Para cezasýyla
kurtulduk

MURAT KEKiLLi

hayranlarýyla buluþtu
Kadeþ Barýþ Meydanýnda düzenlenen Murat Kekilli
konseri çok sayýda vatandaþ tarafýndan coþkuyla izlendi. "Bu akþam ölürüm", "Salýný salýný", "Seni çýlgýn" ve "Yýkýlasýn Ýsrail" gibi bir birinde güzel þarkýlarýný 7'den 70'e KADEÞ Barýþ Meydanýný dolduran Çorumlular için seslendiren Murat Kekilli, Çorumlu müzikseverlerin ilgisinden çok etkilendiðini söyledi. 5’TE

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK),
Çorum FK-Sivas Belediyespor maçýnda yaþanan olaylar nedeniyle toplamda 12 bin liralýk ceza kesti. Çorum FK, geçtiðimiz hafta sonu kendi evinde ligin iddialý ekiplerinden Sivas Belediyespor'u aðýrlamýþ, maðlubiyetin
ardýndan maçta olaylar yaþanmýþtý. Maçýn ardýndan PFDK'ya sevk edilen Çorum FK'nýn
cezasý belli oldu. PFDK'dan yapýlan açýklamaya göre ayný sezonda ikinci kez "çirkin ve
kötü tezahürat" sebebiyle 4 bin TL, ayný müsabakada taraftarlarýn neden olduðu saha
olaylarý nedeniyle de 8 bin TL para cezasý verildiði açýklandý.
(Abdulkadir Söylemez)

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

TFF'den
baþsaðlýðý mesajý
BAL'da kura ve
fikstür çekildi
Bayburt'a
bileniyoruz
ASKF
yönetiminden
filenin sultanlarýna
ziyaret
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Çorum
spor camiasýnýn
acý günü

SPOR HABERLERÝ 7’DE

75 Kuruþ

ENGELLERi BiRLiKTE
KALDIRALIM

Altý Nokta
Körler Derneði
Çorum Þube
Baþkaný
Þaban Kabakcý

Bir trafik kazasý sonucu 1921 yýlýnda kör olan bir fotoðrafçýnýn çevrenin dikkatini çekmek için bastonunu beyaza boyayarak Londra sokaklarýnda dolaþmasýyla baþlayan Beyaz Baston Hareketi görme engellilerin simgesi haline gelerek, 15 Ekim 1963 tarihinden beri görme engellilere dikkat çeken
etkinlikler yapýlmaya baþladý. Altý Nokta Körler Derneði Çorum Þube Baþkaný Þaban Kabakcý, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada Dünyada 45 milyondan fazla insanýn görme engelli olduðunu ve her yýl bu sayýya 1-2 milyon görme engelli eklendiðini ifade etti. 5’TE

Yerel
Yerel basýn
basýn kuruluþlarýnýn
kuruluþlarýnýn kapanmasýna,
kapanmasýna, çok
çok sayýda
sayýda basýn
basýn çalýþanýnýn
çalýþanýnýn da
da iþsiz
iþsiz
kalmasýna
kalmasýna yol
yol açacak
açacak kanun
kanun teklifi,
teklifi, Türkiye
Türkiye Gazeteciler
Gazeteciler Konfederasyonu
Konfederasyonu ve
ve BÝK
BÝK
temsilcilerinin
temsilcilerinin çabasýyla
çabasýyla önergeye
önergeye dönüþtürüldü.
dönüþtürüldü.

ilginç hareket
Ortaköy Belediye
Baþkaný Taner
Ýsbir, kendisini
þikayet etmek
üzere Çorum'a
gelen köylülerin
ulaþýmýnýn saðlanmasý için minibüs tahsis etti

OKA’nýn
desteklediði
firmalardan
ihracat ataðý
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansýnýn (OKA) sunduðu dýþ ticaret desteði
sayesinde hiç ihracat
yapmayan firmalar ihracata baþladý, yapanlar
ise ticaret hacimlerini artýrdý. OKA Genel Sekreteri Ýbrahim Ethem Þahin, kurumlarý bünyesinde bulunan Dýþ Ticaret
Destek Merkezi ile Samsun, Amasya, Çorum ve
Tokat'tan katma deðerli
ürünlerin ihracatýný artýrmayý amaçladýklarýný
söyledi. 2’DE

Baþkan Ýsbir'den

Ortaköy ilçesinde 18 uygulamasý kapsamýnda yol açýmý yaparken Belediye
tarafýndan haksýzlýða uðradýklarýný iddia eden köylülerin mahkeme duruþmasýna maddi imkanlarý olmadýðý için
gidemeyeceklerini fark eden Belediye
Baþkaný Taner Ýsbir, köylülere iki tane
minibüs tutarak Çorum'daki mahkemeye intikallerini saðladý. 4’TE

Gazeteciler bastýrdý,

teklif geri çekildi

Vali
Vali
Vali
Mustafa
Çiftçi,
Vali
Vali
Vali Mustafa
Mustafa
Mustafa Çiftçi,
Çiftçi,
Çiftçi,
Uðurludað'da
Uðurludað'da
Uðurludað'da önce
önce
önce
yapýmý
yapýmý
devam
eden
yapýmý devam
devam eden
eden
devlet
devlet
yatýrýmlarýný
devlet yatýrýmlarýný
yatýrýmlarýný
inceledi,
inceledi,
inceledi,
ardýndan
ardýndan
inceledi,
inceledi,
inceledi, ardýndan
ardýndan
ardýndan
ardýndan
sorun
sorun
sorun ve
ve
ve talepleri
talepleri
ilk
ilk
aðýzdan
dinledi
ilk aðýzdan
aðýzdan dinledi
dinledi

'Torba Yasa'da yer alan ve yerel basýn kuruluþlarýnýn kapanmasýna, çok sayýda basýn çalýþanýnýn da iþsiz kalmasýna yol açacak düzenleme teklifi, TGK ve BÝK temsilcilerinin yoðun çabasý sonucu TBMM'de
önerge ile deðiþtirildi. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ve Basýn Ýlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri temsilcilerinden oluþan heyetin gerçekleþtirdiði temasla sonucunda teklif geri çekildi.
2’DE

FUTBOL

HEYECANI

ÖNCE DÝNLEDÝ

GELYAN

CAFE'DE

Yýllardýr futbolseverlerin buluþma noktasý
olanGelyan Cafe'de Þampiyonlar Ligi, Avrupa
Ligi ve Süper Lig yayýnlarý baþlýyor. 13 yýldýr
lig maçlarýný aralýksýz bir þekilde müþterilerinin hizmetine sunan Gelyan Cafe, nezih alanlarýyla müþterilerine konfor saðlýyor.
8’DE

Þahiner, Akþener ile
birlikte esnafý dinledi
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, ÝYÝ Parti Genel Baþkaný Meral Akþener'in Tokat'ýn Zile ilçesinde gerçekleþtirdiði
esnaf ziyaretinde Akþener'e eþlik etti. 2’DE

Jandarma, trafik
dedektifleri yetiþtiriyor

8’DE

GEYKOCA GÖLETÝ
TAMAMLANIYOR 4’TE

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Uðurludað ilçesinde ziyaret ve incelemelerde
bulundu. Vali Mustafa Çiftçi, dün beraberinde Ýl Emniyet Müdürü Mehmet
Gülser, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri
Recep Cýplak ile birlikte Uðurludað
ilçesini ziyaret etti. 5’TE

Ýnanç Penceresinden
Sümeyra ÖZDOÐAN

Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý emrinde görevli Trafik Timleri tarafýndan
2021-2022 eðitim öðretim yýlýnýn baþlamasýyla okul okul gezilerek öðrencilere "Trafik Dedektifi" eðitimi verilmeye baþlandý. Eðitimin tamamlanmasýna müteakip öðrencilere "Trafik Dedektifi" kartlarý teslim edilecek. 3’TE

KAVUNCU'DAN
ÇÝFTÇÝYE MÜJDE

SONRA ÝNCELEDÝ

MEVLÝT KANDÝLÝ
- YAZISI 2’DE

ERASMUS+ GÜNLERÝ
KUTLANIYOR
6’DA

ÞAMPÝYON ÖÐRENCÝLER,
KODEK'Ý ZÝYARET ETTÝ 6’DA

2
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Ortaköy yolu Ankara
yoluna baðlanýyor
Çorum'da karayollarý aðýnda sürdürülen projelere bir yenisinin daha eklendiði açýklandý.
AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet
Sami Ceylan, Çorum-Ortaköy yolunu, ÇorumAnkara Karayolu'na baðlayacak olan baðlantý
yolunda çalýþmalara baþlandýðýný bildirdi.
Karayollarý tarafýndan ihalesi yapýlan
Yaydiðin Köyü karþýsýnda Karacaköy arasýnda
bulunan araziden açýlacak yeni yoldaki çalýþmalara toprak iþleriyle start verildiðini belirten
Milletvekili Ceylan, ayrýca kamulaþtýrma için de
çalýþmalarýn
sürdürüldüðünü
vurguladý.
Milletvekili Ceylan, 4 bin 461 metre uzunluðundaki karayolunda 110 bin m3 yarma iþinin 50
bin m3 bölümü yapýldýðýný duyurdu.
Yolda 15 bin m3 taþduvar, 200 bin m3 dolgu,
50 bin ton üst yapý, irili-ufaklý 10 adet sanat
yapýsý yapýlacaðýný kaydeden Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan, yolun 2022 yýlýnda bitirilmesinin
planlandýðýný açýkladý.
Ceylan, yapýlacak yolla birlikte
Ortaköy ve bölgede
bulunanlarýn gerek
Ankara
yönüne
ulaþýmlarýnýn,
gerekse de hastane,
terminal,
tahýl
pazarý, galericiler
sitesi ve organize
sanayi ve gýda toptancýlarý gibi sitelere
ulaþýmlarýný
kent
merkezine girmeden
bu yolu kullanarak
saðlayabileceklerini
ifade etti. (Haber
Merkezi)

Ýnanç Penceresinden

Sümeyra ÖZDOÐAN

MEVLÝT KANDÝLÝ
Ýnsanlýðýn kurtuluþu için âlemlere rahmet
olarak gönderilen, son peygamber Hz. Muhammed (SAV) 571 yýlýnda kameri aylardan
Rebiülevvel ayýnýn 12' si pazartesi günü tanyeri aðarýrken Mekke'de doðmuþtur. Bu mübarek
geceye Mevlid kandili denir. Mevlid "doðum
zamaný" anlamýna gelmektedir. Dünyanýn her
kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi
mevlit kandili olarak kutlamaktadýr. Bu gece
Müslümanlar arasýnda yüzyýllardan beri coþkuyla kutlanmakta, Sevgili Peygamberimiz
Hz.Muhammed (SAV) saygý ile anýlmaktadýr.
Süleyman Çelebi tarafýndan yazýlan asýl adý
"Vesiletü'nNecat" olan mevlit kitabý, Hz. Muhammed'in doðumunu, mûcizelerini en güzel
þekilde dile getiren kýymetli bir eserdir. Sevgili
Peygamberimizin doðum yýldönümlerinde ve
diðer mübarek gün ve geceler münasebetiyle
camilerimizde, evlerde Kur'an-ý Kerim, Süleyman Çelebi'nin mevlit kasideleri ve ilahiler okunarak, O'nun mübarek ruhuna salât ve selam
getirerek en güzel þekilde kutlanýr. Bu Peygamberimize olan engin sevgi ve saygýnýn bir
ifadesidir. Kuraný Kerim'de Ahzap Suresi 56.
ayette Yüce Allah þöyle buyuruyor:
"Þüphesiz Allah ve melekler Peygambere
salât ediyorlar. Ey Ýman edenler! Siz de ona
salât edin, selam edin."
Sevgili Peygamberimizin dünyaya teþrif etmelerinden önce tam bir karanlýk vardý. Devir
cehalet çaðýný yaþýyordu. Allah'a inanýyorlar
ama putlara tapýyorlardý. Ýnsanlar birbirlerini öldürmekten þeref duyuyorlar, kýz çocuklarý kendilerinden utanç duyulduðu için topraða diri di-

ri gömülüyor; ahlaksýzlýk, alkol tüketimi, kumar
ve fuhuþ yayýlmýþtý. Haksýzlýk, gasp, yaðma almýþ yürümüþ, Allah inancý unutulmuþtu. Kabilecilik duygusuyla haram aylar dýþýnda durmadan savaþýlýyordu. Ticaret kervanlarý soyuluyor, zorba ve zalimlerin yaptýklarý yanýna kalýyordu. Ýnsanlýk korkunç ve karanlýk bir duruma
düþmüþ, dünya yaþanmaz bir hale gelmiþti. Ýnsanlýk yeni bir elçiye yeni bir Peygambere
muhtaçtý. Ýþte böyle bir anda O, Kur'an'ýn ifadesi ile "âlemlere rahmet olarak gönderilmiþtir." (Enbiya, 107)
Hz. Muhammed'in doðduðu gece, insanlýðýn kurtuluþu için çok hayýrlý ve mübarek bir
baþlangýçtýr. Karanlýklar içerisinde kalan insanlýk onun öðrettikleri ile aydýnlýða kavuþmuþ, kýz
çocuklarýna reva görülen diri diri topraða gömülme onun geliþiyle son bulmuþ, kadýnlara
yapýlan haksýzlýklar,zülüm bitmiþ, hayat bütün
canlýlar için yaþanabilir bir hayata dönüþtürülmüþtür. Ýslam tarihçileri Peygamberimizin doðduðu gece bir takým olaðanüstü olaylarýnda
meydana geldiðini naklederler. Þöyle ki: Bu
gece Ýran hükümdarýnýn Medayin þehrindeki
sarayýn sütunu yýkýlmýþ, Mecusilerin Ýran'da Ýstahrabat þehrinde bin yýldýr yanmakta olan
ateþgedeleri biranda sönüvermiþtir.Save (Taberiyye ) gölü biranda kuruyuvermiþ, bin yýldýr
kurumuþ olan Semave Vadisi taþan seller altýnda kalýp, suya gark olmuþtur.Peygamber
Efendimizin doðmasý ile bütün dünyada hüküm sürmekte olan cehalet ve küfür ateþi sönmüþ, putperestlik yýkýlmýþ, zulmün baskýsý son
bulmuþtur. Bu bakýmdan Sevgili Peygamberi-

mizin doðumu mutlu bir hadisedir. O'na inananlar için eþsiz bir model ve ideal örnek olduðu gayet açýktýr. Nitekim Kur'anda; "Allah'a ve
ahiret gününe kavuþmayý umanlar ve Allah'ý
çok zikredenler için Allah'ýn Resulünde çok güzel bir örnek vardýr," buyurulmaktadýr.(Ahzâp,
21)
Kýymetli okurlar!
Unutmayalým ki böyle günler ve geceler
bizler için bir lütuf, bir fýrsattýr. Bu gece ikramlarýn ulaþtýðý bir gecedir. Samimi ve en içten dileklerimizle ellerimizi semaya, gönlümüzü
Mevla'ya açalým. Tövbe Ýstiðfar getirelim, dualar edelim, kuran okuyalým, okuyanlarý dinleyelim,bol bol Salat selamlar getirmeye gayret
edelim. Onun þefaatini ümit edip, ümmetinden
olma þuurunu tazeleyelim.
Kaza ve nafile namazlar kýlalým, sadakayý
ihmal etmeyelim. Küs ve dargýn olanlarý barýþtýrýp gönüllerini alalým, üzerimizde haklarý olanlarý arayýp soralým, yoksul, öksüz, kimsesiz,
yetim, hasta, yaþlý, hayatta olan ana, baba,
dost ve yakýnlarýmýzý ziyaret edip mutlu edelim.
Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed'in doðum günü olarak idrak edeceðimiz,Mevlit Kandili için geri sayým baþladý. Sevdiðimiz bir kiþinin doðum gününü kutlarken nasýl özen gösteriyorsak, pastamýzý, hediyemizi
alýyorsak, bu kutlu gecede de Peygamberimize sunacaðýmýz pasta; Salat ve selamlar ve
ibadetler olsun. Salat O'na, Selam O'na
Mevlit kandilinizi tebrik ederim .

Yerel basýn kuruluþlarýnýn kapanmasýna, çok sayýda basýn çalýþanýnýn da iþsiz kalmasýna yol açacak kanun teklifi, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ve BÝK temsilcilerinin çabasýyla önergeye dönüþtürüldü.

Yerel basýný zora sokacak teklifte mutlu son
'Torba Yasa'da yer alan ve yerel basýn kuruluþlarýnýn kapanmasýna, çok sayýda basýn çalýþanýnýn da iþsiz kalmasýna yol açacak düzenleme teklifi, TGK ve
BÝK temsilcilerinin yoðun çabasý sonucu
TBMM'de önerge ile deðiþtirildi.
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu
ve Basýn Ýlan Kurumu Anadolu Gazete
Sahipleri temsilcilerinden oluþan heyetin,
zor bir dönemden geçen yerel basýn kuruluþlarýna ve çalýþanlarýna destek amacýyla Ankara'da gerçekleþtirdiði temaslar
olumlu sonuçlandý.
AK Parti, CHP, MHP ve ÝYÝ Parti'li siyasetçilerle gerçekleþen görüþmeler sonucu, TBMM gündemindeki yasa deðiþikliði maddelerinden biri olan ve özellikle yerel gazeteleri kapanmanýn eþiðine
getirerek çok sayýda yerel basýn çalýþanýný iþsiz býrakacak olan düzenlemedeki
"ilan kaybýna neden olacak deðiþiklikler"
önerge ile deðiþtirildi. Yerel basýnýn resmi
ilan kaybýna neden olacak düzenleme
deðiþiklik teklifinden çýkarýlýrken, teklif,
basýna zarar vermeyecek düzenlemeyle
kabul edildi. Konu ile ilgili açýklama yapan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Baþkaný Nuri Kolaylý, söz konusu düzenlemenin olumsuzluklarýný anlatmak için Ankara'da gerçekleþen ziyaretlere iliþkin þu bilgileri verdi;
"Teklifin yerel basýný nasýl olumsuz etkileyeceðini, AK Parti, CHP, MHP ve ÝYÝ
Parti'li siyasetçilerle ayrý ayrý görüþerek
anlattýk. Görüþmelerimizin olumlu sonucunu almanýn ve teklifin, basýnýmýza zarar vermeyecek þekilde düzenlenerek

TBMM'den geçmesinin mutluluðunu yaþýyoruz. Bizlere randevu vererek görüþen ve destek olan Plan Bütçe Komisyonu Baþkaný Cevdet Yýlmaz'a, AK Parti
Konya Milletvekilleri Gülay Samancý ve
Orhan Erdem'e, MHP Genel Baþkan
Yardýmcýsý ve Plan Bütçe Komisyonu
Üyesi Mustafa Kalaycý'ya, CHP Konya
Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu
Üyesi Abdüllatif Þener'e, ÝYÝ Parti Konya
Milletvekili Fahrettin Yokuþ'a, CHP Ýzmir
Milletvekili Tuncay Özkan'a ve destek
veren tüm milletvekillerine yerel basýnýmýz adýna içtenlikle teþekkür ediyorum."
Türkiye genelinde 8 gazeteciler federasyonu ile bu federasyonlara üye 84 gazeteciler cemiyetini temsil eden Türkiye
Gazeteciler Konfederasyonu'nun Genel
Baþkaný Nuri Kolaylý, açýklamasýný þöyle
tamamladý; "Dayanýþmamýzýn ve güç bir-

liði içinde çalýþmamýzýn olumlu sonuçlarýndan birini daha almanýn mutluluðunu
yaþýyoruz. Ankara'daki görüþmelerimizin
sonucu olarak, yerel gazetelerimizi kapanmanýn eþiðine getirecek yasal düzenlemeden geri adým atýldý. Karþý çýktýðýmýz yasa deðiþikliði teklifi önerge ile
düzeltildi. Bu olumlu geliþmenin gerçekleþmesine katkýda bulunan ve Ankara temaslarýmýzda yer alan Basýn Ýlan Kurumu Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri temsilcileri Mustafa Arslan ve Þevket
Erzen'e, TGK Genel Baþkan Yardýmcýsý
Sefa Özdemir ve TGK Genel Koordinatörü Sinan Tunç'a, milletvekillerini harekete geçiren Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Baþkanlar Kurulu üyesi gazeteciler cemiyetlerimizin deðerli baþkanlarýna içtenlikle teþekkür ediyorum." (Mehmet Halim Coþkun)

Þahiner, Akþener ile birlikte esnafý dinledi
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, ÝYÝ Parti Genel Baþkaný
Meral Akþener'in esnaf ziyaret programýna katýldý.
ÝYÝ Parti Genel Baþkaný Meral Akþener, Tokat'ýn Zile ilçesinde esnafý zi-

yaret etti. Programa, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner de katýldý. Ziyaretle ilgili bir açýklama yapan
Baþkan Þahiner, "Genel Baþkanýmýz
Sayýn Meral Akþener 'in Zile esnaf ziyaret programýna katýldýk. Esnaf ziya-

reti sonrasý Belediye Baþkaný Deðerli
dostum Þükrü Sargýn'ý makamýnda ziyaret ettik. Misafirperverliklerinden dolayý Zile'li hemþehrilerime ve Þükrü
kardeþime teþekkür ediyorum" dedi.
(Haber Merkezi)

OKA'nýn desteklediði firmalardan ihracat ataðý
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansýnýn (OKA) sunduðu dýþ ticaret
desteði sayesinde hiç ihracat yapmayan firmalar ihracata baþladý,
yapanlar ise ticaret hacimlerini artýrdý.
OKA Genel Sekreteri Ýbrahim
Ethem Þahin, kurumlarý bünyesinde bulunan Dýþ Ticaret Destek
Merkezi ile Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat'tan katma deðerli
ürünlerin ihracatýný artýrmayý
amaçladýklarýný söyledi.
Merkezin ticaret ve sanayi odalarý ile iþ birliði içinde olduðunu belirten Þahin, firmalara ihracat yapmalarý ya da ihracatlarýný artýrmalarý konusunda birçok alanda destek sunduklarýný ifade etti.
Merkezin iki yýldýr faaliyet gösterdiðini dile getiren Þahin, "Firmalara doðrudan pazar araþtýrmasý
ve potansiyel müþteri listesi sunduk. Sunduðumuz bilgiyi firmalarýmýz aldý ve iþlediler. Bu yolla yeni
müþteriler edindiler ya da hiç ihracat yapmamýþ pek çok firmamýz sýfýrdan ihracat yapma imkanýna kavuþmuþ oldu." dedi.
Firmalarýn dýþa açýlmalarýný,
daha fazla iþ hacmine ulaþmalarýný, bölgedeki yatýrýmlarýný artýrmalarýný saðlamayý amaçladýklarýný
söyleyen Þahin, "Firmalara, ücretli
alacaklarý danýþmanlýk hizmetini
Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý uhdesinde faaliyetlerini yürüten bir
kalkýnma ajansý olarak ücretsiz veriyoruz.
Bugüne kadar hizmet verilen
200'ün üzerindeki firma, ya hiç ihracat yapmamýþ ya da ihracat yaptýðý ülke ve firma sayýsýný artýrmak

isteyenler oldu." diye konuþtu.
"OKA BÝZÝM ÝÇÝN
RÜZGAR OLDU"
Revalla firmasýnýn dýþ ticaret
sorumlusu Salim Yurtsever de
yaklaþýk 35 yýllýk üretim geçmiþleri
bulunduðunu, 2016 yýlýndan bu yana da yatak ve baza üretimine yöneldiklerini belirtti.
Son 3 yýldýr yurt dýþýna açýlmak
için çalýþtýklarýný dile getiren Yurtsever, OKA Dýþ Ticaret Destek
Merkezi'nin kendilerine çok önemli
katký saðladýðýný ifade etti.
Bu süreçte OKA ile buluþmalarýnýn kendileri için þans olduðunu
vurgulayan Yurtsever, þunlarý kaydetti:
"Nereden baþlayalým, nasýl yapalým, bu sürecin dýþ pazar ayaðý
var, içeride üretim ayaðý var, bunlarýn hepsini nasýl döndürürüz diye
düþünürken OKA'dan bize bilgi
geldi, bu konuda eðitim verildiðiyle
ilgili. Biz de seve seve katýlmak istediðimizi belirttik. Burada eðitimlerimizi tamamladýk.
Yurt dýþýna gitmeye niyetlenmiþtik, yelkeni açtýðýmýzda OKA bizim için rüzgar oldu. Bizi bu konuda çok iyi teþvik ettiler. Biz de adýmýmýzý attýk. Pandemi süreci bizi
biraz yavaþlatmýþtý. Buna raðmen
OKA ile baþladýðýmýz süreçten bugüne kadar baktýðýmýzda Arap pazarýnda Bahreyn, Fas'a, Avrupa'da
Almanya, Avusturya, Ýsviçre, Hollanda ve Belçika'ya ticaret yapýyoruz. Diðer taraftan Kafkasya'da
Gürcistan'a ürün gönderiyoruz. Artýk hedefimiz ihracat yaptýðýmýz ülke sayýsýný artýrarak daha çok firmaya ulaþmak." (Haber Merkezi)

GAZETEMÝZ REKLAM VE ABONELÝK SERVÝSÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE

BAY-BAYAN ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR.

KULAKSIZ SK. KAVUKÇU ÝÞMERKEZÝ KAT: 4
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Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü
Murat Ocak'tan uyarý geldi.

'Asansörlerin
yýllýk periyodik
muayenelerini
ihmal etmeyin'

Evi yanan alheizmer hastasý
kadýn ölümden döndü
Çorum'un Ýskilip ilçesinde bir evde çýkan
yangýnda alheizmer hastasý kadýn ölümden
döndü.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye baðlý Çomu köyü Ellezler Mahallesi'nde Satý Akol'a ait evde bilinmeyen bir sebeple yangýn çýktý. Evden yükselen dumanlarý gören vatandaþlar, durumu itfaiye
ekiplerine bildirdi. Ýhbar üzerine olay yerine itfaiye, saðlýk ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangýnda, alzheimer hastasý olduðu öðrenilen Akol, hafif þekilde yaralanýrken, evde de büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapýlan kadýn hastaneye
kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
Yangýnla ilgili inceleme baþlatýldý. (ÝHA)

CHP'li meclis üyesinin acý günü
CHP Kargý Belediye Meclis Üyesi
Seval Demir'in dedesi Hamdi Çimen,
85 yaþýnda hayatýný kaybetti.
Merhumun cenazesi Kargý'ya baðlý
Yeþilköy'de topraða verildi.
Evinin önünde helallik alýnan Hamdi Çimen'in mezarlýktaki cenaze namazýný Eski Malatya Müftüsü Diyanet Ýþleri Görevlisi Ümit Çimen kýldýrýrken, cenaze törenine Kargý Belediye Baþkaný
Zeki Þen, Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Biçer, CHP Kargý Ýlçe Baþkaný
Hakan Çelik, yönetim kurulu üyeleri,
basýn mensuplarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. (Haber Merkezi)

Jandarma, trafik dedektifleri yetiþtiriyor
Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý
emrinde görevli Trafik Timleri tarafýndan 2021-2022 eðitim öðretim
yýlýnýn baþlamasýyla okul okul gezilerek öðrencilere "Trafik Dedektifi"
eðitimi verilmeye baþlandý.
Eðitimin tamamlanmasýna müteakip öðrencilere "Trafik Dedektifi"
kartlarý teslim edilecek.
Ýl Jandarma Komutanlýðýndan
yapýlan açýklamada konuyla ilgili þu
bilgiler verildi:
"Ülkemizde trafik güvenliðinin
saðlanmasýna yönelik en önemli
adýmlardan biri olan 'Çocuklar Ýçin
Trafik Eðitimi' trafik kurallarýný hayatýnda benimseyerek uygulayan,
çevresindekilerin uymasý için çaba
sarf eden nesiller yetiþtirmek olduðu düþüncesinden hareketle 2013
yýlýnda hayata geçirilmiþtir.
Çocuklarýn eðitimleri sonrasýnda her gün trafiðin içinde yer alan
anne - baba ve aile bireylerinin, trafik kazalarý ile ilgili farkýndalýklarýnýn
yükseltilmesi, yarýnýn bireylerini
þimdiden yetiþtirmek ve onlarýn yetiþtireceði nesillere altyapý oluþtu-

rulmasý, trafik kurallarýnýn sadece
araç sürücüleri için deðil, herkes
için var olduðu bilincinin yerleþtirilmesi amacýyla hazýrlanan proje
kapsamýnda;
Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý
emrinde görevli Trafik Timleri tarafýndan 2021-2022 eðitim öðretim
yýlýnýn baþlamasýyla okul okul gezilerek öðrencilere "Trafik Dedektifi"
eðitimi verilmeye baþlanýlmýþ,
Eðitimlerde trafikte güvenli yolculuk için uyulmasý gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi, sürücü, yolcu ve yayalar için dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili bilgilendirmelere devam edilmektedir.
Eðitimin tamamlanmasýna müteakip öðrencilere "Trafik Dedektifi"
kartlarý teslim edilerek, Trafik Dedektifleri Projesi ile trafik içindeki
en savunmasýz grup olan çocuklarýmýzý bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve onlara daha güvenli bir trafik ortamý saðlamak amacýyla bilgilendirme faaliyetlerine eðitim-öðretim yýlý boyuncu devam edilecektir."
(Haber Merkezi)

Dikkat, kömür fiyatlarý hýzla artýyor
Dolardaki artýþ kömür fiyatlarýný da etkiledi. Sektörün
dövize
endeksli
olmasý
nedeniyle bu yýl fiyatlarda dikkat
çeken bir yükseliþ oldu. Geçen
yýl bin 200 liraya satýlan
kömürün tonu bu yýl 3 bin lira
oldu. Fiyatýn yüksek olmasý
nedeniyle vatandaþlar odun tercih etmeye baþladý.
Pandemi sürecinde tavan
yapan hayat pahalýlýðý, Bayburt
ve Erzincan'da vatandaþlar için
çok önemli olan ýsýnma giderlerini de vurdu. Dövize endeksli
artan kömür fiyatlarý kýþ öncesi
vatandaþlarý üþütüyor.
Vatandaþlar,
"Bir
ton
kömürün satýþ fiyatýnýn 3 bin

liraya kadar yükseldiði Bayburt
ve Erzincan'da, doðal gaza
yapýlan zamlarýn acýsý ise,
önümüzdeki aydan itibaren çýkmaya baþlayacak. Geçtiðimiz
yýldan bu zamana kadar yüzde
30'dan fazla fiyat artýþý yaþayan
doðal gazla birlikte bu yýl ýsýnma
giderleri aylýk ortalama 250-300
lira arasýnda artmýþ olacak.
Geçtiðimiz yýl bin 200 - bin 300
lira bandýnda seyreden kömürün
tonunun bu yýl neredeyse 3 bin
lira sýnýrýna dayanmýþ olmasý
kara
kara
düþündürürken,
dövize endeksli olan kömürün
fiyatýndaki artýþýn ilerleyen aylarda da sürmesi bekleniyor." dedi.
(Haber Merkezi)

Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak,
kent genelinde kamu kurum ve kuruluþlarý ile
meskenlerde kullanýlan asansörlerin yýllýk periyodik muayeneleri yapma hususunda Sanayi
ve Teknoloji Bakanlýðýnca yetkilendirilen A tipi
muayene kuruluþlarýna ziyarette bulundu.
Yapýlan ziyarette Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak tarafýndan kent genelinde faaliyette bulunan asansör bakým/montaj firmalarýnýn asansör muayenelerine katýlýmlarýnýn saðlanmasý, katýlan firma personellerinin yeterliliklerinin A tipi muayene kuruluþlarýnca kontrol
edilmesi ve yönetmelik koþullarýný saðlamayan
firma personellerinin denetim yapýlmak üzere Ýl
Müdürlüðüne bildiriminin yapýlmasý gerektiði bir
kez daha hatýrlatýldý.
Ayrýca, muayene personellerinin deðiþen ve
yenilenen standartlara uyum ile ilgili eðitimlerinin saðlanmasý, A tipi muayene kuruluþlarý tarafýndan yapýlan saha muayeneleri sýrasýnda Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) olmadan faaliyet
gösteren firmalarýn tespit edilmesi halinde derhal Ýl Müdürlüðüne bildiriminin yapýlmasýnýn büyük önem arz ettiði kendilerine hatýrlatýldý.
Ýl Müdürü Murat Ocak, yaptýðý açýklamada
þu bilgileri verdi:
"Bina sorumlularýnýn, asansörün güvenli bir
þekilde çalýþmasýný saðlamak üzere TSE (Türk
Standartlarý Enstitüsü) Hizmet Yeterlilik Belgesi
bulunan asansör monte eden veya onun yetkili
servisi ile bakým sözleþmesi imzalamaktan, bakýmýný yaptýrmaktan ve bakým ücretinin ödenmesinden sorumlu olduklarý da tekrar belirtilerek, A tipi muayene kuruluþlarýnýn periyodik muayene esnasýnda bina sorumlularýna bu konuyu
da hatýrlatmalarý istenmiþtir. Her bir muayene
elemanýnýn günde sadece altý asansörün muayenesini, on asansöründe periyodik muayene
sonrasý takip kontrolünü yapabileceði belirtilerek asansörlerimizin periyodik muayenelerinin
titizlikle yapýlmasý gerektiði ifade edilmiþtir.
Bilindiði üzere piyasada asansörlerin denetlenmesi, montajýndan bakýmýna kadar Sanayi
ve Teknoloji Bakanlýðýnca hazýrlanan mevzuat
dâhilinde yürütülmektedir. Binada/yapýda sürekli olarak kullanýlan asansörün periyodik kontrolü, yýlda en az bir defa, Bakanlýk tarafýndan yetkilendirilen ve ilgili idare ile protokol imzalayan
A tipi muayene kuruluþuna yaptýrýlýr. Piyasaya
arz edilen asansörün ilk periyodik kontrolü tescil aþamasýndan önce, asansör yaptýrýcýsýnýn
müracaatý üzerine en geç 15 gün içerisinde A tipi muayene kuruluþu tarafýndan yapýlýr. Ýlk periyodik kontrolün yaptýrýlmasýna ve ücretinin
ödenmesine dair sorumluluk, asansör yaptýrýcýsýndadýr. Bir sonraki periyodik kontrol tarihinin
belirlenmesinde söz konusu takvim yýlý içerisinde gerçekleþtirilen periyodik kontrol tarihi esas
alýnýr. Periyodik kontrolün yaptýrýlmasýna dair
yükümlülük belediye ve bina sorumlusuna/yönetici aittir.
Kýrmýzý renkli bilgi etiketi iliþtirilen ve güvensiz olarak tanýmlanan asansörün kullanýmýna
bina sorumlusu/yönetici tarafýndan izin verilmez. Bu asansörün en fazla altmýþ gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca
saðlanýr. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluþu tarafýndan takip kontrolü yapýlýr. Takip
kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediði
belirlenen asansör, belediye tarafýndan ana
besleme sisteminden elektriðinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir.
Güvensiz olarak tanýmlanan asansörün yukarýda belirtilen süre içerisinde güvenli hale getirilmeden kullandýrýlmasýndan doðabilecek can
ve mal kaybýndan bina sorumlusu/yönetici mesuldür.
Sarý renkli bilgi etiketi iliþtirilmiþ olan asansördeki uygunsuzluklarýn en fazla yüz yirmi gün
içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca saðlanýr. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluþu
tarafýndan takip kontrolü yapýlýr. Takip kontrolü
neticesinde güvenli hale getirilmediði belirlenen
asansör, belediye tarafýndan ana besleme sisteminden elektriðinin kesilerek mühürlenmesi
yoluyla hizmetten men edilir.
Mavi renkli bilgi etiketi iliþtirilmiþ olan asansörde belirlenen uygunsuzluklarýn bir sonraki
periyodik kontrole kadar giderilmesi bina sorumlusunca saðlanýr.
Yeþil renkli bilgi etiketi; periyodik muayene
sonrasýnda kusursuz (Güvenli) olarak tanýmlanmýþ asansöre A tipi muayene kuruluþunca yapýþtýrýlýr." (Mahmut Emin Söylemez)
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Kavuncu'dan çiftçiye müjde
AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, tarýmsal desteklemeden 5 yýl
boyunca kesilen stopaj vergisinin
geri iade edileceðini açýkladý.
Sosyal medya hesabýndan konuyla ilgili bir açýklama yapan AK
Parti Milletvekili Erol Kavuncu,
"Çiftçilerimize müjde. TBMM Genel
Kurulunda görüþtüðümüz Vergi

Usul Kanunu'na eklenen madde ile
çiftçilerimize ödenen tarýmsal desteklemeden kesilen stopaj vergisi 5
yýl geriye dönük olarak iade edilecek. Bugüne kadar olduðu gibi
bundan sonra da her daim aziz milletimizin yanýndayýz. Hayýrlý olsun"
dedi. (Haber Merkezi)

Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, kendisini þikayet etmek üzere Çorum'a gelen köylülerin ulaþýmýnýn
saðlanmasý için minibüs tahsis etti.

Baþkan Ýsbir'den
ilginç hareket!

Tahtasýz, Ýskilip'te üreticilerin sorunlarýný dinledi

ÇORUM BELEDÝYESÝ
PROF DR HAYRETTÝN KARAMAN
ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ
ISI MERKEZÝNE MALZEME ALIMI ÝÞÝ
ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ
Çorum Belediyesi Prof Dr Hayrettin KARAMAN Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ýsý merkezine malzeme
alýmý iþi 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
: 2021/649255
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT
MÜDÜRLÜÐÜ
b) Adresi
: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No:167 19100 ÇORUM
MERKEZ/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642257400-318 - 3642245015
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve e-imza kullanýlarak indirilebileceði internet sayfasý
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu mal alýmýn
a) Adý
: Çorum Belediyesi Prof Dr Hayrettin KARAMAN Anadolu Ýmam
Hatip Lisesi ýsý merkezine malzeme alýmý iþi
b) Niteliði, türü ve miktarý
: 5-kalem malzeme alýmý iþi
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer : Çorum Merkez
ç) Süresi/teslim tarihi
: Sözleþme Ýmzalanmasýna Müteakip 15 gün içinde teslim edilecektir.
d) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþme Ýmzalanmasýna Müteakip
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.10.2021 - 11:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Müdürlüðü Toplantý salonu
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.
4.3.1.1. Standarda iliþkin belgelere ait bilgiler:
Teknik þartnamede belirtilen belgeler
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamýnda % 15 (yüzde on beþ) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr.
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 60 (Altmýþ) 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
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Cumhuriyet
Halk Partisi Çorum
Ýl Baþkaný Mehmet
Tahtasýz, Ýskilip Ýlçesini ziyaret ederek, sebze-meyve
pazarýnda üreticiler
ve vatandaþlarla
buluþtu.
Beraberinde Ýskilip Ýlçe Baþkanýmýz Yusuf Var ve ÝlÝlçe Yönetim Kurulu
Üyeleri ile birlikte
Ýskilip'te pazar esnafýný ziyaret eden
Tahtasýz, ilçe merkezinde ve köylerde üretim yapan
vatandaþlarýn sorun ve taleplerini
dinledi.
(Haber
Merkezi)

Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, ilginç bir uygulamaya imza
atarak, kendisi hakkýnda þikayetçi olmak üzere Çorum'a gelen köylüleri, kendi tuttuðu minibüsle gönderdi.
Ortaköy ilçesinde 18 uygulamasý kapsamýnda yol açýmý yaparken
Belediye tarafýndan haksýzlýða uðradýklarýný
iddia eden köylülerin mahkeme duruþmasýna
maddi imkanlarý olmadýðý için gidemeyeceklerini fark eden Belediye Baþkaný Taner Ýsbir,
köylülere iki tane minibüs tutarak Çorum'daki
mahkemeye intikallerini saðladý.
Konuyla ilgili açýklama yapan Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, "Yol açma çalýþmasý yapýlýrken haksýzlýða uðradýklarýný iddia
eden köylüler bizi mahkemeye verdiler ama
duruþma günü geldiðinde anladým ki gidiþ
geliþleri için maddi imkanlarý yok. Belediye
olarak iki minibüs tutarak duruþmaya intikallerini saðladýk. Bunun da bir kamu hizmeti olduðuna inanýyoruz" dedi. (Haber Merkezi)

Geykoca Göleti tamamlanýyor
Mecitözü ilçesine baðlý
Geykoca Köyü'nde bulunan
tarýmsal sulama göleti tamamlanma aþamasýna geldi.
CHP Çorum Ýl Baþkaný
Mehmet Tahtasýz, Mecitözü
Ýlçesi'ni ziyaret ederek Geykoca göleti inþaatýnda incelemelerde bulundu.
Ýnþaat alanýnda bir açýklama yapan Tahtasýz, tarýmsal
sulamanýn ve arazilerin suyla
buluþturulmasýnýn çiftçi için
büyük önem taþýdýðýnýn altýný
çizerek, "tarýmsal sulamayý
önemsiyoruz. Bu nedenle de
yarým býrakýlan gölet ve barajlarýn takipçisi olmaya devam
edeceðiz. Geykoca göletinin
tamamlanma aþamasýna gelmesi bizleri mutlu etti. Emeði
geçen herkese teþekkür ediyoruz" dedi.
Tahtasýz, açýklamasýnda
þu ifadelere yer verdi:

"2013 yýlýnda ilk ihalesi yapýlan Mecitözü Ýlçesi Geykoca Köyü tarýmsal sulama göleti, 2300 dekar araziyi sulayacaktý.
Yapýlan ihale iptal oldu,
2015 yýlýnda tekrar ihale yapýldý. Geykoca göleti, 2016 yýlýnda bitirilmesi için söz verilmesine raðmen yarým býrakýlmýþtý. Burasý da yarým kalan
yatýrýmlar kervanýna katýlmasýn diye 2015 yýlý Ekim ayýnda
gelip burada basýn açýklamasý yaptýk, Mecitözü Belediye
Baþkanýmýz, ilçe baþkanýmýz,
il-ilçe yöneticilerimizle birlikte
süreci takip ettik, giriþimlerde
bulunduk. Bu açýklamanýn ardýndan AKP Milletvekili, yarým
kalan yatýrýmlar için 94 milyonluk ödenek geldiðini söyledi. Burada çalýþmalar baþlamýþ. Yetkililerden edindiðimiz
bilgiye göre; 10 milyon civa-

rýnda bir ödenekle bu proje
yýlsonuna kadar tamamlanacak. Emeði geçenlere teþekkür ediyoruz.
Mecitözü ilçesinde yarým
kalan Geykoca Göleti bitiyor,
diðer gölet ve barajlarýn da takipçisiyiz. Tarýmsal sulama
çifti için olmazsa olmazdýr.
Gölet ve barajlarýn tamamlanmasýný ve çiftçinin hizmetine
sunulmasýný can-ý gönülden
istiyoruz."
CHP Ýl Baþkaný Mehmet
Tahtasýz'a Geykoca Göleti inþaat alanýnda yaptýðý ziyarete
Mecitözü Ýlçe Baþkaný Ahmet
Bilgin, Mecitözü Belediye
Baþkaný Veli Aylar, Ýl Baþkan
Yardýmcýlarý; Duran Arslan,
Burhan Erdem, Günsel Yetik
Erlik ve Osman Soylu ile bazý
parti yöneticileri de eþlik etti.
(Haber Merkezi)
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Kabakcý:
Engelleri
hep birlikte
kaldýralým
Vali Mustafa Çiftçi, Uðurludað'da önce yapýmý devam eden devlet
yatýrýmlarýný inceledi, ardýndan sorun ve talepleri ilk aðýzdan dinledi.

ÖNCE DÝNLEDÝ SONRA ÝNCELEDÝ
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi,
Uðurludað ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.
Vali Mustafa Çiftçi, dün beraberinde Ýl Emniyet Müdürü Mehmet
Gülser, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Recep Cýplak ile birlikte Uðurludað ilçesini ziyaret etti.
YENÝ KAYMAKAMA 'HAYIRLI
OLSUN' DEDÝ
Ýlk olarak Uðurludað'da göreve
yeni baþlayan Kaymakam Muhammed Bilgin'i ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi, yeni görevinde Bilgin'e
baþarýlar diledi. Ziyarette Ýlçe Kaymakamý Muhammed Bilgin, ilçenin
talep ve sorunlarýyla ilgili Vali Çiftçi'ye bilgi verdi.

UÐURLUDAÐ ÝLÇE EMNÝYET
AMÝRLÝÐÝ BÝNASI'NI ÝNCELEDÝ
Vali Çiftçi'nin ilçe ziyaret programý, inþasý süren Uðurludað Ýlçe
Emniyet Amirliði Binasý ziyaretiyle
devam etti. Burada müteahhit firma
yöneticileriyle görüþen Vali Çiftçi,
son durumla ilgili bilgiler aldý.
ÞENDERE'YÝ GEZDÝ
Ardýndan Vali Çiftçi ve beraberindekiler, Þendere Göleti ile Þendere Ýçme Suyu ve Arýtma Tesisi'ni
gezdi.
Vali Çiftçi'nin Uðurludað programý akþam saatlerinde sona erdi.
(Furkan Kalkan)

GÜVENLÝK VE ASAYÝÞ KONUÞULDU
Daha sonra Vali Çiftçi, Uðurludað Ortaokulu Konferans Salonunda Ýl Güvenlik ve Asayiþ Koordinasyon Merkezi Toplantýsý gerçekleþtirildi. Vali Mustafa Çiftçi baþkanlýðýnda yapýlan toplantýda güvenlik ve
asayiþ konularý ele alýndý.
BELEDÝYEYÝ UNUTMADI
Ardýndan Vali Çiftçi ve beraberindekiler Uðurludað Belediyesine
geçti. Burada Uðurludað Belediye
Baþkaný Remzi Torun ile görüþen
Vali Çiftçi, talepleri Baþkan Torun'dan dinledi.

Murat Kekilli, Çorum'da hayranlarýyla buluþtu
Çorum Belediyesi tarafýndan
kültür ve sanat etkinlikleri kapsamýnda ünlü sanatçý Murat Kekilli'yi

Çorumlularla buluþturdu. Kadeþ
Barýþ Meydanýndaki konseri çok
sayýda vatandaþ coþkuyla izledi.

"Bu akþam ölürüm", "Salýný salýný", "Seni çýlgýn" ve "Yýkýlasýn Ýsrail"
gibi bir birinde güzel þarkýlarýný
7'den 70'e KADEÞ Barýþ Meydanýný dolduran Çorumlular için seslendiren Murat Kekilli, Çorumlu müzikseverlerin ilgisinden çok etkilendiðini söyledi. Þarkýlarýný meydaný dolduran binlerce gençle birlikte söyleyen Kekilli, Çorumlularýn coþkusunu ve misafirperverliðini gittiði yerlerde de anlatacaðýný vurguladý.
Konseri Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Ýsmail Yaðbat, Lemzi Çöplü, Turhan Candan, Zübeyir Tuncel
ve meydaný dolduran kalabalýkla
birlikte izleyen Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn konser sonunda çiçek ve plaket vermek üzere çýktýðý sahnede, Çorum'a ve Çorum halkýna hizmetkar olmaktan
duyduðu memnuniyeti dile getirdi.
"KENDÝ DEÐERLERÝMÝZÝ, BÝZÝM TÜRKÜLERÝMÝZÝ DÝNLEMEYE DEVAM EDECEÐÝZ"
Murat Kekilli'nin özel bir sanatçý
olduðunun altýný çizen Baþkan Aþgýn, "Ýyi ki Dünya'nýn merkezine,
barýþýn kardeþliðin merkezine geldiniz. Murat Kekilli'yi diðer sanatçýlardan ayýran dört özelliði var. Ýlki
bizim deðerlerimizle yoðrulmuþ bizim kültürümüzle Anadolu kültürüyle yoðrulmuþ bir sanatçý olmasý.
Ýkincisi sosyal sorumluluk projelerinde görüyorum ben onu fakire fukaraya garibana omzunda yük taþýyor. Üçüncüsü birçok sanatçý Ýsra-

il'e ve zulmüne tepki gösteremezken bu konuyla ilgili bir þarký yaptý.
Necip Fazýl'ýn þiiri olan "Yýkýlasýn Ýsrail, enkazýný göreyim. Sana ülke
diyenin yüzüne tüküreyim" sözlerini
þarký haline getirdi. Dördüncüsü de
görüyorum ki tüm hemþehrilerimiz
Kekilli'yi seviyor. Biz de hemþehrilerimizin sevdiðini severiz. Bu meydanda kendi deðerlerimizi bizim türkülerimizi dinlemeye devam edeceðiz inþallah. Bütün hemþehrilerimize de sevgi saygý ve gönülden muhabbetlerimi sunuyorum." diye konuþtu.
KONSERÝ GENÇLERÝN
ARASINDA ÝZLEDÝ
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Kadeþ Barýþ Meydaný'ndaki konseri gençlerle birlikte izledi. Murat Kekilli'nin birbirinden güzel þarkýlarý meydanda bulunan
gençleri adeta mest etti. Aþgýn,
konserin coþkusuna kendisini kaptýran gençlerin arasýna girerek Kekilli konserini, gençlerle izledi.
"YIKILASIN ÝSRAÝL"
PARÇASINI HEP BÝR
AÐIZDAN SÖYLEDÝLER
Kadeþ Barýþ Meydaný'ný dolduran gençler Murat Kekilli'nin þarkýlarýyla büyük coþku yaþadý. Birbirinden güzel þarkýlara eþlik eden
gençler, Kekilli'nin Necip Fazýl Kýsakürek'in þiirinden bestelediði "Yýkýlasýn Ýsrail" þarkýsýný hep bir aðýzdan söyledi. (Bahattin Sümüþ)

Altý Nokta Körler
Derneði Çorum Þube Baþkaný Þaban
Kabakcý, 15 Ekim
Dünya Beyaz Baston Günü nedeniyle
bir açýklama yaptý.
Kabakcý, "Dünyada 45 milyondan
fazla insan görme
engelli ve her yýl bu
sayýya 1-2 milyon
görme engelli eklenerek artmaktadýr. Bu
oranlara raðmen kentlerimiz, açýk alanlarýmýz, konutlarýmýz ve toplu taþýma araçlarýmýz,
engelliler yok sayýlarak planlanmýþtýr. Haklara, hizmetlere, mekânlara ve bilgiye eriþebilmemizin önünde büyük engeller bulunmaktadýr" dedi.
Kabakcý, açýklamasýnda þu ifadelere yer
verdi:
"Engelli olmayý ya da engelli doðmayý
kendimiz seçmedik. Bu duruma, ülkemizin
olumsuz yaþam koþullarý ve hükümetlerin
aðýr ihmali de eklendiðinde bize armaðan
edildi diyebiliriz. Her beþ saniyede bir kiþi ve
her dakika bir çocuk, görme engelli (IAPB) olmaktadýr. Körlük, yalnýzca bir saðlýk problemi
deðil ayný zamanda sosyal bir engeldir. Dünyada 45 milyondan fazla insan görme engelli
ve her yýl bu sayýya 1-2 milyon görme engelli
eklenerek artmaktadýr. Bu oranlara raðmen
kentlerimiz, açýk alanlarýmýz, konutlarýmýz ve
toplu taþýma araçlarýmýz, engelliler yok sayýlarak planlanmýþtýr. Haklara, hizmetlere,
mekânlara ve bilgiye eriþebilmemizin önünde
büyük engeller bulunmaktadýr.
Altý Nokta Körler Derneði olarak bu olumsuz gidiþe sesimiz yettiðince "DUR!" diyoruz
ve yetkilileri göreve çaðýrýyoruz.
DÜNYA BEYAZ BASTON
GÜVENLÝK GÜNÜ TARÝHÇE VE ÖNEMÝ
1921 yýlýnda bir trafik kazasý sonucu kör
olan bir fotoðrafçý, çevredekilerin kendisinin
kör olduðunu anlamasý ve dikkat çekici olmasý için bastonunu beyaza boyayarak dolaþmaya baþlar Londra sokaklarýnda. Bu deneyim o denli baþarýlý olur ki, 1931'de Fransýz
körlerinin örgütü, körlerin bastonunun beyaza
boyanmasýný ve beyaz baston adýyla simgeleþtirilmesini kararlaþtýrýr. Bu uygulama giderek yaygýnlaþýr ve körlerin kullandýðý baston,
beyaz baston olarak anýlmaya baþlar. John
Kenndy zamanýnda 1963'te 15 Ekim günü,
"Beyaz Baston Güvenlik Günü" olarak ilan
edilir.
Her þeyden önce körler için baðýmsýzlýðý
ve özgürlüðü temsil eder beyaz baston. Diðer
insanlar için ise, körlüðü temsil eder. Kamuoyu körü, beyaz bastonuyla tanýr.
Ýkinci olarak körün güvenliðini saðlar beyaz baston. Çukurlarý, engelleri algýlayarak
onlardan sakýnmasýnýn olanaðýný saðlar. Bu
sayede mesafeleri ve engelleri aþarak hedefine ulaþmasýný mümkün kýlar.
Beyaz bastonlu körü görenler için bir "dikkat" iþaretidir beyaz baston ayný zamanda.
Onu gören yaya, gereksinmesi varsa yardýma
koþabilir. Onu gören sürücü, bir kazaya meydan vermemek için daha dikkatli davranabilir.
Kör için bir öz-güven aracýdýr beyaz baston. Beyaz baston sayesinde kimseye gereksinim duymadan ya da baðýmlý olmadan hareket edebilen kör, giderek kendine olan güvenini pekiþtirir. Dýþardan gözlemleyenler için
ise, köre saygý ve hayranlýk duymanýn aracýdýr beyaz baston. Öyle ya, hiç kimseye minnet etmeden ve çekinmeden beyaz bastonunu çekip yürüyen kör, ne denli saygýya deðer
biridir. Ne denli hayranlýk uyandýrýr bu kendine güvenli kiþilik.
Beyaz baston, körlerin en yalansýz dili ve
en dolayýmsýz sembolüdür. O ayný zamanda
en yalýn iletidir kamuoyuna: iþte ben buyum,
körüm. Körlüðümden utanmýyor, ezilmiyorum. Kimseye yük olmadan mesafeleri aþýyor,
hedefime ulaþýyor ve özgürlüðümü yaþýyorum. Binlerce yýl önce onunla düþtüm yollara
yollara aþtým daðlarý. Bugünkü ufku aydýnlatan þafaklara ulaþtým. Ýþte ben onunla güçlüyüm. Onunla yeni ufuklara doðru yürüyor, koþuyorum.
FARKINDALIK BEKLÝYORUZ
Ayrýlmaz bir parçasý olduðumuz türkiye
toplumuna, hükümetimize ve sesleniyoruz!
Bilindiði üzere dünyamýz Coronavirüs
(COVÝD 19) salgýnýyla mücadele etmek durumunda kalmýþ, Dünya Saðlýk Örgütü bu salgýn nedeniyle 11 Mart 2020 tarihi itibariyle
pandemi ilan etmiþ, ülkeler çaresiz kaldýðý bu
virüse karþý evlerinde kalmalarý için sürekli
uyarýlar yaparak vatandaþlarýný korumaya çalýþmaktadýr. Evlerinden çýkamayan, çýktýklarýnda da pek çok sorunla karþýlaþan biz engelliler hakkýnda düþünmek için koronalý günler bir vesile olabilir.
"Evde kalmanýn ne demek olduðunu artýk
anladýnýz mý bilemiyoruz. Sýkýlýyor, bunalýmlara giriyorsunuz. Koronadan korkunuz sizi eve
hapsetti ve ne yapacaðýnýzý þaþýrdýnýz.
Þimdi anladýnýz mý sizler mecburi sebeplerden evlere hapsedilirken bizleri hiçe sayarak evde kalmaya mahkum edilmemizin ne
anlama geldiðini. Sizlerden isteklerimiz sadece toplumla uyum içinde ayný þartlarda yaþayabilmek ve gerekli önlemlerin alýnabilmesini
saðlamak." (Haber Merkezi)
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Þampiyon öðrenciler,
Kodek'i ziyaret etti

Erasmus+
Günleri kutlanýyor
Çorum Ýl Milli Eðitimi Müdürlüðüne baðlý kurumlar, Erasmus+
Günlerini kutluyor. Erasmus+ programý kapsamýnda projeleri fon alma
hakký kazanan kurumlar ve öðretmenler, tüm Avrupa ile eþ zamanlý
olarak program hakkýnda düþüncelerini ve tecrübelerini paylaþýyor.
Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürü Abdullah Kodek: "2019-2020 yýllarýnda ilimizde toplam 19 okulumuz
Erasmus+ programlarý fonlarýndan
faydalanmýþtýr.
Amacýmýz bu yýl proje baþvuru
sayýsýný artýrarak okullarýmýzýn
uluslararasýlaþma strateji hedeflerinize katkýda bulunmaktýr. 2021 yýlý
Erasmus Günleri etkinlikleri için
sosyal medya üzerinden yapýlacak
paylaþýmlarda
#ErasmusDays,
#corumerasmus etiketi ve @ulusalajans kullanýlmasý hedef odaklýlýk
açýsýndan önem arz etmektedir" diyerek konunun önemine dikkat
çekti.
Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada konuyla ilgili þu bilgiler verildi:
"Avrupa Birliði'nin eðitim, gençlik ve spor alanlarýndaki Birlik Prog-

05:20
06:44
12:31
15:36
18:08
19:27

TARiHTE BUGÜN
1808 Nizam-ý Cedid, Sekban-ý Cedid
adýyla yeniden kuruldu.
1882 Pencap üniversitesi (Pakistan)
kuruldu.
1913 Ýngiltere'de kömür madeni kazasý;
439 kiþi öldü.
1925 Türkiye'de ilk betonarme köprü,
Menderes Nehri üzerinde yapýldý.
1926 Ýlk medeni nikah Þehremini Muhittin
Bey tarafýndan Ýstanbul'da kýyýldý.
1933 Adolf Hitler, Cenova Silahsýzlanma
Konferansý'na katýlmayacaðýný ve Milletler
Cemiyeti'nden ayrýlacaðýný açýkladý.
1944 Hitler'e suikastta rol alan mareþal
Erwin Rommel intihar etti.
1944 Ýngilizler Atina'ya girdi.
1947 Amerika Birleþik Devletleri test pilotu
Chuck Yeager, ses duvarýný aþtý.
1950 Kore'ye Türk askeri birliði ulaþtý.
1958 ABD Nevada'da bir yeraltý nükleer
deneme yaptý.
1969 Olof Palme Ýsveç baþbakaný oldu.
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Kýrkpýnar Güreþlerinde Deste Büyük
Boy, Uðurcan Dursun Portekiz ve
Tunus'ta yapýlan Uluslararasý Masa
Tenisi Turnuvasýnda Dünya 3'üncüsü, Arda Kekillioðlu Tunus'ta yapýlan
Uluslararasý Masa Tenisi Turnuvasýnda Dünya 3'üncüsü, Umut Baha
Dursun Masa Tenisi Türkiye Þampiyonu ve Ýsmail Eren Alýcý Masa Tenisi Türkiye Þampiyonu oldu.
Baþarýlarýndan gurur duyduklarýný belirten Kodek, öðrencileri ve öðretmenleri tebrik ederek, baþarýlarýnýn devamýný diledi. (Haber Merkezi)

ramý olan Erasmus+ Programý ülkemizde 2004 yýlýndan bu yana
Ulusal Ajans tarafýndan yürütülmekte. Erasmus+ Programýnýn tanýnýrlýðýný ve desteklenen projelerin
görünürlüðünü artýrmak, programdan henüz yararlanmamýþ kiþileri
Erasmus+ Programýndan yararlanmaya teþvik etmek, proje sahibi kurumlarýn projelerini yaygýnlaþtýrmalarýna destek olmak amacýyla 2018
yýlýndan bu yana ülkemizin de katýlýmýyla her yýl Ekim ayý içerisinde
Erasmus Günleri etkinlikleri düzenlenmektedir. 2020 yýlýnda kampanya kapsamýnda 84 ülkede,
5000'den fazla etkinlik düzenlenmiþ, 656 etkinlikle kampanyaya katýlým bakýmýndan ülkemiz ikinci sýrada yer almýþtýr.
Erasmus Günleri bu yýl 14-1516 Ekim 2021 tarihlerinde, dünya
çapýndaki farklý ülkelerde gerçekleþtirilecek etkinliklerle kutlanacaktýr. Düzenlenen etkinliklerle, Erasmus+ projelerinin yararlanýcý
hikâyelerinin görünür hale gelmesi,
proje sonuçlarýnýn ve hikâyelerinin
yerelde paylaþýlmasý hedeflenmektedir." (Haber Merkezi)

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

Uluslararasý turnuvalarda derece
alan Çorum Spor Lisesi öðrencileri,
Ýl Milli Eðitim Müdürü Abdullah Kodek'i ziyaret etti.
Ziyarette öðrencilere Okul Müdürü Murat Terlemez, Beden Eðitimi
öðretmenleri ve antrenörleri Ali
Korkmaz, Levent Kaleli ve Bülent
Tuzcu eþlik etti.
Farklý alanlarda derece elde
eden öðrencilerden; Eren Uzun Ýþitme Engelliler Gençler Kategorisinde
Dünya 3'üncüsü, Bekir Keser Balkan Þampiyonu, Alperen Düzenci

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

T.C. ÇORUM ÝCRA DAÝRESÝ
2018/60820 ESAS
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri : Çorum Ýli, Merkez Ýlçesi, Yavruturna Mahallesi 841 ada 25 parselde, ana taþýnmaz yüzölçümü 957 m² olup ana niteliði arsa nitelikli, 4/485 arsa paylý, baðýmsýz bölüm niteliði Dükkan olan
taþýnmaz tam hisse borçluya aittir. Satýlacak olan 841 ada 25 parsel, bodrum kat, 34 numaralý baðýmsýz bölüm, Ayrýk Nizam 8 kat (A-8) ticari + konut parselidir. Taþýnmazýn Bulunduðu Binanýn Özellikleri: Bina Bodrum kat + Zemin kat + 8 normal katlýdýr. Bina ayrýk nizam, betonarme tarzda inþa edilmiþtir. Bina dýþ cephesi sýva üzeri plastik boyalýdýr. Binanýn yýpranmasý düþüktür. Taþýnmaz 3. sýnýf B grubu yapý sýnýfýnda yer almaktadýr. Önemli Yerlere Mesafesi: Taþýnmaz kuþbakýþý mesafe ile Bahabey
caddesine 20 metre, Çorum Saat Kulesine 1.350 metre, Çorum Valiliðine 1.050 metre uzaklýktadýr.
34 Nolu Baðýmsýz Bölümün Özellikleri: Taþýnmaz binanýn bodrum katýnda, kuzey ve batý cephelidir.
Taþýnmazýn 24/10/2003 Tarihli yapý kullanma izin belgesi bulunmaktadýr. Halen Dükkan olarak kullanýlan taþýnmaz brüt 38 m² alanlýdýr. Dükkan zemini laminant kaplama, tavaný karopan asma tavan,
duvarlarý duvar kaðýdý ile kaplý, yol cephesi yalýtýmlý cam cephe, ýslak hacimlerin zemin ve duvarlarý
seramik kaplýdýr. Binanýn durumu, yapýlýþ tarzý, iþlevi, taþýnmazýn binadaki konumu, kullaným kabiliyeti, eksik imalatlarý, Çarþý, Pazar ve Alýþveriþ Merkezi ve Park gibi sosyal donatýlara uzaklýklarý, bulunduðu muhitteki menkul ve gayrimenkullerin satýþ fiyatlarý da dikkate alýndýðýnda Tapuda 841 ada
25 parsel, 34 baðýmsýz bölüm numaralý Dükkan vasfýndaki taþýnmazýn serbest piyasa rayiçleri ile hak
ve nesafet ölçüsünde, ortak alanlar payý (Arsa payý oranýnda) ve arsa payý dahil 200.000,00 kýymet
takdir edilmiþtir.
Adresi : Çorum Ýli, Merkez Ýlçesi, Yavruturna Mahallesi 841 Ada 25 Parsel Çorum Merkez
Yüzölçümü : 38,00 m2
Arsa Payý : 4/485
Ýmar Durumu : Var , Ýnþaat tarzý Ayrýk Nizam 8 kat (A-8) ticari + konut parselidir.
Kýymeti : 200.000,00 TL
KDV Oraný : %18
Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydýndaki gibidir
1. Satýþ Günü : 19/01/2022 günü 10:30 - 10:35 arasý
2. Satýþ Günü : 16/02/2022 günü 10:30 - 10:35 arasý
Satýþ Yeri : Karakeçili Mah. Alaybey Sok. No: 96/A Çorum Adalet Ek Hizmet Binasý 2. Kat 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 2018/60820 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý
ilan olunur.12/10/2021
(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: 1468286

ARMUT
Bir çok kiþinin severek tükettiði armut, günümüzde
çok uzun üretim sezonu
bulunan bir meyvedir. Çocuklardan büyüklere, yetiþkinlerden yaþlýlara hemen hemen herkes bu þifalý meyveyi çok sever. Akþam yemeklerinden sonra hafif tatlý ve sulu
olan meyveler oldukça tercih edilir. Þifalarý
da bol olan bu meyveler arasýnda armut da
önemli bir yer tutar. Tadýnýn sevilmesinin yanýnda þifalarý da bol olan bir meyvedir. Armut faydalarý aslýnda birçok kiþi tarafýndan
tam olarak bilinmez. Genellikle sevilen tadý
sebebiyle tüketilir. Tabii bilinçli olan kiþiler
faydalarý ve yararlarý için de tüketir. Aslýnda
sonbaharda gittikçe uzayan gecelerde elma, armut, portakal, mandalina gibi meyveler vazgeçilmez meyvelerdir. Rutin olarak
tüketilir. Kýþ hastalýklarýndan korunmak için
de büyük önem taþýr ve fayda saðlar.
ARMUT FAYDALARI NELERDÝR?
A, B, C vitaminleri içeren bu þifalý meyvenin
Latince adý pyrus communis'tir. Tabii diðer
birçok meyve gibi ülkemizde çok farklý isimlerle de anýlýr. Ahlat en çok bilinen isimlerinden biridir. Genellikle Akdeniz bölgesi civarýnda yetiþtirilir. Tropik iklimleri sever. Kalsiyum, potasyum, sodyum, magnezyum ve
demir gibi çeþitli mineraller içerir. Lif içeriði
açýsýndan da zengindir. 100 gramýnda 58
kalori vardýr. Yeþil, sarý, kahverengi ve kýrmýzý renklerde meyvelere sahip olabilir.
Büyümeye yardýmcý olur. Özellikle küçük
yaþtaki çocuklarýn yemesi önerilir. Sindirim
sistemini düzenler. Hazýmsýzlýðý önler, yenilen yiyeceklerin kolay sindirilmesini saðlar.
Özellikle kabýzlýðý önler. Eðer kabýzlýk sorununuz varsa bu þifalý meyveden bir tane yedikten sonra yarým yada bir bardak su için.
Çok kýsa bir süre sonra hafif karýn aðrýsýyla
birlikte kabýzlýk probleminden kurtulacaksýnýz. Hatta fazla armut tüketirseniz ishal bile
olabilirsiniz. Baðýrsak fonksiyonlarýný düzenler. Aç olarak yenirse baðýrsak kurtlarýnýn dökülmesine yarar. Ýdrar söktürür. Mide
aðrýlarýný giderir ve mideyi kuvvetlendirmeye yardým eder. Kolesterolü düþürmeye
yardým eder. Lifli bir yapýya sahiptir. Kolon
kanserine karþý koruma saðlar. Hipertansiyon yani yüksek tansiyon hastalarý da tüketmelidir. Tansiyonu düþürücü özelliði vardýr.
Sinir sistemine fayda saðlamasý da armut
faydalarý arasýndadýr. Diyabet yani þeker
hastalarý da tüketebilir. Kan basýncýný düzenler. Anti oksidan ve anti kanser özelliktedir. Felci önler. Enerji verir. Ferahlýk saðlar.
Yüksek miktarda glikoz ve fruktoz içermesi
sebebiyle vücudu zinde tutar, güç verir.
Yüksek oranda kalsiyum içermesi sebebiyle kemik ve diþleri kuvvetlendirir. Kemik erimesine karþý bir önlem olabilir. Baðýþýklýk
sistemini kuvvetlendirir. Morluklarý ve kesiklerin çabuk iyileþmesini saðlamasý da armut
faydalarý arasýndadýr. Göðüs kanserine yakalanma riskini azaltýr. Yorgunluða iyi gelir.
Nezle, grip gibi kýþýn sýk sýk yakalandýðýmýz
hastalýklara çok iyi gelir. Vücuttaki üre gibi
zararlý maddelerin dýþarý atýlmasýna yardým
eder. Bu þekilde böbreklerin düzenli çalýþmasýný saðlar. Ayrýca böbreklerde oluþan
kum yada taþlarýn kolay dökülmesinde etkilidir. Kan temizleyici özelliði vardýr. Beyne
fayda saðlar. Romatizma gibi kemik hastalýklarýný ve kemik aðrýlarýný geçirir. Gut hastalýðýna da iyi gelir. Ayný zamanda kilo vermek ve zayýflamak isteyen kiþilerde mutlaka armut tüketmelidir. Bu meyve diyet listelerinde yer almasý gereken bir meyvedir.
Tok tutucu özelliði sayesinde kolay acýkmamayý saðlar. Bu sayede armut yedikten
sonra daha az yemek yeme isteði uyanýr.
Sürekli mide bulantýsý ve kusmadan yakýnan hamile bayanlar da mutlaka bu þifalý
meyveyi tüketmelidir. Bu þekilde mide bulantýlarý hafifler ve kusmalarý kesilir. Kalbi
koruyucu etkisi vardýr. Kalp krizi geçirme
riskini azaltýr.
ARMUT NASIL TÜKETÝLMELÝDÝR?
Öncelikle bu þifalý meyvenin suyu sýkça tüketilir. Hatta büyük marketlerdeki reyonlarda çok uzun süredir yerini almýþ durumdadýr. Yemeklerden önce yerseniz daha az yemek yeme isteði oluþur ve bu durumda çok
fazla yemek yemezsiniz. Özellikle kilo problemi olan kiþiler mutlaka yemeklerden önce
1 adet armut tüketmelidir. Çekirdekleri ile
birlikte tüketmek de oldukça faydalýdýr.
Armut organik olarak da bulunabilir. Kendiniz de evlerinizde bu suyu kolaylýkla meyve
sýkma makinesinde elde edebilirsiniz. Suyunun yanýnda reçeli de yapýlabilir. Özellikle ev hanýmlarý birçok meyvenin reçelini yada marmelatýný yapar. Armut da bunlardan
biridir. Reçel yapýlýp hem çocuklar hem de
yetiþkinler tarafýndan afiyetle tüketilir.Tatlýlara da ilave edilerek harika bir aroma verir.
Kek, pasta, dondurma ve jöle yapýmýnda
tercih edilir.
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Çorum spor camiasýnýn acý günü
TFF 2. Lig takýmlarýndan Çorum
FK'da antrenör olarak görev yapan
Bülent Üstüner, korona virüs sebebi ile kaldýrýldýðý hastanede hayatýný kaybetti.
Bir süre önce kanser tedavisi
gören TFF 2. Lig takýmlarýndan Çorum FK antrenörü Bülent Üstüner,
üç hafta önce korona virüse yakalandý. Rahatsýzlýðýnýn artmasý üzerine Hitit Üniversitesi Erol Olçok
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde
tedavi altýna alýnan Üstüner, geçtiðimiz hafta entübe edildi.
Üstüner, doktorlarýn tüm müdahalesine raðmen dün sabah saatlerinde hayatýný kaybetti. Üstüner'in
cenazesi hastaneden alýnarak Ankara'da kýlýnan cenaze namazýnýn
ardýndan Mamak Mezarlýðý'nda

topraða verildi. Cenaze törenine
Üstüner'in ailesi ve yakýnlarý ile birlikte Çorum FK Baþkaný Fatih Özcan, Teknik Direktör Ahmet Yýldýrým
ve ekibi ile yönetim kurulu üyeleri
Oðuzhan Yaçýn, Mustafa Ercan katýldý.
BÜLENT ÜSTÜNER KÝMDÝR
1969 doðumlu Bülent Üstüner,
Körfezspor, Körfez FK, Pendikspor
ve Fethiyespor kulüplerinde görev
yaptý. Bülent Üstüner bu sezon Çorum FK'da göreve baþladý. 1991 yýlýnda Kahramanmaraþspor'da profesyonel imza atan Bülent Üstüner,
Ankaragücü, Ankara Demirspor,
Sakaryaspor, Kuþadaþýspor, Bakýrköyspor ve son olarakta GASKÝ
Spor formalarýný giydi. (ÝHA)

Bayburt'a bileniyoruz
TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden Çorum
FK, ligin sekizinci
haftasýnda Bayburt
Özel Ýdare Spor ile
yapacaðý
maçýn
hazýrlýklarýna devam ediyor.
Hafta sonu Sivas Belediyespor'a
kendi evinde maðlup olan Çorum FK,
ligin sekizinci haftasýnda deplasmanda Bayburt Özel
Ýdare Spor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný sürdürüyor. Kýrmýzý-siyahlýlar, Teknik Direktör
Ahmet Yýldýrým yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptý.
Çorum FK, bu
maçýn hazýrlýklarýna bugün yapacaðý
antrenmanla devam edecek. (Abdulkadir Söylemez)

TFF'den baþsaðlýðý mesajý
Türkiye Futbol Federasyonu, Çorum FK
Antrenörü Bülent Üstüner'in vefatý nedeniyle vefat ve baþsaðlýðý mesajý yayýmladý.
TFF'den yapýlan açýklamada, "Çorum
Futbol Kulübü Yardýmcý Antrenörü Bülent
Üstüner'in vefat ettiðini büyük bir üzüntü ile
öðrenmiþ bulunuyoruz. Merhum Bülent Üstüner'e Allah'tan rahmet; ailesi, Çorum Futbol Kulübü ve futbol camiasýna baþsaðlýðý
dileriz" denildi. (Abdulkadir Söylemez)

BAL'da kura ve fikstür çekildi
2021-2022 sezonu Bölgesel Amatör Lig kura ve fikstür
çekimi TFF Hasan Doðan
Millî Takýmlar Kamp ve Eðitim
Tesisleri'nde yapýldý.
TFF Baþkan Vekili ve
Amatör Ýþler Kurulu Baþkaný
Ali Düþmez tarafýndan gerçekleþtirilen bölge ve gruplarýn kura ve fikstür çekimi törenine TFF Malatya Bölge Müdürü ve BAL Koordinatörü
Fahrettin Eserdi, TASKK Genel Baþkan Yardýmcýlarý Cahit
Erdem, Þener Aydýn ve Remzi Ay ile MHK Üyesi Ahmet
Erdoðan katýldý.
Covid-19 salgýný tedbirleri
kapsamýnda kulüp temsilcilerinin katýlmadýðý kura çekimi töreni TFF YouTube
kanalýndan canlý olarak yayýnlandý.
"TFF OLARAK AMATÖRLERÝ TÜM
GÜCÜMÜZLE DESTEKLÝYORUZ"
TFF Baþkan Vekili ve Amatör Kurul Baþkaný Ali
Düþmez, fikstür çekimine baþlamadan önce bir konuþma yaptý ve önemli mesajlar verdi. Düþmez,
"TFF olarak biz bu dönemde, devletimiz ve devletimizin kurullarýnýn fikirleri, görüþleri ve kararlarýný
uyguladýk. Baþka düþüncemiz olmadý. Ýnsan saðlýðýnýn olmadýðý bir ortam varsa, orada hiçbir þeyden
bahsedilemez. Devletimiz ile birlikte hareket ederek bu noktaya geldik. BAL'ý oynattýk. Bu süreçte
adalet terazimiz þaþmadý" dedi.
BAL'DA 260 TAKIM MÜCADELE EDECEK
2021-2022 sezonunda BAL, her biri üç ayrý
gruptan oluþan 9 bölgede, toplam 27 grupta 260
takýmýn katýlýmýyla oynanacak.
6 ve daha fazla takýmla temsil edilen Ýstanbul,
Ýzmir, Kocaeli, Bursa, Ankara, Diyarbakýr, Manisa
ve Trabzon illeri birden fazla, beþ ve daha az ta-

Maçýn hakemi açýklandý

kýmla temsil edilen iller ise ayný
grupta yer aldý.
Grup müsabakalarý çift devreli lig usulüne göre yapýlacak.
Her bölgede grup birincisi olan
3'er takým, kendi bölgelerindeki
grup birincileri ile tarafsýz bir
sahada tek devreli lig usulüne
göre karþý karþýya gelecek.
Bölge Birinciliði Play Off müsabakalarý sonunda 9 takým TFF
3. Lig'e çýkmaya hak kazanacak.
2021-2022 sezonu Bölgesel Amatör Lig'de grup müsabakalarý 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde baþlayacak ve 27 Mart
2022 tarihinde sona erecek.
Bölge birinciliði müsabakalarý ise 9-17 Nisan tarihleri arasýnda düzenlenecek.
Bölgesel Amatör Lig Statüsü, önümüzdeki günlerde TFF Yönetim Kurulu'nun onayýndan sonra
ilan edilecek.
OSMANCIK BELEDÝYESPOR'UN
TAKVÝMÝ BELLÝ OLDU
Öte yandan BAL Liginde Çorum'u Osmancýk
Belediyespor temsil edecek. Osmancýk Belediyespor'un fikstürü þöyle:
"Birinci hafta Osmancýk Belediyespor-Sorgun
Belediyespor, ikinci hafta bay, üçüncü hafta Keçiören Belediyesi Baðlumspor-Osmancýk Belediyespor, dördüncü hafta Osmancýk Belediyespor-Mucur Yabanlý Spor, beþinci hafta Ankara DSÝ SporOsmancýk Belediyespor, altýncý hafta Osmancýk
Belediyespor-Çayýralan Esnafspor, yedinci hafta
Yozgatspor 1959 FK-Osmancýk Belediyespor, sekizinci hafta Osmancýk Belediyespor Yeþil Kamanspor, dokuzuncu hafta Ankara T.K.Ý.-Osmancýk Belediyespor, onuncu hafta Sorgun Belediyespor-Osmancýk Belediyespor, on birinci hafta bay,
on ikinci hafta Osmancýk Belediyespor-Keçiören Belediyesi Baðlum Spor, on üçüncü hafta Mucur Yabanlý
Spor-Osmancýk Belediyespor, on dördüncü hafta Osmancýk Belediyespor-Ankara DSÝ Spor, on beþinci hafta
Çayýralan Esnafspor-Osmancýk Belediyespor, on altýncý hafta Osmancýk Belediyespor-Yozgatspor 1959 FK,
on yedinci hafta Yeþil Kamanspor-Osmancýk Belediyespor, on sekizinci hafta
Osmancýk Belediyespor-Ankara T.K.Ý." (Abdulkadir Söylemez)

TOKAÝL 2'ÝNCÝ KEZ
MAÇIMIZI YÖNETECEK
Pazar günü saat 17'de
baþlayacak
olan
maçý
yönetecek olan Fatih Tokail
2'nci kez Çorum FK maçýna
çýkarken ilk kez Bayburt Özel
Ýdare Spor'un maçýný yönetmiþ olacak. Tokail geçen
sezon Çorum'da oynanan
Ýnegölspor maçýnda düdük
çalmýþ ve karþýlaþmayý 2-0
kazanmýþtýk.
TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup 8.
hafta maçýnda deplasmanda
konuk olacaðýmýz Bayburt
Özel Ýdare Spor maçýn hakemi açýklandý.
Ýzmir bölgesi hakemlerinden Fatih Tokail yönetirken yardýmcýlýklarýný Uður
Önay ve Uður Baþdaþ
yapacak. Maçýn 4'üncü hakemi ise Levent Balcý olacak.

KARÝYERÝNDEKÝ
28'ÝNCÝ MAÇA ÇIKACAK
Fatih Tokail kariyerindeki
28'inci maça Bayburt Özel
Ýdare Spor - Çorum FK maçý
ile çýkacak. Tokail'in düdük
çaldýðý 27 maçýn 12'sini ev
sahibi takýmlar, 7'sini deplasman takýmlarý kazanýrken 8
karþýlaþma ise beraberlikle

sonuçlandý. Tokail yönettiði
27 maçta 131 sarý, 9 ise kýrmýzý kartýna baþvurdu.
2019 YILINDA
DAYAK YÝYEREK
HASTANELÝK OLMUÞTU
Ýzmir Bölgesi Klasman
hakemi Fatih Tokail 2019
yýlýnda
Ýzmir
1.Amatör
Küme'de Torbalý 7 Eylül
Stadý'nda oynanan Ayrancýlar
Gençlik ve MESEV Gençlik
arasýnda oynanan maçta futbolcular tarafýndan saldýrýya
uðramýþtý.
Ayný
zamanda
Ýzmir
Emniyetin'nde
görevli
komiser olan Fatih Tokail
maçta uðradýðý saldýrýnýn
ardýndan kulaðýndan küçük
bir operasyon geçirerek
ameliyat olmuþtu. (Haber
Merkezi)

ASKF yönetiminden filenin sultanlarýna ziyaret
Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu,
Çorum'u liglerde temsil eden takýmlarý ziyaretlerini Çorum Voleybol ile sürdürdü.
Kadýnlar Voleybol 2. liginde mücadele edecek
olan Çorum Voleybol'ün antrenmanýný ziyarette
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Baþkaný Sefer Kurtaran ile Yönetim Kurulu üyeleri Engin
Ayan, Mehmet Arduç, Necati Çamiçi ve Sadýk Tahir Býyýkoðlu katýldýlar.
Ziyaret sýrasýnda sporculara tatlý ikram eden
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Baþkaný Sefer Kurtaran, Çorum'u liglerde temsil eden tüm takýmlarý sezon öncesinde ziyaret ettiklerini belirtti.

Kurtaran, yýllardýr ilimizi 2. ligde temsil eden Çorum Voleybol'ün bu istikrarýný sürdürmesinden
dolayý baþkan ve yönetim kurulu üyeleri ile teknik
heyeti tebrik etti. Kurtaran, tüm takýmlarla birlikte
Çorum Voleybol'a yeni sezonda sakatlýksýz ve
baþarýlý geçmesi dileðinde bulunarak takýmýn iç
saha maçlarýný takip edeceklerini sözlerine ekledi. Çorum Voleybol Antrenörü Ali Haydar Teke ise
ziyaretten dolayý ASKF Yönetimine teþekkür etti.
Teke, yerel imkanlarla Çorum'u liglerde en iyi þekilde temsil etmenin çabasý içinde olduklarýný belirterek tüm spor severleri evlerinde oynayacaklarý maçlara davet etti. (Haber Merkezi)
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Futbol heyecaný
GELYAN CAFE’de
Çorum'da futbolseverlerin uðrak
noktasý haline gelen Gelyan Cafe'de
maç yayýnlarý baþlýyor.
Yýllardýr futbolseverlerin buluþma
noktasý olan Gelyan Cafe'de Þampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Lig
yayýnlarý baþlýyor. 13 yýldýr lig maçla-

rýný aralýksýz bir þekilde müþterilerinin
hizmetine sunan Gelyan Cafe, nezih
alanlarýyla müþterilerine konfor saðlýyor.
Ýþletme sahibi Ayhan Dalbudak,
"13 yýldýr olduðu gibi bu yýl da müþterilerimize maç yayýnlarýmýz baþlýyor.

Þampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Lig maçlarýný yayýnlayacaðýz. 13
yýldýr olduðu gibi bu yýl da futbolsever
kardeþlerimizi bekliyoruz. Saygý, sevgi çerçevesinde maçlarýmýzý izliyoruz.
Nezih bir ortamda maç izlemenin keyfini yaþýyoruz" dedi. (Furkan Kalkan)

BTP’de kongre heyecaný

K.K.218

Baðýmsýz Türkiye Partisi'nin (BTP) Çorum Ýl Kongresi
17 Ekim 2021 Pazar günü Anitta Otel'de Genel Baþkan
Av. Hüseyin Baþ'ýn da katýlýmý ile yapýlacak.
BTP Çorum Teþkilatý, Genel Baþkan Hüseyin Baþ'ý
aðýrlamak için hazýrlýklarýný yoðun bir tempoda sürdürüyor. Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Ali Tanýk, "Tüm Çorumlu
hemþehrilerimizi programýmýza davet ediyoruz. Av. Hüseyin Baþ'la buluþmaya çaðýrýyoruz. Ülkemizin ve þehrimizin içinde bulunduðu ekonomik sýkýntýlar had safhaya
ulaþmýþ durumdadýr. Aylýk 5000 TL ücretin bile bir aileye
yetmediði bir ortamda, þehrimizin %90'ý asgari ücretle geçinmeye çalýþmaktadýr. Halkýmýzýn büyük çoðunluðu yoksulluk sýnýrýnýn altýnda gelire sahiptir. Tarým ve hayvancýlýðýn bitme noktasýna geldiði herkesin malumudur. Milli bir
ekonomi modeli olmadan Türkiye'nin
baþýna kim geçerse
geçsin sonuç deðiþmeyecektir. Türkiye'nin yeni fikirlere,
yeni beyinlere ihtiyacý var" dedi. Ali Tanýk,
açýklamasýný
þöyle sürdürdü:
"Ebedi
Genel
Baþkanýmýz Prof.
Dr. Haydar Baþ'ýn
yazmýþ olduðu Milli
Ekonomi Modeli tezi
sadece Türkiye'nin
deðil, dünyanýn da
çýkýþ yoludur. Bugün
Rusya, Çin ve Ýran
kendi aralarýnda milli paralarýyla ticaret
yapmaktadýr. Milli
paralarla ticaret kavramý Milli Ekonomi
Modeli teziyle birlikte iktisat literatürüne
girmiþtir. 2013 yýlýnda Prof. Dr. Haydar
Baþ Bey' in Rusya
meclisi Duma'da tezini anlatmasýndan
sonra
Rusya'nýn
ekonomik
ivmesi
göz önündedir.
Bugün
Türkiye'nin kutuplaþtýrmayan, herkesi kucaklayan siyaset anlayýþýna ihtiyacý vardýr. Yani Mustafa
Kemal Atatürk'ün
anlayýþýna ihtiyacý
vardýr. Bugün Ehlibeyte sahip çýkan,
Atatürk'e sahip çýkan, ekonomik bir
tezi olan tek parti
BTP'dir.
Bu
anlayýþla
Prof. Dr. Haydar Baþ
Bey'in yetiþtirmiþ olduðu çok büyük bir
kadro Genel Baþkanýmýz
Hüseyin
Baþ'ýn arkasýndadýr.
Teþkilatýmýz Türkiye'nin en büyük 3.
partisidir.
Halkýmýzý Genel
Baþkan
Hüseyin
Baþ'ý 17 Ekim Pazar
günü
saat
11:30'da
Anitta
Otel'de yapacaðýmýz
programda dinlemeye davet ediyoruz."
(Haber Merkezi)

Koruma Kurulu'ndan
hükümlü çocuklarýna yardým
Çorum'un Sungurlu ilçesinde öðrenim gören farklý yaþlardaki 95 yükümlü çocuðuna giyecek ve kýrtasiye ile yükümlü
ailelerine gýda yardýmý yapýldý.
Denetimli serbestlik kanunu
kapsamýnda oluþturulan suçtan
zarar gören ve ceza infaz kurumlarýndan salýverilen yükümlülere psiko-sosyal ve ekonomik
yönlerden destek saðlanarak
topluma kazandýrýlmalarý, ilgili
kurum ve kuruluþlarla iþbirliði
içinde çalýþan bir kurul olan koruma kurullarý söz konusu
amaç, ilkeler ve misyon çerçevesinde 2021 Eylül ayý toplantýsýnda gündem maddeleri içinde
yeralan öðrenim gören ihtiyaç
sahibi yükümlü çocuklarýna
mont, bot, kýrtasiye ile ihtiyaç sahibi ailelere gýda yardýmý yapýlmasý yönünde karar alýnmýþtý.

Bu karar gereðince koruma kurullarý üyeleri arasýnda yer alan
Sungurlu Ticaret ve Sanayi
Odasý, Sungurlu Ticaret Borsasý, Sungurlu Ziraat Odasý, Sungurlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi ile Alaca Ticaret ve
Sanayi Odasý ve Alaca Ticaret
Borsasý'nýn desteðiyle Sungurlu
Adalet Sarayý Denetimli Serbestlik Müdürlüðü Þehit Mehmet
Selim Kiraz toplantý salonunda
öðrenim gören farklý yaþlardaki
95 yükümlü çocuðuna mont,
bot, kýrtasiye ile yükümlü ailelerine gýda yardýmý yapýldý.
Sungurlu Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Çepni yardýmda bulunan Koruma Kurullarý
üyelerine teþekkür ederek bu
tür yardým faaliyetlerine önümüzdeki süreçte de devam edileceðini ifade etti.
(ÝHA)

Valilikten '112' açýklamasý
Çorum Valiliði, acil durumlarda 110 Yangýn Ýhbar, 112
Sýhhi Ýmdat,
155 Polis Ýmdat, 156 Jandarma Ýmdat,
122 Alo AFAD,
177
Orman
Yangýn Ýhbar
ve 158 Sahil
Güvenlik numaralarýnýn aranmasý yerine bu numaralarýn tek
çatý altýnda "112"de birleþtirildiðini açýkladý.
Çorum Valiliðinden yapýlan
açýklamada, "Acil durumlarda
110 Yangýn Ýhbar, 112 Sýhhi Ýmdat, 155 Polis Ýmdat, 156 Jandarma Ýmdat, 122 Alo AFAD,
177 Orman Yangýn Ýhbar ve
158 Sahil Güvenlik numaralarýnýn aranmasý yerine bu numaralarýn tek çatý altýnda "112"de
birleþtirildiði bildirildi. Teknolojiye uygun inþa edilerek geçen
yýl 53 ilde faaliyete baþlayan
112 acil çaðrý merkezleri, 2021
haziran ayý itibarýyla 81 ile yaygýnlaþtýrýldý. Ülke genelinde bu
merkezlerin yaygýnlaþtýrýlmasýyla son 3 ayda 31 milyon 964
bin 196 çaðrý yanýtlandý.
Acil durumlarda baþvurulan
112 çaðrý merkezlerine gelen
aramalarýn yarýsýndan fazlasýný
asýlsýz çaðrýlar oluþturdu.

2020'de 88 milyon 341 bin 131
çaðrý alýndý, bunlarýn 59 milyon
720 bin 69'u asýlsýz çýktý. Asýlsýz
çaðrýlarý "telefon denemek",
"yemek sipariþi vermek" isteyenlerin yaný sýra "Ýzolasyonda
dýþarý çýkabilir miyim?" diye arayanlar gerçekleþtirdi" denildi.
Açýklamanýn devamý ise
þöyle:
"11.478 personel ile 7/24 saat esasýna göre hizmet veren
112 acil çaðrý merkezlerinde
Türkçe dýþýnda dört yabancý dilde çaðrý karþýlanýyor. Merkez,
konuþma dilleri haricinde iþitme
engellilere de iþaret dilinde 112
Engelsiz uygulamasýyla acil
çaðrý hizmeti veriyor.
Vefa Sosyal Destek Gruplarý
ile Ýl ve Ýlçe Salgýn Denetim Merkezi personelini (ÝSDEM) acil
durum olduðu deðerlendirilen
bölgeye sevk eden merkezler,
ihtiyaçlarýn hýzla karþýlanmasýný
saðlýyor." (Mahmut Emin Söylemez)

