Ak Parti Teþkilat Baþkan
Yardýmcýsý'ndan ziyaret
A

k Parti Genel Merkez Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir'den sorumlu Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Murat Yýldýrým gazetemizi ziyaret ederek, imtiyaz sahibi Ayhan Aykanat'la görüþtü. Yýldýrým gazetemizi ziyaretinde, "Çorum basýný her zaman güçlü yapýsýný korumaya devam ediyor, uygulama yenilikleriyle yayýn hayatýna giren gazetenizin güzel iþler yapmaya
vesile olmasýný diliyorum, bizler de sizlere destek olmaya devam edeceðiz, basýnýmýzýn
güçlü olmasý Çorum tanýtýmý için de son derece önemlidir, birlikte Çorum için elimizden
geleni yapmaya devam edeceðiz, milletvekilliðimizde Çorum için yaptýklarýmýz ve ortaya
koyduklarýmýz milletimizin takdirini kazanmýþtýr. Ak Parti Çorum da her zaman önemli iþlere
imza atmýþ ve Çorum'un desteðini kazanmýþtýr" dedi. 2’DE
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Köy öðrencilerinin okul çilesi
Ç

orum'un Bayat ilçesine baðlý Tepekutuðun Köyünde çocuklar okula gitmek her
gün 3 kilometre yol yürüyor. Taþýmalý sistemle eðitim gören öðrenciler, köy yolunun bozuk olmasý nedeniyle okul servisine ulaþmak için soðuk havada uzun bir
mesafeyi yürümek zorunda kalýyor. Köylüler sorunun çözümü için 2
kilometrelik yollarýnýn yapýlmasýný
bekliyor. 3’DE

Adnan Türkoðlu
‘Memleket meselesi
hepimizin meselesi’

D

emokrat Parti Genel Ýdare
Kurulu Üyesi ve 19. Dönem
Çorum Milletvekili A.Adnan Türkoðlu gazetemizi ziyaret ederek,
imtiyaz sahibi Ayhan Aykanat'la
görüþtü. Ziyaretinde "Gazetenizin
yayýn hayatýna baþlamasýndan dolayý sizleri kutluyorum" diyen 19.
Dönem Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoðlu "doðru bir karar verdiniz, memleketimize katkýlarýnýzýn
devam edeceðine inancým tamdýr"
dedi. 4’DE

Halk Devletin yanýnda
U
bu oyunu bozarýz

Milletvekilleri Maliye
Kampusu için devrede

A

k Parti Çorum Millletvekilleri Ceritoðlu Kurt ve Ceylan Maliye Bakaný'ný
ziyaret ederek Maliye Kampüsü için destek
istedi 6’DA

Çorum'da iki
otomobil
kundaklandý

B

enzin dökerek
araçlarý ateþe
verdikten sonra araç
sahiplerinin kapýsýný
çalýp araçlarýnýzý yaktým dedi ve kayýplara
karýþtý. 4’DE

luslararasý Asýlsýz Ermeni Ýddialarýyla Mücadele Derneði
Yönetim Kurulu
Baþkaný ve Güneydoðu Anadolu Bölge
Temsilcisi Ermiþ, gazetemizi
ziyaretinde terör olaylarýna
iliþkin önemli
açýklamalarda
bulundu. 3’DE

Çocuklar camiye
teþvik ediliyor

A

K Parti Gençlik Kollarý sabah namazýna gelen çocuklara futbol topu hediye etti. Çorum
Ulu Cami'de sabah namazý buluþmalarý her Cumartesi olduðu gibi
önceki gün de devam etti. 6’DA
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Musul'a asker
gönderilmesini halk
nasýl yorumluyor

Ak Parti Teþkilat Baþkan
Yardýmcýsý'ndan ziyaret
Ak Parti Genel Merkez Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir'den sorumlu Teþkilat
Baþkan Yardýmcýsý Murat Yýldýrým gazetemizi ziyaret ederek, imtiyaz sahibi
Ayhan Aykanat'la görüþtü.
Yýldýrým gazetemizi ziyaretinde, "Çorum basýný her zaman güçlü yapýsýný
korumaya devam ediyor, uygulama yenilikleriyle yayýn hayatýna giren gazetenizin güzel iþler yapmaya vesile olmasýný diliyorum, bizler de sizlere destek olmaya devam edeceðiz, basýnýmýzýn
güçlü olmasý Çorum tanýtýmý için de
son derece önemlidir, birlikte Çorum
için elimizden geleni yapmaya devam
edeceðiz, milletvekilliðimizde Çorum
için yaptýklarýmýz ve ortaya koyduklarýmýz milletimizin takdirini kazanmýþtýr.
Ak Parti Çorum da her zaman önemli
iþlere imza atmýþ ve Çorum'un desteðini kazanmýþtýr" dedi.
****Çorum'a havaalanýnýn gerekli olduðuna inanýyorum***
Ak Parti Genel Merkez Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir'den sorumlu Teþkilat
Baþkan Yardýmcýsý Murat Yýldýrým gazetemize yaptýðý ziyarette, Çorum için gerekli olan yatýrýmlara da deðinerek mil-

letvekili olarak Çorum'da ilgili tüm kesimlerin görüþleri doðrultusunda Merzifon askeri havaalanýnýn sivil uçuþlara
açýlmasý için çaba sarfettik, günün koþullarý içerisinde Çorum için en yakýn
havaalanýnýn olmasý önemliydi. Aradan
geçen zaman içerisinde o havaalaný
Çorum'un ciddi olarak ihtiyaçlarýný karþýladý. Geldiðimiz noktada artýk Çorum'un kendi havaalanýnýn olmasýnýn
zamaný gelmiþtir. Çorum'dan Ýstanbul,
Ankara ve Ýzmir'e uçuþlarýn olmasý gerekiyor. Artýk Çorum'un kendi havaalaný
için çalýþmasý gerekiyor, bu konuda
üzerimize düþeni yapacaðýz" dedi. Çorum üç önemli yatýrýmýný tamamlamalýdýr. Tarýmsal sulamanýn tamamlanmasý,
demiryolunun tamamlanmasý ve Çorum
Havaalanýnýn gündeme alýnmasý önemlidir diyen Ak Parti Genel Merkez Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Yýldýrým, bu yatýrýmlarla Çorum kendinden söz ettirmeye devam edecektir" dedi.
**** Ak Parti teþkilat yapýlanmasýnda
deðiþikliðe gidiliyor****
Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir'den sorumlu Ak Parti Genel Merkez Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Murat Yýldýrým, gazete-

Yaðlý'dan gazetemize
tebrik ziyaret
Ak Parti Ýskilip önceki dönem Ýlçe
Baþkanlarýndan Fehmi Yaðlý, gazetemizi ziyaret ederek, baþarý diledi.
Ak Parti Ýskilip Ýlçe Baþkanlarýndan Fehmi Yaðlý gazetemizi ziyaret
ederek imtiyaz sahibi Ayhan Aykanat'la bir süre görüþtü. Çorum'da
üretim yapan Türkiye'nin sayýlý doðal
tuz tesislerinden Memlaha Tuz'un iþ-

letmeciliðini de yapan Fehmi Yaðlý
gazetemizi ziyaretinde "gazetenizin
yayýn hayatýna baþlamasýndan dolayý
sizleri tebrik ediyorum. Gazetenizin
yayýn hayatýna baþlamasýndan dolayý
memnuniyetimi ifade etmek isterim.
Basýn da çeþitliliðin önemine inanan
birisi olarak, böyle bir giriþimde bulunmanýz oldukça önemli" dedi.

mize yaptýðý ziyarette, partisinin teþkilat
yapýlanmasýnda farklý bir uygulama
baþlatýldýðýný dile getirerek, teþkilatlarýmýzýn bugüne kadar olan baþarý çýtasýný
daha da yükseðe çýkarmak hedefleniyor diyerek yeni yapýlanmayla ilgili þu
ifadeleri kullandý.
"Ýl koordinatörlüðü uygulamasýndan
çýkýlýyor, bunun yerine teþkilatlarla yakýn
iliþkiler içinde olan eski ve yeni deneyimli milletvekilleri çeþitli illerden sorumlu olacak. Sandýk Kurulu Baþkaný,
Mahalle Baþkaný ve Ýlçe Baþkanlýklarý
daha aktif çalýþma içerisinde olacak.
Her sandýk Kurulu Baþkaný kendi sandýðýndaki vatandaþlarýmýzla yakýndan ilgilenecek, vatandaþýn sorunlarýný eleþtirilerini yakýndan takip edecek, Mahalle
Baþkanlarýmýz kendi sorumluluk alaný
içerisinde yaþayan vatandaþlarýn sorunlarýný, genel politikalara iliþkin eleþtirileri ilçe baþkanlýklarý, Ýl Baþkanlýklarý
aracýlýðýyla il sorumlusu Milletvekilimize
dolayýsýyla genel merkezimize ulaþtýracak. Bu sayede sandýk kurulu baþkanlarýndan, mahalle temsilcilerine ilçe
baþkanlýklarýna, il baþkanlýklarýna ve genel merkeze kadar vatandaþla yakýn temas içerisinde olup, sorunlarý eksikleri
sürekli takip ve çözme iþiyle uðraþarak,
vatandaþýmýzýn her anýnda yanýnda olacaðýz"
"Teþkilatlarla görev almak, caka satmak, hava atmak, kendi kiþisel iþlerini
yaptýrmak için araç olamaz" diyen Ak
Parti Genel Merkez Teþkilat Baþkan
Yardýmcýsý Murat Yýldýrým, etik kurul
oluþturuyoruz, bu güne kadar ortaya
çýkmýþ olan bazý olumsuzluklarý da bu
kurulun çalýþmalarýyla ortadan kaldýracaðýz. Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir Ýllerinden sorumlu olan Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý olarak Çorum'u en iyi þekilde
temsil etmeye devam ediyorum, siyasi
birikimimi ve deneyimimi Çorum'a faydalý olmak için kullanacaðým" dedi.

Rusya krizi, Irak ve
Suriye'deki geliþmeler,
Türkiye ve dünya gündemini meþgul etmeye
devam ederken son
olarak Türkiye'nin Musul'a asker göndermesi tartýþýyor.
Türkiye, Irak'ýn kuzeyindeki en önemli
kentlerden Musul'un
yakýnýna geçtiðimiz
hafta bir tabur asker
sevk etmiþti. IÞÝD terör örgütünün iþgali altýndaki Musul'a 12 kilometre uzaklýktaki
Baþika bölgesinde konuþlanan Türk askerine çok sayýda tank ve
zýrhlý araçlar da eþlik
etti. Türk askerinin
Musul'un Baþika bölgesine neden gittiði
konusunda hükümet
kanadýndan yapýlan
açýklamalarda, Mehmetçiðin, IÞÝD iþgaliyle
Tel Afer'den kaçan
Türkmenleri eðiteceði
söylendi.
Musul'a asker gönderilmesine vatandaþlarýn tepkisi ne oldu?
Musul'a asker gönderilmesiyle ilgili vatandaþlardan ise farklý
yorumlar geldi. Halkýn
nabzýný tutan ÇRT, bu
kez Musul konusunu
vatandaþlara sordu.
Yönelttiðimiz soruya çeþitli cevaplar gelirken vatandaþlarýmýz
bir kýsmý Musul'a Türk
Askerinin gönderilmesini uygun ve gerekli
bulurken, bazýlarý da
Mehmetçiðin gereksiz
yere tehlikeye atýldýðýný
dile getirdi. Konuyla
ilgili bir vatandaþ "Musul ile bir
alakamýz yok. Bir saldýrý gelirse
bizde karþýlýk veririz ama Musul'un bir suçu yok." dedi. Baþka
bir vatandaþ ise yaptýðý yorumda
"Musul'a asker gönderilmesini
olumlu buluyorum. Eskiden Musul, Kerkük ve Halep bizimdi, Irak
topraklarý parçalanýyor. Musul ve
Kerkük otomatikman bizim olma-

lý" dedi. Bir baþka vatandaþ ise
"Irak topraklarýnda zaten askerimiz vardý þuan sadece takviye
yapýlýyor" dedi. Konuyla ilgili bir
vatandaþ ise "Yazýk deðil mi askerlerimize ölüme gönderiyorlar."
diyerek görüþlerini bildirdi.
Konuyla ilgili ise bazý vatandaþlar ise yorum yapmaktan kaçýndý.
Haber Merkezi
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Köy öðrencilerinin okul çilesi
Soðuk havada, sýrtlarýnda çanta her gün okula ulaþmak
için gidiþ geliþ olarak 3 kilometre yol yürüyorlar
Çorum'un Bayat ilçesine baðlý Tepekutuðun Köyünde çocuklar okula gitmek her
gün 3 kilometre yol yürüyor. Taþýmalý sistemle eðitim gören öðrenciler, köy yolunun
bozuk olmasý nedeniyle okul servisine ulaþmak için soðuk havada uzun bir mesafeyi
yürümek zorunda kalýyor. Köylüler sorunun
çözümü için 2 kilometrelik yollarýnýn yapýlmasýný bekliyor.
Bayat ilçesine 16 kilometre uzaklýktaki
Tepekutuðun Köyü'nde eðitim çilesi yaþanýyor. Köyde ikamet eden 5 öðrenci taþýmalý sistemle Bayat Ýlçesindeki Ömer Mülazým Ortaokulu ve Cumhuriyet Ýlkokulunda
eðitim görüyor. Ancak köy yolunun bozuk
olmasý nedeniyle öðrenciler için okul yolu
tam bir çileye dönüþüyor.
Köyde yaþayan öðrenci velisi Mehmet
Þahin 1,5 kilometrelik köy yollarýnýn bozuk
olmasý nedeniyle okul servisinin köye giremediðini söyledi. Þahin çocuklarýnýn sabah
07.00'de okula gitmek için yola çýktýðýný belirterek, servisin ulaþabildiði 1,5 kilometre
uzaklýktaki bölgeye yürüyerek gitmek zorunda kaldýklarýný açýkladý. Þahin, akþam
18.00'de okuldan çýkan çocuklarýn eve dönerken karanlýk havada ayný yolu yürüyerek
geldiklerini belirtti.
Köyde ikamet eden 2 öðrencinin ilkokula, 3 öðrencinin ise ortaokulda eðitim gör-

düklerini belirten Þahin, yaþanan çilenin sona ermesi için köy yolunun bir önce yapýlmasý gerektiðini söyledi. Giderek aðýrlaþan
kýþ þartlarý nedeniyle çocuklarýn okula gitmekte zorlandýðýný ifade eden Þahin, yetkililerden yardým istedi.
"Yol yapýlmadýðý için servis köyümüze
gelemiyor. Çocuklarýmýz sýrtlarýnda çantalarla her sabah 1,5 kilometre, her akþam

eve dönüþte de 1,5 kilometre yol yürümek
zorunda kalýyorlar. Akþam okuldan geç çýktýklarý için hava çok soðuk oluyor. Kimseye
sesimizi duyuramýyoruz. 5 senedir uðraþýyoruz ancak olumsu sonuç alamadýk. Çorum valisinden, Çorum milletvekillerimizden, Bayat kaymakamýmýzdan, Baþbakanýmýzdan yollarýmýzýn yapýlmasýný istiyoruz"
þeklinde konuþtu.

Halk Devletin yanýnda
bu oyunu bozarýz
Genel Merkezi Iðdýr'da
bulunan Uluslararasý Asýlsýz
Ermeni Ýddialarýyla Mücadele Derneði Yönetim Kurulu
Baþkaný Ýrfan Ermiþ, gazetemizi ziyaret ederek, ermeni soykýrýmý iddialarý ve son
zamanlarda yaþanan terör
olaylarýna iliþkin Van ilinde
yaþayan vatandaþlarýn tavrýna iliþkin önemli açýklamalarda bulundu.
Derneðin Van ilinde bulunan Güneydoðu Anadolu
Bölge Temsilciliði görevini
de yürüten Ýrfan Ermiþ, gazetemiz imtiyaz sahibi Ayhan Aykanat'la görüþtü.
Gazetemize yaptýðý ziyarette Ermiþ, son 20 yýldýr
asýlsýz Ermeni iddialarýyla ilgili ciddi bir çalýþtay yapýlmadýðýný belirterek, "asýl
katliam bizlere yapýlmýþtýr,
bizim yaþadýðýmýz Van'da ve çevre il-

lerde bulunan tüm toplu mezarlarda,
muskalar, Kuran-ý Kerim parçalarý gibi
Müslümanlara ait deðerler çýkmaktadýr, bu
da o mezarlara bizim
insanlarýmýzýn toplu
olarak gömüldüðünü
gösteriyor. Söyledikleri kadar Ermeni öldürülmüþ olsaydý,
bunlarýn kemikleri ve
onlara ait olduðunu
gösteren bazý izlerin
olmasý gerekirdi, bu
kadar insaný katlettiysek bu insanlarý yedik
mi de, toplu mezarlarda onlara ait herhangi bir parça yada
veri ortaya çýkmýyor"
dedi.
Uluslararasý Asýlsýz
Ermeni Ýddialarýyla
Mücadele Derneði
Yönetim Kurulu Baþkaný Ýrfan Ermiþ, gazetemize yaptýðý ziyarette, "þimdi hayatta
olmayan ama hayattayken yaþadýklarý
dramý anlatan insanlardan duyduklarýmýz
katliamýn boyutlarýný
gözler önüne seriyor,
çok acýmasýzca insanlarýmýza iþkence
yapýlarak katledildiler,
bu katliamdan Çorum'daki kardeþlerimizin haberi yok, istiyoruz ki okusunlar,
yaþananlarý öðrensinler, herkes oyunun
farkýna varsýn" dedi.

Uluslararasý Asýlsýz Ermeni Ýddialarýyla Mücadele Derneði Yönetim Kurulu
Baþkaný Ýrfan Ermiþ'in gazetemize yaptýðý ziyarette, Ermeni Soykýrýmý iddialarýna yönelik görüþlerini dile getiren gazetemiz imtiyaz sahibi Ayhan Aykanat
"Ermeni Soykýrýmý iddialarýnda bedel
ödedik, Boðazlýyan Kaymakamý Kemal
Bey gibi vatanseverler o dönemde bu
iddialardan yargýlandý ve idam edildi,
Mahkeme kayýtlarýna baktýðýnýzda düzmece iddialarla yargýlamalar yapýlmýþ
olduðunu görüyoruz. Ülkemiz bu olaylar nedeniyle sürekli dýþ dünyada yargýlama tehdidiyle karþý karþýya kalmýþtýr.
Devletimizin bu konuda ki mücadelesine sivil toplum kuruluþlarý olarak sizlerin desteðini önemsiyorum, Devletin
asýlsýz iddialara karþý verdiði mücadeleye, ülkemizin en özel þehirlerinden olan
Van'dan verdiðiniz destek çok önemli"
dedi.
Halk Devletin Yanýnda
Genel Merkezi Iðdýr'da bulunan
Uluslararasý Asýlsýz Ermeni Ýddialarýyla
Mücadele Derneði Yönetim Kurulu
Baþkaný Ýrfan Ermiþ, gazetemize yaptýðý
ziyarette ülkemizde yaþanan terör olaylarýna da deðinerek, Van'da neler yaþandýðýný da anlattý.
Ermiþ; "ülkemiz üzerinde bir oyun
oynanýyor, sanki doðuda yaþayanlar
batýda yaþayanlarla düþmanmýþ gibi
gösterilmeye çalýþýlýyor, oysa durum
böyle deðil, bir süredir devletin bölgede yeniden varlýðýný göstermesiyle birlikte, Van'da genel durumda deðiþti,
halkýn önemli bir bölümü devletin yanýndadýr, birliðimizi bozacak düþmanlýk
yaratacak oyunlara karþý dikkatli olmamýz gerekiyor, birliðimizi bozmayarak
bu oyunlarý bozarýz. Ülkemiz üzerinde
çeþitli emelleri olanlara prim vermeyeceðiz, gelin Van'ýn görün, bu dedikleri-
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Adnan Türkoðlu "Memleket
meselesi hepimizin meselesi"
19. Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoðlu gazetemizi
ziyaret ederek, hayýrlý olsun dileðinde bulundu

Demokrat Parti Genel Ýdare Kurulu Üyesi ve
19. Dönem Çorum Milletvekili A.Adnan Türkoðlu
gazetemizi ziyaret ederek, imtiyaz sahibi Ayhan
Aykanat'la görüþtü. Ziyaretinde "Gazetenizin yayýn hayatýna baþlamasýndan dolayý sizleri kutluyorum" diyen 19. Dönem Çorum Milletvekili A.
Adnan Türkoðlu "doðru bir karar verdiniz,
memleketimize katkýlarýnýzýn devam edeceðine
inancým tamdýr" dedi.
Çorum'un geliþmesi için yapýlacak tüm çalýþmalara destek vermek Çorumlu olarak görevimiz, her alanda deneyimlerimizi
paylaþarak memleketimizin geliþime
katký vermeye devam etmek zorundayýz diyen DP GÝK Üyesi ve 19. Dönem
Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoðlu,
"memlekete meseleleri söz konusu
olduðunda küslük olmaz, ben oynamýyorum diyemeyiz, elimizi taþýn altýnda sokmaya devam edeceðiz" dedi.

Milletvekili Ceylan'ýn hafta
sonu programý yoðundu
Ankara Çorum arasýnda mekik dokuyan Ak Parti Çorum Milletvekili
Ahmet Sami Ceylan'ýn Çorum programý oldukça yoðundu

Çorum'da iki otomobil kundaklandý
Çorum'da iki otomobil kundaklandý. Üzerine benzin dökülerek ateþe verilen otomobilleri
söndürmek için vatandaþlar seferber oldu ancak otomobiller
kullanýlamaz hale geldi.
Olay Cumartesi günü saat
19.00 sýralarýnda Üçtutlar Mahallesi, Üçtutlar 2. Sokakta meydana geldi. Ýddiaya göre kimliði tes-

pit edilemeyen þahýs Halil Adak'a
ait 05 KC 255 plakalý otomobil ile
Dursun Kalýpçý'ya ait 19 DK 970
plakalý otomobile elindeki bidonda bulunan benzini dökerek ateþe verdi. Otomobilleri kundaklayan þahýs daha sonra araç sahiplerinin evlerinin kapýsýný çalarak
"Aracýnýzý yaktým" diyerek kaçtý.
Dýþarý çýktýklarýnda otomobille-

rinin alevler içerisinde kaldýðýný
gören araç sahipleri þaþkýna döndü. Yanan otomobiller, çevredeki
vatandaþlarýnda yardýmýyla söndürülmeye çalýþýldý. Bazý vatandaþlar yangýn söndürme tüpleri
ile bazý vatandaþlarda evlerdeki
musluklara hortum baðlayarak
yanan otomobillere müdahale etmeye çalýþtý.
Yoðun çaba sonucunda, itfaiye
ekipleri gelene kadar
yansýn söndürüldü ancak büyük bir
bölümü yanan otomobiller kullanýlamaz hale
geldi. Olay
erine gelen itfaiye ekipleri
ise soðutma
çalýþmalarý
yaptý. Otomobilleri yaktýðý iddia edilen, þahýsýn
bulunmasý
için çalýþma
baþlatýldý.

Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan hafta sonu oldukça yoðun bir
program geçirdi. Hafta sonu geldiði Çorum'da çeþitli
ziyaretler gerçekleþtiren
Ceylan'ýn, Kalaycýlar, Hýrdavatcýlar ve Bakýrcýlar Odasý'nýn yeni yerine taþýnmýþ
olmasý nedeniyle gerçekleþtirdiði hayýrlý olsun ziyaretine Çorum Esnaf Sanatkar Odalarý Birliði Baþkaný
Yalçýn Kýlýç'ta eþlik etti.
Çorum Milletvekili Ahmet
Milletvekili Ceylan Boðabaðý köyünde þehit Mesut Derman’ýn mevlid’ine katýldý.
Sami Ceylan, Kalaycýlar,
Hýrdavatcýlar ve Bakýrcýlar
Nusaybin Ýlçesinde çýkan çatýþmada þehit
Odasý'ný ziyaretinde, Oda Baþkaný Sedat
olan Özel Harekat Polis'i Mesut DemirEk ve esnaflar tarafýndan karþýlandý.
kan'ýn mevlid'ine katýlan Ahmet Sami
Ceylan beraberinde Çorum Esnaf ve
Ceylan, þehidin Boðabaðý köyündeki baSanatkar Odalarý Birliði Baþkaný Yalçýn Ký- ba ocaðýný da ziyaret etti.
lýç'la geldiði Kalaycýlar, Hýrdavatcýlar ve
Çorum Damýzlýk Koyun ve Keçi YetiþtiBakýrcýlar Odasý'nda esnafýn sorunlarýný da ricileri Birliði Baþkaný Þevket Avcý'nýn dadinleyerek, yýlbaþýnýn ardýndan esnaf ve
madý olan Özel Harekat Polisi þehit Mesut
sanatkarlara yönelik ek tedbirlerin alýnaca- Demirkan'ýn ailesini ziyaret ederek baþðýný söyleyerek, esnaf ve sanatkarlarýmýzý
saðlýðý dileyen Çorum Milletvekili Ceylan,
rahatlatmak için çalýþmalar yapýyoruz" de- her bir þehidimiz yüreðimizi daðlýyor, þedi.
hitlerimizin aileleri bizlere emanettir, her
Þehit Mevlidine katýldý
zaman onlarýn yanýnda olmaya devam
Hafta sonu geldiði Çorum'da, Mardin'in edeceðiz" dedi.

Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Kalaycýlar, Hýrdavatcýlar ve Bakýrcýlar
Odasý'ný ziyaretinde, Oda Baþkaný Sedat Ek ve esnaflar tarafýndan karþýlandý.
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Velipaþa Camii onarýmýna
Milletvekili desteði
AK Parti Çorum Milletvekili
Ceylan, 400 yýllýk tarihi bir
geçmiþe sahip Velipaþa Camii'nin aslýna uygun þekilde
onarýldýðýný söyledi.

Ak Parti Çorum
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Tokat
Vakýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan
onarým çalýþmalarý sürdürülen Çorum
Merkez Velipaþa Camii'nde incelemelerde bulundu.
Beraberinde AK Parti Ýl Yönetim
Kurulu Üyesi Ünal Nalçacý ve bazý
partililerle birlikte Velipaþa Camii'ndeki onarým çalýþmalarýný yerinde inceleyen Ceylan, cami müezzini Mustafa
Ünlü'den çalýþmalarla ilgili bilgi aldý.
Çorum Milletvekili Ceylan, onarým
çalýþmalarýnýn Aralýk ayý sonuna kadar
tamamlanacaðýný ve caminin 2016 yýlýnýn baþýnda yeniden ibadete açýlacaðýný belirterek, "Velipaþa Camii 400
yýllýk bir tarihe sahip. Onarým çalýþmalarýnýn tamamlanmasýyla birlikte tarih
yeniden ortaya çýkacak. Caminin tavanýndaki ve mihraptaki kök boyalarý
orijinalliðini koruyor. Yapýlan onarým
çalýþmalarý sonucu orijinal yapý yeniden ortaya çýktý. Geleceðe emin

adýmlarla yürümek için
geçmiþimize sahip çýkmak
zorundayýz. Ýl Baþkanlýðým
döneminde aktýrdýðýmýz ödeneklerle birlikte Velipaþa Camii'nin
onarýmý 270 bin liraya maloldu. Cami,
bu ay sonu yeniden onarýlmýþ bir þekilde ibadete açýlacak. Çorum'un tarihine ve kültür varlýklarýna sahip çýkmaya devam edeceðiz" dedi.
Velipaþa Camii yanýnda bulunan
Velipaþa Konaðý'nýn daha önce Çorum Belediyesi tarafýndan restore
edildiðini hatýrlatan Ak Parti Çorum
Milletvekili Ceylan, Velipaþa Camii'nin
onarým çalýþmalarý tamamlandýðýnda
ortaya güzel bir tarihi doku çýkacaðýný,
Velipaþa Konaðý ve Camii'nin bölgeye
ayrý bir güzellik getireceðini kaydetti.
Ceylan, "AK Parti hükümeti olarak
yerelde ve genelde tarihi ve kültürel
varlýklara sahip çýkýyoruz. Sayýn Belediye Baþkanýma da tarihi ve kültüre
verdiði önemden dolayý teþekkür ediyorum. Hitit Gýda'nýn yerinde bulunan
Velipaþa Haný da bir süre önce Çorum
Belediyesi tarafýndan devralýnmýþ ve
restorasyon çalýþmalarýna baþlanmýþtýr. Velipaþa Konaðý, Cami ve han birlikte güzel bir üçgen oluþturulacaktýr.

Verdiði destek ve katkýlardan dolayý
da Çevre ve Kültür Deðerlerini Koruma ve Tanýtma Vakfý (ÇEKÜL) Baþka-

ný, Çorumlu hemþehrimiz Prof. Dr.
Metin Sözen'e teþekkür ediyorum.
Sayýn Sözen'le tarihi ve kültürel varlýk-

Bedri Rahmi Eyüboðlu hikâye
yarýþmasýnda ödüller sahiplerini buldu
Ýskilip Kaymakamlýðý'nýn düzenlediði "Bedri
Rahmi Eyüboðlu 2. Hikâye Yarýþmasý" sona erdi. Toplam 437 eserin katýldýðý yarýþmada ödüller sahiplerini buldu.
Ýskilip Kaymakamlýðýnca 2014 yýlýnda 1.si
düzenlenen Bedri Rahmi Eyüboðlu hikâye yarýþmasýnýn yoðun ilgi görmesi üzerine bu yýl 2.si
düzenlendi. Toplam 437 eserin katýldýðý yarýþmanýn jüri üyeleri çeþitli üniversitelerin öðretim
üyelerinden oluþtu.

Bu yýl düzenlenen hikâye yarýþmasýna jüri
tarafýndan birincilik ödülü verilmedi. Ancak birincilik ödülü yarýþmanýn ikincisine, ikincilik
ödülü yarýþmanýn üçüncüsüne, üçüncülük ödülü de yarýþmanýn dördüncüsüne takdim edildi.
Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleþtirilen ödül törenine
Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Belediye
Baþkaný Recep Çatma, Ýskilip MYO Müdürü
Doç. Dr. Muammer Cengil, KYK eski Genel

Müdürü Recep Kaymakcan, Ak Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Daire Amirleri ve sanatseverler katýldý.
Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasý
ile baþlayan programda açýlýþ konuþmasýný Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy yaptý. Hikaye
yarýþmasýna Ýran, Azerbaycan ve çok sayýda
Avrupa ülkesinden katýlým olduðunu belirten
Gürosy, yarýþmanýn geleneksel hale geldiðini
ve her yýl katýlan eserlerin yer aldýðý bir kitap
hazýrlandýðýný söyledi. Gürsoy " Etkinliklerimizde isim kullanma hakkýný verdiði için baþta
Hughette Eyüboðlu olmak üzere jüri üyelerine,
yarýþmayý eserleri ile zenginleþtiren yazarlara ve
tüm katýlýmcýlara teþekkür ediyorum" dedi.
Caner Menemencioðlu'nun hazýrladýðý ve
Bedri Rahmi Eyüboðlu'nun Ýskilip anýlarýný konu
alan kýsa film gösteriminin ardýndan yarýþmada
dereceye girenlerin ödül ve belgeleri takdim
edildi.
Yarýþmada dereceye giren
eserlerin sahipleri
Jüri üyeleri birinciliðe layýk eser bulamazken,
ikinciliði 'Bir Ofis Cinayeti' adlý eseri ile Dilek
Karaarslan, Üçüncülüðü 'Kör Kandil' isimli eseri ile Emrah Kanlýkama, dördüncülüðü ise Min
Kuþt adlý eseri ile Esra Kale aldý.

larý deðerlendirmek üzere zaman zaman görüþmeler yapacaðýz" þeklinde
konuþtu.
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Çocuklar camiye teþvik ediliyor
AK Parti Gençlik
Kollarý sabah namazýna
gelen çocuklara futbol
topu hediye etti.
Çorum Ulu Cami'de
sabah namazý buluþmalarý her Cumartesi
olduðu gibi önceki gün
de devam etti.
Gençleri namaza
teþvik etmek amacýyla
baþlatýlan " Sabah Namazý Buluþmalarý"
programý kapsamýnda
Cumartesi Günü sabah
namazýnda yüzlerce
genci, çocuðu, kadýný,
erkeði camide buluþtu.
Sabah namazýna
gençlerin ve çocuklarýn
ilgisi yoðun oldu. Çorum AK Parti Gençlik
Kollarý tarafýndan sabah namazý buluþmalarýna katýlan çocuklara ve gençlere
futbol topu daðýtýldý.
Cemaate cami avlusunda çorba ik-

ramý
Hep birlikte kýlýnan sabah namazýndan sonra AK Parti gençlik kollarý tarafýndan çocuklara futbol topu daðýtýlýr-

ken, cemaate de
cami avlusunda
çorba ikramý yapýldý.
AK Parti Çorum
teþkilatý her birlikte Ulu Cami'de
sabah namazýný
kýldýktan sonra
futbol topu daðýtýmýna katýldý.
AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný
Ünal Yýldýrým,
gençleri ve çocuklarý camiye ve cemaate alýþtýrmak
için bu organizasyonu gerçekleþtirdiklerini söyledi.
Camilerin insanlarý kaynaþtýran
ve bir araya getiren kutsal mekanlar
olduðunu belirten Yýldýrým, "bu tür organizasyonlarýn gençlerin, aile ve toplumlarýn huzuru için desteklenmesi gereken programlardýr"
dedi. Ulu Camii'de
gerçekleþtirilen sabah
namazý buluþmasýna
AK Parti Çorum Ýl
Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat, Mesut Ceylan, Ýl
Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým,
Merkez Ýçe Baþkaný
Yaþar Anaç, Ýl Gençlik Kollarý Baþkan
Yardýmcýsý Lütfi Alkan, Ýbrahim Kekeç,
Seydi Yaðlý, Onur
Saðlam, Yunus Rýdvan Öztürk, Ýl Gençlik
Kollarý Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Kestek, Ekrem Faruk Þahin, Abdullah Alkaç,
AK Parti Çorum Ýl Liseler Baþkaný Melih
Ürgen ve lise teþkilatý
katýldý.

Milletvekilleri Maliye
Kampusu için devrede
Ak Parti Çorum Milletvekilleri
Ahmet Sami Ceylan ve Lütfiye
Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Maliye
Bakaný Naci Aðbal'ý makamýnda
ziyaret etti. Maliye Bakaný Aðbal'ý bakanlýk görevi nedeniyle
kutlayan Milletvekilleri Ceritoðlu
Kurt ve Ceylan Çorum'a Maliye
Kampusu yapýlmasý için destek
istedi.
AK Parti Çorum Milletvekilleri
Ahmet Sami Ceylan ile Lütfiye
Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Maliye
Bakanlýðý'na getirilen Naci Aðbal'a makamýnda yaptýklarý ziyarette Çorum'un sorunlarý ve
talepleri hakkýnda bilgilendirmede bulundu.

Maliye Bakaný Naci Aðbal'dan Çorum için destek isteyen Ceylan ve Ceritoðlu Kurt,
Vergi Dairesi, Defterdarlýk ve
Maliye Lojmanlarýnýn bir arada
olacaðý "Maliye Kampusu" talebinde bulundu. Ziyarette, Çorum merkezde yer alan 13 dönümlük, Milli Emlak Müdürlüðü'ne ait arazi, Kampus alaný
için önerildi.
Milletvekilleri Ahmet Sami
Ceylan ile Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Maliye Kampusu'nun oluþturulmasý noktasýnda olaya duyarlý yaklaþan ve
gereken desteði saðlayan Bakan Aðbal'a teþekkür etti.

Soðuk hava pazarý
olumsuz etkiledi
Havalarýn soðumasý baþta pazarlarý olumsuz etkilemeye
baþladý. Pazarlarda tezgah açan esnaf umduðunu bulamadý
Çorum'da yaþanan
soðuk havalar hayatý
olumsuz yönde etkiliyor.
Pazar esnafý da, soðuklar nedeniyle zor günler
geçiriyorlar.
Kýþ mevsimi nedeniyle halkýn pazara olan ilgisinin azaldýðýný söyleyen esnaf, ürünleri donmadan elden çýkarmak
için maliyet fiyatlarýna
sattýklarýný belirtti. Cumartesi Pazarýnda
tezgâh açan soðuk hava
nedeniyle umduðunu
bulamadý.
Son günlerde etkisini
gösteren soðuk hava
pazarcý esnafýný olumsuz yönde etkiledi. Esnaf soðuk hava nedeniyle satýþlarýn düþmesinden yakýndý.
Cumartesi pazarýnda son durum
Satýþlarýn soðuk havadan dolayý düþük olduðunu söyleyen pazar esnafý sebze ve meyvelerde don olayýnýn yaþanmadýðýný dile getirdi. En düþük sebze ve meyve piyasasýna Çorum'un sahip olduðunu söyleyen Pazar esnafý
en çok tercih edilen ürünlerin marul, mandali-

na ve limon olduðunu dile getirdi. Genel olarak
piyasada düþüþ olduðunu ve zararýna satýþ
yaptýðýný söyleyen bazý esnaf ise para kazanamayýnca eleman sayýsýný dahi azatlýklarýný ifade
etti.
Cumartesi Pazarýnda Bazý Fiyatlar;
Mandalina: 0.75-1TL. , Yerli Muz: 3-3.50
TL. , Portakal: 1-1.25 TL. , File Limon: 1.752TL. , Cennet Hurmasý: 2-2.50TL. , MarulMaydanoz-Tere: 1 TL, Domates: 1 TL, Pata-
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Hekimler sorunlarýna çözüm bekliyor
Çorum Tabip Odasý, hekimlerin sorunlarý ve hükümetten beklentilerini açýkladý
Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr.
Mustafa basýn mensuplarý ile kahvaltýda bir araya gelerek, hekimlerin sorunlarýný ve hükümetten taleplerini dile
getirdi. Toplantýya, Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak, Yrd. Doç. Dr.
Ece Yazla Asapov, Yrd. Doç. Dr. Özlem Erçen Diken katýldý.
Saðlýkta þiddetin önlenmesi, aile
hekimlerinin nöbet uygulamasý sorunu, saðlýk sistemindeki deðiþikliklerin
hekimlere yönelik etkisi konularýnda
açýklamalarda bulunan Mustafa Aza,
saðlýkta yaþanan sorunlara hükümetin
çözüm üretmesi gerektiðini dile getirdi.
'Saðlýkta þiddeti önleyecek yasa bir
an önce çýkarýlmalý'
Saðlýkta þiddetin önlenmesini isteyen Azak, hekime ve saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet olaylarýnýn son yýllarda arttýðýný belirterek "Bu olaylarda
canýný kaybeden hekimlerimiz oldu.
Bu konuda hükümetimizden beklentimiz þiddet olaylarýnýn önlenmesi için
gerekli yasasýnýn bir an önce çýkarýlmasýdýr. Þiddetin önlenmesi hepimizin
sorunu olduðu için iktidarý ve muhalefetiyle herkesimin bir an önce çözüm
üretmek için el birliði ile çalýþmalýdýr.
Ayrýca idarecilerimiz, basýn ve tüm vatandaþlarýmýz da üzerine düþen görevleri yerine getirmelidir" dedi.
'Saðlýk çalýþanlarý göz ardý edildi'
Saðlýktaki geliþmelerde hasta

memnuniyetinin ön planda tutulup
saðlýk çalýþanlarýnýn göz ardý edildiðini
savunan Azak, "Saðlýk çalýþanlarýnýn
þartlarýnýn giderek zorlaþmasý bizlerin
sýkýntýlarýný artýrdý. Özellikle polikliniklerde bakýlan hasta sayýsý çok yüksek
rakamlara ulaþtý. Bunun sonucunda
hekimin bir hastaya ayýrdýðý zaman
çok azaldý. Artýk hastalarýn hekime
ulaþmasý kolaylaþtý ama çözüm bulmada zorluklar yaþanmaya baþladý.
Hükümetimizden çalýþma þartlarýndaki
sorunlarýmýzýn çözülmesini bekliyoruz"
dedi.
Aile hekimliði uygulamalarýnýn halkýn memnuniyetini artýrdýðýný ancak
son zamanlardaki bazý düzenlemelerin
bu sistemde aksaklýklar oluþturduðunu dile getiren Azak, hafta sonu nöbetlerinin faydasý olmamasýna raðmen
nöbetlere devam edilmesini eleþtirdi.
Azak açýklamasýnda "Acil polikliniklerin yükünü azaltmak için baþka uygulamalarýn geliþtirilmesi gerekir. Ayrýca bakanlýðýmýzýn uygulamayý düþündüðünü duyduðumuz toplum tabanlý
aile saðlýðý merkezleri, hizmetleri geriye götürecek ve bir nevi eski saðlýk
ocaðý sistemine dönüþ olacaðýndan
bu uygulamadan vazgeçilmelidir.
Hastanelerde uygulanan performans
sisteminin gözden geçirilerek yeniden
düzenlemesini bekliyoruz. Saðlýk çalýþanlarýna yýpranma payý hala kabul
edilmemiþtir. Geçmiþ yýllarý da kapsa-

yacak þekilde yýpranma payý hakkýmýzýn verilmesini hükümetimizden talep
ediyoruz" dedi.
Emekli doktorlarýn sorunlarýný da
gündeme getiren Azak, "Emekli hekimler çok büyük maddi kayba uðramaktadýr. Çalýþýrken aldýðý ücretin üçte birini anca alabilmektedirler. Emeklilerimizin maðduriyetinin giderilmesi
için ek ödemelerin de emekliliðe yansýtýlmasýný saðlayacak düzenlemelerin

Çatalkara'da aylar
sonra sergi açýldý
Çatalkara Kültür Sanat evinde sanatçý Keziban Yýldýrým tarafýndan 'Umut Adýna Masallar' adlý resim sergisi düzenlendi
Ýskilip Kaymakamlýðý
tarafýndan bu sene ikincisi düzenlenen Bedri Rahmi Eyüboðlu Hikaye Yarýþmasýnýn ödül töreni ve
Çatalkara Kültür Sanat
evinde Sanatçý Keziban
Yýldýrým tarafýndan 'Umut
Adýna Masallar' resim
sergisi düzenlendi.
Serginin açýlýþýna Ýskilip Kaymakamý Þuayib
Gürsoy, Ýskilip Belediye
Baþkaný Recep Çatma,
Ýskilip MYO Müdürü Doç.
Dr. Muammer Cengil,
KYK eski Genel Müdürü
Recep Kaymakcan, Ak
Parti Ýlçe Baþkaný Ali
Koçkaya, Daire Müdürleri, öðretmenler ve vatandaþlarýn katýlýmý ile sergi
açýldý. Sergi açýlýþýnda Kaymakam
Gürsoy ve Belediye Baþkaný Çatma ise sanat adýna güzel geliþme-

bir an önce çýkarýlmasý gerekmektedir.
Hükümetimizin bu yönde adým atmasýný bekliyoruz.
Defin ruhsatý iþlemlerinin yapýlmasýnda çok büyük aksaklýklar yaþanmakta. Vatandaþ yakýnýný kaybettiði
için çok hassas olduðu bir durumda
iken birde aksaklýklar yaþayýnca istenmeyen olaylar ve huzursuzluklar yaþanabiliyor. Þu anda uygulanan sistemde aile hekimleri nöbet sýrasý ile defin

ruhsatýný vermektedir. Ancak nöbetçi
hekimlere ulaþýlamamasý ve hekimlerin konuyu angarya olarak görmesi sýkýntýlarý artýrmaktadýr. Mevzuata göre
bu iþlerin öncelikle belediye hekimi tarafýndan yürütülmesi gerekmektedir.
Hekimi olmayan bir ildeki belediye,
hizmet alýmý ile bu sorunu çözmüþtür.
Çorum belediyesinin de bu þekilde
konuyu çözmesi bizim için çok önemlidir" dedi.

Tahtasýz ailesinin acý günü
Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz
ve Heri Bellona'nýn ortaklarýndan Kamber
ve Eftal Tahtasýz'ýn amcasý Mustafa Tahtasýz (71) vefat etti.
Mustafa Tahtasýz'ýn cenazesi bu gün saat 11.00 da Hacý Bektaþý Veli Vakfý'ndan
alýnarak Öðle namazýnýn ardýndan Ulucami
de kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan
Ulu Mezar'da topraða verilecek.

Yýlmaz,Ýbrahim,Solmaz Tahtasýz'ýn kardeþleri Erhan,Cem Tahtasýz ve Safiye ,
Ferhan ve Arzu'nun babalarý, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi
Mehmet Tahtasýz ve Heri Bellona'nýn ortaklarýndan Kamber Tahtasýz,Eftal Tahtasýzýn amcalarý Mustafa Tahtasýz'a Allah'tan
rahmet ailesine ve sevenlerine baþsaðlýðý
dileriz.

Bunlarý Biliyor Musunuz?
Penguenler geri geri yürüyemezler.
Yürümeye çalýþýrlarsa yere düþerler.
Balda hiç bir mikroorganizma canlý
kalamaz. Bunun için bal, asýrlardýr yanýk,
yara ve deri ülserlerini iyileþtirmek için
kullanýlmýþtýr.
Kemiklerimiz Bazý Çeliklerden Daha
Saðlamdýr.
Ay aslýnda tam bir yuvarlak deðil
yumurta gibidir.
Hayvanlar aleminin þampiyon koþucusu çitadýr. Kedigiller ailesinden olan
çita saatte ortalama 112 km hýz ile
koþar.

lerin devam ettiðini ve devamýný
sanatçýlardan beklediklerini ifade
etti.
Sergi açýlýþýnda Öðretmen, Res-

sam Keziban Yýldýrým ise açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi;
"Ýnsanlar duygu ve düþüncelerini anlatýrken yazý, müzik, dans,
resim gibi çeþitli yollarý kullanýr.
Ben de en iyi yapabildiðim yol
olan resimle kendimi ifade ettim.
Anlatmak istediðim duygularýmý
ayný zamanda seyircinin de yorumuna býraktým. Ancak resimlerimi
anlatmak gerekirse içinde yaþadýðýmýz dünyadan çok kopmadan,
kendi masallarýmý resmetme düþüncem, resimlerimin ana konusunu oluþturdu. Hem hayallerin hem
de gerçeklerin birbirine karýþtýðý,
insana hak ettiði deðerin verildiði,
kadýnýn olmasý gereken yerde bulunduðu, çocuklarýn incinmediði ve
kuþlarýn dert ortaðý olduðu bir
dünya kurdum. Ýnsanlýk adýna yaþadýðýmýz ortak acýlarýn olduðu bir
dünyadan çýkýþ yolu olarak sanatý
kullandým. Ayný zamanda çok
güçlü bir uygarlýðýn coðrafyasýnda
bulunmak da resimlerimin zeminini
hazýrladý. Hitit kadýnlarýnýn ve ana
tanrýçalarýn varlýðý, gücü ve görünümüyle þu anki dünyada yaþayan
kadýnlarýn benzerliklerini harmanlayýp bir masal dünyasýnda seyirciyle buluþturmayý düþündüm. Figürlerin gözlerindeki gölgeleri karanlýk
bir bulutun yansýmasý olarak betimledim. Somut mutsuzluklarý soyut bir gölgeye çevirdim. Güzelliklerin çoðalýp gölgelerin silinmesi
dileðiyle, keyifli seyirler"
Ressam Keziban Yýldýrým'ýn
Çatalkara Kültür ve Sanat Evi'ndeki sergisi bir hafta süreyle açýk kalacak.

Genç giriþimcilere
devletten 50
Bin TL hibe
almanýn yolu
Baþbakan Davutoðlu'nun açýkladý eylem planýnda yer alan genç giriþimciye hibe desteði için
giriþimci eðitim sertifikasý þartý var
64. Eylem Planý'nda yer alan genç giriþimcilere 50 bin lira hibe krediden yararlanmak isteyenler, KOSGEB'den giriþimci eðitim sertifikasý almasý gerekiyor.
Baþbakan Ahmet Davutoðlu tarafýndan 64.
Hükümet Eylem Planý kapsamýnda açýklanan
genç giriþimcilere 50 bin lira verilmesine yönelik
çalýþma büyük ölçüde hazýr. KOSGEB hibe krediye iliþkin imza sürecini tamamladý. Yazýlým güncelleme çalýþmalarý da baþladý. Edinilen bilgiler
göre 50 bin TL'lik hibeden yararlanma þartlarý
KOSGEB'in Giriþimcilik Destek Paketi kapsamýndaki þartlarý taþýyacak. KOSGEB giriþimci desteklerinden KOBÝ'ler, giriþimciler ile Ýþ Geliþtirme
Merkezini yönetmek üzere kurulan tüzel kiþiler
yararlanýyor. 29 yaþýna kadar alýnabilecek giriþimcilik desteklerinden faydalanabilmek için KOSGEB'den giriþimci eðitim sertifikasý alýnmasý gerekiyor. Sonrasýnda proje hazýrlanacak.
Genç giriþimciye verilen destekler
Giriþimcilere iþletme kuruluþ desteði, kuruluþ
dönemi makine, teçhizat, ofis donaným ve yazýlým
desteði saðlanýyor. Genç giriþimcilere yönelik 100
bin TL'ye kadar faizsiz kredi saðlanmasýna yönelik çalýþma da büyük ölçüde tamamlandý. Kredi
Garanti Fonu aracýlýðýyla bu krediye yüzde 85 kefalet imkaný saðlanýyor.
24 Aralýk'ta detaylar açýklanacak
Projeye iliþkin tüm detaylar 24 Aralýk'ta yapýlacak Giriþimcilik Ödül Töreni'nde açýklanacak.
Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun hükümetin eylem planýnda verdiði bir baþka müjdesi de yüz
binlerce esnafý rahatlatacak. Basit usulde vergilendirilmeye tabi küçük esnafýn, 8 bin liraya kadar
beyan ettiði kazancýn vergiden muaf olmasýnýn
yaklaþýk 600 bin esnafý ilgilendirdiði belirtiliyor.

Tarihte Bugün
14/12/1936 - Ankara 19 Mayýs Stadý
açýldý.
14/12/1954 - Kýbrýs sorunu Birleþmiþ
Milletler'de görüþüldü. Türk delegesi Selim Sarper, "Kýbrýs, Türk sahillerinden 40
mil ötededir. Yunanistan'a 600 mil mesafede olan bu ada Yunanistan'ýn olamaz" dedi.
14/12/1977 - CHP'li Aytekin Kotil Ýstanbul Belediye Baþkaný oldu.
14/12/1983 - Ýstanbul Vaniköy'deki
100 yýllýk Hasan Birinci Yalýsý çýkan yangýnda tamamen yandý.
14/12/1999 - Fransa'dan Türkiye'ye
iadesi kararlaþtýrýlan organize suç örgütü
lideri Alaattin Çakýcý Türkiye'ye getirildi.
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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

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

4 GÜNLÜK HAVA DARAMA

BUGÜN
KOÇAK
223 00 43
Aþýk M. Þerif P. Karþýsý

KUBATLAR
224 79 08
Bahabey Cd.8/E

SÜPER TOTO 3. LÝG
3. GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19

Kastamonuspor
Niðde B.
Beylerbeyispor
Bergama B.
Dardanelspor
24 Erzincanspor

Çorum B.

Gölcükspor
Manavgatspor
Çatalcaspor
Bayburt Grup Özel
Darýca G.
Dersimspor
Batman Petrolspor
Van BBSK
Tavþanlý Linyitspor
Körfez Ýskenderun
Çine Madranspor
Sandýklýspor

O G B M A Y P
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

11
10
11
10
9
6
8
7
7
6
6
6
4
5
5
4
3
2
3

5
6
2
3
5
11
2
4
4
6
6
5
8
5
5
4
6
6
3

2
2
5
5
4
1
8
7
7
6
6
7
6
8
8
10
9
10
12

31
33
29
31
25
17
24
22
28
23
10
26
18
14
20
15
22
13
23

13
19
22
17
16
9
19
20
27
22
14
23
24
21
31
23
37
26
41

38
36
35
33
32
29

Belediyespor 3 puaný kaptý
Ligin 18.haftasýnda Körfez Ýskenderunspor
ile karþýlaþan Belediyespor sahadan 3 puanla
ayrýldý.
Ýlk yarýnýn son maçýnda Ýskenderun 5 Eylül
Stadý'nda Körfez Ýskenderunspor ile karýþlaþan Belediyespor maça iyi baþlayan ve rakip
kalede pozisyonlar bulan taraf oldu.
Yakaladýðý pozisyonlarý gole çeviremeyen
Belediyespor, zaman zaman da rakip oyunculara pozisyonlar verdi.
Maçta iyi baþlayan Belediyespor 41. dakikada Eþref Koçak'ýn ayaðýndan bulduðu golle
ilk yarýyý 1-0 önde kapattý.
Maçýn ikinci yarýsýnda skor avantajýyla baþlayan Belediyespor, ilk yarýda olduðu gibi ikinci yarýda da pozisyonlar bulmaya baþladý.
Skor üstünlüðünü koruyan Belediyespor sahada 3 puanla ayrýldý. Aldýðý 1-0'lýk galibiyet ile
puanýný 26'ya yükselterek 7. Sýraya yerleþti.
Ligin ilk yarýsýnda tek deplasman galibiyetini Van Büyükþehir Belediyespor karþýsýnda
alan Çorum Belediyespor bu galibiyetle deplasman galibiyet sayýsýný 2'ye çýkarttý.
Belediyespor, ligin 19. haftasýnda 10 Ocak
2016 tarihinde deplasmanda Dersimspor ile
karþýlaþacak.

26

25
25
24
24
23
20
20
20
16
15
12
12

TOPLU SONUÇLAR
Beylerbeyispor
Dardanelspor
Darýca Gençlerbirliði
Manavgatspor
Niðde Belediyespor
Sandýklýspor
Tavþanlý Linyitspor
Körfez Ýskenderunspor
Ýskenderunspor
Dersimspor

2-1
1-0
0-0
5-0
2-1
0-1
0-1
0-1
0-0

24 Erzincanspor
Batman Petrolspor
Bayburt Grup Özel
Van BBSK
Gölcükspor
Çine Madranspor
Bergama Belediyespor

Çorum Belediyespor

Kastamonuspor 1966

19. HAFTANIN PROGRAMI
Beylerbeyispor
Çatalcaspor
Dardanelspor
Darýca Gençlerbirliði

Dersimspor

Körfez Ýskenderunspor
Manavgatspor
Sandýklýspor
Tavþanlý Linyitspor

-

-

Bayburt Grup Özel
Çine Madranspor
Bergama Belediyespor
Gölcükspor

Çorum Belediyespor

24 Erzincanspor
Kastamonuspor 1966
Batman Petrolspor
Van BBSK

BÖLGESEL AMATÖR LÝG
4.GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Erbaaspor
Yeni Amasyaspor
Ladik Belediye
Görelespor
Fatsa Bld.
Havza Bld.
Osmancýkspor
1926 Bulancakspor
Sinopspor
Kastamonu Özel
Güzelorduspor
Termespor
Soðuksu Yenice

O G B M A Y P
10
10
10
9
8
11
10
10
10
10
10
9
11

7
6
4
5
4
4
4
3
3
3
3
1
0

1 2
3 1
5 1
2 2
4 0
4 3
3 3
4 3
3 4
2 5
0 7
3 5
0 11

18
15
12
12
10
15
11
13
13
11
10
8
1

7
4
7
8
4
12
11
10
14
12
13
14
33

TOPLU SONUÇLAR

Osmancýkspor berabere kaldý
Geçen hafta lider
Amasyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Osmancýkspor, bu hafta
sahasýnda Sinopspor'u
aðýrladý. Çekþimeli geçen
karþýlaþmada kazanan
çýkmadý. Karþýlýklý atýlan
goller neticesinde maç
2-2 sona erdi. Bu skorla
puanýný 15’ yükselten
Osmancýkspor 7. sýradi
yerini korudu.

Ladik Belediye
Erbaaspor
Osmancýkspor
Görelespor
Soðuksu Yenicespor
Havza Bld.

1-0
1-0
2-2
0-0
0-3
2-2

Güzelorduspor
Yeni Amasyaspor
Sinopspor
Havza Bld.
1926 Bulancakspor
Fatsa Bld.

11. HAFTANIN PROGRAMI
Fatsa Bld.
Güzelorduspor
Havza Bld.
Sinopspor
Termespor
Yeni Amasyaspor

-

Termespor
Osmancýkspor
Kastamonu Özel
Erbaaspor
Görelespor
Fatsa Bld

22
21
17
17
16
16
15
13
12
11
9
6
-3

