
250 STK'dan tam destek
Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube
Baþkaný Ahmet Saatcý, 16 sivil toplum kuruluþundan
oluþan Türkiye Anayasa Platformu'nun, "Yeni Anayasa Ýçin Hep Birlikte" çaðrýsýna 250 Sivil Toplum Kuruluþundan tam destek geldiðini söyledi.
Platformda olan STK'lar hakkýnda bilgi veren Saatcý,
"Memur-Sen, Anadolu Platformu, ASKON, Birlik
Vakfý, Cihannüma Derneði, Ensar Vakfý, Hak-Ýþ, HUDER, ÝHH, Ýlim Yayma Cemiyeti, Ýnsan ve Medeniyet
Hareketi, MÜSÝAD, ÖNDER, TGTV, TÜMSÝAD ve
TÜRGEV anayasa konusunda çalýþmalar yürütmek
üzere Türkiye Anayasa Platformu oluþturdu. Platform, STK'lara bir çaðrý metni yayýnladý. Çaðrý metnine 2 günde yaklaþýk 250 STK'dan destek geldi" dedi.
Yeni Anayasa çaðrýsý amaçlarýnýn yeni anayasa konusunda
farkýndalýk oluþturmak, içeriðine yönelik sivil önermeler
geliþtirerek kaynak üretmek,
toplumun diðer kesimlerince
üretilen kaynaklara yönelik
"uzlaþma temelli" eleþtiri ve
öneriler üretmek olduðunu
belirten Saatcý,"Yýllardýr özlemini duyduðumuz demokratik, özgürlükçü, sivil bir anayasayla darbeler döneminin tamamen kapatýlmasýný bekli- Ahmet Saatcý

yor. Demokratik, sivil ve özgürlükçü yeni anayasa
yapým sürecinin uzamasýnýn hem ülkemiz hem de
milletimiz açýsýndan ekonomik, siyasi ve toplumsal
aðýr sonuçlarý olacaktýr. Çerçevesini temel insan hak
ve özgürlüklerinin çizdiði, ideolojik ön kabullerden
arýndýrýlmýþ, en geniþ toplumsal uzlaþýyý temsil edecek ve bireyin devlete karþý özgürlüklerinin geniþletilmesini saðlayacak yeni bir anayasa yazýlmalýdýr"
diye konuþtu. Yeni anayasa için hep birlikte tüm
Türkiye'ye çaðrýda bulunan Saatcý, "Kaynaklarý artýrmak, çözümleri çoðaltmak, 'iþte bu bizim anayasamýz' diyebilmek için sorumluluk almalý ve yeni anayasa için artýk gecikmemeliyiz. Devletin nesne, milletin özne olduðu bir yapým sürecini sivil akýlla iþleterek yaþayan, kendini unutturan, çözümü kolaylaþtýran ve 'Ýnsaný Yaþat ki Devlet Yaþasýn' temelli yönetim ahlakýna dayanan
bir anayasa yapmaya odaklanmalýyýz. Böyle bir Anayasayý birlikte yapmak, toplumsal sözleþmemizi hep birlikte oluþturmak
için herkesi platformumuza katýlmaya ve katký sunmaya bekliyoruz. Çaðrýmýza þuanda 250
STK'dan tam destek geldi. Hepsine de duyarlýlýklarýndan ötürü
teþekkür ediyoruz" dedi.

(Haber Merkezi)

Yoksulluk sýnýrý 5
bin liraya dayandý
Türk-Ýþ'in araþtýrmasýna göre, Ocak ayýnda 4 kiþilik bir ailenin
açlýk sýnýrý bin 447 lira, yoksulluk sýnýrý 4 bin 714 lira oldu.
Türk-Ýþ tarafýndan, çalýþanlarýn geçim koþullarýný
ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat deðiþikliðinin aile bütçesine yansýmalarýný belirlemek amacýyla her ay yaptýrýlan "açlýk ve yoksulluk sýnýrý" araþtýrmasýnýn 2016 Ocak ayý sonuçlarý açýklandý.
Araþtýrmaya göre, 4 kiþilik bir ailenin saðlýklý, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapmasý gere-

Ýmalat sanayi iþyerleri tarafýndan 2,4 milyar m küp su çekildi
Ýmalat sanayi su, atýk su ve atýk istatistikleri anketi sonuçlarýna göre iþyerleri 2014 yýlýnda 2,4 milyar metre küp su çekti. Çekilen suyun yüzde
70,7'si denizden, yüzde 14,5'i kuyudan, yüzde
3,8'i organize sanayi bölgesi (OSB) þebekesinden, yüzde 3,5'i barajdan, yüzde 2,7'si akarsudan, yüzde 1,5'i þehir þebekesinden, yüzde 1,3'ü
kaynaktan ve yüzde 2'si diðer su kaynaklarýndan
temin edildi. Çekilen suyun yüzde 77,4'ü soðutma suyu olarak kullanýldý.
ÝMALAT SANAYÝ ÝÞYERLERÝ
TARAFINDAN 1,9 MÝLYAR METRE
KÜP ATIK SU DEÞARJ EDÝLDÝ
Ýþyerleri tarafýndan 2014 yýlýnda toplam 1,9 milyar m3 atýk su deþarj edildi. Deþarj edilen atýk suyun yüzde 81,4'ünün soðutma suyu olduðu tespit edildi. Toplam atýk suyun yüzde 80,7'si denize, yüzde 7,3'ü akarsuya, yüzde 6,3'ü OSB kanalizasyonuna, yüzde 3,1'i þehir kanalizasyonuna,
yüzde 2,6'sý ise diðer alýcý ortamlara deþarj edildi.

SOÐUTMA SUYU HARÝÇ DEÞARJ
EDÝLEN ATIK SUYUN YÜZDE 55'Ý ARITILDI
Alýcý ortamlara deþarj edilen 1,6 milyar metre
küp soðutma suyunun 9,7 milyon
metre küp arýtýlýrken, soðutma suyu haricinde deþarj edilen 359 milyon metre küp atýk suyun ise yüzde 55,1'i arýtýldý.
ÝMALAT SANAYÝ ÝÞYERLERÝNDE
16 MÝLYON TON ATIK OLUÞTU
Ýmalat sanayi iþyerlerinde 2014 yýlýnda 1 milyon tonu tehlikeli nitelikte olmak üzere toplam 16 milyon
ton atýk oluþtu. Toplam atýðýn yüzde 5,4'ü tesis bünyesinde geri kazanýldý, yüzde 45,1'i satýldý veya lisanslý atýk bertaraf ve geri kazaným
firmalarýna gönderildi, yüzde 31,1'i
düzenli depolama sahalarýnda,
yüzde 4,3'ü çöplüklerde bertaraf

edildi, yüzde 11,8'i iþyeri sahasýnda depolandý,
yüzde 1,3'ü beraber yakma (ko-insinerasyon) ya
da yakma tesislerinde yakýldý, yüzde 1'i ise diðer
yöntemlerle bertaraf edildi. (Haber Merkezi)

ken gýda harcamasý tutarý (açlýk sýnýrý) bin 447 lira
20 kuruþ, gýda harcamasý ile giyim, konut (kira,
elektrik, su, yakýt), ulaþým, eðitim, saðlýk ve benzeri ihtiyaçlar için yapýlmasý zorunlu diðer harcamalarýn toplam tutarý (yoksulluk sýnýrý) ise 4 bin 714 lira oldu. Ocak'ta bekar bir çalýþanýn yaþama maliyeti ise bin 781 lira 84 kuruþ olarak hesaplandý.
Ankara'da yaþayan 4 kiþilik bir ailenin gýda için
yapmasý gereken asgari harcama tutarý bir önceki aya göre yüzde 4,47 oranýnda artýþ gösterdi. Gýda enflasyonunda son 12 ay itibarýyla artýþ
oraný yüzde 15,15 oldu. Yýllýk ortalama artýþ oraný ise yüzde 14,36 olarak hesaplandý. Ocak ayýndaki yüksek oranlý artýþta özellikle ekmek ve soðuklarýn artmasýyla sebze fiyatýnda görülen artýþ
etkili oldu. Ekmeðin kilogram fiyatý 5 lira oldu.
Araþtýrmaya göre, ekmek, pirinç, un, makarna,
irmik gibi ürünlerin bulunduðu grupta, ekmekte
beklenen fiyat artýþý yüzde 25, ekmeðin kilogram
fiyatý ise 5 lira oldu. Ancak, bazý fýrýnlarýn rekabet
nedeniyle eski fiyat üzerinden satýþlarýný sürdürdüðü dikkati çekti. Aile bütçesinde ve geleneksel beslenmede aðýrlýklý yeri olan ekmeðin fiyatýnda enflasyonun 3 katý oranýnda artýþ sofralarý
etkiledi. Ayný grupta yer alan pirinç fiyatý biraz
gerilerken, makarna, bulgur, un, irmik ise ayný fiyatta kaldý. Yaþ sebze fiyatlarýný da bu ay adeta
kar soðuðu vurdu. Geçen ay 3 lira 46 kuruþ olarak hesaplanan ortalama yaþ sebze kilogram fiyatý, bu ay 3 lira 67 kuruþ oldu. Ancak, ortalama
sebze fiyatý geçen ay 3 lira 68 kuruþken (patlýcan
ve yeþilbiber gibi fiyatý artan sebzelerin hesaplama dýþýnda tutulmasýna raðmen) bu
ay 4 lira 9 kuruþa yükseldi. Ortalama
kilogram meyve fiyatý ise 2 lira 94
kuruþtan bu ay 2 lira 64 kuruþa geriledi. (Haluk SÖYLEMEZ)
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Çorum'a Kültür Merkezi
Çorum'a Kültür Merkezi kazandýrma giriþimleri olumlu sonuçlandý
AK Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi
Ahmet Sami Ceylan ile AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Saðlýk, Aile
ve Çalýþma Komisyonu Üyesi Lütfiye
Ýlksen Ceritoðlu Kurt'un, Çorum'a Kültür Merkezi kazandýrma giriþimleri
olumlu sonuçlandý.
Milletvekilleri Ceylan ve Kurt'un çabalarý, Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile Kalkýnma Bakanlýðý'nýn da olaya olumlu
yaklaþmasý sonucu yakýn bir zaman
sonra Çorum'a Kültür Merkezi kazandýrmak için çalýþmalara baþlanacak.
Çorum þehir merkezinde; içerisinde
birisi 1000 kiþilik, diðeri 500 kiþilik olmak üzere en az iki tane tiyatro ve
konferans salonu, sergi salonu, kültürel ve sanatsal çalýþmalar için atölyeler olan büyük, modern ve çok amaçlý Kültür Merkezi binasý yaptýrýlmasý
planlanýyor.
GÝRÝÞÝMLER MEYVE VERÝYOR
Çorum'a yapýlmasý planlanan Kültür
Merkezi hakkýnda bilgi veren Çorum
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, daha
önce beraberinde Milletvekili Lütfiye
Ýlksen Ceritoðlu Kurt ile birlikte Kültür
ve Turizm Bakaný Mahir Ünal'ý, akabinde de Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz'ý makamlarýnda ziyaret ederek,
Çorum'a Kültür Merkezi kazandýrmak
için giriþimde bulunduklarýný, her iki
bakanýn da yatýrýma gereken desteði
verdiklerini ve sýcak baktýklarýný belirterek, Kültür Bakaný Mahir
Ünal'ýn kendilerini Bakan
Yardýmcýsý Hüseyin Yayman'a yönlendirdiðini, Yayman ile yaptýklarý görüþme
sonucu da iþin startýný verdiklerini açýkladý.
Ceylan, Çorum Devlet Tiyatrosu'nun yenilenmesi ve
kültür merkezi haline getirilmesi projesinden de vazgeçtiklerini, bu salonu baþka bir þekilde deðerlendireceklerini söyledi.
BAKANLAR GEREKEN
DESTEÐÝ VERDÝ
Ceylan, konuyla ilgili olarak
þu bilgileri verdi:
"Milletvekilimiz Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu ile birlikte Çorum'a Kültür Merkezi kazandýrmak için yaptýðýmýz giriþimlerin meyvesini almak
üzereyiz.
Son 2-3 yýldýr Çorum'un
gündeminde olan ve üzerinde kafa yorduðumuz Kültür
Merkezi yatýrýmý için ilk olarak Kültür ve Turizm Bakanýmýz Mahir Ünal'ý ziyaret ettik. Daha önceleri Ýl Kültür
ve Turizm Müdürlüðü'ne
baðlý olarak faaliyetlerini
sürdüren Devlet Tiyatro Sa-

MHP Merkez Ýlçe Teþkilatý, Türkmen aileleri evlerinde ziyaret
ederek, Türkmen ailelerine çeþitli yardýmlarda bulundu.

MHP, Türkmen
ailelere sahip çýkýyor

Ceylan ve Kurt, Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz'ý makamlarýnda ziyaret etti
lonu'nun yerine yeni bir tiyatro salonu
yaptýrmayý düþünüyorduk. Bu projeden vazgeçtik. Devlet Tiyatro Salonu
binasýný baþta türlü deðerlendireceðiz.
Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü
ile de yaptýðýmýz görüþme ve istiþare
sonucu þehir merkezine yakýn bir yerde 10 dönümlük bir arsanýn Turizm
Bakanlýðý'na Kültür Merkezi yaptýrýlmak üzere devredilmesine sýcak baktýk.
Kültür Bakanýmýz Mahir Ünal ile yaptýðýmýz görüþmede; Belediye'nin uygun
göreceði bir arsa üzerine içerisinde birisi 1000 kiþilik, diðeri 500 kiþilik olmak
üzere en az 2 tane tiyatro ve konferans salonu, sergi salonu, kültürel ve
sanatsal çalýþmalarýn yapýlabileceði

atölyeler bulunan bir Kültür Merkezini
Çorum'a kazandýrmak istediðimizi ilettik. Kendisi olaya sýcak baktý ve olumlu karþýladý. Ancak öncelikle Kalkýnma
Bakanlýðý'nýn da projeyi desteklemesi
gerektiðini söyledi. Bunun üzerine konuyu Kalkýnma Bakanýmýz Cevdet Yýlmaz ile görüþtük.
Bakan Yýlmaz da gereken desteði saðladý ve bizlere yardýmcý oldu. Dün ise
tekrar Kültür ve Turizm Bakanýmýz Mahir Ünal ile bir görüþme yaparak Bakanýmýz Cevdet Yýlmaz'ýn da projeyi desteklediðini, yatýrýma hazýr olduðumuzu bildirdik. Bakanýmýz Mahir Ünal ise
gerekli detaylarý görüþmek için bizleri
Kültür Bakan Yardýmcýsý Hüseyin Yayman'a yönlendirdi. Milletvekilimiz
Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu ile birlikte konuyu Kültür Bakan Yardýmcýsý Hüseyin Yayman ile etraflýca
görüþerek yatýrýmýn startýný verdik. Çorum'a hayýrlý, uðurlu olsun."
BAKANLIKTAN
HEYET GELECEK

Milletvekilleri, Kültür ve Turizm Bakanýmýz
Mahir Ünal'ý ziyaret etti.

Ahmet Sami Ceylan ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt,
Bakan Yardýmcýsý Hüseyin Yayman

Milletvekili Ceylan, Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü'nün uygun göreceði bir arsa üzerinde
gerekli inceleme ve istiþareleri
yapmak üzere Kültür ve Turizm
Bakanlýðý'ndan bir heyetin Çorum'a gelerek inceleme yapacaðýný kaydetti. Çorum'a geniþ,
modern ve çok amaçlý bir Kültür Merkezi kazandýrmak için
kollarý sývadýklarýný dile getiren
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan,
bu süreçte yakýn ilgi ve desteðini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakaný Mahir Ünal'a, Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz'a
ve Kültür Bakan Yardýmcýsý Hüseyin Yayman'a, ayrýca her zaman Çorum'un menfaatlerinden yana tavýr alan, yakýn ilgi ve
desteðini hiçbir zaman esirgemeyen
Belediye
Baþkaný Muzaffer
Külcü'ye teþekkür
ettiðini vurguladý.
(Haluk SÖYLEMEZ)

Ülkelerinde yaþanan savaþ ve zulüm nedeniyle Çorum'a sýðýnan Türkmen ailelerini
Milliyetçi Hareket Partisi yalnýz býrakmadý.
MHP Merkez Ýlçe Teþkilatý, Türkmen aileleri evlerinde ziyaret ederek, Türkmen
ailelerine çeþitli yardýmlarda bulundu.
Ziyarette Türkmen ailelerinin yaþadýklarý
sorunlarý da dinleyen MHP Merkez Ýlçe
Baþkaný Ahmet Yaðmur Çýrak, Türkmen
ailelerin yaþadýðý sorunlarýn çözüme kavuþturulmasý için ne gerekiyorsa yapacaklarýný ve Türkmen ailelerini hiçbir zaman yalnýz býrakmayacaklarýný vurguladý.
Uygulanan ayrýmcý politikalar
yüzünden Türkmen ailelerinin
büyük maðduriyetler yaþadýðýna dikkat çeken Çýrak, baþlattýklarý kampanyalarla Türkmen ailelerinin yaþadýðý maðduriyeti
hem Çorum halkýna duyuran
hem de yaptýklarý yardýmlarla
maðduriyetleri gidermeye çalýþan Yaðmur Damlasý Derneði
ve Ülkü Ocaklarý'na da teþekkür
etti.
Zor þartlar altýnda hayat mücadelesi veren Türkmen ailelerine
ve mültecilere yardým çaðrýsýnda bulunan Çýrak, "Yardýmsever
Çorum halkýmýz bugüne kadar
olduðu gibi bugünden sonra

da ensar ve muhacir iliþkisi kapsamýnda
kentte yaþayan mültecilere sahip çýkacaktýr. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi
olarak Türkmen ailelerinin ve Suriyeli
mültecilerin yaþadýklarý sýkýntýlarýn takipçisi olup, kardeþlerimize sahip çýkacaðýz."diye konuþtu. (Haber Merkezi)

TÜMSÝAD Pakistan'a gidiyor
TÜMSÝAD, 19-23 Þubat 2016 tarihleri arasýnda IBCE 2016
Fuarý'ný da kapsayan Pakistan'a iþ gezisi düzenleyecek
TÜMSÝAD Genel Merkez himayelerinde,
Genel Baþkan Yaþar Doðan'ýn katýlýmlarý ile
19-23 Þubat 2016 tarihleri arasýnda IBCE
2016 Fuarý'ný da kapsayan Pakistan'a iþ gezisi düzenleyecek.
TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdur-

rahman Kýlýç, yaptýðý açýklamada, Asya ülkelerine ticari anlamda stratejik üs olarak
kullanýlma potansiyeli olan Pakistan ve
özelinde Pakistan'ýn Pencap Eyaleti TÜMSÝAD Yeni Ufuklar Projesi'nin Dýþ Ticaret
ve Yatýrýmlar Ayaðý'nýn ilk noktasý olarak
seçildiðini belirtti.
Kýlýç, açýklamasýnda; 2015
yýlýnýn Kasým ayýnda yapýlan
TÜMSÝAD gezisinde Genel
Baþkaný Yaþar Doðan'ýn,
Pencap Hükümeti ile görüþmeler yapýp, centilmenlik
selme ve Unvan Deðiþikliði sýnavýnýn açýlaanlaþmalarý imzaladýðýný,
rak sürekli hale getirilmesi,
bugüne kadar geçen zaman
Araþtýrmacý kadrosunda görev yapan perzarfýnda TÜMSÝAD Dýþ Ýliþkisonelin mali ve sosyal hak kayýplarýnýn giler departmanýnýn bu iþ
derilmesi için kadrolarýna uygun görevleriimkânlarýný inceleyip geliþne atanmasý, X-Ray araç ve konteyner taratirdiðini ve üye ve iþadamlama sistemlerinde görevli gümrük personerýna Pakistan'da ticaret ve
linin saðlýðý ve yaþam kalitesi ile moral ve
yatýrým imkâný sunmak için
motivasyonlarýnýn korunmasý, kurumlar
hazýr duruma getirdiklerini
arasýnda uygulama birliðinin saðlanmasýný
belirtti. Kýlýç, "Katýlýmcýlarýn
teminen, anýlan personelin haftada 35 sayatýrým,ihracat, ithalat ve
atten fazla çalýþtýrýlmamasý, yýlda en az bir
bayilik tesisi gibi iþ imkânlakez týbbi muayenelerinin yaptýrýlmasý ve
rýný olgunlaþtýrýp, hayata getýbbi muayene bedelinin Kurumca karþýçirebileceði ve altyapý yatýlanmasý, 666 sayýlý KHK ile deðiþik 4458 sarýmlarý ile uluslararasý ticaret
yýlý Gümrük kanunun 221. maddesine göimkânlarýnýn geliþtirilmesi
re 15.01.2012 tarihinden sonra merkez teþiçin gerekli kolaylaþtýrmalakilatýna naklen atanan veya geçici görevrýn Pakistan hükümeti taralendirilen personele fark tazminafýndan saðlanacaktýr" dedi.
tý ödenmemekte olup, bu durumdaki ayný iþyerinde ayný iþi yapan
personel arasýndaki ücret adaletsizliðinin giderilmesi, Kýlýk ve kýyafet Yönetmeliði kapsamýnda daðýtýlan üniformalarýn mevsime ve
bedene uygunluðunun saðlanmasý yönünde biran önce tedbirler alýnmasý Hususlarýnda ivedilikle çalýþma yapýlarak, çözüm yollarý üretilmelidir. Türk Büro-Sen olarak, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü'nde, Gümrük çalýþanlarýnýn kazanýlmýþ haklarýnýn iade edilmesi
temennisi ile tüm gümrük çalýþanlarýnýn Gümrük Günü'nü kutlarýz."
TÜMSÝAD Çorum Þube
(Haber Merkezi)
Baþkaný Abdurrahman Kýlýç,

'Gümrük çalýþanlarýnýn can güvenliði tehlike altýndadýr'
Türk Büro Sen Þube Baþkaný Sami Çam,
26 Ocak Dünya Gümrük Günü ile ilgili açýklamalarda bulunarak, bu yýl Dünya Gümrük Günü'nün 63'üncü yýlýnýn kutlandýðýný
söyledi.
Gümrük çalýþanlarýnýn Türkiye sýnýrlarýnda
çok zor þartlarda görev yaptýðýný bildiren
Çam, "Nitekim komþularýmýzda yaþanan iç
savaþlar ve ülkemizde meydana gelen terör olaylarý iþin vahametini daha açýk bir
þekilde ortaya koymaktadýr. Öyle ki terör
örgütleri çalýþanlarýmýzý tehdit, alýkoyma,
kaçýrma þiddet gibi birçok olayla karþý karþýya býrakýlmaktadýr. Sýnýr kapýlarýnda görev
yapan personel daha sonra tayin yolu ile
baþka bir merkeze gitse dahi örgüt mensuplarý tarafýndan tehdit edilir hale gelmiþtir. Bazý zamanlarda mevzuat ve yetkili
amirler arasýnda kýskaçta býrakýlmýþtýrlar"
dedi. Çan, konuya iliþkin açýklamada þunlarý söyledi:
"Gümrük Ýþbirliði Konseyi'nin ilk kez toplandýðý 26 Ocak 1953 tarihinden bu yana toplumda gümrüklerin iþleyiþi hakkýnda farkýndalýk oluþturmak amacýyla kutlanan Dünya
Gümrük Günü'nün bu yýlki sloganý "Ýletiþim,
daha iyi bir iþbirliði için bilgi paylaþýmý" olarak belirlenmiþtir. Bu Sloganla; uluslararasý
ticaretin geliþtirilmesinde ve kolaylaþtýrýlmasýnda iþbirliðinin saðlanmasý, saðlýklý iletiþimin kurularak uluslararasý eþya, taþýt ve
yolcu hareketlerinin mevzuat, kurallar ve
standartlara uygun olarak yürütülmesiyle
ülke ekonomisine ve güvenliðine katký
sunmasý amaçlanmaktadýr.
Tarihin her dönemimde devletlerin ege-

menlik haklarýný belirtme ve sahip olduðunu gösterme adýna koruma vergisi veya
geçit vergisi adý altýnda vergileme sistemine gitmiþtir. Devletler kendi hükümranlýk
haklarýnýn sýnýrlarýný gümrükler aracýlýðý ile
çizmiþtirler.
Ülkemizde bugün doðudan batýya, kuzeyden güneye birçok merkezde ve sýnýr boylarýnda gümrük iþlerini yapan ve sýnýrlarda
sýnýr kapýlarý ile hem hükümranlýk haklarýný
hem de vergileme sitemini Gümrük Müdürlüðü ve Gümrük çalýþanlarý aracýlýðý ile
yapmaktadýr.
GÜMRÜK ÇALIÞLANLARININ
MALÝ SOSYAL VE ÖZLÜK
HAKLARI DÜZELTÝLSÝN
Sendikamýz tarafýndan gündeme getirilen gümrük çalýþanlarýnýn haklý talepleri þunlardýr; Ek ödeme, mükellef
mesaisi gibi tüm ücretlerin emekliliðe
sayýlmasý, Özel hizmet tazminat oranlarýnýn, diðer kamu kurumlarýnda ayný
unvanda çalýþanlara ödenen tazminat
oranlarýna yükseltilmesi, Gümrük muhafaza personeline silah tazminatý ve
yýpranma payý verilmesi, 4458 Sayýlý
Gümrük Kanunu'na göre ödenmekte
olan fazla mesai ücreti uygulamalarýnda kanuni limitlerin en üst tutardan
baþlamak suretiyle uygulanmasý gerekirken, alt limitlerden baþlanýlarak
ödeme yapýlmasý uygulamasýna son
verilerek, tüm memurlarýn fazla mesai
ücretlerinin kanuni limitin en üst dü-

zeyinden ödenmesi, Aday memurlarýn hizmet sürelerinin bölge hizmetinden sayýlmasý düzenlemesinden, halen bölgede fiilen görev yapan personelinde talebi halinde yararlandýrýlmasý, 24/24 ya da 12/12
olan çalýþma saatlerinin, uluslararasý çalýþma örgütü ve 657 sayýlý kanunun öngördüðü kriterlere göre yeniden düzenlenmesi,
Gümrük kapýlarýnda görevli personelin can
güvenliðinin saðlanmasý, Baþta muayene
ve muhafaza memurlarý olmak üzere; belirlenecek kriterlere göre Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý personeline kurum içinden
Gümrük Uzmanlýðýna geçiþ imkâný, ile Bilgi
Ýþlem Dairesinde çalýþan personelinde Biliþim Uzmaný olarak atanmasý, Tüm kadro
ve unvanlar için lise mezunu Yardýmcý Hizmetliler dahil olmak üzere, Görevde Yük-

Türk Büro Sen Þube Baþkaný Sami Çam
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Bekiroðlu'ndan
Kavuncu'ya ziyaret
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ensar Vakfý
Çorum Þube Baþkaný Erol Kavuncu'yu makamýnda ziyaret etti
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av.
Rumi Bekiroðlu, Ensar Vakfý
Çorum Þube Baþkaný olarak
seçilen Erol Kavuncu'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi
Bekiroðlu'na ziyarette Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat,
Mesut Ceylan, Adem Oðuzhan Kaya, Cemalettin Polattaþ ve Mahmut Öztemiz eþlik
etti.
Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, ziyaretinde sivil toplum
kuruluþlarýnýn önemine deðinerek, Ensar Vakfý'nýn bu anlamda
önemli bir görevi üstlendiðini, Ensar
Vakfý'nýn önceki dönem Þube Baþkaný
Halil Ýbrahim Aþgýn ve yönetim kurulu arkadaþlarýnýn bu vazifeyi çok iyi bir
çizgide götürdüðünü, yeni seçilen
Þube Baþkaný Erol Kavuncu ve ekibinin de aldýklarý görevi layýkýyla yerine
getireceklerinden çekinmediðini ifade
etti.
Konuþmanýn devamýnda Ensar Vakfý
ile bugüne kadar vizyon ve misyon
anlamýnda ayný bakýþ açýsýnda olmalarý nedeniyle baþarýlý çalýþmalar yü-

Kuþlar için doðaya
yem býrakýldý
Kargý Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan
doðadaki kuþlarýnýn beslenmesi için doðaya yem býrakýldý

rüttüklerini kaydeden Bekiroðlu, bugünden sonra da birlikte çalýþmalarýn
devam edeceðine inancýnýn tam olduðuna dikkat çekti.
Ensar Vakfý ile et ve týrnak kadar yakýn
olduklarýný ifade eden Bekiroðlu, yeni
yönetime olan desteklerinin devam
edeceðinin altýný çizdi.
Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Erol
Kavuncu ise, AK Parti Ýl Baþkaný Av.
Rumi Bekiroðlu'nun ziyaretinden duyduðu memnuniyeti belirterek, Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nun Ýl Baþkanlýðý'na seçilmesinin birinci yýlýný
tebrik etti. Kavuncu, siyasi partilerin

sivil toplum kuruluþlarý olduðunu, AK
Parti'nin bu anlamda kendileri için
dünya ve ahret görüþü anlamýndan
farklý olmadýðýna vurgu yaptý.
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, tarafýndan yapýlan ziyaretin kendileri için önemli olduðunu, günümüz
þartlarýnda Ensar Vakfý'nýn önemli bir
vazifeyi üstlendiðini, Çorum'daki diðer sivil toplum kuruluþlarý ile birlikte
muhacirlere maddi ve manevi desteklerinin devam ettiðini, bu kapsamda AK Parti Ýl Baþkanlýðý ile devamlý
görüþ alýþveriþinde bulunduklarýna
dikkati çekti. (Haber Merkezi)

AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný
olarak seçilen Erol Kavuncu'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.

Kargý Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Ýsmail Altunoðlu, yurt genelinde olduðu gibi Kargý Ýlçesinde de yoðun bir
kar yaðýþýnýn gerçekleþtiðini, bu
nedenle yem bulmakta zorlanan ve
aç kalma tehlikesi
ile karþý karþýya
olan yaban kuþlarýnýn beslenmesine bir nebze de
olsa yardýmcý olmak amacý ile
yemleme çalýþmasý yaptýklarýný açýkladý.
Altunoðlu, ham
çeltik, kýrýk pirinç,
darý ve buðdaydan oluþan yemleri, ilçenin farklý
bölgelerinde kuþlarýn ulaþýp yiyebilecekleri noktalara
býraktýklarýný bildirdi. Altunoðlu,
yem temininde,
konuya hassas
davranarak katký
saðlayan Ýlçedeki
çeltik fabrikasý ve
yem bayilerine,
olumsuz hava
þartlarýna raðmen
gerek yemin temini ve gerekse de

ASAYÝÞ BÜLTENÝ

'Cana can katanlar'
kýsa film yarýþmasý
Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn
ve Ýletiþimden Sorumlu Baþkan
Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, SaðlýkSen tarafýndan düzenlenen Kýsa
Film yarýþmasý ve jüri üyeleri hakkýnda bilgiler vererek, sendika tarafýndan bu yýl ilki gerçekleþtirilen
ve 'Cana Can Katanlar' adýyla düzenlenen kýsa film yarýþmasýnýn
jürisinin belli olduðunu açýkladý.
Yarýþmada jüri baþkanlýðýný Mesut
Uçakan'ýn diðer üyelikleri ise Tarýk
Tufan, Abdülhamit Güler, Eyüp
Gökhan Özekin ve Okan Özbay'ýn
yapacaðýný dile getiren Lafcý, kýsa
film yarýþmasýnýn katýlým þartlarý
hakkýnda þu bilgileri verdi:
"Film yarýþmasýnda videolar en az
5, en fazla 10 dakika olacak. Birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye ise 3 bin TL ödül verilecek. Ayrýca jüri tarafýndan seçilecek olan
özel kýsa filme ise 3 bin TL ödül
verilecek. Bunun yaný sýra film yarýþmasýna katýlmak isteyenler,
farklý 5 kýsa filmle yarýþmaya katýlabilecek. Her filmin 5 adet DVD
kopyasý ile birlikte, yönetmenin
ve oyuncularýn kýsa özgeçmiþi ve
filmin kýsa özetini içeren bir CD'ye
kaydedilerek sendikaya iadeli taahhütlü veya kargo yolu ile ulaþtýrýlmasý gerekiyor. Yarýþmaya son

Hacý Nuri Lafcý

katýlým tarihi ise 1 Mart 2016.
Jüri Baþkanlýðýný yapacak olan
Mesut Uçakan, çok sayýda film ve
televizyon dizisinde, senarist, yapýmcý ve yönetmen olarak görev
aldý. Reis Bey, Yalnýz Deðilsiniz,
Kelebekler Sonsuza Uçar unutulmaz sinemalar arasýnda yer alýrken, Kavanozdaki Adam da televizyon dizileri içinde önemli bir
yere sahip. Jürinin diðer üyesi Tarýk Tufan ise, çeþitli gazete ve dergilerde yazýlarý yayýnlanmakta ve
bazý televizyon kanallarýnda edebiyat-sohbet türünde programlar
sunmakta. Yayýmlanmýþ beþ adet
kitabý bulunan Tarýk Tufan, Uzak
Ýhtimal ve Yozgat Blues filmlerinin
de senaristlerinden. Abdülhamit
Güler ise, Radyo-Tv Sinema Bölümü mezunu. Birçok kýsa film, reklam ve dizi senaryosu yazdý. Televizyon için film senaryolarý kaleme alan Güler, belgesel çekimleri
de yaptý, halen de bu çalýþmalarýný sürdürüyor. Birçok TV programýna imza atan Eyüp Gökhan
Özekin, edebiyat ve televizyon
dünyasýnda birçok önemli çalýþma yaptý. Özekin'in imzasýnýn bulunduðu bazý TV programlarý þu
þekilde: Milat (Dizi), Yapý Sanatý
(TV Programý), Against the Wind
(TV Programý), Kardeþ Þehirler
(Belgesel) ve Muhtelif Tanýtým
Filmleri ve Reklamlar. Jürimizin
bir diðer üyesi Okan Özbay ise,
TRT'de yayýnlanacak olan 'Adý:
Yunus' filminin yönetmenliðinin
yaný sýra 50'den fazla TV programýnda yönetmenlik yaptý ve birçok kamu spotunun çekimini gerçekleþtirdi. Cumhurbaþkanlýðý'nýn
yaný sýra siyasi parti mitinglerinin
görüntü yönetmenliðini de yapan
Özbay, bu alanda çalýþmalarýný
sürdürmekte." (Haber Merkezi)

daðýtýmýnda sahada verdikleri emek ve
özveriden dolayý müdürlük personellerine de teþekkür etti. (Haber Merkezi)

Park halindeki
araçlara çarptý
Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen
trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Alýnan bilgilere göre olay Melik Gazi Caddesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi giriþinde yaþandý.
E.K kullandýðý araç ile seyir halinde iken
olay yerine geldiðinde direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan
araçlara çarpmasý sonucu kaza yaptý. Kazada E.K ve S.K hafif þekilde yaralandý.

Öðretmen atama
kontenjanlarý
bugün açýklanacak
Hangi branþtan kaç öðretmen atanacak? Hangi branþtan kaç öðretmen açýðý
var? En çok öðretmen atamasý hangi
branþtan yapýlacak? sorularýnýn yanýtý
belli oluyor. MEB öðretmen atama kontenjanlarý ve branþ daðýlýmlarýný açýklýyor
Þubat 2016 öðretmen atamalarý için geri sayým baþladý.
Öðretmen atama takvimi 2016 için ilk
aþama yarýn aþýlacak. MEB yarýn öðretmen atama kontenjanlarýný ve branþ daðýlýmlarýný açýklayacak. MEB öðretmen
atama kontenjanlarýný açýklamasý ardýndan hangi branþtan kaç öðretmen atanacak? Hangi branþta kaç öðretmen açýðý var? En çok öðretmen atamasý hangi
branþtan yapýlacak sorularýnýn da yanýtlarý belli olacak.
Þubat 2016 atamasýnda en çok öðretmen Ýngilizce Öðretmenliði branþýnda
yapýlacak. Ýkinci sýranýn ise Sýnýf Öðretmenliði'nde olmasý bekleniyor. Atama
sayýsýnýn yüksek olmasý beklenen diðer

branþlar ise Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði. Geçen hafta Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý'nýn yaptýðý açýklamanýn arýdndan öðretmen atama takvimi netleþmiþti. Bakan Nabi Avcý'nýn açýklamalarýna göre öðretmen atama kontenjanlarý en geç 27 Ocak Çarþamba günü yani bugün açýklanacak. Öðretmen
atamalarý ise 11 Þubat'ta yapýlacak. Þubat'ta öðretmen atama sayýsý ise 30 bin
olacak. 30 bin öðretmen atamasýnda
kontenjanlarýn açýklanmasýnýn ardýndan
öðretmen adaylarý atamalar için baþvuruda bulunacak. Þubat 2016 için öðretmen atama baþvurularý 2 Þubat 2016 tarihinde baþlayacak. Öðretmen atama
baþvurularý son gün ise 8 Þubat 2016.
Atama baþvuru süresinin tamamlanmasýnýn ardýndan 11
Þubat'ta öðretmen atamalarý
yapýlacak.
(Haluk SÖYLEMEZ)

Alaca'da kaza
Çorum'un Alaca Ýlçesi'nde meydana gelen
trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre olay Cumhuriyet Mahallesi Çorum Caddesi üzerinde yaþandý.
M.Ö kullandýðý aracý ile otobüsten olay yerinde inerek karþýya geçmek isteyen bir çocuða çarptý. Kazada Þ.S.K yaralandý.

Ýki araç çarpýþtý:
1 yaralý
Buharaevler Mahallesi Çevre Yolu üzerinde
meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý. Alýnan bilgilere göre S.Ç'nin kullandýðý araç ile O.A'nýn sevk ve idaresindeki aracýn çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda M.Ç hayati tehlike arz etmeyecek þekilde yaralandý.

Aðaçtan düþtü
Çorum'un Osmancýk Ýlçesi'nde aðaçtan düþen bir kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre Koyunbaba Mahallesi Çamlýk Sokak'ta
yaþandý.
Arkadaþý ile iddia üzerine aðaca çýkan M.C
aðaç üzerinde dengesini kaybetmesi neticesinde düþerek yaralandý. M.C'nin hayati
tehlikesinin bulunmadýðý öðrenildi.
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Kadýn'ýn toplumundaki yeri
ERKEKLERE KARIÞMAZSA, OLUR
Evinde çalýþan kadýnýn çocuklarý,
anasýz ve bilinçsiz kalmaz. Kendisi er
keksiz kalmaz. Erkeði de kadýnsýz kalmaz. Karýþýklýk ve bulanýklýklarýn her
türü durulur, düzenli hayat o zaman
baþlar.
Yetiþen çocuklar kendilerini iþin içinde bulur, çekirdekten yetme iþ adamý
olur. Aile iþi olduðu için kaliteli iþ olur.
Sýfýrdan imkânlanma, ailenin çevresindekilere yarýþmasýndan baþlar. Bir
çorap örmekten, bir ütü yap maya
kadar her meslek ve iþi evinde yapmak mümkündür; hem de çok kolaydýr.
Kadýnlar yabancý erkeðe muhatap
olmadýkça ve görünmedikçe, er kekler de yabancý kadýnlarý görmedikçe
kendilerini beðendirmek duygusu;
sanat, hüner, geliþme, kalkýnma ile
ciddiyete girer. Bunlar tecrübe edilmiþ, kesin sonuçlar alýnmýþtýr.
Kýzlar erkek arkadaþ bahanesiyle onlara oyuncak olup ciddiyetsiz robot
gibi çalýþan ya da tembel seks hastasý olacaklarýna, erkekleri peþinden
koþturacak, saçýnýn bir teline bin bir
türkü yaktýracak yolu izlerse, elbette
baþarýr ve tatmin olur.
Günümüzün kýzlarý, kadýnlarý, ne-reye kadar tatmin olmaktadýr? Elbette
bugünün hayatý, hayvanlaþmaya ve
sürü olmaya doðru ilerliyor. Aksini
kimse iddia edemez.

Kadýnýn çalýþmasýnda ise ideal çalýþma, bizim önerdiðimiz sistemdir. Evinin dýþýnda çalýþan kadýnýn her þeyi,
yok olmaya mahkûmdur. Bu sonuç,
o toplumun, o milletin yok olmasýna
yol açar ve o toplumun, o milletin
sürü ol-maktan baþka olacaðý yoktur.
Halen günümüzün kadýnlarý bu duruma düþürülmüþtür. Sadece tek

yönlü maddi kazanç açýsýndan baksak bile, hangi kadýn kazandýðý oranda kendi hayatýna madde temin etmiþtir? Hiç biri.
Oysa kendi evinde baðýmsýz iþ yapan kadýnlar, kalkýnmýþtýr. Açýkladýðýmýz, önerdiðimiz durumlarýn hiçbiri
tecrübesiz deðildir, onun için aksini
iddia edenler, ispat edemezler. Arzet-

tiðimiz ideal hayat, hayal mahsulü
deðil, tecrübeler, deneyler mahsulüdür.
Kadýný istismar ettirmeye yer vermiyoruz, her kadýn saygý deðerliðini ortaya koymalý ve korumalýdýr.
Ciddiyetsizliðe ve bir takým sömürülere kadýnýn alet edilmesine izin vermiyoruz. Olamaz öyle þey.

Esaslar kýymet bilmekle baþlar
Abdulkadir DURU

EVLENMENÝN
YÖNTEMÝ

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

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

Ýþ hayatýnda her þeyden önce, iþ samimiyeti yer almalýdýr.
Belki samimiyet anlayýþý herkeste
ayrýdýr. Ama ilk önce onu hepimizin
ayný þekilde bilmesi gerekir.
Samimiyet demek; Sevgi, inan, güven ve ciddiyetin bir arada toplanýp,
dikkatin saygýyla ifade edilmesi demektir.
Samimiyette muhataplar bu karýþýmý, içtenlikle birbirlerine duyacak ve
öyle davranacaklardýr, iþ hayatýnýn
huzur ve afiyetle devam etmesi için,
böyle bir iþ samimiyeti þart kabul
edilmelidir.
Ýþ samimiyeti öncelik aldýðý müddetçe, haklarýn kendiliðinden yerinde
ve rayýnda yürümesi mutlaktýr. Samimiyet bozulunca, her þey bozulur
ve o müessesede iþ hayatý felce uðrar.
Bu itibarla, esaslar, kýymet bilmekle
baþlar. Ýþçi için iþyeri ve iþveren nasýl bir kýymette ise, iþveren için de
iþçinin kýymeti aynýdýr. Ýþveren "ben
iþ vermesem, bu iþ bulamaz" ya da
"benim iþimden iyi iþ bulamaz" gibi
sapýk düþüncelere yer verirse; akýldan geçen bu gibi düþünceler, iþverenin samimiyetini bozar.
Bir tarafýn samimiyeti bozulursa,

öbür tarafýn da iþ samimiyeti bozulur. Ýþçi de "bu adam benim gibi iþçi
bulamaz" gibi bir düþünceye yer verirse; o düþünce iþ verinin kalbine
akseder, iþ samimiyeti yine bozulur.
Ýþ samimiyetini devam ettiren taraflar, iþ hayatlarýndan hoþnut olur ve
büyük bereketler bulurlar. Ne mutlu,
iþ samimiyeti ile iþini devam ettirenlere.
Onlar, yorulmaz ve üzülmezler. Ýki
tarafýnda prestiji yerinde olur. Taraflarýn birbirlerine gösterdikleri yerinde davranýþlar, birinin iþine gösterdiði titizlik ve itinadan, diðerinin de
iþin ciddiyetle yapýlmasýný takdir etmesinden anlaþýlýr. Takdir etmek iþveren tarafýndan olur ama sözle deðil. Bilindiði gibi, takdir sözle olmaz.
Ýnsan takdir ederse, takdirini maddeden de itimat ediþinden de sevgisinden de gösterir. Ýþçisinin daha iyi
iþler baþarabileceðine inanýr. Ýþe yatýþmýþ iþçisinin iþ mesuliyetini ona
verir ve karýþmaz. Zira iþçiye teslim
edilen iþe karýþýlýrsa, onun prestiji kýrýlýr ve samimiyet de bozulur.Hangi
açýdan bakarsak bakalým, iþ münasebetlerine ciddiyet ve içtenlik hakimdir. Samimiyet olduðu müddetçe, mutluluk da devam eder.

Kýþ sebzeleri
Etli Patates Yemeði
Malzemeler
• 600-700 gr. patates
• 500 gr. kuþbaþý et
• 1 adet kuru soðan
• 2-3 yemek kaþýðý sývýyað
• 1 yemek kaþýðý dolusu salça
• 1 cay kaþýðý kýrmýzý toz biber
• Tuz ve su
Yapýlýþý
1.Patatesleri soyup yýkadýktan
sonra yemeklik doðrayýp ayný zamanda etleri dekuþbaþý haline getirin.
2.Soðaný da küçük küçük doðrayýp tencerede sývýyað ile beraber
hafif pembeleþinceye kadar kavurun.

3.Etleri yýkayýp tencereye aktarýn
ve etler suyunu çekinceye kadar
kýsýk ateþte kavurun.
4.Salçasýný ve kýrmýzý biberi koyup
iki üç dk. daha kavurun.
5.Doðranmýþ patatesleri ekleyip
ve kavurmaya devam edin.
6.Üzerini iki parmak geçecek þekilde sýcak su ekleyip tencerenin
kapaðýný kapatýp kaynamaya býrakýn.
7.Etler ve patatesler yumuþamaya
baþlayýnca tuzunu koyup cam bir
fýrýn kabýna veya tepsiye dökün.
8.200 °C ayarlanmýþ fýrýnda 15 dk.
kadar daha piþirdikten sonra servis yapýn.
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Evlenmenin yöntemi
ÇEYÝZ
Kýz, evlendiði güne kadar
hangi yatakta yatýyorsa, o
yataðý, hangi yorganý üstüne örtüyorsa o yorganý,
hangi havluya silinmiþse
o havluyu.
Velhasýl kýnasý koyulduðu
ana kadar kýzýn, babasýnýn
evinde kullandýklarýný; çöpüne kadar güzel bir
(denk) yani ambalaj yapýlýr, erkeðin evine getirirler.
Erkek de parmaðýna kýna
koyulduðu ana kadar yetiþip büyüdüðü evde yahut
gurbette yani ikâmet ettiði
evde nesi var idiyse onlar
da toplanýr, gelinin geleceði eve konur. Ýþte erkeðin
de, kýzýn da bir araya geldikleri zaman neleri var
ise; tabii olarak olan þeylerini de bir araya getirirler, eksikler varsa, düðüntöre bittikten sonra eþler
elbirliði ile tamamlarlar.
Düðün arasýnda hediye
getirene mani olunmaz.
Ancak bir þartla:
Erkeðin ve kýzýn aile büyüklerin-den gelecek hediye varsa; onlarýnki düðün
bitiminden altý ay sonra
olacaktýr. Düðün esnasýnda akranýn, emsalin, yaþýtlarýn, küçüklerin hediyesine müsaade vardýr. Evlenenlerden beþ yaþ büyüklere bile, üç ay sonra hediye sýrasý gelir. Altý aydan
sonra nasýl hediye isterlerse; birgün, bir saat tespit
edilir. O tespitli gün ve saatlerde analar, babalar, yakýn büyükler hediye yaparlar. Yapmak istemeyenler yapmaz. Bu konuda
esas olan, evlenen çiftlerin kendi cevherlerini yani
kendi baþarýlarýný göstermeleridir.
Meselâ; evlenmeden önce çiftlerin tutumu nasýldý?
Evlendikten sonra kendi
evlerini nasýl geliþtirip, hayatlarýna nasýl renk katacaklar?
Evlerini sýfýrdan sayarak
nasýl kaldýracaklar, en üst
seviyeye getirmek için nasýl gayret edecekler?
Yâni gençlerin, kendi baþarýlarýyla övünç, kývanç
duymalarý, yakýn büyüklerinin de onlarý baþarýlý kabul etmeleri, aile arasýnda
kendini kabul ettirme, be-

ðendirme ve güven kazanma durumlarýnýn tezahür ediþini açýk seçik görmek, göstermek içindir.
Ýnsanlar arasýnda esas
olan temel cereyan: Kabul
ettirme isteðidir. Bu ise,
gençlerde baþarmakla,
dayanmakla, meydana
getirmekle hükmünü yürüten istektir.
Bu esas nedene dayanarak diyoruzu ki: Gençlere
yardým mahiyetinde görünen çeyiz ya da düðün
masraflarý, yaratýlýþlara uymaz. Temel isteðin zekâya
getireceði hükümlülüðü,
açýklýðý kýsýtlar. Baský sayýlacak kadar yanlýþ yöntemlerdir.
Býrakalým da gençler kendilerini göstersinler, kabul
ettirmek çabalarýný müsbetleþtirsinler.
Gençleri tatmin edecek,
övünmektir. Övünç vasýtasý olacak çok davranýþlar
olsa da, baþarýlar kadar
açýk övünç vasýtasý olamaz.
Düþünelimki, gençlerin birer amme hizmeti olan iþleri vardýr. Günün (8-10)
saatinde o görevi yaptýktan sonra mesai dýþý vakitlerini yerinde deðerlendirecekler. Bu esastan bakýnca Sultani Aile kurmak,
onun kararnamesini tanzim etmek, þartname düzenlemek, hiçbir yardým
görmeden sýfýrdan ev kurmak, kurulan evi üst seviyelere yükseltmek, gençleri gerçekten tatmin eder.
Ayný zamanda gençler bu
baþarýlarýndan tatmin olduklarý kadar, çevrelerine
de kendilerini cidden kabul ettirmiþ olurlar.
Gençler, kendilerinde bu
gibi müsbet baþarý ve kabulü bulurlarsa daha iyi
geliþir, hayatlarýna daha
güzel yön verir, gerçeklerin renklerini katarlar.
Dediðimiz odur ki; bir insan bir olarak yaþayýp geliþmelidir. Ailesine bin
adet katýp da hýrdavatçý
çarþýsýna benzememelidir.
Dýþardan karýþtýrmadan,
hayatýna kendinden kattýðý
gerçek renklerle yükselmelidir.
(Devam edecek)

Þifalý Yaðlar
Defne Yapraðý yaðý
Yemeklerde güzel koku vermek için kullanýlýr gargara yolu ile alýndýðýnda bademcik iltihaplarýnda soðuk algýnlýðýna ve gribal enfeksiyonlara iyi gelir. Ter-letici ve Antiseptik özelliklere sahiptir. Saç ve kafa derisi tedavilerinde
kullaný-lýr. Saç büyümesine etki eder. Ayrýca gaz giderici
ve kan gevþeticidir.
Bir fincan suya 4-5 damla
damlatýlarak.
Günde 2 defa
içilir. Parmak
uçlarýy-la friksiyon þeklinde kullanýlýr.
Hamilelikte
kullanýlmamalýdýr. Kýzdýrýcý özelliði
nedeni ile cilt
üzerinde
kul-lanýlýrken
dikkat edilmelidir.

Sayfa

7

GÜNDEM
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BUGÜN

Çamlýca METEM'de tatil yok
Laçin Çamlýca Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi Müdürlüðü son sýnýf öðrencilerine yatýlý YGS'ye hazýrlýk kursu düzenledi
Sömestr tatilinin ilk haftasýnda talepte
bulunan son sýnýf öðrencileri için velilerinden de izin alarak günlük on bir
saatlik ders programý hazýrlandý. Bu
programa göre öðretmenler de tatil
döneminde fedakarlýk yaparak, gelip
öðrencilere ders anlatýyor.
2016 YGS sýnavýnýn 13 Mart'ta yapýla-

caðý göz önünde bulundurulduðunda
öðrencilerin kaybedecek zamanlarýnýn
olmadýðýný belirten okul yönetimi, kalan zamaný onlarýn lehine deðerlendirmeyi amaçladýklarýný belirtti.
21-29 Ocak 2016 tarihlerini kapsayan
kursta okul tarafýndan barýnma, üç
öðün yemek, deneme sýnavlarý, testler

08:30 Ayhan Aykanat Ýle Günün Ýçinden
Canlý
13:00 Haberler
13:20 Dikkat! Bulut Çýkabilir
16:00 Haberler
16:20 Ayhan Aykanat Ýle Günün Ýçinden
Tekrar
18:00 Haberler
18:20 Halk Eðitim Merkezi Türk Halk
Müziði Konseri
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?

ve dokümanlar da öðrencilere ücretsiz
olarak sunuluyor. Düzenlenen bu kursla öðrencilerde olumlu anlamda sinerji oluþtuðu gözlenirken ders anlatýmýnýn yanýnda sýnav kaygýsý ve doðru tercih yapma adýna rehberlikte de bulunuluyor. Okul Müdürü Ahmet Gökhan

Eriþ, üç yýldýr öðrencilerine tatillerde
de bu tür kurslar düzenlediklerini, bu
sayede üniversiteye yerleþme oranlarýnda gözle görülür bir artýþ yakaladýklarýný, hedeflerinin baþarý çýtasýný daha
da arttýrmak olduðunu belirtti.
(Haber Merkezi)

Ýnternetten hastalýk araþtýrmak
depresyona sokuyor
Çeþitlik rahatsýzlýklarý nedeniyle internet üzerinden
hastalýklarýný araþtýranlarýn depresyona girdiði gözlemlendi.
Yapýlan araþtýrmalarda insanlarýn üçte birinin saðlýkla ilgili konularda internette arama yaptýklarý ortaya çýktý.
Basit aðrý, sivilce, þiþlik ve kýzarýklýkla ilgili internet
üzerinden araþtýrma yapanlar, haber ve yorumlarla
kendilerine teþhis koyuyor.
Vakitlerinin önemli bir bölümünü hastalýk araþtýrmasý yaparak geçirenler baþ aðrýsýyla beyin tümörünü, çarpýntýyla kalp hastalýðýný ateþle aðýr bulaþýcý hastalýklarýnýn olduðu korkusuna kapýlýyor. Uz-

Tarihte Bugün

manlara göre internetten hastalýk araþtýrmakla vakit geçirenler, kanser, beyin tümörü AÝDS gibi hastalýklara yakalandýklarýný düþünüyor.
'
'DOKTORA ÝNANMIYOR, ÝNTERNETE ÝNANIYOR''
Bu tür hastalarýn doktorlara baþvurduklarýnda zaten pek çok hastalýðý ve belirtilerini araþtýrmýþ olduklarýnýn görüldüðünü vurgulayan uzmanlar, doktorlarýný hasta olduklarýna ikna etmeye çalýþan kiþilerin tetkiklere güvenmediðini, çeþitli tedavi yollarýný denediklerini belirtiyor.
"Belirtileri, forum sitelerindeki yorumlarý, laboratuvar sonuçlarýný, tüm tedavi
biçimlerini býkmadan araþtýran bu kiþiler, hastalýk hastasý olarak nitelendiriliyor.
Kanserler ve bulaþýcý hastalýklar daha çok araþtýrýlýyor.
Saðlýklarýyla ilgili kaygýlarý
nedeniyle vücutlarýndan gelen küçük uyarýlara aþýrý derecede hassasiyetle cevap
veriyorlar. Doktorun güvence vermesine, araþtýrmalar
ve tetkiklerin, kan sonuçlarýnýn normal olmasýna raðmen bir küçük belirtiyle internet araþtýrmasýndan elde
edilen bilgilere daha çok itibar ediyorlar. Bazen bu durum öyle bir hal alýr ki kiþi
kendinde bu hastalýðýn olduðunu kesin olarak inanýp,
baþkalarýný inandýramadýðý
için aðýr depresyona giriyor.
Ýntihara giden sonuçlar bile
ortaya çýkabilir.

Kamil Yurttaþ

Askere gitmek
için baþvurdu
Ýskilip'te yaþayan Kamil Yurttaþ, terör saldýrýlarýna
karþý koyan askeri personelin yanýnda olmak için
Askerlik Þubesi'ne baþvurdu.
Ýskilip Belediyesi'nde çalýþan Kamil Yurttaþ, Ýskilip
Askerlik þubesine giderek gönüllü askerlik için baþvuruda bulundu.
Terör örgütü PKK'nýn saldýrýlarýna karþý koymak ve
terörle mücadele için gönüllü olarak askere alýnmasýný isteyen dilekçe ile Askerlik Þubesi'ne baþvuruda bulunan Yurttaþ, dilekçesinde "Bilindiði üzere ülkemizin Güneydoðusu'nda kahraman asker ve polisimiz hainlere karþý mücadele etmektedir. Bende
bir Türk evladý olarak askerimizin, polisimizin yanýnda olmak için gönüllü olarak silah altýna alýnmamý talep etmekteyim. Tarafýnýzdan gereðinin yapýlmasýný saygýyla arz ederim" dedi. (Haber Merkezi)

Gýda harcamasýnda en yüksek pay Güneydoðu Anadolu'da
Hane halký bütçe araþtýrmasýnýn 2012,
2013 ve 2014 yýllarýna ait verilerinin birleþtirilmesiyle elde edilen ÝBBS (1) 1. Düzey sonuçlarýna göre; Türkiye genelinde
hane halký tüketim harcamalarý içinde gýda harcamasýnýn payý yüzde 19,7 oldu.
Gýda harcamasýna ayrýlan payýn en yüksek olduðu bölge yüzde 26 ile Güneydoðu Anadolu iken; bunu yüzde 25,2 ile Ortadoðu Anadolu, yüzde 25,1 ile Kuzeydoðu Anadolu takip etti.
Gýda harcamasýna ayrýlan payýn en düþük olduðu bölgeler yüzde 16,1 ile Ýstanbul, yüzde 17,4 ile Batý Anadolu ve yüzde
18,7 ile Doðu Marmara oldu.
Ýstanbul'da gýda harcamasýna ayrýlan pay
en düþük gelirli yüzde 20'lik kesimde yüz-

de 21,6 iken en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik kesimde yüzde 12 oldu.

- Kanada, Kýzýlderili Dilinde "büyük Köy"
Anlamýna Gelmektedir.
- Karýncalar Mecbur Kaldýklarýnda Suyun
Altýnda Bir Hafta Yaþayabilir.
- Avustralya'daki Tuvaletlerin Sifon Sularý
Saat Yönünde Akar.
- Bir Kaktüs Hayatý Boyunca Sadece 1 Litre Suyla Yaþar.
- Kadýnlar, Erkeklere Göre Daha Ýyi Koku
Alýrlar.
- Kelebekler Arkasýný Görebilir.
- Sentrilyon: Bir tane 1(Bir) arkasýna 600
adet 0(Sýfýr) yazýlarak oluþturulur.
- Kedilerin Ýþitme Duyusu Ýnsanlarýnkinden Ve Köpeklerinkinden Hassastýr.
- Ýngiltere De Ki Bütün Kuðular Kraliçeye
Aittir.
- Dakikada Bebekler 2-3 Defa Yetiþkin Bir
Ýnsan Ýse Yaklaþýk 30 Defa Göz Kýrpar.

En yüksek ve en düþük yüzde 20'lik gelir
gruplarýnýn gýda harcamasýna ayýrdýðý

pay açýsýndan en büyük farkýn görüldüðü
Ege Bölgesi'nde en düþük gelirlilerin gýda
harcamasýna ayýrdýðý pay yüzde 30,5 iken
en yüksek gelirlilerin ayýrdýðý pay yüzde
14,5 oldu.
Gýdaya en yüksek payýn ayrýldýðý Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde en düþük gelirli yüzde 20'lik grubun gýda harcamasýnýn payý yüzde 33,2 iken en yüksek gelirli grubun payý yüzde 20,4'oldu.
Orta Anadolu Bölgesi, en düþük ve en
yüksek gelirli yüzde 20'lik gruplarýn gýda
harcamasýna ayýrdýðý pay arasýndaki farkýn en düþük olduðu bölge oldu. Bu bölgede en yüksek gelirlilerin gýdaya ayýrdýðý pay yüzde 28,9 iken, en düþük gelirlilerin gýda payý yüzde 19,6 oldu.

27/01/1923 Almanya'da Nazi Partisi'nin ilk
kongresi toplandý. Toplantýda konuþan
Adolf Hitler, Versailles Antlaþmasý'nýn iptal
edilmesini istedi.
27/01/1934 Fransa'da Camille Chautemps istifa etti, yeni hükümeti Edouard
Daladier kurdu.
27/01/1947 Okullar dýþýnda, din eðitimi
yapýlmasýna izin verildi. Okul dýþý din eðitimi hükümetin gözetiminde yapýlacak.
27/01/1954 Köy enstitüleri ile ilk öðretmen okullarýný "ilk öðretmen okullarý" adý
altýnda birleþtiren yasa Meclis'te kabul
edildi.
27/01/1971 Türkiye Ýþçi Partisi Amasya Ýl
Baþkaný Þerafettin Atalay öldürüldü.

VEFAT EDENLER
RAHÞAN KALELÝ
Çorum Belediyesi' nden emekli Ali KALELÝ ve SSK' dan emekli Zahir KALELÝ' nin
annesi; Rahþan KALELÝ vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
YURDANUR KÜRKÇÜ
Emekli Öðretmen Merhum Ferit KÜRKÇÜ' nün eþi, Merhume Nilüfer PÜRÇEK
KÜRKÇÜ ve Bekir KÜRKÇÜ' nün annesi,
Celal PÜRÇEK' in kayýnvalidesi; Yurdanur
KÜRKÇÜ vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
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Yayýn Türü
Yönetim Yeri
Tel&Fax
web
e-posta
Baský
Adres

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

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

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
BÜYÜK
221 96 00
Devlet Has. yaný

AKSOY
212 32 00
Cemilbey Cd.18/A

KARAOÐLU
227 32 27
Fatih Cd.No:7

Dardanel hazýrlýklarý baþladý
'Çanakkale'de yaþananlar
burada yaþanmayacak'
Çorum Belediyespor kulübü Basýn Söz- sun biz misafirperverliðimizi en iyi þekilcüsü Mustafa Altunkaya, hafta sonu ko- de sergileyeceðiz. Bize de yakýþan bu.
nuk edecekleri Dardanelspor kafilesini Bizler sporun barýþ ve kardeþlik olduðuen iyi þekilde aðýrlayacaklarýný söyledi. nun bilincindeyiz. Gerek ilimizin, gerekLigin ilk yarýsýnda Çanakkale'de oyna- se de kulübümüzün büyüklüðüne yakýnan maçta ev sahibi takým yöneticileri þýr tavýrlarla konuk ekibi misafir edecek
ve futbolcularýnýn kendilerine hiçte hoþ ve uðurlayacaðýz. Onlarýn Çanakkale'de
olmayan tavýrlar sergilediklerinin
altýný çizen Basýn Sözcüsü Altunkaya, "Hafta sonu kendi sahamýzda
Dardanelspor ile son derece önemli bir maça çýkacaðýz. Bu maç öncesinde de her takýmý olduðu gibi
Dardanel kafilesini en iyi þekilde misafir edeceðiz. Üzülerek söylüyorum ki, Çanakkale'de hem teknik
heyetimize, hem de futbolcularýmýza saldýrýlar olmuþtu. Ayrýca çeþitli
cezalar alýnmasýna neden olan davranýþlarda sergilenmiþti. Onlarýn
bizlere Çanakkale'de davrandýklarýnýn tam tersine hareket edeceðiz.
Bu gerek maç öncesinde gerekse
de maç esnasý ve sonrasýnda çok
iyi hissedecekler. Çorumluluðun
farkýný Çanakkaleliler de anlayacaklar. Bu konuda kesinlikle þüpheleri Çorum Belediyespor kulübü Basýn
olmasýn. Maçýn skoru ne olursa ol- Sözcüsü Mustafa Altunkaya

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çorum Belediyespor hafta
sonu kendi sahasýnda oynayacaðý
Çanakkale Dardanelspor maçýnýn
hazýrlýklarýna dün yaptýðý antrenmanla baþladý. Ulukavak Nazmi Avluca Sahasý'nda saat 13.30'da baþlayan antrenmanda sol kasýðýnda
darbeye baðlý aðrý olan Emr yer almazken, diðer futbolcular hazýr bu-

sergiledikleri ve hiç hak etmediðimiz tavýrlar kendilerini baðlar. Biz Fair-Play'ýn
dýþýna dün de çýkmadýk, bundan sonrada asla çýkmayacaðýz" diye konuþtu.
"ÞÝMDÝ DESTEK ZAMANI"
Basýn Sözcüsü Mustafa Altunkaya,
Pazar günü oynayacaklarý Dardanel maçýnýn zirve yürüyüþü açýsýndan son derece önemli olduðunu
söyledi. Son iki maçta elde ettikleri baþarýlara bir yenisi daha eklemek istediklerini dile getiren Altunkaya, "Son iki maçýmýzda aldýðýmýz
galibiyetlerle ilk önceliðimiz olan
Play-Off potasýna bir adým daha
yaklaþmýþ bulunmaktayýz. Pazar
günü aramýza sadece 2 puan bulunan Dardarnelspor ile zorlu bir 90
dakikaya çýkacaðýz. Bu maçý da kazanarak rakibimizi altýmýza almak
istiyoruz. Bunun için de Çorum'u
ve takýmýmýzý seven herkesi tribünlerde görmek istiyoruz. Taraftarýmýzýn vereceði destekle bunu da
baþaracaðýmýza inancýmýz tam" dedi. (Haber Merkezi)

Amatör ligde ertelenen
maçlar bu hafta

Hakan Yaðmurkaya ve
Çaðrý düz koþu yaptý
Hafta sonu kendi sahasýnda Dardanelspor'u
konuk edecek olan Çorum Belediyespor bu
maçýn hazýrlýklarýna dün yaptýðý antrenmanla
baþlarken, iki futbolcu takýmdan ayrý düz koþu yaptý. Ulukavak Nazmi Avluca Sahasý'nda
yapýlan antrenmanda sað üst adalesinde
çekme olan Hakan Yaðmurkaya ile kasýklarýnda aðrý olan Çaðrý, takýmdan ayrý düz koþu
yaptýlar. Kulüp masörümüz her iki futbolcunun da sakatlýklarýnýn ciddi olmadýðý ve Dardanelspor maçýnda forma giyebileceklerini
söyledi. (Haber Merkezi)

Çorum'da olumsuz hava þartlarý nedeniyle amatör lig maçlarýnýn oynanacaðý tarihler belirlendi. Futbol il
temsilciliði erteleme maçlarýyla ilgili
spor kulüplerine bir uyarýda bulundu.
Futbol Ýl Temsilciliðinden yapýlan
açýklamada 23 Ocak-27 Ocak 2016 tarihleri arasýnda oynanmasý gerekirken ancak olumsuz hava koþullarý nedeni ile ileriki bir tarihe ertelenen
U14, U19 ve 1.
Amatör Küme Büyükler ligi müsabakalarýnda, müsabakanýn ertelendiði
tarihte kulüplerine
tescilli olan sporcular oynayabilecekleri bildirildi.
Açýklamada
"31
Ocak 2016 Pazar
günü oynanacak
olan U14 Liginin 5.
Hafta, 30 Ocak
2016 Cumartesi ve
3 Þubat 2016 Çarþamba günü oynanacak olan U19 Liginin 6 ve 7. Hafta
müsabakalarý ile
14 Þubat 2016 Pazar günü oynanacak olan 1. Amatör
Küme Büyükler liginin 9 hafta müsabakalarý erteleme
müsabakasýdýr. Bu
müsabakalarda an-

Abdulkadir DURU

cak müsabakanýn ertelendiði tarihte
kulüplerine tescilli olan sporcular oynayabilir. Aksi takdirde 23 Ocak 2016
tarihinden sonra kulübüne 2. aktarma dönemi nedeni ile aktarma yapan
sporcular ile bu tarihten sonra kulübe vize yapýlan sporcularý oynatan
kulüplerimiz bu müsabakalarda 3-0
hükmen maðlup sayýlacaklardýr" denildi. (Haber Merkezi)

NÝYE
KURÞUNLUYORUZ

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

lundu. Teknik Direktörü Serdar Bozkurt nezaretinde yapýlan antrenman
20 dakikalýk düz koþularýn ardýndan
yarý sahada yapýlan taktik çalýþmayla sona erdi. Dardanel karþýsýna
mutlak 3 puan parolasýyla çýkacak
olan Çorum Belediyespor bu maçýn
hazýrlýklarýna bugün de ayný saat ve
sahada yapacaðý antrenmanla devam edecek. (Haber Merkezi)
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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.

