AVM'ler ve trafik sorunu
esnafý etkiliyor Ç
orum'da gýda ve yapý sektörlerde faaliyet gösteren esnaf trafik ve AVM'lerle ilgili sorunlarýný gündeme getirdi. Bu defa esnafýn nabzýný tuttuk. Ýþte
o röportajlarýmýz.
3’DE
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Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete

Bu plakalara dikkat
B

ombalý saldýrýda kullanýlabileceði düþünülen araçlarýn plakalarý
anons edildi. Ýstanbul Emniyeti çalýntý 5 araç ve bir çekici
nedeniyle tüm birimleri Bu
araçlarýn terör ve bombalama
olaylarýnda kullanýlma ihtimaline
karþý uyardý. 2’DE

Yýl: 1 Sayý: 43

www.kesinkarar.com

Bir yýl içerisinde Bin 630 yeni iþ yeri kaydý yapýldý.

KARAMSARLIÐA PAYDOS
ÇESOB’un projeleri esnaf için umut oldu.
Çorum ekonomisindeki geliþmenin en önemli göstergesi esnafýn iþyeri açma ve
kapama verileri olurken, kapanan iþyerleri esnafýn içinde bulunduðu durumu net
olarak ortaya koyuyor. 2015
yýlý verilerine göre Esnaf ve
Sanatkarlar Odalarý Birliði'ne
1630 yeni kayýt iþlemi yapýldý. Buna karþýlýk 357 iþyeri
ise kapandý. 2014 yýlýnda ise
373 iþyeri kapandý. Çorum
Esnaf Odalarý Birliði esnafýn
içinde bulunduðu durumu
iyileþtirmek için çeþitli projeler ortaya koyarken, Ahi Evran
projesi Çorum esnafý için umut oldu. 5’DE

Haftanýn Panoramasý...

yaretlerde çeþitli konulara iliþkin görüþ alýþveriþi yapýlýyor.
Ak Parti Çorum Milletvekili Ceylan, Çorum için yapýlacaklarla ilgili düþüncelerini ve çalýþmalarýný ziyaretçileriyle
paylaþmaya devam ediyor. 2’DE

MHP'de
muhalifler kararlý

M

HP'de parti içi muhalefet, tüzük
kurultayý için toplam 543 imza
topladý. Muhalif isimler Sinan Oðan,
Koray Aydýn ve Meral Akþener tarafýndan toplanan imzalar avukatlarý aracýlýðýyla birleþtirildi. 2’DE

M

8

Çorum'da 544 projeye
79 milyon lira hibe desteði

Ý

Ceylan, dinlemeye devam ediyor
K Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri
A
Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, TBMM'deki
makamýnda ziyaretçilerini kabul etmeye devam ediyor. Zi-

G

ençlik ve Spor Bakanlýðý 31 Aralýk 2015 tarihli
yapmýþ olduðu duyurusuna göre bünyesindeki
eksikliði tamamlamak adýna toplamda 50 adet Memur alacak. Alýnacak olan Uzman Yardýmcýlarý
Gençlik ve Spor Bakanlýðýnýn düzenleyeceði Yarýþma Sýnavý ile kadroya dahil edecektir. Sýnava katýlým için istenilen þartlar ve baþvuru bilgileri þöyledir: 4’DE

Hedef için kazanmak zorunda

7

Hac ön kayýtlarý
18 Ocak'ta baþlýyor
l Müftülüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, Bu yýl
hacca gitmek üzere "Ýlk Defa Kayýt" yaptýrmak isteyenler Hac ve Umre Tahsilatý yapan bankalardan
birine 20 TL önkayýt ücretini yatýrdýktan sonra müracaatlarýný Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn
http://hac.diyanet.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda veya müftülüklerden temin edecekleri form dilekçe ile doðrudan müftülüklere yapabilecekler. 4’DE

Gençlik ve Spor
Bakanlýðý 50
memur alacak

T
‘Terör örgütü ne
ise, propagandasýný
yapan da aynýdýr’

T

arým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörlüðü'nce IPARD II lansman törenine
katýlan Ak parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan burada yaptýðý konuþmada gündemdeki terör olaylarý ve tarýmla bildiriye imza atan akademisyenlerle ilgili açýklamalarda bulundu. 3’DE

Teog sonuçlarý
açýklandý

illi Eðitim Bakanlýðý (MEB) Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ (TEOG)
Sistemi kapsamýnda, 8'inci sýnýf öðrencilerinin girdiði birinci dönem merkezi ortak sýnavlarýn sonuçlarý açýklandý. 2’DE

arým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Çorum'da 2011 yýlýndan bu güne kadar toplam yatýrým tutarý 137 milyon lira
olan 544 proje ile sözleme imzaladýklarýný ve bu projelere 79 milyon lira hibe desteði
verildiðini açýkladý. Toplantýda konuþan Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, kurumun çalýþmalarýný içeren bir sunum yaparak yapýlan
desteklemeleri ve çalýþmalarý ile Ipart2
kapsamýnda destekleme yapýlacaklar hakkýnda bilgi
verdi. 3’DE

Sungurlu'da Gençler
Namaz'da buluþtu

G

ençlik Spor Bakanlýðý 81 ilde Gençler
Namazda Buluþuyor projesi yürütüyor. Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn 81 ilde
yürütmüþ olduðu "Gençler Sabah Namazýnda Buluþuyor" projesi Sungurlu ilçesinde de gerçekleþtirildi. 2’DE

Gerçek insan gerçek
deðerlere önem verir

D

eðerleri, hayvan anlamaz. Ýnsan olan. deðerlerin gerçeðini sahtesini anlar, ona göre kýymet verir. Ýnsanýz diyoruz. Evet. þeklen insanýz.
Þeklen insan olduðumuza þüphe etmiyoruz. Þu
þeklimizi bildiðimiz gibi, insan nasýldýr, onu da biliyor
muyuz? Ýnsan, lâfla olmaz. 6’DA
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Ceylan çeþitli gruplarla
görüþmeye devam ediyor
Ak Parti Çorum Milletvekili Ceylan, çeþitli kesimlerden ziyaretçilerini kabul ediyor
AK Parti Çorum Milletvekili, Tarým,
Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, TBMM'deki
makamýnda ziyaretçilerini kabul etmeye devam ediyor. Ziyaretlerde çeþitli konulara iliþkin görüþ alýþveriþi
yapýlýyor. Ak Parti Çorum Milletvekili
Ceylan, Çorum için yapýlacaklarla ilgili düþüncelerini ve çalýþmalarýný ziyaretçileriyle paylaþmaya devam
ediyor.

ðinde ve komisyon üyeliðinde
baþarýlar dileyerek, "hayýrlý olsun" temennisini iletti.
Ziyaret sýrasýnda Çorum ÝÞKUR'un çalýþmalarý, talepleri,
kentteki iþsizlik oraný, iþçi-iþveren durumlarý deðerlendirildi.
Milletvekili Ceylan ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Zeki Karaman'a
teþekkür etti.

SORUÞTURMAYA KONU
OLAN ÝSKÝLÝP MEM MÜDÜRÜ
DE ZÝYARET ETTÝ

MUÐLA ÝÞ-KUR MÜDÜRÜ
SARIYERLÝ'DEN ZÝYARET

Ýskilip Ýlçesindeki okullarda yaþanan
çeþitli sorunlar nedeniyle hakkýnda
Milli Eðitim Müfettiþleri tarafýndan
soruþturma yürütülen ve hakkýnda
adli soruþturma olduðu iddia edilen
Ýskilip Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi, eþi Ak Parti Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Fatma Selvi ile birlikte
Ceylan'ý ziyaret etti.

Aþdaðul AK Parti Belde Baþkaný Cevdet
Koçak, ilçesinin sorunlarýný ve taleplerini Ak
Parti Çorum Milletvekili Ceylan'a aktardý.
Parti çalýþmalarýnýn da deðerlendirildiði ziyarette Ceylan, Ortaköy'ün ve
Aþdaðul'un sorunlarýnýn çözümü
noktasýnda ellerinden gelen çabayý
gösterdiklerini bildirdi.
Milletvekili Ceylan, ziyaretten
duyduðu memnuniyeti dile getirerek,
Cevdet Koçak'a teþekkür etti.

Öte yandan Muðla ÝÞ-KUR
Müdürü Ýlyas Sarýyerli de Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ý
ziyaret ederek, hem hayýrlý olsun dileklerini iletti, hem de bir süre
görüþtü.
Ceylan, ziyaretinden dolayý Sarýyerli'ye teþekkür etti. (Haber Merkezi)

Bu plakalara dikkat
Terör eyleminde kullanýlacaðýndan þüphelenilen 5 farklý araç
plakalarýna dikkat. Bu plakalarý gördüðünüzde 155 i arayýn
Bombalý saldýrýda kullanýlabileceði düþünülen araçlarýn plakalarý anons edildi. Ýstanbul Emniyeti çalýntý 5 araç ve
bir çekici nedeniyle tüm birimleri Bu
araçlarýn terör ve bombalama olaylarýnda kullanýlma ihtimaline karþý uyardý.
BOMBALAMA EYLEMÝNDE
KULLANILMA RÝSKÝ
OLAN ÇALINTI ARAÇLAR
Polis telsizlerinden, Ankara, Diyarbakýr, Hakkari, Batman, Kayseri ve Ada-

na gibi illerden çalýnan biri çekici 5
aracýn terör olaylarýna karýþma ihtimali
olduðu bildirildi. Tüm birimlerin 06 AT
2594 plakalý çekici ile 21 AK 730, 21
ET 628, 25 AT 178, 38 FH 725 ve 30
AL 184 plakalý araçlara karþý dikkatli
olunmasý istendi.
Araçlarýn görülmesi halinde süratli bir
þekilde ilgili birimlerin bilgilendirilmesi
belirtildi. Vatandaþlarýn araçlarý gördükleri yerde 155 Polis Ýmdat numarasýna bilgi vermeleri hayati önem taþýyor.

ÝÞ-KUR
MÜDÜRLERÝNDEN
CEYLAN’A
ZÝYARET
AK Parti Çorum
Milletvekili, Tarým,
Orman ve Köyiþleri
Komisyonu Üyesi
Ahmet Sami Ceylan'a kutlama ziyaretleri devam ediÝskilip Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi,
yor.
eþi Ak Parti Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Fatma Selvi Ceylan, parti teþkiile birlikte Ceylan'ý ziyaret etti.
latlarýndan, kamu
kurum ve kuruluþlarýndan,
sivil
toplum kuruluþlaKOÇAK’TAN KUTLAMA ZÝYARETÝ
rýndan, toplumun tüm kesimlerinden
konuklarýný
aðýrlamayý
Aþdaðul AK Parti Belde Baþkaný Cevdet Koçak, ilçesinin sorunlarýný ve ta- sürdürürken, ziyaretler sýrasýnda
hem
sorunlar
ve
talepler
ele alýleplerini Ak Parti Çorum Milletvekili
nýyor, hem de durum deðerlenCeylan'a aktardý.
dirmesi yapýlýyor.
Ak Parti Çorum Milletvekili, Tarým,
Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üye- Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞ-KUR)
Çorum Ýl Müdür Vekili Zeki Karasi Ahmet Sami Ceylan'ý TBMM'deki
man, AK Parti Çorum Milletvekimakamýnda ziyaret eden, Aþdaðul
li, Tarým, Orman ve Köyiþleri Kobelde baþkaný Koçak, bir süre görümisyonu Üyesi Ahmet Sami
þerek milletvekilliðinde ve komisyon
Ceylan'ý TBMM'deki makamýnda
üyeliðinde Ceylan'a baþarýlar dilerken, beldenin sorun ve taleplerini de ziyaret ederek bir süre görüþtü.
Zeki Karaman, Milletvekili Ahiletti.
met Sami Ceylan'a milletvekilli-

ÝÞ-KUR Ýl Müdür Vekili Zeki
Karaman, Ceylan’ý ziyaret etti.

Muðla ÝÞ-KUR Müdürü Ýlyas Sarýyerli
Ceylan’ý ziyaret etti

Sungurlu'da Gençler
Namaz'da buluþtu
Gençlik Spor Bakanlýðý 81 ilde Gençler
Namazda Buluþuyor projesi yürütüyor.
Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn 81 ilde
yürütmüþ olduðu "Gençler Sabah Namazýnda Buluþuyor" projesi Sungurlu
ilçesinde de gerçekleþtirildi.
Sungurlu Gençlik Merkezinden yapýlan
açýklamada, "Sungurlu Gençlik Merkezi
olarak gençlerimizle Örnekevler Camii'nde sabah namazýnda buluþtuk.
Gençlik Merkezi Müdür vekili M. Esat

ÇESÝAD 10. Yýlýný doldurdu

Teog sonuçlarý açýklandý
Merakla beklenen sýnan sonuçlarý açýklandý.
Sonuçlar e-okul üzerinden öðrenilebilecek

Öðrencilere burs ve kültürel faaliyetlerle destek veren Ýstanbul merkezli derneðin 10. Yýlý nedeniyle yapýlan açýklamada faaliyeler hakkýnda bilgiler verildi
Ýstanbul'da faaliyetlerini sürdüren, Çorumlu
Eðitimci Sanayici ve Ýþ Adamlarý Dayanýþma Derneði (ÇESÝAD) 10. Yýlýný doldurmalarý münasebetiyle kamuoyunu bilgilendirme
toplantýsý yaptý. Geçmiþ on yýl içerisinde
Çoruma ve ilçelerine sayýsýz projeler yaptýklarýný kurumsal yapýsý, üyeleri ve faaliyetleriyle birçok federasyondan daha güçlü bir
yapýya sahip olduklarýný dile getiren ÇESÝAD yönetim kurulu baþkaný Mehmet Karaca, "Çorum'u ve ilçelerinin tarihini, kültürünü, gelenek ve göreneklerini kamuoyuna
tanýtan sayýsýz projeler yaptýk.
En ücra köy okullarýna gittiðimiz oldu. Özellikle Yatýlý
Bölge Ýlköðretim Okullarýna
raflarýyla, kitap ve bilgisayarlarýyla on beþe yakýn kütüphane kurduk. Bunun yanýnda ilçelerimizin tarihini ve
kültürünü tanýtan, turizmine
katký saðlayan geziler düzenledik. Bunun yanýnda sayýsýz
dergiler ve bültenler çýkartarak tanýtýmýna katký saðladýk.
Ýstanbul gibi mega bir þehirde Çorum'un tarihini, kültürünü, gelenek ve göreneklerini her platformda tanýttýk.
Çorum tanýtým günleri, geziler, ramazan organizasyonlarý, birlik ve beraberlik geceleri ve fuarlar bunlardan ilk
akla gelenleri. ÇESÝAD birçok güzellikleri barýndýran
Çorum'un ortak deðeridir.
Ülkemize ve memleketimize
faydalý bireyler yetiþtirmek
amacýyla Ýstanbul'da okuyan
Çorumlu üniversite öðrenci-

lerimize son on yýlda 2.580.450 tl karþýlýksýz
burs ödemesi yaptýk. Öðrencilerimizi kültürel faaliyet ve proje üretmek için destekliyoruz. Gelecek nesillere örnek olmalarý için
her anlamda teþvik ediyoruz. Dünya devletleri arasýnda yerini alan güçlü bir Türkiye
için, gelecek nesillere yatýrým yapýyoruz.
Geleceðe güvenle bakýyoruz. Bu baðlamda
2016 yýlýnda bursiyer öðrencilerimizle balkan ülkelerini kapsayan (Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Sýrbistan) bir yurt dýþý
gezisi organize etmekteyiz" dedi.

Buðdaylý ve Gençlik Lideri Ramazan
Sarýtepeci ile birlikte 30'a yakýn genç
katýldý. Namaz sonrasý sohbet havasýnda geçen konuþmada cemaate Gençlik
Merkezinin faaliyetleri hakkýnda bilgiler
verildi.
Gençlik Merkezi Müdür vekili Esat Buðdaylý, "Her hafta bir camide cuma günleri sabah namazýnda gençlerle buluþmayý ve gençlere camiye yakýnlaþmalarýný saðlamayý amaçlýyoruz" dedi.

Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) Temel
Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ
(TEOG) Sistemi kapsamýnda, 8'inci
sýnýf öðrencilerinin girdiði birinci
dönem merkezi ortak sýnavlarýn
sonuçlarý açýklandý. Öðrenciler, sýnav sonuçlarýný e-Okul üzerinden
öðrenebilecek. Bakanlýktan yapýlan

yazýlý açýklamada, TEOG sistemi kapsamýnda
birinci döneme
ait ortak sýnavlarýn 25-26 Kasým'da gerçekleþtirildiði anýmsatýldý.
ÝTÝRAZ EDÝLEN SORULAR
KARARA BAÐLANDI
Bakanlýðýn her yýl sýnav takvimini
ilan ederken öðrenci, öðretmen ve
okul idaresince yapýlmasý gereken
iþ ve iþlemlerin zamanýnda gerçek-

leþmesini öngördüðü belirtilen
açýklamada, sýnav sorularýna yönelik itirazlarýn hukuka uygun bir biçimde deðerlendirilmesi için gerekli baþvuru ve yargý sürecinin
dikkate alýndýðý ifade edildi.
Açýklamada, "15 Ocak 2016 tarihi
itibarýyla ivedi yargýlamaya iliþkin
süre tamamlanmýþtýr.Türkiye genelinde ve yurt dýþýndaki 14 merkezde gerçekleþtirilen sýnavlara iliþkin
sonuçlar, bugün saat 19.00 itibarýyla e-okul sistemine aktarýlmýþtýr.
Sonuçlarýn tüm öðrencilerimize,
velilerimize hayýrlý olmasýný diler,
süreçte katkýsý olan tüm eðitim çalýþanlarýna teþekkür ederiz" denildi.

MHP’de Muhalifler kararlý
Olaðanüstü kurultay isteyen muhalifler, topladýklarý 543 imzayý genel merkeze teslim etti
MHP'de parti içi muhalefet, tüzük kurultayý için toplam 543 imza topladý. Muhalif isimler Sinan
Oðan, Koray Aydýn ve Meral Akþener tarafýndan toplanan imzalar avukatlarý aracýlýðýyla birleþtirildi. Avukatlar, olaðanüstü kurultay talebini içeren imzalarý noter eþliðinde genel merkeze götürdü.
MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, kurultayýn 18 Mart 2018'de
yapýlacaðýný açýklamýþ, muhaliflerin imza toplama çalýþmalarý
için "Gerekirse mahkemeye gitsinler" demiþti. (Haber Merkezi)
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AVM'ler ve trafik sorunu esnafý etkiliyor
Çorum'da gýda ve yapý sektörlerde faaliyet gösteren esnaf trafik ve AVM'lerle ilgili
sorunlarýný gündeme getirdi. Bu defa esnafýn nabzýný tuttuk. Ýþte o röportajlarýmýz
Ferhat Baltacý: Hýrdavatçý

Birol Öztürk - Manav

Nihal Bayrak / Ýnþat Malzemeleri
Ýnþaat sektörü þu anda ekonomik açýdan zor dönem geçiriyor. Sektördeki
sýkýntýlar hem bizi, hem müteahhitleri
etkiliyor. Büyük marketlerin inþat malzemesi satmasý da küçük esnafý etkiliyor. Ancak yine de kaliteyi tercih
edenler bize geliyor. Esnafta her ürün
garantilidir. Geri döndüðünde müþteri
ile ilgileniriz. Bunun farkýna varanlar
bizi tercih ediyorlar.
Araç parklarýyla ilgili de yaþanan sýkýntý var. Yapý marketlerde daha rahat insanlar kapýnýn önüne kadar park edebiliyor. Bu konuda biraz sýkýntý yaþýyoruz.

"Dükkanýmýn bulunduðu Ilýca
Caddesi araç trafiðini kaldýrmýyor. Tek yön olmasýný istiyoruz. Park yasaðýna uyulmuyor. Bu sýkýntýlarýmýza çözüm
bulunmasýný istiyoruz. 23 senedir manavcýlýk yapýyorum
marketler bizim iþimizi etkiliyor. Marketlerin sabah 8 akþam 8 arasý çalýþmadýr. Geri
kalan saatlerde ise esnafýn
satýþ yapýp kazanmasýný daha
iyi olur. Büyük marketler hem
kaliteyi gösteremiyor
hem de fiyatlarý deðiþiyor. 5 liraya aldýðýn ürün
kasada 7 lira çýkýyor,
ama vatandaþlarýmýz girmiþken bütün alýþveriþlerini ayný yerden yapýp
çýkmak istiyor bu da manav kültürünün yavaþ
yavaþ bitmesine neden
oluyor. Büyük marketler
insanlarý kandýrýyor. Benim 30 seneyi geçkin ticaret hayatým var daha

Kýþ sezonunda dolayý iþlerimiz durgun.
Büyük marketler ve maðazalarýn tercih
edilmesi bize zarar veriyor. Özellikle
hýrdavat ürünlerinde olumsuz etkileniyoruz. Araç parklarý konusunda da sýkýntý yaþanýyoruz. Malzemelerin yüklenmesi sýrasýnda zorluk çekiyoruz. Daha geniþ bir alanda faaliyet gösterebilirsek daha iyi olur.

KARAR
kimseyi kandýrmadým.
Herkes beni seviyor ve
biliyor, kimse kimseyi
kandýrmasýn dürüst olsun.
Belediyemizden de dürüstlük
istiyoruz, devletimizden de
dürüstlük istiyoruz. Herkesten
dürüstlük istiyoruz. Þu durumda ortamýn çivisi koptu
kopuyor. Herkes birbirine kara çalýyor. Herkes kendi iþiyle
uðraþsýn iþini de düzgün yapsýn bunu istiyoruz"

Ýsmail Yaman - Kasap
Biz esnaflar olarak Ilýca Caddesi'nin tek
yönlü olmasýný istiyoruz. Trafik yüzünden sürekli tartýþma yaþýyoruz. Ilýca
Caddesinde faaliyet gösteren esnaf en
çok araç parklarýyla ilgili sýkýntý yaþýyor.
Kaldýrýmlar yetersiz kalýyor. Marketler
ve büyük alýþveriþ merkezler bizi de etkiyor. Bundan daha çok et fiyatlarýnýn
pahalý olmasý ve ekonomik sýkýntýlar etkiliyor.

Çorum'da 544 projeye
79 milyon lira hibe desteði
Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Çorum'da
2011 yýlýndan bu güne kadar toplam yatýrým tutarý 137 milyon lira
olan 544 proje ile sözleme imzaladýklarýný ve bu projelere 79 milyon
lira hibe desteði verildiðini açýkladý
Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörlüðü'nce IPARD II lansman
toplantýsý yapýldý. Anitta Otelde
düzenlenen toplantýya Ak parti
Çorum Milletvekilleri Salim Uslu,
Ahmet Sami Ceylan, Ak Parti Ýl
Baþkaný Rumi Bekiroðlu, kurum
yöneticileri ve meslek odasý temsilcileri, iþ adamlarý ve davetliler
katýldý.
Toplantýda konuþan Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý
Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, kurumun çalýþmalarýný içeren bir
sunum yaparak yapýlan desteklemeleri ve çalýþmalarý ile Ipart2 kapsamýnda destekleme yapýlacaklar hakkýnda bilgi verdi.
2011 yýlýndan itibaren 42 ilde uygulanan hibe
programý için 15 defa proje çaðrýsýna çýkýldýðýný
belirten Körpýnar, toplam yatýrým tutarý 6,1 Milyar lira olan 10 bin 862 projeyle sözleþme imzalandýðýný ve bu projelere 3,5 milyar lira hibe
saðlandýðýný açýkladý. Bu hibenin 1,9 milyar lirasýnýn ödendiðini kaydeden Körpýnar, "9 bin 309
projeye ödeme yapýlmýþ ve toplam 46 bin kiþiye istihdam saðlanmýþtýr" dedi.
48 milyon lira hibe ödemesi yapýldý
IPARD-I Programý kapsamýnda Çorum'da ise
2011 yýlýndan bu güne kadar toplam yatýrým tutarý 137 milyon lira olan 544 proje ile sözleme
imzaladýklarýný açýklayan il koordinatörü Hakan
Körpýnar, bu projelere 79 milyon lira hibe saðlandýðýný bildirdi. Körpýnar 2015 yýlý sonu itiba-

"Önceliðimiz Türk
tarýmýný kalkýndýrmak"
Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörlüðü'nce IPARD II lansman törenine katýlan Ak parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan yaptýðý
konuþmada, birinci IPARD döneminde olduðu gibi ikinci IPARD
döneminde de baþarýlý sonuçlar
alýnacaðýna inandýðýný söyledi.
Ak Parti iktidarýnýn tarýmla ilgili izlediði yol haritasýnýn kalkýnmaya yönelik olduðunu belirten Ceylan,
"Önceliðimiz Türk tarýmýný kalkýndýrmak olacak" dedi.

riyle 48 milyon lira hibe ödediklerini ve bu projeler sonunda 716 kiþiye istihdam saðlandýðýný
açýkladý.
Çorum'da en çok yatýrým süt hayvancýlýðýna
IPARD ile Çorum tarýmýna kazandýrýlan tesislerle
ilgili de bilgi veren Hakan Körpýnar, Çorum'da
sadece sür üretiminde 69 milyon lira tutarýnda
yatýrým için 43,8 milyon TL hibe desteði verdiklerini belirterek, en fazla yatýrýmýn süt hayvancýlýðý alanýnda yapýldýðýný dile getirdi.
Körpýnar bunun yaný sýra 18 bin 972 adet yeni
makine ve ekipman alýmý ve 249 adet traktör
alýmý karþýlýðýnda 10 milyon TL hibe ödemesi
yaptýklarýný kaydederek, 103 genç ve 32 kadýn
giriþimciye destek verdiklerini açýkladý.
IPARD 2 programýnýn da baþladýðýný açýklayan
Hakan Körpýnar, 18 Aralýk 2015 tarihinde 1. çaðrý ilanýna çýkýldýðýný kaydederek, "1 milyar 45
milyon avro olarak bütçelendirilen IPRD 2 uygulama dönemi için TKDK olarak hedefimiz kýrsal alanda daha kaliteli, daha modern, daha çok
istihdam saðlayan yeni teknolojileri içerisinde
barýndýran, sürdürülebilir projelerin hayata geçmesine destek olmaktýr" dedi.

Tarým Komisyonu
Çorum'da toplanacak
Çorum Milletvekili ayný zaman Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi olan Ahmet Sami Ceylan,
tarým komisyonu toplantýlarýndan birini de Çorum'da yapmayý planladýklarýný açýkladý. Ceylan
"Önümüzdeki haftalarda komisyon toplantýlarýnýn birini de Çorumda yapmayý planlýyoruz. Bakanýmýz ve
komisyon üyelerimizi davet edeceðimiz komisyon
toplantýsýyla beraber bir tarým çalýþtayýný da Çorum'da yapacaðýz" dedi.
Tarým alanýnda Çorum'a neler yapýlabileceði konusunda yoðun bir çalýþma içerisinde olduklarýný kaydeden Ceylan "Çorum'u bulunduðu yerden 2023'e
taþýrken, tarýmda sorunu kalmamýþ bir þekilde gelecek kuþaklara devretmeliyiz. Ýlk hedefimiz Çorum'da
sulanabilir arazinin yüzde yüzünü sulanabilir hale
getirmek olacak" dedi.
Çorum sanayisi ile birlikte tarýmý da geliþtirmeyi hedeflediklerini söyleyen Ceylan, bu konuda önemli
mesafeler alýndýðýný belirterek, "Besicilikte, süt üretiminde, önemli geliþmeler saðlandý
ama yeterli deðil. Daha çok üretim,
daha çok katma deðer saðlamalýyýz"
þeklinde konuþtu. (Haluk SÖYLEMEZ)

‘Terör örgütü ne
ise, propagandasýný
yapan da aynýdýr’
Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu
Çorum Ýl Koordinatörlüðü'nce IPARD II lansman
törenine katýlan Ak parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan burada yaptýðý konuþmada
gündemdeki terör olaylarý ve tarýmla bildiriye imza atan akademisyenlerle ilgili açýklamalarda bulundu. Ceylan terör örgütü adýna kurþun atan ne
ise, terör propagandasýný yapanda aynýdýr" dedi.
Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan,
gündemdeki terör olaylarýna yönelik yaptýðý açýklamada, huzur ve güvenin olmadýðý yerde yapýlan hiçbir tesisin bir iþe yapamayacaðýný dile getirdi. Ülkenin zor bir süreçten geçtiðine iþaret
eden Ceylan, bu sürecin birlik ve beraberliðin
saðlanarak atlatýlacaðýný savundu.
Terör olaylarýnýn ülke gündemini meþgul ettiðini
söyleyen Ceylan, "Hükümet olarak en öncelikli
meselemiz terör. Huzur ve güvenin olmadýðý yerde hiçbir þey olmaz" dedi. Ahmet Sami Ceylan
konuþmasýnýn devamýnda da ülke gündeminde
tartýlma konusu olan bildiriye imza atan akademisyenleri de uyardý. Ceylan "Terör örgütü adýna
kurþun atan, terör örgütü adýna ambulanslarý patlatan, doktorlarý þehit eden ne ise, terör propagandasýný yapmakta bizim için aynýdýr. Herkes konuþurken, bildirilere imza atarken bunu göz
önünde bulundursun" dedi.
150 bin'e yakýn üniversite öðretim üyesi olan Türkiye'de 1.200 gibi küçük rakamdaki öðretim üyesinin bir bildiriye imza attýðýný belirten Ceylan bunun kabul edilemeyeceðini söyleyerek, "Bizim
için terör adýna silah çeken neyse propagandasýný yapan da odur" þeklinde konuþtu.
Üniversitelerin bilim yuvasý olmalý
Üniversitelerin bilim yuvasý olmasý gerektiðini ve
siyasete girilmemesi gereken yerler olduðunu savunan Ceylan, "Üniversite hocalarý sadece kendilerine düþen görevi yapmak zorundalar. Akademisyenler bilim yuvalarýnda bilim üretmen zorundalar, 2023'ü hedeflemek zorundalar. Ama herkes
rahat olsun. Kuvvetli bir hükümetimiz, çalýþan bir
meclisimiz var, milletimizin içi rahat olsun. Birlik
ve berberliðimiz korumalýyýz. Daha çok birlik ve
beraberliðe, hoþgörüye ihtiyacýmýz olduðu bir
dönemdeyiz. Çorum olarak zamanýnda bu acýlarý
çektik. Biz Çorum'da tüm renklerin kardeþliðini
savunuyoruz. Tüm renkler bizim için
birdir. Biz dört milletvekili olarak Çorum için ne yapýlmasý gerekiyorsa elimizden gelen çabayý bu yönde göstereceðiz" dedi. (Haluk SÖYLEMEZ)
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Gençlik ve Spor
Bakanlýðý 50
memur alacak
Gençlik ve Spor Bakanlýðý memur alýmý gerçekleþtiriyor. Gençlik ve Spor Bakanlýðý bünyesinin
memur personel ihtiyacýný karþýlamak üzere farklý
bölümlerde toplamda 50 Personel alýnacak

Hac ön kayýtlarý 18
Ocak'ta baþlýyor
Çorum Müftülüðü, 2016 yýlý hac ön kayýt ve kayýt yenileme iþlemlerinin 18 27 Ocak 2016 tarihleri arasýnda yapýlacaðýný açýkladý. Bu yýlki tahmini hac ücretleri de açýklandý. Hacý adaylarý konaklama türü ve süresine göre kiþi baþýna
ödeyeceði ücret 3 bin 600 dolardan baþlýyor, 6 bin 500 dolara kadar çýkýyor
Ýl Müftülüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, Bu yýl hacca gitmek üzere
"Ýlk Defa Kayýt" yaptýrmak isteyenler
Hac ve Umre Tahsilatý yapan bankalardan birine 20 TL önkayýt ücretini
yatýrdýktan sonra müracaatlarýný Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn
http://hac.diyanet.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda veya
müftülüklerden temin edecekleri
form dilekçe ile doðrudan müftülüklere yapabilecekler.
2015 yýlýnda kuraya katýlanlardan
hacca gidemeyenlerin "Kayýt Yenileme" iþlemleri ise otomatik olarak yapýlacak ve bunlar kayýt yenilemiþ sayýlacak. Ancak, 2015 yýlý tercihlerinden, kayýt il ilçesi, iletiþim bilgileri,
telefon bilgileri, hac konaklama türleri ve kuraya birlikte gireceði kiþilerde deðiþiklik yapmak isteyenler ile
müracaatlarýndan vaz geçenler müftülüklere baþvurarak gerekli deðiþiklikleri müracaat süresi içerisinde yapabilecekler.
Kura çekiminden sonra kesin kayýt
yapmaya hak kazanan kiþilerin "kesin
kayýt yaptýrabilir" belgeleri, cep telefonlarýna gelen SMS'deki þifre ile
alabileceklerinden, özellikle cep telefon bilgilerinin güncellenmesi gerekiyor.
Müftülüklere doðrudan form dilekçe
ile müracaat edenler; nüfus cüzdaný
fotokopisi ile banka dekontunu dilekçeye mutlaka ekleyecek, Müftülükler
de kayda aldýklarý dilekçenin bir fotokopisini müracaat edene verecek.
Ýlk defa kayýt yaptýracaklar kiþi baþýna
20 TL'yi ilgili banka hesabýna yatýracak. Kayýt yaptýrdýktan sonra vazgeçenler ile hacca gidemeyenlere bu
ücret iade edilmeyecek.
Müftülüklere yapýlan müracaatlarda
kayýt parasýný yatýrdýðýna dair dekontu, müracaat dilekçesi ile birlikte süresi içerisinde müftülüklere teslim
etmeyen ve kayýt numarasý da almayanlarýn müracaatlarý geçerli olmayacak, bunlar kuraya dahil edilmeyecek, talep etmeleri halinde ise yatýrdýklarý ücret kendilerine iade edilecek.
2016 yýlýnda çekilecek kura sonrasý
kesin kayýt hakký sýrasý gelenlerden
süresi içerisinde kaydýný yaptýrmayanlara, bu husus müteakip yýllarda
müktesep bir hak teþkil etmeyecek.
Müracaatlarda; eþ, anne, baba, kayýnbaba, kayýnvalide, kardeþ ve çocuklarýn birbirleri ile veya hiç bir akrabalýk baðý olmayanlarýn istemeleri
halinde 10 kiþiyi geçmemek üzere
grup halinde, günlük aktivitelerini
kendi baþlarýna yerine getiremeyecek derecede engelli vatandaþlarýmýzýn ise hacca hiç gitmemiþ refakatçi-

leri ile birlikte kuraya girme talepleri
kabul edilecek.
Hacca götürülmek istenilen (0 yaþ
dahil) çocuklarýn, ebeveynleri ile birlikte ön kayýtlarýnýn müftülükler veya
internet yolu ile yapýlmasýna. Bunlardan ilk defa müracaat edenlerin ise
ön kayýt ücretini yatýrmýþ olmasý gerekiyor.
Yakýnlarýyla birlikte müracaat edenlerden birisinin kayýt yenilemesi diðerinin ise ilk defa kayýt yaptýrmasý
istemeleri halinde bunlarýn müracaatlarý birlikte alýnacak ve kuraya da
tek numara ile katýlacaklar.
Mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olan kadýnlar, müracaatlarýný hacca hiç gitmemiþ mahremleri ile birlikte yapabilecekler.
Daha önce hacca gidenlerin müracaatý kabul edilmeyecek, müracaatlardan veya kura çekiminden sonra
hacca gittiði tespit edilenlerin kayýtlarý sistemden silinecek ve ön kayýt
ücreti de iade edilmeyecek.
Hacý adaylarý, müracaatlarýnýn sisteme girilip girilmediðini ve yakýnlýk
baðlantýlarýnýn doðru bir þekilde yapýlýp yapýlmadýðýný yukarýda belirtilen
internet adresinden kontrol edebilecekler, kaydý girilmeyen veya kayýt
bilgilerinde yanlýþlýk olanlar varsa
bunlar, ilgili müftülüklerden bilgilerini kayýt süresi içerisinde düzelttirebilecekler.
Ýnternet ortamýnda veya müftülüklere yapýlan müracaatlarda bilgi eksikliðinden "Grup Baþý" olarak yazýlan
veya dilekçeyi imzalayan kiþi sorumlu olacak.
Kayýtlar esnasýnda seçilecek olan
Hac Konaklama Türleri baðlayýcý olacaðýndan ve daha sonra tür deðiþikliðine imkan tanýnmayacaðýndan Hacý adaylarý; müracaat form dilekçesinde yer alan hac konaklama türlerinden durumuna uygun olanýný, verilen fiyat aralýðý ve süreyi de dikkate
alarak, aþaðýdaki bilgiler ýþýðýnda
mutlaka iþaretleyecekler.
Hacý adaylarý kaç lira ödeyecek?
Çorum Müftülüðü'nden yapýlan açýklamada hacca gidecek olan kiþilerin
konuklama ve ödeyecekleri ücretlerle ilgi de þu bilgilere yer verildi.
Normal Konaklama Türü
a) Hac yolcularý, kadýn ve erkekler
ayrý ayrý odalarda olmak üzere, her
bir odada en fazla 5 kiþi bir arada kalacaklardýr.
b) Banyo ve tuvaletler ortak kullanýlacaktýr.
c) Sabah kahvaltýsý ve akþam yemeði
tabldot usulü verilecektir.
d) Takribi Fiyatý: 3.600 - 3.800 Dolar.
Takribi Süresi : 25-40 gün.
Müstakil Konaklama Türü

a) Hac yolcularý, banyo ve tuvaleti
içinde olan odalarda tercihe göre 2
veya 3 kiþi kalacaklardýr.
b) Sabah kahvaltýsý ve akþam yemeði tabldot usulü verilecektir.
c) Takribi Fiyatý: 5.000 - 5.400 Dolar.
Takribi Süresi : 15-30 gün.
Otel Konaklama Türü
a) Hac yolcularý, banyo ve tuvaleti
içinde olan odalarda 2 veya talep
halinde 3 kiþi kalacaklardýr.
b) Sözleþmeye göre açýk büfe usulü
ile 2 veya 3 öðün verilebilecektir.
c) Takribi Fiyatý: 6.500 Dolar ve üzeri.
Takribi Süresi : 10-25 gün.
Normal ve Müstakil hac konaklama
türlerinde, Mekke'de Harem'e en fazla 7 km., Medine'de ise Merkeziye'de
veya Harem'e en fazla 700 metre
mesafede yer alan binalarda kalýnacak ve Mekke'de Harem'e ulaþým
servislerle yapýlacaktýr.
Hac konaklama türlerine göre alýnacak ücretler ve bunlara iliþkin detaylý
bilgiler bilahare hac broþüründe belirtilecektir.
HAC VE UMRE TAHSÝLATI
YAPAN BANKALAR
1-Türkiye Halk Bankasý (Þubelerden
iþlemlerin tamamý yapýlmaktadýr. Ýnternet Þubesinden de Hac Önkayýt,
Hac Kesin Kayýt, Saðlýk Müracaatlarý
ve Umre Tahsilatlarý Yapýlmaktadýr.)
2-Türkiye Vakýflar Bankasý (Þubelerden iþlemlerin tamamý yapýlmaktadýr.
Ýnternet Þubesinden de Hac Önkayýt
ve Hac Kesin Kayýt Tahsilatlarý Yapýlmaktadýr)
3-T.C. Ziraat Bankasý (Þubelerden iþlemlerin tamamý yapýlmaktadýr. Ýnternet Þubesinden de Hac Önkayýt ve
Saðlýk Müracaatlarý Tahsilatlarý Yapýlmaktadýr)
4-Al-Baraka Türk Katýlým Bankasý
(Þubelerden iþlemlerin tamamý yapýlmaktadýr. Ýnterne Þubesinden de
Hac ve Umre Tahsilatlarý Yapýlmaktadýr)
5-Kuveyt Türk Katýlým Bankasý (Þubelerden iþlemlerin tamamý yapýlmaktadýr. Ýnternet Þubesinden de
Hac Kesin Kayýt Tahsilatý Yapýlmaktadýr)
6-Türkiye Finans Katýlým Bankasý (Þubelerden iþlemlerin tamamý yapýlmaktadýr. Ýnternet Þubesinden de
Hac Önkayýt, Hac Kesin Kayýt, Saðlýk
Müracaatlarý ve Umre Tahsilatlarý Yapýlmaktadýr)
7- Ziraat Katýlým (Hac ve Umre tahsilatlarý Þubelerden yapýlmaktadýr.)
8- Akbank (Hac Tahsilatlarýnda Anlaþmamýz yoktur.) (Þubelerden Umre
iþlemlerinin tamamý yapýlmaktadýr.
Ýnternet Þubesinden de Umre Tahsilatlarý Yapýlmaktadýr) (Haber Merkezi)

Gençlik ve Spor Bakanlýðý 31 Aralýk
2015 tarihli yapmýþ olduðu duyurusuna göre bünyesindeki eksikliði tamamlamak adýna toplamda 50 adet
Memur alacak. Alýnacak olan Uzman Yardýmcýlarý Gençlik ve Spor
Bakanlýðýnýn düzenleyeceði Yarýþma
Sýnavý ile kadroya dahil edecektir.
Sýnava katýlým için istenilen þartlar
ve baþvuru bilgileri þöyledir:
GENEL ÞARTLAR:
Henüz 35 Yaþýný Doldurmamýþ olan
adaylar, Üniversitelerin en az dört
yýllýk eðitim veren ve yukarýda belirtilen öðrenim dallarýndan veya bunlara denkliði Yükseköðretim Kurulu
tarafýndan kabul edilen yurtiçindeki
veya yurtdýþýndaki öðretim kurumlarýndan mezun olmak, ÖSYM tarafýndan 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapýlan Kamu
Personeli Seçme Sýnavlarýnda, yukarýda, fakülte veya bölümlere göre
belirlenen puan türlerinden yetmiþ
taban puaný almak kaydýyla baþvuruda bulunanlarýn en yüksek
puana göre sýralanmasý neticesinde, her grup için ayrý
ayrý olmak üzere alýnacak Gençlik ve Spor
Uzman Yardýmcýsý sayýsýnýn yirmi katý
aday arasýnda bulunmak (son sýradaki
adayla ayný puana
sahip adaylar da Yarýþma Sýnavýna çaðýrýlacaktýr),
657 Sayýlý Devlet Memurlarý kanunun 48. maddesinde yer alan þartlarý taþýyan adaylar,

BAÞVURULAR:
Baþvuruda bulunacak olan adaylar,
25 Ocak 2016 tarihi ile 05 Þubat
2016 tarihleri arasýnda baþvurularýný
gerçekleþtirmeleri gerekmekte. Baþvurular, Bakanlýðýmýz
www.gsb.gov.tr internet adresi üzerinden, "Gençlik ve Spor Uzman
Yardýmcýlýðý Yarýþma Sýnavý Baþvuru
Formu"nu eksiksiz ve doðru bir þekilde doldurmak ve vesikalýk fotoðrafý ile mezuniyet belgesini (varsa
denklik belgesi) tarayýp eklemek suretiyle baþvurularýný elektronik ortamda yapacak. Ýlanda belirtilen
þartlara uygun olmayan veya elektronik ortamda yapýlmayan baþvurular kabul edilmeyecek.

PAZARTESÝ GÜNÜ:
AFET VE ACÝL DURUM
YÖNETÝMÝ 25 PERSONEL
ALACAK

Maliye Bakaný kamuya
97 bin personel
alýnacaðýný duyurdu
Maliye Bakaný Aðbal, 2016 Bütçesi ile ilgili rakamlarý açýkladý.
Aðbal kamuya 97 bin personel alýnacaðýný da duyurdu
Maliye Bakaný Naci Aðbal, düzenlediði
basýn bu yýl bütçede giderlerin 570.5
milyar TL, gelirlerin 540.8 milyar TL
olarak öngörüldüðünü açýkladý.
Maliye Bakaný Naci Aðbal, 2015?te bütçe açýðýnýn 22.6 milyar tl olarak gerçekleþtiðini açýkladý. 2015 sonu tahminine
göre bütçe açýðý 0.1 puan daha düþük
gerçekleþti. Aðbal, bütçe gelirlerinin
2014?e göre yüzde 13,6 arttýðýný açýkladý. Bütçe açýðý 2016?da 29.7 milyar TL
olarak öngörüldü. 2016 yýlýnda bütçe
açýðýnýn gayri safi yurtiçi hasýlaya oraný-

nýn yüzde 1,3, faiz dýþý fazlanýn ise yüzde 1,2 olmasý hedefleniyor. Vergi gelirlerinin 2016 yýlýnda 2015 yýlýna göre
yüzde 12,7 oranýnda artarak 459,2 milyar lira gerçekleþmesi bekleniyor.
Maliye Bakaný Aðbal "2016 bütçesi vatandaþa hizmet götürme odaklý olarak
hazýrlanmýþ bir bütçedir. 2016 bütçesi
seçim dönemimizde vatandaþlarýmýza
yönelik vaatlerimizin yansýtýldýðý bir bütçe olmuþtur" dedi. Aðbal "2016 yýlýnda
yatýrým bütçesini bir önceki yýl baþlangýç ödeneklerine göre yüzde 24,2 oranýnda artýrarak yaklaþýk 60,1 milyar liraya yükseltiyoruz.
Böylece 2002 yýlýnda yüzde 6,6 olan
yatýrým harcamalarýnýn bütçe içindeki
payýný 2016 yýlýnda
yüzde 10,5'e çýkarýyoruz" diye konuþtu.
KAMU
KURUMLARINA
97 BÝN YENÝ
PERSONEL

Maliye Bakaný Naci Aðbal

Maliye Bakaný Naci
Aðbal, 2015 yýlý
Merkezi Yönetim
Bütçe gerçekleþmelerini açýklarken
kamuya yeni personel alýnacaðýný
söyledi. Aðbal'ýn
verdiði bilgiye göre, 2016 yýlýnda kamu kurumlarýna 97
bin yeni personel
alýnacak.
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KARAMSARLIÐA PAYDOS
Bir yýl içerisinde Bin 630 yeni iþ yeri kaydý yapýldý.
ÇESOB’un projeleri esnaf için umut oldu.

Çorum ekonomisindeki geliþmenin en önemli göstergesi esnafýn iþyeri açma ve
kapama verileri olurken, kapanan iþyerleri esnafýn içinde bulunduðu durumu net
olarak ortaya koyuyor.
2015 yýlý verilerine göre Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý
Birliði'ne 1630 yeni kayýt iþlemi yapýldý. Buna karþýlýk
357 iþyeri ise kapandý. 2014
yýlýnda ise 373 iþyeri kapandý.
Çorum Esnaf Odalarý Birliði
esnafýn içinde bulunduðu
durumu iyileþtirmek için çeþitli projeler ortaya koyarken, Ahi Evran projesi Çorum esnafý için umut oldu.
2014 yýlýnda Çorum'da 1475
iþyeri açýlýþý yapýlýrken, 2015
yýlýnda iþ yeri açýlýþ kaydý sayýsý 1630 a yükseldi.

kanlýðýndan almýþ olduðu bilgiye
istinaden gerçek kiþi iþletmelerinin maliye kaydý olduðu halde
5362 Esnaf Sanatkarlar Meslek
Kuruluþlarý Kanununun 68.Maddesine göre Sicil Kaydý yaptýrmamýþ olanlara ceza uygulamasýnýn yapýlacaðý duyurusu yeni
kayýt sayýsýný arttýrdý.
Kendilerine tebligat yapýlan kiþilerin iþletmeleri ile ilgili durumlarýný Esnaf Ve Sanatkarlar Sicil
Müdürlüðüne bildirmemeleri halinde Bin TL idari para cezasý uygulanacak olmasý yeni kayýtlarýn
yapýlmasýný saðladý.
ÝÞYERÝNÝ KAPATANLAR ODA
KAYDINI SÝLDÝRMEZSE
BORÇ ÇIKACAK
Ahi Evran Projesi

ÇESOB ÇAÐRISI ESNAFI
CEZADAN KURTARDI
2015 yýlýnda iþ yeri kaydýnda görülen artýþýn en önemli
nedeni, Çesob tarafýnda esnaflara ya-

pýlan çaðrý olarak görülüyor. Çesob
esnafa yaptýðý çaðrýda, gerçek kiþi
iþletmelerinin maliye kaydý olduðu
halde 5362 Esnaf Sanatkarlar Meslek Kuruluþlarý Kanununun 68.Maddesine göre Sicil Kaydý yaptýrmayanlara Bakanlýk tarafýndan ceza uygulanacaðý hatýrlatýlarak, kayýtlarýn
yapýlmasý dile getirilmiþti. Gümrük
ve Ticaret Bakanlýðýnýn, Maliye Ba-

KARAR

Esnaf ve sanatkarlar iþyerleri ile
ilgili Vergi Dairesinden kapanýþ iþlemini yaptýrdýktan sonra ilgili meslek odasýndan ve Sicil
Müdürlüðünden kayýtlarýný sildirmeleri gerekiyor. Aksi takdirde karþýlarýna faaliyette olmadýklarý dönemler için de
aidat tahakkuku çýkabilecek.
(Haluk SÖYLEMEZ)

Baþaranhýncal'a ziyaret
Çorum Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný
Mustafa Boyraz, Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ ile Alaca Ticaret ve Sanayi
Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Günser
Þirin, Çorum TSO'yu ziyaret ederek,
TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý tebrik etti.
Ziyarette açýklama yapan Boyraz, Bektaþ ve Þirin, yýlýn adamýnýn; kendi camialarýndan çýkmasýndan onur duyduklarýný belirterek, Baþaranhýncal'a baþarýlarýnýn devamýný dilediler. TSO Baþkaný Baþaranhýncal da, her ne kadar þahsýnýn

yýlýn adamý ilan edilmiþ olsa da, bu baþarýnýn bir ekip iþi olduðunu söyledi.
Çorum'da gerek merkez, gerekse Alaca
ve Sungurlu ilçelerindeki Ticaret ve Sanayi Odalarý ile Ticaret Borsalarý'nýn birbirlerine son derece destek olduklarýný,
uyum içerisinde çalýþtýklarýný ifade eden
Baþaranhýncal, bundan sonraki süreçte
de ayný uyum ve ahenk içerisinde çalýþmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Ziyaret, odacýlýk hizmetleri ile ilgili
istiþare toplantýsý ile devam etti.
(Haber Merkezi)

Eðitim Bir Sen Bor Ýlçe
Temsilcisi saldýrýya uðradý
Eðitim Bir Sen Çorum 1 Nolu Þube Baþkan Yardýmcýsý Hamza Kalýnsazlýoðlu,
Sendikasýnýn Niðde Bor Ýlçe Temsilcisi
Ethem Erdoðan'a yapýlan saldýrýyý yaptýðý
açýklama ile kýnadý.
Eðitim Bir Sen Çorum 1 Nolu Þube Baþkan Yardýmcýsý Kalýnsazoðlu açýklamasýnda, Bor Ýlçe Temsilcisi Ethem Erdoðan'ýn, mesai çýkýþý evine giderken, yüzü
maskeli bir þahsýn saldýrýsýna uðradýðýný
söyleyerek. Erdoðan'ýn kafasýna ve boynuna elindeki taþla vuran saldýrganýn TOKÝ Ortaokulu'nda Türkçe Öðretmeni ola-

Çorum Defterdarý
Sormaz Almanya'da
ekonomi ve vergi
sistemi programýna
katýldý

Defterdar Sormaz Almanya'da

Çorum Defterdarý Ali
Sormaz Almanya'da.
Defterdar Ali
Sormaz, tatil
için bulunduðu
Almanya'da,
Nürnberg Müsiad'ýn
daveti üzerine 'Türkiye'de
ekonomi ve vergi sistemi' adlý
programa katýldý. Müsiad üyesi ve Nürnberg'de ki Türk
iþadamlarýna Türkiye'de yatýrým yapmalarý çaðrýsýnda bulundu. Çorum Defterdarý Ali Sormaz, Türkiye'de yatýrým
yapýlmasý durumunda yatýrýmcýlarýn yararlanacaklarý vergi, sigorta ve diðer teþvik unsurlarýyla birlikte hazine arazilerinin de tahsis edilebileceði bilgisini verdi. Yaklaþýk iki
saat süren , samimi bir ortamda gerçekleþen konferansa
baþta Müsiad baþkan ve üyeleri olmak üzere toplantýya
katýlan Türk iþadamlarý Defterdar Sormaz'a toplantýda
verdiði bilgiler nedeniyle teþekkür etti. (Haber Merkezi)

Defterdar Ali Sormaz, tatil için bulunduðu Almanya'da, Nürnberg Müsiad'ýn daveti
üzerine 'Türkiye'de ekonomi ve vergi sistemi' adlý programa katýldý.

rak çalýþan S.Ö. olduðunu dile getirdi.
Kalýnsazoðlu açýklamasýnda þunlarý söyledi. "Ethem Erdoðan'ýn mukavemet göstermesi üzerine panikleyip kaçmaya baþlayan saldýrgan, polis tarafýndan yakalanýrken, saldýrýya uðrayan Ethem Erdoðan, ambulansla hastaneye götürülerek
acil serviste kafasýna dikiþ atýlmýþtýr.
Geleceðimiz olan çocuklarý ve gençleri
emanet ettiðimiz eðitimciler arasýndan
þiddete meyilli, üstelik kendi meslektaþýný yaralamaya hatta öldürmeye kastedecek kadar kendinden geçen, gözü kin ve
nefret bürümüþ öðretmen unvanlý saldýrganý kýnýyor, bu ve benzeri olaylarýn
bir daha yaþanmamasýný temenni ediyoruz.
Saldýrganýn üyesi olduðu sendikanýn,
kendisi polis tarafýndan yakalandýktan
sonra karakolda ifade verirken, söz konusu sendikanýn temsilcisi ve avukatýnýn da bizzat bulunmasý, bu saldýrganý
sahiplenmesi, hak, hukuk ve masumiyet konularýna nasýl yaklaþtýðýnýn çok
açýk göstergesidir. Ayný sendikanýn genel merkez düzeyindeki þiddete meyyal, tahkir ve tahrik edici söylemleri,
eðitim çalýþanlarýnýn iþ barýþýný tehdit
etmektedir. Sorumluluk makamýnda
olan kiþilerin, ortaya koyduklarý tavýr
ve kullandýklarý dilin yönü eleþtirel olsa
bile karakteri yapýcý olmalýdýr.
Hangi sebeple olursa olsun, þiddet ve
nefretle hareket edilmesi çok çirkin ve
insanlýk dýþýdýr. Eðitim çalýþanlarýna,
geleceðimizi, en deðerli varlýðýmýzý
emanet ettiðimiz öðretmenlere saldýrýlmasýnýn, onlarýn darp edilmesinin önüne geçilmesi için herkesi sorumluluk
almaya davet ettiðimiz bir dönemde,
faili öðretmen olan böyle bir olayýn
meydana gelmesi bizleri derinden üzmüþtür.
Eðitim-Bir-Sen olarak, eðitimcilere yapýlan her türlü saldýrýyý lanetliyoruz.
Eðitimci kimliðine sahip saldýrgan hakkýnda gereken iþlemin yapýlmasýnýn takipçisi olacaðýz. (Haber Merkezi)

Hamza Kalýnsazlýoðlu
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Evlenmenin yöntemi
HAYATIN ÖZEL KISMINI KESÝN
HATLARIYLA AYIRMAK, ZORUNLUDUR
Evlilik müessesesinde baþlayýp kesinleþen, insanlýðýn özel
hayatý baþkadýr. Bu
ayrýntýya dikkat, zorunludur.
Aile yuvasý kurmaktaki ana gaye yani
amaç: Ýnsanlýðý ispat
etmektir. Ýnsan, yuvasýný; kendi insanlýðýný
ispat etmek için kurar.
Onun içindir ki evlenme çaðýna gelmiþ
olan insan, insanlýðýný
daha açýk, daha kesin, daha geniþ nasýl
ispat edebilecekse
ona göre kararlar alýr.
Evlenmedeki amaç,
her bakýmdan her yanýyla insanlýðýný ispat
etmek olduðu 'Çin,
kendisini ve eþini insan olarak ortaya koyacak davranýþlarý
sürdürecek kararlar
alýr.

Aldýðý kararlarý eþler
uygular. Uygulanan
kararlar, prensipler,
uygulandýðý nispette
o ailenin insanlýðýndaki aðýrlýk ortaya çýkar ve herkes o ailenin insan vasýflarýnýn
aðýrlýðýný kabul etmek
ve saygý duymak zorunda kalýr.
Baþtan insanlýðýný ispat edeceði biçimde;
kararý, prensibi, plâný
çiizilmemiþ ailenin
kesin çizgileriyle ispat
edeceði insan yuvasý
olamaz. Karar, prensip yerleri boþ olduðu için, yabancý görenekler ve bir takým
bocalamalar girer.
Sonra onlarý temizleyip insanlýðý ispat
edecek aðýrlýðý bulmak ve göstermek
mümkün olmaz.
(Devam edecek)

Abdulkadir DURU

EVLENMENÝN
YÖNTEMÝ

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

Ýçerik

10.TL

* Tutkuyu; özgürlük olarak bilmek, cehaleti ispata kafidir. Ya
insan insanlýðýný ortaya koyup ispat edecek aile kurallarýna
uyar, yuvalarýmýzdan da gerçek insanlar yetiþtirir, anlamýyla insan olarak insanca yaþarýz ya da böylece malzeme olmaya devam ederiz.
* Evlenmek, tamamlanmaktýr. Aile yuvasý kurmaktaki ana
gaye, insanlýðý ispat etmektir. Ýnsanlar arasý güven, inan, saygý,
sevgi, beðendirme yarýþý yine aile kurumlarýnýn esasýndan gelir.
* Yaþayan milletlerle, yýkýlan, sönen milletlerin; hayat olaylarýnýn nedenini ilk toplum birimi olan ailedir. Bu gerçeði dün
Sosyoloji, bugün de bir yönden kültür Antropolojisi tespit etmiþtir.
* Ancak, sorunu temelden kavrayan DURU bu eserinde
özel yöntemi ile Türk ailesini kurtarmanýn yollarýný çizmiþtir.
* Uygulamasý yalnýz bir kanaat meselesi olarak kalmamalý,
zorunlu görülmelidir.
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Gerçek insan gerçek
deðerlere önem verir
Deðerleri, hayvan anlamaz. Ýnsan
olan. deðerlerin gerçeðini sahtesini anlar, ona göre kýymet verir.
Ýnsanýz diyoruz. Evet. þeklen insanýz. Þeklen insan olduðumuza
þüphe etmiyoruz. Þu þeklimizi
bildiðimiz gibi, insan nasýldýr, onu
da biliyor muyuz? Ýnsan, lâfla olmaz.
Her gün, her saat; "Ýnsanlýk mý
bu? O. insan olsaydý þöyle yapmazdý, Ýnsan böyle yapmaz. Ýnsan olmasa neye yarar..." gibi
aðýzlar dolusu sözler iþitiyoruz.
Þu kayýplardaki insan, þu tanýmý
yapýlmanmýþ insan acep nasýldýr
diye hiç merak ettik mi?
Evet,evet, insan, kendisini anlamak, tanýmak mec-buriyetini
duymakladýr. Hiç kimse bu mecburiyetini inkar edemez. Ýnsan;
"Ben neyim? Nasýl bir yaratýðým?
Nasýl olmalýyým'?" diye soracak
ve kendi kendisini cevaplandýracak. Ýnsan, kendi yüreðine yine
kendisi cevap vermelidir: "Ben

Karnabahar’ýn
faydalarý
Karnabahar, kalp saðlýðý için inanýlmaz faydalý bir sebzedir. Bunun bir
sonucu olarak kalp ve kardiyovasküler sistemi korumaya yardýmcý
olur.
Karnabahar beslenme için çok faydalý olan lifer aþýsýndan çok zenginidir. Lifler ayrýca kolesterol seviyesini
saðlýklý seviyede tutmaya yardýmcý
olabilir.
Karnabahar da antioksidanlar içerir.
Antioksidanlarýn saðlýk açýsýndan
birçok faydasý vardýr ve baðýþýklýk
sistemini zayýf duruma düþüren serbest radikallerin verdiði tahribatý giderir ve serbest radikalleri bünyeden
atar.
Karnabahar gebelik sýrasýnda kadýnlara yardýmcý olur. Karnabahar folik
asit açýsýndan zengindir ve ayný zamanda vitamin A ve vitamin B gibi
vitaminleri de bol miktarda içermektedir, bunun bir sonucu olarak hücrelerin büyümesine yardýmcý olur.
Böylece anne karnýnda ceninin saðlýklý bir þekilde geliþmesine inanýlmaz
katkýda bulunur.
Karnabahar ayrýca saðlýk açýsýndan
yararlarý olan kalsiyum içerir. Kalsiyum, güçlü sinir uyarýlarýnýn iletimi
gibi birçok önemli fonksiyonlarýýn
saðlýklý þekilde yerine getirilmesi yanýnda bizim kemik ve diþ saðlýðýmýzý
korumasý adýna da önemlidir.

ne olarak yaþýyorum?"
Ýnsaným ama taklit insan mý. gerçek insan mýyým? Ýnsan gerçekliði, deðerlerin gerçekleriyle sahtelerini ayýrt edebilmesiyle baþlar.
Sahte insan, sahte deðerlere

önem verir. Gerçek insan da gerçek deðerlere önem verir. Bu
esasa göre: Dünyaya göre gerçek deðer nedir? Ýnsana göre
gerçek deðer nedir?
Dünya olmuþ da üzerinde insan

olmamýþ... o dünya nedir, neye
yarar? Evet,dünyanýn biricik gerçek deðerinin "insan" olduðu,
meydana çýktý iþte.
Gelelim, dünyanýn bu esas en
büyük deðeri insan olduðuna göre, ister istemez, dünya,
topyekün her þeyiyle insan
içindir. Peki, Dünyada en
büyük deðerin "Ýnsan" olduðunu anladýk. Ýnsanýn en
büyük deðeri nedir, nesidir?
Ýþte bu noktaya geldik mi.
yolu þaþýrýp gidiyoruz çalýlarýn ardýna, kaybediyoruz istikametimizi.
Dünya, kendi deðeri olan
insana hizmet ediyor. Kabul. Ýnsan neye hizmet edecek? Ýnsan da kendi deðerine hizmet etmesi lazým.
Hal. bu olduðuna göre; Ýnsanýn gerçekliði, nesinde ve
neresindedir? Evet, önce
þunu düþünelim; gerçek insan mýyýz, sahte insan mý?

Kýþ sebzeleri
Karnabahar Salatasý
HAZIRLANIÞI: Karnabaharý çiçeklerine ayýrýyoruz tencereye alýyoruz ve suyunu, tuzunu koyarak haþlýyoruz. Süzüyoruz ve soðumaya býrakýyoruz. Servis tabaðýna karnabaharý koyuyoruz. Yoðurdu çýrpýyoruz ve karnabaharýn üzerine döküyoruz. Közlenmiþ
kýrmýzý biberleri, yeþil soðaný ince ince doðruyoruz, servis tabaðýna koyuyoruz. Mýsýrý
serpiyoruz. Üzerine zeytinyaðý, toz kýrmýzý
biber ve tuz döküyoruz. Limon suyu sýkarak servis ediyoruz.

Malzemeler
* 1 karnabahar
* 3 közlenmiþ kýrmýzý biber
* 3 dal yeþil soðan
* 1 kase yoðurt
* 1 kase mýsýr
* zeytinyaðý
* limon
* toz kýrmýzý biber
* tuz
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HAFTANIN PANORAMASI... HAFTANIN PANORAMASI...
Terörle mücadeleye
tam destek
Vatandaþlar terör bitene kadar mücadelenin sürmesinden yana. Hükümetin ve güvenlik güçlerinin teröre karþý ortaya koyduðu mücadele Çorum halký tarafýndan destek görüyor.
Son aylarda doðu illerindeki operasyonlarda çok sayýda teröristin etkisi hale getirilmesi Çorum halkýný memnun ediyor. Terörle mücadele konusunda görüþlerini dile getiren vatandaþlar
genel olarak hükümetin terörle mücadeleye yönelik adýmlarýný
olumlu yorumladý. Vatandaþlar terör tamamen bitene kadar mücadelenin sürmesinden yana görüþ belirtti.

Esnafýn kamerasýndan 'yol sorunu'
Çorum'da il trafik komisyonu kararýyla bazý caddelerdeki yol bölme uygulamasý trafiði rahatlattý derken, baþka sorunlarý da beraberinde getirdi. Araç parklarýný engelleyecek þekilde yapýlan düzenleme trafik akýþýný bir nebze olsun rahatlatýrken, esnafý
ise maðdur etti. Yeni düzenleme en çokta, bölünen yol güzergâhlarýnda faaliyet gösteren esnafý etkiledi. Ýþyerlerine mal getiren araçlarýn park edememesi veya park ettiði zaman trafiðin týkanmasý nedeniyle tartýþmalar yaþanýyor.
Bu olaylardan birisi de Cemilbey caddesinde meydana geldi. Bir iþyerine mal indirmek
isteyen araç yol kenarýna park
edince, trafik týkandý. Araç sürücüleri arasýnda gerginliðe neden olan olayý, bir baþka esnaf
ta cep telefonu ile görüntüledi.
Basýna servis edilen görüntüleri
bir yandan cep telefonu ile çeken esnaf, seslendirme de yaparak,
trafikteki yeni düzenlemeye tepki
gösterdi.

Toki devaneye 142
konut daha yapacak
CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse

Mecliste 'alevi'
tartýþmasý
Mecliste 'alevi' tartýþmasý
CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin Diyanet Ýþleri Baþkanýnýn
'Cem evleri kýrmýz çizgimizdir' sözlerine yönelik eleþtirisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 'Alevi' tartýþmasýna dönüþtü. Köse Ak Parti'ye
'Yavuz Kafasý' benzetmesi yapýnca
tepkiler arttý. Köse'ye Ak Parti Grup
Baþkan Vekili Naci Bostancý cevap verdi. Karþýlýklý kürsüye gelen iki
milletvekili Alevilik üzerine atýþtý.

Ak Parti Grup Baþkan Vekili Naci Bostancý

1 milyon 300
bin hastaya
poliklinik hizmeti
Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Doç.Dr. Sinan Zehir,
hastanenin 2015 yýlýna iliþkin istatistikî verilerini kamuoyu ile paylaþtý.
Sinan Zehir açýklamasýnda Çorum
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinin
2015 yýlýnda 1 milyon 300 bin hastaya poliklinik hizmeti verdiðini ve
yýl içerisinde 36 bin hastanýn yatarak tedavi gördüðünü açýkladý.
Doç.Dr. Sinan Zehir, Çorum-Ankara
yolu þehir giriþinde inþaatý devam
eden yeni hastane binasýnýn önümüzdeki yýlýn baþlarýnda tamamlanarak taþýnmayý hedeflediklerini
açýkladý.
Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin akademisyenler tarafýndan
da tercih edilen bir üniversite hastanesi haline geldiðini
açýklayan Doç.Dr. Sinan
Zehir, hastanenin þu anki akademik kadrosunun 70'i aþtýðýný söyledi.

Doç.Dr. Sinan Zehir

Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) Baþkaný Mehmet Ergün Turan Çorum'daki TOKÝ projelerinin durumu hakkýnda bilgi verdi. Turan'ýn verdiði bilgilere göre, Devane 2. etap TOKÝ projesinin
ihalesi 10 Þubat'ta yapýlacak. Dodurga'ya 98 konutun ihalesi yapýlýrken, Osmancýk 2. etap 200 dairelik proje ise ihale aþamasýna geldi. Mecitözü TOKÝ
projesi için de yer tespit çalýþmalarý devam ediyor.

Bunlarý Biliyor Musunuz?

Digitürk'te
Türksat uydusundan yayýn yapan Çorum Radyo Televizyonu artýk Digitürk
abonelerine de ulaþacak. ÇRT Digitürk
183. Kanalda yer alacak.
Bilindiði üzere daha önceden Türksat
yönündeki çanak antenlere baðlý uydu
alýcýlarýnýn yaný sýra Digitürk ve DSmart yayýn platformlarýnda da
ÇRT'nin frekanslarý manüel olarak ayarlanarak eklenebiliyordu. Artýk Digitürk'ün otomatik listesinde 183. Kanalda
ÇRT'nin yayýný izleyicilere
ulaþtýrýlacak.

Çorum Milletvekili
Tunceli'ye gidiyor
Baþbakan Ahmet Davutoðlu, AK Parti'nin milletvekili çýkaramadýðý Tunceli, Hakkari ve Þýrnak'a gidecek 9 vekili gönüllü isimler arasýndan seçti. 9 gönüllü arasýnda Ak Parti Çorum
Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt'ta var.
AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Ahmet
Davutoðlu, 1 Kasým seçiminde partisinin milletvekili çýkaramadýðý Hakkari, Þýrnak ve Tunceli'ye üçer milletvekilini
görevlendirdi.
Buna göre, Tunceli
için Malatya Milletvekili Mustafa
Þahin, Ýstanbul
Milletvekili Azmi
Ekinci ve Çorum
Milletvekili Lütfiye
Ýlksen Ceritoðlu
görevlendirildi.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt

BUGÜN
13:00 Haberler
13:35 Dikkat! Bulut Çýkabilir
16:00 Haberler
16:35 Komik Videolar
18:00 Haberler
18:30 Türk Dil Bayramý Aþýklar Þöleni
20:30 Haberler
21:00 Günün Ýçinden (Ýlim Yayma
Cemiyeti Baþkaný Av. Mehmet Karadað)
21:20 Günün Ýçinden (Þeker–Ýþ Çorum
Þube Baþkaný Sefer Kahraman)
22:00 Günün Ýçinden (Baþkanlýk Sistemi
Nedir? Nasýl Çalýþýr? Doç.Dr. Ahmet
Özalp Anlatacak)
23:00 Haberler
23:30 Önce Saðlýk
01:00 Haberler

* Ýlk Reklam Filmi Dondurma Ýçin Çekilmiþtir.
* Patetes Elma Ve Soðanýn Tadý Aynýdýr Sadece Kokusu Farklýdýr.
* Batý Avusturalya'daki Hillier Gölü Pembedir Ve Bilim Adamlarý Bunun Nedenini
Açýklayamamýþtýr.
* Kirpiler Dikenlerini Fýrlatabildikleri Gibi
Yüzebilme Yetenekleride Vardýr.
* Mc Donalds'ýn Altýn Kemerini Tanýyanlarýn
Sayýsý, Hristiyan Tacýný Tanýyanlardan Fazla.

Tarihte Bugün
16/01/1925 Sovyetler Birliðinde Lev Troçki
Savaþ Komiserliði görevinden alýndý.
16/01/1929 Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM)1946 yýlýnda bugün Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumu Kanunu'nu kabul etti.
16/01/1956 Uluslararasý Basýn Enstitüsü
Türkiye'de basýna baský yapýldýðýný açýkladý.
16/01/1970 Muammer Kaddafi Libya baþkaný oldu.

VEFAT EDENLER

Yol ortasýnda tabut!
Çorum'da Valilik kavþaðýnda kýrmýzý ýþýkta bekleyen cenaze aracýnýn arkasýndan yere tabut düþtü. Yolun ortasýndaki tabut görenleri þaþkýna çevirdi. Ýlginç olay, valilik kavþaðýnda yaþandý. Ýlginç olay, Gazi Caddesi ile Bahabey
Caddesi'nin kesiþtiði kavþakta meydana geldi. Kýrmýzý
ýþýkta bekleyen bir minibüsün arkasýnda bulunan boþ bir
tabut, aracýn hareket etmesiyle yola düþtü. Kentin en iþlek caddesinde yerde tabut olduðunu gören vatandaþlar cep telefonlarýna sarýldý. Tabutun düþtüðünü fark eden sürücü aracý ileri park edip tabutu bulunduðu yerden alýp
arabaya tekrar götürdü.

Ülkücülerden yardým
seferberliði

Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Metin Feyzioðlu

Metin Feyzioðlu
akademisyenlere sert çýktý
Çorum Barosu'nun 64. kuruluþ yýldönümü kutlandý. gala yemeðine Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Metin Feyzioðlu'da katýldý.
Toplantýda konuþan Metin Feyzioðlu, terörle mücadeleyi eleþtiren bildiri imzalayan akademisyenleri topa tuttu.
Feyzioðlu, "Kanlý terör örgütü PKK'ya bir cümlecik
dahi aleyhte konuþmadan sürekli Türkiye Cumhuriyeti'ne söz söyleyenleri, sözde aydýnlarýn kalýntýlarý olarak nitelendiriyorum" dedi.

Çorum'da yaþayan Irak ve Suriye ailelerin içinde bulunduðu zor þartlar, birçok dernek ve hayýrseveri harekete geçirdi. Bunlardan biri de Çorum Ülkü Ocaklarý oldu. Yardýmlarýn ilk hedefi,
Çorum'a yeni taþýnan ve kiraladýklarý boþ evlerde yaþam mücadelesi veren sýðýnmacýlar oldu.
Önce bu türde ihtiyaç sahibi aileleri tespit eden
Ülkü Olacaklarý, bu evleri ziyaret ederek ihtiyaçlarýný tespit etti. Ardýndan yardým kampanyasý
organize eden ülkücü gençler, hayýrseverlerin
desteði ile çok miktarda ev eþyasý, giysi ve gýda
yarýmlarýný ülkü ocaklarý binasýnda biriktirdi.
Toplanan yardýmlarý kamyonet kasasýna yükleyen gençler, daha sonra tek tek
evlere giderek yarýmlarý teslim etti. Ülkücü gençler buzdolabý, koltuk ve halý gibi eþyalarý kendileri
taþýyarak evlere yerleþtirdi.

FERÝDE AÞKIN
Tarhan kozlusu köyünden gelme, Elvan AÞKIN"ýn eþi, Osman, Asým, Ahmet ve Mehmet AÞKIN"ýn annesi, Ferde AÞKIN vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
ÝSMET ADANIR
Emekli öðretmen Ülkü KARABACAK, Dr.
Gülsen AÐDAÞ ve D.S.Ý "den emekli Ýsmail
ADANIR"ýn babasý, Müþerref ADANIR"ýn eþi,
Karayollarýndan emekli Ýsmet ADANIR vefat
etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
DÖNDÜ GÖKMEN
Pazarcý esnafýndan, Hüseyin ve Necmi
GÖKMEN"in annesi, Cevahir GÖKMEN"in
babaannesi, Döndü GÖKMEN vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
HÜSEYÝN YAVUZ
Ortaköy Cevizli köyünden, Hüseyin YAVUZ
vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
MEHMET ELMAS
Yeni Çamlýca köyünden gelme, Murat ve
Musa ELMAS"ýn babasý, Karayollarýndan
emekli, Mehmet ELMAS vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
ALÝ BEZGÝN
Tatar köyünden gelme, Ahmet, Mustafa,
Arif ve Mehmet BEZGÝN"in babasý, Ali BEZGÝN vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
SADIK ARSLAN
ÇOBANDÝVAN KÖYÜ / Saat : 14:00
Çobandivan köyünden gelme, Ünal, Ali Rýza ARSLAN ile Senem ve Cihan TÜRKSAL"ýn babasý, Serdal ARSLAN"ýn dedesi,
Sadýk ARSLAN vefat etmiþtir. Allah Rahmet
eylesin.

16 OCAK 2016 CUMARTESÝ YIL : 1 SAYI : 43

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

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

4 GÜNLÜK HAVA DURUMU

NÖBETÇÝ
ECZANELER
BUGÜN

Hedef için kazanmak
zorunda
por'un Manavgatspor karþýsýnda
alacaðý 3 puan büyük önem taþýyor.
Pazar günü kendi sahasýnda Manvagatspor'u konuk edecek olan Belediyespor bu maçýn hazýrlýklarýna

dün yapýlan son antrenmanla tamamladý.
Teknik Direktör Serdar Bozkurt, Pazar günü kendi sahalarýnda oynayacaklarý Manavgatspor maçýný kazanmak istediklerini söyledi. Bu

Çorum Belediyespor takýmý

maçýn Play-Off yolunda kendileri
açýsýndan son derece önemli olduðuna iþaret eden Bozkurt, "Hafta
sonu kendi sahamýzda Play-Off
adýna son derece önemli bir maça
çýkacaðýz. Rakiminiz genç, çok koþan ve yetenekli isimlerden oluþan
bir ekip. Rakibimizi iyi analiz ettik
ve bu maça en iyi þekilde hazýrlandýk. Bizim öncelikli hedefimiz PlayOff. Bunun için de bu maçta 3 puan için mücadele edeceðiz. Baþka
bir alternatif düþünmemiz söz konusu deðil. Bunu da baþaracak
güçteyiz" diye konuþtu.
Dersim deplasmanýnda aldýklarý
kötü sonucu bu maçta telafi etmek
adýna mutlak 3 puan parolasýyla çýkacaklarýný dile getiren Bozkurt, bunun içinde her zaman olduðu taraftar desteðine mutlak ihtiyaçlarý
olduðunu ve tüm Çorum halkýný
bu maça beklediklerinin de altýný
çizdi. Bozkurt, sakatlýðý devam
eden Ercan ve cezalý durumda bulunan Emre'nin kendileri adýna
önemli eksiklikler olduðunu buna
raðmen sahada görev verecekleri
isimlerin üzerlerine düþeni en iyi
þekilde yapacaklarýna da emin olduklarýný kaydetti. (Haber Merkezi)

AKSOY
212 32 00
Cemilbey Cd.18/A

BUHARA
227 55 00
Dr.S.Ahmet Cd.31/B

SEDEF
221 64 44
D.Pýnar Cd.2/B

YARIN
SULAR
213 15 39
Ata Cd.No:26

KARAOÐLU
227 32 27
Fatih Cd.No:7

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

SÜPER T O T O 3 . L Ý G
3. GRUP PUAN DURUMU

3. lig 3. Grupta mücadele eden Çorum Belediyespor,
geçtiðimiz Pazar günü oynana ikinci yarýnýn ilk haftasýnda deplasmanda Dersimspor'a 2-0 yenilmiþti.

Play-off sýnýrýnýn 7 puan gerisinde
kalan Çorum Belediyespor ayný zamanda küme düþme hattýnýn da 10
puan uzaðýnda yer alýyor. Grupta
puanlarýn birbirine çok yakýn olduðu haftada, Çorum Belediyes-

BAÞAK
213 15 58
Ýnönü Cd.No:6/C

O G B M A Y P

TAKIMLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Kastamonuspor
Beylerbeyispor
Niðde B.
Bergama B.
Dardanelspor
24 Erzincanspor
Çorum B. spor
Gölcükspor
Manavgatspor
Çatalcaspor
Darýca G.
Bayburt Grup Özel
Dersimspor
Batman Petrolspor
Van BBSK
Tavþanlý Linyitspor
Körfez Ýskenderun
Çine Madranspor
Sandýklýspor

18
19
18
19
19
19
19
19
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

11
12
10
10
9
6
8
7
7
6
6
6
5
6
5
5
3
2
3

5
2
6
4
6
12
2
5
4
7
6
6
8
5
5
4
7
7
3

2
5
2
5
4
1
9
7
7
6
7
7
6
8
9
10
9
10
13

31
30
33
31
25
17
24
25
28
23
29
10
20
17
20
17
22
13
23

13
22
19
17
16
9
21
23
27
22
26
15
24
21
33
23
37
26
44

38
38
36
34
33
30
26
26
25
25
24
24
23
23
20
19
16
13
12

20. HAFTANIN PROGRAMI
Kastamonuspor 1966
Van BBSK
24 Erzincanspor
Batman Petrolspor
Bayburt Grup Özel Ýdare
Bergama Belediyespor
Çorum Belediyespor
Gölcükspor
Niðde Belediyespor

-

Tavþanlý Linyitspor
Dardanelspor
Dersimspor
Çatalcaspor
Körfez Ýskenderunspor
Sandýklýspor
Manavgatspor
Beylerbeyispor
Darýca Gençlerbirliði

Tadilat nedeniyle 6 ay kapalý kalan tarihi Veli Paþa Cami yeniden ibadete açýldý.

Velipaþa Cami yeniden
ibadete açýldý
Tadilat nedeniyle 6 ay kapalý kalan tarihi Veli Paþa Cami yeniden ibadete açýldý. Cum anamazý öncesi dualarla açýlýþý yapýlan Velipaþa Cami, uzun aradan sonra
yeniden cemaatle buluþtu. Caminin açýlýþ törenine
Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'da
katýldý. Gülabibey mahallesinde Velipaþa cami adýyla
bilinen Abdülbaki Paþa Cami'nde geçen yýl baþlatýlan
restorasyon çalýþmalarý tamamlandý.Tokat Vakýflar
Bölge Müdürlüðü kontrolünde yapýlan çalýþmalar
kapsamýnda 17. yüzyýlda yapýldýðý tahmin edilen tarihi caminin iç, dýþ, çatý ve minaresi, aslýna uygun bir þekilde yenilendi. Namaz
öncesinde dua edilerek kurdele kesildi.
Açýlýþýn ardýndan kýlýnan Cuma namazý
ile Veli Paþa camiinde ibadet yeniden
baþladý. (Haluk SÖYLEMEZ)

Gülabibey mahallesinde Velipaþa cami adýyla bilinen Abdülbaki Paþa
Cami'nde geçen yýl baþlatýlan restorasyon çalýþmalarý tamamlandý.

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

.
.
.
.
.

Ýçerik

20.TL

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

