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15 Mayýs 2023 Pazartesi       Siyasi Baðýmsýz Gazete       Fiyatý: 2 TL

2’DE

6’DA

6’DA

BAÞKAN VE KAYMAKAM 
ÝNCELEMELERDE BULUNDU

Ýskilip Kaymakamý Yunus Emre Vural ile
Belediye Baþkaný Ali Sülük Ýskilip'te yapý-

mý ve güçlendirme çalýþmalarý devam eden eði-
tim kurumlarýnda, Gençlik Merkezi inþaatýnda,
Belediye Aþevinde ve depremzede misafirler
için kurulan Hayýr Çarþýsýnda incelemelerde bu-
lundular.

Ýncelemelerle ilgili olarak açýklamada bulu-

nan Belediye baþkaný Ali Sülük; "Kaymakamý-
mýz Yunus Emre Vural Ýle birlikte ilçemizde in-
þaat çalýþmalarý devam eden Ebussuud Efendi
Ýlköðretim okulu bina inþaatý, Ýskilip Teknik ve
Anadolu Lisesi Halý Saha Projesi ve bitmeye
yakýn Ýskilip Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Güç-
lendirme Projesi, Gençlik Merkezi inþaatýnda
incelemelerde bulunduk” dedi. 2’DE

ÝSKÝLÝP'TE ÇÝLEK FÝDESÝ DAÐITILDI
Ýlçe Tarým ve Orman

Müdürlüðü, Ziraat
Odasý Baþkanlýðýnýn des-
tekleri ile çilek üretimi
yapan çiftçilere Ýskilip'te
yüzde 70 hibeli çilek fi-
desi daðýtýmý yapýldý. Bu
çerçevede; Tarým ve Or-
man Bakanlýðýnýn 2022
yýlý yatýrým programý kap-
samýnda hayata geçirilen
proje ile 130 çiftçiye yüz-
de 70 hibe yoluyla 64 de-
kar alanda kullanýlacak
olan 250 bin fide daðýtýmý
yapýldý. 3’DE

Komþusunu öldürüp kaza süsü 
veren sanýða müebbet istemi

3’DE

ÝSKÝLÝP ÝTFAÝYESÝ GÖZ DOLDURUYOR
Türkiye'nin en baþarýlý itfaiye teþkilatlarýn-

dan biri olan Çorum Belediyesi itfaiye
teþkilatý, tecrübesini ilçe itfaiyeleriyle paylaþý-
yor. Her türlü zorlu þartlar altýnda canlarýný orta-
ya koyan itfaiyeciler, eðitim programý kapsa-
mýnda, yanan binanýn içerisine girdi, alevlerin
arasýndan arama kurtarma tatbikatý yaptý.

ÝSKÝLÝP ÝTFAÝYESÝ ÝLÇELER 
ARASINDA EN BAÞARILISI

Geçmiþten günümüze deðiþen teknolojiye
ayak uydurarak kendisini geliþtiren Çorum Bele-
diyesi Ýtfaiye Müdürlüðü, ilçe itfaiyelerine de
eðitimler veriyor. 

Bütün ilçeleri kapsayan eðitim programlarý
gruplar halinde yapýlmaya devam ediyor. Toplam
12 eðitim programý ile yaklaþýk 120 kiþiye 40'ar
saatlik teorik ve uygulamalý eðitim verilmesi he-
defleniyor. Ýskilip itfaiyesi uygulamalý eðitimde
tüm eðitimleri baþarý ile tamamladý. 4’DE

YAÐIZ BATU BEBEK 
YARDIM BEKLÝYOR

Daha 3 ayýný bile doldurmayan SMA
TÝP 1 hastasý Yaðýz Batu Demirtaþ'ýn

ilaca ulaþmasý için valilik izinli kampanyasý
sürüyor. Çorumlu annenin bebeði Yaðýz Ba-
tu'nun ilacýna kavuþmasý için aile mücadele
ediyor. SMA olarak bilinen, sinir hücrelerinin
iþlevini yerine getirememesi yani zayýflama-
ya ve genellikle ölümcül kas güçsüzlüðüne
sebep olan hastalýk, Türkiye'de 6 bin kiþiden
birinde görülüyor. 4’DE

AKÝL VE ZEKA OYUNLARINDA DERECEYE 
GÝREN ÖÐRENCÝLERE ÖDÜLLERÝ VERÝLDÝ 

Çorum da düzenlenen Akýl ve Zekâ
Oyunlarý Turnuvasýnda dereceye giren

ve Atatürk Ýlk ve Orta okulu temsil eden öð-
rencilerine düzenlenen törenle ödül töreni dü-
zenlendi.

Okul Müdürü Mustafa Koçak yaptýðý açýk-
lamada "Öðrenci ve öðretmenlerimizi tebrik
ederiz.” dedi. 5’DE

"2023 Yýlý Hac 
Hazýrlýk Kursu" 
düzenlendi
Ýskilip Ýlçe Müftülüðü tarafýndan 2023

yýlýnda Ýskilip ve Uðurludað ilçeleri-
mizden hacca gidecek olan hacý adaylarýna
yönelik "Hac Hazýrlýk Kurslarý" düzenledi.

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Seyahat
Acentelerinin 2023 Yýlý Hac Organizasyo-
nuyla Ýskilip ve Uðurludað Ýlçemizden kut-
sal topraklara gidecek vatandaþlara yönelik
Ýlçe Müftülüðümüz tarafýndan Ebussuud
Efendi Erkek Kur'an Kursu Konferans Sa-
lonunda 8-9 Mayýs tarihlerinde "Hac Hazýr-
lýk Kurslarý" düzenlendi. Kur'an-ý Kerim ti-
laveti ile baþlayan programda Hac ve Umre
konularýnda yapýlan sunumlar eþliðinde ha-
cý adaylarýna önemli bilgiler aktarýldý. 6’DA

ÝBN-ÝSÝNA MESLEKÝ 
VE TEKNÝK ANADOLU 
LÝSESÝ ÞAMPÝYON 

Ýlçemizde 19 Mayýs Gençlik Haftasý kapsa-
mýnda çeþitli sportif etkinlikler düzenlendi.

Ýskilip Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ve Gençlik
ve Spor Ýlçe Müdürlüðü rehberliðinde liseler ara-
sý futbol ve atletizm branþlarýnda mücadeleler ta-
mamlandý. Futbolda turnuvaya 6 takým katýldý.
Yapýlan mücadeleler sonunda futbolda Ýbn-i Sina
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi þampiyonluðu
elde etti.Ýskilip Anadolu Ýmam Hatip Lisesi 2.
olurken Akþemseddin Anadolu Lisesi 3. oldu. At-
letizm branþýnda ise 100 metre kýz ve erkek ya-
rýþmalarý yapýldý. Yarýþmalarda kýzlarda; 1. Ýski-
lip Anadolu Lisesinden Ayþenur Kaplan; 2. Sul-
tan Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesin-
den Pýnar Aslan; 3. Ýse Akþemseddin Anadolu Li-
sesinden Sude Dalkýlýç oldu. 
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Özel ilan-reklam 
(sütun/cm)

3 TL

Vefat, teþekkür, 
baþsaðlýðý vb. mesajlar

(4 sütun 10 cm 
maktu olarak)

90 TL

Toplantý ilanlarý 
(maktu)

90 TL

Birinci sayfa 
(3 Sütun/7 cm. maktu)

150 TL

Satýlýk - Yitik - Eleman
Arama vb. ilanlarý (2

sütun/5 cm.)
30 TL

Tüzük (maktu olarak)
375 TL

Tam sayfa 
ilan - reklam

750 TL

Abonelik Þartlarý
1 Yýl: 100 TL

Ýl Dýþý: 200 TL

www.iskilipgazetesi.com

Kuruluþ Tarihi: 
28 Þubat 2008
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Ýskilip Kayma-
kamý Yunus Emre
Vural ile Belediye
Baþkaný Ali Sülük
Ýskilip'te yapýmý ve
güçlendirme çalýþ-
malarý devam eden
eðitim kurumlarýn-
da, Gençlik Merkezi
inþaatýnda, Belediye
Aþevinde ve dep-
remzede misafirler
için kurulan Hayýr
Çarþýsýnda incele-
melerde bulundular.

Ýncelemelerle il-
gili olarak açýklama-
da bulunan Belediye
baþkaný Ali Sülük;
"Kaymakamýmýz
Yunus Emre Vural
Ýle birlikte ilçemizde
inþaat çalýþmalarý
devam eden Ebussu-
ud Efendi Ýlköðre-
tim okulu bina inþa-
atý, Ýskilip Teknik ve
Anadolu Lisesi Halý
Saha Projesi ve bit-
meye yakýn Ýskilip
Anadolu Ýmam Ha-
tip Lisesi Güçlendir-
me Projesi, Gençlik
Merkezi inþaatýnda
incelemelerde bu-
lunduk. Aþevimizi
ve depremzede va-
tandaþlarýmýz için
Sosyal Yardýmlaþma
Vakfý ile birlikte
kurduðumuz Hayýr
Çarþýmýzý ziyaret et-
tik" dedi. (Ali Ýnaç)

BAÞKAN VE KAYMAKAM 
ÝNCELEMELERDE BULUNDU
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Ýlçe Tarým ve Orman Müdür-
lüðü, Ziraat Odasý Baþkanlýðýnýn
destekleri ile çilek üretimi ya-
pan çiftçilere Ýskilip'te yüzde 70
hibeli çilek fidesi daðýtýmý ya-
pýldý.

130 ÇÝFTÇÝYE 250 BÝN 
FÝDE DAÐITIMI YAPIL-

DI
Bu çerçevede; Tarým ve Or-

man Bakanlýðýnýn 2022 yýlý yatý-
rým programý kapsamýnda haya-
ta geçirilen proje ile 130 çiftçiye
yüzde 70 hibe yoluyla 64 dekar
alanda kullanýlacak olan 250 bin
fide daðýtýmý yapýldý.

Fide daðýtým programýna
Kaymakam Yunus Emre Vural,
Belediye Baþkaný Ali Sülük Zi-
raat Odasý Baþkaný Adem Efe ile
Ýlçe Tarým ve Orman Müdürü
Murat Karaslan ve üreticiler ka-
týldý.

YÜZDE 70 HÝBELÝ 
ÇÝLEK FÝDESÝ 
DAÐITIMI YAPILDI
Ýskilip'te çilek üreticiliðinde

öncülük eden, organik Ýskilip
Çileðinin bu güne gelmesinde
önemli katkýlarý bulunan ayný
zamanda Yüksek Ziraat Mühen-
disi olan Ýskilip Belediye Baþka-
ný Ali Sülük konu ile ilgili ola-
rak; "Kaymakamýmýz Yunus
Emre Vural ile birlikte, Ýlçe Ta-
rým ve Orman Müdürlüðü ve Zi-
raat Odasý Baþkanlýðý destekle-
riyle ilçemizde Çilek Üreticiliði
yapan çiftçilerimize yüzde 70
hibeli çilek fidesi daðýtýmý ger-
çekleþtirdik.

ALÝ SÜLÜK; "ÝSKÝLÝP
ÇÝLEÐÝ GELÝR 
KAYNAÐI OLMAYA
DEVAM EDECEK"

Ýskilip çileði projesi çiftçile-

rimize gelir kaynaðý olmaya de-
vam edecektir. Baþta Kayma-
kamlýðýmýz olmak üzere çilek
yetiþtiriciliði projesinin en ba-
þýndan bu yana emeði geçen her-
kese teþekkür etti. (Ali Ýnaç)

Çorum'un Ýskilip ilçesinde ya-
þayan Mustafa Karaçam (53), ge-
çen yýl Ekim ayýnda aralarýnda
anlaþmazlýk olan komþusu Sefer
Öztürk'ü (43) av tüfeði ile öldür-
dükten sonra, traktörle üzerinden
geçerek kaza görünümü verme
suçuyla tutuklandý. Ýþlenen bu
korkunç suçun ardýndan Kara-
çam'a aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet ha-
pis cezasý istemiyle dava açýldý.

Arkadaþýný öldürüp kaza gibi
gösteren sanýðýn akýl saðlýðýnýn
yerinde olup olmadýðý belirlene-
cek.

Çorum'un Ýskilip ilçesinde
aralarýnda husumet bulunan Sefer
Öztürk'ü (43), av tüfeði ile vura-
rak öldürdüðü suçlamasýyla aðýr-
laþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasý
istemiyle tutuklu yargýlanan
Mustafa Karaçam (53), "Arkada-
þýmý öldürdüðüm için çok üzül-
düm. Olay sonrasý intihar etmeyi
düþündüm ama sonra vazgeçtim"
dedi. Mahkeme heyeti, sanýk Ka-
raçam'ýn akýl saðlýðýnýn yerinde
olup olmadýðýnýn belirlenmesi
için Ýstanbul Adli Týp Kurumu 4.
Ýhtisas Kurulu'na sevk edilmesi
kararýný verdi.

CÝnayet nasýl iþlenmiþti?
Ýskilip ilçesine baðlý Seki kö-

yünde geçen yýl ekim ayýnda,
komþu olan Sefer Öztürk ve Mus-
tafa Karaçam arasýnda odun kes-
me meselesinden tartýþma çýktý.
Olaydan birkaç gün sonra yine
ayný konuda tartýþan Öztürk ve
Karaçam arasýnda kavga çýktý.
Kavgada Mustafa Karaçam, av

tüfeðiyle Sefer Öztürk'ü öldürüp,
onun traktörüyle üzerinden geçti.
Ardýndan traktörü devirdiði öne
sürülen Karaçam, Öztürk'ün ce-
sedini, römorkun altýna yerleþti-
rerek kaza görünümü verdi. Ce-
nazede yakýnlarýna baþsaðlýðý di-
leyen ve definde mezar kazarak
yardýmcý olan Mustafa Karaçam,
olayýn ortaya çýkmasýnýn ardýn-
dan jandarma tarafýndan gözaltý-
na alýndý. Karaçam, iþlemlerinin
ardýndan çýkarýldýðý hakimlikçe
de tutuklandý.

Önce öldürdü, sonra trak-
törle üstünden geçti!

Hakkýnda 'tasarlayarak adam
öldürme' suçundan aðýrlaþtýrýlmýþ
müebbet hapis cezasý istenen
Mustafa Karacam bugün Çorum
2. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde ilk
kez hakim karþýsýna çýktý. Duruþ-
maya tutuklu sanýðýn yaný sýra ta-
raf avukatlarý da katýldý

Mahkemede dinlenen Musta-
fa Karaçam, "Olaydan birkaç gün
önce Sefer Öztürk ile odun kesme
meselesinden tartýþtýk. Bana kü-
fürler etti. Sonra Sefer evime gel-
di ve bana orada da küfürler etti.
O gün evime gittim ve uyudum.
Sabah kalktýðýmda odun kesim
motorunu Sefer ile beraber kesim
yerine götürmek istedim. Çünkü
her ne kadar küfretse de aramýzda
bir þey olmadýðýný düþüyordum.
Kesim yerine yaklaþtýðýmda trak-
törünün geldiðini gördüm. Elimle
iþaret edip beni traktörüne alma-
sýný bekledim. Ancak, o traktörü
üstüme sürüp beni yere düþürdü.
Sabah erken gittiðim için vahþi
hayvanlarý düþünerek yanýma tü-
feðimi almýþtým. Traktörü geri
geri sürmeye baþladý. Sonra elin-
de balta vardý ve korktuðum için
havaya bir el ateþ açtým. Ben ha-
vaya ateþ açýnca o da traktörden
düþtü. Traktör çalýþtýðý için dur-
durmak istedim. Ayaðýmý yanlýþ-
lýkla debriyaja bastým. Traktör bu
sýrada üzerinden geçmiþ, baktý-
ðýmda öldüðünü fark ettim. Trak-
tör üzerinden geçerken de devril-
di, yerde urgan vardý, kendimi as-
mak için onu aldým. Arkadaþýmý
öldürdüðüm için çok üzüldüm.
Urganý köyde bir aðaca taktým,
sonra intihar etmekten vazgeç-
tim. Eve gittim ve ertesi gün jan-
darmalar geldi. Yaþananlarý onla-
ra anlattým" dedi.

Akýl saðlýðý raporu istendi
Sanýk savunmasýnýn ardýndan

tanýklar dinlendi ardýndan da
Cumhuriyet savcýsý mütalaasýný
verdi. Savcý, sanýðýn tasarlayarak
deðil, kasten öldürme suçundan
cezalandýrýlmasýný talep etti.

Sanýðýn avukatý Derya Özte-
kin ise müvekkilinin telkine çok
müsait olduðunu, bu nedenle akýl
saðlýðýnýn yerinde olup olmadýðý-
nýn belirlenmesi için rapor alýn-
masýný talep etti.

Mahkeme heyeti, sanýk Mus-
tafa Karaçam'ýn akýl saðlýðýnýn
yerinde olup olmadýðýnýn belir-
lenmesi için Ýstanbul Adli Týp
Kurumu 4. Ýhtisas Kurulu'na sevk
edilmesi kararýný verdi. Mahke-
me, eksiklerin tamamlanmasý için
duruþmayý erteledi. (Ali Ýnaç)

ÝSKÝLÝP'TE ÇÝLEK FÝDESÝ DAÐITILDI

Komþusunu öldürüp kaza süsü 
veren sanýða müebbet istemi
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Türkiye'nin en baþarýlý itfaiye teþkilat-
larýndan biri olan Çorum Belediyesi itfaiye
teþkilatý, tecrübesini ilçe itfaiyeleriyle pay-
laþýyor. Her türlü zorlu þartlar altýnda can-
larýný ortaya koyan itfaiyeciler, eðitim
programý kapsamýnda, yanan binanýn içeri-

sine girdi, alevlerin arasýndan arama kur-
tarma tatbikatý yaptý.

ÝSKÝLÝP ÝTFAÝYESÝ ÝLÇELER 
ARASINDA EN BAÞARILISI
Geçmiþten günümüze deðiþen teknolo-

jiye ayak uydurarak kendisini geliþtiren
Çorum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü, ilçe
itfaiyelerine de eðitimler veriyor. Bütün il-
çeleri kapsayan eðitim programlarý gruplar
halinde yapýlmaya devam ediyor. Toplam
12 eðitim programý ile yaklaþýk 120 kiþiye
40'ar saatlik teorik ve uygulamalý eðitim
verilmesi hedefleniyor. Ýskilip itfaiyesi uy-
gulamalý eðitimde tüm eðitimleri baþarý ile
tamamladý.

ÝSKÝLÝP ÝTFAÝYESÝ TEORÝK 
VE UYGULAMALI 
EÐÝTÝMLERDE BAÞARILARI 
ÝLE DÝKKAT ÇEKÝYOR
Yangýna müdahale, önleyici tedbirler,

kiþisel koruyucu ekipmanlarýn kullanýmýy-
la ilgili yapýlan teorik eðitimlerin ardýndan,
Ýtfaiye Müdürlüðü eðitim alanýnda yangýna
müdahale konusunda uygulamalý eðitimler
yapýlýyor. Yangýndan korunma, yangýnýn
söndürülmesi, can ve mal kurtarma gibi
konularýn ele alýndýðý eðitimde personel,
alýnan önlemler çerçevesinde yangýna mü-
dahale ve yangýn bölgesinde arama kurtar-
ma faaliyetleriyle ilgili uygulamalý eðitim-
ler yapýyor. 

Pratik eðitimler, geri dönüþüm malze-
melerinden yapýlan ve geçtiðimiz aylarda
faaliyete giren Ýtfaiye Müdürlüðü eðitim
sahasýnda gerçekleþtiriliyor. Burada farklý
yangýn olaylarýna müdahale eden itfaiye
personeli, yerinde ve hýzlý müdahaleleriyle
eðitimi baþarýyla tamamlýyor. Ýskilip Ýtfa-
iyesi teorik ve uygulamalý eðitimlerde ba-
þarýlarý ile dikkat çekiyor.

EÐÝTÝMLER ÖNÜMÜZDEKÝ 
GÜNLERDE DE DEVAM EDE-

CEK
Yaptýklarý eðitim faaliyetleriyle ilgili

bilgiler veren Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Alper Zahir, "Belediye Baþkanýmýz Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn'ýnvizyonu doðrultu-
sunda itfaiyemizin araç, ekipman ve perso-
nel bilgi, becerilerini gün geçtikçe geliþtiri-
yoruz. 

Yangýn ve felaketlere hýzlý ve etkili mü-
dahale etmek için yoðun gayret gösteren it-
faiye personelimiz asli görevlerinin yaný
sýra bilgi ve deneyimlerini ilçe itfaiye teþ-
kilatlarýyla da paylaþýyor. 

Ýtfaiyecilik alanýnda geliþmeleri takip
etmek ve pratikte uygulayabilmek için her
zaman eðitime öncelik vermek zorunda-
yýz.” dedi. (Ali Ýnaç)

Daha 3 ayýný bile doldurmayan SMA TÝP 1
hastasý Yaðýz Batu Demirtaþ'ýn ilaca ulaþmasý
için valilik izinli kampanyasý sürüyor. Çorum-
lu annenin bebeði Yaðýz Batu'nun ilacýna ka-
vuþmasý için aile mücadele ediyor. 

SMA olarak bilinen, sinir hücrelerinin iþle-
vini yerine getirememesi yani zayýflamaya ve
genellikle ölümcül kas güçsüzlüðüne sebep
olan hastalýk, Türkiye'de 6 bin kiþiden birinde
görülüyor.

9 GÜNLÜKKEN TEÞHÝS KONULDU
Henüz daha 9 günlükken SMA Tip 1 has-

talýðý tanýsý koyulan bebek Yaðýz Batu'nun da
saðlýðýna ulaþmasý için kampanya sürüyor.

Yaðýz Batu bebeðin iyileþmesi için yurtdý-
þýnda bulunan zolgensma ilacýný almasý gere-
kiyor. Doktorlar ilacý 6 ay içerisinde alýrsa iyi-
leþme ihtimalinin yüzde 98 olduðunu söylü-
yor. 

Yaðýz Batu bebeðin dünyanýn en pahalý ila-
cý olan zolgensma ilacýna ulaþmasý için Valilik
tarafýndan izinli olan kampanya baþlatýldý.

SADECE YÜZDE 1'Ý TOPLANDI
Ýlaç bedeli 1 milyon 879 bin dolar iken þu

ana kadar sadece ilaç ücretinin yüzde 1'i top-
lanabilmiþ durumda.

Bebeðin Çorumlu annesi Zeynep Demirtaþ
ve babasý Hakan Demirtaþ, Yaðýz Batu'nun
saðlýðýna kavuþmasý için Çorumlulardan des-
tek bekliyor.

Instagram: smayagizbatu
VALÝLÝK ONAYLI KAMPANYA
? TR34 0001 0090 1043 3575 3050 01
$ TR07 0001 0090 1043 3575 3050 02
€ TR77 0001 0090 1043 3575 3050 03
Alýcý Adý: Yaðýz Batu Demirtaþ
Bankasý: Ziraat Bankasý
Yurtdýþý hesabý:
Alýcý Adý: sma kids
NL43 BUNQ 2085 5061 78
SWIFT/BIC CODU: BUNQNL2A
Açýklama: Nefes ol

ÝSKÝLÝP ÝTFAÝYESÝ GÖZ DOLDURUYOR

DAHA 3 AYLIK…

YAÐIZ BATU BEBEK YARDIM BEKLÝYOR
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Çorum da düzenle-
nen Akýl ve Zekâ
Oyunlarý Turnuvasýnda
dereceye giren ve Ata-
türk Ýlk ve Orta okulu
temsil eden öðrencileri-
ne düzenlenen törenle
ödül töreni düzenlendi.

Okul Müdürü Mus-
tafa Koçak yaptýðý
açýklamada "Öðrenci
ve öðretmenlerimizi
tebrik ederiz. 

Ayrýca Çorum 1.si
olarak Türkiye finalle-
rinde okulumuzu temsil
edecek öðrencilerimiz
Öznur ÖK ve Beyzanur
AKDOÐAN a ve da-
nýþman öðretmenlerine
baþarýlar dileriz" dedi.
(Ali Ýnaç)

Rahatsýzlandýðý için mitingleri iptal edilen
Memleket Partisi lideri Muharrem Ýnce kurmayla-
rýyla buluþtu. Adaylýktan çekilip çekilmeyeceði
noktasýnda farklý iddialar ortaya atýlan Muharrem
Ýnce kritik bir toplantýsý düzenledi. Ýnce, açýklama-
sýnda cumhurbaþkaný adaylýðýndan çekildiðini du-
yurdu.

Memleket Partisi Genel Baþkaný ve Cumhurbaþ-
kaný adayý Muharrem Ýnce, basýn toplantýsý düzen-
ledi. Ýnce hakkýndaki iddialar sonrasý soruþturma
baþlatýlmýþtý. MP Genel Baþkan Yardýmcýsý Özkal,
'Bu iftiralar saðlýk da bozar psikoloji de bozar' de-
miþti. Muharrem Ýnce, 'Ýsrailli bir porno sitesinden
kesilen görüntülerle montaj yaptýlar' dedi.

Ýnce, "Sahte dekontlar, jipler, olmayan bacanak-
lar, olmayan görüntüler, olmayan fotoðraflar... Ýsra-
illi bir porno sitesinden alýyor görüntüyü, benim
kelleyi kesip oraya koyuyor ve bunu FETÖ'cüler
yapýyor ama ne yazýk ki muhalif olacaðým diye bu-
nu paylaþanlar var. Bu ülkenin savcýlarý, gazetecile-
ri bunlara deðinmediler. 45 gündür bu sahte görün-
tüler yayýmlanýyor. Özel hayatýn gizliliði diye ya-
zanlar FETÖ'cülerin ortaðýdýr. Özel hayatýn gizliliði
olabilmesi için benim böyle görüntülerimin olmuþ
olmasý lazým.

Geçmiþte yaþananlarda o görüntüler vardý ama
gizlice çekilmiþti. Benimkisi öyle deðil ki. Benim
böyle bir görüntüm, ses kaydým yok. Bu özel hayat
falan deðil, iftira. Türkiye Cumhuriyeti Devleti be-
nim, bir cumhurbaþkaný adayýnýn itibarýný koruya-
mamýþtýr. Bu ülkenin savcýsý, medyasý, emniyeti be-
nim itibarýmý korumakla görevlidir.

Memleket Partisi mutlaka Meclis'te olmalýdýr.
Memleket Partisi'ne her evden 1 oy istiyorum. Sa-
raydan para aldý, çekilemez' diyenlere sesleniyo-
rum. Benim bu kumpaslardan, montajlardan, sahte
dekontlardan, olmayan jiplerden korktuðum yok.
45 gündür buna direniyorum. 

En son geldikleri nokta 'O çekilemez, saraydan
para aldý, parayý geri mi ödeyecek' diye soranlar var.
Adaylýktan çekiliyorum. Bunu memleketim için ya-
pýyorum. Seçimi kaybettikleri gün tüm suçu bize
atacaklar, bahaneleri kalmasýn istiyorum." dedi.
(Haber Merkezi)

ÝNCE ADAYLIKTAN ÇEKÝLDÝ 
SEÇÝME GÝRMEDÝ

AKÝL VE ZEKA OYUNLARINDA DERECEYE 
GÝREN ÖÐRENCÝLERE ÖDÜLLERÝ VERÝLDÝ 

KOSGEB tarafýndan deprem bölgesindeki iþ-
letmelerin faaliyetlerine hýzla dönmesi için yeni
bir çalýþma daha devreye alýndý. Bu çerçevede
deprem bölgesine özel olarak giriþimcilik desteði
limitleri arttýrýldý.

Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme
ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB) ta-
rafýndan deprem bölgesine özel olarak giriþimci-
lik desteði limitleri arttýrýldý. Desteklerden, resmi
kurumlarca iþ yerleri, aðýr hasarlý, acil yýkýlacak
veya tamamen yýkýlmýþ olarak belirlenen iþletme-
lerin yararlanacaðý belirtildi. Bu iþletmelerin daha
önceden KOSGEB desteklerinden faydalanýp
faydalanmadýðýna bakýlmaksýzýn Geleneksel Gi-
riþimci Destek Programý ve Ýleri Giriþimci Destek
Programý çerçevesinde destekleneceði de kayde-
dildi.

Geleneksel Giriþimci Destek Programý çerçe-
vesinde iþletmesini kuran giriþimcilere 130 bin li-
raya kadar geri ödemesiz destek verileceði, istih-
dam için 100 bin, kuruluþ giderleri için 20 bin, gi-
riþimcinin veya çalýþan personelin alacaðý sertifi-
ka için 10 bin liraya kadar desteði kullanabilece-
ði bildirildi.

ÝLERÝ GÝRÝÞÝMCÝLERE 750 BÝN TL

Ýleri Giriþimci Destek Programý çerçevesinde
iþletmesini kuran giriþimciler de toplamda 750
bin liraya kadar geri ödemesiz destekten yararla-
nabileceði duyuruldu. Makine-teçhizat ve yazýlým
giderleri için 600 bin, saðlayacaðý istihdam için
100 bin, mentorlük, danýþmanlýk ve iþletme koç-
luðu için 20 bin, kuruluþ giderleri için 20 bin, gi-
riþimcinin veya çalýþan personelin alacaðý sertifi-
ka için 10 bin liraya kadar destek verilecek.

Depremin hemen ardýndan bölgedeki iþletme-
lerin 2023 yýlý borçlarýyla afette yaþamýný yitiren
iþletmecilerin tüm borçlarýný silme kararý alan
KOSGEB, Acil Destek Kredisi Programý ile iþlet-
melerin ölçeklerine ve hasar durumlarýna bakarak
1,5 milyon liraya kadar finansman imkaný saðladý.

Afet Dönemi Yaþam Alaný Desteði ile KO-
BÝ'lere ve esnafa 300 bin liraya kadar geri ödeme-
siz konteyner desteði baþlatýrken iþletmelere, kon-
teyner baþýna 30 bin lira olan destekten 10 kon-
teynere kadar yararlanma hakký getirdi.

Bunun yaný sýra 75 bin liralýk Afet Dönemi Ýþ-
letme Desteðini baþlatarak iþletmelerin bakým, ta-
dilat, onarým, personel, ham madde, malzeme,
teçhizat, donaným gibi giderlerinin karþýlanmasýný
hedeflediði aktarýldý. (Haber Merkezi)

KOSGEB kredisi limitlerine düzenleme!

Ýçiþleri Bakaný Süleyman Soylu, katýldýðý can-
lý yayýnda ehliyetlerle ilgili dikkat çeken açýkla-
malarda bulundu. Motor kullanýmýyla ilgili yeni
bir düzenlemeye gittiklerini duyuran Bakan Soy-
lu, "Bundan sonra 125 cc'nin altýndaki motorlar B
sýnýfý ehliyetle kullanýlabilecek" dedi.

Bakan Soylu'nun açýklamalarý þöyle;
"125 cc altý motorlar var. Türkiye'de 2 teker-

lekli kullanýmý arttý. 125 cc altý motorlar, þehir içi

günlük kullanýlan motor sayýsý arttý. Biz de Milli
Eðitim Bakanýmýzla konuþtuk. Bundan sonra 125
cc'nin altýndaki motorlar B sýnýfý ehliyetle kullaný-
labilecek. 

Bu konudaki çalýþmalar belli noktaya geldi,
arkadaþlar düðmeye bastý. Sadece 1-2 tane ders
alabilecekler. Ek bir dersle bunu saðlayabilecek-
ler, ayrý bir motor ehliyeti almaya gerekmeye-
cek." (Haber Merkezi)

Motor ehliyetlerinde yeni düzenleme!
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Ýskilip Ýlçe Müftülüðü tarafýndan 2023 yýlýnda
Ýskilip ve Uðurludað ilçelerimizden hacca gide-
cek olan hacý adaylarýna yönelik "Hac Hazýrlýk
Kurslarý" düzenledi.

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Seyahat Acente-
lerinin 2023 Yýlý Hac Organizasyonuyla Ýskilip
ve Uðurludað Ýlçemizden kutsal topraklara gide-
cek vatandaþlara yönelik Ýlçe Müftülüðümüz ta-
rafýndan Ebussuud Efendi Erkek Kur'an Kursu
Konferans Salonunda 8-9 Mayýs tarihlerinde
"Hac Hazýrlýk Kurslarý" düzenlendi.

Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþlayan program-
da Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýmýzýn "Hac Yolcula-
rýnýn Eðitimi" baþlýðýnda hazýrladýðý program
çerçevesinde Ýlçe Müftümüz Þuayip Güllü, Þube
Müdürümüz Hasan Gökce, Ebussuud Camii Kýz
Kur'an Kursu Öðreticisi Bilgen Akbal ile Ýskilip
Ýlçe Saðlýk Müdürlüðünce görevlendirilen Dr.
Ömer Faruk ASANOÐLU tarafýndan Hac ve
Umre konularýnda yapýlan sunumlar eþliðinde
hacý adaylarýna önemli bilgiler aktarýldý. (Ali
Ýnaç)

Ýlçemizde 19 Mayýs Gençlik Haftasý kapsa-
mýnda çeþitli sportif etkinlikler düzenlendi.

Ýskilip Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ve Genç-
lik ve Spor Ýlçe Müdürlüðü rehberliðinde liseler
arasý futbol ve atletizm branþlarýnda mücadeleler
tamamlandý.

Futbolda turnuvaya 6 takým katýldý. Yapýlan
mücadeleler sonunda futbolda Ýbn-i Sina Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi þampiyonluðu elde et-
ti.Ýskilip Anadolu Ýmam Hatip Lisesi 2. olurken
Akþemseddin Anadolu Lisesi 3. oldu.

Atletizm branþýnda ise 100 metre kýz ve erkek
yarýþmalarý yapýldý. Yarýþmalarda kýzlarda; 1. Ýs-
kilip Anadolu Lisesinden Ayþenur Kaplan; 2. Sul-

tan Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden
Pýnar Aslan; 3. Ýse Akþemseddin Anadolu Lise-
sinden Sude Dalkýlýç oldu.

Erkekler 100 m. yarýþýnda; 1. Akþemseddin
Anadolu Lisesinden Furkan Koca; 2. Ýskilip Ana-
dolu Lisesinden Ferhat Aygün; 3. Ýbn-i Sina Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesinden Harun Genç-
can oldu.

Tamamlanan müsabakalarýn ardýndan derece-
ye giren öðrencilerin kupa ve madalyalarý Ýlçe
Milli Eðitim Müdürü Murat ECER, Gençlik ve
Spor Ýlçe Müdürü Þevket AKKOCAOÐLU,Milli
Eðitim Þube Müdürü Mehmet FÝDAN tarafýndan
verildi. (Ali Ýnaç)

"2023 Yýlý Hac Hazýrlýk Kursu" düzenlendi

ÝBN-ÝSÝNA MESLEKÝ VE TEKNÝK 
ANADOLU LÝSESÝ ÞAMPÝYON 


