Çorum’a 18
doktor atandý
AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum'a 18 yeni
tabip atamasý yapýldýðýný bildirdi. Milletvekili Ceylan'ýn verdiði bilgiye göre; 71. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüðü kurasý sonucu Çorum'a 18
doktorun atamasý yapýldý. Ceylan, Çorum Merkeze 3, Alaca'ya 1, Ýskilip'e 8, Kargý'ya 1, Osmancýk'a 2, Sungurlu'ya 3 adet olmak üzere
toplam 18 tabibin görevlendirildiðini açýkladý.
2’DE

Salim Uslu

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan 14 yýllýk AK
Parti iktidarý döneminde Çorum'a 1 milyar 300 milyon
liralýk yatýrým yapýldýðýný söyledi. Uslu, yaptýðý yazýlý
açýklamada, Çorum'un birçok alanda olduðu gibi
orman ve su iþleri konusunda da büyük yatýrýmlar aldýðýný, almaya da devam ettiðini belirtti. Uslu, AK Parti döneminde orman ve su iþleri alanýnda Çorum'a yapýlan yatýrýmlar hakkýnda bilgi verdi. 5’DE

Hüseyin Ahlatçý

Ahmet
Sami
Ceylan

ÇORUM'A 1 MiLYAR 300
MiLYON LiRALIK YATIRIM

AHLATÇI AiLESiNiN

ACI GÜNÜ

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFSIZ GAZETE
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Ýþ Adamý Ahmet Ahlatçý'nýn babasý
ve eski Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný Hüseyin Ahlatçý (91)
vefat etti. Dün sabah saatlerinde
iþyerini açtýktan sonra, 10:00 sularýnda þoförüyle birlikte iþyerinden çýkan 3
çocuk babasý Hüseyin Ahlatçý, aracýnda kalp
krizi geçirerek hayatýný kaybetti. 3’DE

KONUT SATIÞI ARTTI
Konut satýþ istatistikleri açýklandý. Çorum'da konut satýþlarý 2016 Eylül ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna
göre %28 oranýnda artarak
839 oldu. Çorum'da ipotekli konut satýþlarý ise 2016 Eylül ayýnda 308 olarak gerçekleþti. Çorum'da ipotekli konut satýþlarý
bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde
70 artýþ gösterdi.
4’DE

PTT'den
176. müþteriye
yýldönümü
hediyesi

160 KiÞiYE GiRiÞiMCiLiK
EÐiTiMi VERiLECEK
Çorum TSO ile
ÝÞ-KUR arasýnda
"Giriþimcilik Kursu"
protokolü
imzalandý.

Ramazan Aytekin

Posta Telgraf Teþkilatý'nýn (PTT) 176.
kuruluþ yýl dönümü etkinlikleri kapsamýnda Çorum PTT Baþ Müdürlüðü tarafýndan 176. numarayý
alan vatandaþa giþe hizmeti sýrasýnda 176 yýl
anýsýna hazýrlanan bir paket hediye edildi. Çorum
PTT Müdürlüðü tarafýndan PTT'nin 176. kuruluþ yýl dönümü
etkinlikleri kapsamýnda 176. numarayý
alan Seyit Ali Yücel'e giþede iþlemini
gerçekleþtirdikten sonra PTT özel hediye paketi PTT Baþmüdürü Ziya Baþýaçýk tarafýndan verildi.
5’DE

Þeker Fabrikasý, pancar çiftçilerine bu
yýlki üçüncü nakdi söküm avansý olarak
5 milyon 20 bin TL ödeme yapacak.
Þeker Fabrikasý Müdürü Ramazan Aytekin, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada,
ödenecek bu avansla birlikte bu yýl toplam 26 milyon 60 bin TL avans ödemesi yaptýklarýný belirtti.
4’DE

LAKEM PROJESi
iMZALANDI
Þiir ve müzikle
mest ettiler
29 Ekim Cumhuriyet Bayramý etkinlikleri þiir ve müzik dinletisiyle baþladý. Çorum Valiliði tarafýndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý etkinlikleri kapsamýnda Þehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi ve Özejder Sosyal
Bilimler Lisesi tarafýndan þiir ve
müzik dinletisi programý gerçekleþtirildi. Valilik bahçesinde gerçekleþtirilen programa okul müdürlerinin yaný sýra
çok sayýda öðrenci katýldý.
2’DE

Fetullahçý Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapýlanmasý'na (FETÖ/PDY)
yönelik Ýzmir merkezli 3
ilde düzenlenen operasyonda, 11 infaz koruma memuru gözaltýna alýndý.
3’DE

Bahri Göktürk

Ticaret ve Sanayi Odasý
(TSO) ile Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü (ÝÞ-KUR)
arasýnda "Giriþimcilik Kursu"
protokolü imzalandý. TSO
Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve ÝÞ-KUR
Ýl Müdürü Ali Þahan arasýnda
imzalanan iþ birliði protokolü
kapsamýnda Çorum'da bulunan 160 kiþiye giriþimcilik
eðitimi verilecek.
2’DE

Þeker Fabrikasý avans
ödemesi yapacak

11 infaz koruma
memuru gözaltýna alýndý

AK Parti Çorum Milletvekili Saðlýk Aile Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonu Üyesi Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt'un katýlýmýyla Laçin Çok Programlý Anadolu Lisesi ile Kadýn Eðitim ve
Ýstihdam Merkezi tarafýndan hazýrlanan LAKEM projesinin
imza töreni gerçekleþtirildi. Törene Kurt'un Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlýðý Çalýþma Genel Müdürü Nurcan Önder, Laçin
Halk Eðitim Müdürü Bekir Özdemir, Çok Programlý Lise Müdürü Muzaffer Çelik, Müdür Yardýmcýsý Mücahit Sarý katýldý. 4’DE

Yedieminde
dolandýrýcýlýk iddiasý!
Çorum'da yediemin deposu boþaltýldý.
Malzemelerle birlikte ortadan kaybolan
iþletmeci polis tarafýndan aranýyor. Ýlginç
olay Çepni Mahallesi Ýskilip 5'inci sokakta bulunan
yediemin deposunda yaþandý. Ýcra yoluyla el konulan malzemelerin teslim
edildiði yediemin deposunun, iþletmecisi tarafýndan boþaltýldýðý iddia ediliyor.
Depoyu iþleten kiþilerin ve depoda bulunan yaklaþýk 20 týr dolusu malzemenin
nerede olduðu bilinmiyor.
3’DE

DÜNYA ÜNiVERSiTELERARASI
GÜREÞ ÞAMPiYONASI
BUGÜN BAÞLIYOR
Ýlki 1968 yýlýnda Ýstanbul'da düzenlenen Dünya Üniversitelerarasý Güreþ
Þampiyonasý, Hitit Üniversitesi'nin ev sahipliðinde 25-30 Ekim tarihleri arasýnda
Çorum'da yapýlacak. 1968 yýlýnda baþlayan ve 1996 yýlýndan sonra iki yýlda bir düzenlenmeye
baþlayan Dünya Üniversitelerarasý Güreþ Þampiyonasý, 25-30 Ekim 2016 tarihlerinde Hitit Üniversitesi'nin
ev sahipliðinde Çorum'da gerçekleþecek.
7’DE
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'Ýleri mühendislik ve rekabetçilik çalýþtayý
Çorum'da 'Ýleri Mühendislik
Sektörünün Geliþtirilmesi ve Rekabetçilik' konulu çalýþtay düzenlenecek.
Orta Karadeniz Kalkýnma
Ajansý tarafýndan yürütülmekte
olan ve AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilen
"TR83 Bölgesi'nin Rekabetçiliðinin Artýrýlmasý Projesi" kapsamýnda Çorum'da Ýleri Mühendislik sektörünün geliþtirilmesi
ve rekabetçiliðinin artýrýlmasýna
yönelik olarak 27 Ekim 2016

Perþembe günü
Çorum Anitta
Otel'de sektöre
yönelik gelecek adýmlarýnýn ve geliþim
alanlarýnýn belirlenmesi üzerine Rekabetçilik Çalýþtayý düzenlenecek.
Saat
12.00'de baþlayacak olan ve
yarým gün sürecek olan Çalýþtay
sonuçlarý ve Ýleri Mühendislik

sektörü için getirilecek öneriler ve
geliþim alanlarý OKA
tarafýndan ilerleyen dönemde hayata geçirilecek olan
Kalkýnma Ajansýnýn hedef ve

stratejilerinin belirlenmesine de katký
saðlamasý bekleniyor.
Program, yapýlacak açýlýþ konuþmalarýnýn
ardýndan Proje Ekip Lideri, John
Murray'ýn 'Akýllý Uzmanlaþma
Stratejisi' konulu konuþmasýyla
baþlayacak. Ardýndan Çorum'un ileri mühendislik sektörü
içir mevcut durumunun deðerlendirilmesi amacýyla Rekabet
ve Küme Geliþtirme Uzmaný Ye-

liz Çuvalcý Özbek yönetiminde
yuvarlak masa çalýþmasý yapýlacak. Rekabet ve Küme Geliþtirme Uzmaný Yeliz Çuvalcý Özbek
ve Sektör Uzmaný Mehmet Kerim Gökay yönetiminde Çorum'da Ýleri Mühendislik Sektörü için Geliþim Alanlarýnýn Belirlenmesi ve Atýlmasý Gereken
Adýmlar ile ilgili yapýlacak yuvarlak masa toplantýsýnýn ardýndan
program soru, cevap ve deðerlendirmeler bölümüyle sona
erecek.
(Haber Merkezi)

160 KiÞiYE GiRiÞiMCiLiK
EÐiTiMi VERiLECEK
Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO)
ile Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü (ÝÞ-KUR) arasýnda "Giriþimcilik Kursu" protokolü imzalandý.
TSO
Yönetim
Kurulu Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal ve ÝÞKUR Ýl Müdürü Ali
Þahan arasýnda imzalanan iþ birliði protokolü kapsamýnda Çorum'da bulunan 160 kiþiye giriþimcilik eðitimi
verilecek. Kasým-Aralýk aylarýnda
TSO Meclis Salonu'nda düzenlenecek eðitim hakkýnda bilgi veren
TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, kendi iþini kurmak isteyen vatandaþlara bir fýrsat
sunduklarýný kaydederek, "Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimleri, ülkede giriþimcilik kültürünün yaygýnlaþtýrýlmasý ve baþarýlý iþletmelerin
kurulmasý genel hedefine uygun
olarak; giriþimcilerin iþ kurma ve
yürütme konularýnda bilgi ve beceri sahibi olmalarý, bu süreçte
kendi rol ve sorumluluklarýnýn far-

kýna varmalarý ve kendi iþ fikirlerine
yönelik iþ planý hazýrlayabilecek
bilgi ve deneyim kazanmalarý
amacýyla düzenlenmektedir" dedi.
Eðitimlerin 25' er kiþilik 7 grup
halinde, günde 8 saat toplam 4
gün süreceðini kaydeden Baþaranhýncal, 18 yaþýný doldurmuþ ve
Ýþ Kur'a kayýtlý herkesin eðitimlere
katýlabileceðini söyledi.
Eðitim giderlerinin ÝÞ-KUR tarafýndan karþýlanacaðýný anlatan
Baþaranhýncal, kursa katýlanlara
(emekliler, çalýþanlar vb hariç)
günlük 25 TL. cep harçlýðý ödeneceðini ve genel saðlýk sigortasý kapsamýnda primlerinin yatýrýlacaðýný kaydetti.
Kursiyerlerin ÝÞKUR ve KOSGEB tarafýndan belirlenen bir komisyonca seçileceðini kaydeden
Baþaranhýncal,
"Giriþimcilik
Kurslarý" hakkýnda bilgi almak isteyenlerin TSO Danýþmaný Zafer
Eyvaz'ý 0364 2240531-131 nolu
numaradan arayabileceklerini
belirtti.
(Haluk Söylemez)

Çorum TSO ile
ÝÞ-KUR arasýnda
"Giriþimcilik Kursu"
protokolü
imzalandý.

Çorum’a 18
doktor atandý
AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM
Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu
Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum'a 18
yeni tabip atamasý yapýldýðýný bildirdi.
Milletvekili Ceylan'ýn verdiði bilgiye göre; 71. Dönem
Devlet Hizmet Yükümlülüðü
kurasý sonucu Çorum'a 18
doktorun atamasý yapýldý.
Ceylan, Çorum Merkeze 3, Alaca'ya
1, Ýskilip'e 8, Kargý'ya 1, Osmancýk'a 2,
Sungurlu'ya 3 adet olmak üzere toplam
18 tabibin görevlendirildiðini açýkladý.
Bu kapsamda; Alaca Devlet Hastanesi'ne; 1 tabip, Ýskilip Atýf Hoca Devlet
Hastanesi'ne; 1 anesteziyoloji ve reanimasyon uzmaný, 1 çocuk saðlýðý ve hastalýklarý uzmaný, 1 fiziksel týp ve rehabilitasyon uzmaný, 1 göz hastalýklarý uzmaný, 1 iç hastalýklarý uzmaný, 1 kadýn hastalýklarý ve doðum uzmaný, 1 kulak burun
boðaz hastalýklarý uzmaný, 1 ruh saðlýðý
ve hastalýklarý uzmaný, Kargý Ahmet
Hamdi Akpýnar Devlet Hastanesi'ne; 1 iç
hastalýklarý uzmaný, Osmancýk Devlet
Hastanesi'ne; 1 kadýn hastalýklarý ve doðum uzmaný, 1 noroloji uzmaný, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne 1 çocuk saðlýðý ve
hastalýklarý uzmaný, 1 iç hastalýklarý uzmaný, 1 radyoloji uzmaný, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne; 2 acil týp uzmaný, 1 plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmaný olmak
üzere toplam 18 tabibin atamasý yapýldý.
Milletvekili Ceylan, saðlýk kurumlarýnýn ihtiyaçlarý doðrultusunda yeni atamalar yapýlmasý için gayret göstermeye ve
sorunlarý takip etmeye devam edeceklerini söyledi.
(Haluk Söylemez)

Mustafa Lek

Aðbal’dan örtülü
ödenek açýklamasý

Ahmet Sami
Ceylan

Maliye Bakaný Naci Aðbal, örtülü ödenek harcamalarýnýn gýdým gýdým yapýlacaðýný söyledi. Maliye Bakaný Naci Aðbal,
2017 bütçesinde devletin harcamalarýnda
kesintiye gittiklerini, belirterek, toplam mal
ve hizmet alýmlarýnda 2 milyar liralýk tasarruf saðlanacaðýný söyledi. Bakan Aðbal,
örtülü ödenekle ilgili de "Artýk eski Türkiye
yok. Bu kaynaðý veren irade de bu konuda dikkatli. Gýdým gýdým hesabý yapýlýyor"
dedi. Aðbal, þu ifadeleri kullandý:
DÜÞÜK BÜYÜME YOKSULA ZARAR
Düþük büyüme düþük ve orta gelir
grubuna zarar veriyor. Türkiye üç yýldýr
ekonomik büyümede sürdürülebilir bir
tablo ortaya koydu. 500 bin aileye 6 milyar sosyal yardým veriliyor.
OBEZ DEVLETTE
2 MÝLYARLIK TASARRUF
Obez devletin kýrtasiye, döþeme, demirbaþ, temsili aðýrlama, taþýt alýmlarý,
gayrimenkul bakým onarýmda kesintiye
gittik. 2016 ödeneðinin altýna indik. Tasarruf çalýþmasý devam ediyor. Toplam
mal hizmet alýmlarýnda 2 milyarlýk tasarruf saðlanacak.
ÖRTÜLÜ ÖDENEK HASSASÝYETÝ
Örtülü ödenekle ilgili bazýlarý Parsadan'a yapýlan ödemeler gibi olduðunu
düþünüyor. Artýk eski Türkiye yok. Gýdým
gýdým hesabý yapýlýyor. Zorunlu olmadýkça
bütçeden yapýlacak her harcama yerinde
yapýlacak. Örtülü ödenek, harcamalarýn
rahatça yapýlacaðý yer olmayacak.
CUMHURBAÞKANLIÐI BÜTÇESÝ
Türkiye'de siyaset anlayýþý deðiþti.
Cumhurbaþkanlýðý içerisinde birçok yeni
birim açýldý. Rahmetli Ecevit Renault'ya
biniyordu, kendisi dýþýndakiler Mercedes'e biniyordu. Böyle bir anlayýþla gidilse Türkiye son 14 yýldaki ivmeyi yakalayamazdý.
SAVUNMA HARCAMALARINDA
ETKÝ SINIRLI
Savunma birimlerinin ödeneklerinde
ihtiyatlý artýþ yapýyoruz. Bütçe doðrultusunda ihtiyaçlar karþýlanýyor.
VARLIK FONU ÝÇÝN ENVANTER
Özelleþtire Ýdaresi çalýþmalarý tamamladý. Çeþitli ülkelerden 'Türkiye böyle bir fon kuracaksa biz þu plan, projelerle yer almak istiyoruz' diye teklifler var.
Fon'a devredilecek varlýklarý belirleyeceðiz. Bunlar Fon'un varlýðý haline gelecek.
Ya bu varlýðý nakde dönüþtürecek ya da
karþýlýk gösterip menkul kýymet ihraç
edecek." Bakan Aðbal, gelecek yýla iliþkin turizm geliri beklentisinin 23 milyar
dolar civarýnda olduðunu belirterek, "Burada 17 milyar dolardan 23 milyar dolara
yukarý gelen ivmede Rusya önemli bir
faktör. Turizm gelirlerinde artýþ olacak"
diye konuþtu.
(Haber Merkezi)

Ýskilip’e 8
uzman doktor

Þiir ve müzikle mest ettiler
29 Ekim Cumhuriyet
Bayramý etkinlikleri þiir ve
müzik dinletisiyle baþladý.
Çorum Valiliði tarafýndan 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramý etkinlikleri kapsamýnda Þehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi ve Özejder
Sosyal Bilimler Lisesi tarafýndan þiir ve müzik dinletisi programý gerçekleþtirildi. Valilik bahçesinde gerçekleþtirilen
programa
okul müdürlerinin yaný sýra
çok sayýda öðrenci katýldý.
Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan Þehit Abdullah Tayyip
Olçok Anadolu Lisesi ve
Özejder Sosyal Bilimler Lisesi öðrencilerinden oluþan koro eþliðinde þiirler
okundu. Müzik Öðretmeni
Aycan Bilginer'in koro þefliðini yaptýðý programda,
Özejder Sosyal Bilimler
Anadolu Lisesi öðrencilerinden Esra Esen, Ýlayda
Selin Gündoðan, Alperen
Çelebi ve Þehit Abdullah
Tayyip Olçok Anadolu Lisesi'nden Mesimi Karslý,
Onur Uysal ve Nisa Koçak
birbirinden güzel "Vatan"
konulu þiirlerini seslendirdi.
(Haluk Söylemez)

AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Mustafa Lek, Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi'ne 8 uzman doktor kadrosu verildiðini açýkladý.
Konuyla ilgili yazýlý bir mesaj yayýnlayan Lek, "Hemþehrilerimizin ilçemizdeki
saðlýk hizmetlerinden üst düzeyde faydalanabilmesi için yakýn ve ýsrarlý takibimizin yanýnda ilgili birimlerle yürüttüðümüz kuvvetli iletiþimler ve hastane yöneticileriyle görüþmemiz ve en önemlisi
milletvekillerimizin büyük gayret ve destekleri neticesinde Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanemize anestezi, çocuk, fizik
tedavi, göz, dâhiliye, kadýn Doðum, kulak burun boðaz, psikiyatri olmak üzere
8 uzman doktor kadrosu verilmiþtir.
Doktor kadromuzu daha da geniþletmek ve hastalarýmýza Hükûmetimiz eli
ile daha iyi hizmet sunma gayretindeyiz.
Saðlýk Bakanlýðýmýza eksik olan branþlar
için taleplerde bulunduk. En kýsa zamanda eksik olan branþlarýmýzý tamamlamak istiyoruz. Hastanemize yeni katýlacak olan hekimlerimize de yeni görevlerinde baþarýlar diliyoruz" dedi.
VEKÝLLERE TEÞEKKÜR
AK Parti Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu, AK Parti Milletvekilleri
Ahmet Sami Ceylan ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt'un gayretleriyle bu sonuca
ulaþtýklarýný dile getiren Lek, "Hekim açýðýnýn ülkemiz düzeyinde deðerlendirildiðinde ciddi rakamlara ulaþtýðýný görmekteyiz. Bu þartlar altýnda planlamada ilçemize bu kadrolarýn tahsisinde bizlere desteklerini esirgemeyen, TBMM Ýdare Amiri
Milletvekilimiz Salim Uslu Bey'e, Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan Bey'e, Milletvekilimiz Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt hanýma þahsým, teþkilatým ve ilçe halkýmýz
adýna teþekkür eder þükranlarýmý sunarým" diye konuþtu.
(Haber Merkezi)

3

25 EKÝM 2016 SALI

BAÞSAÐLIÐI
Emekli öðretmen Mehmet Ahlatcý, Meral Özbekiþ ve Ahmet Ahlatcý’nýn babasý,
Nur Sezikli, Avukat Yusuf Ahlatcý, Hüseyin Ahlatcý’nýn dedesi

Hüseyin AHLATCI

’nýn

vefatýndan büyük üzüntü duyduk.
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baþsaðlýðý dileriz.

HÜLYA - H. iBRAHiM SÖYLEMEZ
K.K.207

11 infaz koruma memuru gözaltýna alýndý
Hüseyin Ahlatçý

AHLATÇI AiLESiNiN

ACI GÜNÜ
Ýþ Adamý Ahmet Ahlatçý'nýn babasý ve eski Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný Hüseyin Ahlatçý (91) vefat
etti. Dün sabah saatlerinde iþyerini açtýktan
sonra, 10:00 sularýnda
þoförüyle birlikte iþyerinden çýkan 3 çocuk babasý Hüseyin Ahlatçý, aracýnda kalp
krizi geçirdi. Olay yerinde vefat eden
merhumun cenazesi Çorum Özel

Hastanesi Morgu'na kaldýrýldý. Bugün
Çorum Özel Hastanesi'nden alýnarak
Ulu Camii'ye getirilecek olan Hüseyin
Ahlatçý'nýn cenazesi, Öðle namazý
sonrasý Ulu Camii'nde kýlýnacak
cenaze namazýnýn ardýndan Ulu
Mezarlýk'ta defnedilecek.
Kesin Karar Gazetesi, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine baþsaðlýðý diler.
(Haluk Söylemez)

Fetullahçý Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapýlanmasý'na (FETÖ/PDY) yönelik Ýzmir merkezli 3
ilde düzenlenen operasyonda, 11 infaz koruma
memuru gözaltýna alýndý. Ýzmir
Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn soruþturmasý kapsamýnda, Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þubesi
ekipleri, sabah saatlerinde Ýzmir,
Çorum ve Rize'de daha önceden belirlenen adreslere eþ zamanlý operasyon düzenledi. Adreslerinde gözaltýna alýnan 11 infaz koruma memurunun kriptolu yazýþma programý "ByLock"u
kullandýklarý belirlendi. Hakkýnda gözaltý kararý
bulunan 5 þüphelinin yakalanmasýna yönelik çalýþma baþlatýldý.
(Haluk Söylemez)

Yedieminde dolandýrýcýlýk iddiasý!
Sürücülere ucuz
kasko sürprizi
Trafik sigortasýnda fiyat
tartýþmasý tüm hýzýyla devam
ederken sürücüler, son yýllarýn
en ucuz kasko fiyatý ile karþý
karþýya. Otomobiller için ortalama fiyat bin lira seviyesinde.
Trafik sigortasýnda prim
artýþlarýna paralel yüksek fiyat
tartýþmasý tüm hýzýyla sürürken, kaskoda fiyat artýþý yerinde saydý ve özellikle otomobillerde ortalama kasko fiyatý,
bin lira seviyelerinde kaldý.
Bu senenin Eylül ayýnda
tüm araçlarda toplam fiyat artýþý, geçen senenin ayný dönemine göre sadece yüzde 2 oldu ki, bu da enflasyonla mukayese edildiðinde reel olarak
fiyatlarda yüzde 5'lik bir gerileme anlamýna geliyor.
SUDAN UCUZ
Uzmanlar, otomobiller için
günlük kasko priminin 2,73 lira olduðunu belirterek, fiyatýn
sudan ucuz olduðunu savunuyor. Türkiye'deki 20 milyon
729 bin araçtan 4 milyon 401'i
kasko sigortasý yaptýrýyor. Yani, tüm araçlarýn sadece yüzde 21'i kaskolu. Sigorta Bilgi
Merkezi'nin (SBM) verilerine
göre, bugün için araç bazýnda
ortalama kasko fiyatlarýna bakýldýðýnda; taksilerde bin 500,
minibüslerde bin 100, otobüslerde 7 bin, kamyonetlerde
830, kamyonlarda 2 bin 300,
motosikletlerde bin 200 ve
traktörlerde 400 liralar seviyelerinde. Kasko sigortasýnda
en yüksek primi ödeyen kesim ise otobüs, kamyon, taksi
ve motosikletler.
KÂRLILIK AZALIYOR
Öte yandan, bu yýlýn ilk yarýsýnda sigorta þirketleri sattýklarý kasko sigortasýndan 3 milyar TL prim toplarken, 2.9 milyar liralýk da tazminat ile karþý
karþýya kaldýlar. Sigortacýlar,
özellikle otomobillerde 1.9 mil-

yar liralýk prime karþýlýk 1.8 milyar liralýk hasar ödediler. Yani,
kaskoda, aldýklarý her 100 liralýk prime karþýlýk 70'liraya yakýn hasar ödemesi yaptýlar. Yýlýn ilk yarýsýnda ise sigorta þirketleri kasko sigortasýnda 276
milyar lira kar elde etti.
FÝYAT ARTABÝLÝR
Sigortacýlar ise kasko fiyatýndaki düþüklüðü, þirketler arasýnda yaþanan ve fiyat
odaklý olan rekabete baðlýyor. Trafik sigortasýnda yaþananlarýn yakýn zamanda
kaskoda da yaþanacaðýndan endiþe eden sigortacýlar, "Sigortalý araç sayýsý zaten düþük. Rekabet arttýkça
fiyatlar geriliyor ama hasarlar
da artýyor. Þimdilik az da olsa kar ediyoruz. Bugün için
verilen fiyatlar doðru fiyatlar
deðil, rekabetten kaynaklý
düþük fiyat. Eðer ibre zarara
doðru dönmeye baþlarsa ki,
baþlamasý yakýn, kaskonun
fiyatý da artar" diyor.
TRAFÝK FÝYATI
KASKOYU DA VURDU
2016'nýn eylül ayý itibariyle
araçlarýn yüzde 21'isinin kaskosu bulunuyor. 2015'in sonunda ise araçlarýn yüzde
28'e yakýný kaskoluydu. Bu da
þunu gösteriyor ki, trafik sigortasýndaki fiyat artýþý, kasko sigortasýný vurdu ve sigortalý
araç sayýsýnda yüzde 7'lik bir
azalýþa sebep oldu. Ýþin ilginci
ise son bir yýl içinde kasko sigorta yaptýran otomobillerin
sayýsýnda yüzde 4'e yakýn artýþ olurken; taksi, minibüs,
otobüslerde sigortalýlýk oraný
yüzde 10'lar seviyesinde azaldý. Daha açýk bir anlatýmla trafik sigortasýndaki fiyat artýþýndan en çok þikayet eden kesim olan ticari araçlar, kasko
sigortasýný
yaptýrmamaya
baþladý.
(Haber Merkezi)

Çorum'da yediemin deposu
boþaltýldý. Malzemelerle birlikte ortadan kaybolan iþletmeci polis tarafýndan aranýyor.
Ýlginç olay Çepni Mahallesi Ýskilip 5'inci sokakta bulunan yediemin deposunda yaþandý.
Ýcra yoluyla el konulan malzemelerin teslim edildiði yediemin deposunun, iþletmecisi tarafýndan boþaltýldýðý iddia ediliyor. Depoyu iþleten kiþilerin ve depoda bulunan yaklaþýk 20
týr dolusu malzemenin nerede olduðu bilinmiyor.
Ýddiaya göre Çorum'da daha
önceden Hüseyin K. isimli kiþi tarafýndan iþletilen yedi emin deposu Ankaralý bir kiþiye devredildi. O
kiþide bir süre sona baþka bir kiþiye devretti. Devir iþlemleri yasal
olarak yapýldý ancak yedi emin deposunu iþleten son kiþi, birkaç gün
önce içindeki malzemelerle birlikte
ortadan kayboldu. Yaþan olay, el
konulan malzemelerin yediemin
deposundan tekrar almak istenmesi sýrasýnda ortaya çýktý. Yediemin deposuna gidenler, deponun

boþlatýlarak terk edildiðini gördüklerini þok oldu.
Yediemin deposunda malzemesi bulunan ve tekrar almak için
müracaat ettiði sýrada deponun
boþatýldýðýný öðrenen Bahri Göktürk isimli esnaf savcýlýða þikayette bulunduðunu söyledi. Göktürk, "Haciz edilen
mallarýmýzý geri almak için
icra müdürlüðüne baþvurdum. Gerekli iþlemleri tamamlayarak, elimizde resmi belgelerle icra
müdürlüðü aracýyla birlikte yediemin deposuna gittik ancak her
þeyin talan edildiðini gördük. Hiç
mi Allah korkularý yok. Maðduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Sorumlulardan hesap sorulsun" dedi.
Öte yandan olay sonrasý birçok
kiþi savcýlýða þikayette bulunduðu
öðrenildi. Polis ekiplerinin yaptýðý
incelemenin ardýndan savcýlýk tarafýndan soruþturma baþlatýldý.
Ýçerisinde her türlü eþya ve malzeme olan depoda kesin olarak kaç
liralýk malzeme olduðu bilinmiyor
ancak yüklü miktarda olduðu tahmin ediliyor.
(Haluk Söylemez)

Bahri Göktürk

'15 Temmuz Milli Ýrade Projesi' faaliyete geçiyor
Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile Çorum Belediyesi'nin birlikte yürüteceði "15 Temmuz Milli Ýrade
Projesi" Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve
Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül tarafýndan imzalandý. Proje amacý doðrultusunda
geziler düzenlenerek il genelinde seminer ve konferanslar gerçekleþtirilmesi planlanýrken, okullarda konuyla Ýlgili sosyal-kültürel faaliyetler (yarýþmalar; kýsa film, resim, þiir, müzik, afiþ, kompozisyon, senaryo, tiyatro vb) düzenlenerek, proje ile ilgili dergi, broþür ve panolar hazýrlanacak.
Ýmza töreninde konuþan Ýl Milli Eðitim Müdürümüz Seyit Ali Büyük, "15 Temmuz Ýhanet giriþimi bizleri pek çok konuda yeniden düþünmeye yönlendirmiþtir. Bu kalkýþma Türkiye'ye karþý
dünyanýn bir ihanet giriþimidir. Onun için daha

hassas hareket etmekzorundayýz.Akademik baþarýnýn yanýnda, sosyal, kültürel faaliyetlerle,
okul öncesi dönemden baþlayarak vatanýný, milletini seven bireyler yetiþtirme sorumluluðu ile
hareket ediyoruz. Bu proje ile gençlerimizin illegal yapýlanmalara karþý kendi iradesine sahip çýkan vedaha bilinçli bireyler olmalarý için farkýndalýk oluþturmak amacýndayýz." dedi. Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ise, "15 Temmuz
ihanet giriþimi, demokrasimize sahip çýkmak
adýna bizlere daha dikkatli olmamýz gerektiðini
hatýrlatmýþtýr. Gençlerimizin öðretim alanýnda
baþarýlý olmalarý tek baþýna yeterli deðildir. Vatanýný daha çok seven ve deðerlerine daha çok sahip çýkan birer fert olarak yetiþmelerini saðlamaya çalýþýyoruz" diye konuþtu. (Haber Merkezi)
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ÇORUM'DA KONUT
SATIÞI ARTTI
Konut satýþ istatistikleri açýklandý. Çorum'da konut satýþlarý
2016 Eylül ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %28 oranýnda artarak 839 oldu. Çorum'da
ipotekli konut satýþlarý ise 2016
Eylül ayýnda 308
olarak gerçekleþti.
Çorum'da ipotekli
konut satýþlarý bir
önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 70 artýþ gösterdi.
Toplam konut satýþlarý içinde
ipotekli satýþlarýn payý %35 olarak gerçekleþti. 2016 yýlý Ekim
ayýnda 429 konut ilk kez satýlýrken, 410 konut ise el deðiþtirdi.
Ocak-Eylül 2016 dönemini
kapsayan 9 aylýk dönemde ise
Çorum'da toplam 6 bin 120
konut satýþý yapýldý. Bunun 2
bin 851'i ilk kez satýlýrken, 3
bin 269 konut ise el deðiþtirdi.
Geçen yýlýn ilk dokuz ayýnda
ise toplam konut satýþý 6 bin
34 olarak gerçekleþmiþti. 9 aylýk döneme ait rakamlara göre
konut satýþýnda geçen yýla göre yaklaþýk 1'lik bir artýþ söz
konusu oldu. (Haluk Söylemez)

Þeker Fabrikasý avans
ödemesi yapacak
Þeker Fabrikasý, pancar çiftçilerine bu
yýlki üçüncü nakdi söküm avansý olarak 5
milyon 20 bin TL ödeme yapacak. Þeker
Fabrikasý Müdürü Ramazan Aytekin, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, ödenecek
bu avansla birlikte bu yýl toplam 26 milyon 60 bin TL avans ödemesi yaptýklarýný
belirtti. Aytekin, "Fabrika olarak 2016 Yýlý
Eylül ayýnda alýmýna baþlanan pancara
karþýlýk üreticilere 5,20 Milyon TL tutarýnda üçüncü nakdi söküm avansý 25 Ekim
2016 tarihinde ödenecektir. Böylelikle,
bugüne kadar ayni ve nakdi avans olarak
ödenmiþ olan 21 milyon 70 bin TL TL ile
birlikte 2016 Yýlý ürününe karþýlýk ödenen
avanslar tutarý 26 milyon 60 bin TL'ye
ulaþmýþ olacaktýr" dedi. (Haber Merkezi)

Konut satýþlarý
Eylül'de % 18 arttý

Asgari ücretlinin
maaþýnda
kesinti olmayacak

Türkiye genelinde konut satýþlarý
2016 Eylül ayýnda bir önceki yýlýn ayný
ayýna göre yüzde 17,8 oranýnda artarak 108 bin 918 oldu.
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK),
2016 yýlý Eylül ayý 'Konut Satýþ Ýstatistikleri'ni açýkladý. Buna göre; Türkiye genelinde konut satýþlarý 2016 Eylül ayýnda
bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde
17,8 oranýnda artarak 108 bin 918 oldu.
Konut satýþlarýnda, Ýstanbul 17 bin 40
konut satýþý ile en yüksek paya (yüzde
15,6) sahip oldu. Satýþ sayýlarýna göre
Ýstanbul'u, 11 bin 564 konut satýþý (yüzde 10,6) ile Ankara, 6 bin 50 konut satýþý (yüzde 5,6) ile Ýzmir izledi. Konut satýþ
sayýsýnýn düþük olduðu iller sýrasýyla 12
konut ile Hakkari, 13 konut ile Ardahan
ve 32 konut ile Þýrnak oldu.
ÝPOTEKLÝ SATIÞ ARTTI
Türkiye genelinde ipotekli konut satýþlarý bir önceki yýlýn ayný ayýna göre
yüzde 46,7 oranýnda artýþ göstererek 42
bin 83 oldu. Toplam konut satýþlarý içinde ipotekli satýþlarýn payý yüzde 38,6
olarak gerçekleþti. Ýpotekli satýþlarda Ýstanbul 7 bin 310 konut satýþý ve yüzde
17,4 pay ile ilk sýrayý aldý. Toplam konut
satýþlarý içerisinde ipotekli satýþ payýnýn
en yüksek olduðu il yüzde 53,8 ile Ardahan oldu. Diðer konut satýþlarý Türkiye
genelinde bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 4,8 oranýnda artarak 66 bin
835 oldu. Diðer konut satýþlarýnda Ýstanbul 9 bin 730 konut satýþý ve yüzde 14,6
pay ile ilk sýraya yerleþti. Ýstanbul'daki
toplam konut satýþlarý içinde diðer satýþlarýn payý yüzde 57,1 oldu. Ankara 6 bin
374 diðer konut satýþý ile ikinci sýrada
yer aldý. Ankara'yý 3 bin 384 konut satýþý ile Ýzmir izledi. Diðer konut satýþýnýn en
az olduðu il 6 konut ile Ardahan oldu.
ÝLK DEFA SATILAN KONUT
RAKAMI DA ARTTI
Türkiye genelinde ilk defa satýlan konut sayýsý bir önceki yýlýn ayný ayýna göre
yüzde 17,6 artarak 50 bin 972 oldu. Toplam konut satýþlarý içinde ilk satýþýn payý
yüzde 46,8 oldu. Ýlk satýþlarda Ýstanbul 7
bin 985 konut satýþý ile en yüksek paya
(yüzde 15,7) sahip olurken, Ýstanbul'u 4
bin 619 konut satýþý ile Ankara ve 2 bin
342 konut satýþý ile Ýzmir izledi.
ÝKÝNCÝ ELE RAÐBET VAR
Türkiye genelinde ikinci el konut satýþlarý bir önceki yýlýn ayný ayýna göre
yüzde 17,9 artýþ göstererek 57 bin 946
oldu. Ýkinci el konut satýþlarýnda da Ýstanbul 9 bin 55 konut satýþý ve yüzde
15,6 pay ile ilk sýraya yerleþti. Ýstanbul'daki toplam konut satýþlarý içinde
ikinci el satýþlarýn payý yüzde 53,1 oldu.
Ankara 6 bin 945 konut satýþý ile ikinci
sýrada yer aldý. Ankara'yý 3 bin 708 konut satýþý ile Ýzmir izledi.
YABANCILARA SATIÞ DÜÞTÜ
Yabancýlara yapýlan konut satýþlarý
bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde
27,8 azalarak bin 276 oldu. Yabancýlara
yapýlan konut satýþlarýnda, Eylül
2016'da ilk sýrayý 359 konut satýþý ile Antalya aldý. Antalya ilini sýrasýyla 323 konut satýþý ile Ýstanbul, 82 konut satýþý ile
Bursa, 69 konut satýþý ile Aydýn, 67 konut satýþý ile Trabzon ve Yalova izledi.
EN ÇOK IRAKLILAR EV ALDI
Eylül ayýnda Irak vatandaþlarý Türkiye'den 230 konut satýn aldý. Irak'ý
sýrasýyla, 140 konut ile Suudi Arabistan, 99 konut ile Rusya Federasyonu,
85 konut ile Kuveyt ve 84 konut ile Ýngiltere izledi.
(Haber Merkezi)

Ramazan Aytekin

LAKEM projesi imzalandý
AK Parti Çorum Milletvekili Saðlýk
Aile Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonu Üyesi Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu
Kurt'un katýlýmýyla Laçin Çok Programlý Anadolu Lisesi ile Kadýn Eðitim
ve Ýstihdam Merkezi tarafýndan hazýrlanan LAKEM projesinin imza töreni gerçekleþtirildi.
Törene Kurt'un Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlýðý Çalýþma Genel Müdürü Nurcan Önder, Laçin Halk Eðitim
Müdürü Bekir Özdemir, Çok Programlý Lise Müdürü Muzaffer Çelik, Müdür
Yardýmcýsý Mücahit Sarý katýldý.
Ýmza töreninde konuþan, Proje
Koordinatörü Mücahit Sarý, LAKEM
projesinin dezavantajlý kiþilerin meslek sahibi olmalarýný ve sosyal hayata
entegrasyonlarýný hýzlandýrmak amacýyla hazýrlanan bir proje olduðunu
söyledi. Sarý, "Okul idaremiz Ýlçemizin
dýþarýya göç vermesinin önüne geçebilmek adýna kendine Eðitim-Öðretim
faaliyetlerinin yanýnda sosyo-kültürel
bir takým görevler atfetmiþ ve bu projeyi hayata geçirmiþtir" dedi.
AK Parti Çorum Milletvekili Ceritoðlu ise, "Bu projede Laçin'de ikamet eden 18-40 yaþ arasýndaki 40

bayanýn 200 saatlik ebru sanatý kursuna, 320 saatlik Çinicilik kursuna tabi tutularak meslek edinmeleri planlanmaktadýr.12 ay süreli projede kursiyerler katýlým saðladýklarý hergün
için 25 tl ücret alacak, ayrýca ürettikleri ürünlerin satýþýndan da ek gelir elde edebileceklerdir" diye konuþtu.
Proje ile iþsiz bayanlarýn meslek sahibi olmalarýnýn hedeflendiðini belirten

Ceritoðlu, "116.500 EURO'luk bütçeye
sahip proje de iþsiz konumdaki bayanlarýn meslek sahibi olmalarý hedefinin
yanýnda KOSGEP destekli iþ yeri açma- iþletme eðitimleri, giriþimcilik seminerleri, kadýnýn iþ hayatýndaki yerini
konu edinen konferanslar, iþ saðlýðý
güvenliði eðitimleriyle çok yönlü eðitim
faaliyetleri de yer almaktadýr" ifadelerini kullandý.
(Haber Merkezi)

OSB Müteþebbis Heyeti toplandý
Organize
Sanayi
Bölge Müdürlüðü (OSB)
Müteþebbis Heyeti toplantýsý yapýldý.
Vali Necmeddin Kýlýç
baþkanlýðýnda Organize
Sanayi Bölgesi Müdürlüðü Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilen
toplantýya Ýl Özel Ýdare
Genel Sekreteri ve OSB
Müteþebbis Heyeti Üyesi Ömer Arslan, OSB
Müteþebbis Heyeti Üyeleri Mustafa Yaðlý, Bülent Onur, Hayri Þamlý,
Zafer Kayýlý katýldý.
Toplantýda Vali Necmeddin Kýlýç, heyetten
bilgi aldý. (Haber Merkezi)

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný
Mehmet Müezzinoðlu, asgari ücretlilerin maaþýnda vergi diliminden dolayý bir
kesinti olmayacaðýný söyledi.
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, asgari ücretlilerle ilgili verilen sözlerin tutulduðunu
belirterek, "Gerek asgari ücretlilerimiz, gerekse asgari ücretli olmayýp da
ekim ayýnda girdikleri vergi dilimleri
dolayýsýyla ellerine net geçen maaþý
bin 300 liranýn altýna inenler dahil Sayýn Baþbakanýmýzýn kamuoyuna verdiði söz üzerine hiç kimse bin 300 liranýn altýnda maaþ almayacak" dedi.
Müezzinoðlu, yaptýðý açýklamada,
Baþbakan Binali Yýldýrým ve hükümete
asgari ücretlilerle ilgili yaptýklarý çalýþmalardan dolayý teþekkür etti.
Bu konuda verilen sözlerin tutulduðunu vurgulayan Müezzinoðlu, "Gerek
asgari ücretlilerimiz gerekse asgari ücretli olmayýp da ekim ayýnda girdikleri
vergi dilimleri dolayýsýyla ellerine net geçen maaþý bin 300 liranýn altýna inen bin
700, bin 740 gibi brüt maaþý olan asgari ücretliler dýþýnda olanlar da dahil Sayýn Baþbakanýmýzýn kamuoyuna verdiði
söz üzerine hiç kimse bu anlamda bin
300 liranýn altýnda maaþ almayacak.
Dolayýsýyla asgari ücretlilerin bir kýsmý
bin 230 liraya kadar hatta biraz daha altýna iniyordu. Onlarýnki bin 300'e tamamlandý. Þu anda ekim ayý maaþýný
almaya giden, alýnteri döken hiçbir arkadaþýmýz bin 300 liranýn altýnda maaþ
almayacak" diye konuþtu.
ÝÞSÝZLÝK ORANLARI
Müezzinoðlu, temmuz ayý iþsizlik
rakamlarýnda 0,9'luk bir artýþ olduðuna iþaret ederek, "Ama bu sürece
baktýðýmýzda da geçen döneme göre
ilave 295 binlik artý bir istihdam alaný
oluþturduk. Biz 295 bin fazla istihdam
alaný üretmemize raðmen iþsizlik oranýmýzda artýþ oldu. Her bir yaþta 1
milyon 200 bin insanýmýz var ve istihdam alanýna giriyor" dedi.
Bir de çalýþmaya talip olan kadýnlarýn bulunduðunu vurgulayan Müezzinoðlu, þunlarý kaydetti:
"Kadýnlarýmýz istihdama daha çok
girmek istiyor. O nedenle aþaðý çekmeye uðraþmamýza raðmen iþsizlik
oranýnda þu anda 10,7'lere geldik ama
þu geliþmeleri, Türkiye dýþýnda, Türk
milleti dýþýnda hiç kimse kaldýramazdý.
Birincisi, 3 milyon kiþiyi 5 yýldýr kendi
içinde misafir eden bir millet, 2015
temmuz ayýndan bu yana terörle olaðanüstü mücadele, Rusya krizi, 15
Temmuz darbe giriþimi ve yüzde
3,2'lik bir büyüme... Bakýn Avrupa ülkelerinin hiçbirinde bunlar yok. 'Bin tane Suriyeli gelecek' diye adamlar 'gelsin mi gelmesin' mi diye referandum
yapýyor, tel örgülerle sýnýrlarýný kapatýyor. Bu anlamda, 3 milyon insana ev
sahipliði yapan bir millet, terörle mücadeleyi en üst düzeyde yapan bir millet, Rusya krizini atlatmayý baþaran bir
millet, 15 Temmuz darbe giriþimine
karþý dimdik ayakta duran ve o silahlara göðsünü siper eden bir millet..."
Müezzinoðlu, bütün bu yaþananlara raðmen ülkede geleceðe umutla
ve güvenle bakýldýðýný dile getirerek,
"Bu ülkenin dinamikleri, inanýyorum ki
önümüzdeki 1-2 yýl içinde iþsizlik
oranlarýný yüzde 9'larýn altýna indirecek. 2023'te de çok farklý bir Türkiye'yi hep beraber göreceðiz" þeklinde konuþtu.
(Haber Merkezi)
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ÇORUM'A 1 MiLYAR 300
MiLYON LiRALIK YATIRIM

PTT'den 176. müþteriye
yýldönümü hediyesi
Posta Telgraf Teþkilatý'nýn
(PTT) 176. kuruluþ yýl dönümü
etkinlikleri kapsamýnda Çorum PTT Baþ Müdürlüðü tarafýndan 176. numarayý
alan vatandaþa giþe
hizmeti sýrasýnda 176 yýl
anýsýna hazýrlanan bir
paket hediye edildi.
Çorum PTT Müdürlüðü
tarafýndan PTT'nin 176. kuruluþ yýl dönümü etkinlikleri
kapsamýnda 176. numarayý
alan Seyit Ali Yücel'e giþede
iþlemini gerçekleþtirdikten
sonra PTT özel hediye paketi
PTT Baþmüdürü Ziya Baþýaçýk tarafýndan verildi. PTT'ye
havale yapmak için geldiðini
dile getiren Yücel, "Bu sürpriz
karþýsýnda þaþýrdým. Bana ve-

rilen hediye için PTT ailesine
teþekkür ediyorum" dedi.
Posta Telgraf Teþkilatý'nýn
(PTT) 176. kuruluþ yýl dönümünü kutladýklarýný dile
getiren PTT Baþmüdürü Ziya Baþýaçýk ise, her
yýl geleneksel olarak
müþterilerle birlikte kuruluþ yýldönümünü kutladýklarýný hatýrlatarak, "Kurumumuz
1840 yýlýnda kuruldu. Bu yýlda
176. müþterimize bir hediye
paketi hazýrladýk. Teknolojiyi,
geliþmeleri yakýndan takip
ediyoruz. Vatandaþýmýza en
hýzlý ve kaliteli en ucuza veren
bir kurumuz. Vatandaþýmýza
da en yakýn kurumuz. Çorum
PTT olarak kalite belgesi aldýk" dedi. (Haluk Söylemez)

Evi yanan vatandaþa
geçmiþ olsun ziyareti
Çorum Valisi Necmeddin
Kýlýç, birkaç gün önce evi yanan
bir vatandaþý ziyaret etti.
Vali Necmeddin Kýlýç, beraberinde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile birlikte Mimar Sinan Mahallesi'nde evi

yanan Tekin Deli isimli vatandaþý ziyaret ederek hem yangýn
hakkýnda bilgi aldý, hem de
geçmiþ olsun dileklerini iletti.
Vali Necmeddin Kýlýç, maðduriyetin giderilmesi için gereken çalýþmalarýn yapýlacaðýný
söyledi.
(Haber Merkezi)

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý
tarafýndan 14 yýllýk AK Parti iktidarý döneminde
Çorum'a 1 milyar 300 milyon liralýk yatýrým
yapýldýðýný söyledi.
Uslu, yaptýðý yazýlý açýklamada,
Çorum'un birçok alanda olduðu gibi orman ve su iþleri konusunda da
büyük yatýrýmlar aldýðýný, almaya
da devam ettiðini belirtti. AK Parti
döneminde orman ve su iþleri alanýnda Çorum'a yapýlan yatýrýmlar
hakkýnda bilgi veren Uslu, þunlarý
kaydetti:
"Kent merkezi,
Alaca ve Ýskilip ilçelerine toplam
yýllýk 8,28 milyon
metreküp içme
Salim Uslu

suyu temin ettik. 7 baraj ve gölet inþa ettik. 23
bin 610 dekar araziyi sulamaya açtýk ve çiftçilerimize yýlda 15,3 milyon lira zirai gelir artýþý
saðladýk. 57 derenin ýslahýný tamamladýk.
50,6 milyon fidaný toprak buluþturduk. 2
þehir ve 3 bal ormaný ile 19 mesire yeri
tesis ettik. Orman köylülerimiz için yeni gelir kapýlarý açtýk. 18 adet Otomatik Meteorolojik Gözlem Ýstasyonu ve
1 adet Yýldýrým Tespit ve Takip Sistemi kurduk."
Uslu, söz konusu hizmetler için
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Baþbakan Binali Yýldýrým ile Orman ve Su
Ýþleri Bakaný Veysel
Eroðlu'na Çorum
adýna teþekkür etti.
(Haber Merkezi)

Vali Necmeddin Kýlýç'tan
“Çat Kapý” ziyaretleri
Çorum Valisi Necmeddin Kýlýç, "Çat kapý
ziyaretleri" kapsamýnda
vatandaþlarla bir araya
geliyor.
Vali Necmeddin Kýlýç,
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Aile ve
Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Yahya Çoban ve
Gülabibey Muhtarý Hikmet Durgun, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarý
Fevzi Þeker'i ve Mimar
Sinan
Mahallesi'nde
oturan Kudret teyzeyi ziyaret etti.
Ziyaretlerde Þeker ve
Kudret teyze ile bir süre
görüþen Vali Kýlýç ve beraberindekiler, mahallelilerin taleplerini ve sorunlarýný dinledi.
Mimar Sinan Mahallesi Muhtarý Fevzi Þeker
ise ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getirerek teþekkür etti. Protokol'ün önümüzdeki günlerde de mahalle ziyaretlerini sürdürecekleri öðrenildi. (Haber Merkezi)

Ermiþ, soðuk hava deposunu inceledi
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, soðuk hava deposunda incelemelerde bulundu.
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ve Müdür Yardýmcýsý Yusuf Þahinbaþ, Çorum'da Saray
Tarým tarafýndan yapýlan ve T.K.D.K.
ekonomik yatýrýmlar hibe desteði kapsamýnda Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan desteklenen proje ile
kurulan 6000 ton kapasiteli soðuk hava
deposunda incelemelerde bulundu.
Proje hakkýnda bilgi veren firma yetkilisi Mustafa Ilýcalý, tesisin tam iklim

kontrollü bir sisteme sahip olduðunu,
tüm kontrol ve denetimlerin elektronik
olarak yapýldýðýný ve þu an ülkemizde ve
Avrupa'da kullanýlan en üst segmentte
olduðunu, ürünlerin tazelik ve özelliklerini koruyarak 12 aya kadar depolanabildiðini ayrýca bu özelliði sayesinde
perakende sektöründeki önemli firmalar ile çalýþtýklarýný ve önümüzdeki yýllarda bu kapasitelerini 12.000 tona çýkartacaklarýný ifade etti.
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ise, "Çorum' da
meyveciliðin geliþmesindeki sorunlarýn

baþýnda gelen soðuk hava deposu olmayýþý, yapýlan bu yatýrým ile sorun olmaktan çýkmýþtýr. Hasat tarihinde satýlan ürünün eder fiyatý ile daha sonraki
dönemler arasýnda bariz fiyat farklarýnýn
olduðunu ifade eden Ermiþ; Ýlimiz üretim de ve ulaþýmda avantajlý iller arasýnda soðuk hava deposuyla turfanda dönemde pazarlama imkânýný da eklediðinizde üretim de ve pazarlamada daha
avantajlý iller arasýnda olacaðýz. Firma
yetkilileri tarafýndan planlanan yatýrýmlar
içerisinde soðuk hava deposu kapasitenin 12.000 tona çýkarýlacaðý belirtili-

yor, kapasitenin 12.000 tona ulaþmasýyla soðan ve patatesinde depolanmasýyla ilgili sorunlar da ortadan kalkmýþ
olacak. Ayrýca Bakanlýðýmýzca henüz
çaðrýya çýkmýþ Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi programýyla da
bu tür iþletmelere destek verilmektedir.
Yatýrýmcýlarýmýzý bu programa proje vermeye davet ediyor, Ýlimiz tarýmý için
önemli yeri olan soðuk hava deposu iþletmeciliði için yapýlan çalýþmalarý destekliyor ve baþta Sayýn Mustafa Ilýca olmak üzere emeði geçenlere teþekkürlerimi sunuyorum" dedi. (Haber Merkezi)

Necati Gül

Gül: Görevde
yükselmelerde liyakat
deðil kartvizitler
çarpýþacaktýr
Tük Tarým Orman Sen Çorum Þube
Baþkaný Necati Gül, 22 Ekim'de Resmi
Gazete'de yayýmlanan Düzenleme ile
Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda Görevde Yükselme ve Unvan Deðiþikliði Esaslarýna Dair Genel Yönetmelik nedeniyle
bir basýn açýklamasý yaptý.
Yönetmelikle birlikte yazýlý sýnavýn
yaný sýra sözlü sýnavýn da getirildiðini belirten Gül, bu uygulamayla görevde yükselme noktasýnda torpilin hat safhaya
ulaþacaðýný dile getirdi.
Gül, açýklamasýnda þöyle dedi:
"22 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan Düzenleme ile Kamu
Kurum ve Kuruluþlarýnda Görevde Yükselme ve Unvan Deðiþikliði Esaslarýna
Dair Genel Yönetmelikte Deðiþiklik yapýldý. Bu deðiþiklikle bundan sonra Þube
müdürü, müdür ve bunlarla ayný düzeydeki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacaklarýn yazýlý sýnavýn yanýnda
sözlü sýnav getirildi. Bu konuda Türkiye
Kamu-Sen Genel Baþkaný Sayýn Ýsmail
Koncuk, 'Memur alýmýnda yada diðer
atamalarda yazýlý dýþýnda uygulanacak
mülakat/sözlü vb her yöntem ancak
haksýzlýk ve hak yemektir.Buna vesile
olanlarý Allah affeder mi bilmem.Kamu
vicdaný ve aklý baþýnda herkes mülakat
sistemini reddetmektedir' demiþtir. Yanlýþ yapýlmaktadýr. Dün olduðu gibi bugün
de uyarýyoruz. Son zamanlarda kamuda
çalýþanlarý arasýnda kalmayan ahenk daha da bozulacak ve iþin içinden çýkýlamaz bir hal alacaktýr. Kime sorar iseniz
alacaðýnýz cevap ayný. Sözlü/mülakat
denildiðinde insanlarýn ilk aklýna gelen
torpil yapmak cevabýný verecektir. Ýþe
alýmlarda veya görevde yükselmelerde
liyakat deðil kartvizitler çarpýþacaktýr. Bu
15 Temmuzdan sonra oluþan "yeni ruha" aykýrýdýr ve doðru deðildir.Herkesin
ve her dönemin kendi adamý vardýr. Bu
millete ve devlete; baþkasýnýn adamý deðil Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýna,
Atatürk Ýnkýlap ve Ýlkelerine, Anayasada
ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliðine sadakatla baðlý; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarýný milletin hizmetinde olarak tarafsýz ve eþitlik ilkelerine baðlý; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel deðerlerini benimseyip, koruyup bunlarý geliþtirmek için çalýþacak; insan haklarýna ve Anayasanýn temel ilkelerine dayanan, demokratik, laik, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karþý görev ve sorumluluklarýný bilecek, bunlarý
davranýþ halinde getirecek memur olan
" milletin adamý" lazýmdýr. 2010 yýlýnda
KPSS sorularý çalýndý dediðimizde bize
inanmadýnýz.. Ýktidarý ve muhalefeti ile
baþta yerel milletvekillerimiz olmak üzere tüm milletvekillerimize diyorum ki
bugün yeni bir ruh oluþtuðunun karþýlýðý
olarak gelin bizi dinleyin.
Adaletine inandýðýnýz iki kiþinin yaptýðý mülakat sonucunda ayný adayýn farklý
puan alacaðý herkesin malumudur. Çünkü belirlenmiþ ölçme ve deðerlendirme
kriteri yok. Memur alým, atama, tayin ve
görevde yükselmede liyakatýn esas olmasý gerektiðinin her türlü cenahta dillendirildiði þu günlerde iþ yapmaya kalýnca her þeyin sözde kaldýðýný gösteriyor.Eðitim konusuna kafa yoran yazar
Abbas GÜÇLÜ Twitter hesabýnda; öðretmen atamalarý için KPSS puanýyla,mülakat puanlarý arasýndaki farklýlýklar
mutlaka incelenmelidir!MEB adil olmak
zorunda!" diye yazmýþ. 15 Temmuzda
vatan ve millet hainleri tarafýndan yapýlan alçaklýðýn yýllarca hýrsýzlýk yolu ile liyakatsýzlarýn göreve gelmesinden kaynaklandýðý dillendirildi. Þunu kabul edelim ki
biz duygusal bir milletiz. Deðerlendirme
insana kalýnca sonuç farklý çýkabiliyor.
Çünkü; ölçme ve deðerlendirme kriterlerimiz net ve somut deðil. Dün acý bir
tecrübeyi yaþadýk. Sonuç ne yazýk ki çok
kötü oldu. Hal böyle ilken yanlýþta ýsrar
edilmesini anlayamýyorum. 01.10.2016
tarih ve 29845 sayýlý resmî gazetede yayýnlanan Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðüne Ýlk Defa Açýktan Atanacak Mühendis Personel Hakkýnda Sýnav ve Atama
Yönetmeliði'ne de Mülakat/ Sözlü konuldu. Arkasýndan 12.10.2016 tarihinde
175 mühendis alým ilaný duyurusu yapýldý. Bu alýmýn 17 kiþisi mesleðim olan Ziraat Mühendisi olacak. 2016 yýlýnda
KPSS'na 25.000 üstünde Ziraat Mühendisi baþvurmuþtur. Kaç kiþi taban
puaný aþmýþtýr bilmiyorum. Bunlarýn kaç
kiþisi DSÝ'nin bu duyurusuna müracaat
eder þimdiden bir tahminde bulunmak
zor. Ancak mülakat olmasaydý kazananlarý þimdiden söyleyebilirdim . Kimler
mi? KPSS sýralamasýnda ilk 17 olanlar.
Peki ne yapmalý? Herkes söylemlerinde samimi olmalý. Bu söylemlerini
bahsedilen yeni ruhla icraatýna yansýtmalýdýr. Ýnsan sözle deðil ameli ile deðerlendirilir."
(Haber Merkezi)
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TÜRK, BÝR KAN ÝSMÝ,
ÖZ ÝNSANLIK DA
ONUN KANAATÝ
KANLA KANAAT,
TÜRKLE ÝNSANLIK
BÝR ARAYA GELMÝÞ,
MÜBERRA
BÝR VÜCUT OLMUÞ
Tek heceli, dört harfli bir kelime,
Türk. Medeniyetlerin kurucusu, cesaretin örneði, yiðitlik deyince dünyada akla ilk gelen bir milletin ismi
Türk.
Sonsuz güç ve adalet kaynaðý...
Gücünü inancýnýn emrine, insanlýðýnýn emrine vermiþ ve elindeki tüm
doðasal imkânlarýný daima iyiye,
güzele, doðruya kullanmýþ tek millet örneði Türk.
"Türk gibi kuvvetli sözü" asýrlardýr dillere destan.
Türk, annelerin çocuklarýna anlattýðý öykü olmuþ.
Türk örneðidir, tüm gönüllerde
yatan arslanlarýn.
Kahramanlýk denince akla Türk
gelir. Feragat ve fedakârlýk deyince
akla yine ilk gelen. Türk.
Türk, bir kan ismi, öz insanlýk da
onun kanaati.
Kanla kanaat, Türkle insanlýk bir
araya gelmiþ, müberra bir vücut olmuþ.
Ýnsanlara örnek, milletlere örnek, asýrlara ýþýk olmuþ Türk.
Evet, tüm milletler de insan demeyin. Tüm elmalar da elma ama
aþýlý elma baþka, piç elma baþka.
Tüm atlar at ama sütçü beygiri ile
saf, pýrýl pýrýl Arap küheylaný da bir
deðil. Biz, bu realiteyi, bu gerçeði
görmezlikten gelemeyiz.
Ýþte bu Türk'ün, her sahada tüm
dünyaya örnek yönleri var. Onlarý
teker teker çýkarmalýyýz, ortaya. O
zaman. Türk'ün kimseden örneklik
almaya ihtiyacý olmadýðý anlaþýlýr.
Tarihe ýþýk ve örnek, kendisidir
Türk'ün. Kendisine de örnek ancak
kendisidir diyoruz Türk'ün. Dünyaya sembol olan Türk'tür o.
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YABANCIDAN BiZE
iYi TAVSiYE GELMEZ
Yabancýnýn rejimi, yabancýnýn
teorisi, yabancýnýn göreneði, geleneði, idaresi nesi olursa olsun bize
ters düþtüðünü, daha evvelki tarihleri bilmiyorsak bile Kanuni'den. III.
Selim'den beri izlesek, yine anlamýþ olmamýz gerekirdi.
Kanuni zamanýna kadar, biraz
da Kanuni zamaný, koca Osmanlý
Ýmparatorluðu Dünyaca saygý ile
kabul edilirdi. "Daha iyi olur" diye
Kanuni'ye, kendi kanunlarýný kabul
ettirdiler. Daha kötü olmadý mý?
III. Selim'e, "iyi olacak, ilerleyeceksiniz" diye yabancý asker
düzeni kabul ettirdiler. Öyle mi
oldu? II.Mahmud'a, Yunan kültürünü kabul ettirdiler "iyi olur, ilerlersiniz" diye. Ýlerlemek mi oldu,
gerilemek mi?
Ondan sonra bazý Paþalarýmýza
ve Devlet Adamlarýmýzdan bazýlarýna, "Meþrutiyet iyidir" dediler, Tanzimatlar yapmamýz için, iyilikler
yaptýlar, iyi mi oldu? 31 Mart devrimi, iyi mi oldu?
Yabancýnýn hangi tavsiyesi iyi
sonuç verdi, yabancýdan aldýðýmýz hangi kanun, hangi görenek
ve hangi aldýðýmýz, bizi kötüye
götürmedi? Evet. bakalým, hem
çok dikkatle iyi bakalým, milim
milim izleyelim. Belgelerle, vesikalarla, o günleri yaþamýþ olan
dedelerimizle, amcalarýmýzla, çok
iyi tespitler yapalým.
Dikkatli gerçek gözlerimizle
bakarsak göreceðiz ki, yabancýdan aldýðýmýz bin þeyin içinde,
yaranýnýza bir tek mesele yoktur.
Olamaz ki!

Bir örnek verelim;
Bahçemize güzelce sebze yaptýk. Topraðý çok güzel hazýrladýk,
ama ayrýk çýkmaya baþladý, öte
yandan da, yabani sarmaþýklar vardý, tedbir almadýk, uzana uzana
sebzenin aralarýna girdi, sebzeleri
sarmaya baþladý. Daha öte yandan, mormorik. uzana uzana sebzenin baþýndan aþaðý iniyor. Beri
yandan, diken otu sebzelerin arasýna girdi. Daha baþka yaramaz otlar
bitmeye baþladý.
Bunlarýn hepsi temizlenmeden. yetiþmekte olan sebze
oyumlarý ne olur?
Cýlýzlaþýr. kurur ve yerini, gelen
yabancýlara terk eder deðil mi?
Beynelmilelcilik budur iþte.
Evet, yerini baþka bitkilere terk
eden sebzelerden, bir müddet
sonra eser kalýr mý? Kalmaz.
Bir sebze yapýlmýþ yeri göz önüne getirelim. Ayný manzarayý seyredelim. Baþka yazýya gerek yok.
Ýþte Türk Milleti olarak kendimizi sebzeye benzeterek bile müþahede etsek. ilerici, gerici, saðcý,

solcu, tasavvufçu, nurcu, Süleymancý, beynelmilelci, Kürtçü, bilmem neci olursak, bunlar kendimizden midir'?
"Ýzm'ler, '"ist'ler. vesaireler bize
ait midir? Ýþte hep böyle. Kendimizle yabancýyý derhal tespit edip.
temizlemek zorundayýz. Aksi halde
birbirimizi dövmek deðil, kendimizi
öldürsek, yine esiriz demektir. Neden birbirimizi düþman edindik,
faydasý nedir?
Dünya insanlarý, kendilerini kabul ettirmek zorunu duyduklarý için
toplum toplum, millet millettirler.
Her millet kendine göre ulus kurmuþtur. Aileler gibi her ulus, kendi
þahsiyetini kabule uðraþýr.
Bir þehirde aileler nasýlsa, Dünyadaki uluslar da öyledir. Ailelerin
birbirleriyle iþleri olur, birbirlerinin iþ
ve alýþ veriþ ihtiyaçlarýný karþýlarlar.
Evet, þehrin içindeki aileler köylerdekilerle bile iliþkilidirler, alýþ veriþlerini yaparlar. Ancak bu alýþ veriþler evin içine girmez. Aileler, evinin gerekli iþ ve alýþ veriþlerini, dýþardan yapar. Ailesiyle de bütünlü-

ðünü, þah-siyetini sürdürür.
Demek oluyor ki, insanlarýn hayatý, bir merkezi noktadan gerekli
yerlere kadar uzanýr, yayýlýr, alýþ veriþini yapar. Ancak merkezliðini,
kaybetmemek zorundadýr.
Merkezi noktasýný karýþtýrýrsa.
toplamazsa, o merkeziyetini korumaz, kaybeder. Merkeziyetini
kaybeden, kaybolur. Daha varlýðý
kalmaz.
Merkeziyet, hususi hayatýn sýnýr merkezi ve toplumla iliþkilerin
gereklilikleridir. Toplumla iliþki
gerekleri hususi hayata karýþýrsa,
derhal hususiyet merkezi bozulur. Özellik, hayatýn niceliði ve niteliðidir. Nicel ile nitel bir yerde
olduðu halde, iþlerlikleri birbirine
kesinlikle karýþmaz.
Dünya ülkelerini þehir içinde
birer aile olarak ele alýrsak. Türkiye'miz epey zamandýr, niteliði ile
nicelliðini karýþýklýktan kurtaramamýþtýr maalesef. Bu ise, yok olmaya doðru giden tutumdur.
Çünkü özellik merkeziyeti, günden güne karýþmaktadýr.

"Özel kültürü olmayan milletin,
baðýmsýzlýðý söz konusu deðildir."
Abdulkadir DURU

CEViZ

Bazý bitkileri sürekli tüketiriz. Fakat
faydalarý ve þifalarý nelerdir onu bilmeyiz. Çok çeþitli kuruyemiþ türleri, fýndýk,ceviz, fýstýk ve daha birçok abur
cubur gibi yediðimiz yiyecek aslýnda
vücudumuza fayda saðlayan yiyecekler arasýndadýr. Bu tip yiyecekler aslýnda günlük hayatýmýzda çokça tüketiriz. Akþamlarý misafirler geldiðinde çay
ile birlikte kuruyemiþ ikram edilir. Tabii
bu yiyecekler çay ve muhabbet ile birlikte afiyetle tüketilirken, bir yandan da
saðlýk için birçok fayda ve yarar saðlar. Bu leziz yiyecekler hastalýklardan
korunmaya ve þifa bulmaya yardým
eder. Tüm bu kuruyemiþ diye adlandýrdýðýmýz yiyeceklerin içinde yer alan
ceviz faydalarý da saymakla bitmez.
Bu þifalý yiyecek vücut için birçok fayda ve yarar saðlar. Bizi hastalýklardan
korur ve þifa bulmamýza yardým eder.
Peki, bu þifalý yiyeceðin faydalarý nelerdir, saðlýk açýsýndan ne gibi yararlarý vardýr?

KIRKAMBAR
n KURU KAHVE
n BAHARAT
n YEMÝÞ
n AKTARÝYE
Gazi Cad. No: 50A
(Vergi Dairesi Yaný)
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CEVÝZ FAYDALARI NELERDÝR?
- Sert kabuklu bir yemiþ olan ceviz
bitkisinin latince adý juglans regia'dýr.
- Avrupa ve Asya'da çok fazla bilinen ve kullanýlan bir meyvedir.
- Yüksek miktarda omega 4 ve
omega 6 içerir. Ayrýca yüksek oranda
çinko ve potasyum da bulundurur.
- Vücudun savunma mekanizmasýný güçlendirir. Baðýþýklýk sistemini de
güçlendirerek kolay hastalanmaktan
korunmayý saðlar. Zindelik verir.
- Erken yaþlanmak istemiyor musunuz? Kýrýþýklýklarýn ve vücudunuzdaki çizgilerin oluþmasýndan mý korkuyorsunuz? Ýþte o zaman bu þifalý
meyveyi bolca tüketmelisiniz. Bu kabuklu yemiþ sayesinde erken yaþlanmayý geciktireceksiniz.
- Vücutta açýlan yaralarýn daha çabuk, daha hýzlý iyileþmesine yardým
eder.
- Kemik ve diþlerin yapýsýnýn güçlenmesine yardým eder.
- Böbreklere fayda saðlar.
- Çocuklarýn geliþimi için de oldukça faydalý bir meyvedir. Çocuklarýn da
mutlaka tüketmesi gereklidir.
- Kalp hastalýklarýna yakalanma riskini büyük ölçüde engeller. Kalp ile
dosttur. Kalp kaslarýný güçlendirir ve
kalp atýþýný düzenler.
- Özellikle Çin'de bu þifalý meyve
bolca tüketilir ve saðlýk açýsýndan faydalarý bilinir.
- Damarlarýn týkanmasýný, damar týkanýklýðýný engeller.
- E vitamini ve selenyum açýsýnda
oldukça zengin bir meyvedir. Önemli
bir antioksidandýr.

- Akciðer hastalýklarýna karþý savunma mekanizmasýný güçlendirmesi
de ceviz faydalarý arasýndadýr.
- Yüksek oranda B6 vitamini içerir.
B6 vitamini sayesinde kýrmýzý kan hücrelerinin oluþumuna yardým eder.
- Meme kanserini önlemeye yardým eder.
- Son yapýlan araþtýrmalara göre bu
þifalý meyve meme kanseri dýþýnda
prostat kanserine karþý da koruma
saðlar. Günde bir avuç tüketerek
prostat kanserine karþý da korunabilirsiniz. Bu kanser türüne yakalanmýþ
olunsa bile, bu meyveden günde bir
avuç tüketilmesi kanserli hücrelerin
büyümesini engellemeye yardým eder.

- Göðüs kanseri ve kalýn baðýrsak
kanseri gibi kanser türlerine de yakalanmayý önler.
- Herkesin bildiði gibi ceviz kabuðu
kýrýldýktan sonra içindeki þekli beyni
andýrýr. Beyin þeklini andýrmasý belkide
tesadüf deðildir. Bu þifalý bitki aslýnda
beyne oldukça faydalýdýr. Hafýzayý
güçlendirir, alzheimer hastalýðýna yakalanma riskini azaltýr.
- Kolesterolü düþürmeye yardým
eder.
- Dolaþým ve sinir sistemine fayda
saðlar.
- Uyku düzensizliðini engeller.
Uyuyamayan kiþilerdeki uyku düzensizliðini önler.
- Osteoporoz yani kemik erimesini
engellemesi de faydalarý arasýndadýr.
- Konsantrasyon eksikliðini engeller, konsantrasyonun artmasýna yardým eder.
- Depresyona iyi gelir.
- Fiziksel yorgunluðu engeller.
- Menopoz sýrasýnda da büyük fayda saðlar. Özellikle menopoz dönemindeki kadýnlar bu meyveyi bolca tüketmelidir.
- Diyabet yani þeker hastalýðýný ön-

lemeye yardým eder.
- Mideye fayda saðlar. Mide gazlarýný giderir.
- Baðýrsaklarý rahatlatýr ve baðýrsaklara iyi gelir.
- Soðuk algýnlýðýný giderir, kýþ hastalýklarýna yakalanmayý engeller. Grip,
nezle gibi kýþ hastalýklarýnýn iyileþmesine yardým eder.
CEVÝZ ZARARLARI NELERDÝR?
- Aslýnda bilinen zararý olmayan bir
meyvedir. Fakat çok miktarda tüketilirse kilo aldýrýr. Kilo almak istemeyen
kiþiler günde 2-3 cevizden fazla tüketmemelidir.
CEVÝZ HASTALIKLAR ÝÇÝN
NASIL KULLANILIR?
Ceviz aðacýnýn yapraklarý ve cevizin kabuklarý bir cezveye konur. Üzerine çýkacak kadar su eklenir, kaynatýlýr
ve demlenmeye býrakýlýr. Su ýlýndýktan
sonra süzülerek içilir. Cevizin bu suyu
þeker hastalýðýna iyi gelir. Cevizin bu
þekilde hazýrlanan suyuna bal eklenerek karýþtýrýlýp içilirse ishale fayda saðlar, kansýzlýðý giderir, sinir sistemine ve
kalbe iyi gelir.
K.K.77
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DÜNYA ÜNÝVERSiTELERARASI GÜREÞ
ÞAMPiYONASI BUGÜN BAÞLIYOR
Ýlki 1968 yýlýnda Ýstanbul'da düzenlenen Dünya Üniversitelerarasý Güreþ
Þampiyonasý, Hitit Üniversitesi'nin ev
sahipliðinde 25-30 Ekim tarihleri arasýnda Çorum'da yapýlacak.
1968 yýlýnda baþlayan ve
1996 yýlýndan sonra iki yýlda bir
düzenlenmeye baþlayan Dünya
Üniversitelerarasý Güreþ Þampiyonasý, 25-30 Ekim 2016 tarihlerinde Hitit Üniversitesi'nin ev sahipliðinde Çorum'da gerçekleþecek. Baþlangýcýndan itibaren ilk kez bir üniversite tarafýndan organize edilen þampiyonaya 29 ülkeden 261 sporcu ve 89
yetkili katýlacak.
Ülkelerin milli takým seviyesinde
temsil edileceði program, bugün saat
18:00'da Atatürk Kapalý Spor Salonu'ndaki açýlýþ töreni ile baþlayacak.

1968 yýlýnda 49 katýlýmcý ile baþlayan
þampiyonada bu yýl 350 sporcu karþý
karþýya gelecek. Güreþ sporunun ana
vataný Türkiye'de ve Çorum'da gerçekleþecek eleme müsabakalarý 2629 Ekim tarihleri yapýlacak.
Þampiyona, 30 Ekim tarihinde
yapýlacak final karþýlaþmalarýyla
son bulacak. Spor organizasyonlarý çalýþmalarýna son hýz
devam eden Hitit Üniversitesi, 2017
yýlýnda ise 11. Avrupa Üniversitelerarasý Salon Futbol Þampiyonasýna ev
sahipliði yapacak. Ülkemizde ilk defa
düzenlenecek olan Salon Futbolu
Þampiyonasý'na sporcu, teknik heyet
ve hakem ve Avrupa Üniversite Sporlarý Birliði'nin (EUSA) delegeleri ile birlikte 500'ün üzerinde spor insanýnýn
katýlýmý bekleniyor. (Haluk Söylemez)
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VEFAT EDENLER

Ýskilip derbisinde gülen taraf Ýskilipspor oldu
2016-2017 sezonunda 1.
Amatör Küme'de Bal Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen Ýskilipspor, ilk maçýnda Ýskilipgücü'nü 21'lik skorla geçti.
Ýskilip'i 1. Amatör Küme'de
temsil eden maçýnda gülen taraf
etkili oyunu ile Ýskilipspor oldu.
Garnizon Komutaný Çetin Öcal ve
Belediye Baþkaný Recep Çatma'nýn da takip ettiði müsabaka
85 dakika boyunca 10 kiþi oynayan Ýskilipspor'un maçý, 2-1'lik üstünlük ile kapattý. Karþýlaþmanýn
henüz 10. Dakikasýnda kaleci ile
karþý karþýya kalan Ýskilipgücü
oyuncusu Uðurcan'ý kaleci Hakan
Duran'ýn düþürmesi sonucu hakem penaltý noktasýna iþaret etti.
Ýskilipspor'dan Hakan ise kýrmýzý
kart ile oyun dýþýnda kaldý. Kazanýlan penaltýyý Ýskilipgücü adýna
Uðurcan gole çevirdi ve takýmýný
1-0 öne geçirdi. Bu dakikadan iti-

baren ataklarýný daha da sýklaþtýran Ýskilipspor, 22. Dakikada Sefa'nýn golüyle skorda eþitliði yakaladý. 35. dakikada bu sefer saðdan
geliþen atakta Yusuf'un ortasýnda
topla buluþan Murat Kayýlý ceza
yayý üzerinden düzgün bir vuruþla
Ýskilipgücü kalecisi Mustafa'yý çaresiz býraktý. Ýlk yarý bu sonuçla biterken ikinci yarýda karþýlýklý ataklar
sonucu baþka gol olmayýnca zorlu
müsabaka Ýskilipspor'un 2-1 lik
üstünlüðü ile sonuçlandý.
Öte yandan 1. Amatör Küme'de iddialý bir kadro oluþturan
Ýskilipspor, Bal Ligi hedefinde takýma 6 yeni futbolcu transfer etti.
Yeni transferler Yusuf Osmancýkspor, Selahattin ve Sefa Ulukavakspor, Bektaþ Çorumspor, Erdi, Çorum BelediyeSpor, Sivas
Emniyet Spor´dan Ýskilip'e atanan
Beden eðitimi öðretmeni Önder
oldu. (Haber Merkezi)

4 yanlýþ
1 doðruyu
götürecek

ÇOKTAN SEÇMELÝ
SORULARDA 4 YANLIÞ
1 DOÐRUYU GÖTÜRECEK
Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðýnýn yazýsý gereði, 2016-2017 Öðretim Yýlýndan itibaren Anadolu Üniversitesi Açýköðretim, Ýktisat ve Ýþletme
Fakültelerinde, sýnav sonuçlarýnýn deðerlendirilmesinde çoktan seçmeli
beþ seçenekli test tipi sorularda, dört
yanlýþ cevabýn bir doðru cevabý eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayýlý kararýyla kabul edilmiþtir.
KALAN SAYI HAM
PUAN OLACAK
Sýnav deðerlendirilirken doðru cevaplarýnýzýn sayýsýndan yanlýþ cevaplarýnýzýn sayýsýnýn dörtte biri düþülecek ve
kalan sayý sýnavla ilgili ham puanýnýz
olacaktýr. Anadolu Üniversitesi gerek
temel öðrenme materyali olan kitaplarda gerekse destek materyali olarak
https://ekampus.anadolu.edu.tr içinde
yer alan kaynaklarda sürekli güncelleme yapmaktadýr. Bu anlamda geliþen
teknolojinin sunduðu bütün imkânlar
seferber edilerek Türkiye'nin en büyük
e-öðrenme platformu siz öðrencilerimiz
için hizmet vermektedir. Öðrenci baþarýsýnýn artýrýlmasý için sürdürülebilir projeler geliþtirilmeye devam edecektir.
ÖNEMLÝ HATIRLATMA
Öðrencilerimizin Açýköðretim bürolarýndan teslim aldýklarý güncellenmiþ kitaplar ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresi dýþýnda herhangi
bir kaynaktan yararlanmamalarýný
önemle hatýrlatýrýz. Kurum dýþý kaynaklarýn güncel olmayacaðý ve maðduriyetlere neden olacaðýnýn bilinmesi gerekmektedir. Tüm öðrencilerimize duyurulur."
(Haber Merkezi)

- Çorum Belediyesi'nden emekli Hüsemettin
KÜÇÜKKÝÞÝ'nin eþi, Ekin Köyü'nden gelme Fevzi
KAYA'nýn ablasý, Yakup KAYA'nýn halasý Meryem
KÜÇÜKKÝÞÝ.
- Çakýr Köyü'nden, Lütfü ERDOÐMUÞ'un eþi,
Cavit, Osman ve Aydýn ERDOÐMUÞ'un annesi,
Kadir EKÝN'in kayýnvalidesi Feride ERDOÐMUÞ.
- Çalyayla Köyü'nden gelme, Hüseyin ve Muharrem KIDIÞ'ýn babasý Seydi KIDIÞ.
- Osmancýk, Doðan Köyü'nden gelme, Özrahman Cami emekli Ýmam Hatibi Ýsmail Hakký KOYUN'un babasý Mehmet Ali KOYUN.
- Çakýr Köyü'nden gelme, Minibüsçü Esnafýndan Mustafa CÝHAN.
- Þýyhhamza Köyü'nden gelme, Merhum Nuri
DEMÝR'in eþi, Sait, Ýlhan ve Ayhan DEMÝR'in annesi Þükriye DEMÝR.
- Hüseyin, Ali ve Bektaþ SOLMAZ'ýn kardeþi
Fadime SOLMAZ.
- Hýmýroðlu Köyü, Karþýyaka Mahallesi'nden
gelme, Hacer, Hatice, Mustafa ve Aycan ILGIN'ýn
annesi, Ýsmail ILGIN'ýn eþi Þehriban ILGIN.
- Elvançelebi Köyü'nden gelme Ahmet ÖNAL.
- Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü çalýþaný Yusuf, Salim ve Rüstem KAVAKLIK'ýn
babasý, Taþ Ocaðý'ndan emekli Ali KAVAKLIK.
- Ebu Bekir Cami emekli Ýmam hatibi Naci YÝÐÝT'in annesi, Osman YÝÐÝT'in eþi Mevlüde YÝÐÝT.
- Mecitözü, Figani Köyü'nden gelme, Osman
BÝLGEN'in babasý Kemal BÝLGEN.
- Alaca'dan gelme, Alaca Belediyesi'nden
emekli Murat ve Bilal DURULMUÞ'un babasý, Berber Esnafýndan Ali DURULMUÞ'un aðabeyi, Levent KÜRTOÐLU'nun kayýnpederi, Terzi Esnafýndan Halit DURULMUÞ.
- Arpalýk Köyü'nden gelme, Fadime ERKOÇ'un eþi, Serdal ve Serkan ERKOÇ'un babasý
Cemal ERKOÇ.
- Alaca, Alamas Köyü'nden gelme, Almanya'dan emekli Mustafa KAPLAN.
- Takalaklar' dan Merhum Fazlý ÖZCEYLAN'ýn
oðlu, Filiz ve Mehmet ÖZCEYLAN'ýn kardeþi Hüseyin ÖZCEYLAN.
- Emekli Hemþire Aynur SOFTA'nýn kýzý, Ayakkabýcý Esnafýndan Osman ÞAHÝN ve Ýsmail SOFTA'nýn yeðeni Pýnar SOFTA ULUYURT.

TARÝHTE BUGÜN

AÖF sýnavlarýnda

Açýköðretim Fakültesi'nin sýnav sonuçlarý deðerlendirilirken artýk 4 yanlýþ 1
doðruyu götürecek. Anadolu Üniversitesi, deðerlendirme sisteminde deðiþikliðe gitti. Artýk sýnavlarda 4 yanlýþ bir
doðruyu götürecek. Eski uygulamada
yanlýþlar doðruyu götürmüyordu. AÖF
sitesinden yapýlan açýklama þöyle:
"Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðýnýn 18/03/2016 tarihli ve 75850160-106158-16196 sayýlý yazýsýyla Açýköðretim
programlarý uygulayan üniversitelerin
ölçme ve deðerlendirme faaliyetlerinde
uygulama birliðinin saðlanmasýnda göz
önünde bulundurulmasý gereken hususlar ilgili üniversitelere bildirilmiþtir.

05:30
06:55
12:31
15:25
17:55
19:14

Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

Üniversite Fair-Play
Kervaný Çorum’da
Kervan ekibi 2016 yýlýnýn kýþ bölümü için startý Çorum'da veriyor
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
tarafýndan Üniversitelerde fair-play
felsefesinin yayýlmasýna yönelik olarak düzenlenen "Üniversite FairPlay Kervaný" 2016 yýlý ikinci bölüm
çalýþmalarýna Çorum Hitit Üniversitesi'nde baþlýyor. Fair-Play Kervan
Heyeti, Çorum'da ilk olarak Vali
Necmeddin Kýlýç, Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü ve Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan'ý
ziyaret edecek. Düzenlenecek FairPlay KonferansýnaTMOK Fair-Play
Komisyonu üyeleri ile birlikte Olimpiyat ve Dünya Þampiyonu güreþçi
Ahmet Ayýk ve1968'de maraton
branþýnda Olimpiyat 4. sü olan Ýsmail Akçay katýlacak.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
Fair- Play Üniversiteler Kervaný,
2016 yýlýnýn ikinci bölüm ziyaretlerinden ilkini Çorum Hitit Üniversitesi'ne gerçekleþtirecek ve kervan
heyeti Çorum'da Beden Eðitimi ve
Spor Yüksekokulu öðrencileri ile
buluþacak. Hitit Üniversitesi'nde 27
Ekim 2016 Perþembe günü yapýlacak Fair-Play organizasyonunda
Fair-Play olgusunun tanýtýlacaðý
farklý etkinlikler yer alacak.
Ziyaret sýrasýnda, Dünya Fair
Play Karikatür Sergisi açýlacak. Burada Fair Play Kervanýnýn Sponsorlarý; Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Kiðýlý ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi stantlarý da yer alacak. Ayrýca Fair-Play'i anlatan kitap, rozet ve broþür gibi materyaller öðrencilere daðýtýlacak.
(Haber Merkezi)

1147- Selçuklu ordusu, III. Conrad komutasýndaki II. Haçlý ordusunu Eskiþehir yakýnlarýnda bozguna uðrattý.
1854- Kýrým Savaþý sýrasýnda Ruslar ile Kýrým'ýn Akyar kentini kuþatan Türk-Ýngiliz-Fransýz ittifak kuvvetleri arasýnda Balaklava Savaþý
yapýldý. (Ýngiliz þair Alfred Tennyson'un "Hafif
Süvari Alayýnýn Hücumu" þiirine ilham veren
savaþ)
1937- Baþbakan Ýsmet Ýnönü istifa etti.
Ayný gün Celâl Bayar'ýn kurduðu hükümet
açýklandý.
1946- Serbest Güreþ Milli Takýmý, Ýsveç'te
Avrupa Þampiyonu oldu.
1957- Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Ýstanbul'da açýldý.
1970- Nüfus sayýmý yapýldý: Türkiye'nin
nüfusu 35.066.549
1980- 13 Temmuz 1979'da Mýsýr'ýn Ankara Büyükelçiliðini basan 4 Filistinli gerilla ölüm
cezasýna çarptýrýldý.
1981- Türkiye'nin Roma büyükelçiliðinde
görevli ikinci kâtip Gökberk Ergenekon, ASALA militanlarýnýn saldýrýsýna uðradý; 3 kurþun
yarasý aldý.
1984- Hepatit virüsü bulundu.
1984- Türkiye'de son kez bir ölüm cezasý
infaz edildi. Ýzmir'de bir soygun sýrasýnda 3 kiþiyi öldürmekten idama mahkûm Hýdýr Aslan,
Burdur Kapalý Cezaevi'nde asýldý.
1998- Cumhuriyetin 75. yýldönümü kutlamalarý çerçevesinde 80 il ve 700 ilçede, 75. Yýl
Cumhuriyet Yürüyüþü yapýldý. Yürüyüþlere
milyonlarca vatandaþ katýldý.
2003- Rektörler, öðretim üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve öðrenciler, Ankara'da Cumhuriyete Saygý yürüyüþü yaptý,
Anýtkabir'e giderek saygý duruþunda bulundu.
2005- Anadolu'da Vakit gazetesinin Almanya sýnýrlarý içinde basýlmasý ve daðýtýlmasý
yasaklandý.
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YIL: 1 / SAYI: 274

Ýmtiyaz Sahibi: Ayhan
Yazý Ýþleri Müdürü:

Ömer Faruk SÖYLEMEZ

Yönetim Yeri: Yavruturna Mah.
Kulaksýz Sok. 3/41 Çorum

Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

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

Ali Ceylani KOLAÇ

Elektrik kesintisi
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým
A.Þ. Çorum Koordinatörlüðü tarafýndan, Çorum'da yapýlacak olan
teknik çalýþmalar nedeniyle "Programlý Elektrik Kesintisi" uygulanacaðý açýklandý. Kamuoyunun önceden bilgilendirilmesi amacýyla
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ.
Çorum Koordinatörlüðü'nden yapýlan açýklamada, elektrik kesintisi
uygulanacak olan bölgeler, zaman
dilimi ve iþin içeriði þöyle:

"27.10.2016 Tarihinde Çorum
Ýli Bayat Ýlçesinde Kýrsal Þebeke
09:30-12:00 saatleri arasýnda
"Planlý Bakým Onarým" nedeniyle;
Eskialibey Köyü Tr2'ye,
27.10.2016 Tarihinde Çorum Ýli
Bayat Ýlçesinde Kýrsal Þebeke
13:30-16:30 saatleri arasýnda
"Planlý Bakým Onarým" nedeniyle;
Evci Ýmamoðlu Köyüne programlý
olarak elektrik verilemeyecektir."
(Haber Merkezi)

AYKANAT

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr

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

web: www.kesinkarar.com
e-posta: haber@kesinkarar.com
Bayi Daðýtým: Ecem Daðýtým
Adres: Yavruturna Mah. Cengiz
Topel Cad. No: 16/E ÇORUM
Tel: 0364 224 69 87

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

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

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

NÖBETÇi

ECZANELER
BUGÜN

BOZDOÐAN
ECZANESÝ
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFSIZ GAZETE
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(TEL: 234 46 45)
CEMÝLBEY CAD.
74/E

VOLKAN
ECZANESÝ

ÇORUM

HAVA

TAHMiNi

(TEL: 224 77 88)
HÜRRÝYET MEYDANI
NO: 6

ÖZBEY: KAZANMAYA
DEVAM EDECEÐiZ
Çorum Belediyespor Genel Kaptaný Yetkin Özbey, Manavgat maçýnda aldýklarý 4-0'lýk galibiyetin kendilerini mutlu ettiðini söyledi.

Yetkin Özbey

Akdeniz temsilcisinin grubun en genç ve çok koþan
ekiplerinden biri olduðuna dikkat çeken Çorum Belediyespor Genel Kaptaný Yetkin Özbey, bu maç öncesi kalesinde 4 gol gören bir takým önünde farka gitmenin kolay
bir iþ olmadýðýný dile getirdi.
Ligde bundan önce oynadýklarý maçlarda da en çok
pozisyona giren tarafýn kendileri olduðunun altýný çizen
Genel Kaptan Özbey, bu maçta girdikleri pozisyonlarý iyi
deðerlendirdiklerini belirterek," Manavgatspor grubun en
genç ve çok koþan takýmlarýndan. Bizim maça gelene kadar kalesinde 4 gol görmüþ bir takým karþýsýnda farka gitmek kolay deðil. Ancak biz dersimize çok iyi çalýþtýk, rakip
takýmýn artý ve eksilerini iyi analiz ettik. Bu da iþimizi kolaylaþtýrdý. Futbolcularýmýzýn da kendilerine verilen görevi iyi
yapmalarý sonucu sahadan sezonun en farklý skoruyla ayrýlmasýný bildik. Biz iyi bir takýmýz ve bu galibiyetlerin devamýnýn gelmesi için çalýþacaðýz. Bundan sonra iç ve dýþ sa-

hada puan kaybýný en aza indirerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu takýmýn bunu baþaracak gücü var" diye
konuþtu. Manavgat maçýnda kendilerini 90 dakika boyunca destekleyen taraftarlara da teþekkür eden Özbey, bundan sonraki maçlarda da bu desteðin artarak devam etmesini istediklerinin de altýný çizdi.
Çarþamba günü Ziraat Türkiye Kupasý maçýnda oynayacaklarý Trabzonspor maçýnýn kendileri için ayrý bir öneme sahip olduðuna deðinen Çorum Belediyespor Genel
Kaptaný Yetkin Özbey, "Trabzonspor nedenli güçlü bir takým olduðunu son oynadýðý Galatasaray maçýnda göstermiþ oldu. Böyle bir takýma karþý mücadele etmek elbette
çok zor. Ancak biz her þeye raðmen sahaya kazanmak
için çýkacaðýz. Tüm hazýrlýklarýmýzý da bu yönde yapýyoruz.
Ýnþallah gruplara kalan taraf biz oluruz. Yeter ki, Çarþamba günü tüm Çorum halký bizimle olsun ve desteklesin"
diye konuþtu.
(Haber Merkezi)

Trabzonspor maçýnýn biletleri 2 noktadan satýþta
Çorum Belediyespor'un, Trabzonspor ile
Çarþamba günü kendi sahasýnda oynayacaðý
Ziraat Türkiye Kupasý maçýnýn biletleri yoðun
talep görüyor.
Daha önce Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nýn önünden satýþa sunulan biletler þimdi
de Saat Kulesi'nin yanýndaki Hürriyet Parký'nýn önünde satýþa çýkartýldý. Basýn Sözcüsü
Mustafa Altunkaya, biletlere yoðun bir ilginin
olduðunu ve satýþlarýn tüm hýzýyla devam ettiðini söyledi. Altunkaya, Trabzonspor gibi
önemli bir kulübü konuk etmekten dolayý son
derece mutlu olduklarýný dile getirirken, " Çarþamba günü ülkemizin en önemli kulüplerinden biri olan Trabzonspor'u konuk edeceðiz.
Bunun için de çok mutluyuz. Bilet satýþlarýmýz
son hýzýyla devam ediyor. Çorumlularýn bu
maça yoðun ilgi duyduklarýný görüyoruz. Bu
maçý dolu tribünlere oynayarak ilimizin bir futbol þehri olduðunu tüm Türkiye'ye göstermek
arzusundayýz" diye konuþtu. (Haber Merkezi)

Veteranlar Ligi'nin
fikstür kuralarý çekildi
Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu (TMVFL) tarafýndan düzenlenen
Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi
grup kuralarý cumartesi günü Bodrum'da çekildi. Türkiye'nin farklý bölgelerinden takým yöneticilerinin katýldýðý kura çekiminde TMVFL
Federasyonu Baþkaný Kenan Gürsu, Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Türkiye Karmasý Teknik Direktörü Uður Eren de yer aldý.
2016-2017 Fikstür çekimi ile birlikte gruplar
ve takýmlarýn maç programlarý da belirlendi.
Batý Karadeniz Grubu ile birlikte toplam 7 bölgede Marmara 1 Beyaz ve Kýrmýzý Grup, Marmara 2, Ege Bölgesi, Doðu Karadeniz Bölgesi ve Doðu Anadolu Bölgesinden toplam 54 takýmýn maç programlarý belli oldu. Batý Karadeniz Grubunda Zonguldak Masterler, Karabük
Masterler, Bartýn Kozcaðýz Masterler, Düzce
Akçakoca Masterler, Çorum Hitit Masterler,
Yozgat Akdaðmadeni Masterler ve Samsun
Masterler takýmlarý bulunuyor.
29-30 Ekim tarihinden itibaren lig baþlayacak ve ilk yarý 24-25 Aralýk'ta oynanacak maçlarla tamamlanmýþ olacak.
(Haber Merkezi)

"BELEDÝYEDE
FARKLI
TARÝFE"
Geçtiðimiz hafta deplasmanda
Van B.B. Spor deplasmanýnda 1 puanla dönen Çorum Belediyespor, bu
moralle sahasýnda Manavgatspor'u
güzel bir oyunla farklý yenmesini bildi.
Demek ki doðru oyun sahada galibiyeti getiriyor. Bu maçta Belediyespor
sahanýn üç bölgesinde de baþarýlý futbolla göz doldurdu. Her bölgede rakipten çok çok üstündük. Ýyi paslar,
alan daraltma, final paslarý, rakibe
pres bu maçta göze batan unsurlardý.
Bu maçta Belediyespor genellikle kanatlar ve ara toplarla daha çabuk ataða kalktý. Bunun neticesinde bir kanat
organizasyonunda 20'inci dakikada
Tahir'in güzel ortasýnda topa sýrtý döndük olmasýna raðmen topla buluþan
Sabahattin güzel bir þutla takýmýn 1-0
öne geçirdi. U golle maçta moral bulan Çorum Belediyespor ataklarýný artýrdý. 22'inci dakikada savunmanýn
arasýnda iyi yükselen Ahmet Köseoðlu takýmý 2-0 öne geçirdi. Ýlk yarý bu
skorla sona erdi. Ýkinci yarý ya ayný
oyun anlayýþý ile devam eden Çorum
Belediyespor sahada futbol adýna gereken her þeyi yaptý. Saðlý sollu ataklarla Manavgat kalesine yüklenen Belediyespor 46'ýncý dakikada Ferhat
Duman'ýn golü skoru 3-0'a taþýdý. Sahada futbol adýna güzel iþler ve doðru
þeyler yapan bir Belediyespor vardý.
58'inci dakikada Ferhat Duman'ýn yerine Çaðrý Tekin, 71'inci dakikada Aykut Emre Yakut'un yerine Bilal Özhan
oyuna dahil oldu. Oyuna sonradan
dahil olan her iki futbolcu takýma katký
saðlamaya çalýþtýlar. Diðer arkadaþlarý
gibi sahada iyi mücadele ortaya koydular. Güzel paslar ve kanat organizasyonu neticesinde 77'inci dakikada
saðdan topu taþýyan Sebahattin Usta
güzel bir orta ile Yakup'u altý pas üzerinde topla buluþturdu ve Yakup'un
güzel plasesi ile takýmýn dördüncü golünü rakip aðlara gönderdi. Doðru
oyun galibiyeti getirdi. Ýnþallah Belediyespor ayný oyunu diðer maçlarda da
göstererek istediði sonuçlarý alýr ve istediði hedefe de ulaþmýþ olur.

ÇORUM BELEDiYESPOR
TRABZON’A BiLENiYOR
Çorum Belediyespor, Çarþamba günü kendi sahasýnda oynayacaðý
Trabzonspor maçýnýn hazýrlýklarýna dün de devam etti. Ulukavak Nazmi
Avluca Sahasý'nda yapýlan antrenmanda tüm futbolcular hazýr bulundu.
Teknik Direktör Serdar Bozkurt nezaretinde yapýlan antrenman ýsýnma
hareketler, kondisyon, 5'e 2 ve yarý alanda taktik çalýþmasýyla sona erdi.
BAÞKAN DA ÝZLEDÝ
Çorum Belediyespor'un, dün yaptýðý antrenmaný Kulüp Baþkaný Zeki
Gül de izledi. Nazmi Avluca Sahasý'nda yapýlan antrenmaný bir süre takip
eden Gül, Futbol Þube Sorumlusu Okan Hergün, Genel Kaptan Yetkin
Özbey ve Altyapý Sorumlusu Sinan Özdilli ile yan yana geldi. Futbol Þube Sorumlusu Okan Hergün'den takýmla ilgili son bilgileri alan Gül, antrenmaný bir süre izledikten sonra sahadan ayrýldý. (Haber Merkezi)

