ÜTS 2017 YILINDA
HAYATA GEÇiYOR
Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu (TÝTCK) Baþkaný Dr. Hakký Gürsöz, dünyada ilk kez Türkiye'de
uygulanacak Ürün Takip Sistemi'nin (ÜTS) 2017 yýlýnda hayata geçirmeyi planladýklarýný
belirtti. TÝTCK Baþkaný Dr. Hakký Gürsöz, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim Araþtýrma
Hastanesi'nde düzenlenen "Saðlýkta Kalite ve Hasta Güvenliði Ýçin Laboratuvar" paneli
öncesinde, kurumun çalýþmalarý hakkýnda açýklamada bulundu. Gürsöz, "ilk kez
Türkiye'de uygulanacak Ürün Takip Sistemi'nin (ÜTS) 2017 yýlýnda hayata geçirmeyi
planladýklarýný ileterek, "Artýk bizim takip edemediðimiz hiçbir týbbi cihaz ve kozmetik
ürün kalmayacak. Bizim açýmýzdan denetlemesi de son derece kolay hale gelecek.
TÝTCK Baþkaný
Piyasa gözetimi ve denetimini etkin bir þekilde yapacaðýz" diye konuþtu. 5'DE
Dr. Hakký Gürsöz

4-0
BELEDiYESPOR

ESTi GÜRLEDi
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFSIZ GAZETE

24 EKÝM 2016 PAZARTESÝ

BÝSÝKLET SÜRÜCÜSÜ
KAMYONUN ALTINDA KALDI
Çorum'da evine gitmek için yola çýkan bisiklet sürücüsü kamyonun altýnda kalarak feci þekilde can verdi. Kaza, Cuma günü akþam saatlerinde Buhara Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. 3’DE

Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Çorum Belediyespor Cumartesi günü
kendi sahasýnda oynadýðý maçta Manavgatspor'u konuk etti. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda oynanan karþýlaþmanýn baþýndan sonuna kadar üstün bir futbol sergileyen kýrmýzý siyahlýlar sahadan 4-0 gibi farklý bir skorla galip ayrýlan taraf oldu. 8’DE

TIBBi CiHAZLAR
HiTiT’E EMANET
Hitit Üniversitesi ve Saðlýk Bakanlýðý
Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu
(TÝTCK) arasýnda protokol imzalandý.
Protokol kapsamýnda Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve
Araþtýrma Merkezi'nde (HÜBTUAM)
aðýrlýklý olarak týbbi cihazlar kontrol
edilecek. HÜBTUAM tarafýndan onayý
verilen cihaz ve ilaçlar tezgahlardaki
yerini alýrken, onay verilmeyenler ise
TÝTCK tarafýndan toplatýlacak. Ayrýca
yine protokol kapsamýnda týbbi cihazlarýn yaný sýra ilaçlar ve kozmetik
ürünlerde HÜBTUAM'a emanet edildi.

Yangýnda mahsur kalanlarýn
imdadýna itfaiye yetiþti
Çorum'da bir apartmanýn 3'üncü katýnda çýkan yangýnda
üst katlarda mahsur
kalanlarý itfaiye ekipleri kurtardý. Mimar
Sinan Mahallesi'ndeki bir apartmanýn
3'üncü katýnda Tekin
Deli'ye ait dairenin
çocuk odasýnda yangýn çýktý.
3’DE

BAÞARIYA RAÐMEN
SPONSOR ARIYORLAR

Beden eðitim öðretmenlerinden

Çorum Basketbol Akademi G.S.K. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý, Çorum'u baþarýyla
temsil etmeye devam ediyor. Çorum Basketbol Akademi G.S.K. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý, geçtiðimiz Cumartesi günü Ankara Altýndað Spor Salonu'nda yapýlan sporcu puanlamasýna katýldý. Hiç bir destek almadan antrenör Ahmet Faruk Özen nezaretinde ve desteðiyle Çorum'u Bedensel Engelliler branþýnda baþarýyla temsil temsil eden takým oyuncularýndan 1984 doðumlu Murat Mansur, 2.5 Puan - 1992 doðumlu Necati Karakuþ, 3.5 puan alarak 2016-2017 sezonunda bölgesel ligde maçlara katýlmaya hakký kazandýlar.
8’DE

Geçtiðimiz Cumartesi günü
HÜBTUAM Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen törenle
Hitit Üniversitesi ve Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu (TÝTCK) arasýnda protokol imzalandý. Ýmza törenine, TÝTCK Baþkaný Dr.
Hakký Gürsöz, Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TÝTCK Baþkan
Yardýmcýlarý Dr. Ali Alkan, Doç. Dr. Hakan
Eroðlu, Dr. Ali Sait Septioðlu, Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Nurcan
Baykam, Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý, Çorum Eðitim
ve Araþtýrma Hastane Yöneticisi Yrd. Doç.
Dr. Sinan Zehir, TÝTCK Daire Baþkanlarý ile
üniversite yöneticileri katýldý.
5’DE

‘CUMHURiYET’ KONSERi
Çorum Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü bünyesinde Bahçelievler Ýlkokulu'nda çalýþmalarýna devam eden, Beden Eðitimi
Öðretmenleri Derneði Türk Halk Müziði korosu 'Cumhuriyet'
konseri hazýrlýklarýný sürdürüyor.
2’DE

Elektrik kesintisi uygulanacak
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Çorum Koordinatörlüðü tarafýndan, Çorum'da yapýlacak olan teknik çalýþmalar nedeniyle "Programlý Elektrik Kesintisi" uygulanacaðý açýklandý.
3’DE

ANADOLU HÝTÝT DERNEKLER
FEDERASYONU KURULDU

YALÇIN, FOTOÐRAFÇILARLA BULUÞTU

Hatap Deðirmenleri "Hasat" Konulu Fotoðraf Yarýþmasý için Çorum'a Gelen Fotoðraf Sanatçýsý Hamit
Yalçýn Çorumlu fotoðraf severlerle Buluþtu. Ticaret
ve Sanayi Odasý Toplantý Salonu'nda gerçekleþen
söyleþi öncesi, Hatap Un Yönetim Kurulu Üyesi Latif Kavukçu, "Lise yýllarýmdan itibaren fotoðrafla ilgilenen bir kiþi olarak fotoðrafla Çorumun tanýtýmýna katký saðlamak için gayret ediyoruz” dedi. 7’DE

EÐÝTÝM ÝÞ'TE OHAL'LE
MÜCADELE TARTIÞILDI
Eðitim Ýþ Çorum Þubesi, "Ülkemizde Yaþanan
Olaylar-OHAL -KHK'ler ve Hukuksal Mücadele"
konulu söyleþi gerçekleþtirdi. Geçtiðimiz Cumartesi günü sendika lokalinde düzenlenen söyleþiye Þube Avukatý Cafer Aydoðan katýldý.
3’DE

Anadolu Hitit Dernekleri Çorum Federasyonu, 19
Eylül 2016 tarihi itibariyle faaliyete geçti. Çorum'da
19 köy derneðini bünyesinde bulunduran Anadolu
Hitit Dernekleri Çorum Federasyonu, geçtiðimiz Cumartesi günü Labarna Cafe'de düzenlenen toplantýyla kuruluþunu kamuoyuna duyurdu.
2’DE

Ýskilip'te
2 ev kül oldu
Ýskilip´e baðlý Yenice Köyü'nde çýkan
yangýnda 2 ev tamamen yandý. Edinilen bilgilere göre, yangýn Cumartesi
gecesi 22:00 civarýnda Ýskilip Yenice
Köyü'nde meydana geldi. Ali Ýnce´ye
(70) ait ahþap evde henüz nedeni belli
olmayan sebeple yangýn çýktý.
3’DE

2
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‘TÜM ÇORUM'U KUCAKLAYAN
BiR FEDERASYON OLACAÐIZ'
Ali Özgür Ispanak

Anadolu Hitit Dernekler Federasyonu
geçici Baþkaný Ali Özgür Ispanak, yeni
kurulan federasyonun tüm Çorum'un
renklerine saygý duyan ve kucaklayan bir
federasyon olacaðýný ifade etti. Labarna
Cafe'de düzenlenen toplantýda konuþan
Anadolu Hitit Dernekler Federasyonu ge-

çici Baþkaný Ali Özgür Ispanak, federasyonun Atatürk ilkelerine baðlý, tüm Çorum'u kucaklayan, demokratik, laik, hukuk devleti anlayýþýna saygýlý bir federasyon olarak çalýþmalarýna baþladýklarýný
belirtti. Ispanak, "Anadolu Hitit Dernekleri Çorum Federasyonu kurma çalýþmala-

rýmýz 6 ay gibi uzun bir süre aldý. Þimdi ise
tatlý sona ulaþtýk. Palabýyýk, Kuþsaray,
Sarkoðlan, Dereyazýcý ve Çalyayla köylerinin kurucu üye olarak görev aldýðý Anadolu Hitit Dernekleri Çorum Federasyonu, Çorum'daki tüm farklýlýklarý, zenginlikleri kabul eden ve tüm Çorum'u kucakla-

yan, Atatürk ilkelerine ve inkýlâplarýna
baðlý, inançlý, demokratik, laik hukuk devleti ve cumhuriyetimizin kuruluþ deðerlerine baðlý, üniter yapýsýna, tek bayrak, tek
dil ve tek vatan ilkesinden taviz vermeyecektir. Federasyonumuz, Çorum'a hayýrlý
olsun" diye konuþtu.
(Çaðrý UZUN)

Çaðrý merkezlerine

'45 Saniye'
zorunluluðu

Elektrik daðýtým þirketleri ile görevli
tedarik þirketlerinin çaðrý merkezleri,
kendilerini arayan abonelerin en geç 45
saniye içinde operatöre baðlanabilmesini saðlayacak.
Elektrik tüketicilerine hizmet veren
çaðrý merkezleri, kendilerini arayan abonelerin en geç 45 saniye içinde operatöre baðlanabilmesini saðlayacak.
USUL VE ESASLAR BELÝRLENDÝ
Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu
(EPDK), elektrik daðýtým þirketleri ve görevli tedarik þirketleri çaðrý merkezlerinin
hizmet kalitesi standartlarýna iliþkin usul
ve esaslarý belirledi.
ABONE EN GEÇ 45 SANÝYE ÝÇÝNDE OPERATÖRE ULAÞACAK
EPDK'nýn Resmi Gazete'de yayýmlanan Kurul kararýna göre, sesli yanýt sistemi olan çaðrý merkezlerinin ana ve alt
menü yapýlarý, arayan abonenin merkeze baðlandýktan sonra en geç 45 saniye
içinde operatöre ulaþmasýný saðlayacak
þekilde düzenlenecek.
DUYURU VE BÝLGÝLENDÝRMELER DAHÝL OLACAK
Sesli yanýt sisteminin ana ve alt menülerinde geçen sürelere, bu bölümlerde yapýlan duyuru ve bilgilendirmeler
dahil olacak.
ÞÝKAYETLER KONULARINA
GÖRE TASNÝF EDÝLECEK
Çaðrý merkezleri, kendilerine ulaþan
þikayetleri, belirlenen konu baþlýklarý ve
sýklýklarýna göre tasnif edecek. Her baþvuru için bir takip numarasý oluþturulacak ve arayan kiþiye sesli yanýt sistemi
veya operatör tarafýndan bildirilecek.
GERÝ DÖNÜÞLER
KAYIT ALTINA ALINACAK
Cevap ve bilgilendirme için yapýlacak geri dönüþler, arayan abonenin talebine uygun olarak e-posta, telefon veya sms yoluyla ya da yazýlý olarak yapýlacak ve geri dönüþler çaðrý merkezi sisteminde veya ilgili sistemlerde kayýt altýna alýnacak.
Çaðrý merkezlerinin ilgili standartlara
uygun biçimde iþletildiði ve üretilen raporlarýn doðruluðu, bu konuda akredite
tarafa yýllýk olarak müteakip yýl içinde
belgelendirilecek. Sonuç raporu incelemenin yapýldýðýný Mart ayý sonuna kadar
EPDK'ya sunulacak. (Haber Merkezi)

ANADOLU HÝTÝT DERNEKLER
FEDERASYONU KURULDU
Anadolu Hitit Dernekleri Çorum Federasyonu, 19 Eylül 2016 tarihi itibariyle faaliyete
geçti. Çorum'da 19 köy derneðini bünyesinde
bulunduran Anadolu Hitit Dernekleri Çorum
Federasyonu, geçtiðimiz Cumartesi günü Labarna Cafe'de düzenlenen toplantýyla kuruluþunu kamuoyuna duyurdu. Toplantýya, Hitit
Dernekler Federasyonu Baþkaný Cemal Emir,
Baþkan Yardýmcýsý Sedat Ilýman ve Çankaya
Belediye Meclis Üyesi ve Dernek Sekreteri Ýbrahim Yollu, Sorkoðlan Köyü'nden Güngör
Atak ve Ýlhami Türk, Kuþsaray Köyü'nden Adnan Saklavacý, Dereyazýcý Köyü'nden Haydar
Bektaþ, Örencik Köyü'nden Mustafa Uysal,
Bektaþoðlu Köyü'nden Taki Çiftçi, Mecitözü
Köyü'nden Kemal Tepe, Palabýyýk Köyü'nden
Ali Özgür Ispanak, Turgut Köyü'nden Necati
Taþ, Fýndýklý Köyü'nden Bülent Ünal, Mazýbaþý Köyü'nden Aziz Sarý katýldý.
Toplantýda Anadolu Hitit Dernekler Çorum
Federasyonu geçici Baþkaný Ali Özgür Ispanak
ve Hitit Dernekler Federasyonu Baþkaný Cemal
Emir birer konuþma yaptý. Konuþmalarýn ardýndan toplantý ikramlarla devam etti.
Öte yandan federasyonun geçici yönetim
kurulu ise, þöyle oluþtu:
"Baþkan, Ali Özgür Ispanak, Baþkan Yardýmcýsý Güngör Atak, Sekreter Adnan Saklavacý, yönetim kurulu üyeleri ise Haydar Bektaþ ve Hüseyin Taþ"
(Çaðrý UZUN)

Hitit Dernekler Federasyonu Baþkaný Cemal Emir:

Federasyonlar, Anadolu'nun
kendine sahip çýkmasýdýr
Hitit Dernekler Federasyonu
Baþkaný Cemal Emir, birlik ve beraberlik mesajlarý verdi.
Geçtiðimiz Cumartesi günü Anadolu Hitit Dernekleri Çorum Federasyonu'nun kamuoyuna tanýtým toplantýsýna katýlan Emir, kendi tecrübelerini
yeni federasyon üyelerine aktardý. Birlik ve beraberliðin önemine dikkat çeken Emir, "Ankara'da bize baðlý
80'den fazla derneðimiz var. Bu gücü
anlamak açýsýndan çok önemli. Hem
sosyal, hem siyasal anlamda büyük
bir güçtür. Ýyi deðerlendirilmeli ve birbirimize sahip çýkmalýyýz. Ülkemizin
durumunu biliyoruz. Ortadoðu'da 2 ülkede savaþ var. Bu koþullarda tek
yapmamýz gereken birbirimize sahip

çýkmaktýr. Bizler vatandaþýz ve bu ülkede bir þey olduðu zaman bedelini
biz ödüyoruz. Birileri kaçar gider ama
bu ülkenin zararýný halký çeker. Ülkemizi ayakta tutmamýz gerekiyor. Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Mýsýr'da
yaþanan þeyleri bizde yaþayabiliriz.
Sanki olmayacakmýþ gibi düþünüyoruz ama her an olabilir. Bu dünyada
emperyalistlerin hazýrladýðý bir projedir.
Bugün dünyada ekonomik bunalým
var. Bunun hesabýný birilerinden çýkarmak istiyorlar. Bu nedenle birbirimize
sahip çýkacaðýz. Bu ulusal direniþtir,
Anadolu'nun kendi birleþmesidir. Sivil
olarak, gönüllü olarak Anadolu halkýnýn
kendisine sahip çýkmasýdýr" þeklinde
konuþtu.
(Çaðrý UZUN)

Beden eðitim öðretmenlerinden

‘CUMHURiYET’ KONSERi

TÜGVA Teþkilat Koordinatörü Çorum'a geldi
Türkiye Gençlik Vakfý (TÜGVA) Genel Merkez Teþkilat Koordinatörü
Mehmet Emin Özkaya TÜGVA Çorum
Ýl Temsilciliðini ziyaret etti.
Teþkilatlanma çalýþmalarý kapsamýnda illere ziyaretlerini sürdüren Genel Merkez Teþkilat Koordinatörü
Mehmet Emin Özkaya,Teþkilat Koordinatör Yardýmcýsý Serkan Þahin,Teþkilat Bölge Sorumlusu Hakan Öztel ve

Teþkilat Komisyon Üyesi Emre Yýlmaz
Çorum'da iki yýldýr faaliyetlerini sürdüren TÜGVA Çorum Ýl Temsilciliðini ziyaret ederek yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Özkaya ziyarette yaptýðý açýklamada, "Ýllerimizi ziyaret ederek yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler alýyor teþkilatýmýz ile kaynaþýp hasbi hal ediyoruz" dedi. Ýki yýl gibi kýsa
bir sürede 81 ilde teþkilatlandýklarýnýn

altýný çizen Özkaya,bu zamana kadar
81 ilin 150 ilçesinde de teþkilatlandýklarýný buraya gelme amaçlarýnýn da ilçe teþkilatlarý atamalarý için yapýlacak
çalýþmalar hakkýnda istiþare olduðunu
söyledi. Özkaya,Türkiye Gençlik Vakfý
olarak Ýlkokul'dan Üniversiteye kadar
her yaþta gence hitap ettiklerini gençlerin vakýflarýmýza gelerek her türlü
olanaktan ücretsiz bir þekilde faydalana bileceklerini ifade etti.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti
ifade eden Türkiye Gençlik Vakfý Ýl
Temsilcisi Feridun Batan, Genel Merkez Teþkilat Koordinatörü Mehmet
Emin Özkaya'ya ve beraberindekilere
ziyaretlerinden dolayý teþekkür ederek teþkilatlanma konusunda Çorum'da gayet baþarýlý olduklarýný en
kýsa zamanda ilçelerde de teþkilatlanacaklarýný belirtti. Ziyarette, Ýl Teþkilat Koordinatörü Sami Aðýrcan,Dýþ
Ýliþkiler Koord.Ali Necef Zade ve
Medya Ýletiþim Koordinatörü Uður Bilan da hazýr bulundu. (Haber Merkezi)

Çorum Halk Eðitim Merkezi
Müdürlüðü bünyesinde Bahçelievler Ýlkokulu'nda çalýþmalarýna devam eden, Beden Eðitimi Öðretmenleri Derneði Türk Halk Müziði
korosu 'Cumhuriyet' konseri hazýrlýklarýný sürdürüyor.
10 yýldýr Çorum'da konser veren Türk Halk Müziði Korosu, son
iki yýldýr ise çalýþmalarýný gönüllük
esasýna göre sürdürüyor. Cumhuriyet Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Çorum Beden Eðitimi Öðretmenleri Derneði bünyesinde 26
Ekim 2016 Çarþamba Günü Devlet
Tiyatro Salonunda Saat 20.00 da
vereceði konser için çalýþmalar
aralýksýz sürüyor.
Koro Þefi Özgür Yaþar, Halk
Müziði konserine türkü seven halkýmýzý davet ettiðini belirtti.
(Haber Merkezi)
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Bisiklet sürücüsü
kamyonun altýnda kaldý
Yangýnda mahsur kalanlarýn
imdadýna itfaiye yetiþti
Çorum'da bir apartmanýn 3'üncü
katýnda çýkan yangýnda üst katlarda
mahsur kalanlarý itfaiye ekipleri kurtardý. Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir apartmanýn
3'üncü katýnda Tekin Deli'ye ait dairenin çocuk odasýnda yangýn çýktý. Alevler
kýsa sürede diðer odalarý da
sardý. Apartman merdivenlerini yoðun
duman kaplayýnca üst kattaki bazý vatandaþlar mahsur kaldý. Ýhbar üzerine
olay yerine polis, saðlýk ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye
ekipleri, bir yandan alevlere müdahale
ederken, diðer yandan da üst katlarýn
balkonlarýnda yardým bekleyenleri yangýn merdiveniyle aþaðý indirdi.
Ekiplerin yoðun çabasý sonucu
söndürülen yangýnda dairede büyük
çapta zarar meydana geldi. Yangýnýn
çýkýþ nedeninin belirlenmesi için çalýþma baþlatýldý.
(Haber Merkezi)

Ýskilip'te 2 ev kül oldu
Ýskilip´e baðlý Yenice Köyü'nde çýkan yangýnda 2 ev tamamen yandý. Edinilen bilgilere
göre, yangýn Cumartesi gecesi 22:00 civarýnda Ýskilip Yenice Köyü'nde meydana geldi. Ali
Ýnce´ye (70) ait ahþap evde henüz nedeni belli olmayan sebeple yangýn çýktý. Evden dumanlarýn yükseldiðini gören vatandaþlar, itfaiye haber verdi. Köylülerin söndürmeye çalýþtýðý yangýn kýsa sürede, yanan evinde yanýnda
bulunan Satýlmýþ Yýldýz´a(50) ait eve sýçradý.
Yangýna Ýskilip Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Orman Ýþletmesi ekiplerinin de katýldýðý söndürme çalýþmalarýnda yangýn yaklaþýk 5 saat süren çabanýn ardýndan
yangýn kontrol altýna alýndý. Yangýnda evini
kaybeden Satýlmýþ Yýldýz´ýn Ýstanbul´da çalýþtýðý, kötü haberi orda öðrendiði, ailesinin komþularýnýn yanýna sýðýndýðý öðrenildi.Yangýnla ilgili soruþturma baþlatýldý.
(Haber Merkezi)

Çorum'da evine gitmek için yola çýkan bisiklet sürücüsü kamyonun altýnda kalarak feci þekilde can verdi.
Kaza, Cuma günü akþam saatlerinde Buhara Evleri
Mahallesi'nde meydana geldi. Ýddialara göre, Þaban Kula
(54), önüne bir otomobilin çýkmasý sonucu bisikletin direksiyonunu saða doðru kýrdý. Bu sýrada arkasýndan gelen
Þakir Sancak idaresindeki 19 KN 750 plakalý kamyonun
kasasý bisiklet sürücüsüne çarptý. Dengesini kaybeden
Þaban Kula bisikletiyle birlikte yere düþtü. Kamyonun arka tekerinin altýnda kalan Kula olay yerinde yaþamýný yitirdi. Sürücü gözaltýna alýnýrken, Kula'nýn cenazesi, Çorum
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morguna kaldýrýldý. Polis
kaza ile ilgili soruþturmasýný sürdürüyor. (Haber Merkezi)

EÐÝTÝM ÝÞ'TE OHAL'LE
MÜCADELE TARTIÞILDI
Eðitim Ýþ Çorum Þubesi, "Ülkemizde Yaþanan Olaylar-OHAL -KHK'ler ve
Hukuksal Mücadele" konulu söyleþi
gerçekleþtirdi.
Geçtiðimiz Cumartesi günü sendika lokalinde düzenlenen söyleþiye Þu-

be Avukatý Cafer Aydoðan katýldý. Söyleþide Aydoðan'ýn yaný sýra, Eðitim Ýþ
Çorum Þube Baþkaný Ýlhan Yaþar, þube yönetim kurulu üyeleri ile sendika
üyeleri de yer aldý.
Bugüne kadar hukuksal mücadele-

Elektrik kesintisi uygulanacak
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:
"24.10.2016 Tarihinde Çorum Ýli
Merkez Þehir Þebeke 08:30-17:30
saatleri arasýnda "Tesis Proje Çalýþmalarý" nedeniyle : Çamlýk Cadesi
bir kýsmý, Dumlupýnar Caddesi bir
kýsmý, Melikgazi 1. Sokaðýn bir kýsmý, Melikgazi 2. Sokaðýn bir kýsmý,Melikgazi 3. Sokaðýn bir kýsma,
Melikgazi 5. Sokaðýn birkýsmý, Yeþil-

yurt 1. Sokapýn bir kýsmý, Yeþilyurt 2.
Sokaðýn bir kýsmý ve Yeþilyurt 3. Sokaðýn bir kýsmýna,
25.10.2016 Tarihinde Çorum Ýli
Merkez Þehir Þebeke 08:30-17:30
saatleri arasýnda "Tesis Proje Çalýþmalarý" nedeniyle; Ýçeridere Baðlarý
Mevkii bir kýsmý ve Hacý Kerim Caddesi bir kýsmýna,
26.10.2016 Tarihinde Çorum Ýli
Merkez Þehir Þebeke 08:30-17:30
saatleri arasýnda "Tesis Proje Çalýþmalarý" nedeniyle; Ýçeridere Baðlarý
Mevkii bir kýsmý ve Hacý Kerim Caddesi bir kýsmýna,
25.10.2016 Tarihinde Çorum Ýli
Ýskilip Ýlçesi Kýrsal Þebeke 08:0017:00 saatleri arasýnda "Planlý bakým onarým" nedeniyle; Eski Köy,
Eski Köy Akkil Mahallesine,
26.10.2016 Tarihinde Çorum Ýli
Ýskilip Ýlçesi Kýrsal Þebeke 08:00-

Kargý Ülkü Ocaklarý'na yeni baþkan
Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Ýl Baþkanlýðý, Kargý Þube Baþkanlýðý'na Murat Soruk atadý.
Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Ýl Baþkaný
Ahmet Hattab Ýmal yaptýðý açýklamada "Çorum Ül-

ler ve gelinen süreç hakkýnda bilgilendirme yapýlarak baþlandý.
Söyleþide OHAL süreci, KHK'ler ve
hukuksal mücadele yöntemleri konularýnda bilgiler verildi.
(Haber Merkezi)

kü Ocaklarý olarak il merkezinde olduðu gibi ilçelerimizde de saðlam teþkilat yapýlanmasý oluþturmak
adýna bugün Kargý ilçemizdeyiz. Uzun zamandýr faaliyette olmayan ocaðýmýz Kargýda tekrar harlandýr-

mak sancaðý dalgalandýrmak Ülkü neferlerini yetiþtirmek üzere Kargý Ülkü Ocaklarý Ýlçe Baþkanýný atamak için buradayýz.Bu kutlu vazifeyi Kargýda bundan sonra Murat Soruk kardeþimiz yürütecektir.Kendisine zor fakat kutlu olan mücadelede baþarýlar diliyorum.Allah yar ve yardýmcýsý olsun.Kendisine güveniyorum ve bu vazifeyi layýký ile yapacaðýna
eminim.Kargý Ülkü Ocaklarý bu günden itibaren
Türk Milletinin en kötü ve zor zamanlarda her zaman ihtiyaç duyacaðý ülkü neferlerini yetiþtirme yolunda üzerine düþeni eksiksiz yapacaktýr" dedi.
Kargý Ülkü Ocaklarýna atmasý yapýlan Murat Soruk ise "Sancaðý lekelemeden kirletmeden yere düþürmeden bu kutlu vazifeyi baþta Allah'ýn izni sonrada Kargýlý ülküdaþlarýmýn destekleriyle daha yükseklerde dalgalandýracaðýmdan kimsenin þüphesi
olmasýn.Ýl ocak baþkaným Ahmet Hattab Ýmal'ýn
emrinde hayýrlý hizmetlerde bulunmayý Cenab-ý Allahtan dilerim" diye konuþtu. Devir teslim töreninin
ardýndan Kuran-ý Kerim okundu. (Haber Merkezi)

17:00 saatleri arasýnda "Planlý bakým onarým" nedeniyle; Eski Köy,
Eski Köy Akkil Mahallesine,
25.10.2016 Tarihinde Çorum Ýli
Merkez Þehir Þebeke 08:30-12:30
saatleri arasýnda "Planlý bakým onarým" nedeniyle; Gülabibey Mahallesi Kapaklý 4,6,7,8,9,10,11,12,13,,15
16 Kapaklý 2. cadde 1 Kýsmý Kapaklý 27.sokak 1 Kýsmýna,
25.10.2016 Tarihinde Çorum Ýli
Merkez Þehir Þebeke 13:30-16:00
saatleri arasýnda "Planlý bakým onarým" nedeniyle; Ayarýk Baðlarý,Kümeevleri ve Civarýna,
26.10.2016 Tarihinde Çorum Ýli
Merkez Þehir Þebeke 08:30-13:30
saatleri arasýnda "Planlý bakým onarým" nedeniyle; Emek Caddesi 1
Kýsmý ,102 evler 1 Kýsmýna programlý olarak elektrik verilemeyecektir."
(Haber Merkezi)
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Gürsöz: Saðlýkta finansal
sürdürülebilirliði saðladýk
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve Týbbi
Cihaz Kurumu (TÝTCK) Baþkaný Dr.
Hakký Gürsöz, kurumun çalýþmalarý hakkýnda bilgiler
verdi.
Geçtiðimiz Cumartesi günü düzenlenen
"Saðlýkta Kalite ve
Hasta Güvenliði Ýçin
Laboratuar" konulu
panelde konuþan Gürsöz,
þöyle konuþtu:

TÝTCK Baþkaný
Dr. Hakký Gürsöz

"Biz kendi laboratuarlarýmýzda bu geliþimi baþardýk. Biz analiz laboratuarlarýmýzda bu kalite dönüþümünü baþardýk. Þimdi
bunu üniversite iþbirlikleriyle taçlandýrýyoruz. Saðlýkta 14 yýldýr muazzam bir ilerleme
kaydettik. Hastalarýmýzýn saðlýk hizmetinden memnuniyeti çok arttý. Hastalarýmýz yine maddi yüklerden kurtuldu. Saðlýkta finansal sürdürülebilirliðini de saðladýk.
Biz, kendi sorumluluk alanlarýmýza giren
ürünleri analiz ediyoruz. Her þeye yetiþemiyoruz. Bizim bir kayýt sistemimiz var ve þuanda kayýtlý ürün sayýsý 5,5 milyon gözlükler hariç 3,5 milyon týbbi cihaz malzememiz
kayýt altýnda. Tabi bu yükle baþ edebilme-

miz oldukça zor. Bu nedenle altyapýsý uygun olan üniversitelerimizi araþtýrmaya
baþladýk. Hitit Üniversitesi'ne olan ilgilimiz
2 yýl önce baþladý. HÜBTUAM'ý hep takip
ettik. Bugün de imzalarýmýzý attýk.
Sadece Hitit Üniversitesi ile deðil, deney hayvanlarý konusunda da iki üniversitemizle iþbirliði yaptýk. Ankara Yýldýrým
Beyazýt Üniversitesi ve Çankýrý Karatekin
Üniversitesi ile iþbirliði yaptýk. Bizim öncülüðümüzde, üniversitelerimizin desteðiyle deney hayvanlarýný üretiyoruz. Þuanda kendi ihtiyacýmýzý ürettiðimiz gibi,
ihtiyacý olan üniversitelerimize de vermeye baþladýk."
(Çaðrý UZUN)

Alkan: Bilgi üretime
dönüþmek zorunda
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan, modern dünyada üniversitelerin rolünün bir hayli arttýðýný dile
getirerek, bilginin üretime dönüþtürülmesi noktasýnda üniversitelerin önemine
vurgu yaptý. Çorum Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen panelde bir konuþma yapan
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan, bilgi çaðýnýn sona erdiðini,
bilgiye bir adým daha eklenerek üretimle
taçlandýrýlmasý gerektiðini belirtti. Hitit
Üniversitesi için tecrübeli üniversitelerin
refleksine sahip bir eðitim planý yaptýklarýný dile getiren Rektör Alkan, "Üniversitelerimiz son bilgi çaðýnda çok önemli
hale geldi. Artýk bilgi üretime dönüþmek
zorunda. Bu nedenle de üniversitelerden
beklentiler arttý. Daha önce sadece eðitim faaliyeti veren üniversite modeli, artýk
içinde bulunduðu toplumla iç içe projeler
yapan, bulunduðu ile, bölgesinde ve hatta dünyaya katma deðer saðlayan eðitim
modeli haline geldi. Artýk bu bir seçenek
deðil, zorunluluktur. Biz de Hitit Üniversitesi olarak gücümüz yettiði ölçüde, bizden çok daha önce kurulan üniversitelerin verdiði refleksleri göstererek bir eðitim planý yapýyoruz" dedi. (Çaðrý UZUN)

Prof. Dr. Reha
Metin Alkan

Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci,
2017 bütçesine alýnacak personel sayýsýný 60 bin olarak yazdýklarýný, ancak alýmýn
bunun çok çok altýnda kalacaðýný söyledi.
Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci, en
geç pazartesi gününden itibaren dünyanýn en iddialý yatýrým teþviklerini devreye sokacaklarýný belirten Zeybekci,
"Bu süper teþvikler için hemen 'Kendi
yandaþlarýný davet edecekler' diyecekler. Hayýr, etmeyeceðiz. Her aþamada
çok þeffaf olacaðýz" dedi.
SÜPER TEÞVÝKLER
Bakanlar Kurulu kararýyla baþlayacaðýný belirten Zeybekci, metalurji, petro-kimya, yenilenebilir enerji, saðlýk teknolojileri, ulaþtýrma teknolojileri gibi
alanlarda yerli yabancý yatýrýmcýlara özel
davet götürerek, süper teþvikler verileceðini söyledi.

'Saðlýkta Kalite ve Hasta Güvenliði
Ýçin Laboratuar' konuþuldu
Hitit Üniversitesi ve Saðlýk Bakanlýðý
Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu
(TÝTCK) tarafýndan "Saðlýkta Kalite ve
Hasta Güvenliði Ýçin Laboratuar" konulu
panel düzenlendi.
Geçtiðimiz Cumartesi günü Çorum Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen panele, TÝTCK Baþkaný Dr. Hakký
Gürsöz, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Reha Metin Alkan, TÝTCK Baþkan
Yardýmcýlarý Dr. Ali Alkan, Doç. Dr. Hakan Eroðlu, Dr. Ali Sait Septioðlu, Hitit
Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr.
Nurcan Baykam, Hitit Üniversitesi Týp
Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý,
Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Çorum
Eðitim ve Araþtýrma Hastane Yöneticisi
Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir ile hastane

personeli katýldý.
Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan
panelde açýlýþ konuþmasýný Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan yaptý. Öte yandan TÝTCK Baþkaný
Dr. Hakký Gürsöz da bir konuþma yaptý.
Protokol konuþmalarýnýn ardýndan Analiz
ve Kontrol Laboratuarlarý Daire Baþkaný
Yücel Dener, "TÝTCK Laboratuat ve Akreditasyon Sürek" konulu sunumunu,
Týbbi Cihaz Laboratuar Birimi Sorumlusu Duygu Eryýlmaz, "Týbbi Cihaz Analizleri ve Akreditasyon" konulu sunumunu
ve Hitit Üniversitesi Bilimsel Araþtýrma
Merkezi (HÜBTUAM) Müdürü Doç. Dr.
Ýrfan Kurtbaþ ise "HÜBTUAM Týbbi Cihaz Analizleri Çalýþmalarý" konulu sunumunu yaptý. Panel, kokteylin ardýndan
sona erdi.
(Çaðrý UZUN)

Yücel Dener

Halk Bankasý Genel Müdürü'nden Vedat Canbek'e ziyaret
Halk Bankasý Genel Müdürü
Ali Fuat Taþkesenlioðlu, Çorum
Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi
ve 9. Bölge Birliði Baþkaný Vedat
Canbek'e nezaket ziyaretinde bulundu. Taþkesenlioðlu beraberinde Halk Bankasý Yönetim Kurulu
üyesi Mehmet Ali Gökçe, Bölge
Müdürü Dursun Ali Kýlýç, Halk
Bankasý Merkez Þube Müdürü Ýsmail Karabay ve Çarþý Þube Müdürü Selim Cevher'le birlikte ziyaret ettiði Çorum Esnaf Kredi ve
Kefalet Kooperatifi'nde Baþkan

2017'de kamuya
alým 60 binin
altýnda olacak

Canbek'le bir süre Çorum ekonomisi ve esnaf ve sanatkarlarýn içinde bulunduðu son durum hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulundu.
Ziyarette Çorum Esnaf Kredi
ve Kefalet Kooperatifi ve 9. Bölge
Birliði Baþkaný Vedat Canbek ise,
Halk Bankasý'nýn hizmetlerinden
duyduðu memnuniyeti aktardý.
Ziyarette Kooperatif Yönetim
Kurulu üyeleri Necati Þimþek,
Tahsin Yüzgeç, Hasan Eker ve
Özkan Þanal da hazýr bulundu.
(Haber Merkezi)

'GÖLGE USTASI'
SAHNELENECEK
Çorum Devlet Tiyatrosu, sezonu
'Gölge Ustasý' oyunuyla açýyor.
Geçmiþe gömülen bir sýr, birbirlerine ve o sisli geçmiþe tutsak bir aile,
onlara geleceðin kapýlarýný aralamak,
umut aþýlamak isteyen bir yabancýyý
konu alan oyun Ýzmir Devlet Tiyatrosu
tarafýndan sahnelenecek. Yeþim Dorman ve Yýldýrým Türker yazdýðý, Le-

vent Niþ'in yönettiði Gölge Ustasý, 28
Ekim Cuma saat 20.00'da ve 29 Ekim
Cumartesi günü saat 20.00'da Devlet
Tiyatro Salonu'nda izleyici karþýsýna
çýkacak. Öte yandan biletlerin Çorum
Devlet Tiyatrosu giþesinden ve
www.biletiva.com/Tiyatro/Devlet Tiyatrosu/Çorum adresinden alýnabileceði belirtildi.
(Haber Merkezi)

MEMUR ALIMI 60 BÝNÝN
ALTINDA OLACAK
2017 bütçesine alýnacak personel
sayýsýný 60 bin olarak yazdýklarýný, ancak alýmýn bunun çok çok altýnda kalacaðýný açýklayan Zeybekci, þöyle konuþtu: "Hazirandan itibaren Türkiye'nin
diðer ülkelerden ayrýþmasýna neden
olan 'açýklar' tek tek kapanýyor. Siyasi
istikrarsýzlýk, baþkanlýk sistemi tartýþmasýyla birlikte ortadan kalkýyor ki uzun
vadede siyasi istikrarý pekiþtirecek. Doðu ve Güneydoðu'nun bölünme ve güvenlik risklerine iliþkin açýklar kapanýyor. Rusya açýðý, iki ülke arasýnda atýlan
adýmlarla kapandý. Son olarak da Suriye ve Irak'taki savaþýn bitmesine iliþkin
iþaretler var. Hükümet olarak uygun yatýrým iklimi yaratýlmasý anlamýnda yapýlmasý gereken her þeyi yapýyoruz"
HEDEFÝMÝZ SIFIR TEÞVÝK
Yatýrým teþviklerinin Bakanlar Kurulu
kararý ile en geç pazartesi günü çýkmýþ
olacaðýný söyleyen Zeybekci, þu mesajlarý verdi:
"Almanya, Japonya'nýn 2.Dünya Savaþý sonrasý; Kore'nin 1980'den sonra
yaptýðý gibi belirlenmiþ sektör ve kapasitelerde firmalarý davet ederek, Bakanlar
Kurulu kararýyla süper teþvik belgesi vereceðiz. Vergilerin tatil edildiði, sigorta primlerinin alýnmadýðý, elektrik fiyatlarýnýn sabitlendiði, yatýrým arazisinin komple bedelsiz olarak verildiði, kredi faizlerinin
ödendiði, gerekiyorsa yüzde 49'a kadar
ortak olunduðu, satýn alma garantisi verildiði, ithalat rejimi içinde pazarda belirli bir
imtiyaz saðlanan kýsaca her þeyin içinde
olduðu; dünyanýn en etkili teþvik sistemi.
Ama bu teþvik binlerce firmaya verilmeyecek. Entegrasyona tabi metalurji yatýrýmlarý ki bunun içinde demir, çelik, bakýr;
yenilenebilir enerjide nükleer teknoloji;
petro-kimyada rafineri, plastik gibi türev
ürünler var. Biliþim, saðlýk, savunma sanayi teknolojileri, ilaç, teknik tarýmda da
süper teþvik verilecek. Otomotiv, otobüste olmayacak. Hedefimiz sýfýr cari açýk.
Bunlarda 40-50 milyar dolarlýk ithalatý önleyeceðimiz gibi 100-150 milyar dolar da
ihracat hedefi koyuyoruz."
BÝR YATIRIM 4-5 MÝLYAR DOLAR
Teþvikler için hangi yatýrýmcýlarý davet
edeceklerini henüz belirlemediklerini de
sözlerine ekleyen Zeybekci, "Hemen
'kendi yandaþlarýný davet edecekler' diyecekler. Hayýr, etmeyeceðiz. Her aþamada
çok þeffaf olacaðýz. Örneðin metalurjide
önümüzdeki 20 yýlda 50 milyon tonluk ek
kapasiteye ihtiyacýmýz varsa, her 5 milyon
ton için 10 firma aradýðýmý ilan edeceðim.
Ya da yerli/yabancý fark etmez gözümü
kestirdiðime Hintli, Japon, her kim varsa
bu alanda 'gelir misin, gel seninle böyle
bir iþ yapalým' diyeceðim" dedi.
Zeybekci kimi nasýl seçeceklerine iliþkin ise þunlarý söyledi: "Ayný iþi iki firma istiyorsa Ekonomi Bakanlýðýný ikna edene
verilecek. Biri, 'ben elektrik fiyatýný 20 yýl
boyunca 3 cent'e fikslemene gerek yok,
3.5 cent'i de kabul ederim, finansmanýmý
kendim buldum' diyerek bakanlýðý ikna
edecek. Ben de ikna olursam Bakanlar
Kurulu'na götüreceðim ve baþbakan baþkanlýðýnda deðerlendirilecek. Bakanlar
Kurulu ikna olursa süper teþvik verilecek.
Teknik tarýmda yatýrým tutarý belki 100 milyon dolar olacak ama metalurjide, petrokimyada her bir yatýrým en az 4-5 milyar
dolar civarýnda olacak." (Haber Merkezi)
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ÜTS 2017'de hayata geçiyor
Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu (TÝTCK) Baþkaný Dr. Hakký Gürsöz, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Ürün Takip Sistemi'nin (ÜTS) 2017 yýlýnda hayata geçirmeyi planladýklarýný belirtti.
TÝTCK Baþkaný Dr. Hakký Gürsöz, Hitit
Üniversitesi Çorum Eðitim Araþtýrma Hastanesi'nde düzenlenen "Saðlýkta Kalite ve
Hasta Güvenliði Ýçin Laboratuvar" paneli
öncesinde, kurumun çalýþmalarý hakkýnda
açýklamada bulundu. Gürsöz, "ilk kez Türkiye'de uygulanacak Ürün Takip Sistemi'nin (ÜTS) 2017 yýlýnda hayata geçirmeyi planladýklarýný ileterek, "Artýk bizim takip
edemediðimiz hiçbir týbbi cihaz ve kozmetik ürün kalmayacak. Bizim açýmýzdan denetlemesi de son derece kolay hale gelecek. Piyasa gözetimi ve denetimini etkin
bir þekilde yapacaðýz" diye konuþtu.
Kozmetik ürünler ile týbbi cihazlar için
yeni kayýt ve takip projesi ÜTS hakkýnda
basýn mensuplarýný bilgilendiren Gürsöz,
sistemin, þuanda uygulanmakta olan Ýlaç
Takip Sistemi'nin (ÝTS) benzeri olduðunu
ifade etti. ÜTS ile takip edemeyecekleri
hiçbir týbbi cihaz ve kozmetik ürünün kalmayacaðýný vurgulayan Gürsöz, "Halkýmýza güvenli ürünleri oluþturma konusunda
ya da güvensiz ürünleri hýzla piyasadan
çekme konusunda bu sistem bize çok bü-

yük kolaylýk saðlayacak. Devreye almayý 4
gözle bekliyoruz. Ekibimiz büyük bir gayretle çalýþýyor. Belki de yýllar deðil aylar içerisinde sistemi çalýþýr vaziyette görebiliriz"
dedi. Gürsöz, açýklamalarýnda þu ifadelere
yer verdi:
"ÝTS ile ilacýn üretiminden itibaren hastaya verilerek döngüsünü tamamlama
aþamasýna kadar tüm süreci rahatlýkla takip edebiliyoruz. Bu sistem bizim için çok
kýymetli bir veri kaynaðý. Böylelikle ilaç alanýný da çok rahat yönetebiliyoruz. Þimdi
aynýsý týbbý cihaz ve kozmetik ürünleri için
yapacaðýz. ÜTS adýný verdiðimiz bu projede temel de ÝTS'nin benzer mantýðýyla yürütülecek. Özellikle týbbi cihaz alanýnda tekil bazlý bir takip yapabileceðiz. Örneðin
bir protezin kat ettiði yollarý izleme þansýmýz olacak. Üretilen protez hangi hastaya
kullanýldý, sonuçlarý ne oldu, tüm bunlarý
takip edebileceðiz. Bu anlamda bizim için
çok kýymetli bir veri kaynaðý olacak. Bunu
TÜBÝTAK ile ortak bir proje þeklinde yaptýk. Bakanlýðýmýz ile TÜBÝTAK arasýndaki
bir iþbirliðinin ürünü olacak. Þuanda hýzlý

Dr. Hakký Gürsöz

bir þekilde ürünler sisteme kaydediliyor.
Belli modüller de bitti. Önümüzdeki yýlýn
yaz aylarýnda, Haziran ya da Temmuz gibi,
en geç 2017 sonunda bu sistemi devreye
sokacaðýz."
"ÝNTERNET ÜZERÝNDEN
SATILAN ÝLAÇLARIN ÇOÐU
SAHTE ÝLAÇLARDIR"
TÝTCK olarak sahte ilaç konusunda yürüttükleri çalýþmalardan anlatan Gürsöz,
en çok internet üzerinden satýlan ilaçlar
konusunda sorun yaþadýklarýný dile getirdi.
Ýlaçlarýn tek yasal satýþ yerinin eczaneler

olduðuna vurgulayan Gürsöz, "ÝTS ile bizim tedarik sistemimiz tamamen güvenlidir. Bu iþin baþýndaki kiþi olarak, ilacý yöneten kiþi olarak bu konuyu rahatlýkla söyleyebiliyorum. Bunu dünyada bu kadar rahatlýkla söyleyebilecek baþka bir ülke yok.
Üretimden hastaya ulaþana kadar bu sürecinde bir sýkýntý yok. Ancak bir ilaç eczane dýþýna çýkarsa özellikle internet mecrasýndan satýlmaya baþlarsa sorun olmaya
baþlýyor. ÝTS'ye tabi olan ürünler ne kadar
güvenliyse internetten satýlan ürünler de o
kadar güvensizdir. Zaten en baþta bu iþin
yasal olmadýðýný söylemem gerekiyor. Ýnternetten satýþý yapýlan ürünlerin büyük çoðunluðuna yakalamalar yapýlýyor, savcýlýklara suç duyurunda bulunuyoruz ve internet sitelerini kapattýrýyoruz. Ýnternet üzerinden satýlan ilaçlarýn çoðu sahte ilaçlardýr, kaçak ilaçlardýr. Yaptýðýmýz tespitlerden çýkan sonuç budur. Biz bununla yoðun bir þekilde mücadele ediyoruz. Halkýmýzýn da bu konuda bizim yanýmýzda olmasýný istiyoruz" þeklinde konuþtu.
"REÇETELERE BÝTKÝSEL
ÜRÜNLER YAZILABÝLECEK"
Türkiye'nin muazzam bir bitki zenginliði olduðunu dile getiren Gürsöz, Avrupa
kýtasýnda yetiþenden daha çok sayýda bitkinin Türkiye'de yetiþtiðini ifade etti. Türki-

ye'de yaklaþýk 11 bin 800 bitki türü bulunduðunu ve bunlarýn yaklaþýk 3 bin
500'ünün sadece Anadolu coðrafyasýnda
yetiþtiðini anlatan Gürsoy, Anadolu'nun
yaylalarýnda ve daðlarýnda yetiþen 350 civarýnda da týbbi bitki olduðunu belirtti. Söz
konusu bitkilerin, saðlýk alanýnda kullanýlmasý için çalýþma yapýldýðýný dile getiren
Gürsöz, "Bunlar yaylalarýmýzdan, daðlarýmýzdan, tarlalarýmýzdan ürüne gitsin istiyoruz. Güvenli ürün haline gelsin, ambalaja
girsin, eczanelerimizden ya da ilgili satýþ
yerlerinden satýlsýn ve halkýmýzdan güvenli
bir þekilde kullansýn istiyoruz. Bu konuda
bir çalýþmamýz var. Biz bir yandan kurum
olarak týbbi bitkilerden elde edilen ürün sayýsýný arttýrmaya çalýþýyoruz, diðer yandan
da doktorlarýmýz, yani reçete yazabilen hekimlerimiz bunun eðitimini almaya baþladýlar. Þuanda yaklaþýk 6 aydýr 90 kiþilik bir
doktor grubu, bitkilerle tedavi alanýnda
eðitim alýyorlar. Bu eðitimin sonuna yaklaþtýk. Kýsa bir süre sonra ilk grup mezun
olacak. Sonrasýnda bu hekimlerimiz artýk
bu bitkilerin özelliklerini, kullaným alanlarýný,
etkilerini yan etkilerini çok iyi öðrenmiþ olacaklar ve artýk reçetelerine bu týbbi ürünleri yazmaya baþlayacaklar, hastalarýna artýk
bitkisel karýþýmlar tavsiye edecekler. Bunun ehil ihsanlar eliyle, hekimlerimiz eliyle
olmasý çok önemli" dedi.
(Çaðrý UZUN)

Gürsöz: Üniversite-kamu
iþbirliðine önem veriyoruz
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Ýlaç
ve Týbbi Cihaz Kurumu (TÝTCK)
Baþkaný Dr. Hakký Gürsöz, Türkiye'de üniversiteler ile kamu
arasýndaki iþbirliðine büyük
önem verdiklerini söyledi.
Hitit Üniversitesi ve TÝTCK
arasýnda yapýlan protokolün imza töreninde konuþan TÝTCK Baþkaný
Dr. Hakký Gürsöz,
Hitit Üniversitesi ve
TÝTCK iþbirliðinin eski Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'ýn giriþimleriyle
gerçekleþtirildiðini
belirtti. Kurum olarak
týbbi cihaz, ilaç ve
kozmetik ürünleri
konusunda sorumlu
olduklarýnýn altýný çizen Gürsöz, laboratuarlarýn kendileri için olmazsa
olmaz unsurlardan bir tanesi olduðunu dile getirdi. Gürsöz, konuþmasýnda þunlarý söyledi:
"KAFKAS'IN
GÝRÝÞÝMLERÝYLE
GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ"
"Saðlýk Bakan Yardýmcýmýz
Agah Kafkas benden bir ricada
bulunarak, 'Hitit Üniversitemiz
büyüyen ve geliþen bir üniversite. Güzel de bir merkez kuruyorlar. Oraya bir gidin bakýn, acaba
bir iþbirliði imkaný olabilir mi?'
demiþti. O zamanlar henüz bu-

rasý inþaat aþamasýndaydý. Biz
de bu altyapýdan yararlanalým
dedik.
ÜRÜNLERÝN GÜVENLÝÐÝNÝ
LABORATUARLARDA
TEST EDÝYORUZ
Biz TÝTCK olarak týbbi cihazlardan, ilaçlardan ve
kozmetik ürünlerden sorumluyuz. Etkili, kaliteli ve güvenli ürünlerin halkýmýza ulaþmasýndan
sorumluyuz.
Bu
baðlamda bizim için
laboratuarlar olmazsa olmazlarýmýzdandýr. Bir nevi burasý
sisteme giriþ noktasý. Buradan uygunluðu
belirlenen
ürünler sisteme girecek ya da mevcut kullanýlan
ürünlerin güvenliklerini buralarda test edeceðiz. Bu nedenle
halk saðlýðýný da hasta güvenliðini de doðrudan ilgilendiren bir
durumdur.
ÜNÝVERSÝTE-KAMU
ÝÞBÝRLÝÐÝ ÇOK ÖNEMLÝ
Kurum ve bakanlýk olarak
üniversite-kamu iþbirliðine çok
önem veriyoruz. Üniversitelerimiz birer eðitim kurumudur ama
ayný zamanda da bilim yuvasýdýr.
Emeði geçen herkese teþekkür
ediyorum."
(Çaðrý UZUN)

Alkan: Tecrübeli üniversitelerin
refleksiyle hareket ediyoruz
Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise,
Hitit Üniversitesi'nin genç bir
üniversite olduðunu belirterek,
"Bizden önce kurulan, tecrübeli
üniversitelerin refleksiyle hareket ediyoruz" dedi.
HÜBTUAM'da
geçtiðimiz Cumartesi günü Hitit Üniversitesi ve TÝTCK arasýnda yapýlan protokolün imza töreninde
konuþan Hitit Üniversitesi
Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin
Alkan, "Biz her ne
kadar 10 yýllýk yeni
bir üniversite olsak
da bizden önce kurulan, tecrübeli üniversitelerin refleksiyle hareket ediyoruz. Biz sadece
kendi testlerimizi, deneylerimizi
yaptýðýmýz mekanlar deðil, olabildiðince kamu kurumlarýyla iþbirliðine vesile olacak olan bir yöntemin de arayüzü olmasýný arzu ettik. Bu anlamda da 2-3 yýllýk bir
süreçti. Daha laboratuarýmýz kurulmadan bu mantaliteyle hareket ettik. Bu laboratuarýn birincil
amacý, bilimsel araþtýrmalarýn yapýlmasýdýr. Artýk ekonomik olarak
güçlü olmak zorundayýz. AR-

GE'ye yatýrým yapmak zorundayýz. Bunlar artýk üniversitelerin
görevidir. Dünya çok hýzlý deðiþiyor. Biz de bu sürecin dýþýnda
kalamayýz. Bu nedenle laboratuarýmýzý ülkemize katký saðlayacak þekilde dizayn
ettik" dedi.
"TIP
FAKÜLTESÝNDE
ÝDDÝALIYIZ"
Týp Fakültesi'nin
2017-2018 Eðitim ve
Öðretim yýlýnda öðrenci alýmýna baþlayacaðýný yineleyen
Rektör Alkan, "Yakýn
bir zamanda yani
önümüzdeki yýl týp
fakültemizin öðrencilerini buraya alacaðýz. 1. Sýnýftan itibaren öðrencilerimiz burada eðitim alacaklar. 3
yýl önce baþlayan bir süreç ve afiliyasyonla aldýk. Bence muazzam bir model. Gerçekten çok
güzel bir model. Eðer o olmasaydý týp fakültesini buraya almamýz
mümkündü ama çok fazla enerji
ve para kaybý olacaktý. Þuanda
94 öðretim elemanýmýz var. Önümüzdeki yýldan itibaren de týpta
da iddialý bir þekilde geliyoruz"
þeklinde konuþtu. (Çaðrý UZUN)

Týbbi cihazlar Hitit'e emanet
Hitit Üniversitesi ve
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye
Ýlaç ve Týbbi Cihaz
Kurumu (TÝTCK) arasýnda
protokol imzalandý.
Protokol kapsamýnda Hitit Üniversitesi
Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma
Merkezi'nde (HÜBTUAM) aðýrlýklý olarak
týbbi cihazlar kontrol edilecek.
HÜBTUAM tarafýndan onayý
verilen cihaz ve ilaçlar tezgahlardaki yerini alýrken, onay verilmeyenler ise TÝTCK tarafýndan
toplatýlacak. Ayrýca yine protokol kapsamýnda týbbi cihazlarýn yaný sýra
ilaçlar ve kozmetik ürünlerde HÜBTUAM'a
emanet edildi.
Geçtiðimiz Cumartesi günü HÜBTUAM Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen
törenle Hitit Üniversitesi ve Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu
(TÝTCK) arasýnda protokol imzalandý. Ýmza
törenine, TÝTCK Baþkaný Dr. Hakký Gürsöz, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan, TÝTCK Baþkan Yardýmcýlarý Dr. Ali Alkan, Doç. Dr. Hakan Eroðlu,
Dr. Ali Sait Septioðlu, Hitit Üniversitesi
Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Nurcan Baykam, Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý, Çorum Eðitim ve
Araþtýrma Hastane Yöneticisi Yrd. Doç.
Dr. Sinan Zehir, TÝTCK Daire Baþkanlarý ile
üniversite yöneticileri katýldý.
Tören öncesinde TÝTCK Baþkaný Dr.
Hakký Gürsöz ve beraberindekiler HÜBTUAM'ý gezdi. Teknik gezinin ardýndan
konferans salonuna geçildi. Burada TÝTCK
Baþkaný Dr. Hakký Gürsöz ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
birer konuþma yaptý. Konuþmalarýn ardýndan protokol imzalandý.
(Çaðrý UZUN)
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Fikir ve Aksiyon
HEDEF, DÜNYAYA
HER KONUDA
ÖNCÜ VE ÖRNEK
OLMAKTIR
Hedef, Dünyaya her konuda
mutlaka öncü ve örnek olmaktýr.
Bu iddiayý, bir gün hatta bir dakika olsun unutanlar, bu iddia ile
ileri hamleler yapmayanlar, ne yapsalar hiçtir.
Her dakikasýnda Müslüman
Türk'ün yüceliðini yansýtmak iddiasýyla davranmayanlarýn varlýðý hiçlikten öte geçemez. Yabancýlarýn
baþýný döndürecek iþler baþarmayan, her baþarýsýyla övünmeyen,
yakýnlarýnýn ve uzak çevresinin de
övgüsüne hak kazanmayanlar, ne
için ve ne olarak yaþayacaklar?
Ýþte, þahsiyet duygusunun uyanýþýndan, bu gibi övgüler gerektiren
hareketler doðar. Þahsiyet duygusunun uyanmasý hareketlere intikâl
ederse, her davranýþ iddialý olur,
her iddialýnýn hedefi ayný olursa,
sen-ben deðil, hedefe varacak dava konuþur. Dava konuþur, çünkü
þahsiyet; sencilik, bencilik deðil,
"millet adýna 'ben' cilik"tir.
Yüreðinden þahsiyet duygusu
uyananlarýn her birinde tek iddia,
"biz adýna ben"dir ve millî þuur harekettedir. Buna, basit de olsa futbol maçýný benzer gösterebiliriz.
Fenerbahçe-Galatasaray maç
yaparken ikisi de ayný topu oynuyor. Ancak, gol atanlar tek baþýna
kendi nâmýna atmýyor, tarafýnýn adýna atýyor. Netice, hangi tarafýn oynayanlarý daha içtenlikle oynuyorsa, o taraf kazanmýþ oluyor.
Tarafý adýna candan olan kazanýyor, tarafýna da kazandýrýyor.
Sen-ben yapanlarýn kendileri de taraflarý da galip gelemez, maðlûp
olurlar. Mesele bu kadar açýktýr ki,
dava, þahsiyet davasýdýr. Þahsiyet
ise, bir bütünlük içinde millî davadýr. Tarafý olmayanýn kendisinin de
olmadýðý açýkça meydandadýr. Tarafý yenik düþenin, kendisi yok sayýlýr. Bu nazik konularýn üstüne çok
iyi bakmak gerekir.
Bazý zavallýlar, varsayýlmak için
yabancýlarla iþbirliði yapýyor. Yabancý iþbirlikçilerini varsayan kimdir? Onlar var olsalar, þahsiyet iddialarý olur, kendi milletleriyle iþbirliði
yaparlardý. Yabancýyla iþbirliði yaptýklarýnda, yabancýlar onlarý varsaymadýlar, sadece âlet ediverdiler.
Türkiye'yi ve Türk Milletini soymak
için "iþbirlikçiliði" adý altýnda, o zavallýlarý âlet ediverdiler. Yani Türk
Milletini Türk'ün eliyle soymak istediler. Bunun baþka yorumu olabilir
mi?
Onlar eðer þahsiyet duygularýný
duyan, bilen olsalardý, yabancýlar
kendilerine iþ teklifi yapamazdý.
Milliyetin þahsiyetini göremediler, öyle bir eser sezmediler ki, iþbirlikçilik þahsiyetsizliði çoðalýyor.
Þu iþbirlikçilerin hangisinin tuttuðu iþi, Türkiye de biz bize daha iyi
olmak þartýyla yapamazdýk? Yapýlamayacak iþler miydi?
Ýste þahsiyetsizliðin belirtileri ve
edimleri!
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KENDi iÇiNDE KENDiSiNE GÜVEN
DUYMAYAN ÇÖKÜNTÜYE GÖMÜLÜR
Yurttaþlarýmýzýn güvenli olmasýný istiyoruz. Bu konu bizim için
çok önemlidir. Yurdumuzun her
yanýndaki kardeþlerimizin güvenli
olmasý ve güvenle yaþamasý için
bazý konulara çok iyi dikkat etmemiz gerekir.
Güven deyince, akla, bütün yaþam gelir. Ýnsan âleminin her yaný,
güvenle kaimdir. Ýnsan bir yanýndan güvensiz olsa çöküntüye uðrar, saðlýðý bile bozulur.
Kendine güvenme zayýflýðý, insan
için daha beterdir.
Ýnsan için güven, içten ve dýþtan
önemlidir, çoklarýmýz bunun farkýnda deðiliz ama içinden kendisine
güven duymamakla dýþtan güvenmemek arasýnda çok fark vardýr.
Kendi içinden kendisine güven duymayan, daha fazla çöküntüye gömülür.
Ýçinden kendisine güven duyamayanlarýn, dýþta paralarý, mallarý
ve her türlü güvenecek garantileri
de olsa, yine güvenemez, yine güvenle yaþayamazlar. Daha çok,
kendilerini garantiye almak isterler. Onun için, yalanlarý, hileleri
çok olur. Bu durum onlarý tutuk ve
korkak yapar. Bu yüzden teþebbüssüz kalýr, iþ baþaramazlar.
Demek oluyor ki, insanýn içinden kendisine güven duymasý büyük önem taþýr.
Kendisine güvenen, her problemini halleder, dýþtaki güvenini
de saðlayabilir. Alýþ veriþinde, iþ
ve mesleðinde, bütün münasebetlerinde güvenen, aldanmaz ve
aldatmaz.
Açýklýðýyla görüyoruz ki, dü-

zenbazlar, hilekârlar... Velhasýl ne
kadar güven kýrýcý olumlar akla
gelirse, bunlarý yapanlar güvensiz
kimselerdir, yani kendisine güvenemeyenlerdir.
Kendisine güvenemeyenler fýrsat
kollar. Düþmüþlere basar, maðdura
göz açtýrmaz, bütün iþlerini, yalanla,
hileyle yürütürler.
Kendisine güveni olmayan zavallýlarýn ettiklerini saymak çok uzun
sürer, etmediklerine bakalým; namusluluk, doðruluk, þahsiyetlilikten
baþka her þey eder, kendisine güvenemeyenler.
Durum böyle olunca da toplum
birbirine güvenemez.
Demek oluyor ki, dýþtan gelen
gü-vensizlikler de kendisine güvenemeyenlerden gelir.
Bir de þu var, insan ne kadar

çok güven duyarsa, fazlasý daha
faydalýdýr. Bu hal karþýsýnda, güven artýrmak yoluna gideceðiz, içimizden çok güven duymak yoluna gideceðiz!
Günümüzde güven hastalýðý
olup olmadýðýný iddia etmiyoruz.
Ancak, toplumda bir kiþi kendisine güven duymasa, onun tutumu
bütün toplumun güvenini alt üst
eder. Sýçrayan hastalýk gibi ötekilere de sirayet eder. Böylece toplumun güven ahengi bozulur.
Güven ahengini kaybetmeden
daha artýrmak için, üstünde durulacak meselelere önemle eðilmemiz gereklidir. Bunun için, insan
nelerden güven duyar ve güvenini
çoðaltýrsa, onlarý bilenlerimizin bilmeyenlerimize açýklamasý þarttýr.
Esas bilgi bunlardýr.

Açýk seçik görülüyor ki, þikâyetler güvensizlikten geliyor.
Öyleyse, bütün yurttaþlar,
içinden güven duyup kendisine
de daha çok güvenirse, mesele
kalmayacak.
Ýnsana güven, çok saðlam inanýþtan gelir.
Ýnanmak var, inancý yönetmek
var. Her þeyden önce, inanmasýný bilinç haline getirenler, büyük
insanlardýr.
Ýnsan her þeyden önce, insanlýðýna inanmasýný bilmelidir.
Ýnsanlýðýna inanmýþ olan, hedefinin gerçek þeref olduðunu bilir.
Ýnsanlýðýna inanmýþ kiþi, þerefli
insan olmak yolunda iddialý olur.
Ýddialý insan, güvenmek zorunda kalýr.
Güvenmek zorunda kalan da neye nasýl güveneceðini kestirir, ona
göre güven kaynaðý bulur.
Kendi insanlýðýna inanýp, onun
iddiasýný süren bireylerin toplumu, bir vücut halinde birbiriyle
güvenleþme yarýþý yapar. En
esaslý prensibimiz bu olmalýdýr.
Kasým 1980

"Her insan, kendisini saygý ile kabul etmek
ve herkese kabul ettirmek için yaþar."
Abdulkadir DURU

LAHANA SUYU

Lahana suyu, zayýflamak için çok
iyi bir formül olmasýnýn yanýnda, hastalýklara karþý faydalý ve kansere karþý da koruyucudur. Süper bir vücut
içi temizleyicidir. Toksik maddelere
karþý antibakteriyel özelliklere sahiptir. Tam olarak faydalanabilmek için
her gün taze olarak hazýrlanarak tüketilmelidir. Taze tüketim ile yüksek
verim elde etmek mümkündür.

LAHANA SUYU
FAYDALARI NELERDÝR?
Saðlýklý bir þekilde kilo vermenin
yanýnda, þifa bulmak, hastalýklardan
korunmak için de bitkinin suyu tüketilmelidir.
Bir diðer faydasý ise vücutta bulunana aðýr metallerin atýlmasýna yardýmcý olur.
Toksik maddelerin vücuttan atýlmasýna yardýmcý olduðundan cildin
pürüzsüz ve güzel bir görünüme sahip olmasýný saðlar.
Kanser hastalarý bu þifalý suyu tüketerek kanserin yavaþlamasýný saðlayabilirler (Özellikle akciðer, mide ve
kolon kanseri).
Açken içildiðinde yara haline gelmiþ ülserlerin iyileþmesine yardýmcý
olur. Bu sayede ülserden kurtulabilirsiniz.
Baþ aðrýsý, astým, bronþit ve diðer
sindirim problemlerini tedavi etmek
için 20-25 ml içilmesi tavsiye edilir.
Havuç suyu ile karýþýmý sonucunda içilirse diþ eti hastalýklarýnýn neden olduðu diþ eti kanamalarýnýn
önüne geçer. Ayrýca havuç suyu ile
karýþýmý sonucu çok büyük bir C vitamini kaynaðý oluþmuþ olur. Eðer C
vitamini eksikliði çektiðinizi düþünüyorsanýz kesinlikle bu karýþýmý kul-

lanmalýsýnýz. Havuç ile birlikte kullanýldýðý için þifasý daha da artar. Ýlave
olarak farklý hastalýklarýn da önlenmesine yardým eder.
Bitkinin suyu, elma, limon ve
maydanozun bir blendýrdan geçirerek içilecek þekilde hazýrlandýðýnýzda
yorgunluðu alýr kendinizi dinç hissetmenizi saðlar.
Lahananýn içerdiði en önemli
maddeler kükürt, klor ve iyottur (iyot
içermesinin yanýnda iyot emilimini
azalttýðýný hatýrlatmak gerekir). Bunu
içermesi sebebiyle suyu içildiðinde
baðýrsaklarda bulunan artýk maddelerin atýlmasýný saðlar ve mukozayý
temizler. Ýçildikten sonra eðer gaz
problemi yaþanýyorsa bunun sebebi
baðýrsaklardaki mukozaya yapýþmýþ

artýklarýn atýlmasýný saðlarken ortaya
çýkan gazlardandýr.
LAHANA SUYU DÝYETÝ
Lahana bitkisinin suyu uygun bir
þekilde kullanýldýðýnda zayýflamanýza
yardýmcý olmaktadýr. Bu þifalý bitkinin
suyu ile zayýflamanýn dýþýnda, selülitlerden kurtulmak, saðlýklý ve sýký bir
vücuda kavuþmak da mümkündür.
Saðlýklý ve çabuk bir þekilde forma
girmek, zayýflamak için bu bitkinin
suyu belirtilen ölçülerde düzenli olarak tüketilmelidir. Bu su sayesinde
kilolar artýk dert olmaktan çýkacak ve
istenilen kiloya eriþmek kolayca
mümkün olacaktýr.
LAHANA SUYU TARÝFÝ

Bu þifalý bitkinin suyunu hazýrlamak için, 1 lt su ocakta kaynatýlýr.
Kaynayan suyun içine 10 adet lahana yapraðý atýlýr ve bu þekilde yapraklar tencerenin kapaðý kapatýlarak
5-7 dk. daha kaynatýlýr. Hazýrlanan
bitkinin suyu ocaktan alýnýr, hafif soðuduktan sonra lahanalar tencereden çýkarýlýr. Ilýndýktan sonra sabah
ve akþam aç veya tok karnýna tüketilir. Sabah akþam günde iki kez
mutlaka içmelisiniz. Fakat aç veya
tok tüketmeniz çok önemli deðildir.
Aç ya da tok olarak içebilirsiniz.
NE KADAR ÝÇÝLMELÝDÝR?
Bitkinin hazýrlanan suyu, 5 gün
boyunca tüketilmeli, 4 gün ara verilmeli ve 5 gün tekrar tüketilmelidir.
Bu þekilde kolaylýkla toksinlerden
arýnmak ve zayýflamak mümkündür.
Yemeklerden 1 saat önce veya yemeklerden 2 saat sonra içilmelidir.
ZARARLARI VE YAN
ETKÝLERÝ NELERDÝR?
Lahana vücuttaki iyot miktarýný
azalttýðý için guatr hastalýðý olan kiþilerin tüketmemesi tavsiye edilir. Ayrýca yeni doðum yapmýþ kadýnlarýn
da bir süre lahana suyu tüketmemesi önerilir.
K.K.77
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Çipli kimlikler
2017'de daðýtýlacak
Halen 10 ilde devam eden yeni kimlik
kartý baþvuru ve daðýtýmýna 2017'de tüm illerde baþlanacak. Yeni kimlik kartlarýyla ilgili
yürütülen çalýþmalarda halen 10 ilde devam
eden baþvuru kabul ve daðýtým iþlemleri,
2017'de tüm illeri kapsayacak þekilde geniþletilecek. Yeni kimlik kartlarýnýn daðýtýmýnýn
baþlamasýyla çipli kimlik sahibi vatandaþlarýn
bazý kamu kurumlarýndaki iþlemleri sýrasýnda
sorun yaþadýðý, çözümü için istenen bilgilerin
ise yeni kimlik kartlarýnýn üzerinde yazdýðý
þekliyle düzenleneceði belirtildi. Bu kapsamda Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü, nüfus kayýt sisteminden yararlanan tüm
kurumlarýn vatandaþlardan istediði kimlik
doðrulama bilgilerinin, yeni kimlik kartlarýnda
yer alan verilere göre yapýlmasýný istedi.

Hamit Yalçýn, fotoðrafçýlarla buluþtu
Memur, sözlüye
tabi tutulacak
Öðretmen alýmý için getirilen sözlü
sýnav, kamudaki görevde yükselme ve
ünvan deðiþikliði için de zorunlu oldu.
Kamu personel reformu Bursa'da
tüm taraflarla tartýþýlýrken Resmi Gazete'de tüm memurlarý yakýndan ilgilendiren bir düzenleme yapýldý. Düzenlemeyle öðretmen alýmlarý için getirilen
sözlü sýnav, kamudaki görevde yükselme ve unvan deðiþiklikleri için de zorunlu kýlýndý. Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren 'Kamu kurum ve
kuruluþlarýnda görevde yükselme ve
unvan deðiþikliði yönetmeliðinde deðiþiklik yapan düzenleme'ye göre, düne
kadar sadece þube müdürü ve müdürler için geçerli olan sözlü sýnavlar, artýk
þef ve altýndaki unvanlara atanacak
isimlere de uygulanacak. Sözlü sýnav
öncesi yapýlan yazýlý sýnavda 60 puan
almak yeterli olacak. Eski yönetmelikte
yazýlý sýnavdaki baþarý puaný 70 idi.
5 KATI KADAR ADAY
Tüm görevde yükselme sýnavlarýnda, yazýlý sýnavda en yüksek puaný alan
adaydan baþlamak üzere ilan edilen
kadro veya pozisyon sayýsýnýn 5 katý
kadar aday sözlü sýnava alýnacak.
Adaylarýn baþarý puaný yazýlý ve sözlü
sýnav puanlarýnýn ortalamasý olacak ve
kurumlarýn resmi internet sitelerinde
ilan edilecek. Kamu kurum ve kuruluþlarý 6 ay içinde yönetmeliklerini yeni kurallara göre revize etmekle yükümlü
olacak. Bu sürede de, sözlü sýnav þartýný getiren esaslar çerçevesinde uygulama yapýlacak. 15 Temmuz sonrasý
yapýlan düzenlemeyle, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn 15 bin sözleþmeliöðretmen
alýmýna sözlü mülakat kriteri eklenmiþti. Uygulamaya yönelik eleþtiriler üzerine Milli Eðitim Bakaný Ýsmet Yýlmaz,
"Mülakat yapýlmasý gerekir, öðretmen
beden dilini kullanabiliyor mu? Öðretmen teknolojik yeniliklere açýk mý?
Bunlarý mülakat yapmadan nasýl anlarsýnýz" yanýtýný vermiþti. Kýsa bir süre
içinde, sözlü sýnavýn kamu personel
alýmlarý için de þart olacaðý iddia ediliyor. Mevzuata göre, yazýlý olarak yapýlan kamu personeli seçme sýnavýndaki
baþarý puanlarýna göre, memur adaylarý iþe yerleþtiriliyor.
(Haber Merkezi)

Hatap Deðirmenleri "Hasat" Konulu Fotoðraf Yarýþmasý için Çorum'a Gelen
Fotoðraf Sanatçýsý Hamit
Yalçýn Çorumlu fotoðraf severlerle Buluþtu.
Ticaret ve Sanayi Odasý
Toplantý Salonu'nda gerçekleþen söyleþi öncesi,
Hatap Un Yönetim Kurulu
Üyesi Latif Kavukçu, "Lise
yýllarýmdan itibaren fotoðrafla ilgilenen bir kiþi olarak fotoðrafla Çorumun tanýtýmýna
katký saðlamak için gayret
ediyoruz.Bu yýl ikincisini düzenlediðimiz fotoðraf yarýþmasý için davetimizi kabul
ederek Çorum'a gelen Fotoðraf Sanatçýsý Hamit Yalçýn Bey'e teþekkür ediyorum. Konusunu "hasat" olarak belirlediðimiz fotoðraf
yarýþmasýna Türkiye'nin her
tarafýndan 1500'e yakýn fotoðraf gönderildi. Gönderilen fotoðraflarýn deðerlendirilmesi için Ýlimize gelen Deðerli Fotoðraf Sanatçýsý Hamit Yalçýn Bey'i sizlerle bir

araya getirmiþ olmaktan ayrýca mutluyum. Yine bize bu
Salonu açan Çorum Ticaret
ve Sanayi Odasý'na teþekkür ediyorum" dedi.
Çorumda bulunmaktan
ve Çorumlu fotoðraf severlerle bir araya gelmekten dolayý mutlu olduðunu ifade
eden Hamit Yalçýn, "Yaklaþýk kýrk senedir fotoðrafla
uðraþýyorum. Fotoðrafa olan
aþkýmýz bir süre sonra mes-

leðe dönüþtü. Hayatýmý fotoðraftan kazanmaktayým.
Yaptýðým iþten memnunum.
Dünyaya tekrar gelsem yine
bu iþi yaparým. Fotoðrafla ülkeme hizmet ediyorum. Kültürümüzü, tarihimizi, deðerlerimizi fotoðrafla tanýtýyorum. Yurt içi ve yurt dýþý pek
çok fotoðraf sergisi açarak
gönüllü kültür elçisi gibi çalýþtým. Maddi kaygý gütmedim. Fotoðraf sonsuz bir

dünya. Fotoðraftan kazandýðýný fotoðrafa harcayan bir
arkadaþýnýzým. Anadolu fotoðrafçýlýðý kavramýný geliþtirmek için gayret ediyoruz.
Anadolu Fotoðraf Derneðini
kurduk. Bizler fotoðrafçýlýðýn
zor olduðunu dönemleri yaþadýk. Günümüzde fotoðrafçýlýk kolaylaþtý. Cep telefonlarýyla fotoðraf çekiliyor.
Bugün burada sizlerle buluþmama vesile HatapUn Yönetim Kurulu Üyesi Latif Kavukçu Bey'e teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu.
Programýn son bölümünde "Bir Sonsuzluk Senfonisi", "Anadolu'dan Renkler", "Sonsuzluða Býrakýlan
Ýzler" konulu sinevizyon
gösterisi yapýldý. Çekim tekniklerinden bahsederek fotoðraflarýn çekim süreçlerini
de anlatan Yalçýn, son olarak Çorumlu fotoðraf severleri Geleneksel Anýtkabir
Fotoðraf Yarýþmasýna katýlmalarý için Ankara'ya davet
etti.
(Haber Merkezi)

SORUNLAR ÇIKTI
Nüfus cüzdaný ile çipli kimlik kartý üzerinde yer alan bilgilerdeki farklýlýklarýn dikkate
alýnmadýðý, kurumlar tarafýndan istenilen bilgi
ve belgelerde sadece nüfus cüzdanýna göre
bilgi ve belge istendiði belirtilen açýklamada,
þu bilgilere yer verildi:
"Kimlik paylaþým sistemi hizmeti kullanan
kurumlarýn kendi uygulamalarýnda yeni kimlik
kartýna uygunluðu daha önce bildirilmiþ olan
çýktý parametrelerine göre deðiþiklikleri gerçekleþtirmedikleri, bu nedenlerle kimlik kartý
alan vatandaþlarýn sorunlar yaþadýðý tespit
edilmiþtir. Gerekli hassasiyetin gösterilerek,
istenilen bilgi ve belgelerin yeni kimlik kartlarý
üzerindeki bilgileri dikkate alarak düzenlenmesi, kimlik paylaþým sistemine entegre çalýþan uygulamalarda ülke genelinde yaygýnlaþtýrmaya baþlamadan önce gerekli deðiþikliklerin ivedilikle yapýlmasý önem arz etmektedir."
YENÝ VE ESKÝ KÝMLÝKLER
ARASINDA FARKLAR
Yeni çipli kimlik kartlarý ile eski nüfus cüzdanlarý karþýlaþtýrýldýðýnda; "seri no, TC kimlik
no, soyadý, adý, doðum tarihi, baba adý, ana
adý" gibi bilgiler her iki kartta da yer alýyor.
Yeni kimlik kartlarýnýn boyutlarýnýn küçük olmasý nedeniyle kart üzerine yazýlmayýp, çipte bulunan bilgiler ise "önceki soyadý, doðum yeri, medeni hali, dini, kan grubu, kayýtlý olduðu yer (ili, ilçesi, cilt, hane, sýra no), veriliþ nedeni, veriliþ tarihi" þeklinde sýralanýyor.
Nüfus cüzdanlarýnda bulunmayan, ancak
yeni kimlik kartý üzerinde ve çipte "geçerlilik
tarihi, uyruðu, cinsiyeti, biyometrik veri, ýslak
imza" bilgileri de yer alýyor. "Cüzdanýn verildiði yer" bilgisi ise yeni kimlik kartlarýnda bulunmuyor.
(Haber Merkezi)
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TARÝHTE BUGÜN

Ýskilip'te gençler sabah namazýnda buluþtu
Atýf-Der ve Ýskilip Ýmam Hatip Mezun ve Mensuplarý Derneði tarafýndan
"Gençler Sabah Namazýnda Buluþuyor" etkinliði gerçekleþtirildi.
Ýlki 8 Ekim Cumartesi günü Þeyh
Yavsi Camii'nde, ikincisi 12 Ekim Çarþamba günü Ýskilip Ulu Camii'nde ve
üçüncüsü 21 Ekim Cuma günü Þadibey (Çuval) Camii'nde düzenlenen etkinlikler kapsamýnda gençler camilerde buluþtu. Sabah namazý programýna, AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Mustafa Lek, Atýf-Der Yönetim Kurulu Baþkaný Erdal Býyýk, Ýskilip Ýmam Hatip Me-

zun ve Mensuplarý Derneði Baþkaný Ýsmail Açýkgöz ile AK Parti Ýskilip Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de birlikte katýldý.
Kýlýnan sabah namazlarýnýn ardýndan
gençlere kahvaltý ikram edildi.
Konuyla ilgili bilgilendirmelerde
bulunan Atýf-Der Yönetim Kurulu Baþkaný Erdal Býyýk, "Yapmýþ olduðumuz
bu etkinlik ile gençlerimizi sabah namazýnda buluþturup, namaza teþvik
etmek ve maneviyatýnýn güçlendirmeyi amaçladýk. Rabbim her sabah namazýnda artan bir cemaatle huzuruna
çýkmayý bizlere nasip etsin inþallah.

ÇESÝAD'dan
TBMM'ye
ziyaret
Çorumlu Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (ÇESÝAD) Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Karaca ve beraberindekiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevlerini icra eden
Çorum milletvekillerini ve çeþitli siyasi parti
liderlerini ziyaret etti.
Ziyaretler kapsamýnda derneðin çalýþmalarýný anlattýklarýný ve ayný zamanda fikir alýþveriþinde bulunduklarýný dile getiren Baþkan
Karaca , "15 Temmuz darbe giriþimini bir
kez daha lanetledi. Gayet sýcak karþýlandýk.
Çorum üzerine de hasbihal ettik. Vekillerimiz
de bu ziyaretlerden memnun oldular. Ayrýca
daima Çorum'un ve Çorumlunun yanýnda
olacaðýz" diye konuþtu.
(Haber Merkezi)

Gençlerimizi namaza teþvik hususunda hemþehrilerimizin destek ve katýlýmlarýný bekliyoruz" diye konuþtu.
"BULUÞMALARIMIZ
DEVAM EDECEKTÝR"
Ýskilip Ýmam Hatip Mezun ve
Mensuplarý Derneði Baþkaný Ýsmail
Açýkgöz ise, "'Gençler Sabah Namazýnda Buluþuyor' etkinliðimiz kapsamýnda her Cuma ilçemizin tarihi Cami'lerinde Yoðun katýlýmlarla gerçekleþen buluþmalarýmýz devam edecektir" dedi.
(Haber Merkezi)

1260- Memlük Sultaný Seyfeddin Kutuz,
siyasi rakibi Baybars tarafýndan katledildi.
1912- Birinci Balkan Savaþý'nda Osmanlý
ve Sýrp ordularý arasýndaki Kumanova Muharebesi Sýrplarýn galibiyeti ile sonlandý.
1935- I. Belediyeler Kongresi baþladý.
1956- Gazeteci Bedii Faik, cumhurbaþkanýna hakaretten 6 ay hapse mahkûm edildi.
1965- Nüfus sayýmý yapýldý. Türkiye'nin
nüfusu: 31.391.207
1991- Kripto davasýnda gazeteci Uluç
Gürkan ile dýþiþleri bakanlýðý memuru Hande
Mumcu beraat etti.
1992- Türkiye'nin ilk özel havaalaný olan
Hezarfen, Ýstanbul Büyükçekmece'de hizmete girdi.
1996- I. Avrasya Ýslam Þurasý Türkiye’de
toplandý.
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YIL: 1 / SAYI: 273

Ýmtiyaz Sahibi: Ayhan
Yazý Ýþleri Müdürü:

AYKANAT

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr

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

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

ALBAYRAK
ECZANESÝ
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFSIZ GAZETE

4-0
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(TEL: 227 77 62)
ULUKAVAK MH.
TARAKÇI 8. SOK. 32/B

BOSTANCI
ECZANESÝ

ÇORUM

HAVA

TAHMiNi

(TEL: 225 38 48)
GÜLABÝBEY MAH.
ATA CAD. NO: 30/A

Çorum Belediyespor, Cumartesi günü kendi sahasýnda oynadýðý maçta Manavgatspor'u karþýlaþmanýn baþýndan sonuna kadar sergilediði güzel futbolla 4-0 yendi.

YILDIRIM
NAKLiYAT ve PETROL
ÇORUM BELEDiYESPOR’A
BAÞARILAR DiLER...

BELEDiYESPOR

ESTi GÜRLEDi
STADYUM: Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumu
HAKEMLER: Volkan Þeker, Cemal Alpay, Alper Gürsoy
ÇORUM BELEDÝYESPOR: Sercan Çobaoðlu, Yakup Kayýþ, Ahmet Köseoðlu, Abdullah Karmil, Tahir Kurtuluþ, Sebahattin Usta, Ferhat Duman, Erkut Baþkaya, Aykut Emre Yakut,
Emrullah Kokoç, Yakup Alkan
MANAVGATSPOR: Ýsmail Çetin, Fikret Sevilgen, Emre
Toptan, Hakký Helvacý, Burak Özcan, Deniz Keskin, Ahmet Sarý, Anýl Yýldýrým, Feyyaz Belen, Halil Saðdaþ, Onur Alp Atilay

SPOR TOTO 3. LÝG
1. GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19

Sancaktepe
Çorum Bel.
Kocaelispor
Altay
Kartalspor
Tekirdaðspor
Ankara Demir
Van BBSK
Cizrespor
Kozan Bel.
Karacabey Birlik
Kýzýlcabölükspor
Bayburt GÖÝ
24 Erzincanspor
Manavgatspor
Gölcükspor
Erzin Bel.
Kütahyaspor
Beylerbeyispor

O G B M A Y P
8
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
9
8
8
8
8
9
8
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4
4
4
4
4
3
3
3
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2
2
2
1
2
2
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1

2
2
3
3
3
3
2
3
3
2
1
4
3
3
5
2
2
3
1

2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
3
3
3
2
4
5
4
6

13
16
14
13
11
9
13
9
7
11
18
8
8
4
4
8
9
7
6

2
7
7
7
8
9
10
15
13
9
12
9
7
7
9
14
17
14
15

20
17
15
15
15
15
14
12
12
11
10
10
9
9
8
8
8
6
4

TOPLU SONUÇLAR
ÇORUM BELEDÝYE-MANAVGAT
SANCAKTEPE BELEDÝYE-CÝZRE
24ERZÝNCAN-TEKÝRDAÐSPOR
KOZAN BLD.-ERZÝN BELEDÝYE
KIZILCABÖLÜKSPOR-VAN BÞB.
ALTAY-KÜTAHYASPOR
BEYLERBEYÝ-ANKARA DEMÝR
KOCAELÝSPOR-BAYBURT GÖÝ.
KARTAL-KARACABEY BÝRLÝK

: 4-0
: 3-0
: 1-2
: 3-1
: 2-0
: 1-0
: 0-1
: 0-0
: 1-0

HAFTANIN PROGRAMI
KÜTAHYA-ÇORUM BELEDÝYE
CÝZRESPOR-BEYLERBEYÝSPOR
ERZÝN BELEDÝYE-SANCAKTEPE BEL.
BAYBURT GÖÝ.-KARTALSPOR
VAN BÞB.-KOZAN BLD.SPOR
ANKARA DEMÝR-24ERZÝNCANSPOR
MANAVGATSPOR-KIZILCABÖLÜKSPOR
KARACABEY BÝRLÝKSPOR-ALTAY
TEKÝRDAÐSPOR-GÖLCÜKSPOR

Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta
mücadele eden Çorum Belediyespor Cumartesi günü kendi sahasýnda oynadýðý maçta Manavgatspor'u konuk etti. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda oynanan karþýlaþmanýn baþýndan sonuna kadar

üstün bir futbol sergileyen kýrmýzý
siyahlýlar ilk yarýyý 19. dakikada
Sebahattin ve 22. dakikada Ahmet'in attýðý gollerle 2-0 önde kapattý. Belediye Baþkaný ve Onursal
Baþkan Muzaffer Külcü ile Kulüp
Baþkaný Zeki Gül'ün yaný sýra di-

ðer protokol üyelerinin de izledi
maçýn ikinci yarýsýnda da rakibi
karþýsýnda atak bir futbol sergileyen Çorum Belediyespor, 46. dakikada Ferhat ve 86. dakikada Yakup Alkan'ýn attýðý gollerle sahadan 4-0 gibi farklý bir skorla galip

ayrýlan taraf oldu. Çarþamba günü
kendi sahasýnda Süper Lig takýmý
Trabzonspor'u konuk edecek olan
kýrmýzý siyahlýlar, kendi sahasýnda
aldýðý bu galibiyetle puanýný 17'ye
çýkarýrken, puan cetvelinde 2. sýrada yer aldý.
(Haber Merkezi)

BAÞARIYA RAÐMEN
SPONSOR ARIYORLAR
Çorum Basketbol Akademi
G.S.K. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý, Çorum'u baþarýyla temsil etmeye devam ediyor.
Çorum Basketbol Akademi
G.S.K. Tekerlekli Sandalye
Basketbol Takýmý, geçtiðimiz
Cumartesi günü Ankara Altýndað Spor Salonu'nda yapýlan
sporcu puanlamasýna katýldý.
Hiç bir destek almadan antrenör Ahmet Faruk Özen nezaretinde ve desteðiyle Çorum'u
Bedensel Engelliler branþýnda
baþarýyla temsil temsil eden takým oyuncularýndan 1984 doðumlu Murat Mansur, 2.5 Puan
- 1992 doðumlu Necati Karakuþ, 3.5 puan alarak 2016-2017
sezonunda bölgesel ligde maçlara katýlmaya hakký kazandýlar.

Tüm bedensel engelli vatandaþlarý takýma beklediklerini ifade eden antrenör Ahmet Faruk
Özen, "Ýlimizde tek takým olma
özelliðine ve tek olan bedensel
engelliler takýmýna hiç destek ve
sponsor bulamama özelliðine

sahibiz" dedi. Kýsa sürede kurduklarý takýmýn baþarýya ulaþtýðýný belirten Özen, "Azimli çalýþmanýn meyvelerini almaya baþladýk. Kurulduðu ilk günden daha bir yýl geçmeden milli takýma
Anýl Þafak Kelemci isimli spor-

cumuz, yine Hitit Üniversitesi
Beden Eðitimi Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliði Bölümünü
kazanan sporcumuz Fatih Kýzýlarslan, yine Fatih 2016 Yýlý
KPSS' den yüksek puan alarak
devlet memurluðuna atanmýþtýr.
Engellilerinde sosyal yaþamýn
içerisinde olduklarýný topluma bir
kez daha göstermiþtir. Tüm
sporcularýmýzý kutlarýz. Ýlerleyen
aylarda yeni baþarýlarý ilimize kazandýracaðýz" diye konuþtu.
Tekerlekli sandalye basketbol takýmýnýn hiç destek görmediðini kaydeden Özen, "
Hiç bir desteði olmadan böyle
baþarýlar yaptýðýna göre düþünsenize Çorum'da destek
verilse takýmýmýzýn nasýl olabileceðini" dedi. (Haber Merkezi)

Rakiplere yakýn takip
Çorum Belediyespor Teknik
Direktörü Serdar Bozkurt ve Yardýmcý Antrenör Serkan Sevinç, rakipleri yakýn takibe aldý.
Çorum Belediyespor, Çarþamba günü kendi sahasýnda
oynayacaðý Trabzonspor maçýnýn hazýrlýklarýna ara vermeden
baþladý. Ulukavak Nazmi Avluca
Sahasý'nda yapýlan antrenman
Yardýmcý Antrenörlerden Aytekin

Kýran nezaretinde yapýlýrken,
Teknik Direktör Serdar Bozkurt
ve Yardýmcý Antrenör Serkan
Sevinç, dün Çorum Belediyespor'un grubunda yer alan KartalKaracabey Birlikspor arasýnda
oynanan maçý izlediler.
Bozkurt ve Sevinç her iki takýmý da yakýndan tanýma fýrsatý
bulurken, bol bol da not tuttular.
(Haber Merkezi)

TRABZONSPOR
Salý günü geliyor
Çorum Belediyespor'un,
Çarþamba günü Ziraat Türkiye Kupasý maçýnda karþýlaþacaðý Trabzonspor Salý
günü Çorum'a gelecek.
Konuyla ilgili olarak konuþan Trabzonspor Basýn
Sorumlusu Can Karyaðdý,
Salý günü öðleden önce yapacaklarý son antrenman
sonrasý karayoluyla Çorum'a geleceklerini söyledi.
Karyaðdý, akþam saatlerinde Anitta Otel'de kampa gireceklerini ve maç saatini
bekleyeceklerini ile ifade etti.
(Haber Merkezi)

Can Karyaðdý

