UCUZ ATLATTIK

Ankara'da Çorum rüzgarý
Bu yýl 4.'sü düzenlenen "Çorum Tanýtým Günleri", Türkiye Büyük Millet
Meclisi (TBMM)
Baþkaný Ýsmail Kahraman'ýn da
katýlýmýyla dün düzenlenen törenle Atatürk Kültür Merkezi'nde açýldý. 19 Kasým'a kadar sürecek olan tanýtým günleri kapsamýnda Çorum'un
yöresel örf ve adetleri, tarihi,
kültürü ve deðerleri ziyaretçilere tanýtýlacak. 4’DE

KESiN

Çorum'un deðerlerinin sergilendiði
'4. Çorum Tanýtým Günleri'nin açýlýþý,
düzenlenen törenle gerçekleþtirildi.

Çorum Belediyespor,
1 maç seyircisiz oynama
cezasýna ve 2 bin TL para
cezasýna çarptýrýldý.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu
(PFDK) tarafýndan geçtiðimiz Pazar günü Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumu'nda Çorum Belediyespor-Osmaniyespor oynanan
maç sonrasý çýkan olaylar nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezasý verildi. Hatýrlanacaðý üzere maç sonunda stadyumda bulunan seyirciler sahaya inerek Osmaniyesporlu futbolculara saldýrmýþ, ardýndan
maç çýkýþýnda ise Osmaniyespor
takým otobüsü taþlanmýþtý. Bu nedenle PFDK'ya sevk edilen Çorum Belediyespor, 1 maç seyircisiz oynama cezasýna ve 2 bin TL
para cezasýna çarptýrýldý. 8’DE

KARAR
HASTANEDE BiR iLK DAHA
‘Günaydýn Çorum’ her sabah sizlerle...
"Günaydýn Çorum"
hafta içi her sabah
07:30-09:30 saatleri

arasýnda Çorum FM'de...

“Günaydýn Çorum”u
95.5 frekansýndan ve

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFSIZ GAZETE

"www.corumfm.net"
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Bekir
Özsaçmacý

Özsaçmacý,
Ýyi Parti Kurucu
Ýl Baþkaný oldu

adresinden dinleyebilirsiniz.

Çorum'da omurga eðriliði olan 16 yaþýnda hastaya omurga düzeltme ameliyatý yapýlarak saðlýðýna kavuþturuldu

Ýyi Parti'nin Çorum'daki kurucu il
baþkaný belirlendi. Bir süre önce
Meral Akþener'in liderliðinde kurulan Ýyi Parti, teþkilatlanma çalýþmalarýna baþladý. Bu kapsamda 8
ilin kurucu il baþkaný belirlendi. Çorum'da ise
kurcu il baþkaný Bekir Özsaçmacý oldu. 4’DE

Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniðinde tedavisine baþlanan hasta, Çorum'da ilk kez yapýlan ameliyatla saðlýðýna kavuþtu.

Ýþ Kurumu
tarafýndan iþe
alýnacak olan
kiþiler mülakat
ile belirlenecek

Kura yerine mülakat
Çalýþma ve Ýþ Kurumu'nun (ÝÞKUR)
sistemi deðiþti. Toplum Yararýna
Program kapsamýnda alýnaca 63
beden iþçisi, her zaman olduðu gibi
kura ile deðil, mülakatla alýnacak.
Yapýlan açýklamaya göre; merkezdeki okullarda
görevlendirilecek olan 63 beden iþçisinin mülakatlarý alfabetik isim sýrasýnda göre 20-21 Kasým tarihlerinde yapýlacak. Mülakatlar Endüstri Meslek Lisesi konferans salonunda gerçekleþtirilecek. 3’DE

Kalfa ve Ustalýk
Belgesi sýnavlarý
Þubat'ta baþlýyor
Recep Gür

ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, mesleki eðitim
merkezlerine baþvuracaklar
arasýndan kayýt þartlarýný
saðlayanlarýn sýnavlara alýnacaðýný söyledi.
2’DE

GÖNÜL
TELiNDEN

FEHMÝ YAÐLI

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi, tedavi yöntemlerini geliþtirmeye, geniþletmeye, Çorum
ve çevre illerine þifa daðýtmaya devam
ediyor. Bu kapsamda geçtiðimiz günlerde hastanede bir ilk daha yaþandý.
Çorum'da omurga eðriliði olan 16 yaþýnda hastaya omurga düzeltme ameliyatý yapýlarak saðlýðýna kavuþturuldu.
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalý
Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Kaðan Kamaþak
nezaretinde yapýlan ameliyat sonucunda hasta tamamen saðlýðýna kavuþtu.
Ameliyatýn ardýndan Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan da
beraberinde Týp Fakültesi Dekaný Prof.
Dr. Mete Dolapçý, Hastane Yöneticisi
Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalý Baþkaný
Yrd. Doç. Dr. Kaðan Kamaþak ile birlikte hastayý ziyaret etti.
2’DE

‘SENi HiÇ
UNUTMAYACAÐIZ’
IRAKLI ÇOCUKLARDANR:
ATATÜRK'E MESAJ VA

Irak ve Suriye'deki iç savaþtan
kaçýp aileleriyle birlikte Türkiye'ye
sýðýnan 5 Türkmen çocuk, Atatürk sevgisiyle görenleri hayrete
düþürdü. Orman Ýþletme Müdürlüðü yanýnda bulunan parkta her
gün oyun oynayan 5 Türkmen
çocuk, Gazetemiz Muhabiri Çaðrý Uzun'un objektifine takýldý.
Parkta "Atatürk Çocuklarýyýz"
marþýný coþkuyla söyleyen minikler, pek çok insana da örnek oldu.
Zafer Ýlkokulu'nda öðrenimine
devam eden Irak Türkmeni çocuklar, "Atatürk Çocuklarýyýz"
marþýný Ýngilizce Öðretmenleri
Yeþim Bal'dan öðrendiklerini vurguladý. Çocuklar, Atatürk'ü bir
"Kahraman" olarak nitelendirirken, ona minnettar olduklarýný ifade etti. Türkiye'yi ve Çorum'u da
çok sevdiklerini vurgulayan minikler, kendilerine özgür bir hayat
sunan Türk halkýna ve yetkililerine de teþekkür etti.
5’DE

Zafer Ýlkokulu'nda eðitim hayatlarýna devam eden
minikler, "Atatürk Çocuklarý" marþýný söyledi.

Yazý Ýþleri
Müdürümüzün
halasý vefat etti

ÖZELHABER
KESiN KARAR

Yazý Ýþleri Müdürümüz
Salim Üzel'in halasý Medine Kýlýç, geçirdiði trafik
kazasýnda hayatýný kaybetti. Beton mikserinin
çarpmasý sonucu yaþamýný yitiren 70
Yaþýndaki Kýlýç, topraða verildi. 3’DE

fyagli@hotmail.com

NECM SURESÝ
GÖNÜL OKUMALARIM -I-

BiZiM YUNUS

YAZISI 5’DE

- YAZISI 2’DE

‘SUNGURLULU KADINLAR
TÜRKiYE'YE ÖRNEK OLDU'
Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý ve HÜKAM Müdürü Prof. Dr. Nurcan Baykam, Sungurlu Kadýn Giriþimi Üretim ve Ýþletme Kooperatifi'nin Türkiye'ye örnek çalýþmalar yürüttüklerini belirtti. Prof. Dr. Nurcan Baykam, HÜKAM yönetimi ile birlikte kooperatif üyelerini ziyaret etti. Ziyarette baþarýlarý nedeniyle Sungurlulu kadýnlarý tebrik eden Baykam, kooperatifin çalýþmalarýn hakkýnda da
Kooperatifi Yönetim Kurulu Baþkaný Havva Özata'dan bilgiler aldý.
6’DA

NEVRES
KÝP

Ýmamlara baþarý belgesi
Kargý Ýlçe Müftülüðü din görevlileri, yeni hizmete giren Kargý TOKÝ Camiinde belge töreni gerçekleþtirdi. Ýlçe Müftü Vekili Mehmet Yýlmaz, belge töreninde, baþarý belgelerinden dolayý Kaymakam Emre Çifci'ye teþekkür etti. Müftü Vekili Yýlmaz, baþarýlý personellere hak etmiþ olduklarý belgeyi takdim etti.
7’DE

2

17 KASIM 2017 CUMA

Vergi rekortmenleri belli oldu
Çorum'da 2016 yýlý vergilendirme döneminde Yýllýk Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamesi veren mükelleflerden ilk
100'e giren rekortmenler belli oldu. Buna göre en çok vergi ödeyen Yýllýk Gelir Vergisi
mükellefleri içinde ilk sýrada Mustafa Kuþçu
yer aldý. En çok vergi ödeyen kurumlar ver-

gisi mükellefleri arasýnda ise ilk sýrayý Hattuþa Enerji aldý. Defterdar Durak Sercan, Çorum'da 2016 yýlý vergi rekortmenlerini açýkladý. 2016 yýlý vergilendirme döneminde Yýllýk
Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamesi veren mükelleflerden ilk 100'e giren rekortmenler belli oldu.
(Haber Merkezi)

GÖNÜL
TELiNDEN
FEHMÝ YAÐLI
fyagli@hotmail.com

Hastanede bir ilk daha
Çorum'da omurga eðriliði olan 16 yaþýnda hastaya omurga düzeltme ameliyatý yapýlarak saðlýðýna kavuþturuldu

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi, tedavi yöntemlerini geliþtirmeye, Çorum'a ve bölgesine þifa daðýtmaya devam ediyor.
Bu kapsamda, geçtiðimiz günlerde hastaneye
baþvurarak Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniðinde tedavisine baþlanan hasta, Çorum'da ilk kez yapýlan
ameliyatla saðlýðýna kavuþtu. Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalý Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Kaðan Kamaþak baþta olmak üzere hastanenin deneyimli hekim
ve yardýmcý personelinden oluþan tecrübeli bir ekiple Türkiye'de üst grup üniversite ve eðitim araþtýrma
hastanelerinde nadiren yapýlan omurga eðriliði ameliyatý, baþarýyla gerçekleþtirildi.
Bu kapsamda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan, hastayý ziyaret etti. Ziyarette, dolayý Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý,
Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, Beyin
ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalý Baþkaný Yrd. Doç.
Dr. Kaðan Kamaþak da hazýr bulundu.

"SAÐLIK ALANINI ÇOK ÖNEMSÝYORUZ"
Hastaya geçmiþ olsun ziyaretinde bulunan Hitit
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise
üniversitenin günden güne her alanda kaydettiði büyüme ve geliþmeyle her geçen gün farklý baþarýlara
imza attýðýný belirterek, tecrübeli öðretim üyeleri ve
deneyimli hekimlerle birlikte gerçekleþtirilen baþarýlý
operasyonlarýn Týp fakültesi ile hastanenin ne denli
büyüdüðünü gösteren en önemli somut çýktýlar olduðunu vurguladý. Bu ve benzeri operasyonlarýn Çorum'da yapýlýyor olmasýndan dolayý büyük bir gurur
ve mutluluk duyduðunu da dile getiren Rektör Alkan,
üniversite olarak saðlýk konusunda hassas olduklarýný ve saðlýk alanýna büyük önem verdiklerini yineledi.
Rektör Alkan, yapýlan baþarýlý operasyondan dolayý Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý,
Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, Beyin
ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalý Baþkaný Yrd. Doç.
Dr. Kaðan Kamaþak, ameliyatý gerçekleþtiren uzman doktorlar ile tüm hastane çalýþanlarýna teþekkür
etti.
(Haber Merkezi)

Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
hastayý ziyaret etti.

Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniðinde tedavisine baþlanan hasta, Çorum'da ilk kez yapýlan ameliyatla saðlýðýna kavuþtu.

SERViS ÞOFÖRLERiNE
EÐiTiM VERiLDi
2017-2018 eðitim ve öðretim
yýlýnýn baþlamasýyla birlikte trafiðe katýlan okul servis þoförlerine
Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ve Ýlçe Emniyet Müdürlüðünde görevli trafik görevlilerince eðitim semineri verildi.
J.Asb.Kd.Baþçavuþ Hasan
Demirer tarafýndan yapýlan sunumda okul servis araç þoförlerine trafikte uyulmasý gereken kurallar görsel olarak anlatýldý.
Seminerde son beþ yýlda okul
servis araçlarýnýn karýþtýðý trafik
kazalarýnda en çok ihlal edilen
kurallar üzerinde duruldu.
Demirer, okul servis þoförlerine yönelik yaptýðý konuþmada,
"Araçlarýnýzda geleceðimizin teminatý olan çocuklarýmýzý, umutlarýmýzý ve yarýnlarýmýzý taþýyorsunuz. Hata yapmak gibi bir lüksünüz yok. Çok dikkatli olmalýsýnýz" dedi.
Okul servisleri denetimlerinin
sýklýkla sürdürüleceðini vurgulayan yetkililer, emniyet kemeri kullanýmý ve öðrencilerin güvenli taþýmalarý konusunda sürücüleri
uyardý.
Farklý bilgilere iliþkin sunumlarýn yapýldýðý seminerde þoförlere,
trafik kurallarý, cezalar, öðrenci,
öðretmen ve velilerle iletiþim þekli konusunda bilgi verildi. (ÝHA)

J.Asb.Kd.Baþçavuþ Hasan Demirer, okul servis araç þoförlerine
trafikte uyulmasý gereken kurallar görsel olarak anlattý.

Þanal, üyelerini
fuara götürüyor

Kalfa ve Ustalýk Belgesi sýnavlarý Þubat'ta baþlýyor
Milli Eðitim Bakanlýðý'nca (MEB) yapýlan düzenlemeyle, esnaf olarak çalýþanlarýn kalfalýk ile ustalýk
belgelerini alarak meslekleriyle ilgili alanlarda iþ yeri
açmasýna imkan tanýnacak.
Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn (MEB) Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname ile
Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun ve Mesleki Eðitim
Kanunu'nun 35. maddesinde yapýlan deðiþikliklerle, kapsamý,
þartlarý ve süresi bakanlýkça belirlenen telafi eðitimi veya tamamlayýcý eðitime katýlan, bunun
sonunda yapýlan sýnavlarda baþarýlý olan kalfa, usta ve ortaöðretim mezunlarýna, bitirdikleri
meslek alanýnýn diplomasýnýn verilmesi hüküm altýna alýnmýþtý.
Milli Eðitim Bakanlýðý Önceki Öðrenmelerin Tanýnmasý, Denklik
ve Ölçme Deðerlendirme Ýþlemleri ile Ýlgili Usul ve Esaslara Ýliþkin Yönerge, Bakan Ýsmet Yýlmaz tarafýndan onaylanarak yürürlüðe girdi.
Yönergeyle Mesleki Eðitim
Kanunu'nda yer alan, aralarýnda kuaförlük, otomotiv,
mobilya, metal sektörünün de olduðu 27 alan ve 142
meslek dalýnda çalýþan ve kalfalýk ya da ustalýk belgesi bulunmayanlara yönelik hükümlerin belirlendiðini ifade eden ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, mesleki eðitim merkezlerine baþvuracaklar arasýndan ka-

Sohbeti Kur'an Olanýn Yolu Aydýnlýk Olur:
Çýplak gözle gözlemlediðimiz gökyüzünde
ki yýldýzlarýn doðuþu ve batýþýnýn gerçekliði ne
ise Hz. Muhammed'in a.s peygamberliði de o
derece apaçýk gerçek olduðu;
Ýnsana verilen aklýn Rabbimizin büyük alametlerinden birisi olduðu ve onu Kuraný okuyarak hayatý yaþamakta kullanmayý keþfetmenin
Kulu dünyada Rabbine yaklaþtýrmak demek
olduðu;
Zihnimize yansýyan güzel duygu ve düþünceleri es geçmeyip yaþamýmýza aktarmakta ki
taahhüt ve karar anýmýzýn; Kiþinin "kabeyi kavseyn"i olacaðý;
Gökyüzüne bakan gözün gördüðü yýldýzlarýn ne denli Rabbimizin büyük alametlerinden
olduðunu; Yýldýzlarýn mahiyeti ile ilgili bilimsel
verilerin ortaya koyduðu muhteþem tespitleri
kiþi aklýyla düþünerek Allah'ýn kudreti karþýsýnda hayranlýðýný ifade etmesinin Kiþinin Rabbisiyle yakýnlaþmasý aný olduðu;
Sahip olduðumuz zihnimizde ki arkadaþýmýz olan vicdan, akýl ve vahiy peygamberimizin örnekliðinde insaný yanlýþ yola sürüklemeyeceði;
Taklidi deðil, tahkiki iman ehli bulunduðu
ortamda ki hak dine aykýrý yaþanmakta olan
inançlarýn yanlýþlýðýný, mensuplarýný incitmeden rastgele deðil uygun bir ortamda söylemesi gerektiði;
Taklidi iman ehlinin, inanç konusunda etrafýna uyarýcýlýk (tebliðcilik) yapmadan, dayatmadan, dini bireysel olarak yaþamasý gerektiði;
Vicdan, akýl ve vahiy melekelerini maharetle kullanmayý keþfederek Peygamber örnekliðiyle bütünleþtiren Müslüman'ýn yaþamýnda
yanlýþ hal ve hareketlerde bulunmayacaðý;
Peygamber örnekliðinde kiþi vicdani ve akli melekeleriyle Kuran vahyi ile zihnini meþgul
ettiði takdirde ilahi ilhamýn süreklileþeceði;
En güçlü öðretmenin, Peygamber örnekliðinde Kuran vahyi ile bütünleþmiþ, Ýnsanýn
kendi vicdan ve aklýnýn olduðu;
Peygamber örnekliðinde Kuran vahyi ile
bütünleþerek ilahi ilhamla konuþmayý keþfeden ve beceren akýl ve vicdan sahibi insan
muhatabýný saptýrmayacaðý, azdýrmayacaðý
ve havadan konuþmayacaðý;
Ýnsanlarýn; Allah'ü Teala'nýn Peygamberleri
aracýlýðý ile kendisine tapýnma ve ibadetin yeryüzünde ki iþaretlerini ( Safa-Merve, Kabe,
Arafat gibi) Peygamberlerin aralarýndan ayrýlmasýyla anlam ve amacýndan saptýrmak suretiyle yardým ve þefaat dilenme aracý haline dönüþtürdükleri;
Bizzat Kitabýnda konu etmek suretiyle Allah'ýn
(cc) þahitliði ile Hz. Muhammed'in (as) Kendisinin
Elçisi, Peygamberi ve Resulü olduðu;
Ýlham, akýl veya bilimsel yolla ortaya çýkan
nesir veya þiirsel sözlerin Hz. Muhammed (as)
aracýlýðý ile indirilen Kurani manada ki vahiyle
asla karýþtýrýlamayacaðý veya benzeri olduðunu ima yollu da olsa iddia edilmeyeceði;
Ýnsanoðlunun dünya iþleriyle ilgili olarak
kullandýðý ve çalýþtýrdýðý aklýný en az o kadar
da imani ve ruhani diðer bir ifade ile ahret iþleri için de kullanmasý ve çalýþtýrmasý gerektiði;
Dünyalýk iþler için kullanýlan akýl bir o kadar
da ahretlik iþler için de kullanýldýðý takdirde
ölümden sonra da mutluluðun artarak devam
edeceði;
Surede geçen "Cennetül Me'va" ve "Sidretül Münteha" nýn mevcut Kainat içerisinde Samanyolu galaksilerine benzer bir yýldýz kümesinin içerisinde olabileceði; Necm Suresi okumalarýmdan zihnime yansýdý.

yýt þartlarýný saðlayanlarýn sýnavlara alýnacaðýný söyledi. Öncelikle kalfalýk, sonrasýnda ise ustalýk sýnavlarýnda baþarý gösterenlere belge verileceðini dile getiren Recep Gür, yönergeyle, esnafýn daha çabuk ve
pratik þekilde daha önce öðrendiklerini belgeye dönüþtürmesine imkan tanýndýðýný, ustalýk ve kalfalýk
belgesine sahip olanlarýn da meslekleriyle ilgili alanlarda iþ yeri açma imkanýna kavuþacaðýný
kaydetti.

ustalýk sýnavlarý, gelecek yýl Þubat'tan itibaren baþlayacak.
Yayýnlanan yönergeye göre 22 yaþýný doldurmuþ,
23 yaþýndan gün almýþ tüm meslek sahiplerinin 1-30
Aralýk 2017 tarihleri arasýnda Çýraklýk Mesleki Eðitim
Merkezi'ne þahsen baþvurmalarý gerekiyor" dedi.
(Haber Merkezi)

Çorum Bakkallar ve Bayiler Odasý, üyelerini
Samsun'da fuara götürüyor. Konu hakkýnda
açýklamada bulunan Oda Baþkaný
Özkan Þanal, 26 Kasým Pazar
günü Samsun'da gerçekleþtirilecek olan Gýda ve Ýçecek Fuarý'na oda olarak katýlým saðlayacaklarýný bildirdi. Þanal, fuara katýlmak isteyen oda üyelerinin 23 Kasým Perþembe günü mesai bitimine kadar
Oda Genel Sekreterliði'ne baþvurmalarýný
istedi. (Haber Merkezi)

K.K.010

SINAVLAR
Recep
ÞUBAT'TAN
Gür
ÝTÝBAREN
BAÞLAYACAK
Daha önceki düzenlemede, bir meslek dalýnda
kalfalýk sýnavýna girmek
için 6 sene, ustalýk için de
bunun üzerine 5 yýl olmak
üzere toplam 11 sene bir iþ
yerinde çalýþtýðýný beyan
etme zorunluluðunun bulunduðunu açýklayan Gür,
"Yeni düzenlemede ise esnafýn sýnava girebilmesine
yönelik bu þartlar kaldýrýldý.
Ýþ yerinde bir meslek dalýnda çalýþtýðýný sosyal
güvenceyle belgelendirenler, mesleki eðitim
merkezlerine baþvurmalarý hâlinde doðrudan
kalfalýk sýnavlarýna alýnacak. Ustalýk için ise 5
yýl ayný iþi yaptýðýný sosyal güvencesiyle belgelendirenler sýnava girebilecek. Kalfalýk ve

Örgünöz
Devlet Düzeni
ÝÇERÝK: Dünya nüfusunun %95 kiþisi için Yapýcý yürekteki
civanmert kiþiler için. Gizli ve aþikâr kölelik zincirini kýrmak
için. Þahsiyetin hürriyetiyle yaþamak için. Þeref çaðýný baþlatmak içindir bu Düzen!..
Ýnsanlarýn yaratýlýþýnda haksýzlýklara ve baskýlara karþý diretmek olduðu kadar, bir üstün güce ve otoriteye uymak ihtiyacý da vardýr. Ülkelerde milli hedef tutmamýþ, amaçsýz yaþayan insanlar, çeþitli ayrýlýk, tutum ve davranýþlarýndan dolayý
bölünmeye yatkýn olurlar.
Tabii olarak; toplumun tamlýðýna yetecek kabiliyetler, toplumun içinde mutlaka vardýr. Örgünöz Seçim Sistemi'nde, seçenler de seçilenler kadar sorumlu tutulurlar.

20.00TL

Özkan Þanal

"ÝLKLERE BÝR YENÝSÝNÝ DAHA EKLEDÝK"
Ziyarette yapýlan operasyona iliþkin açýklamalarda bulunan Yrd. Doç. Dr. Kaðan Kamaþak, yapýlan
son operasyon ile birlikte daha öncede Çorum'da ilk
olarak yapýlan yetiþkin ve çocuk beyin tümörü, çocuk
kafa tasý þekil bozukluðu, eriþkin sinir sýkýþmasý ameliyatlarýna (trigeminal nevralji) bir ilkin daha eklendiðini ifade etti. 16 yaþýnda omurga eðriliði olan hastaya
omurga düzeltme ameliyatý yaparak omurganýn belirgin þekilde düzeltildiðini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Kamaþak, hastanýn hayat kalitesinde önemli derecede
iyileþtirme saðlandýðýný da sözlerine ekledi.

NECM SURESÝ
GÖNÜL OKUMALARIM -I-
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BAÞSAÐLIÐI

BAÞSAÐLIÐI

Kesin Karar Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Salim Üzel'in halasý

Gazetemiz Yazý Ýþleri Müdürü Salim Üzel'in halasý

Medine KILIÇ

Medine KILIÇ

’ý

’ý

elim bir trafik kazasý sonucu kaybettik. Merhumeye Allah’tan
rahmet; ailesine, sevenlerine sabýr ve baþsaðlýðý dilerim.

elim bir trafik kazasý sonucu kaybettik. Merhume’ye Allah’tan
rahmet; ailesine, sevenlerine sabýr ve baþsaðlýðý dileriz.

Halil Ýbrahim SÖYLEMEZ

Kesin Karar
Gazetesi

ÇRT YÖNETÝM KURULU BAÞKANI
K.K.429

K.K.430

Kura yerine mülakat
TYP ÝLE OKULLARA 113 PERSONEL ALINACAK

Yazý Ýþleri Müdürümüzün
halasý vefat etti
Yazý Ýþleri Müdürümüz Salim
Üzel'in halasý Medine Kýlýç, geçirdiði trafik kazasýnda hayatýný kaybetti. Beton mikserinin çarpmasý sonucu yaþamýný yitiren 70 Yaþýndaki
Kýlýç, topraða verildi.
Alýnan bilgiye göre kaza Ýlim
Yayma Cemiyeti Kavþaðýnda meydana geldi. Adem Ç. yönetimindeki
19 KK 002 plakalý beton mikseri
dönüþ yaptýðý sýrada yolun karþýna
geçmek isteyen 70 yaþýndaki Me-

dine Kýlýç'a çarptý. Kýlýç olay yerinde hayatýný kaybetti.
Yazý Ýþleri Müdürümüz Salim
Üzel'in halasý olan Medine Kýlýç,
dün öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan
Çiftlik Mezarlýðý'nda topraða verildi.
Kesin Karar Gazetesi olarak
merhumeye Allah'tan rahmet, Yazý
Ýþleri Müdürümüz Salim Üzel ve ailesine baþsaðlýðý diliyoruz.
(Haluk Söylemez)

Çorum'daki okullara, Toplum Yararýna
Program kapsamýnda 63 beden iþçisi ve 50
güvenlik görevlisi alýnacak. Ýþ Kurumu tarafýndan iþe alýnacak olan kiþiler bu defa kura
ile deðil, mülakat ile belirlenecek.
Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü ile
Çorum Milli Eðitim Müdürlüðü arasýnda imzalanan "Toplum Yararýna Program" protokolü kapsamýnda 30.10.2017-03.11.2017 tarihleri arasýnda baþvuru yapan katýlýmcýlara iliþkin mülakat yeri ve tarihleri açýlandý.
Yapýlan açýklamaya göre; merkezdeki
okullarda görevlendirilecek olan 63 beden iþçisinin mülakatlarý alfabetik isim sýrasýnda
göre 20-21 Kasým tarihlerinde yapýlacak.
Müracaat edenlerden, ismi A'dan F'ye kadar
olanlarýn mülakatý 20 Kasým Pazartesi saat
09.00'da, G'den M'ye kadar olanlar yine ayný
gün 13:00'de yapýlacak. Ýsimlerinin baþ harfleri N'den S'ye kadar olanlar 21 Kasým Salý
Günü 9.00'da, Þ'den Z'ye kadar olanlar ise
saat 13.00'de mülakata katýlacak.
Okullara güvenlik görevlisi olarak alýnacak 50 kiþi ise 21 Kasým Salý Günü saat
14.00'te mülakatla belirlenecek. Mülakatlar
Endüstri Meslek Lisesi konferans salonunda
yapýlacak.
(Haber Merkezi)

Ýþ Kurumu
tarafýndan iþe
alýnacak olan
kiþiler mülakat
ile belirlenecek.

Baro'dan çocuk haklarý etkinliði
Buðday yüklü kamyon devrildi
Sungurlu'da meydana gelen trafik
kazasýnda 1 kiþi yaralandý.
Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çankýrý karayolu Karaçay Köyü'nde meydana geldi. Sungurlu'dan
Çankýrý istikametine giden Davut
Emir (48) yönetimindeki 18 DH 996
plakalý buðday yüklü kamyon sürücü-

sünün direksiyon halimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak þarampole
devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Davut Emir yaralandý. Yaralý sürücü olay yerine çaðrýlan ambulansla
Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý.
(ÝHA)

Aranan þahýs Sungurlu'da yakalandý
Uyuþturucu madde kullanmak
ve bulundurmak suçundan aranan þahýs, Sungurlu'da polis tarafýndan yakalandý.
Alýnan bilgiye göre, bir ihbarý
deðerlendiren Ýlçe Emniyet Müdürlüðüne baðlý ekipler Terminal
caddesinde bir aracý durdurdu.
Araçta bulunan þahýslarýn içinde
bazý þehirlerde uyuþturucu madde
kullanmak ve bulundurmak suçundan aranan F. Ö olduðu tespit
edildi. Gözaltýna alýnan F.Ö. ifadesi alýnmak üzere polis merkezine
götürüldü. Emniyetteki iþlemlerin
ardýndan Adliyeye sevk edilen F.Ö
çýkarýldýðý mahkemece tutuklanarak Sungurlu Kapalý Cezaevine
gönderildi.
(Haber Merkezi)

Çorum
Barosu,
"Çocuk Haklarý" konunda ilginç bir etkinlik düzenliyor.
"MaksaTakas" adlý
etkinlikte çocuklar, diledikleri çocuk hakkýný balonlara yazarak havaya
uçuracak. Etkinlik 18
Kasým Cumartesi günü
saat 14.00'de Pir Baba
Parký yanýndaki Sanat
Sokaðýnda baþlayacak.
Etkinlik sýrasýnda çocuklar, evden getirecekleri oyuncaklarý birbirleri
ile takas edecek. Böylece çocuklar evde oynamadýklarý oyuncaklarý
baþka çocuklara ulaþtýrmýþ olacak. Tüketim
azalacak, paylaþým çoðalacak. Etkinliðin amacý ise çocuklarýn doðal
olarak, yaþayarak paylaþmayý öðrenmesi. Etkinliðin sonunda basýn
açýklamasý okunacak,
daha sonra Çorum Barosunca hazýrlanan balonlar daðýtýlacak. "MaksaTakas" adlý etkinlikte
çocuklarý diledikleri "çocuk hakký"ný balonlara
yazacak ve hep birlikte
bu haklar baþka çocuklara da ulaþsýn diye gökyüzüne uçurulacak. Etkinliðe Çorum'da yaþayan tüm çocuklar ve aileleri davet edildi.
(Haber Merkezi)

K.K.010

41 nci Kitap

ÝÇERÝK: Bilmeyiz kimliðimizi, tarafýmýzý Nerenin ada-

mýysak, ispat etmeliyiz kendimizi. Neye inanmýþ, kimle yaþýyoruz? Karþýmýzdakini, yanýmýzdakini neden bilmiyoruz?
Yerini bilmeyen, iddiasýný sürmeyen kiþiye" ÖLÜDÜR" diyoruz! Hedef, kiþileri vareder. Hedef, insanýn ömrünü gerçekleþtirir: Hedefi olmayanýn ise hayatý uykudur, esarettir, kölelikle geçer. Özgür demek, yaradýlýþýnca yaþamak demektir. Tarafçýlýk duygusuna hiyle ile istismar karýþmazsa, dünyada yapýcý -yýkýcý iki taraf vardýr. Günümüzün tarafçýlýðý
duygudan yönetilerek çýkarcýlýðýn hesabýna iþletilmektedir.
Hem de Ferman dinlemeyen adalet duygusu kamçýlanarak
" duygusal olmayýn, akýlcý olun " diye diye iþi akla hiç uðratmadan, tamamen duygulandýrma yöntemiyle... Yapýcýdan
esirgeyen, 10 katýný yýkýcýya kaptýrýr.

Oðuzlar Göleti'nin %45'i tamam
DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü tarafýndan Oðuzlar
Göleti'nin yapýmýna devam ediliyor.
Devlet Su Ýþleri (DSÝ) 54. Þube Müdürlüðü
Kontrol aðýnda bulunan Oðuzlar Gölet'i inþaatýnda gövde sýyýrmalarý ve tabanda enjeksiyon çalýþmalarý tamamlandý.
Ayrýca gövde kýsmý temelden 18 metre yük-

seltildi. Gölet inþaatýnda % 45 seviyelerine gelindiði belirtildi.
Gölet tamamlandýðýn da, gövde hacmi: 93 bin
610 metreküp, silindirle sýkýþtýrýlmýþ beton dolgu
baraj, temelden 52.70 talvegden 44 metre yükseklikte gölet tamamlanmýþ olacak. Göletle 178
hektar tarým arazisi sulanabilecek. (Yýldýz Çýnar)

ÞEHiTLERE VEFA ZiYARETi
Hasanpaþa Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi Gezi
Tanýtým ve Turizm Kulübü
öðretmeni Handan Tunay
ve öðrencilerince Çorum
Þehitliði ziyaret edildi.
Dualar okuyup þehitliðe
karanfiller býrakan öðrencilere þehitliðin cennetteki en
büyük makamlardan biri olduðunu söyleyen Handan
Tunay, þehitlerimiz sayesinde ülkemizin birlik beraberlik içinde varlýðýný sürdürdüðünü ve bu topraklarda
sonsuza dek var olacaðýný
söyledi.
(Haber Merkezi)
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Ankara'da Çorum rüzgarý
Ankara'da düzenlenen halkýn büyük ilgi gösterdiði '4. Çorum Tanýtým
Günleri' Türkiye Büyük
Millet Meclisi Baþkaný Ýsmail Kahraman'ýn kurdele kesimiyle
halkýn ziyaretine açýldý.
Çorum Belediyesi ve Çorum Valiliðinin yanýsýra, ilçeler, odalar, STK'lar
tarafýndan Çorum'un deðerlerinin sergilendiði '4. Çorum Tanýtým Günleri'nin
açýlýþý,düzenlenen törenle gerçekleþtirildi. Ankara Atatürk Kültür Merkezinde
düzenlenen açýlýþ törenine, Türkiye Büyük Milet Meclis Baþkaný Ýsmail Kahraman, Çorum Valisi Necmeddin Kýlýç,
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum Milletvekili Tufan
Köse, Çorum Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan, Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Mardin Milletvekili
Ceyda Bölünmez, Çorum Eski Milletvekilleri Adnan Türkoðlu, Ali Yüksel Kavuþtu, Muharrem Þemsek, çok sayýda
milletvekili, Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü, Ankara'dan üst düzey bürokratlar, ilçe kaymakamlarý, ilçe belediye
baþkanlarý ve birçok vatandaþ katýldý.
Programda açýlýþ kurdelesi kesilmeden önce bir konuþma gerçekleþtiren Meclis Baþkaný Kahraman, "Bu tanýtým günleri çok güzel oluyor. Ülkemizin zenginliðini görüyoruz. Þehirlerimiz
ve ilçelerimiz kaynaþýyor bu þekilde. Bu
güzel projeyi baþlatan kimse onu tebrik
ederim" dedi.
Çorum'un 5 bin yýllýk tarihe sahip olduðunu belirten Kahraman, Çorum'un
medeniyetler görmüþ medeniyetler geçirmiþ bir þehir vurgusunu yaparak sözlerine þöyle devam etti:
"Çorum gerçekten milliyetçi güçlü
bir þehir. Tarihimize çok katkýlarý var.
Çorum'umuzun yüz ölçümüne sahip olmayan çok devlet var. Bizim devletimiz

Bekir
Özsaçmacý

ÝYÝ PARTÝ'NÝN ÇORUM KURUCU
ÝL BAÞKANI AÇIKLANDI

Özsaçmacý,
Ýyi Parti Kurucu
Ýl Baþkaný oldu
Ýyi Parti'nin Çorum'daki kurucu
il baþkaný belirlendi. Bir süre önce
Meral Akþener'in liderliðinde kurulan Ýyi Parti, teþkilatlanma çalýþmalarýna baþladý. Bu kapsamda 8 ilin
kurucu il baþkaný belirlendi. Çorum'da ise kurcu
il baþkaný Bekir Özsaçmacý oldu.
Ýyi Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Koray Aydýn yaptýðý açýklamada Çorum'un da aralarýnda
bulunduðu 8 ilde teþkilatý kurmak üzere kurucu
il baþkanlarýna görev verdiklerini bildirdi.
Bu kapsamda Çorum'da kurucu il baþkanlýðý
görevi Bekir Özsaçmacý'ya verildi. Ýyi Parti'nin
Çorum Ýl Teþkilatý Bekir
Özsaçmacý baþkanlýðýnda oluþturulacak.
Çorumlu Ýþ adamý
Bekir Özsaçmacý, daha
önceden MHP'de siyaset yapan Bekir Özsaçmacý, geçmiþ dönemlerde MHP Ýl Baþkanlýðý
adaylýðý ve milletvekili
aday adaylýðý yarýþýnda adýný duyurmuþtu.
Özsaçmacý yaptýðý açýklamada, kendisine
verilen görevden onur duyduðunu ifade ederek,
önümüzdeki bir ay içerisinde il yönetim kurulunu
oluþturacaklarýný ardýndan ilçe teþkilatlarýyla ilgili çalýþmalara baþlayacaklarýný açýkladý.

Çorum'un deðerlerinin
sergilendiði '4. Çorum Tanýtým
Günleri'nin açýlýþý,düzenlenen
törenle gerçekleþtirildi.

güçlü bir dünya devleti idi. 3 kýtada vardýk. Yedi denize hükmediyorduk. Yirmi
milyon kilometre karelik bir alana yayýlmýþtýk. Dünyaya adalet daðýtan güçlü
bir dünya devletiydik. Dýþ yardýmlar da
miktar olarak Amerika birinci Türkiye
ikinci sýrada. Milli gelir olarak ise Türki-

Sungurlu stantlarýna

YOÐUN iLGi

ye birinci sýrada."
Fetullahçý Terör Örgütü'nün (FETÖ)
hain darbe kalkýþmasýna da deðinen
Kahraman, "15 Temmuz Türkiye'nin ortadan kaldýrýlmasý hedefine yönelikti.
Canabý hak müsaade etmedi. Parti farký olmaksýzýn herkes meydanlarý dol-

Bu yýl Ankara'da 4. düzenlenen Çorum Tanýtým Günlerinde yerini alan Sungurlu Kaymakamlýðý ve Sungurlu Belediyesi standýna vatandaþlar
yoðun ilgi gösterdi.
Ankara Atatürk Kültür Merkezi fuar alanýnda
açýlýþý yapýlan Çorum Tanýtým Günleri'nde protokol ve vatandaþlara Sungurlu Belediyesi tarafýndan Osmanlý Þerbeti ikram edildi. Sungurlu'nun

durdu. 15 Temmuz'da halk darbeye hayýr dedi. Mecliste bombalar yaðarken 3
parti birlikte sabahladýk. Güzel bir duruþ ortaya koyduk" ifadelerini kullandý.
Kahraman'ýn konuþmasýnýn ardýndan '4. Çorum Tanýtým Günleri'nin açýlýþ kurdelesi TBMM Baþkaný Ýsmail
Kahraman, Çorum Valisi Necmeddin
Kýlýç, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum Milletvekili
Tufan Köse, Çorum Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan ve Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt tarafýndan kesildikten sonra Kahraman'la birlikte yetkililer stantlarý gezdi.
(ÝHA)

"ÇORUM ADINA UMUTLARIMIZ VAR"
Özsaçmacý yaptýðý açýklamada þu ifadelere
yer verdi; "Türkiye Ýyi olacak diyerek çýkmýþ olduðumuz yolda güzel þehrimiz Çorum'un Ýyi olmasý adýna baþlatýlan iyilik hareketinin ilimizde
kurulmasý ve teþkilatlanmasý çalýþmalarýna baþladýðýmýzý kamuoyuna duyururuz. Türkiye adýna
Çorum adýna umutlarýmýz var, hayallerimiz var,
gücümüz var; adil, özgür bir Türkiye istiyoruz bu
iyi düþüncelerimiz ýþýðýnda diyoruz ki Türkiye Ýyi
olacak. Ýyilik hareketi olarak çýkmýþ olduðumuz
bu yolda tüm hemþerilerimizle bir olmaya birlik
olmaya Çorumdan baþlatacaðýmýz Ýktidar yürüyüþüne, Özgürlük yürüyüþüne, Güçlü Türkiye
yürüyüþüne herkesi davet ediyoruz. Türkiye Ýyi
Olacak"
(Haluk Söylemez)

yöresel ve kültürel deðerleri Sungurlu Belediyesi
stantlarýnda sergilenirken, ayrýca Semah ve koro
gösterisi yapýldý. Tanýtým günleri kapsamýnda
Sungurlu Kýna Gecesi organizasyonu yapýlacaðý
bildirildi. Sungurlu Kaymakamý Mitat Gözen ve
Belediye Baþkaný Adbulakadir Þahiner tüm hemþehrilerimizi ve Sungurlu sevdalýlarýný Çorum Tanýtým Günleri'ne davet etti.
(ÝHA)

Ýhracatta
TL'nin payý arttý
Hitit Üniversitesi Senato Toplantý Salonu'nda
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin
Alkan baþkanlýðýnda bir toplantý düzenlendi.

'ÝÞYERiNDE EÐiTiM' GELiYOR
Hitit Üniversitesi, "Ýþ Yerinde Eðitim" adlý eðitim modelini uygulamaya koymaya hazýrlanýyor. Model kapsamýnda öðrencilerin üniversitede eðitimini aldýklarý mesleklerini uygulamalý olarak da öðrenecek.
Dün Hitit Üniversitesi Senato Toplantý Salonu'nda
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan
baþkanlýðýnda bir toplantý düzenlendi. Toplantýya Rektör Alkan'ýn yaný sýra, Ticaret ve SAnayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Rektör Yardýmcýlarý Prof. Dr.
Nurcan Baykam ve Prof. Dr. Mustafa Býyýk, Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ali Kýlýçarslan, MYO müdürleri ile birlikte ilgili tüm birim sorumlularý da katýldý.
Toplantýda "Ýþ Yerinde Eðitim" konusu ele alýndý.
Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekaný Prof.
Dr. Prof. Dr. Mehmet Sarýbýyýk, "Ýþ Yerinde Eðitim" ile ilgili bir sunum gerçekleþtirerek uygulanan mevcut sistemler hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulundu. Bu toplantýnýn devamýnda ise bu defa konunun birinci derecedeki muhatabý olan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, Çorum Ticaret Borsasý, Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý
Derneði Çorum Þubesi, Tüm Sanayici ve Ýþadamlarý
Derneði Çorum Þubesi, Çorum Organize Sanayi Ýþ
Adamlarý Derneði, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý,
Sungurlu Ticaret Borsasý, Alaca Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlarý ile bir araya gelinerek "Ýþ Yerinde Eðitim"
konusu iç ve dýþ paydaþlarýyla birlikte tüm yönleriyle
ele alýndý.
"NÝTELÝKLÝ YETÝÞMÝÞ ÝNSAN
GÜCÜNE ÝHTÝYACIMIZ VAR"
Toplantýda bir sunum yapan Sakarya Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Sarýbýyýk,
MYO'larda uygulanan 3+1 ile Mühendislik Fakültelerinde uygulanan 7+1 eðitim modelinden ve bu modelin iþleyiþinden bahsederek, bu konuda baþarýlý olmada üniversite rektörünün bakýþ açýsýnýn çok önemli olduðunu
vurgulayarak "Katma deðeri yüksek, nitelikli ürünler
üretilmeli ve bunun için de nitelikli yetiþmiþ insan gücüne ihtiyacýmýz var" dedi.
Konuþmasýnda sanayicilerin uygulama becerisine
sahip nitelikli elemanlar aradýðýný ifade eden Sarýbýyýk,
eðitim sürecinde gerçek öðrenmenin temelinde uygula-

manýn var olduðunu söyleyerek "Bu noktada stajlar,
mesleki uygulamalar, uygulamalý dersler ve iþ yeri uygulamalarý büyük önem arz ediyor. Modelin iþlemesinde iþ yerinde olanlar kadar öðrencilerin danýþmaný olan
öðretim elemanlarýna da büyük görev düþüyor" ifadelerini kullandý.
Sakarya Üniversitesi olarak MYO'lar için 3+1, Mühendislik Fakülteleri için de 7+1 modelini oluþturarak
uygulamaya koyduklarýný belirten Prof. Dr. Sarýbýyýk,
gelinen noktada iç ve dýþ paydaþlarla uyum ve iþbirliði
sayesinde örnek bir model sergileyerek hedeflerine
ulaþtýklarýný belirtti.
Bu sistemin öðrencilere teknolojik geliþmeleri takip
etmede kolaylýk, teorik bilgileri uygulama becerisine
dönüþtürme, iþ deneyimi kazandýrma ve kolay iþ bulma
imkaný saðladýðýnýn altýný çizerek üniversitelere de ortak Ar-Ge çalýþmalarý, iþ dünyasý ile kaynaþma, mezun
öðrencilerin baþarýsý ile tercih edilen üniversiteler arasýnda yer alma ve iþ dünyasýnýn sorunlarýna birlikte çözüm üretme imkaný saðladýðýný vurguladý. Modeli iþ
dünyasý açýsýndan da deðerlendiren Prof. Dr. Sarýbýyýk,
hýzlý adaptasyon saðlama, daha kýsa sürede nitelikli
eleman yetiþtirme, iþ dünyasýnýn ihtiyaçlarýna uygun
program bulma ve üniversitelerle iþbirliði ve uyumlu öðrencileri tespit etme noktasýnda büyük avantaj saðlandýðýný sözlerine ekledi.
Toplantýda konu ile ilgili açýklamalarda bulunan Hitit
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan da, Hitit Üniversitesi olarak üniversite-iþ dünyasý iþbirliði konusunda pek çok adým attýklarýný söyleyerek "Ýþ Yerinde Eðitim" toplantýsýnda ele alýnan ve baþlangýçta
MYO'larda uygulanmaya baþlanacak olan 3+1 eðitim
modelinin özel bir anlam ifade ettiðini ve önemli bir aþama olduðunu belirtti.
"ÝÞ GÜCÜNÜN YETÝÞTÝRÝLMESÝNE
ZEMÝN OLUÞTURACAK"
"Bu çalýþmalar 2023 vizyonumuza ulaþabilmek için
üniversitelerimizin daha farklý bakýþ açýlarýyla sahip olduklarý bilgi birikimini Ar-Ge yaparak yüksek katma deðerli ürünlerin ortaya çýkartmasýnýn yanýnda, alanýnda
uzman ve nitelikli iþ gücünün yetiþtirilmesine zemin

oluþturacaktýr. Toplantýnýn sadece akademisyenleri deðil; konunun en önemli muhatabý olan, iþ ortaklýðý yapacaðýmýz ilimiz iþ dünyasýnýn temsilcilerini de yakýndan ilgilendirmektedir" diyen Rektör Alkan, bu noktada
konuyu tüm paydaþlarla birlikte masaya yatýrdýklarýný
ifade etti.
Tüm iþ dünyasýnda her türlü iþbirliði ve ortak çalýþmaya hazýr olduklarýnýn altýný çizen Rektör Alkan, 3+1
eðitim modelini ancak iþ dünyasýnýn temsilcilerinin destekleri ile uygulamaya alabileceklerini sözlerine ekledi.
Toplantýya katýlan iþ dünyasýnýn temsilcileri ise üniversite ile birlikte gerçekleþecek projenin son derece
faydalý olabileceðini düþündüklerini ifade ederek, projeye imkânlar ölçüsünde destek vermeye hazýr olduklarýný belirtti.
(Abdulkadir Söylemez)

Türkiye'nin toplam ihracatý içinde TL ile yapýlan ödemeler 2016'da %5,5'e yükseldi.
Türkiye'nin toplam ihracatý içinde Türk Lirasý
ile yapýlan ödemeler 2005 yýlýnda %1,5, 2010
yýlýnda %2,3 iken 2016 yýlýnda %5,5'e yükseldi.
Ýthalatta da benzer þekilde 2005 yýlýnda %0,4,
2010 yýlýnda %3,1 olan Türk Lirasý ile ödemelerin oraný 2016 yýlýnda %7,2'ye çýktý.
Türkiye Ýstatistik Kurumu'ndan yapýlan açýklamada þöyle denildi:
"2016 yýlý verilerine göre ihracatýn %48,2'si
Euro, %42,6'sý ABD Dolarý ve %3,1'i Ýngiliz Sterliniile yapýldý. Ýthalatýn ise %56'sý ABD Dolarý,
%35,4'ü Euro, %0,5'i Ýsviçre Franký, %0,4'ü Japon Yeni ve %0,3'ü Ýngiliz Sterlini ile yapýldý.
Avrupa Birliði'nden yapýlan ithalatýn %9,1'i
Türk Lirasý ile ödendi. Ýhracatta bu oran %2,8
olarak gerçekleþti.
Ýthalatta Türk Lirasý ile ödeme oraný Yakýn ve
Ortadoðu ülkelerinde %12,3, Afrika ülkelerinde
%7,1, Amerika ülkelerinde %5,9, Diðer Asya ülkelerinde %4,9 ve Diðer Avrupa ülkelerinde
%3,1 düzeyinde oldu.
Ýhracatta Türk Lirasý payýnýn yüksek olduðu
ülke gruplarý %14 ile Yakýn ve Ortadoðu ülkeleri ve %8,1 ile Diðer Avrupa ülkeleridir.
Türk Lirasý ile en çok ihracat yapýlan ülkeler
BAE, Ýran, Irak ve KKTC, en çok ithalat yapýlan
ülkeler ise Ýran, Almanya, Çin ve Fransa þeklinde sýralandý."
(Haber Merkezi)

K.K.010

Dünyayý Hayvanlar
Ýdare Ediyor
ÝÇERÝK: Görünüþte herkes insan! Gerçekte ise, tip tip yaþýyorlar. Çoðunluk; Gölge Tip, Eþya Tip, Bitki Tip olarak yaþadýklarý için,
Hayvan Tiplere hizmet ediyorlar kölecesine. Ýnsan olarak yaþayanlarý çoðaltmaya amaçlandýk ki: Hayvan Tipleri insanlar idare ederken yeni bir çað açýlsýn. Kafasýnda maddi çýkarýndan daha önemli
bir þey tanýyýp kabul etmeyen, her deðeri maddi çýkarýna vasýta kýlan zihniyetteki adamlara, hayvan tipler diyoruz. Onlara göre harp ve
felâket; ne kan, ne de ölümdür. Yalnýz çýkar saðlayan bir olaydýr.
Gerçekten insanca yaþamanýn ölçüsü nedir? Hangi ölçüye göre yaþanacaktýr ki, insanýn doðruluðu her yerde kabul görsün... Güvensiz
kalan kim olursa olsun, güvensizliði yüzünden her þeyini kaybediyor.
Bu kadar açýk bir ihtiyaç, nasýl önemsenmiyor?

20.00TL

5

17 KASIM 2017 CUMA

IRAKLI ÇOCUKLARDAN
ATATÜRK'E MESAJ VAR:

HABÇAERÐR/I UZYOUNRUM

‘SENi HiÇ
UNUTMAYACAÐIZ'
Çorum'da yaþayan
Iraklý Türkmen
çocuklar, Türkiye
Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'e
duyduklarý sevgi ve
saygýyla görenleri
hayrete düþürdü.

Zafer Ýlkokulu'nda eðitim hayatlarýna devam eden
minikler, "Atatürk Çocuklarý" marþýný söyledi.

ÖZELHABER
KESiN KARAR

Iraklý çocuklarla
yaptýðýmýz röportajda
çocuklarýn seslendirdiði
“Atatürk’ün çocuklarýyýz”
marþýnýn video kaydýna
QR kodunu okutarak
ulaþabilirsiniz.

Irak ve Suriye'deki iç savaþtan kaçýp aileleriyle birlikte
Çorum'a yerleþen 5 Türkmen
çocuðun Atatürk sevgisi hayranlýk uyandýrýyor. Zafer Ýlkokulu'nda okuyan minikler, her
fýrsatta Ýngilizce Öðretmenleri
tarafýndan öðretilen "Atatürk
Çocuklarý" marþýný coþkuyla
söylüyor. Çocuklar, Türkiye'ye
ve Atatürk'e minnettar olduklarýný belirtiyor.
Türkmen asýllý Ýyad Efendioðlu ve ablasý Emine Efendioðlu, Ammar Koca ve kardeþi
Muhammed Koca ile arkadaþlarý Fýrat Kocalý, Cumhuriyetimizin kurtarýcýsý ve kurucusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e
duyduklarý sevgi ve saygýyý

her fýrsatta marþlarla dile getiriyor. Irak ve Suriye'deki iç savaþ nedeniyle aileleri ile birlikte Türkiye'ye sýðýnan minikler,
2 yýldýr Çorum'da yaþýyor.
Türkiye'yi artýk kendi ülkeleri gibi benimseye çocuklar,
hem Türk kültürünü, hem de
Türk deðerlerini zamanla öðreniyor. Öðrendikleri kültüre ve

deðerlere büyük saygý duyan
minikler, birçok insana da örnek oluyor.
Her gün Orman Ýþletme
Müdürlüðü'nün yanýnda bulunan parkta oyun oynayan çocuklar, dün objektiflerimize takýldý.
Zafer Ýlkokulu'nda eðitim
hayatlarýna devam eden mi-

Ýyad Efendioðlu

Emine Efendioðlu

nikler, Ýngilizce Öðretmenleri
Yeþim Bal tarafýndan kendilerine öðretilen "Atatürk Çocuklarý" marþýný söyledi. Parkta bulunan vatandaþlar da minikleri
ilgiyle izledi.
"TÜRKÝYE ÝÇÝN ÖZEL
HAREKAT OLACAÐIM"
Zafer Ýlkokulu'nda 3. Sýnýfta
öðrenimini sürdüren Ýyad
Efendioðlu (10), Türkiye'yi çok
sevdiklerini, artýk evlerinin burasý olduðunu ifade etti. Ülkemize minnettarlýðýný göstermek için özel harekat olmak istediðini vurgulayan Ýyad, "Ben
Irak'tan geliyorum.
Aslen Türkmenim. Ýlk önce
Irak'tan Suriye'ye gittik. Rakka'dan Hudut'ten de buraya
kadar geldik. Türkiye'yi çok
sevdim. Türkiye için özel harekat olacaðým inþallah. Bunun
için çok çabalamalýyým. Þuanda Zafer Ýlkokulu'nda 3-B sýný-

fýnda okuyorum. Her gün gelip
bu parkta oynuyoruz" diye konuþtu.
"ATATÜRK'E
MÝNNETTARIZ"
Ýyad'ýn ablasý 12 yaþýndaki
Emine Efendioðlu ise Zafer Ýlkokulu'nda 4. Sýnýfta eðitim
hayatýna devam ediyor. Atatürk olan sevgisinin büyük olduðunu, ona minnettar olduðunu ifade eden Emine Efendioðlu, "Ben Irak'tan geldim.
Irak'tan geldiðimiz Þanlýurfa'da
2 yýl kaldýk. Sonra Çorum'a
geldik ve 2 yýldýr buradayýz. Bize þarkýyý Ýngilizce Öðretmenimiz Yeþim Bal öðretti. Öðretmenimiz bizlere Atatürk ile alakalý bir sürü bilgi öðrendik.
Onu çok seviyoruz. O bizim
kahramanýmýz. Tüm Türkiye'yi, 81 ilimizi ve halký kurtardý. Ona minnettarýz" ifadelerini
kullandý.
(Çaðrý UZUN)

ÖRNEK
ALINMALI!
Tüm dünyanýn saygý duyduðu, tüm çocuklarýn sevgisini kazanabilen bir lider; Atatürk.
Dün bu haberi yapmadan önce deðerli okuyucularýmýz için Çarþamba Pazarý'nýn nabzýný
tuttum. Dönüþ yolu sýrasýnda ise Irak'tan Çorum'a geldiklerini öðrendiðim 5 Türkmen çocuða rastladým. Aralarýnda en küçük olaný Muhammed, elimdeki mikrofonu göstererek, "Bu
nedir?" dedi. Aksanýndan Türk olmadýðý belliydi, "Mikrofon" dedim. Ardýndan bahçeden arkadaþlarý çýkýp geldi. "Biz þarký söylesek bizi çeker misin" dediler. Çocuklarýn gönlünü kýrmak
istemedim ve çekmeye baþladým.
Çocuklar "Þarký" diye adlandýrdýklarý marþý
söylerken ben de fark etmeye baþladým, bu
Atatürk ile ilgili bir marþtý. Açýkçasý ben bu marþý bilmiyordum. Küçüklüðümde de bu marþ bana öðretilmemiþti. Ancak o an bunun bir önemi
yoktu. Çünkü o anda yaþadýðým sevinç, gurur
ve çocuklara duyduðum hayranlýk duygularý,
kendi cahilliðimin verdiði utanç duygusundan
daha da öteydi.
Sonra bir süre miniklerle sohbet ettim. Türkiye'ye neden ve nereden geldiklerini, geldikleri yerdeki yaþamlarýný, kýsacasý minik yüreklerinin ortalama 10 yýllýk hayatlarýnda neleri tecrübe ettiðini öðrenmek istedim. Hepsi de beni kýrmadý ve anlattý.
Sohbet esnasýnda 12 yaþýndaki Ýyad, "Aðabey sonuçta hepimiz kardeþiz. Biz zaten Türk
idik. Bizi kimse yabancý olarak görmesin" dedi.
Bu cümlenin bu kadar küçük yaþta bir çocuk tarafýndan söylenmesinin önemini açýklamama
dahi gerek yok diye düþünüyorum.
Ardýndan Atatürk'ü nereden öðrendiklerini,
onun hakkýnda neler bildiklerini sordum. Çocuklarýn Zafer Ýlkokulu'nda okuduklarýný öðrenmemle ayrý bir düþünce seline daha kapýldým.
Çekimin ardýndan çocuklarýn yanýndan ayrýldýðýmda kendi kendime, "Ne olursa olsun çocuklara fýrsat verilmeli. Fýrsatlarý fark etmeden alan
çocuklar, harika sonuçlar oluþturabiliyor" diye
düþündüm.
Ayný saniyelerde ise Atatürk'ün ne kadar
büyük bir lider olduðunu tekrar hatýrladým ve
"Atatürk o kadar büyük bir liderdi ki, hala tarafsýz olan herkesin saygýsýný ve sevgisini kazanýyor" cümlelerini aklýmdan geçirdim. Gerçekten
de böyle. Bilindiði üzere dünya üzerindeki en
tarafsýz kimseler çocuklardýr. Henüz hiçbir þeyi
tecrübe etmemiþ, öðrenmeye daha yeni yeni
baþlayan çocuklarýn kalplerinde ne bir önyargý
ne de absürt düþünceler mevcuttur.
Ardýndan ülkemizde Atatürk ile ilgili konuþan konularý hatýrlamaya çalýþtým. Bazý kesimlerin sahip çýktýðý, bazý kesimlerin "Bizimdir" dediði, bazý kesimlerin ise deðerlerine saygý dahi
duymadýðý aklýma geldi. Tüm dünyanýn saygý
duyduðu bir lideri sorgulamak, hem de kendi
milletinin sorgulamasý. Biraz da kendi milletim
adýna utandým.
Sonuç olarak Irak Türkmeni bu 5 minik, herkesin Atatürk için söylediði "Tüm dünyanýn saygý duyduðu lider" cümlesinin doðru olduðunu
yaþayarak tecrübe etmemi saðladý. Küçük yaþta söyledikleriyle, Atatürk'e duyduklarý sevgi,
saygý ve minnettarlýk ile ÖRNEK ALINMALI.

'ENFLASYONUN ARTMASINA
iZiN VERMEYECEÐiZ'
Mehmet
Þimþek

Baþbakan Yardýmcýsý Mehmet Þimþek, "Enflasyonun 1990'lý yýllardaki gibi
çift haneye çýkýp burada kalýcý hale gelmesine izin veremeyiz." dedi. Baþbakan
Yardýmcýsý Mehmet Þimþek, enflasyonun
son dönemde yeniden çift haneye çýkmasýna iliþkin, "Buradan piyasaya çok net bir
mesaj vermek istiyorum; biz bu sorunu

önemsiyoruz, kayýtsýz deðiliz. Mutlaka ve
mutlaka gerekeni yaptýk, yapacaðýz. Merkez Bankamýz bu duruma kayýtsýz kalmadý, kalmayacaktýr. Mutlaka gerekeni yapacaðýz. Çünkü biz enflasyonun tekrar
1990'lý yýllardaki gibi çift haneye çýkýp burada kalýcý hale gelmesine izin veremeyiz" diye konuþtu.
(Haber Merkezi)

BiZiM YUNUS
XII. yüzyýlýn sevgi insaný, dönemin en ihlaslý
kullarýndan biri… Sadýk bir Allah dostu. Bizim Yunus… Yunus Emre deyince hepimizde bir iyimserlik, her gönülde sevmek sevilmek atmosferi
cereyan eder adeta. Zira o yaratýlaný sevmiþtir
Yaratan'dan ötürü… Kimseye minneti yoktur. Bir
lokma bir hýrka ona yeter de artar bile. Ammavelakin son derece mütevazýdir. Toprak gibidir. Hayatý boyunca aramýþ durmuþtur. Neyi mi? Hakk'ý
tabii ki de. Bu uðurda çekmediði çile kalmamýþtýr.
Ne de olsa çile çekmek Hakký bulmak için ve
Hakk'ý anlatabilmek için olmazsa olmazdýr. Hayatý hakkýnda pek fazla malumat yoktur elimizde
ancak hayat felsefesi hususunda eserleri bize
ýþýk tutar. Þiirleri sayesinde Bizim Yunus olmuþtur
zaten. Âyinesi iþtir kiþinin lafa bakýlmaz diye boþa dememiþler. Bizde Yunus'un iþlerine bakýp
sevmiþiz onu. Þimdi gelin parçada bütünü görmeye çalýþalým. Ufak ufak dörtlüklerden hareketle yüce Yunus'u tanýyalým. Bizim Yunus demiþ ki:

Bir kez gönül kýrdýn ise \Bu kýldýðýn namaz deðil
Yetmiþ iki millet dahi\Elin yüzün yumaz deðil
Bir kez dahi olsa gönül kýrmak çok büyük bir cürüm olduðunu görüyoruz. Nasýl mý? Þayet bir insan
bir gönül kýrarsa o insanýn kýldýðý namaz, namaz falan deðildir. Namaz diye yapýlan iþ yatýp kalkmaktan ibarettir. Zira tasavvufta kiþinin kalbi, gönlü
Kâbe'dir. Gönlü kýrmak Kâbe'yi yýkmak gibidir.
Kâbe'yi yýkan kiþi namaz kýlsa ne olur kýlmasa ne
olur der Bizim Yunus. Þiirimizin devamýnda da der
ki Yunus, gönül kýran kiþinin aldýðý abdest de Hristiyan'ýn, Yahudi'nin, Mecusi'nin elini yüzünü yýkamasý gibidir. Yani aldýðý abdest abdest deðil el yüz
yýkamaktan ibarettir. Biraz aðýr oldu galibi Bizim Yunus'un sözleri. Eee Yunus olmak kolay deðil. Þimdi gelelim baþka bir dörtlüðe baþka bir mevzuya…

NEVRES
KÝP

Söz ola kese savaþý\Söz ola kestire baþý
Söz ola aðula aþý\Söz ola yað ile bal
Bir nefeste okunan basit bir dörtlük gibi gelmesin bu þiir parçasý size. Öyle zannedip de sakýn hataya düþmeyin haaa. Söz konusu Bizim
Yunus ise yüz okuyup bir konuþun derim. Ne demiþ ne demek istemiþ Yunus naçizane bir bakalým:
Yunus der ki: öyle bir söz söylersin ki savaþý
durdurur. Öyle bir söz söylersin ki baþýný kestirir.
Öyle bir söz söylersin ki zehir zýkkýmdýr. Öyle bir
söz söylersin ki yað ile baldýr. Ne güzel dile gelmiþ sözün ehemmiyeti ve güzelliði…

Cennet cennet dedikleri \Birkaç huri birkaç da köþk
Ýsteyene vergil onu \Bana seni gerek seni
Herkesin peþinden koþtuðu koþmasa da muhakkak arzu ettiði cennet, Yunus'un nazarýnda üç
beþ huri ve üç beþ köþkten ibaretmiþ. Peki, Bizim
Yunus'un derdi neymiþ: Yunus diyor ki, kim istiyorsa onlarý Ya Rab, huriyi de köþkü de onlara
ver. Bana lazým olan þey, benim peþinde koþtuðum þey Sen'sin, der. Zira bu dünyanýn bin sene
mutlu mesut hayatý cennetin bir saatine denk gelmezken, cennetin bin sene hayatý Cenab-ý
Hakk'ýn Rü'yetini (kendisini) görmeye bedel gelmezmiþ vesselam. Bizim Yunus bir derya. Bizim
sunduðumuz ise Yunus'tan bir damla… Tabii ki
anlayana…

Ýhracat katký endeksi hazýrlandý
Ece Holding Yönetim Kurulu Baþkaný, Çorumlu
Ýþadamý Erdem Çenesiz'in baþkaný olduðu Türkiye
Seramik Federasyonu, Türkiye'de ilk kez ihracat katký endeksi hazýrlayarak, kamuoyuna sundu.
Federasyon Baþkaný Erdem Çenesiz'in ev sahipliðinde gerçekleþen toplantýya, Kale Grubu Baþkaný
ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, Sersa Baþkaný
Mehmet Mercan, Serkap Yönetim Kurulu Üyesi Göksen Yedigüller, Federasyon Genel Sekreteri Germiyan Saatçioðlu ve Federasyon üyeleri katýldý.
Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme ve geliþimi adýna sektörlerin sunduðu katkýyý net bir þekilde gözler
önüne seren "Türkiye Ýhracat Katký Endeksi" Ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel tarafýndan sunuldu.
"TAÞI TOPRAÐI DÖVÝZE ÇEVÝREN SEKTÖR"
Sektörlerin Türkiye dýþ ticaretine katký deðerlerinin ölçümlenmesi amacýyla bu çalýþmayý hayata geçirdiklerini açýklayan TSF Baþkaný Erdem Çenesiz,
"Seramik sektörünün ihracata katkýsýný analiz edebilmek için ortaya net bir tablo koymak istedik. Ekonomistlerce 2012 yýlýndan itibaren 5 yýllýk verilerin tarafsýzca incelenerek hazýrlandýðý bu endekste, seramik
sektörü en üst sýrada yer alarak, Türkiye için ne kadar önemli bir sektör olduðunu ortaya koyuyor" dedi.
Türkiye ekonomisinde sürdürülebilir bir büyüme ve
geliþme için yüksek katma deðerli ürün üretimi ve bu
ürünlerin net ihracatýný artýrmak gerektiði ile sözlerine
devam eden Çenesiz, "Seramik sektörü, milli katma
deðer yaratmakta yani yerel kaynaklarla üretim yapmakta ve bunu ihraç etmekte en baþta gelen sektörlerden biri. Çok az ithal girdi ile çok yüklü ihracat yapabilme kabiliyetine sahibiz. Basit tabirle taþý topraðý
dövize çeviren bir sektör. Son yýllarda artan yatýrýmlar sayesinde daha üst segment ürünlerin üretimini
takiben katma deðeri daha yüksek ürünlerin ihracatýnda artýþ saðlayacaðýz" açýklamasýnda bulundu.

"HEM ÜRETÝYOR, HEM ÝHRAÇ EDÝYORUZ"
Türkiye seramik sanayisi dünyada kaplama malzemelerinde 8'inci, saðlýk gereçlerinde 4'üncü en büyük üretici ülke konumunda olduðunu ifade eden
TSF Baþkaný Erdem Çenesiz, "Seramik karolarda ve
saðlýk gereçlerinde dünyanýn 4'üncü büyük ihracatçýsý olurken, karolarda Avrupa üçüncüsü, saðlýk gereçlerinde ise Avrupa'nýn en büyük üreticisi ve ihracatçýsý konumundayýz. Vitrifiye üretimindeki Avrupa liderliðimiz saðlamlaþarak devam ediyor. Özetle hem üretiyor, hem de ihraç ediyoruz. Önümüzdeki 10 yýllýk
dönemde de bu baþarýlý yükseliþimizi devam ettireceðiz. 2016 yýlý verilerine göre; seramik kaplama malzemelerinde 330 milyon m2 üretim gerçekleþirken,
seramik saðlýk gereçlerinde bu miktar 310 bin ton
olarak gerçekleþti. Seramik kaplamada üretim içinde
ihracatýn payý %24,5, seramik saðlýk gereçlerinde ise
%40,5 oldu" dedi.
"SEKTÖRÜN SORUNLARI
VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ"
Sektöre iliþkin önemli sorunlara, çözüm önerilerine de deðinen Çenesiz, þunlarý dile getirdi: "Seramik
sektörü yerli hammaddeler kullanarak ülkemiz ekonomisine önemli ölçüde katma deðer kazandýran bir
iþ koludur. Sektörün devamlýlýðý adýna üretim yapma
þartlarýný aðýrlaþtýran bazý yönetmelikler var. AB hazýrlýklarý kapsamýnda ILO gibi uluslararasý kuruluþlardan edinilen referanslarýn bazen maksadýný aþacak
þekilde yorumlanmasý milli sanayimizin önünde engel haline geliyor. Gerek insan kaynaklarý yönetiminde gerekse hammadde temininde yaþadýðýmýz bürokratik ve sistemsel sorunlarý çözmemiz ihracat katkýmýzý artýracaktýr. Biz Federasyon olarak bu konularda raporlar hazýrlayarak çözüm önerilerimizle kamuya gidiyor ve üretimin önündeki engellerin kaldýrýlmasý için var gücümüzle çalýþýyoruz." (Hülya Söylemez)
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Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji A.B.D Baþkaný ve Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Nurcan Baykam, "Günümüzde dünyada her yýl 700 bin kiþi antibiyotikli dirençli bakteriyel infeksiyon hastalýklar nedeniyle hayatýný kaybediyor. Dünyada antibiyotik kullanýmýnda Türkiye birinci, antibiyotiklerin uygun kullanýmý noktasýnda hekimlere ve vatandaþlara büyük görevler düþüyor" dedi.

TERE OTU FAYDALARI
Tere otu birçok kiþinin dere otu
ile karýþtýrdýðý hatta varlýðý ile yokluðu birçok kiþi tarafýndan tartýþýlan bir bitkidir. Aslýnda isminden
dolayý dere otu ile karýþtýrýlýr. Ýsim
benzerliði olmasý bazý kiþiler tarafýndan ayný bitki olduðunu düþündürmektedir. Fakat dere ile tere farklý
bitkilerdir. Genellikle taze olarak tüketilen bir
sebzedir. Yaprak kýsýmlarý salatalarda, garnitürde ve yeri geldiðinde piyazda kullanýlabilir. Limon ve az miktarda zeytinyaðý ile harika tatlar
elde edilebilir. Salata seven kiþiler için þifalý bol
olan bu sebze sýkça tercih edilir.Peki tere otu
faydalarý nelerdir hiç düþündünüz mü? Aslýnda
günlük hayatýmýzda bolca tükettiðimiz veya pazarlardan ve marketlerden kolaylýkla elde edebileceðimiz birçok bitkinin faydasýný tam olarak
bilmiyoruz. Ýþte tere otu da bu bitkilerden biridir.
Kolaylýkla elde edebileceðimiz halde þifasýný
tam olarak bilmeyiz ve çok sýk tüketmeyiz.
TERE OTUNUN
FAYDALARI NELERDÝR?
Faydalarýný tam olarak çok da iyi bilmediðimiz bu þifalý bitki genellikle çeþit çeþit salatalarýn yapýldýðý, yemek kültüründe bolca salatalarýn tercih edildiði Akdeniz ülkelerinde kolaylýkla
yetiþtirilmektedir. Akdeniz'e kýyýsý olan ülkelerin
salata kültürünün geliþtiðini hemen hemen herkes bilir. Bu ülkelerde yaþayan insanlar genellikle salata tüketmeyi çok sever. Bu yüzden de
çeþitli bitkilerle çeþit çeþit salatalar hazýrlarlar.
Ýþte tere de bu bölgelerdeki salatalarda sýkça
tercih edilen bir bitkidir.
Hurf ismiyle anýlabilir. Ayrýca yörelere göre
birçok faklý isim de alýr. Çok eski zamanlarda
habbürreþad ismiyle de bilinirdi. Baðýrsaklarý
yumuþatýr. Vücut ýsýsýný dengeye getirir. Adet
kanamasýný söktürme özelliði de vardýr. Cinsel
isteði arttýrýcý özelliði de vardýr. Ayrýca çok eski
zamanlarda bu þifalý bitki ile kirlenen ve yaðlanan saçlar yýkanýrdý. Kirli saçlarý temizleyici
özelliði de vardýr. Ayrýca saç dökülmesini de engeller. Saçlarýn daha bakýmlý olmasýna yardým
eder ve kolay uzamasýný saðlar.
Metabolizmayý hýzlandýrýr. Bu sayede kilo
almayý engelleyici bir yapýsý vardýr. Böbrek taþlarýnýn düþürülmesine yardýmcý olur. Þeker hastalýðý yani diyabet rahatsýzlýðý olan kiþilerde bolca bu þifalý bitkiden tüketmelidir. Þeker hastalýðý olanlara büyük fayda saðlar. Basur yani hemoroid rahatsýzlýðýný da geçirici etkisi vardýr. Çýbanlarýn kolay geçmesine yardým eder. Nefes
darlýðý olan kiþilere de iyi gelir.
Ülkemizde de Ege ve Akdeniz kýyýlarýnda
bolca tüketilir. Latince ismi lepidium sativum'dur. Ýçeriðinde bulunan A, C ve D vitaminleri sayesinde vücuda da birçok fayda saðlamasý da terenin faydalarýndandýr. Ayrýca tere
otu kemikleri ve diþleri güçlendiren kalsiyum
mineralini de bol miktarda bulundurur. Sindirim
sistemini düzenler, kolay sindirime yardýmcý
olur. Akþam yemeklerinden sonra hazýmsýzlýk
sorunu yaþýyorsanýz akþam yemeðindeki salataya bir parça buþifalý bitkiden ilave etmenizi
öneririz. Bu bitki sayesinde hazýmsýzlýk yaþamayacaksýnýz ve yemekleri sindirmeniz kolaylaþacak. Stres ve yorgunluðu almasý da tere
otu faydalarý arasýndadýr. Baðýþýklýk sisteminizi
güçlendirerek kolay hasta olmanýzý önler, enfeksiyonlara yakalanma riskini azaltýr. Grip,
nezle gibi hastalýklara karþý koruma saðlar.
Özellikle balgam söktürücü etkisi bulunmasý da
þifalarý arasýndadýr. Kýþ aylarýnda yakalandýðýmýz soðuk algýnlýðý, grip ve nezle gibi hastalýklar yüzünden bronþlarýmýz dolar ve bu bölgelerde balgam birikir. Bu yararlarý bol bitki sayesinde balgamdan kurtulabilirsiniz. Aslýnda akciðerlerle dost olmasý bilinen en önemli özelliðidir.
Tam bir akciðer dostudur. Sigara içen kiþilerin
akciðerleri büyük ölçüde zarar görür. Akciðerleri korumasý da tere otu faydalarýarasýndadýr.
Ýçerdiði B6 vitamini sayesinde hafýzayý güçlendirir, zihni kuvvetlendirir. Konsantrasyon eksikliðine karþý yarar saðlar. Ýdrar söktürücü etkisi
vardýr.
TERENÝN ZARARLARI
VE YAN ETKÝLERÝ
Aþýrý miktarda tüketilirse böbreklere zarar
verebilir. Ayrýca çok küçük çocuklarýn yemesi
tavsiye edilmez.
TERE OTU NERELERDE KULLANILIR?
Salatalarda limon suyu ile harika tatlar elde
edebilirsiniz. Marul, mor lahana, havuç, roka ve
tere otu gibi bitkileri birleþtirip limon suyu gibi
soslarý ilave ederek muhteþem salatalar hazýrlayabilirsiniz. Ýtalya gibi Akdeniz ülkelerinde hazýrlanan spagetti soslarýna da bu þifalý ot ilave
edilmektedir. Spagettilere zeytinyaðý, soðan ve
sarýmsak gibi sebzelerle hazýrlanan sosun içine
bir miktar tere otu ilave ederseniz lezzetinin siz
de farkýna varacaksýnýz. Ayrýca çorbalara, çeþitli meyve sularýna da karýþtýrýlabilir. Piþirerek
yemenizi tavsiye etmeyiz. Çünkü yapraklarý piþirildiðinde acý bir tada sahip olur. Bu da yenmesini zorlaþtýrýr.
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n YEMÝÞ
n AKTARÝYE
Gazi Cad. No: 50A
K.K.77

(Vergi Dairesi Yaný)
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Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Enfeksiyon Hastalýklarý ve
Klinik Mikrobiyoloji A.B.D Baþkaný ve Rektör Yardýmcýsý
Prof. Dr. Nurcan Baykam, dünyada antibiyotik kullanýmýnda
Türkiye'nin birinci olduðunu
belirterek, antibiyotiklerin uygun kullanýmý noktasýnda hekimlere ve vatandaþlara büyük
görevler düþtüðünü söyledi.
Dünya Antibiyotik Farkýndalýk Haftasý ve Avrupa Antibiyotik Farkýndalýk Günü etkinlikleri kapsamýnda Hitit Üniver-

sitesi tarafýndan "Antibiyotik
Kullanýmý" konulu bir konferans düzenlendi. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Fikret Metin
Öztürk Konferans Salonu'ndaki konferansý Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý,
öðretim üyeleri, hastane personeli ve öðrenciler izledi.
Antibiyotiklerin dünyada
bazý ülkelerin politika üretmelerine neden olacak kadar
önemli tedavi araçlarý olduðunu dile getiren Enfeksiyon

Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji A.B.D Baþkaný Prof. Dr.
Nurcan Baykam, antibiyotiklerin sadece kiþiyi deðil, yanlýþ
kullanýldýðýnda bütün toplumu
ilgilendiren boyutlarýnýn varlýðýna dikkat çekti.
Tansiyon ilacýný fazla kullandýðýnda kiþi yan etkilerinden zarar görür ancak baþkasýnýn bundan etkilenmeyeceðine dikkat çeken Prof. Dr.
Baykam, "Oysa antibiyotik
yanlýþ kullanýldýðýnda geliþen
dirençle verdiðiniz kiþi de mev-

cut floradaki mikroorganizmalardaki geliþen dirençle o kiþi
de daha sonra geliþecek enfeksiyonlarýn tedavisinde güçlüðe yol açacaðý gibi bütün
toplumda da mikro organizmayý daðýtýp dolaysýyla tedavilerde imkansýz noktalara geldiðimiz oluyor. Ülkelerin politikalarýnda yer almaya baþladý. Yanlýþ kullanýmlarla antibiyotikleri
etkinliði azalýyor. Ýþe yarar antibiyotiklerin sayýsý azalýyor. Dirençli olduklarý mikroorganizmalar artýyor. Bu durumda yeni antibiyotikler geliþsin. Ancak
yeni geliþtirilen antiboyitik sayýsý da azalýyor. Dirençli antibiyotik sayýsý artarken buna gereken yeni antibiyotik sayasý
azalýnca kriz sinerjisi ortaya çýkýyor" dedi.
"GÜNÜMÜZDE DÜNYADA
HER YIL 700 BÝN KÝÞÝ
ANTÝBÝYOTÝKLÝ DÝRENÇLÝ
BAKTERÝYEL ÝNFEKSÝYON
HASTALIKLAR NEDENÝYLE
HAYATINI KAYBEDÝYOR"

Hitit Üniversitesi tarafýndan düzenlenen konferansa Týp Fakültesi Dekaný
Prof. Dr. Mete Dolapçý, öðretim üyeleri, hastane personeli ve öðrenciler katýldý.

Günümüzde dünyada her
yýl 700 bin kiþinin antibiyotikle
antibiyotikli dirençli bakteriyel
infeksiyon hastalýklar nedeniyle hayatýný kaybettiðini açýklayan Baykam, "Gelecekte ne
bekliyor bizi. Projeksiyon yapýldýðýnda 2050 yýlýna kadar
10 milyon kiþi hayatýný dirençli
bakteri enfeksiyonlarýyla kaybedecek. Antibiyotikler bakterileri etkiliyorlar. Antiboyatiklerin
etki ettiði grup bakterilerdir.
Antibiyotikler sadece insan
hayatýný tehdit etmiyor. Tüm
dünyada ciddi bir ekonomik
kayýplara da neden oluyor.
2050 yýlýna kadar 100 trilyon
dolar ek maliyet yükleyecek.
Dünya Saðlýk Örgütü, Avrupa
Saðlýk Örgütü ve Türkiye'de
Saðlýk Bakanlýðý herkes bu ko-

Nurcan Baykam

‘Antibiyotik' konuþuldu
nuda çalýþma içerisinde., Toplumda gördüðümüz basit bir
enfeksiyonu bile dirençli olduðu için antibiyotikleri tedavi
edilemez noktalar geliþiyor.
Hastanede geliþen infeksiyonlar ise bambaþka sorunlar. Antibiyotik direnç toplum saðlýðýný da ciddi þekilde etkiliyor" ifadelerini kullandý.
Antibiyotiklerin fazla kullanýmýndan kaçýnýlmasý için çaðrýda bulunan Baykam, "Bir çocuk bebek yeni doðan, ne kadar erken antibiyotik kullanmaya baþlarsa o kiþi o birey o kiþi
ilerde alerjik hastalýklar, hatta
obezite daha ileri gidersek
kanserlere zemin hazýlýyor.
Antibiyotikler gerektiði gibi kullanýlýp gereðinden fazla kullanýlmamalý. Uygunsuz antiboyotik kullanýmýnda ülkeler ne
durumda. Birincilik herkesi
mutlu eder ama burada mutlu
olmadýðýmýz bir birincilik var.
Doðu Avrupa'da ne yazýk ki en
fazla antibiyotikin en fazla kullanýldýðý ülke Türkiye. Bu 2014
yýlýnda makale yayýnlandý.
Ama Türkiye antiboyatik kullanýmýnda dünya birincisi. Çok
fazla antibiyotik kullanýmý var.
Bu yeni hareket planý için uyarýdýr. Bakanlýðýmýz bu konuda
ciddi çalýþmalar yapýyor. Bu
konuda mevzuatlar yayýnlanýyor. Uygun antibiyotik kullanýmý adýna hem hekimlere hem
de halkýmýza görevler düþüyor" diye konuþtu.
(ÝHA)

'Sungurlulu kadýnlar Türkiye'ye örnek oldu'
Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý ve HÜKAM Müdürü Prof. Dr. Nurcan Baykam ve HÜKAM Yönetim Kurulu üyeleri, Sungurlu Kadýn Giriþimi
Üretim ve Ýþletme Kooperatifi'ne tebrik ziyaretinde bulundu.
Dün gerçekleþtirilen ziyarette Hitit
Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay
Karacif'de katýldý. Ziyaret sýrasýnda,
Yönetim Kurulu Baþkaný Havva Özata kooperatifin kuruluþ süreci, giriþimci kadýnlarýn gayretleri, baþarýlarý ve
halen üretimi yapýlýp satýþa sunulan
Sevgisun Unlu Mamülleri konusunda
bilgi verdi.
Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Nurcan
Baykam ise, Sungurlu Kadýn Giriþimi
Üretim ve Ýþletme Kooperatifinin yerel
kalkýnmada kadýnlarýn rolünün görünür
hale gelmesi konusunda önemli bir
model oluþturduðunu söyleyerek, bölgedeki kadýnlarýmýzýn giriþim kapasitelerini gösterme adýna yaptýklarý örnek
giriþim ve baþarýlý çalýþmalar için Havva Özata ve ekibini tebrik etti.
Rektör Yardýmcýsý Baykam, Hitit
Üniversitesi Kadýn ve Aile Araþtýrma
Merkezi olarak, kadýnlarýn ihtiyaçlarýna
cevap verebilme, yerel kadýn örgütlenmelerini destekleyerek kapasitelerini
artýrma, sosyal ve ekonomik giriþim kapasitelerini geliþtirmelerini, ulusal ve
uluslararasý düzeyde tanýnýrlýklarýný
saðlamaya yönelik her türlü iþbirliðine
açýk olduklarýný vurguladý.
Prof. Dr. Nurcan Baykam ihtiyaç duyulabilecek; muhasebe, hukuk, iþ/ürün
geliþtirme, pazarlama, yönetim, proje/program geliþtirme ve benzeri konularda eðitim, danýþmanlýk, proje geliþtirme konularýnda Sungurlu Kadýn Giriþimi Üretim ve Ýþletme Kooperatifini destekleyeceklerini ifade etti.
Baykam ayrýca, üretim atölyesinde
doðal malzemeler kullanýlarak üretilen
bu ürünlerin bir süredir Hitit Üniversitesi yemekhanelerinde de kullanýldýðý-

ný ve kullanýlmaya devam edeceðini
dile getirdi.
Kadýn Giriþimi Üretim ve Ýþletme
Kooperatifi Yönetim Kurulu Baþkaný

Havva Özata ise ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getirerek, üretmeyi
seven küçük bir gruptan oluþan kadýnlar olarak bir araya geldiklerini belirtti.

Kurduklarý üretim kooperatifinde,
mantý, tarhana ve eriþte gibi yöresel
ürünleri üretmeye baþladýklarýný ifade
eden Özata, en büyük amaçlarýnýn kadýnlar tarafýndan, doðal malzemeler
kullanýlarak üretilen ürünlerin ulusal
ve uluslararasý pazarda yer almasýný
saðlamak olduðunu ifade etti.
Kadýn Kooperatiflerinin hem mevcut faaliyetlerini sürdürmesini ve yeni
faaliyet alanlarý yaratmasý açýsýndan
planlama, uygulama, satýþ, kapasite
geliþtirme konusunda yaþanan sorunlarýn aþýlmasý için Hitit Üniversitesi ile
yapýlacak iþbirliklerini önemsediklerini
ifade ederek, destekleri için Hitit Üniversitesine ve HÜKAM Yönetimine teþekkür etti.
Ziyaretin ardýndan Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Yönetim Kurulu üyeleri Sungurlu Meslek Yüksekokulu'nu
da inceledi.
(Haber Merkezi)
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‘Bereketli bir yýl geçsin'
Sungurlu Ziraat Odasý Baþkaný Dursun Karaderili, etkili olan son yaðýþlarýn
ekim dönemine çok iyi geldiðini ve ekili
alanlarda tohumlarýn filizlenmeye baþladýðýný söyledi.
Sungurlu'nun, Türkiye'nin önemli buðday üretim merkezlerinden biri olduðunu
belirten Karaderili, geçtiðimiz haftalarda
gelen yaðýþlarla birlikte tohumlarýn yeþerdiðini ve üreticinin yüzünün güldüðünü
ifade etti.

Dursun
Karaderili

Baþkan Karaderili, bereketli bir yýl geçirmeyi hedeflediklerine vurgu yaparak,
þunlarý kaydetti, "Ýlçemizde hasattan sonra
topraðý dinlendiren, ardýndan ekim için tarlalarý süren ve buðday tohumlarýný toprakla buluþturan üreticilerin ekim mesaisi sona erdi. Mantar ve pas hastalýklarýna karþý
buðdayýn dayanaklýlýk kazanmasý için buðday ekim daha dikkatli yapýldý. Ýlçe de yaklaþýk 600 bin dönümlük alanda buðday ve
arpa ekimi gerçekleþtirildi.

"YAÐIÞLAR SEVÝNDÝRDÝ"
Allah'a þükür sorunsuz bir ekim dönemi
geçirdik. Buðday ve arpa ekimini tamamladýk. Güzel bir ekim dönemi geçirdik. Son
haftalarda etkili olan yaðýþlar da ekim döneminde çok iyi geldi. Yaðýþýn ardýndan
ekili alanlarda tohumlar filizlenmeye baþladý. Üreticiler olarak elimizden geleni yapýyoruz. Cenab-ý Allah'ýn takdiriyle umarým
güzel ve bereketli bir yýl geçiririz. Tüm üreticilerimize hayýrlý olsun.

"HASTALIKLARA KARÞI
ÇÝFTÇÝLERÝMÝZ GEÇ KALMASIN"
Mantariyel ve pas hastalýklarýna karþý
buðdayýn bereketli olmasý için çiftçilerimiz
zamanýnda ilaçlama yapsýn. Hastalýklara
zamanýnda müdahale ile üretimde daha
çok verim alýnýr. Çiftçilerimiz gerekli bilgi ve
yardýmý odamýza gelerek bizden alabilir,
onlara kapýmýz her zaman açýk. Ýnþallah
güzel bir yýl geçiririz. Selam ve dua ile."
(Haber Merkezi)

Kargý Ýlçe Müftülüðü din görevlileri, yeni hizmete giren Kargý TOKÝ Camiinde belge töreni
gerçekleþtirdi.
Ýlçe Müftü Vekili Mehmet Yýlmaz, belge töreninde, baþarý belgelerinden dolayý Kaymakam
Emre Çifci'ye teþekkür etti.
Yýlmaz konuþmasýnda, "Bu baðlamda bütün
arkadaþlarýmýn hizmetlerimize katkýlarý, çalýþmalarý, gayretleri çok fazla, bundan dolayý her bir arkadaþýma huzurunuzda teþekkür ediyorum. An-

cak bu arkadaþlarýmýz, hani maratonda koþan
bazý yarýþçýlar misali bir adým önde olur ya! Aynen onun gibi bir adým önde koþmaya çalýþtýlar.
Huzurunuzda bir defa daha onlara ve diðer arkadaþlarýmýza teþekkür ediyorum. Ýnþallah bundan
sonra ki çalýþmalarýmýzda daha çok gayret göstereceðiz. Ýltifatýnýz bize ve arkadaþlarýmýza þevk
verecek" dedi.
Müftü Vekili Yýlmaz, baþarýlý personellere hak
etmiþ olduklarý belgeyi takdim etti. (Haber Merkezi)

Asgari ücretliye koruma geliyor
Çalýþanýn asgari geçim indirimine hileli þekilde el koyan patronlar yandý. Çalýþana AGÝ ödemeyerek asgari ücretin altýnda
ücret veren iþletmelere yönelik
yaptýrýmlar aðýrlaþtýrýlacak.
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakaný Jülide Sarýeroðlu, bakanlýða gelen ihbar, þikâyetler
doðrultusunda program dýþý teftiþler yaptýklarýný belirtti.
Sabah'ýn haberine göre,
tekstil, inþaat sektörü aðýrlýklý olmak üzere iþletmelerin iþçilere
ek kart çýkartarak, asgari geçim
indirimi ücretini ödemeyerek buraya yatýrdýðý belirlendi. Asgari
ücret ödenmeyen veya eksik
ödenen her iþçi için aylýk 162 lira
ceza kesiliyor.
AGÝ NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret zammý ne kadar? 2018 asgari ücret zam geldi mi? Devletin vatandaþlara
verdiði asgari ücret fiyatlarý nasýl
hesaplanýyor? Vatandaþlarýn
merak ettiði konularýn baþýnda
gelen Asgari ücret ocak ayý zammý belli oldu mu? Asgari ücret
2018 ne kadar? Kim ne kadar
asgari ücret alacak? Bekarlar ne
kadar AGÝ alacak? Evli vatandaþlar ne kadar AGÝ alacak? Peki AGÝ 2018 ne kadar? AGÝ hesaplama nasýl yapýlýr? Tüm vatandaþlar þuanda AGÝ zamlarýný
ve asgari ücretlerin ne kadar olduðunu merak ediyor. 1 Ocak'ta
asgari ücretteki artýþla, maaþlara
eklenen asgari geçim indirimi
(AGÝ) de yükselecek.
Asgari ücret, artýþ geçen yýlki
gibi yüzde 8 olursa, brüt bin 919
lira 70 kuruþa çýkacak. Buna
baðlý olarak da en düþük asgari
geçim indirimi tutarý 133,31 liradan 143,97 liraya ulaþacak. En
yüksek tutar ise 226,63 lira yerine 244,76 lira olacak. Peki asgari ücret nasýl hesaplanýr?

2017-2018 ASGARÝ
ÜCRET NE KADAR?
Maliye Bakaný Naci Aðbal,
asgari ücretin hiçbir þekilde bin
404 liranýn altýna düþmeyecek
þekilde bir düzenleme yaptýklarýný belirtti. GVK Geçici 87'nci
madde ile sadece kendisi için
asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere ödenen
1.404,06 TL net ücretin altýnda
kalanlara, bu tutar ile 2017 yýlý
Eylül, Ekim, Kasým ve Aralýk aylarýna iliþkin aylýk hesaplanan
net ücreti arasýndaki fark tutarý,
ücretlinin asgari geçim indirimine
ayrýca ilave edilecek. Sonuç olarak Eylül ayýndan itibaren Torba
kanun yasalaþacaðý tarihe kadar
asgari ücret 1.404,06 liranýn altýnda kalacak. Ücret bordrolarý
mevcut gelir vergisi dilimlerine
ve AGÝ hesaplamasýna göre yapýlacak.
OCAK AYINDA AGÝ'YE
ZAM GELECEK
Buna baðlý olarak da en düþük asgari geçim indirimi, yani
bekar çalýþana ödenen tutar 133
lira 31 kuruþtan 143 lira 97 liraya
yükselecek. Evli, eþi çalýþmayan, 3 çocuklu çalýþana ödenen
asgari geçim indirimi de 226 lira
63 kuruþtan 244 lira 76 kuruþa
yükselecek.
AGÝ HESAPLAMA
NASIL YAPILIR?
Asgari Geçim Ýndirimi hesaplanýrken, ilgili yýlýn baþýndaki (Bi-

rinci 6 aylýk) asgari ücret tutarýnýn yýllýk toplamý hesaplanýr, hesaplanan yýllýk toplam tutar, Asgari Geçim Ýndirimi oraný ile çarpýlýr, elde edilen Asgari Geçim
Ýndirimine esas tutar en düþük
Gelir Vergisi oraný olan %15 ile
çarpýlarak bulunan deðer 12'ye
bölünür ve aylýk Asgari Geçim
Ýndirimi tutarý hesaplanýr. Oran
hesaplanýrken çalýþanýn medeni
durumu göz önüne alýnýr.
Yýllýk asgari ücret toplamýnýn,
iþçinin kendisi için %50'si, çalýþmayan eþi için %10'u, bakmakla
yükümlü olduðu 2 çocuðun her
biri için %7,5'u, 3. çocuk için
%10'u ve sonraki çocuklarýn her
biri için ise %5'i esas alýnýr.
Bu oranlarýn toplamý %85'i
geçemez. Örneðin eþi çalýþmayan ve 3 çocuðu olan bir iþçinin
asgari geçim indirimi oraný % 50
+ %10 + %7,5 + %7,5 + %10 =
% 85 olacaktýr.
Yýllýk asgari ücret toplamý bu
oran ile çarpýlýr ve sonuç 12'ye
bölünerek aylýk asgari geçim indirimi hesaplanýr.
AGÝ NE KADAR
ARTACAK?
1 Ocak'ta asgari ücretteki artýþ geçen yýlki gibi yüzde 8 olursa, brüt bin 919 lira 70 kuruþa çýkacak. Buna baðlý olarak da en
düþük asgari geçim indirimi tutarý 133,31 liradan 143,97 liraya
ulaþacak. En yüksek tutar ise
226,63 lira yerine 244,76 lira olacak.
(Haber Merkezi)

"EKÝM AYINDA BÜTÇE GÝDERLERÝ
56,2 MÝLYAR TL OLDU"
Maliye Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre,
Ekim ayýnda bütçe giderleri 56,2 milyar TL faiz hariç giderler ise 52,6 milyar TL oldu. Maliye Bakaný Naci Aðbal, "Ekim ayý gider gerçekleþmeleri yýlsonu gider tahminimizle uyumludur. Ekim ayýnda faiz hariç giderler
yüzde 29,8 oranýnda artmýþtýr. Bu artýþta yýlýn son çeyreðine iliþkin ödeneklerin serbest býrakýlmasý nedeniyle kurumlarýn mal ve hizmet alým giderleri ile sermaye
giderlerindeki hak ediþlerin bu ay içinde ödenmiþ olmasý en önemli etken olmuþtur." dedi. Sosyal Güvenlik
Kurumunun yýlbaþýnda ertelenen prim alacaklarýnýn
Ekim ayýna iliþkin tahsilatýnýn beklentilerden daha
olumlu bir þekilde gerçekleþtiðini ifade eden Aðbal,
"Ekim ayýnda bankalara yapýlan bu ödemelerin bir kýsmý Kasým ayýnda Kurumun gelir kayýtlarýna dahil edilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumunun ertelenen alacaklarýn beklentilerin üzerinde gerçekleþmesi nedeniyle Kasým ayýnda Kuruma yapýlan transfer ödemeleri azalacaktýr." diye konuþtu. Aðbal, þunlarý söyledi:
"FAÝZ HARÝÇ GÝDERLERÝN ARTIÞ
ORANI YÜZDE 20,2 OLDU"
"Daha önceki yaptýðýmýz açýklamalarda faiz hariç
giderlerdeki artýþ oranýnýn yýlýn ikinci yarýsýnda azalýþ
trendine gireceðini ifade etmiþtik. Nitekim yýlýn ilk yarýsýnda faiz hariç giderlerdeki artýþ oraný yüzde 20,2 olarak gerçekleþmiþken Temmuz-Ekim döneminde ise bu
oran yüzde 17,2'ye gerilemiþtir. Kasým ve Aralýk aylarýnda faiz hariç giderlerdeki artýþ oraný önemli ölçüde
aþaðý yönlü trendde olacaktýr. Bu çerçevede beklenmeyen bir risk ortaya çýkmadýðý takdirde yýlýn ikinci yarýsýna iliþkin faiz hariç giderlerdeki artýþ oraný, Orta Vadeli Program öngörülerimiz çerçevesinde yüzde 11 civarýna kadar düþecektir.
"10 AYLIK DÖNEMDE BÜTÇE
GELÝRLERÝ 509,4 MÝLYAR LÝRA"
Ekim ayýnda bütçe gelirleri 52,8 milyar TL, vergi gelirleri ise 45,6 milyar TL olmuþtur. Ocak-Ekim döneminde ise bütçe gelirleri 509,4 milyar TL, vergi gelirleri ise
430,9 milyar TL olmuþtur. Vergi gelirleri performansý
ekonomideki canlanmaya paralel olarak olumlu yönde
bir artýþ trendi içindedir. Ýþgücü piyasasýndaki olumlu
geliþmeler gelir vergisini tahsilatýný, ekonomik canlanmadaki artýþ trendiyle birlikte artan kurum karlarý ise
kurumlar vergisi tahsilatýný artýrmaktadýr. Diðer taraftan
iç talepteki olumlu geliþmeler dolaylý vergi gelirleri tahsilatýný artýrmýþtýr. Ýç talepteki canlanma brüt KDV tahsilatýný önemli ölçüde yukarýya çekerken, vergi iadelerinin hýzlý ve kolay bir þekilde yapýlmasýný saðlayan Bakanlýk düzenlemelerimiz çerçevesinde artan KDV iadeleri nedeniyle net KDV tahsilatý yüzde 15,6 oranýnda
artmýþtýr. Bütçe gelirleri ve vergi gelirleri tahsilatýndaki
geliþmeler Orta Vadeli Program hedeflerine ulaþýlacaðýna iþaret etmektedir. Önümüzde kalan iki ay içerisinde de harcama tarafýnda OVP hedefleri içinde kalarak
yýlsonu bütçe hedefinin elde edilmesi konusunda gerekli kararlýlýðý göstereceðiz."
OCAK-EKÝM 2017 DÖNEMÝ
BÜTÇE GERÇEKLEÞMELERÝ
2016 yýlý Ocak-Ekim döneminde 12,1 milyar TL
açýk veren bütçe, 2017 yýlý Ocak-Ekim döneminde 35
milyar TL açýk vermiþtir. 2016 yýlý Ocak-Ekim döneminde 32,4 milyar TL faiz dýþý fazla verilmiþ iken 2017 yýlý
Ocak-Ekim döneminde 15,2 milyar TL faiz dýþý fazla
verilmiþtir. 2017 yýlý Ocak-Ekim döneminde bütçe gelirleri bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 13,8 oranýnda artarak 509,4 milyar TL olmuþtur. Bütçe giderleri
ise yüzde 18,4 oranýnda artarak 544,4 milyar TL olarak
gerçekleþmiþtir. 2017 yýlý Ocak-Ekim döneminde vergi
gelirleri geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 18 oranýnda artarak 430,9 milyar TL olarak gerçekleþmiþtir.
Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 19 oranýnda artarak
494,3 milyar TL olmuþtur."
(Haber Merkezi)

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:53
07:22
12:32
15:05
17:29
18:52

VEFAT EDENLER
- Mecitözü Sýrçalý köyünden, Sigorta hastanesinden emekli Ýsmail ERGAN, Muhteber ve Celal
ERGAN’ýn babasý, Çorum belediyesinden emekli,Þerif AKBAÞ’ýn kayýnpederi Neþat ERGAN.
- Mislerovacýðý Köyü’nden gelme, Ýsmet URLUDAÐ.
- Osmaniye Köyü’nden, Merhum Ahmet
KESKÝN’nin eþi, Bahri, Þaban ve Ercan KESKÝN’in annesi Kadriye KESKÝN.
- Ýskilip’ten gelme, Merhum Ahmet YILDIRIM’ýn kýzý, Orhan ÖZKAN’ýn eþi Ayþenur ÖZKAN.
- Kuþsaray Köyü’nden gelme, Nuri BAÞKAVAK’ýn eþi, Elvan, Cihan ve Sevim BAÞKAVAK’ýn
annesi Haným BAÞKAVAK.
- Sarýlýk Köyü’nden gelme, Merhum Ýsmail
AKBAÞ’ýn eþi, Mehmet ve Salim AKBAÞ’ýn annesi Yeter AKBAÞ.
- Türkayþe Köyü’den, Merhum Fevzi ÇINAR’ýn eþi, Cavit ÇINAR’ýn annesi, Tuncay ÇINAR’ýn
babannesi, Servet DUMAN’ýn kayýnvalidesi Satý
ÇINAR.

TARiHTE BUGÜN
1922- Son Osmanlý padiþahý VI. Mehmet
(Vahdettin) Ýstanbul'u terk etti.
1922- Abdülmecit halife oldu.
1922- Þarköy'ün 2,5 yýllýk Yunan iþgalinden
kurtuluþu.
1924- Ýlk muhalefet partisi Terakkiperver
Cumhuriyet Fýrkasý kuruldu.
1930- Serbest Cumhuriyet Fýrkasý kendini feshetti.
1963- Yerel seçimleri Adalet Partisi kazandý.
1967- TBMM ikinci kez yaptýðý gizli oturumda,
18 saat 20 dakika Kýbrýs'taki son geliþmeleri görüþtü.
1972- Türkiye'de ilk kadýn partisi olan Türkiye
Ulusal Kadýnlar Partisi kuruldu.
1976- Türkiye Ýþçi Partisi'nin davetlisi Þilili sanatçýlar sýnýrdýþý edildi.
1977- Dr. Cahit Karakaþ TBMM'nin 13. Baþkaný oldu. Görevi 12 Eylül 1980'de sona erdi.
1995- Osman Hamdi Bey'in "Yeþil Türbe"
tablosu Ýngiltere'de 37 milyar liraya satýldý.
1999- Ýrlanda'yý yenen Türkiye Millî Futbol Takýmý Avrupa Futbol Þampiyonasý finallerine katýlma hakký kazandý.

KESiN

Ýmamlara baþarý belgesi

Maliye Bakaný Naci Aðbal, ekim ayýnda bütçenin
3,3 milyar lira açýk verdiðini açýkladý.
Maliye Bakaný Naci Aðbal "Ekim ayýnda bütçe 3,3
milyar lira açýk verdi. Ekim ayý gider gerçekleþmeleri yýl
sonu gider tahminimizle uyumludur. Önümüzde iki ay
içerisinde de harcama tarafýnda OVP hedefleri içinde
kalarak yýl sonu bütçe hedefinin elde edilmesi konusunda gerekli kararlýlýðý göstereceðiz" dedi.

Naci Aðbal

AÐBAL: EKiMDE
BÜTÇE 3,3 MiLYAR
LiRA AÇIK VERDi

KARAR
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YIL: 2 / SAYI: 603

Ýmtiyaz Sahibi: Ayhan

AYKANAT

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Salim ÜZEL

Yönetim Yeri: Gazi Cad. Kulaksýz
Sok. Kavukcu Ýþmerkezi 3/41 Çorum

Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

Tel&Fax:
0364 224 29 65 - 0364 225 36 50

K.K.010

SATILIK
ViLLA ARSASI

Sýfýr'dan Otuzbeþ'e
ÝÇERÝK: Ýstiyoruz ki; Türkiye'mizde eðitime cidden önem verilsin.
Bireyleri soysuzlaþan milletin " Milli Güç" diye bir güç taþýmasý
mümkün deðildir. Candan sevgi, zekâyý besler. Çocuða ne kadar içtenlikle ciddi alâka gösterilirse, o kadar zeki ve þahsiyetli olur. Çocuða güven verici olmak þarttýr. Çocuða þahsiyetli olmanýn gururunu
tattýrmak þarttýr. Ailesinden lüzumsuz yardým görmek, çocuðu sorumsuzluða iter. Abdulkadir DURU bu kitapla, milletçe gerçek özgürlüðe ulaþmanýn temelini örüyor. Bireyleri soysuzlaþan milletin," Milli
Güç" diye bir güç taþýmasý mümkün deðildir. Bunun için Türk yavrularýnýn, dünyaya geldiði günden itibaren eðitilmesi zaruridir. Öz yapýlarýna uygun olarak eðitilen Türk çocuklarý, yabancýlarýn ve maksatlý
kimselerin tezgâhladýðý oyunlara gelmez, þahsiyetli büyür. Milletçe bilinçlenmek ve öz kültürümüz çizgisinde yavrularýmýzý eðitmek yolunu
gösteren bu kitap; her Türk ailesinin ve her Türk evladýnýn temel kitabý olacaktýr.

BÝNEVLER’DE
SATILIK V TÝPÝ 360 M² VÝLLA ARSASI
(KARABEYOÐLU SÝTESÝ KARÞISI)
MÜRACAAT TEL:

0535 441 11 11
K.K.186

20.00TL

Ali Ceylani KOLAÇ

web: www.kesinkarar.com
e-posta: haber@kesinkarar.com

Baský: Gümüþ Basýn Yayýn
Matbaacýlýk - Promosyon
Adres: Çöplü Mh. Osmancýk Cd.
No:27/22 ÇORUM

Bayi Daðýtým: Ecem Daðýtým
Adres: Yavruturna Mah. Cengiz
Topel Cad. No: 16/E ÇORUM
Tel: 0364 224 69 87

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

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

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

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFSIZ GAZETE
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ÇORUM
HAVA
TAHMiNi

GÜNEÞ ECZ. SERKAN ECZ. ZÜLAL ECZ.
(TEL: 224 10 84)
(TEL: 224 13 51)
BAHABEY CAD.
GAZÝ CAD. 77/D
NO:120/C PÝRÝ BABA ÇAMLIÐI
YEÞÝL FIRIN ÇAPRAZI
KARÞISI

(TEL: 224 13 51)
BAHABEY CAD.
NO: 120/C
YEÞÝL FIRIN ÇAPRAZI

UCUZ
ATLATTIK
ceza yaðdýrdý!
Türkiye Futbol Federasyonu
Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK)
tarafýndan Çorum Belediyespor'a 1
maç seyircisiz oynama cezasý verildi. Hatýrlanacaðý üzere geçtiðimiz
hafta Pazar günü evinde Osmaniyespor'u aðýrlayan Çorum Belediyespor, olaylý bir gün geçirmiþti.
Maç sonunda stadyumda bulunan
seyirciler sahaya inerek Osmaniyesporlu futbolculara saldýrmýþ, ardýndan maç çýkýþýnda ise Osmaniyespor takým otobüsü taþlanmýþtý.
Bu nedenle PFDK'ya sevk edilen
Çorum Belediyespor, 1 maç seyircisiz oynama cezasýna ve 2 bin TL
para cezasýna çarptýrýldý. PFDK'dan
yapýlan açýklamada þöyle denildi:
"Çorum Belediyespor Kulübünün, 12.11.2017 tarihinde oynanan
Çorum Belediyespor- Osmaniyespor Futbol Kulübü TFF 3. Lig 3. grup
müsabakasýnda taraftarlarýnýn neden olduðu çirkin ve kötü tezahürat
nedeniyle ve bu eylemin ayný sezon
içinde ev sahibi kulüp olduðu müsabakada 2. kez gerçekleþtirilmesinden dolayý uyarýnca takdiren 2 bin
TL Para Cezasý ile cezalandýrýlmasýna, ayný müsabakada Çorum Belediyespor Kulübünün taraftarlarýnýn
neden olduðu saha olaylarý nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakayý
seyircisiz oynama cezasý ile cezalandýrýlmasýna karar verilmiþtir."
Öte yandan maç sonunda çýkan
olaylarýn ardýndan kamuoyunda Çorum Belediyespor'un en az 3 maç
seyircisiz oynama cezasý alabileceði konuþulmuþtu.
(Ömer Faruk Söylemez)

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel
Futbol Disiplik Kurulu (PFDK), 3. Lig 3.
Grup'ta adeta ceza yaðdýrdý.
TFF'nin resmi internet sitesinde yapýlan
açýklamada Payasspor'un Murat Can Bölükbaþý adlý oyuncusunda 2 maçtan men cezasý, Payasspor Teknik Direktörü Murat Bölükbaþý'na 1 maçta soyunma odasýna ve yedek
kulübesine giriþ yasaðý ve bin 500 TL para
cezasý, Sultabeyli Belediyespor'a ise 2 bin
TL para cezasý verildi.
Yapýlan açýklamada þöyle denildi:
Payasspor Kulübü sporcusu Murat Can
Bölükbaþý'nýn 12.11.2017 tarihinde oynanan
Elaziz Belediyespor - Payasspor TFF 3. Lig
3. Grup müsabakasýnda rakip takým sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 2
resmi müsabakadan men cezasý ile cezalandýrýlmasýna,
Ayný müsabakada Payasspor Kulübü antrenörü Murat Bölükbaþý'nýn müsabaka hakemine yönelik sportmenliðe aykýrý hareketi
nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasýna ve yedek kulübesine giriþ
yasaðý ve bin 500 TL para cezasý ile cezalandýrýlmasýna,
Sultanbeyli Belediyespor Kulübü'nün,
12.11.2017 tarihinde oynanan Sultanbeyli
Belediyespor - UTAÞ Uþakspor, TFF 3. Lig
3. Grup müsabakasýnda taraftarlarýnýn neden olduðu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin ayný sezon içinde ev sahibi
kulüp olduðu müsabakada 2. kez gerçekleþtirilmesinden dolayý takdiren 2 bin TL para
cezasý ile cezalandýrýlmasýna karar verilmiþtir."
(Haber Merkezi)

PFDK'ya sevk edilen Çorum Belediyespor, 1 maç seyircisiz oynama cezasýna ve 2 bin TL para cezasýna çarptýrýldý.

Kamuya binlerce personel alýnacak
AKADEMiK PERSONEL SPOR
TESiSLERiNDEN YARARLANACAK
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor Bilimleri Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Faruk
Yamaner ve öðretim elemanlarýyla bir araya geldi.
Toplantýda Rektör Alkan, "Yoðun bir tempoyla çalýþmalarýný sürdüren akademik ve idari personelin spor
tesislerinden istifade edebilmeleri için Spor Bilimleri
Fakültesi tarafýndan bir program oluþturulacak, belirlenecek olan takvim çerçevesinde tesislerin tüm personelin hizmetin olacak" dedi.
Altyapý projelerine tüm hýzýyla devam eden Hitit
Üniversitesi, hemen her alana olduðu gibi spor alanýna da büyük yatýrýmlar yapmakta ve spora verdiði
önemi gösteriyor. Bu kapsamda "12.Dünya Üniversiteler Güreþ Þampiyonasý" ve "11. Avrupa Üniversiteler Futsal Þampiyonasý" baþta olmak üzere ulusal
ve uluslararasý pek çok organizasyona ev sahipliði
yapan Hitit Üniversitesi, ulusal ve uluslararasý her
türlü müsabakaya ev sahipliði yapabilecek tesisleri
inþa ederek de spora gösterdiði önemin altýný çizmektedir.
Bu noktada Spor Bilimleri Fakültesi Dekaný Prof.
Dr. Faruk Yamaner ve öðretim elemanlarýyla bir araya gelen Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan, üniversite bünyesinde spor alanýnda
gerçekleþtirilmesi planlanan faaliyetler hakkýnda fikir
alýþveriþinde bulundu.
Görüþmede; Spor Bilimleri Fakültesi Dekaný
Prof. Dr. Faruk Yamaner, yapýlmasý planlanan her
türlü faaliyet için Fakülte olarak gerekli her türlü altyapýyý oluþturmaya hazýr olduklarýný ifade etti.

Üniversite imkanlarýnýn her geçen gün büyüyerek geniþlediðini ifade eden Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, baþta Spor Bilimleri
Fakültesi bünyesinde yer alan, ulusal ve uluslararasý her türlü kapalý spor müsabakalarýnýn gerçekleþtirilebileceði fiziki altyapýya sahip spor salonu olmak
üzere Fen Edebiyat Fakültesi yerleþkesinde bulunan
salon ve ilerleyen dönemlerde tamamlanmasý planlanan tüm projelerin akademik ve idari personeli ile
öðrencilerimizin hizmetinde olduðunu vurguladý.
Günümüzde gerek sosyolojik gerekse de saðlýk
açýsýndan sportif faaliyetlerin büyük önem arz ettiðini belirten Rektör Alkan, yoðun bir tempoyla çalýþmalarýný sürdüren akademik ve idari personelin spor tesislerinden istifade edebilmeleri için Spor Bilimleri
Fakültesi tarafýndan bir program oluþturulacaðýný ve
en kýsa süre içerisinde belirlenecek olan takvim çerçevesinde tesislerin tüm personelin hizmetinde olacaðýný açýkladý.
"REKTÖRLÜK KUPASI ÇALIÞMALARI BAÞLADI"
Üniversite bünyesinde "Rektörlük Kupasý" adý altýnda voleybol, basketbol, futsal ve masa tenisi
branþlarýnda bir organizasyonun yapýlmasý için gerekli hazýrlýklara baþlandýðýný ifade eden Rektör Alkan, belirlenecek olan takvim çerçevesinde de talep
edilen branþlarda sportif etkinlikleri düzenlemeyi
planladýklarýný belirterek Üniversitemizin tüm imkanlarýnýn akademik ve idari personel ile öðrencilerin
hizmetinde olduðunu yineledi.
(Haber Merkezi)

K.K.010

Türk Kimdir
ÝÇERÝK: Türk; kafatasýndan, cildinden, biçiminden
velhasýl fizik yapýsýndan deðil; mertliðinden, gerçek deðerlere mücehhez olduðundan anlaþýlýr. Özel kültürü
olmayan milletin, baðýmsýzlýðý söz konusu deðildir.
Türk; üstten bakmaz, mütevazý olur. Vermeyi, ikram etmeyi, misafiri çok sever. Hak ettiði parayý bile sýkýlarak
alýr. Kârýndan çok dostluðu sever Fýrsat kollamaz, güçsüzün yanýndadýr. Sözünden dönmez, dönemez. Konuya
ilk defa gerçekçi bir yaklaþým, Geçerli sonuçlara ulaþmada kaynak eser, Genel kültür adý altýndaki yozlaþmanýn, kendi kültürümüzle deðerlendirilmesi ve eleþtirisi.
En güçlü ve özel millet olarak dünyadaki yerimizi almamýza öncü olacak kaynak eser.

20.00TL

Birçok kamu kurum ve kuruluþu,
bünyelerindeki memur personel eksikliðini karþýlamak için, kasým ayýnda
binlerce personel alacak.
Kamuya alým ilanlarý, Devlet Personel Baþkanlýðý, ÝÞKUR ve Resmi
gazete tarafýndan yayýmlanýyor. Kamuya alýmlar kasým ayýnda da devam
edecek olup binlerce aday kamuya
alýnacak. Adaylar baþvuru þartlarýný
taþýmalarý durumunda baþvurularýný
yapabilecekler ve Kasým ayýnda memur olmak þansýný yakalayacaklar.
Alýmý yapýlacak adaylar aranan niteliklikleri taþýmalarý durumunda baþvurularýný gerçekleþtirebilecek.
HANGÝ ÞARTLAR
ARANACAK?
Her ayda olduðu gibi Kasým ayýnda da alýmlar devam ediyor. Adaylardan genellikle, Türkiye Cumhuriyeti
vatandaþý olmalarý, herhangi bir suç
hükümlülüðü bulunmamasý veya ilanda Hükümlü personel alýmý adý geçiyorsa hükümlü olma þartlarýný kabul
etmek, en az ilköðretim mezunu olmak þartý ile lise, ön lisans ve lisans
mezunu olmak, görevini yapmasýna
engel olabilecek olan herhangi bir
saðlýk problemi olmamasý, 657 sayýlý
devlet memurlarý kanunun 48. maddesindeki þartlarý taþýmak, yapýlacak
olan güvenlik soruþturmasýndan veya
arþiv araþtýrmasýndan olumlu sonuç
almak þartlarý aranacaktýr.
KPSS ÞARTI ARANACAK MI?
Kamuya Kasým ayýnda alým yapacak olan kurumlarýn bir çoðu bazý kurumlar dýþýnda KPSS þartý aramýyor.
Adaylarýn geçerlilik süresi dolmamak
þartý ile, ÖSYM tarafýndan yapýlmýþ
olan Kamu Personeli Seçme Sýnavýndan en az 60 puan almýþ olmalarý
gerekiyor. Bazý kurumlar ise 50 puan
ile de alým yapabiliyor. Lise mezunu
adaylardan KPSSP94, Önlisan mezunu adaylardan KPSSP93 ve Lisans mezunu olan adaylardan
KPSSP3 puan türünden puan almalarý isteniyor.
Buna istisnaden KPSS Þartý olmadan alým yapan kurumlarý sýralayacak olursak; Jandarma Genel Komutanlýðý, Milli Savunma Bakanlýðý
Kara Kuvvetleri Komutanlýðý, TÜBÝTAK, Diyanet iþleri baþkanlýðý þu anda alýmý geçerli olan duyurulardan
belirttikleri gibi adaylardan KPSS þartý aramayacak.
KASIM AYI PERSONEL
ALIM ÝLANLARI
Kasým ayý memur personel alýmý
ilanlarýný sizler için bir araya topladýk.
Tablo yardýmý ile alým yapacak kurumuma, alým sayýsýna, KPSS þartýnýn
olup olmadýðýna, son baþvuru tarihlerine ve ilanlarýn detaylarýna ulaþabilirsiniz.
(Haber Merkezi)

Gazi ve askerlerin
borcunu siliniyor
SGK, Genel Saðlýk Sigortasý'nýn kapsamýný geniþletti. 15 Temmuz gazileri ile er ve erbaþlar sigortalý olacak.
Eski borçlar silinecek, gençlerin primlerini devlet ödeyecek. Genel Saðlýk Sigortasý (GSS) uygulamalarýndaki
deðiþiklikler devam ediyor. Daha önce üçlü ve yüksek
prim uygulamasý yerine herkese ayda 53.32 liraya saðlýk
hizmeti getirilmiþti. SGK'nýn yeni yönetmeliði ile GSS sisteminin kapsamý da geniþletildi. Kapsama er ve erbaþlar
ile 15 Temmuz gazileri de alýndý. Sigorta baþlangýcý gazilik unvaný verilen tarih olarak kabul edilecek.
TERHÝSTEN SONRA 30 GÜN
Er ve erbaþlar ile yedek subay öðrencileri ve adaylarýnýn genel saðlýk sigortasý bildirimi, askerlik þubesinden
sevk tarihi, askeri öðrenci adaylarý ile jandarma ve Sahil
Güvenlik Akademisi öðrenci adaylarýnýn bildirimi, intibak
baþlangýç eðitimine baþladýklarý tarih itibarýyla yapýlacak.
Askerlik hizmetlerini er ve erbaþ olarak yapmakta
olanlarýn terhis tarihinde, yedek subay öðrencileri ve
adaylarýnýn yedek subay nasip tarihinde genel saðlýk sigortalýlýðý sona erecek. Askerler, terhisten itibaren 30 gün
süreyle saðlýk hizmetlerinden yararlanacak. Lise veya
dengi mezunlar 20 yaþýný, yükseköðrenimden mezun
olanlar ise 25 yaþýný geçmemek þartýyla 2 yýl süreyle sigortalý olacak. Primlerini devlet ödeyecek. Ýþsizlik maaþý
alanlar ile 1 Ocak 2018'den itibaren baþlayacak Esnaf
Ahilik Sandýðý'ndan yararlanacak iþsiz esnaf genel saðlýk sigortalý sayýlacak.
BORÇLAR SÝLÝNECEK
Gelir testine hiç baþvurmayanlardan, 1 Nisan
2017'den itibaren 12 ay içinde gelir testine baþvuran kiþilerin primleri tescil baþlangýcýndan itibaren tahakkuk ettirilecek. Bu borçlarla ilgili gecikme cezasý ya da gecikme
zamlarýnýn tamamý silinecek.
(Haber Merkezi)

