Milletvekili Kaya yol
çalýþmasýný inceledi
AK Parti Çorum Milletvekili Oðuzhan Kaya,Çorum Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Recep Çýplak,
AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Þerif Okudan ve
Ýl Genel Meclisi üyeleriyle birlikte, Vezirköprü ilçesinin Çorum Samsun sýnýrýnda yer alan Tahtaköprü köyünde yol çalýþmalarýný inceleyerek, yeni
yol ile iki ilçe arasýnda ekonomik, kültürel ve sosyal iliþkilerin güçleneceðini söyledi.
4’TE

Oðuzhan Kaya

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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75 Kuruþ

Oynanamayan ve
yönetilemeyen
maç!

Ligin 7'nci haftasýnda sahasýnda lider Sivas Belediyespor'u
aðýrlayan ve her iki yarýda da yediði goller ile maçtan 2-0 yenik
ayrýlarak ligdeki ilk yenilgisini seyircisini önünde alan Çorum FK
zirveden uzaklaþtý. Rota kupa parolasý ile yola çýkan KýrmýzýSiyahlýlar þampiyonluk yarýþýndaki önemli rakiplerinden olan
Sivas Belediyespor karþýsýnda bekleneni veremedi. 8’DE

ÇORUM'U ÖZLEYEN
HEMFEST'TE BULUÞTU

"GEREKEN
ADIMLARI
ATACAÐIZ"
Cumhurbaþkaný Erdoðan

Mamak Belediyesi'nin bu yýl ilk olarak düzenlendiði "HemFest" hemþehri günleri
Üreðil Millet Bahçesi'nde kutlandý. Hemþehri Festivali'nin ilk þehri Ýç Anadolu'nun
kültür mozaiði Çorum oldu. Çorum'a özgü yöresel lezzetlerin, þehrin manevi ve
kültürel deðerlerinin tanýtýldýðý stantlarýn kurulduðu etkinliðe çok sayýda milletvekili,
bürokrat, belediye baþkaný, siyasiler ve vatandaþlar katýldý. Açýlýþta yapýlan
konuþmalarda festivallerin beraberliðe olan katkýsý ifade edildi. 5’TE

Cumhurbaþkaný Erdoðan, Suriye'den
Türkiye'ye yönelik terör saldýrýlarýna iliþkin, "Buralardan kaynaklanan tehditleri,
ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte
ya da kendi imkanlarýmýzla bertaraf etmekte kararlýyýz. Gereken adýmlarý atacaðýz" dedi.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Kabine Toplantýsý sonrasý açýklama
yaptý. Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn açýklamalarýndan öne çýkanlar:

Kýlýç: Saðlýk ocaðýnýn
derhal yýkýlmasý lazým

"TEST KÝTÝNDE SONA GELDÝK"
MEB Mesleki Teknik Eðitim Ar-Ge Merkezi'nde öðretmenlerimize ve personele
yönelik geliþtirilen COVID-19 hýzlý antijen
test kitinde üretim aþamasýna geldik.

“Türkiye'yi birlikte inþa edeceðiz”

"750 ENGELLÝ ÖÐRETMEN
ATAMASI YAPILACAK"
3 Aralýk Dünya Engelliler Günü'nde
750 engelli öðretmen atamasý yapýlacak.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ýl
Danýþma Kurulu Toplantýsý parti binasýnda yoðun bir katýlýmla
gerçekleþtirildi. CHP Ankara
Milletvekili Av. Levent Gök, Parti Meclis Üyesi Av. Umut Akdoðan ve CHP Çorum Milletvekili
Av. Tufan Köse'nin katýlýmlarýyla düzenlenen toplantýda yapýlan konuþmalarda erken seçim
çaðrýsý yapýlarak, "iktidar olmak
için var gücümüzle çalýþacaðýz,
Türkiye'yi birlikte inþa edeceðiz" ifadeleri kullanýldý.
4’TE

"FIRSATÇILARI YAKINDAN
TAKÝP EDÝYORUZ"
Fiyat artýþlarýndan dolayý sýkýntýya
düþen çalýþanlarýmýzý ve üreticilerimizi
korumak için her türlü tedbiri alýyoruz.
(Haber Merkezi)

Ulukavak Mahallesi Yaþatma, Dayanýþma Derneði Baþkaný Ýlhan Kýlýç yaptýðý
basýn açýklamasýnda, "Ulukavak Mahallesi'nde bulunan 2.no'lu saðlýk ocaðýna
dair çürük raporu verilmiþtir. Bahsi geçen çürük raporu þehrin saðlýk idarecileri tarafýndan da kabul edilmiþtir. Bu
binanýn acilen tahliye edilmesi ve yakýn
bir yerde faaliyetine devam etmesi
mutlak gereklidir" dedi. 7’DE

Mehmetçik Parký
için tadilat ihalesi
Çorum Belediyesi Mehmetçik Parký'nýn
spor alanlarýnýn onarýmý için ihale düzenledi. Belediye Mehmetçik Parký spor
alanlarý tadilatý için 4734 sayýlý Kamu
Ýhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine
göre açýk ihale usulü ile ihale yaptý. 5’TE

Çorum ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü,TYP kapsamýnda bakým onarým ve temizlik
faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere personel alýmý yapacaðýný duyurdu

Altýn çilek
hasadý

Yurtlarda çalýþacak
24 KÝÞÝ ARANIYOR

Sungurlu'ya baðlý Akpýnar Köyü'nde yaþayan
Yurdagül - Haydar Kanýcý çifti deneme amaçlý altýn çilek ekti. Bekledikleri verimi elde ettiklerini
belirten Kanýcý çifti, önümüzdeki yýl içerisinde daha geniþ bir arazide altýn çilek yetiþtirmeyi amaçladýklarýný söyledi. Kanýcý çifti, 'Ýyi Tarým Uygulamalarý' konusunda Akpýnar Köyü üreticilerinin örnek ekimler gerçekleþtirdiðini ifade etti. 7’DE

YAZIK
Çorum ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü tarafýndan, il genelinde çalýþtýrýlmak üzere Toplum Yararýna Program
(TYP) uygulanacak.Çorum Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðüne baðlý öðrenci yurtlarýnda bakým onarým
ve temizlik faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere 24 kiþi sekiz ay süreyle istihdam edilecek. Ýstihdam
edilecek olan personelin baþvurular arasýndan çekilecek kura ile belirleneceði açýklandý. 2’DE

Ahmet Buðra
ERDOÐAN
- YAZISI 7’DE

ÜÇ HIRSIZ DA
KAÇAMADI

3’TE

ÇORUM'DA ÇALINDI
MERZÝFON'DA BULUNDU 3’TE

ÇORUM LEBLEBÝSÝ
YÝNE SAHNEDE 2’DE

Orhan Vargeloðlu

“Vatandaþý
kandýrmayýn,
saygýsýzlýk
yapmayýn”
DEVA Partisi Çorum Ýl
Baþkaný Orhan Vargeloðlu, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakaný Fatih Dönmez'in "Doðalgaz ve elektrikte faturanýn yarýsýný karþýlýyoruz" sözlerine tepki
göstererek "Kendi hatalarýnýz sonucu oluþan maliyeti vatandaþlarýmýzýn parasýyla
ödemeyi lütuf gibi
sunmanýz vatandaþlarýmýza saygýsýzlýktýr.
Allah'tan yarýsýný karþýlýyorsunuz, yarýsýný
karþýladýðýnýzda durum bu ise" dedi. 4’TE

ÝÞSÝZLÝK ORANI
%12,1
5’TE

2
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“Çorum bu vali tarafýndan
yönetilmeyi hak etmiyor”
Cumhuriyet Halk Partisi Ankara
Milletvekili Levent Gök, Ýskilipli Atýf
Hoca'nýn vatana ihanet eden bir kiþiliðe sahip olduðuna dikkati çekerek, Çorum Valisinin de bu zihniyete sahip çýktýðýný, Çorum'un böyle
bir vali tarafýndan yönetilmeyi hak
etmediðini söyledi.
CHP Çorum Ýl Baþkanlýðý'nýn Ýl
Danýþma Kurulu Toplantýsýna katýlarak partililere seslenen Milletvekili
Levent Gök, "Herkes haddini bilecek. Ýskilipli Atýf Hoca taraftarlarýyla
saf tutanlar bunun hesabýný verecek. Çorum en çok þehit vermiþ illerin arasýndadýr. Burada tam bin 513
þehidimizin madalyasý vardýr. Türkiye'de en çok madalya almýþ ilimiz
Çorum'dur" dedi.
CHP Ankara Milletvekili Levent
Gök, Çorum'da oldukça çarpýcý ve
sert açýklamalarda bulundu. Gök,
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin Ýskilipli Atýf Hoca'yý anma törenine katýldýðýný dile getirerek, "Çorum Ýstiklal Savaþý'nda en çok madalyayý almýþ bir þehrimiz ve bu vali tarafýndan yönetilmeyi hak etmiyor. Bizim
safýmýz Mustafa Kemal Atatürk'ün
yanýdýr" þeklinde konuþtu,
Çorum'un Kurtuluþ Savaþý'na
büyük destekler verdiðinin altýný çizen Gök "Bu ülke kurulurken kolay
kurulmadý, bir bedel ödendi. Bu bedeli ödeyenlerden biri de Çorum'dur. Çorum en çok þehit vermiþ
illerin arasýndadýr. Burada tam bin
513 þehidimizin madalyasý vardýr.

Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn (MEB) bünyesine 5 bin 872 destek personeli alýnacak.
Açýk pozisyonlara alým yapýlacaðýna dair
duyuru bakanlýðýn resmi internet sitesinde
yer aldý. Baþvurularýn internet ortamýndan
alýnacaðý belirtildi. Baþvuru için son tarihin
5 Kasým Cuma saat 23.59 olduðu belirtildi.
MEB'e 5 bin 872 destek personeli alýmý
için baþvurularýn 25 Ekim Pazartesi günü
baþlayacaðý belirtildi. Baþvurular "Kariyer
Kapýsý" veya "e-Devlet" üzerinden alýnacak. MEB'e 5 bin 872 destek personeli alýmý için talep edilen þartlar belli oldu. Ýþte
merak edilenler...

Türkiye'de en çok madalya almýþ ilimiz Çorum'dur. Çorum'un Milli Kurtuluþ Savaþýna vermiþ olduðu katkýyý hepimiz biliyoruz. Bilmeyenler,
görmezden gelenler ve ihanet
edenlere sahip çýkanlar var.
"ÝSKÝLÝPLÝ ATIF HOCA
YUNANLARLA
ÝÞBÝRLÝÐÝ YAPTI"
Kurtuluþ Savaþý'nda herkes caný
gönlüden Mustafa Kemal Atatürk'ün yanýnda saf tutup ülkeyi kurtarmaya çalýþýrken Ýskilipli Atýf Hoca
Yunanlýlarla iþ birliði yaparak onun
bildirilerini yurttaþlarýmýzýn üzerine

uçaklardan atarak Milli Mücadele'nin direncini kýrmaya çalýþan bir
kiþi. Atýf Hoca'ya sahip çýkanlar var.
Bu ülkeyi yönetenlerin en baþýndan
en aþaðýsýna kadar bunlarla iþbirliði
yapanlar var. Bir tanesi de Çorum
Valisi. Çorum Valisi önceki aylarda
bildiðimiz gibi Ýskilipli Atýf Hoca'nýn
mezarýna bütün Çorum'un bürokrasisini aldý ve gitti orada anma törenine katýldý. Milli Mücadeleye karþý
direniþ gösteren Atýf Hoca'nýn mezarý baþýnda Çorum Valisi ve yandaþlarý saf tuttu. Elbette ki Çorum
Milletvekilimiz bunu karþýlýksýz býrakmadý.

"BÝZÝM SAFIMIZ MUSTAFA
KEMAL ATATÜRK'ÜN YANIDIR"
Kürsüden mecliste her zaman olduðu gibi Atatürk'e Cumhuriyete ve
Çorumlularýn gerçek anlayýþýna sahip
çýkan konuþmalar deðerlendirmeler
yaptý. Ben huzurlarýnýzda Tufan Köse'yi bir kez daha kutlamak istiyorum.
Atatürk'ü Ýskilipli Atýf Hocaya yedirmedi mecliste. Meydaný boþ bulduk zannedenler yanýlýyorlar. Çorum Ýstiklal
Savaþýnda en çok madalyayý almýþ
bir þehrimiz bu vali tarafýndan yönetilmeyi hak etmiyor. Bizim safýmýz Mustafa Kemal Atatürk'ün yanýdýr" ifadesini kullandý. (Mahmut Emin Söylemez)

Çorum leblebisi yine sahnede
HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Çorum leblebisi bu kez de Teþkilat dizisinde sahne aldý. Dizide leblebinin yer almasý ile paylaþým yapan Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim
Aþgýn da "Leblebinin faydalarýna bir
yenisi daha eklendi" dedi.
TRT 1'de yayýnlanan ve Türk
milli istihbaratýnýn kuruluþundan bu
yana imza attýðý baþarýlarýn yer aldýðý Teþkilat dizisinde istihbaratýn
hikayesi izleyiciye aktarýlýyor.
Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim
Aþgýn, Teþkilat dizisindeki leblebi
sahnesi ile ilgili yaptýðý paylaþýmda
"Leblebinin bilindik birçok faydasýna
yenisi eklendi. Meþhur Çorum leblebimiz hainleri deþifre etmekte de
pek mahir" ifadelerine yer verdi.
(Haber Merkezi)

Halil Ýbrahim Aþgýn

Akýllý KOBÝ,
hayata geçirildi
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliði (TOBB) ve Visa tarafýndan
iþinde dijital dönüþümü gerçekleþtirmek isteyen KOBÝ'ler için
hayata geçirilen Akýllý KOBÝ, platformunu geçtiðimiz aylarda T.C.
Sanayi ve Teknoloji Bakaný Mustafa Varank, TOBB Baþkaný Rifat
Hisarcýklýoðlu ve Visa Türkiye
Genel Müdürü Merve Tezel'in
katýldýðý online bir basýn etkinliði
ile duyurdu.
Konuyla ilgili olarak Çorum
Ticaret ve Sanayi Odasý'ndan
yapýlan açýklamada þu bilgiler
verildi:
Akýllý KOBÝ, ülkemizde dijital
dönüþüm yolunda geniþ bir ekosistemi KOBÝ'lerle bu kapsamda
buluþturan ilk platform olma
özelliðine sahiptir. Ýçerdiði ürün,

5 bin 872 personel
alýmý yapýlacak

hizmet, bilgi ve eðitimlerle KOBi'lerle özel bir dijital dönüþüm
üssü olarak hizmet verecektir.
Akýllý KOBÝ'yi ziyaret eden KOBÝ'ler ihtiyaçlarýný kategoriler ya
da sektörler bazýnda keþfedebilecek, bu ürün ve hizmetleri sunan tedarikçilerle buluþabilecektir. Ayrýca KOBÝ'ler kendilerini dijitalleþme konusunda test edebilecek, seviyelerini görebilecek,
isterse eðitim alabilecektir.
Teknoloji tedarikçilerinin ürün
ve hizmetlerini sergilemelerinin
ücretsiz olduðu Akýllý KOBÝ Platformunda yer almalarý için
www.akillikobi.org.tr sitesine kayýt olmalarý gerekmektedir. Detaylý bilgiye www.tobb.org.tr adresinden ulaþýlabilmektedir.
(Mehmet Halim Coþkun)

MEB PERSONEL ALIMI
BAÞVURU NASIL YAPILIR?
Belirtilen þartlara uyan adaylarýn e-Devlet ile entegre çalýþan "Cumhurbaþkanlýðý
Ýnsan Kaynaklarý Ofisi Kariyer Kapýsý" platformu
"https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" sitesinden baþvurularýný tamamlamalarý gerekiyor.
Adaylar, istenen belgeleri sisteme yükleyerek baþvurularýný elektronik ortamda
onaylatmak üzere bir il ve ilçe milli eðitim
müdürlüðü seçecek, gerekli durumlarda
sisteme yüklenen belgelerin asýllarýnýn talebi halinde belgeleri, onay makamý olarak
seçtikleri il, ilçe milli eðitim müdürlüðüne
teslim edecek.
Adaylar yalnýzca bir unvan için baþvuruda bulunabilir. Eðer birden fazla unvan için
baþvuru yapýlýrsa ve bu durum tespit edilirse her iki baþvuru da geçersiz sayýlýr.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Atama sonuçlarýnýn 12 Kasým'da
"https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/"
adresinden duyurulacaðý belirtildi. Atamalarý valiliklerce kendilerine teblið edilenler, teblið tarihini izleyen 15 gün içinde göreve baþlamak üzere atandýklarý il milli eðitim müdürlüklerine istenen belgelerle baþvuracak.
ÝÞTE BAÞVURU ÞARTLARI
-2020 yýlý KPSS lisans düzeyinde
KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93,
ortaöðretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almýþ olmak. -Devlet memurluðundan çýkarýlmayý gerektiren bir ceza almamýþ olmak. -657 sayýlý Devlet Memurlarý
Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen þartlarý taþýmak. -Mesleðin ifasýna engel olacak bir hastalýðý bulunmadýðýný, tam teþekküllü saðlýk kurumlarýndan alýnacak saðlýk kurulu raporuyla belgelendirmek. -Olaðanüstü hal kapsamýnda yürürlüðe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiþ olmak. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan
emeklilik veya yaþlýlýk aylýðý almýyor olmak.
-Saðlýk Bakanlýðýndan onay almýþ psikoteknik belgesi vermeye yetkili merkezlerce düzenlenmiþ psikoteknik raporuna sahip olduðunu belgelendirmek.
(Furkan Kalkan)

Ýsim ve soy isim
düzeltme e-Devlet'ten
yapýlabilecek

ÝÞKUR il genelinde
TYP uygulayacak
Çorum ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü tarafýndan, il genelinde çalýþtýrýlmak
üzere Toplum Yararýna Program
(TYP) uygulanacak.
Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu
(ÝÞKUR) Ýl Müdürlüðü tarafýndan, il
genelinde çalýþtýrýlmak üzere Toplum Yararýna Program (TYP) uygulanacak. Çorum Gençlik ve Spor Ýl
Müdürlüðüne baðlý öðrenci yurtlarýnda bakým onarým ve temizlik faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere 24 kiþi sekiz ay süreyle istihdam
edilecek. Program 1 Kasým 2021
tarihinde baþlayýp 30 Haziran 2022
tarihinde sona erecek. Katýlýmcýlara program süresince asgari ücret
ödenecek, finansmaný ÝÞKUR tarafýndan saðlanacak. Baþvurular 1115 Ekim 2021 tarih aralýðýnda alýnacak olup, Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürlüðünün 06.10.2021 tarih
ve 9772893 sayýlý Makam oluruna
istinaden katýlýmcýlar, geçerli baþvurular içerisinden kadýn/erkek ayrýmý gözetilerek iki ayrý Noter Kura-

sý Yöntemiyle belirlenecek. Durumu baþvuru þartlarýna uyan ve
program kapsamýnda çalýþmak isteyenlerin 15 Ekim 2021 Cuma gününe kadar (cuma dahil), ALO-170
iletiþim hattý üzerinden, ÝÞKUR eþube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden saat 24.00'a kadar iþ arayan giriþi yaptýktan sonra Online Ýþlemler, Ýþ arayan, Toplum Yararýna
Programlar TYP Baþvuru' kýsmýndan sistem (program) numarasýný
yazýp seçerek veya Ýl Müdürlüðüne
þahsen giderek baþvuru yapmalarý
gerekecek.
Ayrýca 12 ay içerisinde TYP'den
toplam dokuz aydan az faydalanmýþ olanlar toplam dokuz aya tamamlanacak þekilde bu programlardan faydalanabilecekler. Bir kiþi
ayný anda açýlacak TYP'lerden yalnýzca bir tanesine baþvuru yapabilecek. Baþvuru þartlarý ve detaylý
bilgi, ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü resmi internet hesabýndan öðrenilebilir.
(Haber Merkezi)

Yazým ve imla hatasý veya düzeltme
iþareti kullanýlmasýndan kaynaklanan anlam deðiþiklikleri bulunan isim ve soy isimler e-Devlet üzerinden mahkeme kararý
aranmaksýzýn düzeltilebilecek.
e-Devlet sistemine yeni bir hizmet daha
eklendi. Ýsim ve soy isim düzeltilmesine
yönelik baþvurular, artýk e-Devlet'ten yapýlabilecek. Ýçiþleri Bakanlýðý açýklamasýnda,
yazým ve imla hatasý veya düzeltme iþareti kullanýlmasýndan kaynaklanan anlam
deðiþiklikleri bulunan isim ve soy isimlerin
il ve ilçe idare kurulunun vereceði kararla
bir kereye mahsus mahkeme kararý aranmadan deðiþtirilebileceði vurgulandý.
Bakanlýk, genel ahlaka uygun olmayan
ve toplum tarafýndan gülünç karþýlandýðý
deðerlendirilen isimlerin de mahkeme kararý aranmaksýzýn deðiþtirilebilmesine olanak tanýndýðýný belirtti.
Ýsmini veya soy ismini deðiþtirmek isteyen vatandaþlar, saðlanan bu imkândan 6
Aralýk 2022 tarihine kadar yararlanabilecek. Ýçiþleri Bakanlýðý, 2017 yýlýndan bugüne kadar 275 bin 808 kiþinin soy ismini,
121 bin 65 kiþinin ise ismini düzelttirdiðini
de açýkladý.
(Haber Merkezi)
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Suyla dolan hafriyat çukuruna
düþen çocuk hayatýný kaybetti
Magandalar otobüs
duraðýna zarar verdi
Sungurlu'da bir otobüs duraðýna ve
çevresine zarar verilmesine Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner tepki gösterdi.
Sungurlu Yenihayat Mahallesi'nde bulunan bir otobüs duraðýnda ve parkýn etrafýný
kapatan tel örgülere kimliði belirsiz kiþilerce zarar verildi. Otobüs duraðý ve tel örgülere zarar verenlere iliþkin Sungurlu Belediyesi Baþkaný Abdulkadir Þahiner "Yenihayat Mahallesinde bulunan otobüs duraðýmýz ve parkýn etrafýný kapatan tel örgüsünün bir kýsmý kimliði belirsiz kiþi veya kiþiler tarafýndan bu hale getirilmiþtir. Milli servete zarar veren zihniyeti kýnýyorum" dedi.
(Bahattin Sümüþ)

Alaca'da suyla dolan hafriyat çukuruna düþen 13 yaþýndaki çocuk hayatýný kaybetti.
Edinilen bilgilere göre Alaca'da yapýmý devam eden isale hattý çalýþmalarýnýn bulunduðu
bölgeye giden 13 yaþýndaki Ali Kubacýk dengesini kaybederek yaklaþýk üç metre derinliðindeki hafriyat çukuruna düþtü. Çocuðun su dolu
hafriyat çukuruna düþtüðünü gören vatandaþlar, durumu 112 Acil Çaðrý Merkezi ekiplerine
bildirdi. Ýhbar üzerine olay yerine gelen ekipler,
AFAD ekiplerinden yardým istedi.
Bölgeye intikal eden AFAD sualtý ekibinin
yaptýðý çalýþmalar neticesinde, Ali Kubacýk'ýn
cansýz bedenine ulaþýldý. Su ile dolan çukurdan
çýkartýlan Kubacýk'ýn cenazesi, Cumhuriyet savcýsýnýn yaptýðý incelemenin ardýndan otopsi için
Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Kubacýk'ýn ailesinin mevsimlik iþçi olduðu öðrenildi.
Olayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor. (ÝHA)

Üç hýrsýz da kaçamadý

Otomobil
yayaya çarptý
Çorum'da meydana gelen kazada karþýdan
karþýya geçmeye çalýþan yaþlý bir adama otomobil çarptý.
Çorum Merkez Osmancýk köprüsü önündeki
kavþakta dün meydana gelen kazada bir kiþi
yaralandý. 06 DT 675 Plakalý otomobil, karþýdan
karþýya geçmeye çalýþan yaþlý bir adama çarptý. Kaza da yaþlý adam yaralandý. Kazanýn bildirilmesiyle olay yerine çok sayýda polis ve saðlýk
ekibi sevk edildi. Þeker hastasý olduðu öðrenilen yaþlý adam hastaneye kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Polis ekipleri kazayla ilgili soruþturma baþlattý.
(Haber Merkezi)

Kaybolan iki çocuk bulundu
Çorum'un market alýþveriþi için köyden ayrýldýktan sonra haber alýnamayan iki çocuk, jandarma ve
AFAD ekiplerinin çalýþmalarý neticesinde bulunarak
ailelerine teslim edildi.
Edinilen bilgilere göre,

merkeze baðlý Tarhan köyünde yaþayan Utku S. ve
Arda S., alýþveriþ yapmak
için köylerinden 1 kilometre uzaklýktaki akaryakýt istasyonuna gitti. Çocuklarýn
uzun süre dönmemesi üzerine aileleri kayýp ihbarýnda

bulundu. Ýhbar üzerine köye giden Ýl Jandarma Komutanlýðý ve AFAD ekipleri,
arama çalýþmasý baþlattý.
Ekipleri tarafýndan yapýlan çalýþmalar neticesinde,
iki çocuk arazide bularak
ailelerine teslim etti. (ÝHA)

Çorum'da üç ayrý evden hýrsýzlýk yapan þahýslar jandarma ekiplerinin yaptýðý çalýþmalar sonucu yakalandý. Adli makamlara sevk edilen zanlýlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðý, vatandaþlarýn hafta sonlarýnda yoðun olarak kullandýklarý
bað-bahçe ve hobi evleri
ile piknik, mesire alanlarýnda hýrsýzlýk olaylarý
üzerine harekete geçti.
Son olarak merkeze
baðlý Yakuparpa köyü
Kuþören mahallesinde,
üç ayrý evde yaþanan
hýrsýzlýk olayýnýn ardýndan Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýstihbarat Þube
Müdürlüðü ve Ýl Merkez
Jandarma Komutanlýðý
ekiplerince yürütülen istihbari faaliyetler bir þüpheliye ait ev ve eklentilerinde arama yapýldý. Evde yapýlan aramada dört
adet av tüfeði, altý adet
bakýr kazan, iki adet bakýr leðen, bir adet bakýr
semaver, iki adet bakýr
kova ele geçirilirken geçmiþ dönemlerde jandarma bölgesinde evden
hýrsýzlýk olayýný gerçekleþtirdikleri tespit edilen
üç þüpheli yakalandý. Ýfadelerinin ardýndan mahkemeye sevk edilen zanlýlar tutuklanarak cezaevine gönderildi. (ÝHA)

Çorum'da çalýndý Merzifon'da bulundu
Mecitözü'de faaliyet gösteren Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifine ait gübre serpme
makinesi önceki gün çalýndý.
Mecitözü'den çalýnan makine
kurulan jandarma özel timleri
tarafýndan Amasya'nýn Merzifon ilçesinde bulundu.
Piyasa deðeri yaklaþýk 25
bin lira olduðu ifade edilen
gübre serpme makinesinin
kimliði belirsiz kiþi veya kiþiler
tarafýndan kooperatif bahçesinden çalýndýðýnýn ihbar edilmesi üzerine harekete geçen
Jandarma JASAT ve Mecitözü
Ýlçe Jandarma Komutanlýðý
ekipleri soruþturma baþlattý.
Çalýnan gübre makinesinin
bulunmasý için oluþturulan
özel ekip tarafýndan yapýlan
araþtýrmalar sonucunda þüpheliler tarafýndan çalýnan gübre makinasýnýn kooperatif

bahçesinden çekici yardýmý ile
alýnarak Amasya istikametine
götürüldüðü tespit edildi.
Amasya'da yürütülen araþtýrmalar sonucunda ise Merzifon ilçesinde bulunan bir geri
dönüþüm merkezinde çalýnan
gübre serpme makinesinin bir
benzerinin bulunduðu tespit
edildi. Kooperatif yetkililerini
teþhis için Merzifon'a çaðýran
jandarma timleri yapýlan incelemenin ardýndan geri dönüþüm merkezinde bulunan

gübre serpme makinesinin kooperatif bahçesinden çalýnan
makine olduðu belirlenerek
yetkililere teslim etti.
Çorum, Amasya ve Merzifon'da sürdürülen çalýþmalarýn
ardýndan gübre serpme makinesini kooperatif bahçesinden
çalan þüphelinin kimliði belirlendi. Çorum il merkezinde
yakalanarak gözaltýna hýrsýzlýk zanlýsý sevk edildiði mahkeme tarafýndan tutuklanarak
cezaevine gönderildi.
(ÝHA)

Jandarma köylerde

KADES'i ANLATIYOR
Çorum'da kadýn ve çocuklara yönelik þiddetin önüne geçilmesi amacýyla yürütülen proje
kapsamýnda jandarma ekipleri,
köylerde kadýnlarý KADES uygulamasý hakkýnda bilgilendirdi.
Kadýna ve çocuða yönelik
þiddetin önüne geçmek için Ýl
Merkez ve Mecitözü Jandarma
Komutanlýðý ile Aile Ýçi Þiddetle
Mücadele ve Çocuk Kýsým
Amirliði merkez ve ilçelere baðlý köylerde ev ev gezerek bilgilendirme çalýþmasý yapmaya
devam ediyor. Jandarma ekipleri, köylerde yaþayan ev hanýmlarýna Kadýn Destek Uygulamasý (KADES) hakkýnda bilgi
vererek KADES uygulamasý
kadýnlarýn cep telefonlarýna indirildi. Kadýn ve çocuklara, acil

bir durum ile karþý karþýya kalmalarý durumunda, konum bilgisini açtýktan sonra uygulama
ekranýnda bulunan 'Acil Destek'
butonuna dokunarak ihbarý gerçekleþtirilebileceði gösterildi.
Çorum Ýl Jandarma Komu-

tanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, "Jandarma olarak halkla iliþkilerde güleryüz, samimiyet ve
güven esas alýnarak icra ettiðimiz faaliyetlerimize önümüzdeki
günlerde de devam edilecektir"
ifadelerine yer verildi.
(ÝHA)
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"Türkiye'yi birlikte
inþa edeceðiz"
Orhan Vargeloðlu

"Vatandaþý
kandýrmayýn,
saygýsýzlýk
yapmayýn"
DEVA Partisi Çorum Ýl Baþkaný Orhan
Vargeloðlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Fatih Dönmez'in "Doðalgaz ve elektrikte
faturanýn yarýsýný karþýlýyoruz" sözlerine
tepki gösterdi. Vargeloðlu "Kendi hatalarýnýz
sonucu oluþan maliyeti vatandaþlarýmýzýn
parasýyla ödemeyi lütuf gibi sunmanýz vatandaþlarýmýza saygýsýzlýktýr. Allah'tan yarýsýný karþýlýyorsunuz, yarýsýný karþýladýðýnýzda durum bu ise" dedi. Vargeloðlu "Yeter artýk. Vatandaþý kandýrmayýn, saygýsýzlýk yapmayýn, vatandaþ nefes alamýyor" ifadesini
kullandý. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný
Fatih Dönmez'e seslenen Orhan Vargeloðlu'nun açýklamasý þöyle:
"EN AZINDAN VATANDAÞLARIMIZI
KANDIRMAYA ÇALIÞMAYIN"
"Vatandaþa yansýtmadýðýnýzý, devletin
ödediðini söylediðiniz tutar neticede vergiler
dolayýsýyla vatandaþtan çýkýyor. Kendi hatalarýnýz sonucu oluþan bu maliyeti vatandaþlarýmýzýn parasýyla ödemeyi lütuf gibi sunmanýz her þeyden önce vatandaþlarýmýza
saygýsýzlýktýr. Allah'tan yarýsýný karþýlýyorsunuz! Karþýlýyorsunuz da nereden karþýlýyorsunuz! Vatandaþtan topladýðýnýz vergilerden veya vatandaþýn geleceðine ipotek koyarak aldýðýnýz kredilerden karþýlýyorsunuz.
Anladýk yönetemiyorsunuz, en azýndan
vatandaþlarýmýzý kandýrmaya çalýþmayýn ve
saygýsýzlýk yapmayýn. Kötü yönettiðinizi kabul ederek yol açýn.
"SAYIN BAKAN, PÝYASALARI
DÜZENLEMEK VE DENETLEMEKLE
YÜKÜMLÜSÜNÜZ"
Sayýn Bakanýn bu ifadesi aslýnda kötü
yönettiklerinin itirafý niteliðindedir. Sayýn Bakan, kanunî sorumluluðunuz var. Elektrik ve
doðalgazýn yeterli, sürekli ve mümkün olduðu ölçüde düþük maliyetli þekilde sunulmasý için piyasalarý düzenlemek ve denetlemekle yükümlüsünüz.
"KANUNU YANLIÞ ANLAMIÞSINIZ"
Siz kanunu yanlýþ anlamýþsýnýz veya anlamak iþinize gelmiyor. Kanun 'Düþük maliyeti, faturanýn yarýsýný devlet aracýlýðýyla vatandaþa yükleyerek saðla' demiyor. 'Mali
açýdan güçlü, istikrarlý ve þeffaf piyasayý
oluþturarak ve bu piyasada baðýmsýz düzenleme ve denetim yaparak saðla' diyor.
"DOÐALGAZDA GEÇEN SENE
MALÝYETLER DÜÞÜKKEN
NEDEN TEDBÝR ALMADINIZ?"
Dünyada enerji hammadde fiyatlarýnýn
arttýðý bir gerçek ama hükümet olarak sorumsuzluðunuz, tedbirsizliðiniz ve anlamsýz
inatlarýnýzla yangýna benzin döküyorsunuz.
Özellikle doðalgazda geçen sene maliyetler
düþükken, hatta dipteyken ne yaptýnýz Sayýn Bakan? Neden bu günleri öngörerek gerekli tedbirleri almadýnýz?
"SÝSTEMÝ BOZAN HÜKÜMETÝN
ÝLGÝLENDÝÐÝ TEK ÞEY GÖRÜNTÜ"
Hükümet olarak tedbir almadýðýnýz gibi
her geçen gün yanlýþ müdahalelerle sistemi
daha da bozuyorsunuz. Yatýrým ortamýný bozarak, piyasayý siyasete alet ederek yeterli
yatýrýmlarýn yapýlmasýna engel oluyorsunuz.
Ekonomiyi kötü yöneterek, TL'nin deðer
kaybýna ve maliyetlerin artmasýna neden
oluyorsunuz. Faturalara yansýtmamak adýna kamunun þirketlerini zarar ettiriyorsunuz.
Serbest piyasa dinamiklerini bozuyorsunuz.
Ýlgilendiðiniz ve kafa yorduðunuz tek þey
görüntü. Piyasanýn da vatandaþlarýmýzýn da
sorunlarýna kulak týkýyor ve köklü çözüm
üretme noktasýnda adým atmýyorsun.
(Abdulkadir Söylemez)

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ýl
Danýþma Kurulu Toplantýsý parti binasýnda yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi.
Ankara Milletvekili Av. Levent
Gök, Parti Meclis Üyesi Av. Umut
Akdoðan ve Çorum Milletvekili Av.
Tufan Köse'nin katýlýmlarýyla düzenlenen toplantý, Ýl Baþkaný Mehmet
Tahtasýz'ýn baþkanlýðýnda yapýldý.
Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný
yapan Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz
"Ülkemizin yakýn geleceðinde herkesin adaleti hissettiði, hukuku hissettiði, birbirini sevdiði-saydýðý, iyi
eðitim aldýðý ve iþ imkâný bulduðu
bir Türkiye'yi birlikte inþa edeceðiz"
dedi.
Tahtasýz, "Bu toplantýmýzýn
amacý bölge ihtiyaçlarýnýn belirlenmesi, yerel gereksinimler üzerinde
tartýþýlmasý, önceki dönem partimizde görev almýþ milletvekillerimizden, il-ilçe baþkanlarýmýzdan, il
genel-belediye meclis üyelerimizden, parti yöneticilerimizden,
STK'lerden, oda baþkanlarýmýzdan
sahada bizim gözümüz kulaðýmýz
olan Cumhuriyet Halk Partili üyelerimizden bizim için çok kýymetli olan
görüþ ve önerilerinizi alarak, tek vücut halinde Çorum'da partimizi 1.
parti yapmak, ilk seçimlerde Türkiye'de iktidar olmak hedefimiz için
var gücümüzle birlikte çalýþmaktýr.
Ülkemizin yakýn geleceðinde herkesin adaleti hissettiði, hukuku hissettiði, birbirini sevdiði-saydýðý, iyi
eðitim aldýðý ve iþ imkaný bulduðu
bir Türkiye'yi birlikte inþa edeceðiz"
þeklinde konuþtu.
KÖSE: ÜLKE YÖNETECEK
MECALLERÝ KALMADI
Çorum Milletvekili Tufan Köse

ise ülkenin sýkýntýlý bir süreçten
geçtiðini anlatarak, 83 milyon insanýn umudu haline gelen CHP'nin iktidara yürüdüðünü söyledi. AK Parti iktidarýnýn artýk ülkeyi yönetecek
mecalinin, durumunun kalmadýðýný
belirten Köse erken seçimin bir an
önce yapýlmasýný istediklerini kaydetti.
AKDOÐAN: ANKARA'DA
ÇORUMLULAR ÝLE OMUZ
OMUZA SÝYASET YAPIYORUZ
Parti Meclis Üyesi Av. Umut Ak-

GÖK: ÇORUM HAK ETTÝÐÝ
DEÐERÝ GÖREMEDÝ
Ankara Milletvekili Av. Levent
Gök ise Çorum'un tarih, kültür, tarýmsal üretim, sanayi açýsýndan çok

MiLLETVEKiLi KAYA YOL
ÇALIÞMASINI iNCELEDi
AK Parti Çorum Milletvekili Oðuzhan Kaya, Osmancýk ile Samsun'un Vezirköprü ilçesine baðlý
Tahtaköprü köyü arasýnda Çorum Ýl Özel Ýdaresince açýlan yeni yol ile iki ilçe arasýnda ekonomik,
kültürel ve sosyal iliþkilerin güçleneceðini söyledi.
Kaya, Çorum Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri
Recep Çýplak, AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Þerif Okudan ve Ýl Genel Meclisi üyeleriyle birlikte Vezirköprü'nün Çorum Samsun sýnýrýnda yer alan
Tahtaköprü köyünde yol çalýþmalarýný inceledi.
Kaya, incelemelerin ardýndan gazetecilere, Osmancýk'ýn Daniþment köyü ile Vezirköprü'nün Tahtaköprü köyü arasýnda Çorum Ýl Özel Ýdaresince
dokuz kilometrelik yeni yol açýldýðýný bildirdi.
Yeni yolun iki ilçenin ulaþým olanaklarýný kuvvetlendireceðini belirten Kaya "Vezirköprü'nün köyleri
Osmancýk'a diðer hattan gittiklerinde yaklaþýk 160
kilometre. Yaptýðýmýz bu yolla hem bizim Daniþment ve Öbektaþ köyleri hem de Vezirköprü'nün
köyleri daha kýsa yoldan Osmancýk'a, oradan da
Ankara'ya ve Ýstanbul'a gidebilecekler. Yeni yolla
Tahtaköprü köyünden Ankara'ya gitmek isteyen bir
vatandaþýmýzýn yolunu yaklaþýk 140 kilometre kýsaltmýþ oluyoruz" dedi.
Yeni yolla birlikte iki ilçe arasýndaki sosyal ve
kültürel baðlarýn da güçleneceðine iþaret eden Kaya þunlarý kaydetti:
Osmancýk'ta Vezirköprülü yaklaþýk bin 500 vatandaþýmýz var. Bu vatandaþlarýmýz da daha rahat
Vezirköprü'ye gelip gidecekler. Buradaki vatandaþlarýmýz da Osmancýk'taki akrabalarýna daha rahat
geliþ gidiþ yapabilecekler. Hem ticari hem sosyal
olarak daha güçlü iliþkiler kurulacak. Ýnþallah stabilizesini tamamladýðýmýz bu yolu önümüzdeki sene
asfalt yaparak vatandaþlarýmýzýn hizmetine açmýþ
olacaðýz. Ýnþallah hayýrlý uðurlu olur. Bu vesileyle
her zaman bize desteklerini esirgemeyen Sayýn
Cumhurbaþkanýmýza ve hükümetimize teþekkür
ediyorum.
(Mahmut Emin Söylemez)

823 bin 463 ton inek sütü toplandý
Ticari süt iþletmelerince
aðustos ayýnda 823 bin 463 ton
inek sütü toplandý. Aðustos
ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre toplanan inek sütü miktarý %0,3 arttý. Ocak-Aðustos
döneminde ise bir önceki yýlýn
ayný dönemine göre %2,1 arttý.
Aðustos ayýnda ticari süt iþletmeleri tarafýndan toplanan
inek sütü yað oraný ortalama
%3,5, protein oraný ise ortalama
%3,2 olarak tespit edildi.
Aðustos ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre ticari süt iþletmeleri tarafýndan yapýlan içme sütü üretimi %12 azalarak
104 bin 679 ton olarak gerçek-

doðan da konuþmasýnda Ankara'da
Çorum'dan daha fazla Çorumlunun
bulunduðuna dikkati çekerek, "Çorum'un nüfusu 530 bin ancak Ankara'da 700 bin Çorumlu var. Ankara'da Çorumlularla birlikte omuz
omuza siyaset yapýyoruz" diye konuþtu.

geliþmiþ bir il olmasýna raðmen iktidar partisi tarafýndan hak ettiði deðeri görmediðini anlatarak, "Çorum'un tanýtýmý yapýlamýyor. Tanýtým sýfýr. Çorum ancak yerli ve yabancý turist sayýsý 2-3 milyon kiþiye
çýkartýlarak kalkýnabilir. Bunu da
AKP iktidarý yapamaz, bu hedefe
ancak sosyal demokrat bir anlayýþla ulaþýlabilir" ifadesini kullandý.
Milletvekili Levent Gök'ün konuþmasýnýn ardýndan toplantý basýna kapalý olarak devam etti.
Toplantýya; Ýl ve Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Mecitözü Belediye Baþkaný Veli Aylar, ilçe baþkanlarý, eski il baþkanlarý, eski belediye baþkanlarý, il genel ve belediye
meclis üyeleri, gençlik kollarý yöneticileri, kadýn kollarý yöneticileri ve
çok sayýda partili katýldý.
Parti içi çalýþmalarýn ve sorunlarýn ele alýndýðý toplantýda bundan
sonra yapýlacak çalýþmalarýn yol
haritasý belirlendi.
(Mahmut Emin Söylemez)

leþti. Ocak-Aðustos döneminde
bir önceki yýlýn ayný dönemine
göre içme sütü üretimi %6,2
azalarak 1 milyon 5 bin 205 ton
olarak gerçekleþti.
Aðustos ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre ticari süt iþletmeleri tarafýndan yapýlan yoðurt üretimi %18 artarak 111 bin
441 ton, Ocak-Aðustos döneminde ise bir önceki yýlýn ayný
dönemine göre %2,9 artarak
754 bin 661 ton olarak gerçekleþti. Aðustos ayýnda bir önceki
yýlýn ayný ayýna göre, ayran üretimi %30,6, yaðsýz süt tozu üretimi %30,5, tereyaðý üretimi
%14, inek peyniri üretimi %0,9

artarken, tam yaðlý süt tozu üretimi %1,4, kaymak üretimi
%17,6, diðer peynirler (koyun,
keçi, manda ve karýþýk sütlerden
elde edilen peynir çeþitleri)
%28,6, azalmýþtýr.
Ocak-Aðustos döneminde
bir önceki yýlýn ayný dönemine
göre yaðsýz süt tozu üretimi
%23,9, ayran üretimi %15,1,
tam yaðlý süt tozu üretimi %15,
diðer peynirler (koyun, keçi,
manda ve karýþýk sütlerden elde
edilen peynir çeþitleri) %7,2,
kaymak üretimi %6,2, inek peyniri üretimi %1 artarken, tereyaðý üretimi %1,4 azalmýþtýr.
(Mehmet Halim Coþkun)

“Köy halkýnýn mutluluðunu ve
refah seviyesini yükseltiyoruz”
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK
Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Mecitözü'nün
Vakýflar köyünde Muhtar Burhan Ýlhan'ýn köyünde tamamlanan altyapý yatýrýmlarý için
verdiði davete katýldý.
Davete; AK Parti Çorum Milletvekili
Oðuzhan Kaya, Çorum Belediye Baþkaný
Halil Ýbrahim Aþgýn, Mecitözü Ýlçe Kaymakamý Mustafa Atýþ, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Murat Günay ve Yýlmaz Peker, Ýl Genel Meclis
Baþkaný Mehmet Bektaþ, Mecitözü Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar, Ýl Genel Meclis Üyesi Suat Atalay, Mecitözü Ýlçe Belediye Baþkaný
Veli Aylar, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri
Recep Cýplak, kurum müdürleri, çevre köylerin muhtarlarý ile köy halký katýldý.
Milletvekili Ceylan davet sýrasýnda Vakýflar Köyü Muhtarý Burhan Ýlhan ve Vakýflar
Köyü hane sahipleri ile bir araya geldi.
Davette bir konuþma yapan Milletvekili

Ceylan "Biz koskoca bir medeniyetin ve koskoca bir coðrafyanýn tek umuduyuz. AK Parti'yi millet kurmuþtur, AK Parti'ye istikametini
millet vermiþtir. Bundan sonra da AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetinin yolunu açacak olan da yine aziz milletimizdir. Rabbimden bu kutlu yolda bizleri mahcup etmemesini, çýktýðý seferi zaferle neticelendirmesini
diliyoruz" ifadesini kullandý.
Köylülerin kendilerinin göz bebekleri olduðunu dile getiren Milletvekili Ceylan, "Biz
20 yýllýk iktidarlýðýmýz boyunca köyde yaþayan vatandaþlarýmýza hizmet yaptýk, inþallah
yapmaya da devam edeceðiz. AK Parti olarak köylülerimize her zaman minnettarýz. Bize büyük destekleri var. Önce biz hizmetimizi yapalým, gerisini köylümüz zaten bilir. Bize oy verseler de veremeseler de biz hizmet
etmeyi sürdüreceðiz" dedi.
(Mehmet Halim Coþkun)
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ÇORUM'U ÖZLEYEN
HEMFEST'TE BULUÞTU
7 bin kiþiye
Ýskilip dolmasý
ikram edildi
Ankara'da Üreðil
Millet Bahçesinde organize edilen, Ankara
Çorumlu Dernekler Federasyonu ve Mamak
Belediyesince tertiplenen "Büyük Aile Buluþmasý Hemþeri Festivali" ne Çorum ve Ýskiliplilerin yoðun katýlýmý ile
gerçekleþti.
Davetlilere Ýskilip
dolmasýnýn ikram edildiði hemþehri buluþmasýnda Ýskilip Belediyesi'nin açmýþ olduðu
standlara Çorumlularýn
ilgisi yoðun oldu. Buluþmaya Mamak Belediye Baþkaný Murat Köse ile beraber binlerce
davetli katýldý. Ankara Çorumlu
Dernekler Federasyon Baþkaný
Hayri Çaðýr'ýn misafirleri karþýladýðý hemþehri buluþmasýnda Ýskilipliler Derneði Baþkaný Salih Þerbetçi ve dernek üyeleri de yoðun
katýlým gösterdi. Organizasyonda
Ýskilip'e ait yöresel lezzetler ta-

danlarýn beðenisini aldý. Coðrafi
tescilli Ýskilip dolmasýnýn 7 bin kiþiye ikram edildiði hemþehri buluþmasýnda, Çorumlular organizasyondan dolayý, Çorum Dernekler
Federasyonu ve Mamak Belediyesine takdirlerini sundu.
(Mahmut Emin Söylemez)

Mehmetçik Parký
için tadilat ihalesi
Çorum Belediyesi Mehmetçik
Parký'nýn spor alanlarýnýn onarýmý için ihale düzenledi.
Belediye Mehmetçik Parký
spor alanlarý tadilatý için 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu'nun
19'uncu maddesine göre açýk
ihale usulü ile ihale yaptý.
Destek Hizmetleri Müdürü
Leyla Sayýn yönetimindeki komisyon huzurunda Turgut Özal Ýþ
Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda yapýlan ihaleye üç firma
katýldý.
Çorum Merkez Üçtutlar Ma-

hallesi 1620 ada 4 parselde bulunan yaklaþýk 2 bin 470 metrekare alanlý Mehmetçik Parký spor
alanlarýnýn tadilatýný kapsayan ve
yaklaþýk maliyeti 314 bin 722 TL
olan ihalede Hakan Alyüz 258
bin 680 Tl teklif verirken, Mustafa
Öztorun 317 bin 400, Kozkent
Spor Ekipmanlarý Ýnþaat firmasý
ise 333 bin 19 TL teklif sundu.
Komisyon Baþkaný Leyla Sayýn firmalarýn belgelerinin ve tekliflerinin incelendikten sonra sonucun resmi yazýyla bildirileceðini açýkladý.
(Haber Merkezi)

Mamak Belediyesi'nin bu
yýl ilk olarak düzenlendiði
"HemFest" hemþehri günleri
Üreðil Millet Bahçesi'nde kutlandý. Hemþehri Festivali'nin
ilk þehri Ýç Anadolu'nun kültür
mozaiði Çorum oldu.
Çorum'a özgü yöresel lezzetlerin, þehrin manevi ve
kültürel deðerlerinin tanýtýldýðý stantlarýn kurulduðu etkinliðe, Aksaray Merkez Valisi Ali
Mantý, Çorum Vali Yardýmcýsý
Hakan Kubali, AK Parti Ankara Milletvekili, Zeynep Yýldýz,
Asuman Erdoðan, Nevzat
Ceylan, ÝYÝ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Eren, önceki
dönem, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Milletvekili ve TBMM Meclis Ýdari
Amiri Ahmet Gündoðdu, önceki dönem AK Parti Çorum
Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu, AK Parti Genel Merkez
Yerel Yönetimler Baþkan Yardýmcýsý Mücahit Yanýlmaz,
Mamak Kaymakamý Ali Sýrmalý, Mamak Belediye Baþkaný Murat Köse, Altýndað
Belediye Baþkaný Asým Balcý,
Çorum Ýlçe Belediye Baþkanlarý, Mamak Ýlçe Milli Eðitim
Müdürü Mustafa Özel, AK
Parti Mamak Ýlçe Baþkaný Erhan Sarýgöl, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ve çok
sayýda vatandaþ katýldý.
"HER ZAMAN
HEMÞERÝMÝZÝN
YANINDAYIZ"
Ýlçede farklý kültürlerin yaþatýlabilmesi, birlik beraberlik
içinde kaynaþmasý adýna bu
tür etkinliklerin büyük önem
taþýdýðýna dikkat çeken Mamak Kaymakamý Ali Sýrmalý
ise "Bugün burada deðerli
Çorumlu hemþerilerimizin
kültürünün en önemli öðeleri
olan, türkülerini, þarkýlarýný,
oyunlarýný ve yemeklerini
sergileyeceðiz. Biz her zaman hemþehrilerimizin yanýndayýz. Bu kültürün korunmasý ve yaþatýlmasý milletimiz adýna, gelecek nesiller
adýna büyük önem taþýmakta. Çorumlu hemþehri buluþmasýnýn ilçemize hayýrlý
uðurlu olmasýný diliyorum.
Bizleri bu etkinlikte buluþturan baþta Sayýn Belediye
Baþkanýmýz Murat Köse'ye
ve emeði geçen herkese
þükranlarýmý sunuyorum" diye konuþtu.

kinliði düzenleyen Mamak
Belediye Baþkaný Murat Köse'ye þükranlarýmý sunuyorum" dedi.

ye Baþkaný Murat Köse de,
"Geçmiþi olmayanýn geleceði
olmaz anlayýþýyla yola çýkarak düzenlendiðimiz bu organizasyonda, gençlerimizin
gelenek ve göreneklerini yaþayacaðý ortamlar sunma
gayreti içindeyiz. Aile, akraba
ve sülaleden sonra hemþehri
gelir. Biz de bu yüzden hemþehri buluþmasýný 'Büyük Aile' olarak isimlendirdik. Biz,
insaný yaþat ki devlet yaþasýn ilkesine göre hizmetlerimizi gerçekleþtiriyoruz. Hizmet yaparken gönüllere de
girmeyi önemsiyor, þehri inþa
ve ihya ederken gönüllerle
köprüler kurmaya özen gösteriyoruz. Hizmet belediyeciliði ve gönül belediyeciliðinin
Ankara'da en güzel örneklerini, güzel Mamak'ta sergilemek için gayret ediyoruz. Her
yaþtan insanýmýza hizmet etmek için her mahallemizde
güzel eserler býrakýyoruz.
Sosyal dayanýþmayý ve kaynaþmayý daha da çok ön plana çýkaracak, hep beraber

ÝÞSiZLiK ORANI %12,1
MEVSÝM ETKÝSÝNDEN ARINDIRILMIÞ ÝSTÝHDAM ORANI %45,0 OLDU
Ýstihdam edilenlerin sayýsý 2021 yýlý
aðustos ayýnda bir önceki aya göre 14
bin kiþi azalarak 28 milyon 706 bin kiþi,
istihdam oraný ise 0,1 puanlýk azalýþ ile
%45,0 oldu.

Tavuk eti üretimi 192 bin 522
ton, tavuk yumurtasý üretimi 1,6
milyar adet olarak gerçekleþti.
Aðustos ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre tavuk eti üretimi %22,9, kesilen tavuk sayýsý
%22, tavuk yumurtasý üretimi
%0,8 artarken hindi eti üretimi
%7,5 azaldý. Ocak-Aðustos döneminde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre tavuk eti üretimi
%0,6 artarken kesilen tavuk sayýsý %1,7, tavuk yumurtasý üretimi %2,6, hindi eti üretimi %20,6

azaldý. Aðustos ayýnda bir önceki aya göre tavuk eti üretimi
%18,9 artarak 192 bin 522 ton
olarak gerçekleþti. Aðustos
ayýnda bir önceki aya göre kesilen tavuk sayýsý %20,1 artarak
109 milyon 59 bin adet oldu.
Aðustos ayýnda bir önceki aya
göre tavuk yumurtasý üretimi
%5,8 artarak 1,6 milyar adet oldu. Aðustos ayýnda bir önceki
aya göre hindi eti üretimi %15,8
artarak 4 bin 779 ton olarak gerçekleþti. (Mahmut Emin Söylemez)

"KARDEÞLÝK TEMELÝNÝ
MAMAK'TA ATIYORUZ"
Aile buluþmasý kapsamýnda düzenlenen festivalde
Ankara'daki hemþehrileriyle
bir araya gelmekten büyük
mutluluk duyduðunu ifade
eden Ankara Çorumlu Dernekler Federasyon Baþkaný
Hayri Çaðýr "Bugün burada
Çorum kültürünü anlatan
stantlarýmýz ve Osmanlý Ýmparatorluðu'nun sefere çýkarken hazýrlamýþ olduðu, coðrafi olarak da tescillenmiþ Ýskilip Dolmasý'ný tadýp festivalimizi dualarla açacaðýz. Burada, Çorumlularýn kardeþliklerinin ilelebet daim olduðunu, temelinin Mamak'ta atýldýðýna dair mührünü vuracaðýz. Bu güzel organizasyonda bizleri buluþturan, bu et-

"BÝRBÝRÝMÝZE
KENETLENMEMÝZE
BU FESTÝVALLER
VESÝLE OLACAK"
Bu tür festivallerle hem
gelenek ve görenekleri yaþatmayý hem de Ankara'da
yaþayan tüm hemþehrileri bir
araya getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Mamak Beledi-

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarý yaþtaki kiþilerde iþsiz sayýsý 2021 yýlý
aðustos ayýnda bir önceki aya göre 11
bin kiþi artarak 3 milyon 965 bin kiþi oldu. Ýþsizlik oraný ise deðiþim göstermeyerek %12,1 seviyesinde gerçekleþti.

TAVUK VE YUMURTA
ÜRETiMi ARTTI

vatanýmýza ve milletimize sahip çýkacaðýz. Birlik ve beraberliðimizin güçlenmesine ve
birbirimize daha çok kenetlenmemize bu festivaller vesile olacak" dedi.

"ÞEHRÝNE KATKI
SAÐLAYAN HERKES
O ÞEHRÝN SAHÝBÝDÝR"
81 ilden göç alan Mamak'ta, kendi þehrinin geleneðini, göreneðini, örfünü,
âdetini ve yemeðini tanýtmak
için bugün burada Çorumlularla bir araya gelmekten
mutluluðunu yaþadýðýný ifade
eden AK Parti Mamak Ýlçe
Baþkaný Erhan Sarýgöl, "Hepimiz Mamak'a olan sevgimizle bir aradayýz. Bu sevgimi kentimizi geliþtirip çocuklarýmýza daha güzel bir Mamak býrakmak için çalýþmaya
devam ediyoruz. Bizim bakýþ
açýmýza göre þehrine katký
saðlayan herkes o þehrin sahibidir. Farklý kültürlerin, yaþatýlmasý, tanýtýlmasý ve
hemþehrilik hukukunun geliþtirilip sahip çýkýlmasý gerekmektedir. Birlik duygusunun geliþtirilmesi ve sürdürülmesi adýna düzenlenen
hemþehri festivalinde emeði
geçen herkese, göreve baþladýðý günden bugüne Mamak'ýn çehresini deðiþtiren,
emek veren, gayret gösteren, eser üreten çok kýymetli
Belediye Baþkanýmýz Murat
Köse'ye çok teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu. (ÝHA)

ÝÞGÜCÜNE KATILMA ORANI
%51,2 OLARAK GERÇEKLEÞTÝ
Ýþgücü 2021 yýlý Aðustos ayýnda bir
önceki aya göre 4 bin kiþi azalarak 32
milyon 671 bin kiþi, iþgücüne katýlma
oraný ise 0,1 puanlýk azalýþ ile %51,2
olarak gerçekleþti.
GENÇ NÜFUSTA
ÝÞSÝZLÝK ORANI %22,7
15-24 yaþ grubunu kapsayan genç nüfusta iþsizlik
oraný bir önceki aya göre
0,1 puan azalarak %22,7,
istihdam oraný 0,4 puanlýk
artýþla %32,6 oldu. Bu yaþ
grubunda iþgücüne katýlma
oraný ise bir önceki aya göre 0,5 puan artarak %42,2
seviyesinde gerçekleþti.

ÝSTÝHDAMIN %55'Ý
HÝZMET SEKTÖRÜNDE
Aðustos ayýnda istihdam edilenlerin
sayýsý bir önceki aya göre tarým sektöründe 26 bin kiþi, sanayi sektöründe
217 bin kiþi, inþaat sektöründe 83 bin
kiþi artarken, hizmet sektöründe 341 bin
kiþi azaldý. Ýstihdam edilenlerin %17,2'si
tarým, %21,5'i sanayi, %6,3'ü inþaat,
%55'i ise hizmet sektöründe yer aldý.
ATIL ÝÞGÜCÜ ORANI %22,0 OLDU
Zamana baðlý eksik istihdam, potansiyel iþgücü ve iþsizlerden oluþan atýl iþgücü oraný 2021 yýlý aðustos ayýnda bir
önceki aya göre 1,7 puan azalarak
%22,0 oldu. Zamana baðlý eksik istihdam ve iþsizlerin bütünleþik oraný
%15,3 iken, potansiyel iþgücü ve iþsizlerin bütünleþik oraný %19,2 olarak gerçekleþti.

ÝÞSÝZLÝK ORANI %12,0,
ÝSTÝHDAM ORANI %46,2 OLDU
Ýþsizlik oraný bir önceki yýlýn ayný ayýna göre 1,0 puan azalarak %12,0 oldu.
Ýþsiz sayýsý bir önceki yýlýn ayný ayýna
göre 75 bin kiþi azalarak 4 milyon 19 bin
kiþi olarak gerçekleþti.
Ýstihdam oraný bir önceki yýlýn ayný
ayýna göre 2,4 puan artarak %46,2 oldu. Ýstihdam edilenlerin sayýsý 1 milyon
975 bin kiþi artarak 29 milyon 481 bin
kiþi oldu.
Ýþgücüne katýlma oraný bir önceki yýlýn ayný ayýna göre 2,1 puan artarak
%52,5 oldu. Ýþgücüne katýlan sayýsý 1
milyon 900 bin kiþi artarak 33 milyon
500 bin kiþi olarak gerçekleþti.
TARIM DIÞI SEKTÖRDE
KAYIT DIÞI ÇALIÞANLARIN
ORANI %18,7 OLDU
Aðustos ayýnda sosyal
güvenlik kuruluþuna baðlý
olmadan çalýþanlarýn toplam çalýþanlar içindeki payýný gösteren kayýt dýþý
çalýþanlarýn oraný, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre
2,1 puan azalarak %31,4
olarak gerçekleþti. Tarým
dýþý sektörde kayýt dýþý
çalýþanlarýn oraný bir önceki yýlýn ayný ayýna göre
1,9 puan azalarak %18,7
oldu. (Bahattin Sümüþ)
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Okullarda 180 bin maske daðýtýlacak
Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim
Müdürlüðü okullarda toplam 170
bin 990 maske daðýtýmý yapacak. Kovid 19 tedbirleri kapsamýnda Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nden temin edilen 117
bin 540 yetiþkin (ortaokul ve lise

öðrencileri ve personel, 53 bin
450 çocuk (okul öncesi ve ilkokullar için) maskesi olmak üzere
toplam 170 bin 990 maske Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan okullarda daðýtýlacak.
(Bahattin Sümüþ)

ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ YAÐI -1Ülkemizin özellikle
Aydýn ilinde yetiþtirilen
incir ýlýk iklimleri sever.
Ülkemizde bol miktarda
yetiþtirilen bu þifalý meyvede dünya ihracatýnda da
önemli bir yere sahibiz. Birçok farklý
ülkeye ülkemizden incir ithalatý yapýlýr.
Peki, ülkemizde bu kadar bol olan, çok
yetiþen ve saðlýk açýsýndan faydalý
olan inciri yeterince tüketebiliyor muyuz? Bu leziz meyvenin yaný sýra incirden üretilen incir yaðý da oldukça faydalýdýr.

Bölge Yatýlý Hafýzlýk
Kýz Kur'an Kursu
tamamlanýyor
Bölge Yatýlý Hafýzlýk Kýz Kur'an kursu binasýndan çalýþmalar sürüyor.
Çorum Belediyesi otogarýna yakýn Prof.
Dr. Hayrettin Karaman Ýmam Hatip Külliyesi arkasýnda bulunan ve yaklaþýk 6 bin
m2'lik alaný kaplayan 160 öðrenci kapasiteli otel konforunda yapýlan kurs binasýnýn
yakýn zamanda bitirilmesi için çalýþmalar
devam ediyor.
Kursun bünyesinde 4'er kiþilik 40 adet
yatakhane, 10'ar kiþilik 16 adet derslik, etüt
salonu, toplantý salonu, mescit, yemekhane, kütüphane ve oyun alanlarý yer alýyor.
(Haber Merkezi)

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:16
06:40
12:32
15:41
18:14
19:33

TARiHTE BUGÜN
1925- Mustafa Kemal, Ýzmir'de manevralarý izledikten sonra ordunun Türk topraklarýný
savunmaya hazýr olduðunu söyledi.
1958- Baþbakan Adnan Menderes yurttaþlardan vatan cephesi kurmalarýný istedi.
1969- Genel seçimler yapýldý. Adalet Partisi 256 milletvekiliyle iktidarýný korudu. CHP
143, Güven Partisi 15, Millet Partisi 6, MHP
1, Türkiye Birlik Partisi 8, Yeni Türkiye Partisi
6, Türkiye Ýþçi Partisi 2 milletvekili çýkardý.
1974- Ýzmir'de belediyeye baðlý iþyerlerinde baþlatýlan grevin beþinci günü. Ýzmir sokak ve caddeleri çöp yýðýnlarýyla doldu.
1975- 27 ilde 54 senatör ve 6 milletvekilliði
için yapýlan araseçimlerde; AP 27 senatör, 5
milletvekilliði, CHP 25 senatör, 1 milletvekilliði, MSP 2 senatör çýkardý.
1975- Bursa'daki TOFAÞ otomobil fabrikasýnda 100.000 Murat otomobil üretildiði açýklandý.
1980- 11. Genel nüfus sayýmý yapýldý. Sokaða çýkma yasaðý sýrasýnda güvenlik güçleri operasyonlar yaptý, çok sayýda kiþi gözaltýna alýndý. Türkiye'nin nüfusu: 45.217.556 olarak belirlendi.
1992- TEMA Vakfý kuruldu.
2004- Ýslami Cemiyet ve Cemaatleri Birliði'nin yöneticisi Metin Kaplan, gözaltýna alýndýðý Almanya'dan özel uçakla Türkiye'ye getirildi. 13 Ekim'de tutuklanan Kaplan, Bayrampaþa Cezaevi'ne konuldu.
2006- Nobel Edebiyat Ödülü yazar Orhan
Pamuk'a verildi.
2006- Ýsrail-Lübnan savaþýnda BM Barýþ
Gücü kapsamýnda görev yapacak 261 kiþilik
TSK kara birliði Lübnan'a hareket etti.
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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

TEK CÝDARLI AKARYAKIT (MOTORÝN)
YERALTI TANKI VE TEK TABANCALI
ELEKTRONÝK SÝSTEMLÝ POMPA
SATIN ALINACAKTIR
ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI (ÇORUM)/
ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI/JANDARMA GENEL KOMUTANLIÐI
BOÐAZKALE, DODURGA VE UÐURLUDAÐ ÝLÇE JKLIKLARINA 6 METREKÜPLÜK TEK CÝDARLI AKARYAKIT (MOTORÝN) YERALTI TANKI (HER BÝRLÝÐE 1'ER ADET) VE TEK TABANCALI
ELEKTRONÝK SÝSTEMLÝ POMPA (HER BÝRLÝÐE 1'ER ADET) ALIMI (MONTAJ, KURULUM, ÝÞÇÝLÝK VE HERÞEY DAHÝL) mal alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk
ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alýnacaktýr. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN
: 2021/599881
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI (ÇORUM)/ÝÇÝÞLERÝ
BAKANLIÐI/JANDARMA GENEL KOMUTANLIÐI
b) Adresi
: KARAKEÇÝLÝ MAHALLESÝ, FATÝH CADDESÝ, NO: 116
MERKEZ/364
c) Telefon ve faks numarasý
: 0364 223 11 11 - 0364 223 09 24
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve e-imza kullanýlarak indirilebileceði internet sayfasý
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu mal alýmýn
a) Adý
: BOÐAZKALE, DODURGA VE UÐURLUDAÐ ÝLÇE JKLIKLARINA
6 METREKÜPLÜK TEK CÝDARLI AKARYAKIT (MOTORÝN)
YERALTI TANKI (HER BÝRLÝÐE 1'ER ADET) VE TEK TABANCALI
ELEKTRONÝK SÝSTEMLÝ POMPA (HER BÝRLÝÐE 1'ER ADET)
ALIMI (MONTAJ, KURULUM, ÝÞÇÝLÝK VE HERÞEY DAHÝL)
b) Niteliði, türü ve miktarý
: 3 ADET AKARYAKIT YERALTI TANKI VE 3 ADET ELEKTRONÝK
SÝSTEMLÝ AKARYAKIT POMPASI ALIMI. (MONTAJ, KURULUM,
ÝÞÇÝLÝK VE HERÞEY DAHÝL)
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer: AKARYAKIT YERALTI TANKLARI VE AKARYAKIT POMPALARININ
TESLÝM YERLERÝ, TESLÝM EDÝLECEK MÝKTARLARI VE CÝNSLERÝ
ÝHALE DÖKÜMANININ EKÝ OLAN KURULUM, MONTAJ
YERLERÝ VE MÝKTARLARI ÇÝZELGESÝNDE BELÝRTÝLMÝÞTÝR.
ç) Süresi/teslim tarihi
: SÖZLEÞMENÝN TARAFLARCA ÝMZALANDIÐI GÜNDEN SONRAKÝ
GÜN, ÝDARE TARAFINDAN YÜKLENÝCÝYE AYRICA BÝR ÝÞE
BAÞLAMA TALÝMATI GÖNDERÝLMEYECEKTÝR. MALZEMELER
VE KURULUMLARI 1-30 (BÝR TÝRE OTUZ) TAKVÝM GÜNÜ
ÝÇERÝSÝNDE EK'TEKÝ MALZEME TESLÝM VE KURULUM
YERLERÝNE TESLÝM EDÝLECEKTÝR. SÖZLEÞMENÝN
ÝMZALANDIÐI GÜNÜ TAKÝP EDEN ÝLK GÜNDE TESLÝM
SÜRESÝNÝN BAÞLADIÐI KABUL EDÝLECEKTÝR.
d) Ýþe baþlama tarihi
: SÖZLEÞMENÝN ÝMZALANDIÐI GÜNDEN BÝR SONRAKÝ GÜN.
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.10.2021 - 10:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: ÇORUM ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI/ÝHALE
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
KOMÝSYONU ODASI
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý unsurlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kiþilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklýk oranlarýna (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularýna iliþkin bilgiler idarece EKAP'tan alýnýr.
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Satýþ sonrasý servis, bakým ve onarýma iliþkin belgeler:
MALIN ÝLGÝLÝ BÝRLÝKLERE TESLÝMÝ, MONTAJI VE KURULUMUNDAN SONRA YETKÝLÝ SERVÝS BÝLGÝLERÝ ÝLE GARANTÝ SÜRE VE ÞARTLARINI ÝÇEREN BELGELER ÝDAREYE TESLÝM EDÝLECEKTÝR.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarýn, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn
çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucunda, üzerine ihale yapýlan istekli ile birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Aþýrý düþük teklif deðerlendirme yöntemi: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1465585

ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ YAÐI
FAYDALARI NELERDÝR?
Ýncir yaðý, incir çekirdeðinden elde
edilen yaðdýr. Yapýlan araþtýrmalara
göre bu yaðda birçok faydalý madde
bulunmaktadýr. Özellikle vücut için
faydalý olan yüksek oranda D vitamini,
omega 3, omega 6 ve omega 9 içermektedir. Balýklarda omega oranýnýn
yüksek olmasýna raðmen bu çekirdeðin yaðýnda %40 omega 3, %30 omega 6 ve %17 omega 9 bulunmuþtur.
SAÇ DÖKÜLMESÝNE KARÞI
ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ YAÐI
Ýnsanlarýn saçlarý birçok sebepten
dolayý dökülür. Özellikle erkeklerde
genetik faktörler çok etkili olurken, kadýnlarda hava kirliliði saç dökülmesine
neden olabilir. Ayný zamanda yanlýþ
þampuan kullanýmý, bazý hastalýklar,
kullanýlan ilaçlar, troid bozukluklarý da
saç dökülmesi sebepleri arasýndadýr.
Saç dökülmesinden artýk korkmayýn.
Saçlarý beslemek, bakým yapmak ve
dökülmesini, kepek oluþumunu önlemek için incir yaðý kullanýlabilir. Haftada iki yada üç kez yapýlan uygulama
ile birlikte saç dökülmesinden kurtulmak mümkündür. Tüm bu etkileri için
incir yaðýný saç diplerinize yani saç
derinize masaj yaparak uygulayýn. Bir
havluyu sýcak suda ýslatýn ve güzelce
sýkýn. Sýcak su ile nemlendirilmiþ bu
havlu yardýmýyla saçlarýnýzý sarýn. Daha sonra havluyu açarak saçlarýnýzý
iyice yýkayýn ve durulayýn. Bu besleyici yað sayesinde saçlarýnýzýn dökülmesi azalacak ve saçlarýnýz bakýmlý
görünecektir.
SAÇLARI NEMLENDÝRÝR
VE SAÇ UZAMASINI DA
TEÞVÝK EDER
Saçlarýnýz bir türlü uzamýyor mu?
Ya da saçlarýnýzýn kuru olmasýndan ve
yýpranmasýndan rahatsýz mý oluyorsunuz? Ýþte bu þifalý yað ile saçlarýnýza
bakým yapabilir, kuruyan saçlarýnýzý
canlandýrabilirsiniz. Bu sayede saçlarýnýz daha çabuk uzayacak ve saðlýklý
bir görünüme kavuþacaktýr.

KALP HASTALIKLARINA
KARÞI KORUMA SAÐLAR
Yüksek miktarda içerdiði omega 3
ve omega 6 sayesinde kalp hastalýklarýna karþý korur. Koroner kalp rahatsýzlýðýna yakalanma riskini azaltýr.
BEYNE VE SÝNÝR SÝSTEMÝNE
FAYDA SAÐLAR
Ýçeriðindeki omega yað asitleri sayesinde beyin geliþimine yarar saðlar
ve sinir sistemini korur.
SÝVÝLCE VE AKNELERDE
KULLANIMI
Sivilceler, akneler, siyah noktalar
özellikle ergenlik dönemindeki gençlerin sorun yaþadýðý, hoþnut olmadýðý bir
konudur. Erkeklerde daha yoðun görülebilir. Kýzlarda 10 ile 17 yaþlarý arasýnda, erkeklerde ise 14 ile 19 yaþlarý
arasýnda çoðunlukla ortaya çýkar. Sivilcelerden kurtulmak için birçok yöntem denenir. Þifalý yaðlar, faydalý bitkiler ya da kremler kullanýlýr fakat bir
kýsmý sonuç vermeyebilir. Ýncir yaðý ile
sivilcelerden kýsa sürede kurtulmak
mümkündür. Akne yada sivilcede çok
kýsa sürede sonuç alýnmayabilir. Kullanýlan yöntem sabýrla uygulanmaya
devam edilmelidir. Sivilce ve aknelere
karþý incir çekirdeði yaðý günde 3 kez
sivilcelerin olduðu bölgeye püskürtülerek sürülmelidir.
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Kýlýç: Saðlýk ocaðýnýn
derhal yýkýlmasý lazým
Ulukavak Mahallesi Yaþatma, Dayanýþma Derneði Baþkaný Ýlhan Kýlýç yaptýðý basýn açýklamasýnda, 2. no'lu Saðlýk
Ocaðýnýn yýkýlmasýna karþý alýnmasýnda
geç kalýnan tedbirleri söyledi.
Ýlhan Kýlýç açýklamasýnda "Ulukavak
Mahallesi'nde bulunan 2.no'lu saðlýk
ocaðýna dair çürük raporu verilmiþtir.
Bahsi geçen çürük raporu þehrin saðlýk
idarecileri tarafýndan da kabul edilmiþtir.
Bu binanýn bu hailiyle hizmet vermesi
çalýþanlar ve hizmet alan mahalle sakinlerimiz açýsýndan hayati, risk oluþturmaktadýr. Bu binanýn acilen tahliye edilmesi ve yakýn bir yerde faaliyetine devam etmesi mutlak gereklidir" diye söyledi.
Ýlhan Kýlýç açýklamasýnýn devamýnda
"Ulukavak Mahallesi Yaþatma Dayanýþma Derneði olarak bu sýkýntýlý durumu
mahalle sakinlerimizin huzuru ve saðlýðýný düþündüðümüz için takip etmekteyiz" dedi.
Kýlýç'ýn açýklamasý þöyle devam etti:

Bu sebeple yýkým kararý alýnmýþ olan
saðlýk ocaðýnýn Mavral Sokak üzerinde
bulunan eski Ufuk Kreþ olarak bilinen
alana yapýlmasý gerektiðini düþünüyoruz. Bahsi geçen alan, mevcut saðlýk
ocaðý arsasýna göre daha büyük ve A
sýnýfý bölge kliniði olacak özelliktedir.
Daha yüksek ve nitelikli saðlýk hizmetlerinin bu tür bir yapý yapýlmasý halinde
verilmesi hem vatandaþýn hem de çalýþan saðlýkçýlarýn yararýna olacaðý kanýsýný taþýyoruz. Vatandaþlarýn hastane
kapýlarýnda yýðýlmasýný önleyecek ve
vatandaþýn hastaneye eriþimi için vakit
kaybýný önleyecektir.
TAHSÝLAT BÝNASI ÝSTEÐÝ
Eski 2. No'lu saðlýk ocaðýnýn yerinin,
çevre yoluna yakýn olmasý sebebiyle
banka binasý, noter ve belediyenin tahsilat iþlemlerini yapabileceði bir bina
olarak düzenlenmesi ve yapýlmasý da
bir diðer önerimiz ve mahalle sakinlerinin istediðidir. Bu talepler haklý ve yeri-

Öðrenci korosu
sahne aldý
Ýlhan Kýlýç

ne yetirilmesi mümkün ve kolay taleplerdir. Bu tür hizmet noktalarýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý, bölge sakinlerinin mevcut
iþlerini yerine getirebilmek amacýyla þehir merkezine gelmesini önleyecek,
baþta trafik sorunu ve ilgili kurumlardaki
vatandaþ yoðunluðunu da azaltacaktýr.
Kýlýç açýklamasýnýn sonunda oluþabilecek felaketlerin faturasýnýn kimlere
kesileceðini de þu sözlerle dile getirdi:
Aylar öncesinden konu basý internet
sitelerinde gündeme alýnmýþ, saðlýk
müdürümüz ise konuya cevap vermiþ.
Bu cevap olasý bir facianýn önüne geçmeye yetmeyecek bir beyanattýr. Biz istiyoruz ki çürük ve kullanýlamaz raporu
tanzim edilen bir binada saðlýk hizmetinin verilmesi ne kadar doðrudur? Olasý
bir depremde veya sarsýntýda binanýn
yýkýlmasý halinde kaybedeceðimiz canlar bizim insanlarýmýzýn canýdýr ve biz
bu konuyu takip etmek zorundayýz. Ta
ki binanýn yýkýlarak tehlike bertaraf edilene kadar.
(Abdulkadir Söylemez)

Çorum Þehit Onur Bakbak
Ýlköðretim Okulu öðrencileri
koro ekibi, AHL Park Avm'de
bir konser verdi.
Öðrencilerinden oluþan 30
kiþilik koro ekibi, Çorum AHL
Park AVM'de sahne alarak bir
müzik dinletisi sundu.
9 Ekim saat 13.00-14.00
arasýnda gerçekleþen etkinlikte, öðrenci korosu birbirinden
güzel þarkýlarla hem ailelere
hem de AHL Park AVM ziyaretçilerine eðlenceli dakikalar
yaþattý.
(Haber Merkezi)

Altýn çilek hasadý
Son yýllarýn popüler bitkilerinden "altýn çilek" Sungurlu'da yetiþtirildi.
Sungurlu'ya baðlý Akpýnar
Köyü'nde yaþayan Yurdagül
- Haydar Kanýcý çifti deneme
amaçlý altýn çilek ekti.
Bekledikleri verimi elde
ettiklerini belirten Kanýcý çifti,
önümüzdeki yýl içerisinde
daha geniþ bir arazide altýn
çilek yetiþtirmeyi amaçladýk-

larýný söyledi.
Kanýcý çifti, 'Ýyi Tarým Uygulamalarý' konusunda Akpýnar Köyü üreticilerinin örnek
ekimler gerçekleþtirdiðini ifade etti. Küresel iklim krizinin
her yýl daha da hissedildiðini
kaydeden çiftçiler, "Kuraklýða karþý geleneksel tarým dýþýnda yeni arayýþlar yapmak
zorundayýz. Altýn çilekte
bunlardan sadece biri. Bizler

altýn çilek konusunda umutluyuz" þeklinde konuþtu.
ALTIN ÇÝLEK NEDÝR?
Altýn çilek, orta kýsmý kahverengi, sarýçiçeklere sahip
bir meyvedir. Ýnka eriði olarak da bilinen altýn çileðinin
ana yurdu Güney Amerika'dýr. Altýn çilek yetiþtiren
önde gelen ülkeler; Venezuela, Bolivya, Kolombiya, Ek-

vator, Peru'dur. Altýn çilek
olarak bilinen meyvenin diðer isimleri; yer kirazý, güney
feneridir. Ýlk çýkýþ yeri Peru'dur. Ant daðlarýnda 8003000 m rakýmda kendiliðinden yetiþebilmektedir. Parlak, altýn renkli ve þekil açýsýndan küreye benzeyen
meyve; Ekvator, Güney Afrika ve Kenya gibi ülkelerde,
Türkiye'de ise; Mersin (Silifke, Erdemli, Anamur), Antalya (Alanya, Kumluca, Altýnova), Kahramanmaraþ (Göksun) ve Denizli (Pamukkale)
gibi þehirlerde ticari amaçlarla yetiþtirilmektedir.
Gün geçtikçe tropikal ve
subtropikal ülkelere doðru
üretimi yayýlmaktadýr. Yetiþme sýcaklýðý 18°C olsa da düþük sýcaklýklara karþý dayanýklýdýr. Bitkinin ilk büyüme
sürecinde yeterli suya ihtiyacý
olsa da meyvelerinin olgunlaþmasý sürecinde çok fazla
su ihtiyacý olmamaktadýr.
ALTIN ÇÝLEÐÝN
FAYDALARI
NELERDÝR?
Altýn çilek antioksidan
oraný yüksek bir meyvedir.
Þeker hastalarýnýn tüketmesinde büyük fayda saðladýðý
ifade edilmektedir. Altýn çilek
lif açýsýndan da oldukça zengindir. Altýn çilek, kilo vermek
isteyen kiþilerin sýkça tercih
ettiði besinlerdendir. Altýn çilek kan dolaþýmýný hýzlandýrýr,
metobolizmayý hýzlandýrýr. Altýn çilek içinde; karoten B1 vitamini, B2 vitamini, B3 vitamini ve C vitaminleri bulunur. Altýn çilek hafýza kaybýný giderme konusunda oldukça etkili
olduðu gibi yaþlanmayý da
yavaþlatýr. (Furkan Kalkan)

GAZETESÝ VE YAYINLARI
Abonelik ve sipariþleriniz için

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

518 23 97

EMZÝRME
EÐÝTÝMÝ VERÝLDÝ
Alaca Devlet Hastanesi tarafýndan anne ve anne adaylarýna
emzirme eðitimi verildi.
1-7 Ekim Emzirme Haftasý etkinlikleri çerçevesinde hastanede stant kurularak, anne ve anne
adaylarý emzirme ilgili bilgilendirildi.

Anne Dostu ve Bebek Dostu
unvanýna sahip hastanede stant
açýlarak gebeler ve annelerle birlikte emzirme eðitimi etkinliði yapýldý. Alaca Devlet Hastanesi
"Anneler bebeðiniz için en iyi besin anne sütüdür" mesajýný paylaþtý.
(Haber Merkezi)

KAYMAKAMDAN
BAÞKANA ZÝYARET
Alaca Kaymakamý Hicabi Aytemür, Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Þaltu ve Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Fatih Arslan'ý ziyaret
etti. Kaymakamlýða yeni atanan
ve bir süre önce görevine baþlayan Hicabi Aytemür, Alaca Belediyesi'ne iade-i ziyarette bulunarak Baþkan Þaltu ve Baþkan Yar-

dýmcýsý Arslan ile çeþitli konular
ve Alaca'da yapýlan ve yapýlacak
olan çalýþmalar hakkýnda istiþarelerde bulundu.
Nazik ziyaretleri için Baþkan
Halil Ýbrahim Þaltu ve Baþkan
Yardýmcýsý Fatih Arslan, Kaymakam Hicabi Aytemür'e teþekkür
etti.
(Haber Merkezi)

BUGÜN
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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OYNANAMAYAN VE
YÖNETiLEMEYEN MAÇ!
Ligin 7'nci haftasýnda sahasýnda lider Sivas Belediyespor'u aðýrlayan
ve her iki yarýda da yediði goller ile
maçtan 2-0 yenik ayrýlarak ligdeki
ilk yenilgisini seyircisini önünde
alan Çorum FK zirveden
uzaklaþtý.
Rota kupa parolasý
ile yola çýkan Kýrmýzý-Siyahlýlar þampiyonluk yarýþýndaki
önemli rakiplerinden olan Sivas Belediyespor karþýsýnda bekleneni vereBatuhan
medi. Çorum FK'Kolak
nin maðlubiyetinin
sebepleri pozisyon üretememenin
yaný sýra sürekli zaman geçirmesi
çabasýnda olan rakip takým oyuncularý ve tecrübesiz hakemin maça
aðýrlýðýný koyamamasý oldu.
Pazar günü 19'da Çorum Þehir Stadýnda
baþlayan maçta 16'ncý dakikada öne geçen
Sivas Belediyesporlu futbolcular gerek golden önce gerekse golden sonra zaman geçirmeye yönelik hareketleri ile gerek saha
içindeki Kýrmýzý-Siyahlý oyunculardan gerekse tribündeki taraftardan tepki topladý.
En ufak bir darbede kendini abartýlý bir þekilde yere býrakan konuk oyuncular oyunu
sýkça soðuturken bu davranýþ ortamý gerdi.
TARAFTAR SAHAYA ÝNDÝ!
Sivas Belediyesporlu futbolcularýn maçý

soðutma ve ortamý germe çabalarý sonuç
verdi.
Dakikalar 81'i gösterdiðinde 2-0 önde
olan Sivas Belediyespor'da aldýðý ufak bir
darbe kendini yere býrakan konuk takým futbolcusu ortamýn bir anda gerilmesine neden oldu.
Saha içinde futbolcular itiþ-kakýþ içindeyken bir anda iki Çorum FK'li taraftar tribünden sahaya atlayarak hem hakeme hem
de rakip oyunculara tepki gösterdi. Hakemin yanýna kadar yaklaþan taraftar son anda engellendi.

Tribündeki gerginlik yaklaþýk beþ dakika
daha sürerken olaya çevik kuvvet ekipleri
de müdahale etti.
HAKEM MAÇI YÖNETEMEDÝ
Ligin iki þampiyonluk adayýný karþý karþýya getiren maçta Antalya Bölgesi hakemlerinden Batuhan Kolak düdük çaldý.
Henüz 15'inci maçýna çýkan tecrübesiz
hakem rakibin abartýlý oyunu soðutma çabalarýnýn önüne geçemedi. Rakip oyuncularýn da bunu fýrsata çevirmesi ile oyun sýk
sýk durdu.

Altý maçlýk
seri bozuldu
Beþ maç sonra
gol yedik
Kýrmýzý-Siyahlýlar ligin 7'nci
haftasýnda sahasýnda yenilgisiz
averajla liderlik koltuðunda bulunan Sivas Belediyespor'a karþý
oynadýðý maçta yediði gollerle
beþ maçlýk gol yememe serisini
bozmuþ oldu.
Sezonun ilk haftasý evimizde
oynadýðýmýz Diyarbekirspor maçýnda bir gol yiyen Çorum FK sonrasýnda oynadýðý Ergene Velimeþespor, Sakaryaspor, Turgutluspor, Serik Belediyespor ve Kahra-

Sezonuna evinde 1-1'lik Diyarbekirspor beraberliði ile baþlayan
Çorum FK, 2'inci hafta deplasmanda Ergene Velimeþe'yi 4-0 ile geçerken sonrasýnda oynadýðý Sakaryaspor ve Turgutluspor maçlarýndan 0-0'lýk beraberlikle ayrýlmýþtý.
Ýlk dört haftayý üç beraberlik ve
bir galibiyetle geçiren Çorum FK
sonrasýnda oynadýðý Serik Belediyespor maçýný 1-0, Kahramanmaraþspor maçýný ise 2-0 kazanmayý
baþarmýþtý.

PUANSIZ ÝLK HAFTA
3'üncü hafta da oynadýðýmýz Sakaryaspor maçýndan sonra en ciddi
sýnavýmýzý bu hafta Sivas Belediyespor'a karþý verdik ve aldýðýmýz
2-0'lýk maðlubiyet ile bu sezon ilk
defa puansýz bir haftayý geri býraktýk. Çorum FK ilk altý haftada üç galibiyet, üç beraberlik, bir maðlubiyet
alýrken 12 puan ile 8'inci sýrada yer
aldý. Yedi maç sonunda sekiz gol
atan Çorum FK'nin artý beþ averajý
bulunuyor. (Abdulkadir Söylemez)

manmaraþspor maçlarýnda kalesini gole kapatmýþtý. Çorum
FK'nin bu serisini son oynanan
maçta Sivas Belediyespor bozdu.
Lider, Çorum FK aðlarýna iki gol
atarak, bu sezon toplamda üç kez
aðlarýmýzý sarsmýþ oldu.
Çorum FK yedi maçta yediði
üç gol ile grupta en az gol yiyen
3'üncü takým konumunda yer alýyor. Lider Sivas Belediyespor bir,
Sakaryaspor ise kalesinde iki gol
gördü.
(Abdulkadir Söylemez)

2'si Çorum FK'li oyuncular olmak üzere
böyle bir maçta yalnýzca dört sarý karta baþvuran hakem Kolak da rakip oyuncular kadar tepkilerin odaðýndaydý.
BÝR TEPKÝ DE AHMET YILDIRIM'A
2-0'ýn ardýndan ve oynanan oyundan
memnun olmayan Çorum FK taraftarý maçýn
son bölümünde de Teknik Direktör Ahmet
Yýldýrým'ý hedef aldý. Hem skor hem de futboldan memnun olmayan Kýrmýzý-Siyahlýlar
"Ahmet dýþarý" ve "Yýldýrým istifa" tezahüratlarý yaptý.
(Abdulkadir Söylemez)

YAZIK
Ahmet Buðra
ERDOÐAN
Pazar akþamý binbir umutla stada giderken böyle bir hüsranla karþýlaþacaðýma ihtimal bile vermiyordum. Bu takým kurulurken
bu paralara çok daha iyi bir takým kurulmalý
diye programlarýmda defalarca söyledim.
Böyle bir takým kurmayý baþarmak için Mandrake veya David Copperfield olmak gerekir. 2,5 milyona kurulan Sivas Belediyespor
takýmýný izledikten sonra biz 25-30 milyona
nasýl takým kurmuþuz inanýn anlam veremedim. Þunu herkes bilmeli futbol para iþi deðil
yürek iþidir. Ýnanan azýnlýklarýn çok büyük
ordularý yendiðine tarihte defalarca þahit olduk. Bu iþ sadece parayla olsaydý her sene
en çok parayý harcayan þampiyon olurdu.
Gelelim Ahmet Hoca olayýna. Taraftar
hocamýzý istifaya çaðýrdý. Bunlar futbol için
doðal olaylar. Peki günah keçisi bir tek o
mu? Bu takýmý kuranlarýn hiç mi kabahati
yok? Sonra biz doðrularý söylediðimiz zaman suçluyuz öyle mi?
Son sözüm de futbolcu kardeþlerime …
Ölümle savaþan hayata bir makineyle baðlý
duran Bülent Hocanýz içinde mi savaþamayacak kadar acizsiniz? Maçlar kazanýlýr kaybedilir ama ben delikanlýyým diyen adam sahaya yürek koyar. Eðer reaksiyon göstermeyecekseniz maç bitse de gitsek havasýnda
oynayacaksanýz gidin erik dalý oynayýn!

Adýyamanspor
puanla
tanýþtý

Hekimoðlu
Trabzon sürprize
izin vermedi

Niðde'de
gol sesi
çýkmadý

Turgutluspor
yine
kazanamadý

Sarýyer
evinde
kaybetmiyor

Ýnegölspor
bir attý
üç aldý

Vanspor FK
2'nci yarýda
sonuca gitti

Bodrumspor
rahat
kazandý

Sezonun
ilk altý haftasýnda altý
maðlubiyet alan
Adýyamanspor, 7'nci
hafta maçýnda evinde
Etimesgut
Belediyespor'u 3-0 ile
geçerek ilk puanlarýný
aldý. Karþýlaþmanýn
henüz 9'uncu
dakikasýnda konuk
ekipte Erdi gördüðü
kýrmýzý kartla takýmýný
sahada 10 kiþi býraktý.
Ev sahibine galibiyeti
getiren goller 45, 64
ve 90'ýncý dakikalarda
geldi.

Hekimoðlu
Trabzonspor
sahasýnda konuk ettiði
bir puanlý rakibine karþý
maçýn henüz 5'inci
dakikada 1-0 geriye
düþmesine raðmen
maçý ikinci yarýda
bulduðu üç golle
kazanmayý baþardý.
Hekimoðlu Trabzon
puanýný 17'ye
çýkarýrken zirve
ortaklýðýný devam
ettirdi. Ergene
Velimeþe ise yedi maç
sonunda sadece bir
puan alabildi.

7'nci hafta
maçýnda sahasýnda
AfjetAfyonspor'u
konuk eden Niðde
Anadolu FK geçen
hafta kazanarak ilk
puanýný almýþtý.
Niðde ekibi bu hafta
ise 0-0'lýk
beraberlikle puanýný
4'e çýkardý. Maçta iki
takým da yakaladýklarý fýrsatlarý deðerlendiremedi. Ýlk hafta
maðlubiyet alan
Jetler sonrasýnda
oynadýðý alt maçý da
kaybetmemiþ oldu.

Grubun galibiyetsiz
üç takýmdan biri olan
Turgutluspor bu hafta
deplasmanda
Somaspor'a konuk
oldu. Maçýn ilk yarýsý
1-0'lýk ev sahibinin
üstünlüðü ile sona
ererken Turgutluspor
68'de beraberlik
golünü bularak sezonun 2'nci beraberliðini aldý. Somaspor ise
son üç maçta galibiyet, maðlubiyet ve
beraberlik alarak
istikrarsýz bir grafik
çizdi.

Sahasýnda
Bayburt Özal Ýdare'yi
konuk eden Sarýyer
karþýlaþmayý 3-0
kazanarak rakibine
ilk maðlubiyetini
yaþattý. Sarýyer bu
galibiyet ile evinde
çýktýðý son üç
maçý kazanýrken
ilk maçta ise
beraberlik almýþtý.
Bayburt Özel Ýdare
ise ilk altý haftada
dört galibiyet iki
beraberlik alýrken
bu maðlubiyet ile
zirveden uzaklaþtý.

Sahasýnda
Diyarbekirspor'u
konuk eden Bursa
temsilcisi Ýnegölspor
5'inci dakikada attýðý
golle karþýlaþmayý
1-0 kazandý.
Ýnegölspor son dört
hafta da üç galibiyet
bir maðlubiyet
alýrken,
Diyarbekirspor ise
son üç haftayý puansýz kapattý. Ýnegölspor bu hafta ise alt
sýralarda yer alan
Ergene Velimeþe'ye
konuk olacak.

17 puanla zirveye
ortak olan Vanspor
FK sahasýnda Serik
Belediyespor'u 48 ve
90'ýncý dakikalarda
attýðý iki gole yenmeyi
baþardý. Vanspor FK
yedi maç sonunda
beþ galibiyet iki
beraberlik alýrken
Serik Belediyespor
ise üç galibiyet dört
maðlubiyet aldý.
Vanspor FK bu hafta
grubun tek puansýz
takýmý olan
Kahramanmaraþspor'
a konuk olacak.

Geçen hafta
deplasmanda Serik
Belediyespor'a
2-1 maðlup olan
Bodrumspor bu hafta
evinde puansýz
Kahramanmaraþspor'u 4-0 yenerken
puanýný 15'e yükseltti
ve zirve yarýþýný
sürdürdü.
Kahramanmaraþspor
ise yedi hafta
sonunda aðlarýnda
20 gol görürken
sadece üç gol atabildi ve puansýz son
sýrada yer aldý.

