4 Tatil zili çaldı

5

Miniklerin Hititler Defilesi beğenildi

GÜNDEM

2015-2016 eğitim-öğretim yılı sona erdi.
Çorum’da da 94 bin 675 öğrenci karne
heyecanı yaşadı. Okullarda tatil zili çaldı.
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği
karne töreni bu yıl Fatih Sultan Mehmet
İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Törene Vali Yardımcısı
Adem Saçan, Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük
ve bazı bürokratlar katıldı. Vali Yardımcısı Adem
Saçan ve beraberindekiler bir sınıfı ziyaret ederek,
öğrencilerle bir araya geldi.

GÜNDEM
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Geçmişten Geleceğe Gülümse Projesinde
uygulama takvimine bağlı tüm etkinlik ve faaliyetler; düzenlenen Hititler Defile etkinliği ve Tarihi
Değerler konulu resim sergisinin açılışı ile
tamamlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve
Çorum Kent Konseyi işbirliğinde hazırlanan ve
Karşıyaka İlkokulu tarafından uygulamaya
konulan Geçmişten Geleceğe Gülümse Projesi
kapsamında; 7-10 yaş gurubu öğrencilerde tarih
ve çevre bilinci oluşturmaya yönelik etkinlik ve
faaliyetlerin son bölümü olan, Hititler Defilesi
düzenlenerek, drama etkinliği yapıldı.

Minikler karne
sevinci yaşadı
Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu
Anasınıfı öğrencileri ilk kez karne
almanın sevincini yaşadı. Dün tüm
Türkiye genelinde olduğu gibi
Çorum’da da okulların tatil edilmesi nedeni ile törenler düzenlenSayfa 5’te
di.

‘Taşeronda sona gelindi’
Yýl: 1 Sayý: 173

Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete
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Maliye Bakanı
Naci Ağbal, hükümet
olarak taşeron çalışanlarla ilgili yürüttükleri çalışmanın tamamlanma aşamasına doğru gittiğini
Sayfa 3’te
söyledi.

Ceritoğlu’na taziye
ziyaretleri sürüyor

AK Parti Çorum
Milletvekili, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyon
Üyesi Lütfiye İlksen Ceritoğlu
Kurt'a taziye ziyaretleri devam
Sayfa 5’te
ediyor.

Karşıyaka Anaokulu

Bakan Ağbal’dan
Ak Parti’ye ziyaret

Maliye Bakanı
Çorumlu hemşerimiz
Naci Ağbal, Çorum
ziyareti kapsamında
Ak Parti İl Teşkilatını ziyaret
etti.

U13’lerin yarı final
grubu belli oldu

Hayvan Koruma Gönüllüleri

Sayfa 8’de

Sayfa 5’te

sertifikalarını aldı

miniklerinden eşsiz projeler
Çorum Karşıyaka
Anaokulu, 2015-2016 Eğitim ve
Öğretim yılı Geri Dönüşüm
Sergisi ve Bilim Şenliği düzenledi. Öğrenci velilerinin yoğun
ilgi gösterdiği şenlik şehitler
için saygı duruşu ve İstiklal
Marşını okunması ile başladı.
Sayfa 7’de

Sayfa 3’te

Çiftçi bakandan
yardım istedi

Maliye
Bakanı
Naci
Ağbal,
Çorum
Valiliğini ziyaretinin
ardından Cuma
Namazını kılmak
için Ulu Camiye
gitti.
Sayfa 4’te

Bakan Ağbal, Çorum’a geldi

Maliye
Bakanı
Çorumlu
hemşerimiz
Naci Ağbal, çeşitli
ziyaretlerde bulunmak için Çorum’a
geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren
Çorum Belediyespor yönetimi dün
de kaleci Burak Onur’a imza attırdı. Kulüp Tesislerimizde yapılan
imza töreninde Tesisler ve Güvenlik
Sorumlusu Fahri Yandık’ın yanı
sıra Altyapı Sorumlusu Sinan
Özdilli ve Genel Kaptan Yetkin
Özbey de hazır bulundu.

Sayfa 4’te

‘Hak var hukuk yok’

Nüfusun yüzde 15,1’i
sosyal koruma
kapsamında maaş aldı

Türkiye’de sosyal koruma kapsamında maaş (emekli/
yaşlı, dul/yetim ve engelli/malül
maaşı) alan kişi sayısı yıllar itibarıyla artış gösterdi.
Sayfa 5’te

İşçilere
1 yıllık
ücret
devletten
Sayfa 8’de

Bilgi, Kültür ve Turizmi
Geliştirme Destekleme Derneği
(BİKTUDER) Başkanı Hayati
Çam, vatandaşlık tanımında haklarla ilgili bir uyanış olmasına
rağmen, hukuk temelli bir ortak
yaşam anlayışının hala eksik
olduğunun görüldüğünü söyledi.
Sayfa 8’de

Kaleci Burak
Onur imzaladı

Ammanlı Yeldar
Belediyespor’da

Sayfa 8’de

Transfer çalışmalarına devam
eden Çorum Belediyespor yönetimi Gölcükspor’dan kanat ve
golcü futbolcu Yeldar Yamaç ile
anlaşma sağladı.

İnşaat
sektöründe

ciro yüzde
1,0 azaldı
Sayfa 7’de

Sayfa 8’de

Çorum’da
2015’de
22 kişi
intihar etti
Sayfa 7’de

Sayfa
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Gürsoy’dan şehit aileleri,
gazi ve gazi ailelerine iftar

İskilip Kaymakamı Şuayib Gürsoy birlik ve beraberliğin
yoğunlaştığı ramazan ayında,
şehit aileleri, gazi ve gazi ailelerine iftar yemeği verdi.
İpekağa Restoranta verilen iftar yemeğine şehit ve gazi
yakınlarının yanı sıra İskilip
Belediye Başkanı Recep Çatma,
Garnizon Komutanı Çetin Öcal,
İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Aykut Acar, Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı Müdürü İsmail Tığlı,
Köylere Hizmet Götürme Birliği
Müdürü Mehmet Gürbüz katıldı.
Yemeğe katılan konuklarıyla
birebir
ilgilenen
Kaymakam Şuayib Gürsoy
“Rahmet ve bereket ayı olan
mübarek ramazan ayımızda
şehit, gazi yakınlarının yanında
olmak ve onlarla sohbet edip
derdini ve sorunlarını dinlemek
ve onların her daim devletimizin
yanında olduğunu hissettirmek
bizlerin asıl görevidir” dedi.
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Sun-Ka ve Larton’dan iftar
Sungurlu'nun önemli sanayi
kuruluşlarından Sun-Ka Kağıt ve
Larton Ambalaj, dün akşam iftar yemeği verdi. Sun-Ka Kağıt ve Larton
Ambalaj firmaları her yıl geleneksel
hale getirdikleri iftar yemeği organizasyonunu bu Ramazan'da devam ettirdi.
Ocaklı Tesislerinde verilen
yemekte Sun-Ka Kağıt Genel Müdürü
Zeki Öztekin ve Larton Ambalaj Genel
Müdürü Levent Öztekin, davetlilerle
yakından ilgilenerek, teşriflerinden
dolayı teşekkür ettiler.
İftarın ardından vaiz Ramazan

Şen'in yaptırdığı dua ile yemek sona
erdi.
Yemeğe
Sungurlu ve
Boğazkale
Kaymakamları,
kamu kurum ve
kuruluşlarının
müdürleri ile çok
sayıda işadamı katıldı. Sun-Ka Kağıt ve
Larton Ambalaj firmaları, geçtiğimiz
hafta Perşembe günü

de Atatürk Meydanında bulunan çadırda iftar yemeği verdi.

MUHAMMED’ÜL EMİN

Hîre Hükümdarı Milâd'ın
586. yılı baharında Ükâz
Panayırı'na gönderilmek üzere
yine bir kervan hazırladı. Bu
kervan İran ve Hint mallan
götürecek; deri, halat ve sırmalı Yemen kumaşları getirecekti.
Kinane Oğulları'ndan
Berrad bin Kays tanınmış bir
macera adamıydı, mükemmel
bir kılavuzdu.
Umeyye Oğulları'ndan
Harb'in dostuydu. Harb bin
Ümeyye ona:
- Hire Hükümdarı'nın
kervanına sen kılavuzluk et!
Bu iyi bir iştir, sana yardım
ederim! dedi.
Kureyş'in diğer ileri
gelenleri de onu teşvik ettiler.
Berrad bin Kays bir miktar süvari ile Hîre'ye gitti.
Hükümdara teklifini yaptı.
Fakat bu sırada Hevazin
Oğullan'ndan Urve de geldi ve
kervanı daha iyi şartlarla,
Necd yolundan Mekke civanna götüreceğini söyledi.
Numan düşündü; iki tarafla
konuştu. Ne kadar muhafızları
olduğunu sordu; neticede
Urve'yi tercih etti.
Urve kervanı aldı ve yola
çıktı. Bir kum denizinden
farksız olan çöle girdi. Günün
en sıcak saatlerinde dinleniyor, serin zamanlarda durmadan ilerliyordu.
Herrad, kendi işini bozduğundan dolayı Urve'ye kız-

mıştı. Onu öldürmeye karar
verdi. Kervanı takip etti.
Birkaç gün sonra çölün ortasında ansızın bastırdı.
Uyumakta olan Urve'yi uyandırdı, yalın kılıç karşısına
dikildi ve onu öldürdü, kervanı aldı; selâmetle Mekke'ye
götürdü.
Bu cinayet, zilkade ayında işlenmişti. Bütün Arap
kabileleri ve Mekke'lilcr tarafından kabul edilmiş olan pek
eski bir kanuna aykırıydı.
Hevazin Kabilesi'nin intikam
için Kureyş üzerine yürüyeceğine şüphe yoktu. Çünkü
Kinanc Oğulları, Kureyş'in
himayesinde idiler, hatta
onlardan teşvik gördükleri
biliniyordu.
Nitekim böyle oldu.
Hevazin Kabilesi silahlandı,
Mekke üzerine yürüdü. Kureyş
Kabilesi de onlara karşı çıktı.
Akşama doğru Nahle'de bir ok
savaşı başladı.
Umeyye ailesinin reisi
Harb, elinde Kusayy'ın bayrağı
olduğu halde Kureyş saflarının
ortasında bulunuyordu.
Abdullah ve Hişam,
cenahları idare ediyorlardı.
Hz.Muhammed(SAV) safların
gerisindeydi. Hevazin savaşçıları tarafından atılan okları
toplayarak amcalarına veriyor,
onlar da düşmanlarına atıyorlardı.
Hevazin, kalabalıktı ve
Kureyş savaşçılarının yenile-

ceklerine şüphe yoktu. Bunun
için Harb bin Umeyye çekilme
emrini verdi. Kureyş savaşçıları Mekke'ye çekildiler,
Kâbe’nin mukaddes hududuna
girdiler. Hevazin savaşçıları
durdular ve bağırdılar:
- Gelecek sene Ukaz'da
buluşalım!
Harb bin Ümeyye'nin
emriyle oğlu Ebu Süfyan şu
cevabı verdi:
- Pekala!.. Orada buluşacağız!
Hevazin savaşçıları çekilip gittiler.
Hire Hükümdan'nın
develeri ve mallan, Berrad bin
Kays'la, Kureyş' in ileri gelenleri arasında paylaşıldı. Ümeyye Oğullan bu gibi macera
adamlarını koruyorlardı.
Çünkü onların kılıçlarına ve
cesaretlerine muhtaçtılar.
Macera adamları da lüzumunda Mekke'yi bir sığmak gibi
kullanmak için Kureyş büyükleriyle iyi geçinmeyi tercih ediyorlardı.
Ertesi sene iki taraf yeniden savaşa hazırlandılar,
Hevazin Kabilesi diğerlerinden evvel Ûkâz civarına geldiler, bir tepe üzerine yerleştiler.
Sonra Kureyş Kabilesi müttefikleri Kinane, savaşçılarıyla
beraber Ümcyye bin Harb'in
komutası altında göründüler.
Ümeyye bin Harb müttefiklerini kendi arkalarına yerleştirmiş, hiçbir sebeple yerle-

rinden ayrılmamalarını emretmişti.
Savaş iki tarafın birbirlerine ok yağdırmalarıyla başladı.
Hz.Muhammed(SAV)
yine amcalarının arkasındaydı
ve Hevazin savaşçılarının attığı okları toplayıp onlara veriyordu.
Kureyş yiğitleri önce
üstünlük gösterdiler, düşmanlarından birçoğunu öldürdüler. Fakat sonra gerilemek
zorunda kaldılar. Kinane
savaşçıları bunu görünce yerlerinden ayrıldılar, ileri hamle
yaptılar. Ancak bu suretle
Kureyş'in fazla kayıp vermesini önlediler. Bununla beraber
Hevazin Kabilesi'nin karşı
hücumuna dayanamadılar,
müttefikleriyle beraber gerilediler. Bir defa daha Mekke'ye
çekildiler.
Hz.Muhammed(SAV) kendi
kabilesinin yeni bir yenilgisine
şahit oldu.
Barışın kurulması için
aracılık edenler vardı. Fakat
uyuşmaları mümkün olmadı.
İki ay sonra taraflar aynı
yerde karşılaştılar.
Ümeyye'nin "arslanlar"
diye meşhur olan altı oğlu bu
sefer son derece cesaretle ve
ustalıkla düğüştüler, üç defa
gerilemek zorunda kaldıktan
sonra, safları sıklaştırdılar.
Ya zaferi kazanmak
yahut ölmek için yemin ettiler.

Bu hal diğerlerinin de cesaretlerini artırdı. Kureyş savaşçıları sol dizlerini yere dayayarak
o kadar hızla ve birbiri ardından ok yağdırdılar ki; Hevazin
Kabilesi'nden ilerlemek isteyenler yerlere serildiler. Bu
sefer zafer Kureyş'indi.
Mekke'de şairler bu zaferi parlak kasidelerle kutladılar.
Harp bu şekilde kısa
veya uzun aralıklı küçük çarpışmalarla iki sene daha
sürdü. Nihayet Hevazin
Kabilesi barış teklifini kabul
etti. İki tarafın ölüleri sayıldı.
Hevazin'den ölenlerin Kureyş'e
göre yirmi kişi fazla olduğu
anlaşıldı. Kureyş Kabilesi bunların diyetini ödedi. Savaşa
son verildi.
Hz.Muhammed(SAV) o
sırada on dokuz yaşında bulunuyordu ve son çarpışmalarda
bir kaç ok atmıştı. Fakat kimseyi öldürmemişti.
Haram aylarda işlenen
bir cinayet yüzünden çıktığı
için bu savaşa "FİCAR
SAVAŞI" denildi.
(Devamı Pazartesi)

Sayfa
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‘Taşeronda sona gelindi’
Maliye Bakanı
Naci Ağbal, hükümet
olarak taşeron çalışanlarla ilgili yürüttükleri
çalışmanın tamamlanma aşamasına doğru gittiğini söyledi.
Dün Çorum’a gelen ve
Çorum Valiliğini ziyareti esnasında
taşeron işçilerle ilgili yapılacak olan
düzenlemeler hakkında sorulan soruya yanıt veren Bakan Ağbal, Çalışma
Bakanlığı ile birlikte bakanlıklarının
bu konuda çalışma yürüttüğünü vurguladı.
Maliye Bakanı Naci Ağbal,
“Bu uygulamanın yapılacağı bazı
bakanlık ve mahalli idarelerle uygulamanın içeriği ve teknik detaylarını
çalışıyoruz. İstiyoruz ki bu çalışma
ortaya çıktığında her bakımdan çalışma tamam olsun. Hem çalışanlar
bakımından istedikleri ve bekledikleri sonuç elde edilsin hem de öbür
tarafta kamu hizmetlerinin sunumunda yeni getireceğimiz istihdam
modeline katkı versin” diye konuştu.
Bakan Ağbal, konuşmasını şöyle
sürdürdü:

de siyasette sağlanan istikrar ve
güçlü
hükümetler
sayesinde
Türkiye’nin genelinde büyük bir
büyüme kalkınma hamlesi oluşturulurken Çorum’da bundan nasibini
aldı.
13 yıldı 8 milyar liraya yakın
Çorum’a yatırım yapılmış. Eğitimde
sağlıkta bilimde sanayide altyapıda
ulaşımda. Çorum birçok vilayette
olduğu gibi bu yatırımlardan hak
ettiği payı almıştır.
Bugüne kadar vekillerimizin
Çorum’da ne kadar emeği olduğuna
şahidim.
Siyasete girmeden öncede de
bürokratken de vekillerimizin
Çorum’un dertleri ile dertlendiklerini
nasıl koşturduklarını bilen bir insanım. Bende karınca karınca kendilerine destek verdim. Belediye başkanı
Çorum’un çehresini değiştirdi, belediyeciliğin nasıl olacağını herkese
gösterdi. Hayranlık duyuyorum.

BAŞBAKANIMIZ İLE
BİRLİKTE AÇIKLAMA
YAPACAĞIZ

Ailem Çorum’da yaşadığı
için Çorum’da sadece ana bulvarlarında gezmiyoruz. Sokak aralarında
bile çok güzel sosyal donatılar parklar bahçeler yapılmıştır. Tüm
Türkiye ile iddialarımız var.
Türkiye’nin sorunlarını çözmek için
gayret ediyoruz bu arada yetiştiğimiz
memleketimiz olan Çorum’un da
problemlerine
koşturacağız.
Gayretlere destek olacağız, Çorum’u
bugünden daha iyi noktaya taşıyacağız. Sosyal olarak eğitimde ne gerekiyorsa iyi noktaya getireceğiz.

“Taşeron işçilerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Hükümet
olarak taşeron çalışanlarla ilgili
seçim beyannamemizde bir çalışma
yapacağımız bu konuda bir düzenleme yapacağımız hususu açıktı. Çalışma bakanlığı ile birlikte bu çalışmaları yürütüyoruz. Bu uygulamanın
yapılacağı bazı bakanlık ve mahalli
idarelerle uygulamanın içeriği ve
teknik detaylarını çalışıyoruz.
İstiyoruz ki bu çalışma ortaya
çıktığında her bakımdan çalışma
tamam olsun. Hem çalışanlar bakımından istedikleri ve bekledikleri
sonuç elde edilsin hem de öbür tarafta kamu hizmetlerinin sunumunda
yeni getireceğimiz istihdam modeline katkı versin. Çalışmalarımız
tamamlanma aşamasına doğru gidiyor. Yakında zaten bittiğinde
Başbakanımız ile birlikte açıklama
yapacağız.

ÇORUM’UN ÇEHRESİ
DEĞİŞTİ

Ak Parti iktidara geldikten
sonra Çorum’un çehresi değişti. Ak
Parti hükümeti döneminde ekonomi-

ÇORUM’DA
SADECE ANA
BULVARLARINDA
GEZMİYORUZ

ÇORUM ÇORUMLU TÜM
HEMŞERİLERİMİZİN
GÖNÜLLERİNİN
MERKEZİ

Çorum Çorumlu tüm hemşerilerimizin gönüllerinin merkezi.
Benim için heyecan verici duygulandığımız bir ziyaret. Yıllarımızı verdiğimiz bir ortam. Bulunduğumuz
noktada bize gösterilen istikamet
sayesinde bizi yetiştiren bu topraklara nasıl hizmet edebiliriz bunları
konuşacağız. Tüm Çorumlu hemşerilerimizin Ramazanlarını tebrik ediyorum. Ramazan ayı bereket ayı.
Şimdiden herkesin bayramını tebrik
ediyorum.” (Ebru ÇALIK)

‘Gönüllerin merkezi olmak daha önemli’

Maliye Bakanı Naci Ağbal, son
günlerde Çorum’un dünyanın merkezi olduğu söylentilerine değinerek, dünyanın merkezi olmaktan
gönüllerin merkezi olmanın daha
önemli olduğunu söyledi.
Dün Ak Parti İl Teşkilatını ziyaretinde konuşan Bakan Ağbal, birçok
kişiden Çorum’u daha iyi tanıdığını, Çorum’un gelişmesine büyümesine tanıklık ettiğini vurguladı.
“Bundan sonra ben de karınca
kararınca tüm memleketimize hizmet ederken yetiştiğimiz büyüdü-

ğümüz yiğit insanların şehrine dünyanın merkezi olmaktan daha
önemli olan gönüllerin merkezi
olan bu şehrin büyümesi için gelişmesi için elimizden geleni yapacağız” diyen Bakan Ağbal, kapısının
her zaman açık olduğunu kaydetti.
Bakan Ağbal, konuşmasını şöyle
sürdürdü:
“Bu davanın Çorum’da büyümesi
için gelişmesi için canla başla çalışıyorsunuz. Ak parti kurulduğu
günden bu yana halka hizmeti esas
alan bir parti olmuştur. Partimizin

kurucu lideri Cumhurbaşkanımızın
liderliğinde Türkiye’ye çok büyük
hizmetler yapıldı. Bu hizmetler
artarak devam edecek. Bu hizmetlerde en büyük kahramanlar bana
göre teşkilat mensupları olarak sizlersiniz. Vatandaşlara yaptıklarımızı anlatıyorsunuz. Sizlerin sayesinde bu dava dimdik ayakta.
Bundan sonra da ben de karınca
kararınca tüm memleketimize hizmet ederken yetiştiğimiz büyüdüğümüz yiğit insanların şehrine dünyanın merkezi olmaktan daha

önemli olan gönüllerin merkezi
olan bu şehrin büyümesi için gelişmesi için elimizden geleni yapacağız.
Kapım her zaman açık. Ne zaman
sorununuz olursa beklerim. Birlikte
olma sebebimiz Ramazan ayı. Bir
bereket bağışlanma ayıdır.
Ramazan bayramla birleştirilecek.
Hepinizin Ramazanınızı tebrik ediyorum. Bayramınızı şimdiden kutluyorum. Tüm teşkilat mensuplarına yürekten teşekkür ediyorum.”
(Ebru ÇALIK)

Bakan Ağbal’dan
Ak Parti’ye ziyaret

Maliye
Bakanı
Çorumlu hemşerimiz
Naci Ağbal, Çorum
ziyareti kapsamında
Ak
Parti
İl
Teşkilatını ziyaret etti. Parti binası
önünde çiçeklerle karşılanan
Bakan Ağbal, kendisini bekleyen
partililerle tek tek el sıkıştı. Ak
Parti Çorum Milletvekili ve
TBMM İdare Amiri Salim Uslu,
Ak Parti Çorum Milletvekili
Ahmet Sami Ceylan, Belediye
Başkanı Muzaffer Külcü’nün eşlik
ettiği Bakan Ağbal, Ak Parti İl
Başkanı Rumi Bekiroğlu, Ak Parti
Merkez İlçe Başkanı Yaşar Anaç
ve çok sayıda partili tarafından
parti binası önünde karşılandı.
Parti binasında bulunan toplantı
salonunda gerçekleştirilen toplantıda Maliye Bakanı Naci Ağbal,
Ak Parti Çorum Milletvekili ve
TBMM İdare Amiri Salim Uslu,
Ak Parti Çorum Milletvekili
Ahmet Sami Ceylan ve Ak Parti İl
Başkanı Rumi Bekiroğlu kısa
birer konuşma yaptı. Bekiroğlu,

dünyanın merkezi Çorum’da
Maliye Bakanı Naci Ağbal’ı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını
belirterek, Çorum’a yapılan hizmetlerde desteklerinden dolayı
kendisine teşekkür ettiğini vurguladı.
Ak Parti Çorum Milletvekili ve
TBMM İdare Amiri Salim Uslu,
Çorum’un gönüllerin merkezi
olduğunu Ankara’da kendilerini
yalnız hissetmediklerini dile getirerek, Bakan Ağbal’ın Çorum’a
ilgisinin devam ettiğini, Maliye
Bakanlığının oluru ile Çorum’a
güzel hizmetler yapıldığını vurguladı. Ak Parti Çorum Milletvekili
Ahmet Sami Ceylan ise maliye
kampusunun yerinin temini konusunda Bakan Ağbal’ın büyük katkılarının olduğunu kendisine
teşekkür
ettiğini
kaydetti.
Konuşmaların ardından Maliye
Bakanı Naci Ağbal’a Ak Parti İl
Başkanı ve ilçe başkanları tarafından hediyeler verildi. Toplantı
daha sonra basına kapalı olarak
devam etti. (Ebru ÇALIK)
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Bakan Ağbal, Çorum’a geldi
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Bakan Ağbal’dan

TSO’ya ziyaret

Maliye Bakanı Naci Ağbal,
Çorum ziyareti kapsamında
Ticaret ve Sanayi Odasını
(TSO) ziyaret ederek,
TSO’nun meclis toplantısına
katıldı.
Dün Çorum’a gelen ve bir dizi
ziyaret gerçekleştiren Bakan
Ağbal, Ticaret ve Sanayi
Odası’nda TSO Meclis
Başkanı Erol Karataş ve TSO
Yönetim Kurulu Başkanı Çetin
Başaranhıncal tarafından karşılandı. Ziyarette Bakan Ağbal’a
Vali Necmeddin Kılıç, Ak
Parti Çorum Milletvekili ve
TBMM İdare Amiri Salim

Uslu, Ak Parti Çorum
Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan, Belediye Başkanı
Muzaffer Külcü, Ak Parti İl
Başkanı Rumi Bekiroğlu eşlik
etti.
TSO Meclis Başkanı Erol
Karataş ve TSO Yönetim
Kurulu Başkanı Çetin
Başaranhıncal tarafından
Maliye Bakanı Naci Ağbal’a
hediye verildi. İş adamlarının
katılımı ile düzenlenen TSO
Meclis Toplantısı ise basına
kapalı olarak gerçekleştirildi.
(Ebru ÇALIK)

Maliye Bakanı
Çorumlu hemşerimiz Naci
Ağbal, çeşitli ziyaretlerde
bulunmak için Çorum’a
geldi. Dün Valilik önünde
karşılanan Bakan Ağbal, Valilik defterini imzaladıktan sonra, Çorum ile ilgili
açıklama yaparak, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Ağbal’ı Vali Necmeddin
Kılıç, Ak Parti Çorum Milletvekili ve
TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Ak
Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan,
Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Vali
Yardımcıları, Ak Parti İl Başkanı Rumi
Bekiroğlu ile bazı kurum ve kuruluşların temsilcileri karşıladı.
Bir süre Vali Necmeddin Kılıç
ile görüşen Ağbal, daha sonra Ulu
Cami’de Cuma namazı kıldı. Belediye
Başkanlığını ziyaret eden Bakan Ağbal,
Ak Parti il teşkilatını ziyaretinden sonra
ise Hıdırlık Cami’de ikindi namazı
kıldı. Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret
eden Maliye Bakanı Naci Ağbal, işadamları ile bir araya geldi. Bakan
Ağbal, iş adamları ile birlikte iftar programına katıldıktan sonra Çorum’dan
ayrıldı. (Ebru ÇALIK)

Çiftçi bakandan yardım istedi

Maliye Bakanı Naci
Ağbal, Çorum Valiliğini
ziyaretinin ardından Cuma
Namazını kılmak için Ulu
Camiye gitti. Bakan
Ağbal, namaz sonrasında ise cami bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Bakan Ağbal ile vatandaşlar arasında
ilginç diyaloglar yaşandı. 54 yaşındaki
Mustafa Ecevit isimli çiftçi, nitratlı
gübre satışının yasaklanmasıyla ilgili
sorunlarını bakan Naci Ağbal’a ileterek yardım istedi. Mustafa Ecevit,
“Toprağı gübrelemezsem zarar ederim.
Karım beni boşar” dedi.
Konuyla ilgili Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile
görüşeceğini dile getiren Bakan Ağbal,
"Hanım seni kapının önüne koymasın.
Neden kaynaklanıyormuş. Birazdan
bakan beyle görüşeceğim" dedi.

Tatil zili çaldı
2015-2016 eğitim-öğretim yılı sona erdi.
Çorum’da da 94 bin 675 öğrenci karne
heyecanı yaşadı

Okullarda tatil zili
çaldı. Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün
düzenlediği karne
töreni bu yıl Fatih
Sultan Mehmet İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Törene Vali
Yardımcısı Adem Saçan, Milli
Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve
bazı bürokratlar katıldı.
Vali Yardımcısı Adem Saçan ve
beraberindekiler bir sınıfı ziyaret
ederek, öğrencilerle bir araya
geldi.
Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali
Büyük yaptığı açıklamada Çorum
genelinde 22 anaokulu 241 ilkokul,
156 ortaokul ve 103 ortaöğretim
kurumu olmak üzere toplam 522
okulda eğitim öğretim yapıldığını
belirtti. Büyük, bu okullarda 94 bin
675 öğrenci ve 6 bin 146 öğretmenle eğitim öğretim faaliyetinin

gerçekleştiğinin kaydetti.
Vali Yardımcısı Adem Saçan’da
açıklamasında öğrencilere ve velilere tatille ilgili tavsiyelerde bulundu. Saçan teknoloji bağımlılığına
dikkat çekerek, çocukların tatillerini bilgisayar ve televizyon başında
geçirmemeleri konusunda ailelerin
daha hassas olmasını istedi.
Artık günümüzde eğitimin daha
kaliteli hale geldiğini belirten
Saçan, "Öğrencilerimiz artık akıllı
tahtalarla, tablet bilgisayarlarla
eğitim görüyor. Bu da tüm ülke
genelinde olduğu gibi Çorum'da da
eğitim kalitesini yükseltiyor.
Çocuklarımız daha iyi şartlarda
eğitim alıyor." dedi.
Vali Yardımcısı Adem Saçan
konuşmasının ardından ilk karneyi
verdi. Daha sonra karne dağıtım
törenine katılanlar tarafından
öğrencilere karneleri verildi.
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Ceritoğlu’na taziye
ziyaretleri sürüyor

AK Parti Çorum Milletvekili,
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyon Üyesi Lütfiye İlksen
Ceritoğlu Kurt'a taziye ziyaretleri
devam ediyor.
Çorum İl Özel İdare Genel
Sekreteri Ömer Arslan, Gıda Tarım
ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan
Elfaz Ermiş, Gençlik ve Spor İl
Müdürü Haşim Eğer ve Aile

Politikalar İl Müdürü Ali Dinçer
Ceritoğlu'na taziye ziyaretinde
bulundular. Kurum Müdürleri bir
süre önce annesini kaybeden
Ceritoğlu'na taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı dilediler. AK Parti
Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen
Ceritoğlu Kurt taziyeleri evinde
kabul etti.

Minikler karne
sevinci yaşadı

Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu
Anasınıfı öğrencileri ilk kez karne
almanın sevincini yaşadı. Dün tüm
Türkiye genelinde olduğu gibi
Çorum’da da okulların tatil edilmesi
nedeni ile törenler düzenlendi.
Karne törenlerinde en büyük
heyecanı ise anasınıfı öğrencileri
yaşadı. Minik öğrenciler aileleri ile
birlikte sabah saatlerinde okullarına
giderek, karnelerini aldı.
Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu
Anasınıfı Öğretmeni Mehtap Özkeskin Ayın, velilerle ve öğrencilerle
kısa bir konuşma yaptıktan sonra
minik öğrencilere karnelerini takdim
ederek, vedalaştı.
Bir yıl boyunca bir arada
hem öğrenen hem oyunlar oynayan
minik öğrenciler arkadaşlarından ve
öğretmenlerinden ayrılmanın üzüntüsünü yaşarken, bir yandan da ilk
kez karne almanın heyecanını ve
sevincini yaşadı. (Ebru ÇALIK)

Miniklerin Hititler Defilesi beğenildi
Geçmişten
Geleceğe
Gülümse Projesinde uygulama takvimine bağlı tüm etkinlik ve faaliyetler; düzenlenen Hititler Defile
etkinliği ve Tarihi Değerler konulu
resim sergisinin açılışı ile tamamlandı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Çorum Kent Konseyi işbirliğinde
hazırlanan ve Karşıyaka İlkokulu
tarafından uygulamaya konulan
Geçmişten Geleceğe Gülümse
Projesi kapsamında; 7-10 yaş gurubu öğrencilerde tarih ve çevre bilinci oluşturmaya yönelik etkinlik ve
faaliyetlerin son bölümü olan,
Hititler Defilesi düzenlenerek,
drama etkinliği yapıldı.
Hitit Kralı defilenin sonunda
bir konuşma yaparak günümüz
insanlarına seslendi. Kral konuşmasında “Selam olsun size! Ey, Hatti
topraklarına sahip çıkan yüce insanlar! Duyduk ki, bizden sonra buraları yurt edinmişsiniz. Eşyalarımıza
göz kulak olmuşsunuz. Size halkım
adına teşekkür ediyorum. Bir dua
yapalım da, toprağınız bereketli
olsun” ifadelerini kullandı.
Yapılan Bereket Duasının
ardından, Hitit halkı adına kral ve
kraliçe, günümüz insanları adına
okul müdürü Cemalettin Tunç arasında temsili olarak, tarihi ve çevreyi koruma anlaşması yapıldı.
Anlaşma metni Hititli katip tarafından okuldu ve taraflarca kabul edildi. Anlaşma temsili Hitit halkını
oluşturan öğrenciler tarafından
sevinçle karşılandı.
Drama etkinliğinin ardından,
proje kapsamında düzenlenen Tarih
ve Çevre konulu yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Nehir Derin, Cemre Gülistan ve
Azra Deniz Gömleksiz’e ödüllerini
Okul Müdürü Cemalettin Tunç
verirken; Nehir Özkeskin, Emre
Uysal ve Eylül Bıyık’a ödülleri okul
müdür yardımcısı Halil Ünal tarafından takdim edildi.
Etkinliklerin ardından Tarihi
Değerlerimiz konulu resim sergisinin açılışı yapılarak, velilerin beğenisine sunuldu.

Hayvan Koruma Gönüllüleri

sertifikalarını aldı

Çorum Belediyesi, hayvan gönüllülerine yönelik eğitim düzenledi.
Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından
düzenlenen “Hayvan Hakları Gönüllü
Eğitimi”ni tamamlayan hayvan gönüllüleri sertifikalarını Belediye Başkan
Yardımcısı Turhan Candan’ın elinden
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aldı.

Hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması, işaretlenmesi ve sahiplendirilmesi ile ilgili bilgilendirmenin yapıldığı
eğitime Çorum’da faaliyet gösteren hayvan hakları savunucusu sivil toplum kuruluşları HAYKODER ve BİKTUDER

gönüllülerinin katıldığını belirten Turhan
Candan, “Sokak hayvanları konusundaki
gayretleri ve hassasiyetleri nedeniyle tüm
hayvan severlere teşekkür ediyorum”
diye konuştu.

Nüfusun yüzde 15,1’i sosyal

koruma kapsamında maaş aldı
Türkiye’de sosyal koruma kapsamında
maaş (emekli/yaşlı, dul/yetim ve engelli/malül
maaşı) alan kişi sayısı yıllar itibarıyla artış gösterdi. 2011 yılında düzenli maaş alanların oranı
yüzde 14,7 iken 2014 yılında bu oran yüzde
15,1'e yükseldi.
Emekli/yaşlı ve dul/yetim maaşı alanların oranı 2014 yılında yüzde 14,1 oldu. Sosyal
koruma kapsamında emekli/yaşlı ve dul/yetim
maaşı alan kişi sayısı 2011 yılında 10 milyon
291 bin iken, 2014
yılında 10 milyon
958 bin kişiye ulaştı. Diğer bir ifadeyle 2011 yılında
nüfusun
yüzde
13,8'i emekli/yaşlı
ve dul/yetim maaşı
alırken, 2014 yılında bu oran yüzde
14,1 oldu.
Seçilmiş
Avrupa
Birliği
ülkelerinde 2013
y ı l ı n d a
emekli/yaşlı
ve
dul/yetim maaşı
alan nüfus oranının
en yüksek olduğu

ülke Slovenya oldu
Bu ülkeler içerisinde, sosyal koruma kapsamında düzenli emekli/yaşlı ve dul/yetim maaşı
alan kişilerin ülke nüfusu içindeki yüzdesi bakımından 2013 yılında Slovenya yüzde 29,2 ile
birinci, Litvanya yüzde 26,7 ile ikinci ve
Bulgaristan yüzde 26,4 ile üçüncü sırada yer
aldı. Türkiye'de ise bu oran yüzde 14,1 olarak
gerçekleşti.
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İŞ İÇİNDE EĞİTİM
TÜRKÜ,
GÂVURUN
SIRTINA
BİNDİRMEK
İÇİN

Son günlerde okurlarımızdan aldığımız mektupların
çoğunluğu, ortak bir konuda birleşiyor. Mektup gönderen değerli
okurlarımız; bay olsun, bayan
olsun, kendilerinin ne gibi faaliyette
Bulunmaları gerektiğini
soruyor ve kendilerine bu konuda bildiride bulunmamızı istiyorlar.
Evet değerli soranlarımız,
okurlarımız. Önceki sayılarımızı
araştırdığınız takdirde, sorularınızın cevabını bulmanız mümkünse de, biz arzunuz üzere bir
kez daha birliğimize katılma
gereklerini açıklayacağız.
Bildiğiniz gibi İş İçinde
Eğitim köşemizin amacı: Türk'ü
gâvurun sırtına bindirecek güce
ermek. Bunun için de her birimiz yaptığımız her işimizle beraber, eğitim de yapacağız. Yani
işimiz içerisinde eğitimimizi
uygulayacağız.
Eğitimimizin başlangıcı
erkekler için: Neşr-i Takdim.
Hanımlar için ise: Hüner
yarışının yarışçısı olmak.
Yayınlarımızdan fikrimizi
bir yandan öğrenip, bir yandan
uygulamaya çalışırken, yayınlarımızın her sayısını diğer kardeşlerimize ulaştırmayı da
aksatmadan kendimize vazife
edineceğiz.
Hanım kardeşlerimize de
bu konuda bir yarış düzenledik.
Onlar da günlük işleri ile beraber fikri öğrenip, uygulamasını
yaparken, el işlerinin en iyisinin
örneği ile yarışa katılıp, daim
olan bu yarıştan kazanç sağlamalıdırlar.

Anaman
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HER İNSAN OLAYLARI KENDİ
UMDUĞU GİBİ İSTERSE,
HUZURSUZLUKLAR TABİİ
OLARAK GELİŞİR

Her insan, bildiğini tamam,
düşündüğünü doğru, yaptığını haklı,
olayları da kendi umduğu gibi ister.
Bu yüzden, huzursuzluk tabii
halde gelişir ve devam eder...
Meselenin ağırlık noktası pek
tabi ki algılama ve anlayıştır. İnsan,
algılaması ve anlayışı ile huzurlu ve
yine algılama ve anlayışı ile huzursuzdur.
"Cemali yâr ile ezelde birdim.
Miratı aynile bu cisme geldim"
diyebilecek bir inceliğe ve birliğe
ulaşmak, böylesine evvel ve sonu
birleştirmek, zaman ve mesafe
mefhumunu hallederek ona hükmetmek, teklikte çokluğu, çoklukta
tekliği gerçek müsbetliği ile bu
ölçüde yaşayabilmek.
Yukarıdaki mısra ile lütfen
aşağıdakileri karşılaştıralım.
"Ehli dil ankasıyım
Endazeler hasıyım
Sırrın aşinasıyım
Ad oldu insan bana."
Yine: "Ete kemiğe büründüm.
Yunus diye güründüm"
Mesele, ağaçtan elma yapanla, insandan uzay mekiği veya
modül (ay örümceği) yapanın veçhelerindekini tanıyabilmek, uyanık
yaşayarak anlayabilmektir.
Ayrı görüşler, ayrı bir olmaktan
doğmuyor mu?
İki olan şaşı görür. Kendi ferdî
olumunda, duyumsal, ruhsal ve
fiziksel yapılarının dengesine ulaşan insan, hiç, türlü, çeşitli olur
mu?
Olur, olmasına ama fikir ve

anlayışta çeşitlilik tabiidir de bu
türlü çeşitliler yüzünden saygısızlık,
beğenimsizlikler yersizdir demek
istiyoruz.
Takdir yani hüküm ve karar
sahibi olmak, başta bilmek- bulmak- mukayeseden sonra olmakla
kabildir.
Şöyle bir hatırlamak lâzım;
Bize bir bardak su gösterseler...
Suyu berrak gördüğümüzden, temiz
diye içeriz.
Biz içeriz de bir doktor içmeyebilir.
O, mikrobiyoloji bilgisine
dayanarak, suda basil (mikrop)
olup olmadığını araştırır, ondan
sonra temizse içer.
İş şimdi bu kadarla da kalıyor
mu? Baksanıza, o toplulukta bulunan üçüncü şahıs, bu suyu yine
içmeyebilir.
Ya o, ne demektedir?
O şahıs da fizik bilginidir.
Sudaki radyoaktiviteden korkabilir.
Onu bir fizik laboratuarına gönderir.
Zararlı değil- se içer.
İşte böyle, bir su, evet bir su
ama bakın ki, hakkında kaç çeşit
bilgi var.
Şöyle bir an düşünelim. Bu üç
şahsın da kendi bildiğinde ısrar
etmesini ve "temiz diyorum ya işte
temiz" demesini.
Tahammülü ne güç şey değil
mi? Küçükken öğrenmiştim; "Bir
şeyin reddinde fayda yoksa otomatikman kabulü faydalıdır." Hani, hiç
olmazsa, barışın asgari şartı olur
belki.

Faydalı Bilgiler: Kâfur Nedir
Kâfur, kışın yaprak dökmeyen,
50 metreye kadar boylanabilen, Uzak
doğu ülkelerinde yetişen bir bitkidir.
Kâfur ağacının odunu su buharında
damıtılarak saf kâfur yağı elde edilir.

Kâfur Bitkisinin Faydaları

o Bronşit ve akciğer hastalıklarına karşı iyi gelir.
o Uyarıcı etkisi vardır.
o Kalbi, sinirleri, beyni ve solunum yolu sistemini uyarır.
o Romatizmaya karşı iyi gelir.
o Durmayan kanı keser.
o Göz iltihabına ve kanlanmasına karşı iyi gelir.
o Ağrı kesicidir.
o Ateş düşürür.
Özellikle ishale karşı kaynatılıp bal ile tatlandırılarak içilirse ishali geçirir. Diş ağrısı, uyku sorunu
gibi bir çok derde deva olur. Akciğer
ve solunum yollarına iyi gelir.
Antiseptik özelliği vardır. İspirto ile

karıştırılıp saçtaki kepeklenmeye
karşı kullanılabilir. Kâfur yağı zeytinyağı ile karıştırılıp burna çekilirse
burun kanmasını giderir. Su ile karıştırılıp içilirse de harareti alır. 1 veya
2 gram’dan fazla kullanılması; baş
dönmesi, bulantı, kusma, yüksek tansiyon ve böbrek taşı oluşumuna
sebep olur. Böbrek taşlarının oluşmaması için bal ile tatlandırılıp içilmesinde hiç bir yan etkisi görülmez.

Kırkambar

Kuru Kahve - Baharat - Yemiş - Aktariye
Gazi Cad. No: 50 / A (Vergi Dairesi Yanı)

K.K. 77

Kız neye demişler ki, bu kadar isim yapmış?
Öyle ki: Eğer bildiğimiz kızsa!. . Bir iki ıslıkla bile
ele geçirip oynanıyor. Başka kızsa, neye denmiş de,
bu kadar büyük ehemmiyet taşıyor? Evet, kız gibi...

Siparişleriniz için
0 212 518 23 97
www.ozdengazetesi.com.tr

" Kız gibi " diye tarif vesilesi oluyor. Ama
hangi kız? Bu sözü ifade eden hangi kız? Ana
karnı; fiziksel yapının kurumu olduğu kadar, inancın ve ahlâkın da temeli ve ilk olumudur. Nasıl ki
bitki topraktan çıkıp, dönüp dolaşıp, yine toprakta
kaybolur. İnsan da, insanlık da bunun gibi başka
yerden temin edilemez. Analar, ana olup ehliyetli
kızlar yetiştirecek, onlara layık olmak için, delikanlı erkeklerin de ona göre idealist olmaları kolayca
temin edilecektir.
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ANINI YAŞA
KENDİNİ YAŞA

SEN BİR GEMİSİN

ŞU HAYAT DENİZİNDE!..

SAPMAZ BİR ADALET KAZANMAK İÇİN!
Kapılma afaki boşluklara!.. Kapılacaksan
bir azimliye kapıl kişilikten yanaa! Unutma ki bu
insan biçimine: kişilik şahsiyetini bulmak için
geldin! kişilikte şahsiyet ön gelmiyorsa, kafanda
ne yapsan hiç!.. Ne olsan yine hiç hiç olursun
hiç!.. Kendini çok şey olarak kabul ederler ama,
insan olarak, saygı ile kabul edemezler!..
1935 yılında köy okulunun ikinci sınıf
okuma kitabında okuduğum bir
vezir hikâyesi vardı. O büyük hikayenin
esprisini daha yeni yeni anlıyorum. Bilinen
hikâyedir. Onun için tam anlatmaya lüzum görmüyorum. Kanımızca bir cümlesi yetecek.
'Oğlum, ben sana vezir olamazsın demedim.
İnsan olamazsın dedim.
Evet, efendim evet. Her mevkiye, her servete ulaşmak, o zirvelerin üstünde görünmek, esas
değer kazan- değildir, insan için esas değer:
Kişilik şahsiyeti bulmaktır Bu esasları iyi anlayabilmek ve de değerlendirebilmek için, kendimizi
anımızla yaşamamız gerekir. Kendimizi anımızla
yaşamazsak, benzetmelere gider, esas maksattan
uzaklaşırız. Öyleyse, yaklaşalım ve anlaşalım.
Önceki yazımızda; "İnsanın iradesi ve hedefi: Kişilik eğitimini amaç tuttuğu zaman doğar
demiştik. Şahsiyet bulduğu zaman, reşit yaşa gelmiştir. Hedefine ulaştığı nispette yaşı ilerler.
Kararı kesinlikte oldukça, sağlığı yerindedir.
Azimkâr lığı kadar da gücü şen olur!.." demiştik.
Bütün insan eğitimi ve bütün açılarındaki
gelişme ve geliştirmelerin kişilik temelindeki şahsiyete göre kurulması gereklerinde israr etmiştik.
Bu esasları her an israrla kendimize ön kabul
tutmamız zaruridir. Biz ki insan biçiminde, insan
olarak yaratıldık; bizim ki Has Yapı'mız insandır.
Derinliklerimizde kişilik şahsiyeti her an kendini
ispat eder.
Tabii yapımızın tabii hedefi: Kişilik şahsiyetinin şerefidir. Hedefi tabiimiz budur. Yapımız
buna göredir. Kesin Kararımız bunu gerçekleştirmek olacak. Azimkârlığımızı bu konuda kullanacağız. Biz insanların her türlü yetenek için güç
kaynağımız; kişilik için olan azimkârlığımızdır.
Yeterli ve gerekli bir insan olmak istiyorsak:
Güç lâzım. Güç istiyorsak; yukarıda arzettiğimiz
gibi, o yoldaki azimkârlığımızdır. Güç kaynağını
müspet olarak bulduk. Yaşamanın temeli de
budur. Böyle mazbut temel üstüne kurulan hayat
koşulları, sıra ile şahsiyetli bir hüviyet kazanır.
Adap,
Terbiye,
Nezaket,
Hürmet gibi kurallar, hedefe matuf olunca,
değişmezlik kazanır Yabancı aşı olmaz. Öğrenimler büyük bir hız kazanır.
Çünkü, bir gaye var. Alışlar-verişler ciddi
ve bir emniyet temeli üstüne kuruludur ve gerçekten sapmaz bir adalet kazanır. Bütün düzenlerin al tındaki temelin, kişilik olduğuna
kimse"hayır" diyemez.
Bütün temennilerin gerçekleşme yolunu
bulduk, önerdik, çağırıyoruz.
Gelenlere birinci parolamız: Kendini Anınla
Yaşa!.. Kişilik eğitimcisi olmayı hedef tut!..
Birinci merhalen, yetmiş kişi eğitmek. Onları
eğitirken, sen de eğitilecek, şahsiyet olacaksın!..
Kendini Anınla Yaşa!..

İnsanın hedefi Şereftir diyoruz.
İnsan yaratılırken çatısı böyle kurulmuştur da, onun için
hedefi şereftir diyoruz.
İyi düşünelim!. . Şerefsizliği kim kabul eder?. .
Tüm insanlığı adının uğrunda sürükleyen, onun için harpler
yapılan, fetihler olan şeref, nasıl bir şeydir?. .
Adının bile peşinde bu kadar istekle koşan insan, şerefin gerçek yüzüne kavuşmayı artık hak etmemiş midir?.
Siparişleriniz için:
0 212 518 23 97 veya
www.ozdengazetesi.com.tr

“Mutluluk, başarı ihtiyacımızı karşılamakla başlar.”
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DAMLA
213 22 02
Göðüs Has. Pol.
Krþ.

ELÝF
224 57 42
Gazi Cd.11/B

Kaleci Burak Onur imzaladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Çorum
Belediyespor yönetimi dün de kaleci
Burak Onur’a imza attırdı. Kulüp
Tesislerimizde yapılan imza töreninde
Tesisler ve Güvenlik Sorumlusu Fahri
Yandık’ın yanı sıra Altyapı Sorumlusu
Sinan Özdilli ve Genel Kaptan Yetkin
Özbey de hazır bulundu. İç ve dış transferlerde yaptığı çalışmalarla anlaşma sağladığı isimlerle sözleşme imzalatan yönetim Çorumspor’un daha önce transfer
ettiği ancak lisans sorununu aşamaması
nedeniyle transferi gerçekleşmeyen kaleci
Burak Onur ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Tesisler ve
Güvenlik Sorumlusu Fahri Yandık, tüm
amaçlarının şehrin 2. Lig özlemine son
vermek olduğunu ve doğrultuda çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.
Geçtiğimiz sezon Tuzlaspor forması altında mücadele eden tecrübeli kaleci Burak
ile anlaşmaktan dolayı mutlu olduklarının
altını çizen Yandık, her iki taraf içinde

GÜNEŞLİ
GÜNEŞLİ

PARÇALI BULUTLU

19 Haziran 2016
Pazar

hayırlı olmasını ifade etti. Yeni transfer
Burak ise, Çorum Belediyespor’u hedefi
olan bir kulüp olduğu için tercih ettiğini
ve bu sezon takım halinde iyi çalışarak
mutlu sona ulaşmak adına ellerinden
geleni yapmanın gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.

HABOÐLU
212 05 89
D.Pýnar Cd.M.
Gazi 3.Sk.

HÝTÝT
270 10 58
Tarakçý 8.Sk.34/A

KARAOÐLU
227 32 27
Fatih Cd.No:7

SEVÝNÇ
221 20 00
M.A.ErsoyCd.5/C

‘Hak var hukuk yok’

BURAK ONUR KİMDİR?

Gelecek sezon takımımızın forması altında mücadele edecek olan kaleci Burak
Onur, 4 Nisan 1986 Zonguldak Devrek
doğumlu. Futbola memleketi Devrek
Eğitimspor’da başlayan ve Türk
Telekomspor’da profesyonel olan tecrübeli kaleci, daha sonra Fenerspor, Mersin
İdmanyurdu, Çerkezköyspor, Denizli
BBS, Ünyespor, Amedspor,
Keçiörengücü takımlarının formasını
giydi. Geçtiğimiz sezon 2. Lig takımlarından Tuzlaspor forması altında mücadele eden Burak, 3’ü Ziraat Türkiye Kupası
olmak üzere 29 maçta forma giydi.

U13’lerin yarı final grubu belli oldu

Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliştirme
Destekleme Derneği (BİKTUDER) Başkanı
Hayati Çam, vatandaşlık tanımında haklarla ilgili
bir uyanış olmasına rağmen, hukuk temelli bir
ortak yaşam anlayışının hala eksik olduğunun
görüldüğünü söyledi.
Çam, Görüşülenlerin yüzde 50’sinin,
vatandaşlığı, “yasalarda ifade edilen haklar” olarak algılarken; yalnızca yüzde 23’ünün, insanlar
arasındaki vatandaşlık bağını, “herkesi bağlayan
yasalar” üzerinden tanımladığının altını çizdi.
BİKTUDER Başkanı Hayati Çam, Bilgi
Kültür ve Turizmi Geliştirme Destekleme
Derneğinin de içinde bulunduğu 291 Sivil
Toplum Kuruluşlarının üye olduğu Denge ve
Denetleme Ağının (DDA), Sabancı Üniversitesi
İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Konda
Araştırma-Danışmanlık ortaklığında yürütülen ,
“Türkiye’de Vatandaşlık Algısı: Eşit Vatandaşlık
ve Aktif Vatandaşlık” başlıklı araştırmasını
tamamladığını söyledi. Çam’ın konuya ilişkin
açıklaması şöyle:
“Vatandaşlığın, yaşadığımız toplumda
nasıl tanımlandığı ve algılandığına ışık tutmayı
hedeflenen bu çalışmanın, yeni bir anayasa yazım
sürecinin başlamasıyla birlikte, bu sürecin aktörlerine yön vereceği umut edilmektedir. Bireylerin
siyasal sisteme, yani devlete olan üyelik bağı olarak tanımlanan vatandaşlık kavramı, uluslararası
nüfus hareketlerinin gündemde olduğu günümüzde, daha bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirilmeye ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyaç, vatandaşlığın,
bir milliyete bağlılık yerine, ortak bir hukuki yapıya bağlılık olarak tartışmaya açılması için de
önemli bir fırsat sunuyor.
Bu kamuoyu araştırmasının ortaya koyduğu en çarpıcı sonuçlar şöyle:

PASİF, UTANGAÇ, SORGULAYAN,
EYLEME GEÇEN VATANDAŞ

U13 Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Çorum Belediyespor’un yarı
final grubunda maçlarını oynayacağı
şehir ve rakipleri belli oldu. 1. Kademe
maçlarında Sivas grubunu namağlup
şampiyon olarak tamamlayan gençlerimiz, yarı final grubunda Sinop’ta mücadele edecek. 20 Haziran Pazartesi günü
Sinop’a hareket edecek olan U13 takımımızı Sinop’ta bir birinden güçlü

rakipler bekliyor. Belediyesporlu gençler Gençlerbirliği, Trabzonspor,
Ankaragücü, Samsun Yeşilırmakspor ve
Düzce 1907 takımlarıyla mücadele edecek. Altyapı Sorumlusu Sinan Özdilli,
güçlü bir grupta mücadele edeceklerini
ifade ederken, önemli olanın rakiplerin
değil kendilerinin sahada ne yapacağı
olduğunu kaydetti. Özdilli, bu grupta da
takımlarına güvendiklerini ve Çorum’u

en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını dile getirerek, “ Rakiplerimiz
isim olarak büyük takımlar olabilir.
Ancak bizim de gücümüzü Sivas grubunda herkes gördü. Bizim önceliğimiz
her yaş grubunda bu tür turnuvalarda
yer almak. Sahaya çıktığımız zaman
rakiplerimizin ismine göre mücadele
etmeyeceğiz. Kendi futbolumuzu sahaya
yansıtıp şehrimizi en iyi şekilde temsil

Ammanlı Yeldar Belediyespor’da

Transfer çalışmalarına devam eden Çorum
Belediyespor yönetimi Gölcükspor’dan kanat
ve golcü futbolcu Yeldar Yamaç ile anlaşma
sağladı. İç ve dış transferde görüştüğü ve anlaşma sağladığı isimlere imza attıran yönetim
yapılan görüşmeler sonrasında anlaşmaya vardığı Yeldar Yamaç ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Turgut Özal İş Merkezi’nde bulunan kulüp
binamızda düzenlenen imza töreninde konuşan
Basın Sözcüsü İsmail Karabay, şehrin 2. Lig
özlemine son verecek isimlerle anlaşma sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi. Transfer çalışmalarına çeşitli mevkiler için görüşmelerinin
devem ettiğini ancak bonservis sorunları nedeniyle kamuoyuna isim veremediklerini söyleyen
Karabay, herkesin gönlünün rahat olmasını

etmek amacındayız. Gruptan çıkıp çıkmamayı da fazla sorun etmeyeceğiz.
Önemli olan futbolcularımızın bu turnuvalarda tecrübe kazanması ve gelecek
sezonlara çok daha hazır hale gelmeleri.
Bu da ilerleyen dönemlerde her yaş
kategorisinde futbolcularımızın çok
daha fazla göz önünde olmalarına neden
olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

ifade ederek, “Çorum’u layık olduğu yere getirmek adına yoğun mesai harcıyoruz” dedi.

YELDAR YAMAÇ KİMDİR?

Resmi sözleşme imzalanan kanat ve forvet
oyuncusu Yeldar Yamaç, 27 Aralık 1992
Ürdün’ün başkenti Amman doğumlu. Uzun yıllar bu ülkede yaşayan Yamaç, futbola 2008
yılında Fener Gençlikspor külünün alt yapısında
başladı. Daha sonra Kahramanmaraşspor A.Ş.
takımına geçen Yeldar Yamaç, burada profesyonel oldu. Beylerbeyi ve Anadolu Üsküdar
takımlarının ardından Gölcükspor’a transfer
olan Yeldar, geçtiğimiz sezon bu takım forması
altında 3’ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere
37 maçta forma giydi ve 4 gole de imza attı.

Aktif vatandaşlık, temelde, katılımın tüm
vatandaşlar için mümkün kılındığı ve vatandaşların da katılmak için istek duyduğu bir çerçeveyi
işaret ederken; Türkiye’de, vatandaşlık görevlerini yerine getirmek ve hak taleplerini dillendirebilmek üzerinden değerlendiriliyor. Bu çerçevede,
aktiflik derecelerine göre 4 farklı vatandaşlık profili ortaya çıkıyor:
Pasif vatandaşlık: Daha çok, vatandaşlık
görevlerini yerine getiren fakat vatandaşlık haklarını elde etmek veya hak ihlallerine karşı çıkmak
için eyleme geçmeyen grup,
Utangaç vatandaşlık: Eyleme geçmek isteyen ancak ne yapmaları gerektiğini bilmeyen,
bunu araştırmaya yeltenmeyen grup,
Sorgulayan vatandaşlık: Her zaman eyleme geçmeyen ama karşılaştıkları hak ihlalleri ile
ilgili ne yapmaları gerektiğini araştıran ve sorgulayan grup,
Eyleme geçen vatandaşlık: Karşılaştıkları
haksızlıklar karşısında sorgulama, şikayet etme,
protesto etme, imza kampanyasına katılma, hukuki süreçlere başvurma gibi eylemlerle kendilerinin veya başkalarının mağduriyetini azaltma
çabasında olan grup.

AKTİF VATANDAŞ, BİR
ARADA YAŞAMAK İÇİN ŞART!

İşçilere 1 yıllık ücret devletten

İŞKUR’dan alınan işçi için, maaş ve prim teşviki 1 yıla
uzatılınca, program, şirketlerin istihdamda yeni gözdesi oldu.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR),
de bulunduğu belirtiliyor.
işsizlerin mesleki niteliklerini
Programa başvuran işveren sayısı
artırmak, okullarından yeni
her ay artıyor. Geçen yılın 4 ayınmezun olan gençlerin işverenlere
da 12 bin 4 adet işbaşı eğitim
kendilerini tanıtmalarını sağlamak programı gerçekleştirilirken, bu
için 2009 yılından beri işbaşı eği- yılın aynı dönemindeki program
tim programı düzenliyor. Program sayısı 64 bin 95'e ulaştı. Program
sayesinde işveren, riske girmeden başına çalışan sayısı ortalama 2
işe alacağı kişiyi önceden tanıma
kişi oldu.
olanağı elde ediyor. Programın
sonunda, ihbar ve kıdem tazminatı ödemek zorunda kalmadan
İhtiyaç duyulan pozisyon için
beğenmediği işçiyle yollarını ayı- İŞKUR'a başvurup eleman alabilrıyor. Programa katılan “genç"
dikleri gibi, kendi seçtikleri kişiişçiyi beğenip işe alırsa bu kez 42 leri de başlatabiliyorlar.
aya kadar varan sürelerle işveren
İşverenlerce her pozisyon için
primi teşviklerinden yararlanıyor. İşbaşı Eğitim Programı açılabiliHabertürk'ün haberine göre işbaşı yor. Depo görevlisinden tezgâhtaeğitim programından yararlanan
ra, muhasebeciden noter kâtibine
şirketler arasında küçüklerin
kadar farklı alanlarda eleman ihtidışında büyük grupların, beyaz
yacı bu yolla karşılanabiliyor.
eşya ve otomotiv gibi şirketlerin

Ücret devletten

Aktif vatandaşlığın artmasıyla birlikte,
farklı din ve etnik gruplara olumlu bakış da artıyor. Buradan hareketle, Türkiye’de aktif vatandaşlığa ilişkin algı ve pratiklerin gelişmesi,
Türkiye’nin demokratikleşmesi sürecine de katkıda bulunur diyebiliriz. Eyleme geçen vatandaşların yüzde 71’i, çocuğunun farklı mezhepten/farklı dinden/farklı etnik kökenden biriyle evlenebileceğini söylerken, pasif vatandaşların yalnızca
yüzde 40’ı bunu onaylıyor.

SİYASETE ETKİ EDEMEM,
SİVİL TOPLUMDA İŞİM YOK!

Siyasete ve sivil topluma katılım, “iyi
vatandaşlık” için en az önemsenen özellikler olarak ortaya çıkıyor. Toplumun yüzde 53’ü, siyasete etki edemeyeceğini düşünüyor. Herhangi bir
sivil toplum kuruluşuna üye veya gönüllü olma
oranı ise yalnızca yüzde 18. Bu durum, aktif
vatandaşlığın gelişimi için zorlayıcı bir ortamın
var olduğuna işaret ediyor.
Bu durum ilimizin sosyal ve kültürel yapısına etki yapmaktadır. Dernek olarak defaten vurguladığımız gibi aktif derneklerin sayıları maalesef ilimizde yeterli sayıda değildir. Bu nedenle ilimizin eksikliği olan Hava alanı, demiryolu ve
Kültür merkezinin yapılması gibi sorunlar yeterli
seviyede gündeme gelmemektedir. Raporun
tamamını www.birarada.org internet sitesinden
veyahttp://www.birarada.org/upload/Node/26816
/files/VatandaslikArastirmasiRapor.pdf linkten
ulaşmak mümkündür.”

