Çorum'da orman yangýný
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Çorum FK kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. KýrmýzýSiyahlýlar son olarak Muhsin
Yýldýrým ile anlaþtý. 27 yaþýndaki orta saha oyuncusu
Muhsin Yýldýrým; Maltepespor, Kasýmpaþa, Payasspor, Ýstanbulspor, Samsunspor ve son olarak
Boluspor formalarý ile 163
resmi maça çýktý. 7’DE

Kýlýçdaroðlu’nun
Çorum programý

iptal edildi
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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Çorumlu yönetmenin
film çektiði köy
küle döndü
Çorumlu olan oyuncu ve yönetmen Müfit Can Saçýntý'nýn "Mandýra Filozofu"
isimli sinema filmini çektiði köy de küle
döndü. Sungurlulu olan Müfit Can Saçýntý ve merhum Rasim Öztekin'in baþrollerini paylaþtýðý Mandýra Filozofu filminin
2013 yýlýnda Muðla Milas'ta çekildiði köyün son hali ise görenleri üzdü.
8’DE

Çorum ekibi
Adana'daki yangýný
kontrol altýna aldý
Çorum Orman Ýþletme ekibi beraberindeki Bayat, Ýskilip, Tokat, Erbaa, Niksar, Samsun ve Amasya Orman Ýþletme ekipleri ile birlikte Adana Kozan'da
çýkan yangýný kontrol altýna almayý baþardý. Öte yandan bölgeden bilgi veren
ekipler Adana Ýmamoðlu'ndan henüz
bilgi alýnamadýðýný ancak aþýrý duman
olduðunu bildirdi.
2’DE

CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun
Çorum ziyareti ülkede
yaþanan orman yangýnlarýnýn artarak devam
etmesi nedeniyle iptal
edildiði açýklandý. 4’TE

75 Kuruþ

AZERi EKiBE
SEVGi SELi
HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Türkiye'nin farklý noktalarýnda
çýkan orman yangýnlarýyla mücadeleye destek için Azerbaycan'dan 41'i itfaiye aracý olmak üzere
toplam 55 araçla gelen 306 kiþilik
ekip Çorum'dan geçiþ yaparken
sevgi seliyle karþýlaþtý.

Azeri ekip, yangýn bölgesine giderken Çorum
karayolunda Azerbaycan ve Türk bayraklarýyla
karþýlandý. Çorum Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý,
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat ve il
yönetim kurulu üyeleri, karayolu üzerinde yapýlan karþýlamaya katýldý. Belediye Baþkaný Halil
Ýbrahim Aþgýn "Çorum'da da büyük bir heyecan
oluþtu. Geldiðinizi duyunca sizi karþýlamak istedik" derken AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý da
" Azerbaycanlý kardeþlerimize zor zamanlarda
bizi yalnýz býrakmadýklarý için çok teþekkür ediyorum" dedi. Azeri ekip ise her zaman Türkiye'nin yanýnda olduklarýný vurguladý.
8’DE

Çalýnan aracýný tanýdý,
kovalamaca sonucu
yakaladý

Çorumlu itfaiye erlerine:
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FiDAN DESTEÐi
KABUL EDiLDi
Ormanlarýn yeniden canlandýrýlmasý
amacýyla yangýn bölgesine 5 bin adet fidan dikilmesi için Çorum Belediyesi tarafýndan maddi destek saðlanmasý yönündeki gündem maddesi de Çorum Belediye Meclisi'nde oy birliðiyle kabul
edildi. Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn meclis toplantýsý sonunda, çevre
bilinci oluþturmak ve aðaçlandýrma seferberliðine dikkat çekmek amacýyla toplantýya katýlanlara fidan verdi.
8’DE

YÜREÐÝM
YANGIN YERÝ
- YAZISI 2’DE

Serhat Þahin

AHLATCI, MECLÝS ÜYELERÝ ÝLE
GRUP TOPLANTISI YAPTI 4’TE

“ÖLÜM KAVÞAÐI”nda
çalýþma baþlatýlacak
Osmancýk'ta sýk sýk kazalarýn meydana geldiði ve "ölüm kavþaðý" olarak adlandýrýlan Sarpunkavak kavþaðýnda incelemelerde bulunan AK Parti Çorum Milletvekili Oðuzhan Kaya kavþakta gerekli çalýþmalarýn baþlatýlacaðýný ifade etti.
AK Parti Çorum Milletvekili
Oðuzhan Kaya, beraberinde Ýlçe Kaymakamý Ayhan Akpay,
Karayollarý Bölge Müdürü Rifat
Silov, AK Parti Çorum Ýl Baþkan Yardýmcýsý Yýlmaz Peker,
Ýl YKÜ üyeleri Osman Aktý, Abdullah Gömeç, Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör,
AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Þerif Okudan, AK Parti Osmancýk Ýlçe Teþkilatý Yönetim
Kurulu üyeleri ve MHP Ýlçe
Baþkaný Satýlmýþ Karatað ile
birlikte Sarpunkavak köyü kavþaðý ve Osmancýk OSB'ye yapýlacak olan kavþakta incelemelerde bulundu.
5’TE

"KADRO DERÝNLÝÐÝMÝZ EN
ÖNEMLÝ AVANTAJIMIZ" 4’TE

Zincirleme trafik
kazasý: Beþ yaralý
Çorum'da merkezde meydana
gelen zincirleme trafik kazasýnda beþ kiþi yaralandý. Küçük
Abdullah Caddesi'nde meydana gelen kazada sürücülerin
yaný sýra araçlarda bulunan iki
kiþi de yaralandý.
3’TE

Arý can aldý
Dodurga'ya
baðlý Dikenli köyünde arý sokmasý sonucu fenalaþan 41 yaþýndaki Ayhan
Dündar yaþamýný kaybetti. Dodurga'da bir kömür ocaðýnda
çalýþan evli ve iki çocuk babasý
Dündar hastaneye kaldýrýlýrken
yolda hayatýný kaybetti. 8’DE

"SOKAKTA MÜZÝK VAR"
ETKÝNLÝÐÝ ERTELENDÝ 5’TE

OSDEF'TEN ÖRNEK
DAVRANIÞ
7’DE

2
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YÜREÐÝM
YANGIN YERÝ

Belediye, kuaför
ve temizlik hizmeti
satýn aldý
Çorum Belediyesi ev temizlemesi ve yaþlýlara kuaförlük hizmeti verilmesi için alým yaptý.
4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu'nun 19'uncu
maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilen
hizmet alým iþi Destek Hizmetleri Müdür Vekili
Fikret Karacaköylü yönetiminde gerçekleþtirildi.
Ýhaleye yedi firma katýldý.
Turgut Özal Ýþ Merkezindeki ihalede belediyenin sosyal yardým hizmetleri kapsamýnda 500
adet ev temizliði ve bu evlerde yaþayan 280
adet erkek vatandaþa kuaförlük hizmetinin kýsmi zamanlý olarak verilmesini kapsayan yaklaþýk maliyeti 210 bin 36 TL olan ihalede Rüya
Catering 122 bin 400 TL, Emrah Çývgýn 150 bin
500 TL, Yalçýn Demirci 161 bin 950 TL, Sistem
Entegre 168 bin 400 TL, Mustafa Balcý 179 bin
50 TL, Seher Çakýr 180 bin 480 TL ve Gülþen
Uysal 209 bin 560 TL teklif verdi.
Firmalarýn belgelerinin incelenmesinden
sonra sonucun açýklanacaðý duyuruldu.
(Haber Merkezi)

Nihat Tosundereoðlu

Memleketine atandý
Çorum'da bankacý Nihat Tosundereoðlu memleketi olan Sungurlu'ya Þekerbank
Þube Müdürü olarak atandý.
Tokat Erbaa Þube Müdürlüðü görevine
atanan Ýbrahim Güleçyüz'den boþalan göreve Nihat Tosundereoðlu getirildi. Görevine baþlayan Þube Müdürü Tosundereoðlu
memleketine yeniden gelerek, Sungurlu
halkýna hizmet verecek olmaktan son derece mutlu olduðunu söyledi.
Tosundereoðlu "Geçmiþ yýllarda da
Sungurlu'da görev yaptýðým için ilçemiz
halký ile sýcak iliþkimizi daha da artýrarak,
güzel iþler yapmak için çalýþacaðýz. Bankacýlýk mesleðine ilk baþladýðým yýllardaki
heyecan ve azimle göreve baþladým. Ýlçemiz tarým þehridir. Bizde emekçilerimize
verdiðimiz desteði daha artýrmak arzusundayým. Þahsým ve ekibimle birlikte her daim vatandaþýmýzýn yayýnda olacaðýz. Hayatlarýna, gerek finansal gerekse toplumsal anlamda deðer katmak için çalýþacaðýz" dedi.
(Bahattin Sümüþ)

Bölgemizde; ameliyat
ücreti, meyve sinema
ve elektrik ücretleri arttý
Çorum'un da aralarýnda bulunduðu
TR83'de fiyatý en çok artan madde ameliyat
ücreti, en çok düþen ise taze fasulye oldu.
Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun (TÜÝK)
açýkladýðý fiyat endeksleri rakamlarýna göre
temmuz 2021'de Samsun, Tokat, Amasya ve
Çorum bölgesinde (TR83) fiyatý en çok artan
maddeler yüzde 21,33 ile ameliyat ücreti,
yüzde 20,94 ile kayýsý, yüzde 16,91 ile sinema, yüzde 16,21 ile karpuz ve yüzde 15,01
ile elektrik ücreti oldu.
Temmuz 2021 itibari ile TR83 bölgesinde
fiyatý en çok düþen maddeler ise yüzde
26,27 ile taze fasulye, yüzde 18,02 ile kabak, yüzde 5,67 ile tek kiþilik yatak, yüzde
4,47 ile kadýn elbisesi ve yüzde 4,06 ile kadýn pantolonu oldu.
(Furkan Kalkan)

Çok yakýn zamanda hatta geçtiðimiz hafta
bu konuyla ilgili düþüncelerimi paylaþmýþtým.
Hani eskiler derler ya "Abdala malum olurmuþ"
diye, sanki içime doðmuþ gibi doðanýn dengesinin öneminden ve insanlarýn bu dengeyi nasýl
da düþüncesizce bozduðundan bahsetmiþtim.
Efendim hepinizin yakýndan takip ettiði gibi
ben de yaþanan talihsiz olaylarý sizler gibi acý
ve hüzün içinde takip ediyorum. Yakýn zamanda tatil maksadýyla gidip gezdiðim gördüðüm
yerleri yanarken seyretmek içime tarifsiz bir acý
hissi veriyor. En çok da gelecek nesillere bu durumu nasýl açýklayacaðýmýzý düþünüyorum
þimdiden.
Ülke gündemimiz þu an bu yangýnlarla meþgul ve birçok kiþi ayný þeyleri söylemekte: Önlem alýnmalýydý. Doðal afetlere karþý her zaman
tedbirli olmak gerekiyor evet ama ülkenin kuzeyi sel felaketleriyle uðraþýrken batý ve güney
bölgeleri þu an yangýnlarla boðuþuyor. Güney'de ve Ege'de yaþanan yangýn felaketlerinde özellikle canlýlarýn çok zarar gördüðü ve
ekolojik düzenin bir daha tekrar eskiye dönmesinin gerçekten zor olduðu söyleniyor. Bu söylenenlere üzülerek katýlýyorum çünkü yangýndan sonra birçok bölge eskisi gibi olmayacak
çünkü orada doðal dengesinde yaþayan canlýlara verdiðimiz zarardan dolayý uzun bir süre
eski haline getiremeyeceðiz.

Daha detaylý açýklamam gerekirse; yanan
ormanlar en az 200 yýllýk geçmiþi olan ve bu
200 yýllýk süreç içinde bir çok canlýyý içinde barýndýran doðal yaþam alanlarýydý. Arýlar bu ekolojik düzende çok önemli bir rol oynuyordu.
Þimdi yanan bölgelerde arý nüfusu tükenme
hatta yok olma noktasýna geldi. Haydi tamam
yanan yerleri iyileþtirme çalýþmalarýyla bir þekilde eski haline getirmeye gayret göstereceðiz
peki ama ya yok olan canlýlar? Arýlar bir çiçekten baþka bir çiçeðe polen taþýman görevini
üstlenen canlýlardýr. Gelen turistlere mi söyleyeceðiz "Polenleri taþýyýn" diye? Rus turistlerin
yanan ormanlarda manzara fotoðrafý çekilmekten daha önemli iþleri olmayacak mý?
Bütün bu olan biten arasýnda bir fotoðraf
gerçekten hepimizi çok üzdü. Manavgat Belediye baþkanýnýn sosyal medyada yer alan görüntüsü aslýnda çaresizliðimizi de biraz ortaya
koydu. Ýnsanlarýn yardým isteyeceðini bildiði
için telefonlarýný açmamasý aslýnda yaþadýðýmýz çaresizliði tüm çýplaklýðýyla ortaya serdi.
Bunun üzerine sosyal medyada baþlatýlan "global help" yani "küresel yardým çaðýrýsý" mevzu
olmaya baþladý. Bir kesim bu çaðrýnýn yersiz olduðunu ve ülkemizin itibarýný zedelediðini savunsa da bazýlarý da çaresizliðimize bir çözüm
olarak düþündü. Ben þahsen üç tarafý denizlerle çevrili güzel ülkemizin çok daha fazla yangýn

SERHAT ÞAHÝN
söndürme uçaðýna sahip olmasý gerektiðini savunanlardan ve buna destek verenlerin baþýnda gelen biri olarak böylesi zor zamanlarda
kimlerin yanýmýzda olduðuna da aþýrý dikkat etmemiz gerektiðini düþünüyorum.
Yunanistan ile aramýz siyasi ve geçmiþten
gelen sebeplerden dolayý peki iyi olmasa da
yardýma koþan ülkeler arasýnda ilk sýralardaydý
çünkü Yunanistan böylesi durumlar için hem tedarikli hem de hazýrlýklý olduðunu aslýnda tüm
dünyaya da göstermiþ oldu. Adý üzerinde doðal
afet, yani doðaya uygun davranmamanýn cezasýný yine doða bize kesmiþ oldu. Kardeþ Azerbaycan'a da teþekkür etmemiz gerekir; her zaman yanýmýzda olduklarýný bir kez daha tüm
dünyaya gösterdiler. Ýyi ki varlar, iyi ki bizler ile
bir aradalar. Yine sosyal medyada yanan bir
evin için Türk Bayraðýný çýkaran Azeri kardeþimizin görüntülerine mutlaka rastlamýþsýnýzdýr.
Böylesi zor zamanlarda içimize bir nebze su
döken hareketlerdir bunlar.
Bizlerin acilen doðal afetlere karþý önlemler
almasý ve tekrar yaþanmamasý için yetkilileri
göreve çaðýrmamýz gerekmektedir. Zararýn neresinden dönülürse kardýr ve bu zarar sadece
bize deðil gelecek nesillere de etki etmektedir.
Ne olursa olsun geleceðimize emanet edeceðimiz en kýymetli þey atalarýmýzýn kanlarýyla sulanarak korunan topraklarýmýzdýr.

Çorum ekibi Adana'daki
yangýný kontrol altýna aldý
Çorum'dan yola çýkan Orman Ýþletme
ekibi Adana'da dört farklý noktada çýkan
orman yangýnlarýný kontrol altýna aldý.
Çorum Orman Ýþletme ekibi beraberindeki Bayat, Ýskilip, Tokat, Erbaa, Niksar,
Samsun ve Amasya Orman Ýþletme ekipleri ile birlikte Adana Kozan'da çýkan yangýný kontrol altýna almayý baþardý.
Adana Karaisalý'daki yangýný da söndüren Çorum Orman Ýþletme ekipleri Adana Aladað'a sýçrayan yangýna da müdahale etti.
Kadirli ilçesine çok yakýn olan bölgede
soðutma iþleri devam ederken, Ceyhan'daki yangýnýn kontrol altýna alýndýðý
ancak aþýrý rüzgâr nedeniyle yangýnýn daha geniþ alana yayýlabileceði belirtildi.
Öte yandan bölgeden bilgi veren ekipler Adana Ýmamoðlu'ndan henüz bilgi alýnamadýðýný ancak aþýrý duman olduðunu
bildirdi.
(Haber Merkezi)

154 yangýndan 146'sý
kontrol altýna alýndý

Son altý günde meydana gelen 154 adet
orman
yangýnýnýn
146'sýnýn kontrol altýna
alýndýðý bildirildi.
Yangýn bölgesinde
görevlendirilen AK Parti
Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Tarým Bakaný Bekir Pakdemirli ve Ýçiþleri Bakaný Süleyman Soylu ile
birlikte yangýn alanýnda
inceleme yaptý.
"YANAN YERLER
YENÝDEN AÐAÇLANDIRILACAK"
Milletvekili Ceylan
kahraman orman teþkilatý, itfaiye ekipleri, güvenlik güçleri ve tüm
kurumlarýn desteði ile
felaketle mücadelenin
cansiperane bir þekilde
sürdürüldüðünü belirtti.
Son altý günde ülkemizde meydana gelen
154 adet orman yangýnýnýn 146'sýnýn devletin
tüm imkânlarý seferber
edilerek kontrol altýna
alýndýðýný bildiren Milletvekili Ceylan, en kýsa
sürede, tüm yangýnlarýn kontrol altýna alýnacaðýna inandýðýný vurguladý.
Yanan
ormanlýk
alanlarýn yeniden aðaçlandýrýlmasýna ilk yaðmurlarla birlikte baþlanacaðýný dile getiren
Milletvekili Ceylan yanan her yeri daha fazlasýyla tekrardan aðaçlandýrmanýn Türkiye'nin
öncelikle görevlerinden
biri olacaðýný da sözlerine ekledi.
(Mahmut
Emin Söylemez)

ÇORUM'DA TÜFE
YILLIK %20,43,
AYLIK %1,96 ARTTI
Çorum, Amasya illerinin dahil olduðu bölgemizde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yýllýk
%20,43, aylýk %1,96 arttý.
Ülkemizde tüketici fiyat endeksi (TÜFE)
yýllýk %18,95, aylýk %1,80 arttý.
TÜFE'de (2003=100) 2021 yýlý Temmuz
ayýnda bir önceki aya göre %1,80, bir önceki
yýlýn Aralýk ayýna göre %10,41, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %18,95 ve on iki aylýk ortalamalara göre %15,15 artýþ gerçekleþti.
Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge
Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre; yýllýk en
düþük artýþ %1,80 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleþti. Bir önceki yýlýn ayný ayýna göre artýþýn düþük olduðu diðer ana
gruplar sýrasýyla, %4,41 ile haberleþme,
%8,54 ile giyim ve ayakkabý ve %10,61 ile
eðitim oldu. Buna karþýlýk, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre artýþýn yüksek olduðu ana
gruplar ise sýrasýyla, %24,92 ile gýda ve alkolsüz içecekler, %24,62 ile ulaþtýrma ve
%22,70 ile ev eþyasý oldu.
Aylýk düþüþ gösteren ana gruplar %2,13
ile giyim ve ayakkabý ve %0,06 ile ev eþyasý
oldu. Ana harcama gruplarý itibarýyla 2021 yýlý Temmuz ayýnda en az artýþ gösteren diðer
ana gruplar %0,02 ile alkollü içecekler ve tütün, %0,12 ile haberleþme, %0,13 ile çeþitli
mal ve hizmetler ve %0,41 ile saðlýk oldu.
Buna karþýlýk, 2021 yýlý Temmuz ayýnda artýþýn yüksek olduðu gruplar ise sýrasýyla,
%5,07 ile konut, %2,77 ile gýda ve alkolsüz
içecekler ve %2,72 ile lokanta ve oteller oldu.
Temmuz 2021'de, endekste kapsanan
415 maddeden, 81 maddenin ortalama fiyatýnda düþüþ gerçekleþirken, 50 maddenin ortalama fiyatýnda deðiþim olmadý. 284 maddenin ortalama fiyatýnda ise artýþ gerçekleþti.
Ýþlenmemiþ gýda ürünleri, enerji, alkollü
içkiler ve tütün ile altýn hariç TÜFE'de 2021
yýlý Temmuz ayýnda bir önceki aya göre
%1,00, bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre
%10,17, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre
%18,51 ve on iki aylýk ortalamalara göre
%15,54 artýþ gerçekleþti. (Furkan Kalkan)
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ÇORUM'DA
ORMAN YANGINI
Zincirleme trafik
kazasý: Beþ yaralý
Çorum'da meydana gelen zincirleme trafik kazasýnda beþ kiþi yaralandý.
Kaza, Küçük Abdullah Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Cem K.
yönetimindeki 34 DLH 301 plakalý otomobil
Ýbrahim G. idaresindeki 19 T 0862 plakalý ticari taksiye çarptý. Çarpmanýn etkisiyle kontrolden karþý yönden gelen Hülya Þ. yönetimindeki 19 AV 415 plakalý cipe çarptý. Kazada sürücülerin yaný sýra araçlarda bulunan
Mikail K. ve Özgür R. yaralandý.
Yaralýlar olay yerinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Hitit üniversitesi Erol Olçok
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ve kentteki
özel bir hastaneye kaldýrýlarak tedavi altýna
alýndý. Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma
sürüyor.
(ÝHA)

FETÖ operasyonu:
15 þüpheli yakalandý

Alaca ile Sungurlu arasýnda bulunan ormanlýk alanda yangýn çýktý. Çok sayýda itfaiye ekibinin müdahale ettiði yangýn kontrol altýna alýnýrken, soðutma çalýþmalarý devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre, Alaca'ya baðlý Ýmat
köyü ve Sungurlu'ya baðlý Beylice köyü arasýnda bulunan ormanlýk alanda yangýn çýktý. Dumanlarý fark eden köylülerin ihbarý üzerine olay
yerine jandarma ekiplerinin yaný sýra Orman Ýþletme Müdürlüðü, Alaca ve Sungurlu belediyelerine ait çok sayýda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ýþ makinelerinin de destek verdiði müdahale
çalýþmalarý sonunda yaklaþýk 1 kilometrelik alana yayýlan yangýn, Orman Ýþletme ve Ýtfaiye
ekiplerinin müdahalesi ile söndürülerek kontrol
altýna alýndý. Farklý noktalardan çýktýðý tespit edilen yangýnda sabotaj ihtimali üzerinde durulurken, soðutma çalýþmalarý devam ediyor. (ÝHA)

Çalýnan aracýný trafikte tanýdý,
polis kovalamaca sonucu yakaladý
Çorum'da çalýnan aracýný trafikte gören vatandaþ polisi aradý. Yaþanan kovalama sonucu
oto hýrsýzlarý polis ekiplerinin yaptýðý operasyonla kýskývrak yakalandý.
Olay, Çorum çevre yolunda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre Kale Mahallesi Hüyük
Caddesi üzerinde bir iþyerinin
önünde park halinde olan Hasan Þanal'a ait hafif ticari çalýndý. Olaydan bir gün sonra
ise Çepne Mahallesi'nde bir
aracýn plakalarý çalýndý. Aracýnýn çalýndýðýný fark eden Þanal polise baþvurdu. Bunun
üzerine Ýl Emniyet Müdürlüðü
Asayiþ Þube Müdürlüðü Hýrsýzlýk ve Oto Hýrsýzlýk Büro Amirliði ekiplerince çalýþma baþlatýldý.
Yolda yürürken plakasý deðiþtirilen aracýný
gören Þanal polisi arayarak ihbarda bulundu. Ýhbar üzerine aracý takibe alan polis ekipleri ve

zanlýlar arasýnda kovalamaca baþladý. Kovalama sonunda Buharaevler kavþaðýnda polis ekipleri zanlýlarý çalýntý araçla durdurdu.
POLÝS UYARI ATEÞÝ AÇTI
Araçtan inerek kaçmaya baþlayan zanlýlardan birinin kovalamaca esnasýnda belinden kurusýký
tabanca çýkarmasýyla polis
havaya uyarý ateþi açtý. Diðer zanlý ise Pazartesi Pazarý içerisine girerek kaçmaya baþladý.
Zanlýlar polis ekiplerinin
çalýþmasý sonucu kýskývrak
yakalandý. Yapýlan araþtýrmada aracý ve plakalý
çalan þahýslarýn ayný zanlýlar olduðu tespit edildi. Emniyetteki ifadelerinin ardýndan zanlýlar
haklarýnda düzenlenen soruþturma evrakýyla
birlikte adliyeye sevk edildi.
(ÝHA)

Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü Organize
Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri
Ýstanbul merkezli dört ilde gerçekleþtirdikleri
FETÖ/PDY Operasyonu kapsamýnda çok
sayýda kiþi gözaltýna alýndý.
Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü Organize
Suçlarla Þube Müdürlüðü ekipleri, sabah saatlerinde FETÖ/PDY Örgütüne karþý Ýstanbul
merkezli Çorum, Malatya ve Tokat'ta gerçekleþtirilen operasyonda çok sayýda kiþi gözaltýna alýndý.
15 þüpheliye yönelik gerçekleþtirilen operasyonda kiþiler gözaltýna alýndý. Adreslerinde yapýlan operasyonda gözaltýna alýnan kiþiler ifadeleri alýnmak üzere polis merkezine
götürüldü.
(ÝHA)

Hýrsýzlýk þüphelisi
iki kiþi yakalandý
Çorum'da park halindeki bir otomobil ile
bir iþyerinden hýrsýzlýk yapan iki kiþi polis
ekiplerinin takibi sonucunda yakalandý.
Edinilen bilgiye göre önceki gece saat
02.30 sýralarýnda Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 20. Sokak üzerinde bulunan park halindeki aracýn kapý ve penceresi
kýrýlarak
araç
içerisinde bulunan çeþitli inþaat
malzemeleri ile
ayný sokak üzerinde bulunan bir
iþyerinin camý kýrýlarak girilmiþ ve
içeride bulunan
iki adet diz üstü
bilgisayar çalýnmýþtý.
Ayný gece saat 03.30 sýralarýnda yine Küçük Sanayi Sitesi 10. Sokak üzerinde bulunan bir baþka iþyerinin kapýsý kýrýlarak tamir için iþyerinin
içinde bulunan oto þüphelilerce çalýnmýþ,
akabinde çalýntý oto ile Mimar Sinan 6. Cadde üzerinde bir iþyerine çarpmak suretiyle
trafik kazasý meydana gelmiþ, þüphelilerin
ise olay yerinden kaçmýþlardý. Bir gece sonra saat 02.00 sýralarýnda ise Çöplü Mahallesi Çöplü 2. Sokak üzerinde faaliyet gösteren
bir iþyerinin kapýsýna zarar verilerek içeride
bulunan 100 adet av fiþeði çalýnmýþtý.
Küçük Sanayi Sitesi ve Çöplü Mahallesi'nde meydana gelen hýrsýzlýk olaylarýndan
sonra harekete geçen Emniyet Müdürlüðü
Asayiþ Þube Müdürlüðü Hýrsýzlýk ve Oto Hýrsýzlýk Büro Amirliði ekiplerince yapýlan araþtýrmalar sonucunda hýrsýzlýk olaylarýný gerçekleþtirdiði tespit edilen iki þahýs iþyerlerinden çalmýþ olduklarý malzemeler ile birlikte
yakalandý.
Ele geçirilen çalýntý malzemeler sahiplerine teslim edilirken, yakalanan þahýslar hakkýnda adli iþlem baþlatýldýðý bildirildi. (ÝHA)

Uyuþturucu
operasyonunda
1 dolar ele geçirildi
Çorum'da narkotimler tarafýndan düzenlenen uyuþturucu operasyonunda üç
adet 1 dolar ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðünce uyuþturucu madde satýþýnýn engellenmesine yönelik yapýlan çalýþma baþlatýldý. Narkotimler tarafýndan bu kapsamda düzenlenen
operasyonda 801 adet sentetik ecza, 89
gram esrar maddesi, bir adet ruhsatsýz av
tüfeði ve 25 adet fiþek, bir adet tabanca ve
yedi adet fiþek, üç adet F-G ve A seri numaralý 1 dolar para ele geçirildi. Polis ekiplerinin "TCK 188-Uyuþturucu Madde Ýmal
ve Ticareti" suçundan þüpheli þahsý yakalama çalýþmalarý devam ediyor.
Valilikten yapýlan açýklamada "Ülkemizin geleceði, yarýnlarýmýzýn teminatý gençlerimizi zehirleme niyetindeki þahýs ve örgütlerle mücadelemiz aralýksýz devam
edecektir" ifadelerine yer verildi.
(ÝHA)

Ýtfaiye Amiri Öz'e hüzünlü uðurlama
Hayati Öz

Geçirdiði mide kanamasý sonucu
genç yaþta hayatýný kaybeden Mecitözü Belediyesi Ýtfaiye Amiri Hayati
Öz (45) son yolculuðuna uðurlandý.
Mecitözü Köseeyüp köyü nüfusuna kayýtlý olan ve Mecitözü Belediyesi'nde Ýtfaiye Amiri olarak görev yapan Hayati Öz mide kanamasý sonucu hayata veda etti.

Gazi Öz'ün oðlu, evli ve iki çocuk
babasý Hayati Öz'ün vefatý derin
üzüntüyle karþýlandý.
Merhumun cenazesi Mecitözü Belediye Baþkanlýðý önünde düzenlenen törenin ardýndan Doðu Mahallesi
Mezarlýðý'nda topraða verildi.
Cenaze törenine; CHP Ýl Baþkaný
Mehmet Tahtasýz, CHP Ýlçe Baþkaný

Ahmet Bilgin, Mecitözü Belediye Baþkaný Veli Aylar, Ýl Genel Meclis Üyesi
Özcan Çetin, Belediye - Ýþ Sendikasý
Çorum Þube Baþkaný Mehmet Þen,
Mecitözü Dernekleri Federasyonu
Baþkaný Kemal Tepe, belediye çalýþanlarý, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn yöneticileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý.
(Bahattin Sümüþ)

Bostancý vefat etti
Alaca Belediyesi personeli Hakan Bostancý'nýn babasý Yakup
Bostancý topraða verildi.
Bostancý'nýn defin iþleminden sonra AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK
Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Ýl
Baþkaný Yusuf Ahlatcý, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mehmet
Bektaþ, Belediye Baþkaný
Halil Ýbrahim Þaltu, Ýlçe Baþ-

kaný Ragýp Aðaçdan cenaze evini
ziyaret ederek baþsaðlýðý diledi.
(Haber Merkezi)
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AHLATCI, MECLÝS ÜYELERÝ
ÝLE GRUP TOPLANTISI YAPTI
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý aðustos ayý meclis toplantýlarý öncesi il genel ve belediye meclis üyeleri ile
grup toplantýsýnda bir araya geldi.
Ýl Baþkan Yardýmcýsý ve Yerel Yönetimler Baþkaný Ali Evlüce, Merkez Ýlçe
Baþkaný Erhan Akar, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mehmet Bektaþ ile il genel ve belediye meclis üyelerinin katýldýðý her iki toplantýda da merkez ve ilçelerin yaný sýra
kýrsala yapýlan yardýmlar ele alýndý.
Meclis toplantýsýnýn hayýrlara vesile olmasý için temennide bulunan Baþkaný Yusuf Ahlatcý meclis üyelerinden alacaklarý
kararlarda ve çalýþmalarda milletin menfaatini göz önünde bulundurarak hareket
etmelerini istedi. (Mehmet Halim Coþkun)

Kýlýçdaroðlu'nun
Çorum programý
iptal edildi

“Kadro derinliðimiz
en önemli avantajýmýz”
Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Nurcan Baykam, Hitit
Üniversitesi'nin uluslararasý düzeyde yetkiliðe sahip akademik kadrosu bulunduðunu belirterek "Akademik kadro derinliðimiz þu anda en
önemli avantajýmýz" dedi.
Prof. Dr. Nurcan Baykam, Ýletiþim Uzmaný Ýsmail Yolcu'nun sunduðu ve Ülke TV'de canlý yayýnlanan "Genç Vizyon" programýna konuk oldu.
Programda sorularý yanýtlayan
Prof. Dr. Baykam "Bir öðrenci, neden Hitit Üniversitesi'ni tercih etmelidir" þeklindeki soru üzerine "Çok
önemli bir süreçteyiz. Sevgili öðrencilerimiz, çok kritik süreçte tercihlerini yapmak üzereler. Gerçekten irdeleme sürecindeler, geleceklerini
þekillendirecek tercihlerini yapmadan önce. Öðrencilerin, 'küçük þehir ve yeni üniversite' önyargýlarýnýn
ortadan kalkmasýnda bu tür programlarýn faydalý olacaðýný düþünüyorum. Çorum Hitit Üniversitesi'nin, 2006 yýlýnda kurulmuþ, genç
ve dinamik üniversite olduðunu belirtmek istiyorum. Arka planda da
gerek Gazi Üniversitesi ve gerek
Ondokuz Mayýs Üniversitesi ile
olan geçmiþ süreci var. Dolayýsýyla
bu anlamda tecrübesi eskilere dayanan bir geçmiþi var. Bunu da göz
önünde bulundurmak gerekiyor"
þeklinde konuþtu.
Hitit Üniversitesi'nin; fen, saðlýk,
spor ve sanat bilimlerine kadar eðitim bilimleriyle hizmet verdiðini anlatan Prof. Dr. Baykam, üniversite
bünyesinde eðitim veren 11 fakülte,
bir enstitü, bir yüksekokul, 4'ü ilçelerde olmak üzere yedi meslek yüksekokulu bulunduðunu belirterek
"17 bine yakýn öðrencimiz, tercih
edilebilirliði yüksek ve istihdam
odaklý 228 programda eðitim görmektedir" dedi.
Prof. Dr. Baykam, Hitit Üniversitesi'nde yeni açýlan hangi lisans bölümlerin bulunduðunun sorulmasý
üzerine de þunlarý kaydetti:
Saðlýk artýk tüm dünyanýn geleceði meslekleri arasýnda her zaman
olduðu gibi daha da önem kazanarak yer alýyor. Saðlýk Bilimleri Fakültesi'nde beslenme ve diyetetik
bölümü, sosyal hizmet bölümü, bu

yýl için öðrenci alýmý gerçekleþtiriyor. Bunun yaný sýra, Saðlýk Hizmetler Meslek Yüksekokulu'nda eczane hizmetleri, çocuk koruma, odyometre gibi bölümler yeni açýlan
bölümlerden bir kaçý. Diðer birimlerde de açýlan yeni programlarýmýz
mevcut. Bizim hem altyapý olarak
hem de akademik personelimizin
geliþmiþliði, yetkinliði doðrultusunda Ar-Ge'ye yönelik çalýþmalar devam ederken eðitim öðretim sürecinde de uzaktan eðitim gibi yeni
yaklaþýmlarý da gerektiren ve bu konudaki her türlü teknolojik geliþimi
kullanan üniversite olarak ayný zamanda topluma yönelik, toplumun
sorunlarýna çözümler üretebilecek
yaklaþým da sergilemekteyiz.
"ULUSLARARASI
HEKÝMLERE EÐÝTÝM VERÝR
DÜZEYDE AKADEMÝK
POTANSÝYELE SAHÝBÝZ"
Salgýn sürecindeyiz. Bundan
sonra yangýnlarla nasýl yüzleþtiysek
salgýnla da iç içe yaþayacaðýz. Deðiþen bu süreçte teknolojinin saðlýkla örtüþmesiyle birlikte nasýl bir
gelecek öngörüyorsunuz, üniversitenizin bu yöndeki hazýrlýklarý nedir"
þeklindeki soruyu yanýtlayan Prof.
Dr. Baykam þöyle konuþtu:
Saðlýkla iliþkili olarak üniversitemizde, 2017 yýlýndan beri Týp Fakültesi öðrencilerimizle birlikteyiz.
Onlara, teknolojinin laboratuvar altyapýsýný, eðitimle ilgili interaktif eðitim süreçleri, maketler, anatomi laboratuvarlarýnda kadavra temini gibi her türlü imkâný saðlayarak eðitimi sürdürüyoruz. Bu arada önemli
bir özellik; Çorum'da, Týp Fakültesinin eðitim araþtýrma hastanesi ola-

rak kullandýðý hastane, Saðlýk Bakanlýðý ile yapýlan ortak protokol
kapsamýnda kullanýlýyor. Yeni bir
hastanede öðrencilerimiz eðitimlerini ve stajlarýný görüyorlar. Bu anlamda da saðlýk alanýnda çok yetkin akademisyenler ve uluslararasý
düzeyde baþarý hikâyelerini de öðrencilerimiz izliyor. Dolayýsýyla kendi eðitimlerine de bu çok yakýn biçimde yansýyor. Örneðin, bir Diyabetik Ayak Kliniðimiz var ki hastanemizde Türkiye'de örnek gösterilen bir klinik. Diðer taraftan, Kardiyak Rehabilitasyon Merkezi gerçekten donanýmý açýsýndan teknolojinin en son kapasitede kullanýldýðý merkez. Yine biliyorsunuz, Çorum ili Kýrým Kongo hastalýðý açýsýndan endemik bölgede yer alýyor. Bu
hastalýkla ilgili uluslararasý hekimlere eðitim verir düzeyde akademik
potansiyele sahibiz.
Programda, canlý yayýný izleyen
öðrencilerin sorularýnýn da yöneltildiði Prof. Dr. Baykam bir öðrencinin
üniversite kampüsü inþaatýna iliþkin
sorusu üzerine þunlarý söyledi:
Çok olumlu süreçteyiz. Çok yakýn zamanda yeni Ýlahiyat Fakültesi
binasýna taþýnma süreci gerçekleþti. Kapasitesi büyük bir Ýlahiyat Fakültemiz var. Diðer birimler içinde
þu anda proje ve temel atma aþamasýndayýz. Hýzlý olarak bu yapýlanmalarýn tamamlanmasý için var gücümüzle çalýþýyoruz. Yakýn zamanda fiziksel olarak daha iyi noktaya
geleceðiz. Ama fiziksel yapýlanmanýn dýþýnda, bir üniversitenin üniversite olmasýnda, akademik ve araþtýrma geliþtirme süreçlerinin çok daha ön planda deðerlendirilmesi gerektiðini söylemek istiyorum.

Prof. Dr. Baykam bir öðrencinin,
Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi akademik kadro derinliðine yönelik sorusuna da "Akademik kadro derinliðimiz þu anda en önemli avantajýmýz. Çorum ilinin lokasyonu sayesinde, Ankara'dan çok deðerli, alanýnda yetkin akademisyenler, öðretim üyeleri burada kuruluþ aþamasýndan beri bizimle birlikte. Bu bazen iki þehri yaþamak gibi bu deðerleri taþýmamýz mümkün oldu.
Açýk yüreklilikle söylüyorum, Týp
Fakültemizin, þu anda alanýnda yetkin, uluslararasý düzeyde yetkin bir
akademik kadroya sahip olduðundan öðrencilerimiz kesinlikle emin
olsunlar.
"ÖÐRENCÝLERÝN
PROJELERE KATILMASI
BÝZÝM ÖNEM VERDÝÐÝMÝZ
KONU"
Prof. Dr. Baykam, Hitit Üniversitesi'nin, "makine ve imalat teknolojileri" alanýnda ihtisaslaþan yükseköðretim kurumu olmasýnýn, öðrencilere yansýmasýna dair soru üzerine de þunlarý söyledi:
Ýhtisaslaþma kapsamýnda bölge
kalkýnmasýna yönelik misyon verilen üniversiteler söz konusuydu.
Hangi alan talep ediliyorsa, YÖK tarafýndan deðerlendirilerek bu ihtisas alaný konusunda yetkilendiriliyordu. Biz de gerek Çorum'un makine sanayi alanýndaki potansiyeli,
gerek üniversitemizin akademik altyapýsý, bunun yaný sýra laboratuvar
altyapýsý göz önünde bulundurularak yapýlan deðerlendirme sonucunda, bu misyon bize verildi. Sonuçta biz üniversite olarak geçen
yýldan bu yana makine ve imalat
teknolojileriyle ilgili çalýþmalar kapsamýnda projeler, sanayi ve üniversiteler arasýnda iþbirliði ve sonuçta
bölgenin kalkýnmasýna katkýda bulanacak Ar-Ge faaliyetleriyle prototip üretime geçilmesine iliþkin süreçler yaþýyoruz. Bunun öðrencilere
yansýmasý söz konusudur. Öðrencilerin de bu projelere katýlmasý söz
konusu. Üniversite olarak öðrencilerin bu projelere katýlmasý bizim
önem verdiðimiz konu. Bu konuda
çok mutluyuz ve umutluyuz.
(Mehmet Halim Coþkun)

Fevziçakmak'ta 108 aðaç dikildi
Çorum Belediyesi, Fevziçakmak
3. Cadde'de oluþturduðu yeþil alana 108 adet yetiþmiþ aðaç dikti.
Çorum Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn "Yeþil insanlarý
dinlendiren, huzur veren bir renk.

Biz kadim þehrimiz Çorum'da kiþi
baþýna düþen yeþil alan miktarýný
daha da artýrmak için yeni yeþil
alanlar, parklar ve bahçeler oluþturuyoruz. Son olarak Fevziçakmak
3. Cadde'de yeni bir yol ve peyzaj

çalýþmasý yaparak þehrimize güzel
bir yol ve yeni yeþil alanlar oluþturduk. Park ve Bahçeler Müdürlüðü
ekiplerimiz gayretle burada oluþturduðumuz alanýn yeþillendirme çalýþmasýný yapýyor. Buraya atkestanesi, akçaaðaç, huþ aðacý, ýhlamur,
altuni piramit mazý, çalý formlu süs
elmasý, mavi ladin, mavi servi, süs

kirazý, süs armudu olmak üzere
toplam 108 yetiþmiþ aðaç dikimini
gerçekleþtirdik. Otomatik sulama
sistemini yaptýk kýsa sürede de çim
ekmek suretiyle Fevziçakmak 3.
Caddemizde hemþehrilerimizin huzur bulacaðý yeni bir yeþil alaný
þehrimize kazandýracaðýz" dedi.
(Mehmet Halim Coþkun)

CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun Çorum ziyareti ülkede yaþanan orman yangýnlarýnýn artarak devam etmesi
nedeniyle iptal edildi. Konuyla ilgili bir açýklama yapan CHP Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz "Ne acý ki, ülkemizin birçok
yerinde görülen ve hepimizi üzen yangýnlar devam etmektedir. Bu süreçte yangýna
müdahale ederken sekiz yurttaþýmýzý kaybetmenin tarifsiz üzüntüsü içindeyiz. Olaðanüstü bu durumu, yerlerinde araþtýrma
ve incelemeleri nedeniyle Genel Baþkanýmýz Sayýn Kemal Kýlýçdaroðlu'nun 5 Aðustos Perþembe günü ilimiz Çorum'a yapacaðý ziyaret ileri bir tarihe ertelenerek iptal
edilmiþtir" dedi.
(Furkan Kalkan)

Bakan Muþ duyurdu: En
yüksek temmuz ayý ihracatý
Ticaret Bakaný Mehmet Muþ, temmuz ayýna iliþkin dýþ ticaret verilerini açýkladý. Bakan
Muþ, "Son 12 aylýk ihracatýmýz da 201,5 milyar
dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi
rekoruna imza attý. Ýlk defa 200 milyar dolarý
geçmiþ bulunuyoruz" dedi.
Ticaret Bakaný Mehmet Muþ, Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM) ile Bakanlýk Konferans
Salonu'nda düzenlediði basýn toplantýsýnda
temmuz ayý dýþ ticaret rakamlarýný açýkladý.
Yýlýn ilk yarýsýnýn rekorlarla kapatýldýðýný ve
haziranda aylýk, 6 aylýk ve 12 aylýk bazda
Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarýna ulaþýldýðýný anýmsatan Muþ, "Temmuz
ayý ihracatýmýz da geçtiðimiz yýlýn ayný dönemine göre yüzde 10 artýþla 16,4 milyar dolar
olarak gerçekleþmiþtir. Söz konusu tutar, bugüne kadar gerçekleþtirilen en yüksek temmuz ayý ihracatýdýr" diye konuþtu.
Muþ, 9 günlük Kurban Bayramý tatili dikkate alýndýðýnda iþ günü bazýnda ihracat tutarýnýn da oldukça yüksek olduðuna iþaret ederek, þunlarý söyledi:
"Bu sayede ocak-temmuz dönemi ihracatýmýz, geçtiðimiz yýlýn ayný dönemine göre yüzde 35 artýþla 121,4 milyar dolara yükselmiþtir.
Yine pandemi öncesine göre kýyaslarsak 2019
yýlý ocak-temmuz dönemine göre de ihracatýmýz yüzde 16,4 artýþ saðlamýþtýr.
Son 12 aylýk ihracatýmýz da 201,5 milyar
dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet rekoruna imza atmýþtýr. Ýlk defa 200 milyar dolarý
geçmiþ bulunuyoruz. Ýthalatýmýz ise temmuz
ayýnda geçtiðimiz yýlýn ayný ayýna göre yüzde
17 artýþ ile 20,7 milyar dolar olmuþtur. Ocaktemmuz döneminde ithalatýmýz, 2020'nin ayný
dönemine göre yüzde 26 artýþla 146,8 milyar
dolar olarak gerçekleþmiþ durumdadýr."
Dýþ ticaret hacminin de 268,2 milyar dolara
yükseldiðini belirten Muþ, "Bir diðer önemli
gösterge olarak ihracatýn ithalatý karþýlama
oraný, ocak-temmuz döneminde, geçtiðimiz yýla göre 5,6 puan artýþla yüzde 82,7'ye çýkmýþtýr. Benzer þekilde, dýþ ticaret açýðýmýz ocaktemmuz döneminde geçtiðimiz yýla göre yüzde 5 azalarak 25,5 milyar dolara gerilemiþtir.
Ýhracat tutarýmýz kadar, ihracata yönelen firma
sayýmýzdaki artýþ da ihracatýn tabana yayýlmasý açýsýndan bizleri sevindirmektedir. Ocaktemmuz döneminde ihracat yapan firma sayýsý yüzde 10 artýþla 80 bine yaklaþmýþtýr" diye
konuþtu.
(Haber Merkezi)

Aðustos ayý kira
artýþ oraný belli oldu
Temmuz ayý tüketici fiyat endeksinin açýklanmasýyla birlikte aðustos ayý kira artýþ oraný
da belli oldu. Artýþ oraný yüzde 15,55 olarak
açýklandý. Temmuz ayý tüketici fiyat endeksinin açýklanmasýyla birlikte aðustos ayý için kira artýþ oraný da açýklanmýþ oldu. TÜFE'de
(2003=100) 2021 yýlý temmuz ayýnda bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yýlýn aralýk
ayýna göre %10,41, bir önceki yýlýn ayný ayýna
göre %18,95 ve on iki aylýk ortalamalara göre
%15,15 artýþ gerçekleþti.
AÐUSTOS AYI KÝRA ZAMMI HESAPLAMA
Enflasyon rakamlarýnýn açýklanmasýyla
aðustos ayý kira artýþ oraný belli oldu. Aðustos
ayý kira artýþ oraný yüzde 15,55 oldu. Temmuz
ayý enflasyon oranýnýn belli olmasýyla birlikte
kira artýþ oraný hesaplama þu þekilde yapýlýyor: Açýklanan rakamlara göre kirasý bin lira
olan bir kiracýnýn aðustos ayýnda ödeyeceði
kira zammý 155,5 TL lira olarak hesaplanmakta ve zamlý kira tutarý ise bin 155,5 TL oluyor.
(Mahmut Emin Söylemez)
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Bektaþ: Yangýnlarý çýkaranlarý
Allah kahrý periþan eylesin

Mehmet Bektaþ

Ýl Genel Meclis Baþkaný Mehmet Bektaþ
yangýnlara sebebiyet verenlere tepki gösterdi.
Ýl Genel Meclisinde konuþan ve Türkiye'de
28 Temmuz itibariyle 32 ilde baþlayan yangýnlarýn 119'unun kontrol altýna alýndýðýný söyleyen Ýl Genel Meclis Baþkaný Mehmet Bektaþ
üç ilde yedi yangýnýn devam ettiðini hatýrlatarak, yangýnlarý çýkaranlara sert tepki gösterdi.
Bektaþ " Milli birliðimizi bozmaya bu hainlerin gücü yetmeyecektir. Bu yangýnlara sebep
olanlarý ve yandaþlarýný rabbim kahrý periþan
eylesin. 28 Temmuz'da 32 ilde baþlayan yangýnlarýn 119'u kontrol altýna alýnmýþ olup üç il-

de yedi yangýn devam etmektedir. Kahraman
itfaiye erlerimiz büyük bir özveri ile yangýna
müdahale etmektedir. Yangýnlarýn kontrol altýna alýnmasý ve söndürülmesi için devletimiz
tüm imkânlarýný seferber etmiþ ve yangýn bölgelerinin tamamýný afet bölgesi olarak ilan etmiþtir. Yangýnlarýn söndürülmesi ve vatandaþlarýmýzýn kayýplarýnýn önlenmesi için gerekli
çalýþmalar yürütülmektedir. Türk milleti olarak
birlik ve beraberliðimizle her zorluða göðüs
gerip üstesinden geldiðimiz gibi bugünlerinden üstesinden gelineceðine inancým tamdýr"
dedi.
(Haber Merkezi)

Aþgýn'dan Çorumlu itfaiye erlerine:

KAHRAMANLARIMIZ
Çorum Belediyesi'nin Antalya'da meydana
gelen yangýnlara müdahale etmek amacýyla
gönderdiði ekip yangýn söndürme çalýþmalarýna
destek veriyor.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, orman yangýnlarýna karþý Çorum Belediyesi olarak
ellerinden gelen desteði vermeye çalýþtýklarýný
söyledi. Yangýnýn baþladýðý ilk andan itibaren Çorum Belediyesi olarak bölgedeki yangýn söndürme çalýþmalarýna iki su tankeri, bir arazöz ve dokuz personelle destek verdiklerini kaydeden Baþ-

kan Aþgýn ihtiyaç durumuna göre üzerlerine düþen sorumluluðu yerine getireceklerini vurguladý.
Baþkan Aþgýn ayrýca itfaiye ekibinde görev
alan personelin araç yanýnda yorgun bir þekilde
uyuduðu bir fotoðrafý da sosyal medya hesabýndan paylaþtý. Aþgýn "Günün yorgunluðunu biri
aracýnýn tekerine yaslanarak diðeri de arkadaþýnýn dizine yatarak kýsa bir molayla atan yangýn
bölgesindeki Çorum itfaiyemizden kahramanlarýmýz" þeklinde bir notla Çorum ekibine teþekkür
etti.
(Abdulkadir Söylemez)

Memur ve memur
emeklisinin zam
pazarlýðý baþladý
6 buçuk milyona yakýn memur ve memur
emeklisini ilgilendiren toplu sözleþme süreci, bugün yapýlan ilk toplantý ile baþladý. Hükümet teklifini 12 Aðustos'ta sunacak. Memurlar adýna pazarlýk masasýna oturan Memur-Sen ise geçen hafta ilettikleri tekliflerini
yineledi.
Yaklaþýk 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon
memur emeklisinin maaþ ve aylýklarýna
2022 ve 2023 yýllarýnda yapýlacak zammýn
belirleneceði 6. Dönem Toplu Sözleþme görüþmeleri baþladý.
Ýlk toplantýda Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Vedat Bilgin, tekliflerini açýklamadý. Ancak zam tekliflerinin, enflasyon oranýnýn üzerinde olacaðýný söyledi.
Yetkili konfederasyon Memur-Sen'in
beklentisi ise, 2022 için yüzde 21, 2023 için
yüzde 17'lik artýþ.
Memur-Sen'in taleplerini arasýnda, tüm
kamu görevlilerinin 3 bin 600 ek göstergeden yararlanmasý ve bayramlarda kamu görevlilerinin ikramiye almasý gibi maddeler de
yer alýyor.
BAKAN BÝLGÝN: TÜRKÝYE,
ÇALIÞANLARINI ENFLASYONA
EZDÝRMEYECEKTÝR
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Vedat Bilgin, baþkanlýðýný yaptýðý toplantýnýn
açýlýþýnda, toplu sözleþmelerin demokratik
toplumlarda devlet ile toplum arasýndaki
baðlarý güçlendiren kurumsal yapýlar olduðunu söyledi.
Toplu sözleþmenin, taraflarý daha ileri
düzeyde dayanýþma ve bütünleþmeye götürmesi temennisinde bulunan Bilgin, "Bu
bütünleþmenin sosyal ve ekonomik þartlarda sorunlarý çözerek daha ileri bir anlaþmayla neticelenmesi hepimizin idealidir" diye konuþtu. Bilgin, 6. Dönem Toplu Sözleþme görüþmelerinin hayýrlý olmasýný dileyerek, "Türkiye, Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn
ifadesiyle, çalýþanlarýný enflasyonun altýnda
ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir
noktada meseleyi ele alacaðýmýzý belirtmek
isterim" dedi.
HÜKÜMET ZAM TEKLÝFÝNÝ
12 AÐUSTOS'TA
KAMUOYUNA AÇIKLAYACAK
Takvime göre, 10 Aðustos'a kadar ilgili
komisyonlar çalýþmalarýný yürütecek.
11 Aðustos'ta taraflar yeniden pazarlýk
masasýna gelecek. Hükümet ise teklifini 12
Aðustos’ta açýklayacak.
22 Aðustos'a kadar uzlaþma saðlanamamasý halinde, süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taþýnacak.
Nihai karar ise 31 Aðustos’a kadar Kurul
tarafýndan verilecek.
(Haber Merkezi)

Belediye yangýn bölgesine
yem gönderecek
Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn, Çorum Belediyesi'nin yangýn bölgesinde çalýþmalarýn sürdürdüðünü söyledi.
Aðustos ayý Belediye Meclis Toplantýsýnda konuþan Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn ülkemizin yangýnlarla
mücadele ettiði bu günlerde
Çorum Belediyesi'nin de tüm
imkanlarýný seferber ettiði söyledi. Aþgýn "Adeta vatan savunmasý gibi bir mücadele içindeyiz. Milletimiz ve devletimiz el
ele o coðrafyayý yeniden yeþillendirecek" dedi.

Yangýn haberini alýr almaz
Çorum Belediyesi ekiplerini harekete geçirdiklerini belirten
Baþkan Aþgýn "Bir itfaiye aracý,
üç arazöz, mobil ikam aracý, gýda daðýtým aracý ve 15 personelimizle çalýþmalara destek
veriyoruz" dedi.
Ayrýca aç kalan hayvanlar
için bölgeye bir týr yem göndereceklerini belirten Baþkan Aþgýn "Milletvekilimiz Ahmet Sami
Ceylan da bölgede çalýþmalara
katýlýyor. Kendisi bizi aradý bölgede en önemli ihtiyaçlardan
birisinin hayvanlar için yem ihti-

yacý olduðunu söyledi. Bunun
üzerine ilk etapta bir týr dolusu
yem yardýmýný bugün bölgeye
göndereceðiz. Yangýnýn yaralarý tamamen sarýlana kadar
Çorum Belediyesi olarak yardýmlarýmýz ve desteklerimiz
devam edecek" dedi.
(Haber Merkezi)

“Ölüm kavþaðý”nda
çalýþma baþlatýlacak
Ýhlas Haber Ajansý'nýn Osmancýk'ta sýk sýk
meydana gelen kazalarý gündeme taþýdýðý
"ölüm kavþaðý" olarak adlandýrýlan Sarpunkavak kavþaðýnda incelemelerde bulunan AK
Parti Çorum Milletvekili Oðuzhan Kaya kavþakta gerekli çalýþmalarýn baþlatýlacaðýný ifade etti.
Osmancýk'ta Ýstanbul-Samsun karayolu
üzerinde bulunan kavþakta bugüne kadar birçok trafik kazasý meydana geldi. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarý sonrasý bölge sakinleri tarafýndan "ölüm kavþaðý" olarak adlandýrýlan kavþakta geçtiðimiz günlerde üst üste
meydana gelen yaralanmalý ve maddi hasarlý
kazalar sonrasý ÝHA muhabirine konuþan bölge sakinleri, Sarpunkavak köyü kavþaðýna sinyalizasyon veya trafik ikaz lambasý konulmasýný talep etti. ÝHA'nýn "Bölge Halký Sarpunkavak

"Sokakta müzik var" etkinliði ertelendi
Çorum Belediyesi'nin þehrin sosyal ve kültürel hayatýna
renk katmak amacý ile hayata
geçirmeyi planladýðý proje erte-

lendi. Gazi Caddesi'nde gerçekleþtirilmesi planlanan "Sokakta Müzik Var" etkinliði 5-6
Aðustos tarihlerinden Gazi

Caddesi'nde gerçekleþtirilecekti ancak ülkenin dört bir tarafýnda sürmekte olan orman
yangýnlarý nedeniyle ertelendiði açýklandý. Belediyeden yapýlan açýklamada "Sokak müzisyenlerimizle þenlik havasý içinde organize ettiðimiz ve 5-6
Aðustos tarihlerinde gerçekleþtireceðimiz 'Sokakta Müzik Var'
etkinliðimiz ülkemizin dört bir
tarafýnda sürmekte olan orman
yangýnlarý nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiþtir" denildi.
(Abdulkadir Söylemez)

Kavþaðý'na Sinyalizasyon Ýstiyor" baþlýklý haberin ardýndan AK Parti Çorum Milletvekili
Oðuzhan Kaya, beraberinde Ýlçe Kaymakamý
Ayhan Akpay, Karayollarý Bölge Müdürü Rifat
Silov, AK Parti Çorum Ýl Baþkan Yardýmcýsý Yýlmaz Peker, Ýl YKÜ üyeleri Osman Aktý, Abdullah Gömeç, Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný
Þerif Okudan, AK Parti Osmancýk Ýlçe Teþkilatý Yönetim Kurulu üyeleri ve MHP Ýlçe Baþkaný
Satýlmýþ Karatað ile birlikte Sarpunkavak köyü
kavþaðý ve Osmancýk OSB'ye yapýlacak olan
kavþakta incelemelerde bulundu.
AK Parti Çorum Milletvekili Oðuzhan Kaya,
yapýlan inceleme ve deðerlendirmelerin ardýndan söz konusu kavþakta gerekli çalýþmalarýn
gerçekleþtirileceðini ifade etti.
(ÝHA)
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ÇORiMDER'den fidan baðýþý
ÖNDER Ýmam Hatipliler Derneði,
Türkiye genelinde meydana gelen
orman yangýnlarý üzerine fidan baðýþý kampanyasý baþlattý.
HABERÝ
"1 Fidanla Nefes Ol" etiketiyle
ÝZLEMEK
baþlatýlan kampanya ilk etapta 19 ilÝÇÝN KODU de hayata geçirildi. Antalya ManavOKUTUN
gat'ta baþlayýp ülkenin dört bir yanýna yayýlan orman yangýnlarý için söndürme çalýþmalarý devam ederken, kamu ve sivil toplum kuruluþlarý aracýlýðýyla fidan baðýþý kampanyalarý baþlatýldý. Ýþ dünyasý, spor, sanat camiasý ve meslek
kuruluþlarýndan destek ve baðýþ yaðdý.
BÝR FÝDAN ÝLE NEFES OL
Bu çerçevede harekete geçen ÖNDER Ýmam
Hatipliler Derneði, Türkiye genelindeki il ve ilçe
imam hatip dernekleri ve tüm imam hatip okullarý
ile bir kampanya baþlattý. Türkiye Diyanet Vakfý
(TDV) iþbirliðindeki fidan baðýþý kampanyasýný "1
Fidanla Nefes Ol" sloganýyla imam hatip camiasýna duyuran ÖNDER, konuyla ilgili sosyal medyada bir TT kampanyasý da düzenledi.
SOSYAL MEDYADAN ÇAÐRI
Sosyal medya üzerinden çekilen videolarla birbirlerini göreve davet eden imam hatip dernekleri,
kendi yaptýklarý baðýþlarý belirterek, "Ýmam hatipli
kardeþlerimiz, ülkemiz için fidan dikiyoruz, siz de

HÝTÜ'de uluslar arasý
öðrenciler için kayýt zamaný
Hitit Üniversitesi'nde (HÝTÜ) Uluslarararasý
öðrenciler için 2021-2022 Akademik Yýlý Ön Lisans ve Lisans Programlarýna baþvurularýn
baþladýðýný duyurdu.
HÝTÜ'den yapýlan açýklamada "17 Eylül'de
sona erecek kayýtlar için her pazartesi günü
baþvuru kurulu toplanýp kayýt hakký kazanan
adaylarý belirleyip ilan edecektir. Kayýt hakký kazanan öðrencilere kabul belgeleri iletildikten
sonra kesin kayýt için okul harç veya TÖMER
ücretlerini ödeyip evraklarýný teslim edecektir"
bilgisine verildi. 17 Eylül'de sona erecek kayýtlar sonrasý 1 Ekim'de ise bölümler için kayýr iþlemi sona erecek. TÖMER için kayýt yapacak
öðrenciler için ise son gün 1 Kasým olarak duyuruldu.
(Mahmut Emin Söylemez)

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:51
05:33
12:51
16:44
20:00
21:34

TARiHTE BUGÜN
1924- Lozan Antlaþmasý yürürlüðe girdi.
1940- Taksim Gazinosu açýldý. Ýstanbul Belediyesi'nin açtýðý gazinonun amacý halka
ucuz eðlence saðlamaktý.
1950- Türkiye Sanayi Kalkýnma Bankasý kuruldu.
1958- Uluslararasý Para Fonu'nun baskýsýyla yüksek devalüasyona gidildi. Dolar 2 lira 80
kuruþtan, 9 liraya çýktý.
1959- Ýstanbul'da yumurta büyüklüðünde
dolu yaðdý. Yaralanmalar ve maddi hasar
meydana geldi.
1986-Yargýtay, ameliyatla cinsiyet deðiþtiren
Bülent Ersoy'un erkek olduðuna karar verdi.
1987- Uluslararasý Barýþ Araþtýrmalarý Enstitüsü, Türkiye'nin Ýran'a silah satan ülkeler
arasýnda olduðunu ileri sürdü.
1988- Samsun ve Sinop sahillerine, zehirli
olduklarý bildirilen çok sayýda varil vurdu.
2005- Senarist Safa Önal, filme çekilmiþ
395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabý'na girdi.
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Ýmtiyaz Sahibi: Ayhan

YIL: 5 / SAYI: 1812

AYKANAT

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr

Ömer Faruk SÖYLEMEZ

Yönetim Yeri: Gazi Cad. Kulaksýz
Sok. Kavukcu Ýþmerkezi 3/42 Çorum

Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

Ali Ceylani KOLAÇ

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

kep:
ayhan.aykanat@hs01.kep.tr

web: www.kesinkarar.com
e-posta: haber@kesinkarar.com

Baský: HAMDÝOÐULLARI
BASIN YAYIN A.Þ.
Zübeyde Haným Mah. Elif Sok
No: 7/246-247 Altýndað / Ankara
Tel: 0554 960 62 24
wwww.gazetebaski.com

Bayi Daðýtým: Çaðrý Daðýtým
Adres: Osmancýk Cad.
Ölçek Ýþmerkezi No: 27/46
ÇORUM

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
6 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
30 TL
Kongre Ýlanlarý
120 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
500 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
300 TL
Tam sayfa reklam
1.100 TL
Yarým sayfa reklam
600 TL
Çeyrek sayfa reklam
350 TL

ABONE FÝYATLARI
Yýllýk: 200 TL 6 Aylýk : 100 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 400 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 200 TL
Yurt Dýþý Yýllýk: 150 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 75 EURO
Organize Sanayi Yýllýk: 250 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 125 TL

dikme kampanyasý baþlatýyoruz. Sizleri de kampanyaya katýlmaya davet ediyoruz" çaðrýsý üzerine Türkiye genelinde imam hatip okullarý ile il ve
ilçe dernekleri harekete geçti. Çorum, Kocaeli,
Bursa, Ýzmir, Karaman, Zonguldak, Ýstanbul, Kütahya, Malatya, Mersin, Antalya, Hatay, Elazýð,
Van, Diyarbakýr, Yozgat, Sinop, Samsun ve Aksaray illeri ilk etapta kampanyaya dahil oldu.

var mýsýnýz?" diyerek tüm imam hatiplileri harekete geçirdi.
19 ÝL HAREKETE GEÇTÝ
ÖNDER'in, "Manavgat'ta baþlayýp ülkemizin
dört bir yanýna yayýlan orman yangýnlarý için harekete geçiyoruz. 1 Fifanla Nefes Ol diyerek fidan

ÇORÝMDER "KARAMAN SEN DE
VAR MISIN? DÝYE SORDU
Ýlk kampanyaya çektiði video ile katýlan Çorum
Ýmam Hatipliler Derneði (ÇORÝMDER), "Türkiye'nin geleceði için 1 Fidanla Nefes Ol.
Ülkemizin geçirdiði zor günlerde biz de elimizden geleni yapýyoruz. Ýlimizdeki 19 imam hatip
için 190 adet fidan baðýþlýyoruz. Herkesi kampanyamýza davet ediyoruz. Karaman, sen de var mýsýn?" diyerek Karaman'ý fidan baðýþýnda bulunmaya davet etti.
(Furkan Kalkan)

T.C. ÇORUM ÝCRA DAÝRESÝ
2020/560 TLMT.
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 3060 Ada, 7 Parsel, Ayarýk Mahalle/Köy, 5. KAT, 21 Nolu Bað.Bölüm. , ana taþýnmaz niteliði "arsa" olan taþýnmazýn tamamý satýlacaktýr. Taþýnmazýn Bulunduðu Binanýn Özellikleri: Dava konusu taþýnmaz zemin kat + 6 normal kat olmak üzere toplam 7 kattan oluþan
binanýn 5. katýnda kuzey-batý cephesinde bulunmaktadýr. Taþýnmazýn bulunduðu bina ayrýk nizamda
ve betonarme karkas olarak inþa edilmiþtir. Binanýn giriþ kapýsý ferforje doðramalý, dýþ cephesi mantolamalýdýr. Binada asansör mevcuttur. Elektrik, su doðalgaz, telekomünikasyon ve kanalizasyon gibi altyapý sistemleri mevcut olan bina; Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan yayýnlanan Yapý Yaklaþýk Maliyetlerine göre; Mimarlýk ve Mühendislik Ýþleri Þartnamesinin 3.2. Maddesi gereðince; III. Sýnýf B grubu yapý sýnýfýna dâhildir. 3060 Ada, 7 Parsel, 21 Numaralý Baðýmsýz Bölümün Özellikleri: Taþýnmaz binanýn 5. katýnda, kuzey-batý cephesinde bulunmaktadýr. Daire Çorum Tapu Müdürlüðündeki projesine göre 125,00m² alanýnda ve 4 oda, 1 salon, mutfak, banyo, ebeveyb banyosu, lavabo+WC, antre, hol ve 2 adet balkondan oluþmaktadýr. Dairenin ýsýnma þekli müstakil kombilidir. Pencereleri ýsý camlý ve PVC doðramalýdýr. Islak hacimlerin zemini ve duvarý seramik kaplý, mutfak, hol
ve antrenin zemini seramik kaplý salon ve odalarýn zeminleri laminat parke kaplýdýr. Mutfak dolabý
MDF?den tezgâhý ise granittendir. 21 numaralý dairenin 1 odasý mutfak ile birleþtirilmiþ durumdadýr. Ayrýca 21 ve 24 numaralý dairenin koridor kýsmýnda bulunan duvar yýkýlarak bu iki daire
birleþtirilerek tek daire halinde kullanýlmaktadýr. 21 ve 24 numaralý dairenin yatak odalarýndaki ortak duvar yýkýlarak geniþ ve tek bir yatak odasý oluþturulmuþ ve hâlihazýrda bu þekilde kullanýlmaktadýr. Önemli Yerlere Mesafesi: Dava konusu taþýnmaz; Dr. Ýlhan Gürel Caddesine 300m,
Buharaevler 5. Caddesine 240m mesafededir.
Adresi : Buharaevler Mah., Buaharaevler 23. Sk., No: 14/21 Merkez/ÇORUM posta adresindedir.
Yüzölçümü : 1.628,94 m2 (ana taþýnmaz yüzölçümü)
Arsa Payý : 20/480
Ýmar Durumu : Var , Ýnþaat tarzýE:2.30,Hmax: 18.50 Konut parselidir.
Kýymeti : 600.000,00 TL
KDV Oraný : %1
Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydýndaki gibidir.
1. Satýþ Günü : 05/10/2021 günü 15:00 - 15:05 arasý
2. Satýþ Günü : 04/11/2021 günü 15:00 - 15:05 arasý
Satýþ Yeri : Karakeçili mah. Alaybey sk. No:96/A Çorum Adalet Sarayý Ek hizmet binasýndaki 2. Kattaki Mezat salonu Merkez / Çorum
2 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 3060 Ada, 7 Parsel, Ayarýk Mahalle/Köy, 5. Kat, 22 Nolu Bað.Böl.
Numaralý olan anataþýnmaz niteliði "arsa" olan ve tamamý satýlacak taþýnmazdýr.
Taþýnmazýn Bulunduðu Binanýn Özellikleri: Dava konusu taþýnmaz zemin kat + 6 normal kat olmak
üzere toplam 7 kattan oluþan binanýn 5. katýnda kuzey-doðu cephesinde bulunmaktadýr. Taþýnmazýn
bulunduðu bina ayrýk nizamda ve betonarme karkas olarak inþa edilmiþtir. Binanýn giriþ kapýsý ferforje doðramalý, dýþ cephesi mantolamalýdýr. Binada asansör mevcuttur. Elektrik, su doðalgaz, telekomünikasyon ve kanalizasyon gibi altyapý sistemleri mevcut olan bina; Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý
tarafýndan yayýnlanan Yapý Yaklaþýk Maliyetlerine göre; Mimarlýk ve Mühendislik Ýþleri Þartnamesinin
3.2. Maddesi gereðince; III. Sýnýf B grubu yapý sýnýfýna dâhildir.
3060 Ada, 7 Parsel, 22 Numaralý Baðýmsýz Bölümün Özellikleri:Taþýnmaz binanýn 5. katýnda, kuzeydoðu cephesinde bulunmaktadýr. Daire Çorum Tapu Müdürlüðündeki projesine göre 125,00m² alanýnda ve 4 oda, 1 salon, mutfak, banyo, ebeveyb banyosu, lavabo+WC, antre, hol ve 2 adet balkondan
oluþmaktadýr. Dairenin ýsýnma þekli müstakil kombilidir. Pencereleri ýsý camlý ve PVC doðramalýdýr. Islak hacimlerin zemini ve duvarý seramik kaplý, mutfak, hol ve antrenin zemini seramik kaplý salon ve
odalarýn zeminleri laminat parke kaplýdýr. Mutfak dolabý MDF?den tezgâhý ise granittendir. Önemli
Yerlere Mesafesi: Dava konusu taþýnmaz; Dr. Ýlhan Gürel Caddesine 300m, Buharaevler 5. Caddesine 240m mesafededir.
Adresi : Buharaevler Mah., Buaharaevler 23. Sk., No: 14/22 Merkez/ÇORUM posta adresindedir.
Yüzölçümü : 1.628,94 m2 (ana taþýnmaz yüzölçümü)
Arsa Payý : 20/480
Ýmar Durumu : Var , Ýnþaat tarzý E:2.30,Hmax: 18.50 Konut parselidir.
Kýymeti : 600.000,00 TL
KDV Oraný : %1
Kaydýndaki Þerhler : tapu kaydýndaki gibidir.
1. Satýþ Günü : 05/10/2021 günü 15:15 - 15:20 arasý
2. Satýþ Günü : 04/11/2021 günü 15:15 - 15:20 arasý
Satýþ Yeri : Karakeçili mah. Alaybey sk. No:96/A Çorum Adalet Sarayý Ek hizmet binasýndaki 2. Kattaki Mezat salonu Merkez / Çorum
Satýþ þartlarý :
1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ
giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini,rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale
olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellâllýk
Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. (Alacaklarý rehinli olan alacaklýlarýn satýþ tutarý üzerinden rüçhan haklarý vardýr. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden
muayyen eþya ve akardan alýnmasý lazým gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi
takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve
temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.
5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir.
6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca
bilgi almak isteyenlerin 2020/560 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan
olunur.30/07/2021
(ÝÝK m.126)
(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1425393

MASALA ÇAYI
MASALA ÇAYI
HAKKINDA
BÝLÝNMEYENLER!
Masala çayýný daha
önce duymamýþ olabilirsiniz. Aslýnda çok uzun
yýllardýr Asya ülkelerinde, Hindistan'da kullanýlan bir çaydýr. Bu çayýn
farklý olmasý içeriðinde birçok baharatýn ve özellikle sütün kullanýlmasýndan
gelir. Masala çayýnýn diðer bir adý da
Hint çayýdýr. Bu geleneksel Hint çayý
Masala Chai olarak da bilinir. Bu þifalý
çayý aktarlardan yada baharatçýlardan
alacaðýnýz malzemeler ile evinizde kolaylýkla hazýrlayabilirsiniz.
MASALA ÇAYI
NASIL HAZIRLANIR?
Bu þifalý çay için farklý tarifler bulabilirsiniz. Hangi tarif doðru tariftir diye
düþünmeyin. Ýnsanlar ana malzemeleri ayný tutarak masala çayý için farklý tarifler uygulayabilir. Yani kýsacasý tarifler
aðýz tadýnýza göre farklýlýk gösterebilir.
Fakat genel olarak siyah çay, süt, karanfil ve kakule gibi baharatlar bu þifalý
çayýn ana maddeleridir diyebiliriz. Hayatta herkesin yaþadýðý bir takým stresli olaylar vardýr. Hint çayý antik hint felsefesine göre içerdiði baharatlar sayesinde zihni canlandýrýr, sakinleþtirici
olarak kullanýlýr ve stresi azaltýr.
MASALA ÇAYI MALZEMELER :
- 2 adet kabuk tarçýn (Yorgunluðu
azaltýcý, dolaþým ve solunum sistemlerini açýk tutucu etkisi vardýr, canlýlýk verir, ayrýca afrodizyak etkisinin bulunduðu da belirtilir)
- 3-4 adet kakule (Hindistan ve
Çin'de oldukça popüler bir baharat
olan kakule, akciðerler, böbrekler ve
kalbe fayda saðlar)
- 4-5 adet karanfil (Çinliler tarafýndan çok uzun yýllardýr kullanýlan karanfil antiseptik özelliklere sahiptir ve aðrý
kesicidir)
- 2-3 adet karabiber tanesi (Metabolizmayý hýzlandýrýr ve dolaþýma fayda saðlar, ayrýca soðuk algýnlýðýna da
iyi gelir)
- 2-3 adet anason (Nefesi tazeler ve
öksürüðe iyi gelir)
- Yarým çay kaþýðýnýn yarýsý kadar
zencefil (Baðýþýklýk sistemini kuvvetlendirir, dolaþým sistemine fayda saðlar, iktidarsýzlýða da iyi gelir)
- 1 çay kaþýðý rezene (böbreklere iyi
gelir ve baðýrsaklardaki gazlarýn dýþarý
atýlmasýna yardým eder)
- 1 su bardaðý süt
- 3 su bardaðý su
- 2 yemek kaþýðý siyah çay
- Ýsteðe baðlý olarak bal yada 2 yemek kaþýðý toz þeker
MASALA ÇAYI HAZIRLANIÞI:
- 2 adet kabuk tarçýn, 3 yada 4 adet
kakulenin kabuðu ve 4-5 adet karanfil
havanda güzelce dövülerek toz haline
getirilir.
- Büyük bir demlik yada tencerenin
içine 3 bardak su koyulur. Kaynayana
kadar su ocakta ýsýtýlýr.
- Ýçine toz haline getirilen baharatlarla birlikte 3-4 adet karabiber tanesi,
rezene, anason, zencefil ve siyah çay
eklenir.
- 5-6 dakika daha kaynatýldýktan
sonra 1 su bardaðý süt ve isteðe baðlý
olarak bal yada þeker tatlandýrmak
amacýyla demliðe ilave edilir.
- 8-10 dakika kadar daha kýsýk ateþte piþirilir.
- Daha sonra altý kapatýlarak 5-10
dakika kadar demlendirilir ve içilir.
- Afiyet olsun.

MASALA ÇAYI FAYDALARI
Masala çayý birçok baharat içermesi sebebiyle saðlýk açýsýndan oldukça
faydalý bir çaydýr. Masala çayýnýn faydalarý arasýnda yorgunluða iyi gelmesi
ve vücudu canlandýrmasý sayýlabilir.
Soðuk algýnlýðý ve grip gibi rahatsýzlýklara karþý da fayda saðlar.
Ýçeriðindeki zencefil ve karanfil gibi
baharatlar sonucu sindirim sistemini
rahatlatýr. Kolesterolü dengeler ve kalbe iyi gelir. Sinirleri yatýþtýrýr ve diyabete de yarar saðlar.

7

4 AÐUSTOS 2021 ÇARÞAMBA

Orta sahaya bir takviye daha

Çoban
kiralandý

Çorum FK'nin genç oyuncusu Muhammet
Çoban kiralandý. Çoban, Kahta 02 Spor Kulübü'ne kiralýk olarak gönderildi.
Çorum FK'den yapýlan bilgilendirmede oyuncunun 3'üncü lig
1'inci grupta mücadele eden Adýyaman temsilcisine kiralandýðý
duyuruldu.
Kulüpten yapýlan açýklamada "Profesyonel futbolcumuz
Muhammet Çoban 2021-2022
futbol sezonu sonuna kadar
Kahta 02 Spor Kulübü'ne kiralýk olarak gönderilmiþtir. Futbolcumuza yeni kulübünde baþarýlar dileriz" ifadelerine yer verildi. (Abdulkadir Söylemez)

Muhammet Çoban

Çorum FK kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Kýrmýzý-Siyahlýlar son olarak
Muhsin Yýldýrým ile anlaþtý.
Kýrmýzý-Siyahlý yönetim
oyuncu ile iki yýllýk sözleþme
imzaladýklarýný duyurdu.
27 yaþýndaki orta saha
oyuncusu Muhsin Yýldýrým;
Maltepespor, Kasýmpaþa, Payasspor, Ýstanbulspor, Samsunspor ve son olarak Boluspor formalarý ile 163 resmi
maça çýktý.
Kendisini iki yýllýðýna Çorum FK'li yapan imzayý atan
Muhsin Yýldýrým, Baþkan Fatih Özcan ile objektiflere poz
verdi. (Abdulkadir Söylemez)

42 FARKLI ÞEHiRDEN GELEN
ÇOCUKLAR DOYASIYA EÐLENDi
Çorum'un da aralarýnda bulunduðu Türkiye'nin 42 farklý þehrinden
Bingöl'ün Gülpýnar köyüne aileleri
ile birlikte gelen çocuklar, köy derneði tarafýndan düzenlenen þenlikte doyasýya eðlendi.
Bingöl merkeze yaklaþýk 25 kilometre mesafede bulunan Gülpýnar
köyüne baþta Diyarbakýr, Þanlýurfa,
Ýstanbul, Çorum, Samsun, Ankara
gibi þehirlerinde yaþayan aileler,
yaz tatilini geçirmek için baba ocaðý
köylerine geldi.
Yaz aylarýnda nüfusunun 100'ü
aþtýðý kýþ köyde, Lotan-Der tarafýndan çocuklar için mini bir þenlik düzenlendi. Özellikle pandemi döneminde yaþadýklarý büyükþehirlerde
sýkýlan çocuklar, düzenlenen þenlikte oyunlar oynayarak hem akranlarýyla kaynaþtý hem de doyasýya eðlendi.
Köyün önde gelen ailelerinde
maddi ve manevi destek verdiði
þenlikte çocuklar; çuval yarýþý, halat
çekme, basket atýþý, mendil kapmaca gibi oyunlar oynayarak pandeminin stresini üzerlerinden attý.
Þenliðin amacýna deðinen ve organizasyonu düzenleyen LotanDer Baþkaný Mahmut Altunhan "42
farklý þehirden gelen ve pandemiden etkilenen çocuklarýmýz, yaz döneminde özellikle burada bir sosyal
etkinlikle tanýþma, kaynaþma ve
oyunlarla beraber kendilerine geldi.

Sosyal geliþimlere destek olmak
için bir etkinlik yaptýk. Çocuklarýmýz
bizim için çok kýymetli. Az da olsa
onlarýn neþelerine katký saðlayabilmiþsek ne mutlu bize. Köyün ileri
gelenleri de bu noktada bizlere
destek ve sponsor oldular. Etkinliklerin sonunda ödüller verdiler. Farklý oyunlarla kaynaþmaya vesile olsun diye böyle bir etkinlik yaptýk.
Çocuklar mutlu oldu, gözlerinde sevinçlerini gördük ve bu bizim için
yeterliydi. Biz bunu devam ettirmek

istiyoruz" dedi.
Samsun'dan geldiklerini ve þenlikte doyasýya eðlenen Zeynep Naz
Karaca "Samsun'dan ailece köye
geldik. Dernek bize yarýþma düzenledi, bizleri eðlendirdi. Halat çekme
oynadýk, çuval yarýþý oynadýk, bayaðý oyunlar oynadýk. Bizlere ödüller verdiler. Bizleri çok eðlendirdiler,
Allah hepsinden razý olsun" diye
konuþtu.
Kayseri'de pandemiden dolayý
çok sýkýldýðýný belirten Sude Atalay

ise, "Kayseri'den geliyorum. Pandemiden dolayý Kayseri'de çok sýkýlýyordum, hiç dýþarý çýkamýyorduk.
Burada çok eðleniyoruz. Burada
kuzenlerimiz ve arkadaþlarýmýzla
çok eðleniyoruz. Bugün çok güzel
þeyler yaptýk, çok eðlendik. Çok eðlenceliydi" þeklinde konuþtu.
Yarýþmalar sonunda köy derneði tarafýndan yaptýrýlan plaketler çocuklara verilirken, yarýþmada dereceye girenlere de çeþitli ödüller verildi.
(ÝHA)

Örnek sözleþmeye imza attýlar
Osmancýk Dernekler Federasyonu (OSDEF) Türkiye Metro Marketler ve Migros ile baðýþ
sözleþmesi yaptý.

Fazla gýdalarýn sosyal sorumluluk kapsamýnda ihtiyaç
sahibi ailelere ücretsiz olarak
verilmesini içeren sözleþmenin

GAZETESÝ VE YAYINLARI
Abonelik ve sipariþleriniz için

www.ozdengazetesi.com.tr
0212
K.K.001

518 23 97

þimdilik Ýstanbul'da uygulandýðý
ilerleyen zamanlarda Ankara
ve Osmancýk'ta da hayata geçirileceði öðrenildi.
Osmancýk Dernekler Federasyonu, Birleþmiþ Milletler
Kalkýnma Programý (UNDP) tarafýndan desteklenmek üzere
dünya çapýnda seçilmiþ dokuz
giriþimden 1'i olan, fazla gýdalarýn sosyal sorumluluk kapsamýnda ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak verilmesi ve ülke
ekonomisine katký saðlamak
amacýyla Ýstanbul'da bulunan
Türkiye Metro Marketler ve
Migros Marketler grubu ile ürün
baðýþ sözleþmesi yaptý.
Osmancýk Dernekler Federasyonu Baþkaný Oðuzhan Er
yaptýðý açýklamada, Osmancýk
Ýlçesi Kültür ve Dayanýþma
Derneði ile birlikte yürütülen bu
projenin sosyal sorumluluk
kapsamýnda Türkiye'de Hemþeri Federasyonu ve Dernekleri arasýnda bir ilk olduðunu,
OSDEF yönetiminin sürekli

projeler geliþtirip uyguladýðýný,
bu konuda ise Osmancýklý Dernekler ve hemþerilerimizin destek ve katkýlarýnýn büyük payýnýn olduðu, Ýstanbul Avrupa yakasýnda devam eden bu projelerinin Ýstanbul'un tamamýnda,
ilerleyen günlerde ise Ankara
ve Osmancýk'ta da uygulanacaðýný belirtti.
Osmancýk'ta Kültür ve Da-

yanýþma Derneði Baþkaný Þerif
Yedek ise anlaþma yapýlan
marketlerden teslim alýnan
ürünlerin ayný gün içinde, kontrollerinin yapýlarak, en kýsa sürede federasyon ve dernek görevlilerince ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildiðini, bu kapsamda ilk olarak Ýstanbul Avrupa
yakasýnda bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin belirlendiði, imkâný

olanlarýn daðýtým noktalarýndan
mevcut gýda ürünlerini teslim
aldýðý, imkâný olmayanlarýn ise
gýda ürünlerinin kapýsýnda teslim edildiðini belirtti.
Yedek, ihtiyaç sahibi ailelerin doðrudan Federasyon veya
Osmancýklý Dernekler ile iletiþime geçerek ürün taleplerini iletebileceklerini belirtti.
(Haber Merkezi)

BUGÜN
BAHABEY
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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AZERBAYCANLI EKiBE

ÇORUM'DA SEVGi SELi
Ayhan Dündar

Arý can aldý

Dodurga'ya baðlý Dikenli köyünde arý
sokmasý sonucu fenalaþan 41 yaþýndaki
Ayhan Dündar yaþamýný kaybetti.
Dodurga'da bir kömür ocaðýnda çalýþan evli ve iki çocuk babasý Ayhan Dündar
arý sokmasý sonucu fenalaþtý. Olayýn ardýndan yere düþen Ayhan Dündar'ý gören
yakýnlarý durumu saðlýk ekiplerine bildirdi.
Saðlýk ekiplerince ilk müdahalesi yapýlan Ayhan Dündar hastaneye kaldýrýlýrken
yolda hayatýný kaybetti.
Ayhan Dündar, Dikenli köyünde topraða verildi.
(Haber Merkezi)

Çorumlu yönetmenin
film çektiði köy
küle döndü

Türkiye'nin farklý
noktalarýnda çýkan orman yangýnlarýyla mücadeleye destek için
HABERÝ
Azerbaycan'dan 41'i
ÝZLEMEK
itfaiye aracý olmak
ÝÇÝN KODU
üzere toplam 55 araçOKUTUN
la gelen 306 kiþilik
ekip, Çorum'dan geçiþ yaparken
sevgi seliyle karþýlaþtý.
Orman yangýnlarýyla mücadeleye destek için Azerbaycan'dan 306
kiþilik ekip Türkiye'ye geldi. 41'i itfaiye aracý olmak üzere toplam 55
araçla Sarp Sýnýr Kapýsý'ndan giriþ
yapan ekip, yangýn bölgesine giderken Çorum karayolunda Azerbaycan ve Türk bayraklarýyla karþýlandý. Çorum Belediye Baþkaný Halil
Ýbrahim Aþgýn, AK Parti Ýl Baþkaný
Yusuf Ahlatcý, Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat ve il yönetim kurulu üyeleri, karayolu üzerinde yapýlan karþýlamaya katýldý. Çorum Belediyesi tarafýndan hazýrlanan kumanyalar da Azeri ekibe daðýtýldý.
"AZERBAYCANLI
KARDEÞLERÝMÝZE
SELAM OLSUN"
"Azerbaycanlý kardeþlerimizin
'Yettim kardaþ' diye yola çýktýðýný
görünce tüm ülkemizde bir heyecan oluþtu" diyen Belediye Baþkaný
Halil Ýbrahim Aþgýn "Çorum'da da

büyük bir heyecan oluþtu. Geldiðinizi duyunca sizi karþýlamak, 'Tek
millet iki devlet' sözünü size söylemek, Azerbaycanlý kardeþlerimizi
ne kadar sevdiðimizi, azad Karabað'ý ne kadar çok sevdiðimizi söylemek için geldik. Ne zaman sýkýntýdaysak 'Biz yettik kardaþ' diye sizi
bekliyoruz. Ne zaman siz sýkýntýda
olursanýz ölümüne, þahadeti göz
önüne alarak Azerbaycan'a gelmeye her zaman hazýrýz. Tüm Azerbaycanlý kardeþlerimizi öz kardeþi-

miz olarak görüyor ve seviyoruz.
Azerbaycanlý kardeþlerimize selam
olsun" dedi.
"ALLAH BÝRLÝÐÝMÝZÝ,
DÝRLÝÐÝMÝZÝ BOZMASIN"
AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý da "Biz tek devlet iki millet dedik.
Azerbaycanlý kardeþlerimize zor
zamanlarda bizi yalnýz býrakmadýklarý için çok teþekkür ediyorum.
Sevgilerimizi saygýlarýmýzý gönderiyoruz. Biz kardeþiz, oradaki kar-

deþlerimizin baþý dara düþtüðünde
biz burada hazýrýz. Biz de burada
sýkýntýya düþtüðümüzde Azeri kardeþlerimiz bizimle. Allah birliðimizi
dirliðimizi bozmasýn. Selam ve hürmetlerimizi iletiyoruz" diye konuþtu.
Azerbaycan'dan gelen Ýtfaiye ve
Arama Kurtarma Baþkaný Elxan
Bedelov, Türkiye'ye 306 personel
ile yardým için geldiklerini belirterek,
her zaman Türkiye'nin yanýnda olduklarýný ve her zaman da yanýnda
olacaklarýný söyledi.
(ÝHA)

Fidan desteði kabul edildi
Ormanlarýn yeniden canlandýrýlmasý amacýyla yangýn bölgesine 5
bin adet fidan dikilmesi için Çorum
Belediyesi tarafýndan maddi destek
saðlanmasý yönündeki gündem
maddesi de Çorum Belediye Meclisi'nde oy birliðiyle kabul edildi.
Aðustos ayý Belediye Meclis
Toplantýsýnda konuþan Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn ülkemizin yangýnlarla mücadele ettiði bu günlerde Çorum Belediye-

Çorumlu
olan oyuncu
ve yönetmen
Müfit Can Saçýntý'nýn "Mandýra Filozofu"
isimli sinema
filmini çektiði
köy de küle
döndü.
Orman yangýnlarýnýn ardýndan geriye
acý manzaralar
kalýyor.
Sungurlulu
Müfit Can Saçýntý
olan Müfit Can
Saçýntý ve merhum Rasim Öztekin'in
baþrollerini paylaþtýðý Mandýra Filozofu
filminin 2013 yýlýnda Muðla Milas'ta çekildiði köyün son hali ise görenleri üzdü. Yangýn sonrasý filmin çekildiði köy
tamamen küle döndü. (Furkan Kalkan)

si'nin de tüm imkanlarýný seferber
ettiði söyledi. Aþgýn "Adeta vatan
savunmasý gibi bir mücadele içindeyiz. Milletimiz ve devletimiz el
ele o coðrafyayý yeniden yeþillendirecek" dedi. Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn meclis toplantýsý sonunda, çevre bilinci oluþturmak ve aðaçlandýrma seferberliðine dikkat çekmek amacýyla toplantýya katýlanlara fidan verdi.
(Mehmet Halim Coþkun)

Osmancýklý sporcuya milli davet

Çok amaçlý
salon yapýlacak
Boðazkale'ye çok amaçlý salon yapýlacaðý
açýklandý. Boðazkale Hitit Toplantý, Konferans
ve Düðün Salonu projesinin hazýrlandýðýný
söyleyen Boðazkale Belediye Baþkaný Mesut
Ocaklý "Tüm proje ve etüt aþamalarý tamamlandý. Yaklaþýk 1 milyon 500 bin TL maliyetli
projede temel inþaat malzemelerin alýnmasý iþi
için 9 Aðustos 2021 tarihinde ihale yapýlacak"
dedi.
(Haber Merkezi)

Osmancýklý güreþçiye milli davet geldi.
Geçtiðimiz aylarda yapýlan minikler Türkiye
þampiyonasýnda 68 kilogramda 3'üncü olan
Musa Anýl Kara'ya milli takým daveti geldi.
Osmancýklý sporcu 31 Temmuz - 14 Aðustos tarihleri arasýnda Ýzmir'de yapýlacak Minikler Milli Takým kampýna davet edildi. Antrenör
Abdullah Çakýrer "Çalýþmalarýmýz tüm hýzýyla
devam ettiðini ileriki yýllarda bu baþarýlarýn
hýzla çoðalýp Osmancýk olarak Türk güreþine
damga vurmayý hedefliyoruz. Antrenmanlarýmýz hafta içi her
gün 14'de 20'ye kadar üç grup halinde
Osmancýk Ada Spor
Kompleksi Güreþ
Salonunda devam
etmektedir. Gençlerimizin güzel yerlere gelmeleri için elimizden gelenin fazlasýný yapmaya devam edeceðiz" dedi. (Haber Merkezi)

