Baþvuru yapmayanlarý
ceza bekliyor
D

efterdar Sormaz, ÇRT de yayýnlanan
Yerel Gündem Programýnda e-tebligat
uygulamasýnýn detaylarýný anlatarak
mükelleflere 1 Ocak tarihinden önce
vergi dairelerine baþvuru yapmalarý
çaðrýsýnda bulundu. 2’DE

Çorum'un tercihi hamsi
K

ýþ
mevsiminin vazgeçilmez
tercihi olan balýkta bugünlerde çeþit azalýrken,
Çorumlularýn tercihi
hamsi tezgahlarda
8 liraya satýþa
sunuluyor.
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Ortak sevdamýz Çorum
T

BMM de Çorum'u temsil eden iki milletvekiline gazetemiz
tarafýndan gerçekleþtirilen ziyarette öne çýkan mesaj "Ortak Sevdamýz Çorum" olurken, milletvekillerinin yoðun gündeminde Çorum ve ülke meseleleri vardý. Çorum Radyo Televizyonu A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Halil Ýbrahim Söylemez ve Karar Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Ayhan Aykanat, Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt'u
TBMM de ki makamlarýnda ziyaret etti. Milletvekillerinin makamýnda gerçekleþen ziyaretlerde vekillerin ortak gündemi Çorum
olurken, ülke genelini ilgilendiren konularda da çalýþmalara imza

atýlýyor. Ahmet Sami Ceylan ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt
meclis araþtýrma önergesine attýklarý imzayla ülkenin en önemli
sorunlarýndan birisi olan ailenin korunmasý konusunda araþtýrma
yapýlarak alýnmasý gereken tedbirlerin belirlenmesine katkýda bulundu. Aile Yapýsýnýn Korunmasý ve Boþanmalarla ilgili meclis
araþtýrma önergesinde Çorum'un iki milletvekilinin de imzasý bulunurken, araþtýrma önergesinin görüþüldüðü meclis
oturumunda Ak Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt önerge sahipleri adýna meclis
kürsüsünden konuþma yapan milletvekili oldu.

'Önceliðim; Kadýn,
çocuk ve gençlik'
Ç

orum Radyo Televizyonu A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Halil Ýbrahim Söylemez ve Karar Gazetesi Ýmtiyaz
Sahibi Ayhan Aykanat Ak Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt'u Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamýnda ziyaret etti. 7’DE

'ÇRT Çorum'u
dünyaya tanýtýyor'

TEMAD'dan hayýrlý
olsun ziyareti
G

azetemizin yazýlý basýn hayatýna katýlmasý
nedeniyle TEMAD tebrik ziyaretinde bulundu. 8’DE

Ç

orum Radyo Televizyonu A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný
Halil Ýbrahim Söylemez ve Karar Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Ayhan Aykanat, Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan'ý Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti. 3’DE

Ýþte hükümetin
eylem planý
A

k Parti Çorum Milletvekilleri
Ahmet Sami Ceylan ve
Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt'un
da katýldýðý toplantýda Baþbakan
Davutoðlu hükümetin eylem planýný açýkladý. Baþbakan Ahmet
Davutoðlu'nun açýkladýðý 2016
Eylem Planý'nda iþçiden emekliye,
askerden polise, genç mezunlardan öðretmenlere pek çok kesim
etkileniyor. 7’DE

'Bize sýðýnanlara sahip çýkmalýyýz'
Ç
orum'da yaþayan Irak ve Suriyeli sýðýnmacýlarýn yaþam mücadelesi Ak Parti tarafýndan düzenlenen programda ele alýndý.
Programda sýðýnmacýlar hakkýndaki yanlýþ bilgilere vurgu yapýlarak,
topluma mesaj verildi. 4’DE

Meþhur Leblebinin
sýrrýný ustalar anlattý

E

mek ve alýn terinin lezzet kattýðý
lebleni Çorum denildiðinde akla
gelen ilk ürün olma özelliðini koruyor.
6’DA
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Baþvuru yapmayanlarý
ceza bekliyor
1 Ocak 2016 tarihi itibarýyla uygulama zorunluluðu bulunan e-tebligat sistemi için
baþvuru yapmayanlara özel usulsüz cezasý
kesilerek, vergi dairelerince oluþturulacak
olan sistem parola ve þifresi teblið edilecek.
Çorum Defterdarý Ali Sormaz, ÇRT de yayýnlanan Yerel Gündem programýna katýlarak e-tebligat uygulamasý hakkýndaki tüm
detaylarý anlattý. Gazetemiz imtiyaz sahibi
Ayhan Aykanat'ýn sunduðu Yerel Gündem
programýnda konuya iliþkin sorularý cevaplayan Defterdar Ali Sormaz, "Gelir vergisi mükelleflerinden ticari, zirai ve mesleki yönden
kazanç elde edenler bildirimde bulunarak,
elektronik tebligat sistemini kullanmaya
baþlamalarý gerekiyor, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ile diðer vergisel
yükümlülükleri bulunanlarýn baþvuru zorunluluðu yok ancak isterlerse sisteme gönüllü
olarak baþvurabilirler" dedi.
Þahsen baþvuru yapýlmasý gerekiyor
Çorum Defterdarý Ali Sormaz, ÇRT de yayýnlanan Yerel Gündem programýna katýlarak 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren kullanýlma zorunluluðu olan e-tebligat uygulamasýný
gazetemiz imtiyaz sahibi Ayhan Aykanat'ýn
sunduðu Yerel Gündem programýnda anlattý.
Defterdar Sormaz, gerçek kiþilerin elektronik tebligat formunu doldurarak bizzat
vergi dairesine baþvuruda bulunmalarýný ge-

rektiðini söyleyerek, mükelleflerimiz
bizzat kendisi veya kanuni temsilcisi
aracýlýðýyla baþvuruda bulunabilir, kanuni temsilci aracýlýðýyla yapýlacak
baþvuruda özel yetki içeren noterden
alýnmýþ vekaletname olmasý gerekiyor" dedi.
E-Tebligat Sistemi neler içeriyor
Çorum Defterdarý Ali Sormaz, ÇRT
de yayýnlanan Yerel Gündem programýnda e-tebligat uygulamasýnýn ne
tür kolaylýklar getirdiðini de anlatarak,
Çorum Defterdarý Ali Sormaz
bu sistem bilgi güvenliði ve kiþisel
verilen korunmasýný saðlýyor, hizmet
ðý tarihi izleyen beþinci günün sonunda tebkalitesini arttýrýyor, belgelerin içeriðinin baþlið edilmiþ sayýlýr, ayrýca posta ile tebligat
kalarý tarafýndan deðiþtirilemeyeceðini gayapýlmaz dedi.
ranti ediyor, fiziki ortamda haftalarca süren
Tebligattan haberim olmadý mazereti ortebligat iþlemi saniyeler içinde gerçekleþtiriltadan kalkýyor
miþ oluyor, sistemde tebligatý gönderen kuÇRT de yayýnlanan Yerel Gündem progrum ve alýcýnýn kimliði, tebligatýn içeriði ve
ramýnda gazetemiz imtiyaz sahibi Ayhan
ekleri görüntülenebildiði için herhangi bir ihAykanat'ýn 1 0cak 2016 tarihinde zorunlu
tilafa yer kalmýyor, fiziki ortamda yapýlan
hale gelecek olan e-tebligat uygulamasýna
tebligat ücretli fakat bu sistemle yapýlan
iliþkin sorularýný cevaplayan Çorum Deftertebligatta herhangi bir masraf olmadýðý için
darý Ali Sormaz "e-tebligat baþvurusu yapýlbütçeye de katký saðlýyor" dedi.
dýðýnda ve e-tebligat gönderildiðinde baþKasým 2015 sonu itibarýyla Çorum Ýli gevuru yapýlýrken doldurulan talep formunda
nelinde yapýlan 71 bin 52 evrak tebligatýnýn
yer alan mükellefin telefonuna SMS yoluyla
710 bin 520 liralýk bir maliyetinin olduðunu
kendisine e-tebligat gönderildiðine dair bilifade eden Çorum Defterdarý Ali Sormaz, egilendirme yapýlacak ayrýca mükellefin formtebligat sistemiyle gönderilen belgeler, müda belirttiði e-posta adresine de bilgilendirkellefin elektronik ortamdaki adresine ulaþtýme iletisi gönderilecek dedi.

Çorum Defterdarý Ali Sormaz, ÇRT de yayýnlanan Yerel Gündem programýna katýlarak e-tebligat uygulamasý hakkýndaki tüm detaylarý anlattý.

KYK osmancýk öðrenci yurdunda kan baðýþý
Kýzýlay Osmancýk
yetin artýrýlmasý için OsmanÞubesi Kan Baðýþ
cýk yurdumuzda barýnan
Merkezi tarafýndan
öðrencilerimiz arasýnda
Yükseköðrenim Kreböyle bir faaliyetin gerçekdi ve Yurtlar Kurumu
leþtirilmesi için giriþimde
Osmancýk Öðrenci
bulunduk. Amacýmýz topYurdu Müdürlüðünde
lumda kan baðýþýný hassasidüzenlenen kan bayetle kan baðýþýndaki oranýn
ðýþ kampanyasýna
yükselmesinyurt öðrencilerinden
de katký saðyoðun ilgi geldi.
lamaktýr.
Yükseköðrenim
Çaðrýmýzý
Kredi ve Yurtlar Kudestekleyerumu Osmancýk öðrek yurdurenci Yurdu Müdürlümuza gelip
Kýzýlay yetkilileri, yurt müdürü Þevket
ðü 2015-2016 Öðrebu hassasiAnar'a yurt personeli ve öðrenciler adýna yetimize destim Yýlý Öðrenci Eðiteþekkür belgesi takdim verildi.
tim Faaliyetleri Progtek veren Kýramý kapsamýnda farzýlay yetkililekýndalýk oluþturmak amacýyla Sosyal Sorumluluk
rine teþekkür ederim" ifadelerini
Projesi ile toplumsal düzeyde duyarlýlýk oluþturkullandý.
mak amacýyla yurt müdürlüðünde kan baðýþý düKYK Osmancýk öðrenci yurzenlendi.
dunda kan baðýþý standýnýn açýlYurt Müdürlüðü eðitim salonunda kurulan Kýmasýnda göstermiþ olduðu hassazýlay kan baðýþý standýnda yaklaþýk 150 öðrenci
siyetinden dolayý Yurt Müdürü
kan baðýþýnda bulundu. Konuyla alakalý açýklaÞevket Anar'a teþekkür eden Kýzýmalarda bulunan Yükseköðrenim Kredi ve Yurtlay yetkilileri, yapýlan kan baðýþlarýlar Kurumu Osmancýk Öðrenci Yurdu Müdürü
nýn hayat kurtarmada ne kadar
Þevket Anar, "Hastalýklar ya da kaza sonralarýnönemli olduðunun vurgusunu yada kan bulunamadýðý için her yýl binlerce insanýparak, yurtta barýnan öðrencilerde
mýz yaþamýný yitiriyor. Kan baðýþý ile ilgili hassasibu bilincin oluþmasý yönünde atý-

Yurt Müdürlüðü eðitim salonunda kurulan Kýzýlay kan baðýþý
standýnda yaklaþýk 150 öðrenci kan baðýþýnda bulundu.

lan adýmýn son derece önemli olduðunu, böyle
bir bilincin oluþmasý için katký veren yurt müdürü
ve personelinin bu yaklaþýmlarýndan mutlu olduklarýný dile getirdiler. Kan baðýþý sonrasýnda günün
anlam ve önemine binaen Kýzýlay
yetkilileri, yurt müdürü Þevket Anar'a
yurt personeli ve öðrenciler adýna teþekkür belgesi takdim verildi.

Yeni ehliyetler
için istenecek
belgeler belli oldu
Ehliyetlerini deðiþtirmek isteyen sürücülerden biyometrik fotoðraf, saðlýk raporu ve parmak izi istenecek.
Ehliyet verme iþlemleri de 1 yýl içinde Emniyet Genel
Müdürlüðü yetkisinden alýnarak nüfus müdürlüklerine
devredilecek.
Ýçiþleri Bakanlýðý yetkililerinden alýnan bilgiye göre,
Karayollarý Trafik Yönetmeliðinde yapýlan deðiþiklikle
mevcut sürücü belgeleri 1 Ocak 2016'dan itibaren deðiþtirilmeye baþlanacak. Bu kapsamda mevcut sürücü
belgeleri 5 yýl içinde yeni tip sürücü belgeleriyle deðiþtirilecek. Yeni sürücü belgeleri, uluslararasý standartlara
sahip olduðu için diðer ülkelerde de kullanýlabilecek.
Yeni sürücü belgeleri için vatandaþlardan þu belge ve
iþlemler istenecek:
"Tek hekimden alýnan 'Sürücü olur' saðlýk raporu, 1
biyometrik fotoðraf, parmak izi, sürücü belgesi deðerli
kaðýt bedeli ile hizmet bedeli olan 15 liranýn anlaþmalý
bankalara yatýrýldýðýný gösteren ödendi belgesi."
Vatandaþlar bu belgelerle emniyet müdürlüklerinin
trafik tescil þube müdürlüklerine baþvuracak.
POSTAYLA TESLÝM EDÝLECEK
Yeni tip ehliyetler tek basým merkezinde basýlýp sürücülerin adresine postayla gönderilecek. Yeni tip sürüsü
belgeleri, minibüs, otobüs, kamyon ve çekici sýnýflarý
için 5 yýl, motosiklet, otomobil, traktör ve iþ makinesi sýnýflarý için 10 yýl geçerli olacak. Ehliyetler, bu sürenin sonunda, sürücü saðlýk kontrolünden geçirilerek yeniden
düzenlenecek. Ýlk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiþ olup da
yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alýndýðý tarihten
itibaren 2 yýl süreyle aday sürücü olarak kabul edilecekler.
17 SINIF OLACAK
9 sýnýftan oluþan mevcut sürücü belgelerinin aksine
yeni tip sürücü belgesi 17 sýnýftan oluþacak. Otomobil
ve kamyonet kullanmak için B, kamyon ve çekici kullanmak için C, minibüs kullanmak için D1, minibüs ve otobüs kullanmak için D sýnýfý ehliyete ihtiyaç duyulacak.
Lastik tekerlekli traktör kullanacaklar F, iþ makinesi kullanacaklar ise G sýnýfý sürücü belgesi alacaklar. B sýnýfý
sürücü belgesiyle kullanýlan araçlara takýlan ve azami
yüklü aðýrlýðý 3 bin 500 kilogramý geçmeyen römork içeren birleþik araçlarý kullanmak içi "BE" sýnýfý ehliyet istenecek.
Azami yüklü aðýrlýðý 3 bin 500 kilogramýn üzerinde
olan ve 7 bin 500 kilogramý geçmeyen kamyon ve çekiciler için C1 sýnýfý ehliyet gerekecek. C sýnýfý sürücü belgesiyle kullanýlan araçlara takýlan ve azami yüklü aðýrlýðý
750 kilogramý geçen römork veya yarý römorktan oluþan
birleþik araçlar için "CE" sýnýfý ehliyet istenecek.
Ýki, üç ve dört tekerlekli motorlu bisikletler için M, silindir hacmi 125 santimetreküpü, gücü 11 kilovatý ve
gücünün aðýrlýðýna oraný 0,1'i geçmeyen sepetli veya
sepetsiz iki tekerlekli motosiklet ile gücü 15 kilovatý
geçmeyen 3 tekerlekli motosikletler için A1 sýnýfý ehliyet
gerekecek.
NÜFUS MÜDÜRLÜKLERÝ YETKÝLÝ
Meclis'te bekleyen yeni yasa tasarýsý ile ehliyet verme
iþlemleri 1 yýl içinde Emniyet Genel Müdürlüðü yetkisinden alýnarak nüfus müdürlüklerine devredilecek. Ancak
hükümet isterse bu süreyi uzatabilecek.
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Ceylan: ‘Sevdamýz her zaman Çorum’
Çorum Radyo Televizyonu A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Halil Ýbrahim
Söylemez ve Karar Gazetesi Ýmtiyaz
Sahibi Ayhan Aykanat, Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ý
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti. Ceylan'ýn makam odasýnda
gerçekleþen ziyarette konuþan Ak
Parti Çorum Milletvekili Ceylan, Çorum'a yönelik hedeflerini ve nasýl bir
milletvekili profili ortaya koyacaðýný
anlattý.
ÇRT Yönetim Kurulu Baþkaný Ýbrahim Söylemez ziyarette, "bugüne kadar Çorum için yaptýðýnýz çalýþmalarý
bundan sonra milletvekili olarak daha
üst seviyelere taþýyacaksýnýz, yükünüz
oldukça aðýr, Çorum için yapacaðýnýz
çalýþmalarda sizlere destek olacak,
memleketimizin daha iyi noktalara gelmesi için çalýþacaðýz" dedi.
Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Ayhan
Aykanat ziyarette "Çorum bu dönemde sizden daha çok faydalanmanýn

yollarýný bulmak zorunda, Çorum'un
milletvekili olmak yolunda baþarýlý çalýþmalar yapacaðýnýza inanýyorum" dedi.
ÇRT ve Karar Gazetesi yöneticilerine ziyaretinizden dolayý teþekkür eden
Ceylan yeni dönemde Çorumda tarýmýnýn ve sanayinin paralel olarak ayný
seviyede geliþtirilmesi yönünde çalýþmalar yapacaðýný belirtti.
Ceylan "Çorum adýna ve Türkiye
adýna hedeflerimiz var. 13-14 yýllýk iktidarýmýz döneminde Çorum'a 13,5 katrilyon liralýk yatýrým yaptýk. Bu dönemde 3 milletvekilimizle beraber Çorum'a
yapýlacak çok daha fazla yatýrým olduðunu düþünüyoruz. Çorum sanayisine
yeniden ivme kazandýrýlmasý gerektiðini düþünüyorum. Çorum tarýmýnýn da
Çorum sanayisi ile paralel olarak ayný
seviyede geliþtirilmesi gerektiðini düþünüyorum" dedi.
'Ýlçe Yollarý Önceliðimiz
Arasýnda'

ÇRT ve Karar Gazetesi yöneticilerine ziyaretinizden dolayý teþekkür eden
Ceylan yeni dönemde Çorumda tarýmýnýn ve sanayinin paralel olarak
ayný seviyede geliþtirilmesi yönünde çalýþmalar yapacaðýný belirtti

Meyvelerden
gelen güzelikler

Armut

Armutun su söktürücü ve doyurucu etkisinden dolayý rejimde dietlerde acýkma
hissini bastýrmak için birebirdirler.
Ayný zamanda bazý güzelleþtirici vitaminleri de taþýyan bu tatlý meyve mineral yönünden de zengindir. Örneðin; Beta Karotin, saðlýklý ve pürüzsüz
bir cilt oluþumunu, vitamin C ise, dokularýn
saðlam olmasýný saðlar.
Ayrýca diþ ve kemiklerin
güçlenmesi için kalsiyum ve
fluor içerir.

Çorum Radyo Televizyonu A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Halil Ýbrahim Söylemez ve Karar Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi
Ayhan Aykanat, Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ý Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti.
Çorum için öncelikli yatýrýmlarýnýn
karayollarý aðýndaki eksiklikleri tamamlamak olduðunu ifade eden Ceylan "Çorum-Ýskilip karayolu baþladý.
Ýskilip-Çankýrý baðlantý yolunu yapmamýz gerekiyor. Ýskilip-Tosya yolu, Çorum-Kýrkdilim-Osmancýk yolu, Alaca
yolunda sýcak asfalt çalýþmalarý ve
Mecitözü duble yol çalýþmalarý da ilk
etaptaki planlamalarýmýz arasýnda" dedi. Yol çalýþmalarýyla ilgili önümüzdeki
günlerde Ulaþtýrma Bakaný ile görüþeceklerini belirten Ceylan ayrýca Maliye
Bakaný ile de görüþerek Çorumla ilgili
yatýrýmlarý aktaracaklarýný açýkladý.
'Bizim sevdamýz her
zaman Çorum olacak'
Çorum'un Ak Parti iktidarý döneminde deðiþikliðe uðradýðýný dile getiren Milletvekili Ceylan "Çok güzel reformlar yaptýk, ama yeterli görmüyoruz. Daha çok gayretle, halkýmýzýn
tüm kesimi ve sivil toplum kuruluþlarýmýzla, Çorum'u tüm renkleriyle bera-

ber, muhalefetiyle iktidarýyla Çorum
için ne gerekiyorsa elimizden gelenin
fazlasýný yapacaðýz. Yükümüzün ve
sorumluluðumuzun aðýr olduðunu biliyoruz. Bu sorumlulukla yolumuza hep
beraber el ele gönül gönüle devam
edeceðiz. Ak Parti'den seçildik ama
tüm Çorum'un milletvekiliyiz. Bizim
sevdamýz her zaman Çorum olacak.
Bu yolda vatandaþlarýmýzla beraber iç
içe olarak yolumuza devam edeceðiz.
Boþ zamanlarýmýz Çorum'da halkýn
içinde deðerlendiriyoruz. Halkýn sevinçlerini sorunlarýný beraber paylaþmaya çalýþýyoruz" þeklinde konuþtu.
'ÇRT Çorum'u dünyaya tanýtýyor'
Çorum'un tanýtýmý konusunda
ÇRT'nin önemli bir görev üstlendiðini
de dile getiren Ceylan, "Hem basýn
hem de televizyonculukta halk ile aramýzda bugüne kadar olduðu gibi bugünden sonra da objektif yayýncýlýk
anlayýþý ile köprü görevi yapacaðýnýza
inanýyoruz" dedi. ÇRT'nin Türksat Uy-

dusunda yayýn yapmaya baþlamasý ile
birlikte Türkiye'de 81 ilde ve yurt dýþýnda yaþayan Çorumlularýn da ÇRT'yi
izleme imkaný bulduklarýný kaydeden
Ceylan "Çorum'un dünyaya açýlan kapýsý oldunuz. Çorum'un tanýtýmýna
katký saðladýðýnýz için teþekkür ediyorum" dedi.
Ceylan'a yoðun ziyaretçi trafiði
1 Kasým seçimlerinde Ak Parti'den
Çorum milletvekili seçilen Ahmet Sami
Ceylan'a Türkiye Büyük Millet Meclisi
makamýnda ziyaretçilerini konuk ediyor. Ziyaretçileri ile yakýndan ilgilenen
Ceylan, Çorum'la ilgili fikir alýþveriþinde bulunuyor. Alaca Belediye Baþkaný
Muhammed Esat Eyvaz, Ýlim Yayma
Cemiyeti Baþkaný Mehmet Karadað,
Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi
Baþkaný Vedat Canbek Ceylan'ýn ziyaretçileri arasýndaydý. Ziyaretlerden
dolayý teþekkür eden Ceylan, Çorum'un birlikte yönetme anlayýþý içerisinde olacaðýna vurgu yaptý.

Eðitim bir sen: "dünya arafta,
insan haklarý aralýk'ta kalmasýn
10 Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý Günü nedeniyle Eðitim Bir Sen Çorum
Þubesi tarafýndan yazýlý basýn açýklamasý yayýnlandý. Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi tarafýndan yayýnlanan
yazýlý basýn açýklamasýnda insan haklarýna dikkat çekilerek, kimse dili, dini
inancý, coðrafyasý gereði ayrýmcýlýða
tabiî tutulmamalýdýr denilerek þu ifadelere yer verildi.
"10 Aralýk, Dünya Ýnsan Haklarý
Günü olarak kutlanmaktadýr. Keþke,
hangi kültür ve medeniyet perspektifinden bakýlýrsa bakýlsýn, bugünün
anýsý ve anýlmasý, dili, dini, inancý,
rengi, coðrafyasý ne olursa olsun,
salt insanlýk onuru ve deðerinin yaþanýr kýlýnmasý adýna bir umut, bir hareket noktasý oluþtursaydý. O zaman

insanlýk adýna, vicdan, adalet, özgürlük ve barýþ adýna bir dayanaðýmýz,
diðer insanlarla bir buluþma düzlemimiz olurdu. Ancak, ne hazindir ki,
haksýzlýklarýn, hukuksuzluklarýn, adaletsizliklerin, gelir daðýlýmýndaki çarpýklýðýn korkunç düzeyde kitleselleþip
küreselleþtiði dünyamýzda, 67. yýldönümünü yaþadýðýmýz bu gün, bütün
bir insanlýðýn ayýbý, derin, açýklanmaz
tezadý, zalimce ironisi olmuþtur. Küresel emperyalist politikalar sonucu
geçen her dakika onlarca köy, kasaba, þehir bombalanmakta, yüzlerce
insan ölmekte, yetim veya öksüz kalmakta, yerinden yurdundan edilmekte, göçmen durumuna düþmekte,
ateþ, kan ve gözyaþý içinde çaresizliði yaþamaktadýr. Savaþ, sürgün ve
katliamlarýn þiddeti, ulusal sýnýrlar
içinde baský ve darbe rejimlerinin hak
ihlallerini neredeyse unutulur hale
getirmiþtir.
Bugün insanlýk, haklarýnýn hiçbir
kýymetinin kalmadýðý karanlýk bir dönem yaþamaktadýr. Materyalizmin
çarpýk hayat anlayýþý ve zalim pratiði
arasýna sýkýþmýþ insan, bir çýkýþ bulamamanýn ýzdýrabý ve çaresizliði içinde
çýðlýk çýðlýða cinnet geçirme noktasýna gelmiþtir. Hiçbir insan hakkýna ve
onuruna kýymet vermeyen güç odaklarý, iðrenç siyasal veya emperyalist
hesaplarý uðruna, sözde bütün deðerlerini ayaklar altýna alýp çiðnemiþlerdir. Ýnsan hak ve özgürlükleri temeli üzerine kurulduðu söylenen modern dünya, Gazze'de, Filistin'de,
Arakan'da, Suriye'de, Irak'ta, Mýsýr'da ahlak ve ilkeleri bakýmýndan iflas ve intihar etmiþtir.
Bugün dünyanýn yaþadýðý kültür ve
medeniyet bunalýmý doðrudan insan
haklarýna
duyarsýzlýktan kaynaklanmaktadýr.
Evrensel
Ýnsan Haklarý Bildirgesi
esasýna göre
teþkilatlanan
Birleþmiþ Milletler,

mazlum ve müdafaasýz milletlere yapýlan saldýrýlara seyirci kalmakta, hatta kimi gayrimeþru iþgal, talan ve
katliamlar, bizzat bu teþkilatýn da
imkân saðlamasýyla yapýlmaktadýr.
Srebrenitsa katliamýnda bunu gördük. Yaþadýðýmýz dünya, Birleþmiþ
Milletler dâhil, mazlum hiçbir millete
sýðýnak veya korugan olacak bir sistemi ikame edememiþtir. Sonuçta
yüz binlerce, milyonlarca insan evlerinden yurtlarýndan edilerek bir anda
aç, susuz, çaresiz, vatansýz, topraksýz kalmakta, mülteci durumuna
düþmekte, bebeklerin cansýz bedenleri sahile vurmaktadýr. Dünyanýn, ne
yazýk ki, kararan vicdaný, yaþanan
trajediyi duyarsýzlýkla bile deðil, nefretle, itici, ötekileþtirici, öteleyici bir
tutumla izlemektedir.
Kutup buzullarý arasýnda yol almaya çalýþan balinalar veya ormanda
yaralanmýþ bir panda üzerine çektikleri dikkatlerle acýma duygularýný rahatlatma seanslarý yapan algý mühendisleri, yüz binlerce Müslüman
sivilin, kadýn, çocuk, yaþlý denmeden
öldürülmeleri karþýsýnda bigâne kalmaktadýr. Hastaneler vurulmakta,
emzikli çocuklar, hamile kadýnlar paramparça edilerek öldürülmekte, sivil
yardým malzemesi taþýyan araçlar füzelerle havaya uçurulmaktadýr.
Tereddütsüz insan haklarýndan
yana bir kuruluþ olan Eðitim-Bir-Sen
olarak, 'Son bulan her nefesin, insanlýðý hapseden bir kafes'e dönüþmemesi için kim olduðuna bakmaksýzýn, haklýnýn yanýnda, haksýzýn karþýsýnda olma tutum ve duruþumuzu
sürdüreceðiz. Ancak, bunca faciadan olumsuz etkilenenlerin
hep Müslüman olmasýnýn
da asla tesadüfî olmayan planlý saldýrýlarýn
sonucu olduðunu biliyoruz. Kimden gelirse gelsin, kim
yaparsa yapsýn,
bütün haksýzlýklarýn karþýsýndayýz;
hangi gerekçeyle
yapýlýrsa yapýlsýn,
tüm þiddet, baský ve
haksýzlýklarý kesin bir
dil ve net bir tavýrla kýnýyoruz."
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Göçmenlerin hayat mücadelesini anlattý

'Bize sýðýnanlara
sahip çýkmalýyýz'
Çorum'da yaþayan Irak ve Suriyeli
sýðýnmacýlarýn yaþam mücadelesi Ak
Parti tarafýndan düzenlenen programda ele alýndý. Programda sýðýnmacýlar
hakkýndaki yanlýþ bilgilere vurgu yapýlarak, topluma mesaj verildi.
Ak Parti Sosyal Ýþler, Halkla Ýliþkiler
ve Merkez Ýlçe yönetiminde görev alan
bir grup partili tarafýndan organze edilen program Turgut Özal Ýþ Merkezi
Konferans salonunda gerçekleþtirildi.
Parti üyelerinin izlediði programa, Çorum'daki sýðýnmacýlarýn durumu hakkýnda bilgi vermek
üzere Ýl Göç Ýdaresi
Müdürü Nedim Kaya ve Uzman Yardýmcýsý Yusuf Þakar
katýldý.
Programýn açýlýþ
konuþmasýný Ak
Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu yaptý.
Kadýn kollarý üyelerinin ev ziyaretleri sýrasýnda karþýlaþtýklarý sorunlar üzerine
böyle bir programý
yapma kararý aldýklarýný belirten Bekiroðlu, bazý kesimlerin yanlýþ yönlendirmesiyle insanlarýn
sýðýnmacýlar hakkýnda yanlýþ bilgilere
sahip olduklarýný dile getirdi.
Ensar-muhacir iliþkisi ile yaþayan
toplumumuzda, ensar görevi üstlenmemiz gerektiðini vurgulayan Bekiroðlu, "Bazý þeylerden haberdar olmadýðýmýzýn fakýna vardýk. Önce biz kendimizi eðitmeliyiz ki toplumuza doðru
olaný anlatabilelim" dedi.
Kendi vatanlarýndan, ailelerinden
uzaklaþarak sýðýnmacý olarak gelen insanlarla birlikte yaþadýðýmýzý belirten
Bekiroðlu, "Onlar mülteci konumuna
düþerek buralara geldiler. Hiç kimse
vatanýný, topraðýný terk etmek istemez.
Kimisi harp nedeniyle, kimisi siyasi
baský ya da sosyal baský nedeniyle ülkelerini terk ederek kendilerini güvende olacaklarýný hissettikleri bir yurt olarak Çorum'a gelmiþler" dedi.
Çorum'a sýðýnan insanlarýn çok
maðdur ve içler acýsý yaþam þartlarýnda hayatlarýný idame ettirmeye çalýþtýklarýný belirten Bekiroðlu, "Müslüman
Müslüman'ýn kardeþidir. Bu kardeþlerimize sahip çýkmak bizim en önemli
vazifemizdir. Birilerinin yanlýþ yönlen-

dirmesine karþý bizler doðru olaný öðrenmeliyiz" dedi.
Sýðýnmacýlarýn 3-5 milyar maaþ aldýklarý, yada Çorum'un asayiþi ve huzurunu bozacak davranýþlarda bulunduklarý yönünde dedikodular olduðuna
iþaret eden Bekiroðlu, bunlarýn doðru
olmadýðýný söyledi. Bekiroðlu, "Biz
kardeþlerimize evimizi açtýk. Bir tas sýcak çorba ikram edebilirsek ne mutlu
bize. Sanki geldiler bir daha gitmeye-

larý durumu farklý. Suriyeliler savaþtan
kaçarak gelmiþ surumda" dedi.
Sýðýnmacýlarýn her türlü kayýt ve takip iþlemlerinin Ýl Göçmen Ýdaresi Müdürlüðü tarafýndan yürütüldüðünü bildiren Kaya, Türkiye'ye gelen sýðýnmacýlarýn ilk etapta kamplarda kaldýklarýný, kamplardan dýþarý çýkanlarýn ise akrabalýk iliþkilerine göre farký ilere gönderildiklerini açýkladý.
Ýl Göçmen Ýdaresi Müdürü Nedim

cek gibi bir algýda var. Bular sonuçta
mülteci, burada misafirler. Çorum misafirperver bir þehirdir. Bize sýðýnan insanlara sahip çýkmamýz gerektiðine
inanan insanlarýz. Ýnanç olarak da buna inan insanlarýz" þeklinde konuþtu.
Ak Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'nun konuþmasýnýn ardýndan,
katýlýmcýlara göçmelerle ilgili slayt izletildi. Ardýndan Ýl Göçmen Ýdaresi Müdürü Nedim Kaya tarafýndan partililere
Çorum'daki sýðýnmacýlarýn durumu
hakkýnda bilgiler verildi. Kaya açýklamasýnda sýðýnmacýlarla ilgili farkýndalýk
oluþturmayý amaçladýklarýný belirtti.
Nedim Kaya, Çorum'da beþ bine
yakýn sýðýnmacý statüsünde yabancý
bulunduðunu belirterek, bunlarýn yaklaþýk 4 binin Iraklý, bin kiþinin de Suriyelilerden oluþtuðunu ve Suriyeliler
daha çok ilçelerde ikamet ettiðini açýkladý.
Devletin sýðýnmacýlarla ilgili, barýndýrma ve sahip çýkma politikasý uyguladýðýný kaydeden Kaya, Suriyelilerin
Iraklýlara göre daha maðdur olduðunu
dile getirdi. Kaya "Suriyeliler ile Iraklý-

Kaya açýklamasýnda sýðýnmacýlara yapýlan yardýmlar hakkýnda da bilgi verdi.

Sýðýnmacýlarýn
saðlýk giderlerinin
devlet tarafýndan
karþýlandýðýný belirten Kaya, Valilik
Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma
Vakfýna müracaatta bulunanlara belirli oranda yardým
Ak Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu
yapýldýðýný bildirdi.
Sýðýnmacýlarýn dübilgiler veren Kaya, "Sýðýnmacýlarýn
zenli bir maaþ ya da yardým almadýklaTürk vatandaþý olabilmek için kan baðý
rýný ifade eden Kaya, "Birleþmiþ milletolmasý gerekiyor. Onun dýþýnda Türk
lerden ya da dýþ ülkelerden sýðýnmacývatandaþlýðý almalarý mümkün deðil.
lar için maddi yardým gelmiyor. Kendi
Türk vatandaþlýðý verilebilmesi için
içimizde gerekli yardýmlarý yapýyor.
Türk vatandaþý ile aile baðý kurmalarý
Çok maðdur olan kiþilere belirli zagerekiyor" dedi.
manlarda sosyal yardýmlaþma vakfýnEðitim konusunda da çalýþmalar yaca aylýk 300-400 TL gibi bir miktarda
pýldýðýný belirten Kaya, "Sýðýnmacýlar
yardýmlar yapýlýyor" dedi.
Arapça bildikleri için daha çok Ýmam
Sýðýnmacýlarýn çok sayýda asayiþ
Hatip Okullarýný seçiyorlar. Bazýlarý
olayýna karýþtýklarý gibi toplumda yanlýþ
Türkçe öðrenmek için gayret gösteribir algý olduðunu da dile getiren Kaya,
yor. Toplumla uyum saðlayabilmeleri
"Jandarma komutanlýðý ve emniyet
için bizde Türkçe öðrenmelerini desmüdürlüðü bilgilerine göre þu anda
tekliyoruz. Halk eðitim müdürlüðünce
Suriyeli ve Iraklýlarýn karýþtýðý asayiþ
otaklaþa düzenlenen kurslara 250'ye
olayý 20 civarýnda. Bunlarýnda 18'ini
yakýn Iraklý Türkçe eðitimi aldý" dedi. z.
de kendi aralarýnda yaþadýklarý sýkýntýVatandaþlarda dan sýðýnmacýlar kolar oluþturuyor. Bunun dýþýnda asayiþ
nusunda istekte bulunan, Ýl Göçmen
olayý yok" dedi. Kaya, sýðýnmacýlarýn
Ýdaresi Müdürü Nedim Kaya, "Bizim
sýnýr dýþý edilme veya toplama kamplahalktan isteðimiz yanlýþ algýlarýn sona
rýna gönderilme korkusu yaþadýklarý
ermesidir. Çorum halký ile sýðýnmacýlar
için asayiþ olaylarýna karýþmamaya
arasýnda daha saðlam yardýmlaþma
özen gösterdiklerini ifade etti.
sisteminin geliþtirilmesidir" þeklinde
Sýðýnmacýlara Türk vatandaþlýðý
konuþtu.
verilip verilemeyeceði konusunda da
Ýl Göçmen Ýdaresi Müdürü Nedim

Ak Parti Sosyal Ýþler, Halkla Ýliþkiler ve Merkez Ýlçe yönetiminde görev alan bir grup partili
tarafýndan organze edilen program Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans salonunda gerçekleþtirildi.

Motorinde 7 kuruþ indirim var
Ales sonuçlarý açýklandý
22 Kasým'da yapýlan Akademik Personel ve Lisansüstü
Eðitimi Giriþ Sýnavý (2015ALES) Sonbahar Dönemi sonuçlarý açýklandý.
Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM), 22 Kasým'da yapýlan 2015 Akademik
Personel ve Lisansüstü Eðitimi
Giriþ Sýnavý (2015-ALES) Sonbahar Dönemi deðerlendirme
iþlemlerini tamamladý.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapýlan açýklamaya göre
adaylar sýnav sonuçlarýný
ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr resmi internet
adresinden T.C. kimlik numaralarý ve þifreleri ile öðrenebilecek.
Sýnav sonuçlarýna iliþkin sa-

yýsal bilgilere ve sýnav sorularýndan oluþturulan Temel Soru
Kitapçýðý'na da ÖSYM'nin internet sitesindeki baðlantýlardan eriþilebilecek.
ALES puanlarý, yükseköðretim kurumlarýnda öðretim görevlisi, okutman, araþtýrma görevlisi, uzman, çevirici ve eðitim öðretim planlamacýsý kadrolarýna açýktan veya öðretim
elemaný dýþýndaki kadrolardan
naklen atamalarda, lisansüstü
eðitime giriþte, yurt dýþýna lisansüstü eðitim için gönderilecek adaylarýn seçiminde kullanýlýyor.
Sýnavdan alýnan puanlar,
sonuçlarýn açýklandýðý tarihten
itibaren üç yýl süreyle geçerli
olacak.

Motorinin litre fiyatýna bu gece yarýsýndan geçerli olmak üzere 7 kuruþ indirim yapýldý.

Motorinin litre fiyatýna bu gece yarýsýndan geçerli olmak
üzere 7 kuruþ indirim
yapýldý.
Akaryakýt daðýtým
þirketleri, bu gece yarýsýndan itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatýnda 7
kuruþ indirim yaptý.
Ýndirim sonrasý Çorum'da litresi ortalama
3,67 lira olan motorinin yeni fiyatý 3,60 lira
olacak. Motorin fiyatý
Ýstanbul'da ortalama
3,60 liradan 3,53 liraya, Ýzmir'de ise ortalama 3,64 liradan 3,57
liraya gerileyecek.
4 Aralýk'ta motorinin litre fiyatýnda 8 kuruþ indirim yapýlmýþtý.
Daðýtým firmalarýnýn
belirlediði fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle þirketler ve
kentlere göre küçük
çaplý deðiþiklik gösterebiliyor.
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ÇORUM’UN TERCÝHÝ HAMSÝ
Kýþ mevsiminin vazgeçilmezi balýk, bu günlerde artan fiyatlarý ile bütçeyi zorluyor. Adeta borsa gibi iniþli
çýkýþlý fiyatýyla tüketiciye sunulan balýk, hem satýcýlarý
hem de alýcýlarý tam manasýyla memnun etmiyor. Çorum'da balýk fiyatlarý ve talebe yönelik son durumu araþtýrdýk. Alýcýlar ve satýcýlardan
farklý yorumlar geldi. Çorumlularýn genel tercihi hamsi
olurken, bu yýl Çorum'a gelen balýk çeþitliliðinde azalma
olduðu ifade ediliyor. Balýk
etinin içerdiði zengin vitamin
ve mineral açýsýndan bilinçli
tüketicilerin balýk tüketmeye
özen gösterdiði görülüyor.
Daha çok deniz kenarýnda
bulunan þehirlerde yaþayanlarýn mutfak kültüründe
önemli bir besin kaynaðý
olan balýk, saðlýk yönünden
taþýdýðý faydalar nedeniyle
karasal özellikler taþýyan yerleþim merkezlerinde yaþayanlar tarafýndan da tercih
edilen gýda türü olmaya baþladý.
Çorum da balýk tezgahlarýnda bu yýl çeþit azlýðý görülürken, düzenli balýk tüketen
vatandaþlar Çorum balýk tezgahlarýndaki fiyatlarýn normal
olduðunu ifade ediyor. Satýcýlar genel olarak satýþlardan
memnun. Haluk SÖYLEMÝZ

KARAR

Kýþ mevsiminin vazgeçilmezi balýk, bu günlerde artan fiyatlarý ile bütçeyi zorluyor.

Çorumda balýk satýcýlarý ve tüketicilerin görüþleri
Yavuz Kaynar (Balýk Satýcýsý):

Ali Kömürcü (Balýk Satýcýsý):

Satýþlardan memnunuz. Ancak ama geçen
yýla göre çeþit azaldý. Bu yýl derme çatma gidiyoruz. Teknoloji icat oldu mertlik bozuldu.
Sonarýn (balýk bulucu cihaz) çýkmasý ile balýk
çeþidi azaldý. Þu anda balýklar karýþýk geliyor. Çorum'da en çok istavrit, mezgit, hamsi
tüketiliyor. Ama Çorum halký da artýk diðer
çeþitlere alýþtý. Hemen her çeþit balýk satýlýyor.
Önümüzdeki yýl bu þekilde devam ederse
3 yýl sonra balýk lüks olacak. Hamsi önümüzdeki yýllardan itibaren 10 TL'yi bulacak bu da
bütçeyi zorlar. Þu anda beklentinin altýnda
deðiliz ama uzun vadeli olarak sýkýntý gözüküyor.

Satýþlar iyi ama
hamside sýkýntý var.
Bunun sebebi
hamsi avýnýn düþük
olmasý. Toplu alýp
buzhaneyi dolduruyorlar. Balýk karaborsaya düþüyor.
Ýstediðimiz kaliteli
balýðý almakta zorlanýyoruz. Þu sýralar
balýk mevsimi olduðu için satýþlar iyi
durumda.

Mustafa Türker Boyacý (Tüketici)
Norveç palamudu, uskumru
gibi balýklar tercih ediyorum.
Sabah kahvaltýsýn da balýk yiyorum. Hafta 34 gün balýk tüketiyorum. Geçen haftaya göre biraz daha
pahalanmýþ.

Çorum'da balýk
fiyatlarýndaki son durum
Hamsi 8 TL, Ýri barbun 30 TL, Orta barbun 20 TL, Çinekop 20 TL, Kefal 15 TL, Çupra 25 TL, Levrek 25 TL,
Ýstavrit 8-10 TL, Alabalýk 3 TL, Karadeniz somonu 15
TL, Norveç somunu 35 TL, Mezgit 10 TL, Ýstavrit 7 TL,
Kalkan 50 TL, Kaya balýðý 10 TL, Zargana balýðý 15 TL,
yaprak çinekop 10 TL.

Hikmet Baþ (Tüketici)

Mehmet Barlas (Tüketici)
Genelde
hamsiyi
tercih ediyorum. Fiyatlar normal seviyede. Hafta içerisinde 3 kez
balýk tüketiyorum.

Ben Samsunluyum.
Balýk memleketindeyim.
Çocukluktan beri balýk
yiyerek yetiþtim. En çok
hamsi yiyorum. Eþim
Çorumlu balýk sevmiyor.
Evde de kokusundan
hoþlanmýyor. Genelde
arkadaþlar birlikte yiyoruz. Balýk tüketimi saðlýk
ve sindirim açýsýndan
çok daha saðlýklý. Kýrýmýzý ette de hile yapýlýyor
ama balýk en temiz ve
saðlýklýsý.

Mahmut Karslýoðlu (Balýk Satýcýsý) :
Satýþlarýmýz
biraz durgun.
Havaya baðlý
olarak satýþlar
deðiþiyor. Þu
anda çeþit çok.
Müþteriler hava
bozuk ve yaðmurlu olursa
daha çok ilgi
gösteriyor. En
çok hamsi satýlýyor.

Ahmet Endoðru (Tüketici)
En çok barbun, çinekop,
sarýkanat gibi
balýklarý tercih
ediyorum. Fiyatlar uygun
gibi. Yaz-kýþ
yaz balýk tüketen bir kiþiyim.
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Meþhur Leblebinin
sýrrýný ustalar anlattý
Çorum adý leblebiyle
özdeþ olma özelliðini devam ettirirken, Çorum leblebisinin özel bir sýrrýnýn
olup olmadýðý da merak
ediliyor. 57 Yýllýk leblebi
ustasý Yaþar Bodur, üreticiden alýnan nohutun leblebi olana kadar geçirdiði
tüm aþamalardan emek
veren babadan gelen tecrübeyle mesleðini yapan
bir isim.
"Üretimin her
aþamasýnda
emek var"
57 Yýllýk leblebi ustasý
olan Yaþar Bodur, her
aþamasýnýn emekle yoðrulduðu leblebinin 5 aþama sonra alýcýnýn beðenisine sunulduðunu ifade
ederek ilk aþamanýn iri ve kaliteli
nohutu seçmek olduðunu dile getiriyor.
Kaliteli nohut seçiminin ardýndan fýrýnlanan nohut 3 gün süreyle
beklemeye alýnýyor. Bekleme süresinden sonra tekrar fýrýnlama iþlemine tabi tutuluyor. Birkaç gün
daha bekletilen nohut son kez fýrýna verildikten sonra ýslanarak güneþte kurumaya býrakýlýyor. Yaklaþýk 40 gün kurutulan nohut, 4 üncü aþamasýnda leblebi tavasýnda
kýzartýlýyor, dövülüyor eleniyor ve
satýþa arz ediliyor.
Yaþar Bodur usta "Leblebi
üretiminin her safhasýnda emek
ve zahmet var" diyerek nohut
kurutulup kýzartýlarak leblebi olmaz, yaparsan da lezzeti olmaz
diyor. Çorum leblebisini meþhur
yapan özellikte arak leblebi yapýl-

Çorumlu Leblebici esnafý ve eski Leblebiciler
Odasý Baþkaný Mahmu
Ahýskalý'da leblebinin tarihçesini ve günümüzdeki geliþimini anlattý. Bu
iþin pirinin Seyyh Ahmedi
Sever olduðunu belirten
Ahýskalý, "Seyyah Ahmedi Sever bu sanatý
19'uncu asrýn ortalarýnda
Çorum'da bulmuþtur"
dedi. Leblebiciliðin o
günden bu günlere kadar
geliþerek devam ettiðini
dile getiren Ahýskalý kendisinin de ailede ikinci
kuþak leblebi ustasý olduðunu kaydetti. Son yýlarda leblebi hammedesi
Çorum leblebisinin özel bir sýrrýnýn olup olmadýðý da merak ediliyor
daha farklý deðerleidrerek leblebinin çeþitlerinin
maz, yapýlsa da lezzeti olmaz. Ýþte lebi ustasý Yaþar Bodur, Çorum'a
üretildiðini ifade eden Ahýskalý,
Çorum leblebisini meþhur yapan
rakip çýkan illerin Çorum lezzetini
tatlý, tuzlu, biberli gibi 60'a yakýn
en büyük özellik budur" dedi.
tutturamayacaklarýný iddia etti.
leblebi çeþidinin üretildiðini açýkla"Her nohuttan leblebi olmaz"
Nohudun kalitesinin yaný sýra iþledý.
Her nohuttan leblebi olmayaca- niþinin de çok önemli olduðunu
Leblebi üretiminin Çorum'un
ðýný da ifade eden Bodur, kaliteli
vurgulayan Bodur "Baþka illerde
kendini kanýtladýðýný belirten
ürün elde edebilmek için, en iyi
de leblebi üretilir ancak Çorum'un
"Herkse kaþýk yapar ama sapýný
hammaddeyi elde etmek gerektikalitesi ve lezzetini tutmaz. En katakamaz" diyerek Çorumdaki lebðini söyledi. Nohut tüccarýndan
liteli ürünü imal edebilmek için zalebi ustalarýn bu konudaki baþarýelenmiþ ürün aldýklarýný belirten
man ve masrafa sýnýr koymamýz
sýna vurgu yaptý. Leblebiyi sadece
Bodur "Örneðin 100 tane nohut
lazým. Sadece ticari ve para kaiç pazarda deðil dýþ ülkelere de
55 gram gelecek. Tüccara biz
zanma amacý düþünülmemelidir.
ihraç ettiklerini dile getiren Ahýsleblebiye uygun model gösteriyoBu anlayýþla leblebi üretimini nekalý en çok talebin Almanya'dan
ruz. Onlar da bize en uygun nosilden nesile býrakmak istiyoruz"
geldiðini açýkladý.
hudu veriyorlar" dedi.
dedi.
Çorum'da leblebi imalatý yapan
"Nohudun kalitesinin yaný
"Babadan oðula geçen
iþyeri sayýsýnýn oldukça az oldusýra iþleniþi de çok önemli"
kavurma ustalýðý"
ðunu da belirten Ahýskalý, çoðu
Çorumlu leblebi ustasý Yaþar
Çorum leblebisinin ününün, baleblebicinin imalat yapmadýðýný,
Bodur, Çorum leblebisine rakip
badan oðula geçen kavurma ushazýr aldýklarý leblebiyi ýsýtýp sattýkçýkmayacaðýný söyledi. Çorum
talýðýndan geldiðini vurgulayan
larýný söyledi. (Haber Merkezi)
leblebisini en meþhur yapan özel- Bodur, "Biz leblebicilikte üçüncü
liðin lezzet olduðunu belirten Leb- kuþaðýz. Dedemizin babamýza öðrettiklerini babamýz da
bizlere öðretti. Bu zamana
kadar fazla sýkýntý yaþamadýk, ancak her meslekte olduðu gibi bizde de çýrak sýkýntýsý yaþanýyor" diye konuþtu.
"Sindirim hastalýðýnýn
ilacý leblebi"
Leblebi sindirim ve mide
hastalýklarýnýn da ilacý olarak
sunuluyor. Leblebi diyarý Çorum'da, 57 yýldýr faaliyet
gösteren Yaþar Bodur, doktorlarýn mide hastalýklarýna
karþý leblebiyi önerdiðini belirtti. Bodur "Leblebi, baðýrsal sindirimini kolaylaþtýrýr,
mide asidini önler" dedi.
Leblebinin Piri 'Seyyah
Ahmedi Sever'

Zehirli mantar uyarýsý
Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisi Halk Saðlýðý
Müdürü Dr. Ahmet Barýþ baþkanlýðýnda toplandý. Toplantýda zehirliði mantarlarla ilgili alýnacak
tedbirler görüþüldü.
Toplantýda alýnan kararlarla ilgili yapýlan açýklamada, ülkemizde mevsim þartlarýna baðlý olarak doðada kendiliðinden yetiþen mantarlarýn tüketiminin artabileceði, buna baðlý
olarak zehirlenmelerin meydana gelebileceði, ciddi saðlýk sorunlarýnýn yaþanabileceði belirtildi. Bu sorunlarýn yaþanmamasý
için doða da yetiþen türü bilinmeyen mantarlarýn tüketilmemesi gerektiði uyarýsý yapýldý.
Açýklamada þu ifadelere yer verildi; "Bu
mantarlarýn ilimizde tüketim ve satýþýnýn
engellenmesi için; Gýda,Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü ile Belediye Baþkanlýðý
denetim ekiplerinin gerekli denetimleri
yapmasýna,üreticisi,imal ve son kullanma
tarihi belirtilen kültür mantarýnýn tercih edilmesi konusunda halkýn bilgilendirilmesi ka-

rar verildi."
Valilikten yapýlan uyarýda, zehirlenme olayýnýn yaþanmasý durumunda en yakýn saðlýk kuruluþuna ve 114 telefon numaralý Ulusal Zehir
Danýþma Merkezine baþvurulmasý gerektiði bildirildi.

Mahmut Ahýskalý

Yaþar Bodur
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'Önceliðim; kadýn, çocuk ve gençlik'
Çorum Radyo Televizyonu A.Þ.
Yönetim Kurulu Baþkaný Halil Ýbrahim Söylemez ve Karar Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Ayhan Aykanat'ýn Ak
Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen
Ceritoðlu Kurt'u Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nde ziyaret etti.
ÇRT Yönetim Kurulu Baþkaný H.
Ýbrahim Söylemez, Ak Parti Çorum
Milletvekili Ýlksen Ceritoðlu Kurt'un
meclisdeki makam odasýnda gerçekleþen ziyarette, "Sizlerin Çorum
için yapacaðýnýz çalýþmalarýn duyurulmasýnda köprü vazifesimiz var,
nüfusun yaklaþýk yarýsýný oluþturan
kadýnlarýn temsilcisi de olan þahsýnýzýn kadýn duyarlýlýðýný seslendirmesini
önemsiyoruz, Çorum için ülkemiz
için birlikte çalýþmamýz memleketimize büyük katký saðlayacaktýr, çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyoruz" dedi.
Çorum Radyo Televizyonu A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Halil Ýbrahim

Söylemez ve Karar Gazetesi Ýmtiyaz
Sahibi Ayhan Aykanat'ýn ziyareti sýrasýnda konuþan Ak Parti Çorum
Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu
Kurt hedeflerini anlattý. Kurt önceliðinin çocuk, kadýn ve istihdam üzerine
olacaðýný belirtti. Kurt açýklamasýnda
"Çorum'a Türkiye'ye ait neyi daha iyi
yapabiliriz yönünde çalýþmalarda bulunacaðýz. Önceliðim çocuk, kadýn
ve istihdam konularý üzerine olacak.
Bu yönde tüm bilgilerimi sahada ve
meclis ortamýnda kalýcý çalýþmalara
imza atacaðýz" dedi.
Mecliste ilk araþtýrma
önergesini verdi
Ak Parti Çorum Milletvekili Lütfiye
Ýlksen Ceritoðlu Kurt'u Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk araþtýrma
önergesini de verdiðini açýkladý.
Kurt'un önergesi týbbi ve aromatik
bitkilerle ilgili oldu. Konuyla ilgili
ÇRT'ye bilgi veren Kurt "Bugün, týb-

bi ve aromatik bitkilerle ilgili araþtýrma önergemiz Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nde okundu. Önerge onaylandýktan sonra araþtýrmalar yapýlýp,
doðru zamanda ve doðru þekilde
toplanan týbbi bitkilerin gerçek anlamda tedaviye yönelik kullanýlmasýný
hedefliyoruz. Çünkü doðru zamanda, doðru yerde toplanýlmayan bitkiler þifa yerine zehirleyici de olabilir.
Bu yöndeki bilgilerle hanýmlarýn da
eðitimini saðlayýp, istihdam oluþturmak amacýyla sektördeki ilaç sanayi,
kozmetik sanayi ve son tüketiciye
ehil elden doðru bitkinin ulaþmasýný
saðlayacaðýz. Kadýn, çocuk ve gençlik bizim olmazsa olmazýmýz"
'Kültürün, sporun, eðitimin
hakim olduðu bir Çorum'
Boðazkale ve Hattuþa'nýn tanýtýmý
yönünde yapýlan etkinlikleri de
önemsediðini ve turizm alanýnda yapýlacak çalýþmalara destek vereceði-

ni de ifade eden Ak Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt,
"Kültürün sporun eðitimin hakim olduðu bir Çorum'da hep beraber yaþamak istiyoruz. Bunun için hükümetin tüm desteklerinin Çorum'a aktarýlmasýnýn takipçisiyim" dedi.
Makam odasýna da
kadýn eli deðdi
Ak Parti Çorum Milletvekili Lütfiye
Ýlksen Ceritoðlu Kurt'un meclisteki
makam odasýný eski eserler, ziyaretler sýrasýnda kendisine takdim edilen
hediyeler, siyasi hayatýna iliþkin fotoðraflar süslüyor. Kurt, üzerinde
araþtýrma önergesi verdiði bazý bitkileri de makam odasýnda sergiliyor.
Odasýndaki bitkilerin ne amaçla kullanýldýðýna yönelik bazý bilgileri paylaþan Kurt, bitkinin, ilaç ve kozmetik
sanayide kullanýma yönelik çalýþmalara önem verdiðini ifade etti.

BUGÜN
13:00 Haberler
13:40 Dikkat! Bulut Çýkabilir
16:00 Haberler
16:40 Komik Videolar
18:00 Haberler
18:40 Konser: Aþýk Sefai
20:00 Haberin Ýçinden (ÇRT’nin TBMM
Ziyareti)
20:30 Haberler
21:00 Kültür – Sanat Etkinlikleri
23:00 Haberler
23:30 Dikkat! Bulut Çýkabilir (115.Bölüm)

Bunlarý Biliyor Musunuz?
- Akrepler öleceklerini veya öldürüleceklerini anladýklarý an kuyruklarýyla
kendilerini sokup intihar ederler.
- Bir aslanýn kükreyiþi yaklaþýk 8 km
öteden duyulabilir.
- Bir kartal avýný 3000 metre uzaktan
görebilir.
- Bir kobra yýlaný yumurtadan çýktýktan
2-3 saat sonra öldürücü dozda zehire
sahip olur.
- Dünya'nýn en hýzlý hayvaný çitadýr ve
hýzý saatte 112 km'ye kadar ulaþýr.
- Filler ayakta uyurlar.
- Kirpiler suda batmaz

Çorum Radyo Televizyonu A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Halil Ýbrahim Söylemez ve Karar Gazetesi Ýmtiyaz
Sahibi Ayhan Aykanat'ýn Ak Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt'u Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti.

Ýþte hükümetin eylem planý
Ak Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Lütfiye Ýlksen
Ceritoðlu Kurt'un da katýldýðý toplantýda Baþbakan Davutoðlu hükümetin
eylem planýný açýkladý.
Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun
açýkladýðý 2016 Eylem Planý'nda iþçiden emekliye, askerden polise, genç
mezunlardan öðretmenlere pek çok
kesim etkileniyor.
Baþbakan Ahmet Davutoðlu, ATO
Congresium'da Çorum Milletvekillerinin de katýldýðý toplantýda 64. Hükümetin 2016 Yýlý Eylem Planý'ný
açýkladý. Davutoðlu, lisans öðrencilerinin aldýðý burs ve kredi miktarýnýn
350 liradan 400 liraya çýkarýldýðýný
duyurdu.
Baþbakan Davutoðlu, "Bir haftayý
beklemeden, bugün imzalanan kararla lisans öðrencilerinin aldýðý 350
Türk lirasý burs ve kredi miktarýný bugünden itibaren 400 Türk lirasýna çýkardýðýmýzýn müjdesini veriyorum."
dedi.
Davutoðlu'nun açýklamalarýnda
yapýlacaklar þu þekilde sýralandý
1 HAFTA ÝÇÝNDE
YAPILACAKLAR:
* Bir hafta içinde reformlarýn izlenmesi ve reform grubu oluþturulacak.
* Gençlere 50 TL'lik nakdi desteði
baþlýyor
* Gençlere 100 bin TL'lik faizsiz
krediyi baþlatýlýyor.
* 350 TL'lik burs 400 TL'ye çýkartýlýyor.
* Çeyiz hesabý uygulamasýný baþlatýlýyor.
* Esnafa 30 bin TL'lik faizsiz kredi
uygulamasýný baþlatýlýyor.
* Çiftçilere seralarýn modernizasyonu için faizsiz kredi desteðini baþlatýlacak.
3 AY ÝÇÝNDE YAPILACAKLAR:
MAAÞ VE ATAMA MÜJDESÝ
Gençlere, kadýnlara, esnafa, çiftçilere, iþçilere, vatandaþlara dönük vaatlerin tamamý 3 ay içinde hayata
geçirilecek.
* Tüm iþçi ve baðkur emeklilerine
yýllýk 1200 lira verilecek.
* Asgari ücret 1,300 TL'ye yükseltilecek.
* Muhtarlarýn 950 TL olan maaþlarý
1300 TL'ye yükseltiliyor.
* Sosyal destek primi kesintisini

pasaport harcý kalkacak.
kaldýrýlacak. 65 yaþ aylýðý alanlarýn
ÇÝFTÇÝLERE MÜJDE
maaþlarýnda kesinti duraklama en* Yemde ve gübrede KDV'yi tagelleme olmayacak.
* Emekliler ve dar gelirli vatandaþ- mamen kaldýrýlýyor.
* Genç çiftçilere 30 bin TL'lik karlar 250 TL taksitle konut sahibi olaþýlýksýz kredi veriliyor.
cak.
* Kýrsal kalkýnma desteklerinin 81
* Polisler ve uzman erbaþlarýn
ile yaygýnlaþtýrýlmasýný saðlamaya yö2200 olan ek göstergeleri 3000'e çýnelik programlar hazýrlanýyor.
karýlýyor, polislerin emniyet hizmet
ELEKTRONÝK KÝMLÝKLER
tazminatý yüzde 25 oranýnda artýrýlaGELÝYOR
cak.
* Elektronik TC kimlik kartlarýnýn
* Er ve erbaþlarýn harçlýðýný 100
vatandaþlara daðýtýmýna baþlýnýyor.
TL'ye çýkarýlacak.
ANAHTAR TESLÝM FABRÝKA
* Önümüzdeki Þubat ayýnda 30
* Anahtar teslim fabrika modeli
bin öðretmenin atamasýný gerçeklehayata geçirilecek.
þecek.
REFORM PLANLARI
* Astsubay emeklileri ile ilgili de
1-3-6 aylýk ve 1 yýllýk eylem planý
tüm sorunlar çözülecek.
taslaðý hazýrlandý.
* TSE patent maaliyetlerini devlet
3 AYDA YAPILACAKLAR
karþýlayacak.
Temel Hak ve Hürriyetler paketi
KADINLAR ÝÇÝN
* Mevzuattaki anti demokratik hüYAPILACAKLAR
* Mevsimlik tarým iþçisi kadýnlar ve kümler kaldýrýlacak.
* Cem Evlerine hukuki statü tanýev eksenli çalýþan kadýnlarýn sosyal
nacak.
güvenlikleri için çalýþma yapýlýyor
Kamu yönetimi ve þeffaflýk paketi
* Çalýþan kadýnlarýn doðum nede* Siyasetin finansmanýnda þeffaflýk
niyle ücretsiz izinde geçen süresinin
kýdemde deðerlendirilmesi için çalýþ- saðlanacak.
* Kýdem tazminatýnda ilgili taraflarma yapýlýyor
la görüþülerek gerekli çalýþma baþla* Çalýþan kadýnlara doðumda ilk
çocukta 3 ay, 3. çocukta 6 ay ücretli týlacak.
6 AYDA YAPILACAKLAR
izin hakký getiriliyor
* Vatandaþýn adalete eriþiminin
YOKSUL AÝLELER
hýzlanmasý için gerekli adýmlar atýla* Yoksul ailelere belirli ölçülerde
cak.
internet eriþimi olanaðý saðlanacak.
* Temyiz mahkemelerinin denetim
* Ýzinsiz yapýlara elektrik ve su
yetkileri sýnýrlandýrýlacak.
baðlanmasý izni verilecek.
GURBETTEKÝLERE
MÜJDE
* Gurbetteki vatandaþlarýn
askerlik bedeli 6 bin Euro'dan 1000 Euro'ya düþürülecek.
GENÇLERE FIRSATLAR
* Ýlk kez iþe giren her genç
için devlet 1 yýllýk devlet ödeme yapacak.
* Yeni iþ kuran gençlere 3
yýl gelir vergisi muafiyeti getiriliyor.
* Gençlerin GSS prim
borçlarýný sýfýrlanacak. Genel
saðlýk sigortasý borçlarýna
destek geliyor.
* Ücretsiz internet düzenlemeleri süratla yapýlacak.
* Öðrenim gören gençlerin Baþbakan Ahmet Davutoðlu

* Ýstinaf mahkemeleri 6 ay içinde
hayata geçirilecek.
* Eðitim fakülteleri yeniden yapýlandýrýlacak.
* Yüksek Öðretim Kalite Kurulu
kurulacak.
* Bilimsel özerkliði geliþmiþ bir
üniversite sistemi kurulacak.
* Yeni gelir vergisi kanunu çýkarýlacak.
* Gümrüklerde tek pencere sistemi uygulanacak.
* Özel mesleki öðretim kurumlarý
teþvik edilecek.
* Yerli kaynaklarýn geliþtirilmesi
için gerekli tedbirler alýnacak.
* Enerji ruhsatlarý kolaylaþtýrýlacak.
* Arsa maliyetlerini azaltacak yeni
bir sistem kurulacak.
* Patent kanunu çýkarýlacak.
* Türkiye uzay ajansý kurulacak.
* Kredi garanti merkezi kurulacak.
* TURKUAZ KART sistemi kurulacak.
* Su ve tabiat koruma kanunu çýkarýlacak.
* Gayrimenkul sertifikasý çýkarýlacak.
* Yeþil alan miktarý artýrýlacak.
1 YILDA YAPILACAKLAR
* Yeni seçim ve partiler kanunu çýkarýlacak.
* Devlet sýrrý kanunu çýkarýlacak.
* Noterlik sistemi yapýlandýrýlacak.
* Sivil Toplumun güçlenmesi için
STK Kanunu çýkarýlacak.
* Kamu personel rejimi gerçekleþtirilecek.
EÐÝTÝM
* Öðretmen akademisi
kurulacak.
* Okul bazlý bütçe yönetimine geçilecek.
* Meslek yüksek okullarý yeniden yapýlandýrýlacak.
* Çýraklýk eðitiminin alt
yapýsý güçlendirilecek.Yüksek Öðretime geçiþ sýnavlarýnýn sayýsý arttýrýlacak. Ýlk aþamada iki
olacak...
* Kamu ihale kanunu
güncellenecek.
* Damga vergisi kanunu
yenilenecek.
* Ýhtisas mahkemeleri
kurulacak.

Tarihte Bugün
11/12/1938 - Sivas-Erzincan demiryolu açýldý.
11/12/1942 - Çorum'da 5.9 büyüklüðündeki depremde 25 kiþi öldü, 589 ev
yýkýldý.
11/12/1976 - Ankara Üniversitesi süresiz kapatýldý.
11/12/1977 - Yerel seçimler sonuçlarý:
CHP 715, Adalet Partisi 710, MHP 58,
Milli Selamet Partisi 46, Cumhuriyetçi
Güven Partisi 7 ve baðýmsýzlar 171 belediye baþkanlýðý kazandýlar.
11/12/2004 - Ýstanbul Modern Sanat
Müzesi açýldý.

VEFAT EDENLER
Mecitözü, Sarýhasan Köyü'nden Gelme,
Öðretmen Gönül Su Ýle Dilek, Emine Ve Tuna
Kýlýç'ýn Babasý, Emekli Polis Memuru Memduh
Kýlýç Vefat Etmiþtir.
Daðkarapýnar Köyü'nden Gelme, Mustafa
Ve Ahmet Özen Ýle Ayþe, Döndü Ve Aslýhan'ýn
Annesi Makbule Özen Vefat Etmiþtir.
Merhum Berber Sami Tataroðlu'nun Eþi,
Zarif, Mustafa Ve Bekir Tataroðlu'nun Annesi
Memnune Tataroðlu Vefat Etmiþtir.
Mescitli Köyü'nden, Minibüsçü Esnafýndan
Ali, Eyüp Ve Davut Kakis'in Annesi Hayriye
Kakis Vefat Etmiþtir.
Büget Köyü'nden Gelme, Cuma Ve Halil Ýbrahim Býyýk Ýle Ýkbal Çelik'in Annesi Asiye Býyýk
Vefat Etmiþtir.
Mecitözü, Kuyucak Köyü'nden Gelme, Çorum Belediyesi Çalýþaný Adem Yalçýnkaya Ýle
Ergün, Lütfi, Atilla Ve Tuncay Yalçýnkaya'nýn
Babasý Halil Yalçýnkaya Vefat Etmiþtir.
Elektrikçi Esnafýndan Hulusi Ve Selahattin
Erdoðan'ýn Babasý Mehmet Erdoðan Vefat Etmiþtir.
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Ýmtiyaz Sahibi Ayhan
Yazý Ýþleri Müdürü

Ömer Faruk SÖYLEMEZ
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý

Burak Han DEMÝR

AYKANAT

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

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

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

NÖBETÇÝ
ECZANELER

5 GÜNLÜK HAVA DARAMA

BUGÜN
MÝLÖNÜ
212 57 76
Eti Lisesi karþýsý No:20

ODABAÞ
777 00 59
Sadýk Ahmet Cd. 66/9

TEMAD'dan hayýrlý olsun ziyareti
Karar Gazetesinin yayýn hayatýna baþlamasý nedeniyle Türkiye Emekli Assubaylar
Derneði (TEMAD) Çorum þubesi gazetemizi
ziyaret ederek, baþarýlar diledi.
TEMAD Çorum Þube Baþkaný Ö. Ertan
Karabýyýk ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan
Kaba gazetemize gerçekleþtirdikleri ziyarette
Karar Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Ayhan Aykanat'la görüþtü
Ziyarette TEMAD Çorum Þube Baþkaný
Karabýyýk, memleket meseleleri konunda
bugüne kadar yaptýðýnýz sorumlu yayýncýlýðýn
yazýlý basýn alanýnda da devam edeceðine

kuþkumuz yok, memleket için güzel iþler
yapmaya devam edeceðinizi biliyoruz, gazetenizin hayýrlý olmasýný diliyorum" dedi.
Son dönemde yaþanan terör olaylarý konusunda da görüþ alýþveriþi yapýlan ziyarette
millettin menfaatlerinden yana tarafýz diyen
gazetemiz imtiyaz sahibi Aykanat, ülkemizin
içinde bulunduðu koþullarda tarafsýzlýk söylemi havada kalýyor, her gün yitip giden canlarýmýz, þehit haberleri gelirken, bunlara tarafsýz olmak adýna sessiz kalamayýz. Milletin
deðerlerinin tarafýndayýz, bu açýdan tarafsýz
deðiliz" dedi.

Kesin Karar Gazetesinin yayýn hayatýna baþlamasý nedeniyle Türkiye Emekli Assubaylar
Derneði (TEMAD) Çorum þubesi gazetemizi ziyaret ederek, baþarýlar diledi.

Eczacýlardan iade-i ziyaret
Eczacýlar Odasý Yönetim
Kurulu Mali Müþavirler Odasýna ve Halk Saðlýðý Müdürlüðü'ne iade-i ziyarette bulundu.
Çorum Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler
Odasý ve Halk saðlýðý Müdürlüðünü ziyaret etti. Karþýlýklý ziyaret kapsamýnda iade-i ziyarette bulunan Çorum Eczacý Odasý Yönetim
Çorum Eczacý Odasý Yönetim Kurulu ikinci
Kurulu Eczacý Sönmez Çaziyaretini de Halk Saðlýðý Müdürlüðüne yaptý.
lýþkan baþkanlýðýnda Serbest Muhasebeci ve Mali
cý Senem Deveci Aksoy'dan oluþan heyet, ÇoMüþavirler Odasý'ný ziyaret ederek karþýlýklý baþarý rum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler
ve iyi niyet dileklerinde bulundu. Çorum Eczacý
Odasý ziyaretinde Oda Baþkaný Serbest MuhaseOdasý Yönetim Kurulu Baþkaný Eczacý Sönmez
beci ve Mali Müþavir Muzaffer Yýldýrým, Baþkan
Çalýþkan, Genel Sekreter Eczacý Olcay Çorumlu,
Yardýmcýsý Ali Can Doðan, Oda Sekreteri Hakký
Sayman Eczacý Feyzullah Yýldýrým, Yönetim KuKoþar, Oda Saymaný Mehmet Çetinkaya'dan olurulu üyeleri Dr. Eczacý M. Özhan Arslan ve Ecza- þan heyetle görüþerek iadeyi ziyarette bulundu.
Çorum Eczacý Odasý Yönetim Kurulu ikinci ziyaretini de
Halk Saðlýðý Müdürlüðüne yaptý. Çorum Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Eczacý Sönmez Çalýþkan, Genel Sekreter
Eczacý Olcay Çorumlu, Sayman
Eczacý Feyzullah Yýldýrým, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Eczacý
M. Özhan Arslan ve Eczacý Senem Deveci Aksoy'dan oluþan
heyet, Çorum Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ'ý makamýnda ziyaret ederek bir süre
Eczacýlar Odasý Yönetim Kurulu Mali Müþavirler
görüþtü.
Odasýna iade-i ziyarette bulundu.

