‘HÝTÜ hacklendi’ iddiasý
Hitit Üniversitesi'nin öðrenci sistemine yapýldýðý iddia edilen saldýrýnýn ardýndan öðrencilerin tüm kiþisel verilerinin çalýndýðý ileri sürülüyor. 18 Ekim tarihinde bir forum sayfasýnda Ýngilizce olarak yayýnlanan yorumda Hitit Üniversitesi'ne ait öðrenci bilgilerinin yer aldýðý
data paketinin satýþa çýktýðý görülüyor. 6’DA

Ali Osman Öztürk

Sarýyer hazýrlýklarý baþladý
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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Geçtiðimiz hafta sonu Bayburt deplasmanýnda üç puanla dönen
Çorum FK, ligin dokuzuncu haftasýnda Sarýyer'i konuk edecek.
Evde üç puan hasretini bitirmek isteyen kýrmýzý-siyahlýlar, bu
maçýn hazýrlýklarýna baþladý. 8’DE

VALÝ ÇÝFTÇÝ, KORONAVÝRÜS PANDEMÝSÝNÝN ACI TABLOSUNU PAYLAÞTI.

KORONAViRÜS

1272 CAN ALDI
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, vaka yoðunluðu bir önceki haftaya göre en çok artan 10
il arasýnda Çorum'unda yer almasý üzerine
düzenlediði basýn toplantýsýnda vaka oranýnýn 100 binde 436,31 olarak açýklandýðýný
hatýrlatarak, 159
hastanýn yatarak
tedavi gördüðünü, 21 hastanýn
yoðum bakýmda,
16 hastanýn da
entübe olarak tedavilerine devam edildiðini
Vali Mustafa Çiftçi
açýkladý. 3’TE

Abdulkadir Þahiner

Kemal Kýlýçdaroðlu

Baþkan Þahiner,
CHP Liderinin bürokrat
çaðrýsýna destek verdi
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner
de CHP Lideri Kemal Kýlýçdaroðlu'na destek
verdi. Þahiner açýklamasýnda "Ýl ve ilçede de
devlet memuru ve bürokrat olduðunu unutup,
hükümetin Ýl ve ilçe baþkaný gibi çalýþan þahýslarlarla çalýþmak durumunda kalýyoruz" ifadelerini kullandý. 4’TE

Muhtarlardan Belediye
Baþkaný Aþgýn'a ziyaret
Çorum merkezde faaliyet gösteren Muhtar Dernekleri Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn'ý ziyaret etti. Ziyarette konuþan Baþkan Aþgýn, muhtarlarýn 19 Ekim
Muhtarlar Günü'nü tebrik etti. Muhtarlýk teþkilatýnýn kadim teþkilatlardan biri olduðunu
belirten Aþgýn, hep birlikte bu þehre hizmet ettiklerini söyledi. 5’TE
HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Vaka sayýsýndaki artýþýn ardýndan Vali
Mustafa Çiftçi'den uyarý geldi. Vali Çiftçi,
vatandaþý pandemi kurallarýna uymalarý ve
aþý olmalarý konusunda uyardý.

‘SALGINDA
DÖRDÜNCÜ PÝK DÖNEMÝ’
Çorum'daki korana virüs vakalarý artýþý ile ilgili açýklama yapan Vali Mustafa Çiftçi, Çorum'da yaþanan vaka artýþlarýný 4'cü pik döneminin etkisi olarak açýkladý. Vaka yoðunluðu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasýnda Çorum'da yer aldý. Vali Çiftçi, makamýnda düzenlediði basýn toplantýsýyla vaka artýlarý ve aþýlanma oranlarý hakkýnda bilgi verdi. 5’TE

Emniyet kavþaðýna
''Ay-Yýldýz'' geliyor
Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, beraberinde belediye
yöneticileriyle birlikte Ahçýlar 13. Sokak ile Gazi Caddesi'ni birbirine
baðlayan kavþakta incelemelerde bulundu. Kavþakta peyzaj çalýþmasý
yapýlacaðýný kaydeden Baþkan Aþgýn, Arif Nihat Asya'nýn bir þiirinden
alýntý yaparak müjde verdi. 5’TE

Traktörün altýnda kalan
sürücü hayatýný kaybetti
Osmancýk'ta Baþpýnar köyünde ikamet
eden Abdullah Bayrak'ýn (88), Çaðlýca
mevkisinde traktörün altýnda hareketsiz
yattýðý ihbarý üzerine bölgeye jandarma ve
saðlýk ekipleri sevk edildi. Saðlýk ekiplerince yapýlan kontrolde Bayrak'ýn yaþamýný yitirdiði tespit edildi. 3’TE

BOZKIRIN
TEZENESÝ
- II - YAZISI 2’DE

Serhat Þahin

BEKTAÞ: MUHTARLAR DEMOKRASÝ
ZÝNCÝRÝNÝN ÝLK HALKASIDIR 7’DE

KOPAN ELEKTRÝK TELLERÝ
YANGIN ÇIKARDI 3’TE

Sanayicilerin sorunlarý
Kaya’ya emanet
AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oðuzhan Kaya, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný (TSO) ziyaret etti. Ziyarette sanayici ve KOBÝ'lerin sorunlarý Milletvekili Kaya'ya iletildi. Milletvekili Kaya, ilk olarak Ticaret ve
Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve Baþkan
Yardýmcýsý Mustafa Özbayram ile görüþtü. 4’TE

TOPLAM CÝRO YILLIK
YÜZDE 48,1 ARTTI 2’DE

ARAÇ ALACAKLAR DÝKKAT,
KUR ZAMMI GELÝYOR! 3’TE

2
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Ýhracat birim deðer
endeksi yüzde 9,9 arttý
Ýhracat birim deðer endeksi Aðustos ayýnda
bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %9,9 arttý. Endeks bir önceki yýlýn ayný ayýna göre, gýda, içecek ve tütünde %7,3, ham maddelerde (yakýt
hariç) %26,0, yakýtlarda %52,7 ve imalat sanayinde (gýda, içecek, tütün hariç) %8,6 arttý.
Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge
Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre; ihracat
miktar endeksi Aðustos ayýnda bir önceki yýlýn
ayný ayýna göre %38,2 arttý. Endeks bir önceki
yýlýn ayný ayýna göre, gýda, içecek ve tütünde
%28,4, ham maddelerde (yakýt hariç) %26,7,
yakýtlarda %33,5 ve imalat sanayinde (gýda,
içecek, tütün hariç) %41,6 arttý.
Ýthalat birim deðer endeksi Aðustos ayýnda
bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %27,1 arttý. Endeks bir önceki yýlýn ayný ayýna göre, gýda, içecek ve tütünde %20,0, ham maddelerde (yakýt
hariç) %67,1, yakýtlarda %59,5 ve imalat sanayinde (gýda, içecek, tütün hariç) %24,7 arttý.
Ýthalat miktar endeksi Aðustos ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %2,7 azaldý. Endeks
bir önceki yýlýn ayný ayýna göre, gýda, içecek ve
tütünde %45,2, ham maddelerde (yakýt hariç)
%16,3, yakýtlarda %27,9 ve imalat sanayinde
(gýda, içecek, tütün hariç) %8,6 arttý.
Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ
seriye göre; 2021 Temmuz ayýnda 143,3 olan
ihracat miktar endeksi %4,0 artarak, 2021
Aðustos ayýnda 149,1 oldu. Takvim etkilerinden
arýndýrýlmýþ seriye göre ise; 2020 Aðustos ayýnda 111,1 olan ihracat miktar endeksi %27,6 artarak, 2021 Aðustos ayýnda 141,7 oldu.
Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ
seriye göre; 2021 Temmuz ayýnda 106,3 olan ithalat miktar endeksi %3,6 artarak, 2021 Aðustos ayýnda 110,1 oldu. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre ise; 2020 Aðustos ayýnda
117,2 olan ithalat miktar endeksi %8,8 azalarak,
2021 Aðustos ayýnda 106,9 oldu.
Ýhracat birim deðer endeksinin ithalat birim deðer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020
yýlý Aðustos ayýnda 100,4 olarak elde edilmiþ olan
dýþ ticaret haddi, 13,6 puan azalarak, 2021 yýlý
Aðustos ayýnda 86,8 oldu.
(Haber Merkezi)

Toplam ciro yýllýk
yüzde 48,1 arttý
Sanayi, inþaat, ticaret ve hizmet sektörleri
toplamýnda
ciro
endeksi
(2015=100), 2021 yýlý Aðustos ayýnda yýllýk %48,1 arttý.
Toplam cironun alt detaylarýna bakýldýðýnda; 2021 yýlý Aðustos ayýnda yýllýk sanayi sektörü ciro endeksi %56,7, inþaat ciro endeksi %36,8, ticaret ciro endeksi
%39,1, hizmet ciro endeksi %66,9 arttý.
Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre;
sanayi, inþaat, ticaret ve hizmet sektörleri
toplamýnda ciro endeksi (2015=100),
2021 yýlý Aðustos ayýnda aylýk %4,0 arttý.
Toplam cironun alt detaylarýna bakýldýðýnda; 2021 yýlý Aðustos ayýnda aylýk sanayi sektörü ciro endeksi %5,5, inþaat ciro endeksi %0,5, ticaret ciro endeksi
%3,9, hizmet ciro endeksi %2,1 arttý.
(Haber Merkezi)

Herkese Merhaba; ülkemizin en büyük deðerlerinden biri olan Sayýn Neþet Ertaþ'ýn hayat hikayesini sizlerle paylaþmaya devam ediyorum. Geçtiðimiz hafta 50'li yýllardan itibaren
yaptýðý türkülerle özellikle Orta Anadolu ve
bozlak türkülerini kayda aldýðý dönemlerden
baþlamýþtýk. Sesinin, sazýnýn yanýna yüreðini
koyan, ilerleyen zamanlarda kalemini de ekleyerek yazdýklarýný da seslendiren sanatçýnýn
hayat hikayesine ; Garip Bülbül'ü anmaya kaldýðýmýz yerden devam edelim.
Neþet'i anlayabilmek için aslýnda ilk önce
ustalarýna göz atmamýz gerekiyor. Aþýk geleneðinin son büyük temsilcilerinden biri olan
Neþet'in ustasý ve babasý Muharrem Ertaþ'tan
kalan miras gibi aslýnda. Muharrem Ertaþ'ýn
ustam dediði 'Yusuf Deveci'' bir zurna ustasý
ve Bozlak söylemeyi de ustasýndan öðrenip
oðluna aktarmýþ Muharrem Baba. Kýrþehir yöresinin önemli isimleri Toklumenli Âþýk Said ve
oðlu Âþýk Seyfullah'ýn bayraðýný Muharrem Ertaþ eliyle alan Neþet Ertaþ, ayný dönemde Hacý Taþan, Çekiç Ali ve Þemsi Yastýman'la birlikte yürümüþ. Maalesef daha önceki kuþaða ait
hiçbir kayda rastlayamýyoruz ama özellikle
'40'lý yýllardan itibaren yapýlan kayýtlar, bu geleneði bugüne taþýyor. Bozlak dediðimiz aslýnda geçmiþten günümüze gelen bir müzik türü
ama maalesef 1940'lardan önce ülkemizde bu
kayýtlara dair herhangi bir bilgi yok çünkü bu
kayýtlarý alacak bir kurum ya da kuruluþ yok.
1960'lý yýllar, Türkiye'de yoðun bir iç göçün yaþandýðý, þehirleþme hýzýnýn ivme kazandýðý,

baþta müzik ve eðlence olmak üzere, þehir hayatýnýn nimetlerinden faydalanmak isteyen
þehrin yeni sakinlerinin gazinolara, sinemalara, pavyonlara ve konserlere koþtuðu yýllardýr
biraz da… Neþet bu zaman diliminde insanlarýn dertlerini de seslendirmiþ, kalplere dokunmuþtur. Zeki Müren'den Emel Sayýn'a pek çok
isim, repertuvarýna en az bir Neþet Ertaþ türküsü almýþtýr ve Neþet'in popüler olma sebeplerinden biri de budur. Kimse türküleri Neþet gibi
söyleyemez.
Neþet'in hayatýný aslýnda üç ana baþlýkta
toplamak isterdim; Kýrþehir'den Ankara'ya gelmesi - Ýstanbul dönemi ve orada yaþadýklarý ve son olarak Almanya'ya gidip orada biraz inzivaya çekilip son kez ülkesine dönmesi. Eserlerine dikkatlice baktýðýmýzda Ýstanbul'da pavyonlarla radyo arasýnda gidip gelmiþ Neþet Ertaþ; birkaç plak yapmýþ ama orada kalmamýþ,
Ankara'ya yerleþmiþ. Türkülerini, Ankara'da
yazmaya baþlamýþ, O dönem onu ziyarete gelen babasýna akýl danýþmýþ, "Adýmý söylemiyorum, ne diyeyim, nasýl imza atayým?" diye sormuþ, babasýndan gelen cevabý iþaret kabul etmiþ: "Bize garipler derler." Garip mahlasýný alma hikâyesi böyle. Aslý Yozgat'tan Kýrþehir'eordan Ankara'ya - O'nu büyüten þehire gelme
hikayesidir. Zaman zaman Ýstanbul'a gitmiþ,
plak doldurup geri dönmüþ ama hayatýný, '70'li
yýllarýn ortalarýna kadar Ankara'da sürdürmüþtür. Arada yaþadýðý gönül iliþkileri yüzünden alkole düþtüðü yer de burasýdýr; en bilineni de
Leyla'dýr. Parmaklarýndaki uyuþmayý hissedin-

SERHAT ÞAHÝN
ce yönünü deðiþtirmeye karar vermiþtir. Ankara Radyosu'nda "Kýrþehirli mahalli sanatçý"
olarak iþe baþladýðý dönemde tam olarak ayný
zaman dilimine denk gelmektedir.
Hacettepe Hastanesi'nde tedavi olmuþ,
sonrasýnda yolu Almanya'ya düþmüþtür. Bu
maceranýn sebebini tahmin edebiliyorum; abisinin yanýnda bir süre yaþadýktan sonra oturma izni almak için hükümete baþvurmuþ ve
orada müzik yaparken karþýlaþtýðý bir okul müdürü tarafýndan saz derslerine girmesinden
dolayý 'öðretmen 'olarak Almanya'da kalmaya
devam etmiþtir. 80'li yýllarýn ortalarýna kadar da
Türkiye'ye hiç dönmemiþtir. Sessizliði, ölümüne yorulmuþ. Bir dönem, Türkiye'de "rahmetli"
olarak anýlmýþ. Televizyona çýkmayan, röportaj
vermeyen, sessizce türkülerini söyleyen bir
isimken bir anda büyük konserlere, büyük buluþmalara imza atmýþtýr. Sonrasýný anlatmaya
gerek yok sanýrým çünkü hakkýnda yazýlan kitaplar, çekilen belgeseller de bu baþarýnýn bir
kanýtý niteliðindedir. Bütün zamanlarýn en iyilerinden biri olan Neþet'in hayatý da çok zor süreçleri atlatarak geçmiþtir ve dönem dönem ortalýktan kaybolup - yeniden gün yüzüne çýkmýþtýr. Bunun en geçerli sebebi ise ; yaþananlarýn saza ve söze yansýmasý için sadece yaþanmýþlýklardan deðil ; belirli bir dönem piþerek hazýrlanmasýndan kaynaklýdýr. Her bir türküsü gelecek nesillere ders niteliðindedir. Neþet'in dizeleriyle bitirmek istiyorum. '' Bir anadan dünyaya gelen yolcu - görünce dünyaya
gönül verdin mi?

HÜBTUAM yine ilki baþardý
Hitit Üniversitesi plastik oyuncak, giysi, ayakkabý ve türevi eþyalarýn analizinde Anadolu'nun ilk akredite üniversitesi oldu.
Hitit Üniversitesi plastik oyuncak, giysi, ayakkabý ve türevi eþyalarýn analizinde uluslararasý standartlarda akredite laboratuvara sahip, Anadolu'nun ilk üniversitesi oldu.
Türk Akreditasyon Kurumu, Hitit
Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi'ni (HÜBTUAM) plastik eþyalarýn test ve
analizi konusunda yetkilendirdi.
HÜBTUAM Müdürü Prof. Dr. Ýrfan Kurtbaþ, yaptýðý açýklamada,
HÜBTUAM'da 2017 yýlýndan bu yana giyecek ve plastik oyuncaklarda
ftalat, azo boyar gibi zararlý maddelerin analizinde bölgeye hizmet verdiðini söyledi.
Söz konusu analizler alanýnda
uluslararasý akreditasyon alabilmek
için çalýþmalarýnýn yaklaþýk 2 yýl önce baþlatýldýðýný ifade eden Kurtbaþ, "Gelmiþ olduðumuz noktada,

Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik
Uygulama ve Araþtýrma Merkezi,
özellikle plastiklerde, giysilerde ve
ayakkabýlarda ftalat azo boyar, pah,
krom altý gibi zararlý maddelerin
analizleri konusunda akredite bir laboratuvar denetimini baþarýyla atlattý."dedi.
Yurt dýþý ve yurt içinden gelen
plastik oyuncak ve türevlerin standartlara uygunluk testlerinin, artýk
Hitit Üniversitesi'nde yapýlabileceðini dile getiren Prof. Dr. Kurtbaþ,
þunlarý kaydetti:
"Ticaret Bakanlýðýyla yaptýðýmýz
ön görüþmelerde bölgemizde özellikle yurt dýþýndan gelen, yurt içinde
üretilen ve insanlarýn saðlýðýný
olumsuz yönde etkileyebilecek zararlý maddelerin tahlili, test ve analizlerini laboratuvarýmýzda yapabileceðimizi arz ettik. Bu anlamda bölgemizde hizmet veren bir laboratuvar zaten bulunmamaktadýr. Gelmiþ
olduðumuz noktada, ülkemize ve
milletimize yararlý sonuçlar sunmayý temenni ediyoruz."

Ýrfan Kurtbaþ

"ANADOLU'NUN TEST
MERKEZÝ OLABÝLÝRÝZ"
Plastik eþya ve türevi ürünlerin,
standartlara uygun üretilip üretilmediði konusunda denetimlerin hayati
önem arz ettiðini ifade eden Prof.
Dr. Kurtbaþ, þunlarý kaydetti:
"Ucuz, iþlemesi daha kolay bir
ham madde olduðu için plastik eþyalarýn piyasada giderek yaygýnlaþ-

týðýný görüyoruz. Dolayýsýyla halk
saðlýðýný korumak ve kullanýcýlarýn
gönül rahatlýðý içinde bu ürünleri
kullanabilmesini saðlamak için bu
ürünlerin düzenli olarak denetlenmesi gerekiyor. Türkiye'de bu anlamda çoðunlukla Ýstanbul bölgesinde analizler gerçekleþmektedir.
Bakanlýk tarafýndan Anadolu'nun
çeþitli yerlerinde bu kapsamda yapýlan piyasa denetiminden elde edilen ürünler Ýstanbul bölgesindeki
akredite laboratuvarlara gönderilmekte, burada analizleri gerçekleþtirilerek uygun olup olmadýklar belirlenmektedir. Hitit Üniversitesi olarak biz de bu alanda akredite laboratuvara sahip olduktan sonra, Ticaret Bakanlýðý ile gerekli görüþmeleri yaptýk ve önemli rol oynayabileceðimizi arz ettik. Bu giriþimlerimiz
olumlu sonuçlanýrsa, Hitit Üniversitesi, Anadolu'nun test ve analiz
merkezi olabilir. Þu anda, üniversite
laboratuvarý olarak bu kapsamda
akredite tek laboratuvarýz."
(Haber Merkezi)

'Muhtarlýk yerel demokrasinin
en eski örneðini temsil ediyor'

Çerikçi ve yönetiminden
ulu çýnarlara ziyaret
Çorum Hitit Esnaf ve Sanatkarlar
Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný
Erdoðan Çerikçi ve yönetimi, Türkiye
Emekliler Derneði'ni ziyaret etti.
Çorum Hitit Esnaf ve Sanatkarlar
Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný
Erdoðan Çerikçi, beraberinde yönetim
kurulu üyeleriyle birlikte Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný
Hýdýr Kýnýklý'yý ziyaret etti. Ziyarette yapýlabilecek ortak projeler konuþuldu.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti
dile getiren Hýdýr Kýnýklý, Çerikçi ve yönetimine teþekkür etti. (Haber Merkezi)

Çorum'un Sungurlu Ýlçesi'nde 19
Ekim Muhtarlar Günü dolayýsýyla kutlama etkinliði gerçekleþtirildi.
Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamýnda Atatürk Meydanýnda tören düzenlendi. Muhtarlar, Kaymakam Fatih
Görmüþ ile birlikte Atatürk Anýtýna çelenk býraktý. Saygý duruþunda bulunulmasýnýn ardýndan Ýstiklal Marþý okundu.
Törende günün anlam ve önemini
belirten bir konuþma yapan Cevheri
Mahallesi Muhtarý Ramazan Ergiþi, "19
Ekim 1829 da Ýstanbul nüfus sayýmýnýn
yapýlmasý ve bu nedenle yayýnlanan
Hattý-ý Hümayun'un muhtarlýk kurumu
tesisine giden yolu açtýðý göz önünde
bulundurularak, bu tarihi günden hareketle
Cumhurbaþkanlýðýmýzýn
19.10.2015 tarih ve 11 sayýlý genelgesi
ile her yýl 19 Ekim günü Muhtarlar Günü
olarak kutlanýyor. Bu anlamlý günün halkýmýza ve görevlerini fedakarca yürüten
tüm muhtarlarýmýza hayýrlý olmasýný diliyorum" dedi.
Muhtarlýk müessesesi kültürümüz
ve toplumsal hayatýmýzýn önemli yapý
taþlarýndan olup yerel demokrasinin en
eski örneðini temsil eden, devletimizin
her noktadaki kurumsal temsilciliði olduðu aþikardýr diyen Muhtar Ramazan
Ergiþi, ''Muhtarlarýmýz bulunduðu ma-

halle veya köyde devletimizin tüm kurumlarýný temsil etmekte ve halkýmýzla
devlet kurumlarý arasýnda köprü vazifesi görmektedir. Yönetim anlayýþýmýz da
vatandaþlarýmýzýn devletimize ihtiyaç
duyduðunda çalacaklarý ilk kapýnýn
muhtarlýklarýmýz olduðu bilinci çok
önemli yer tutmaktadýr. Günümüzde
kendini yenileyen kurumlarýn baþýnda
gelen muhtarlýklar, en ücra yerleþim yerine bile çaðdaþ kamu yönetimi anlayýþýný taþýyarak hem sevinçte hem de hüzünde halkýnýn her zaman yanýnda ve
hizmetindedir. Muhtarlarýmýzýn zor þartlar ve kýsýtlý imkanlarla yürüttükleri fedakarca hizmetlerin karþýlýðý manevi haz

olsa da son dönemde yapýlan maddi ve
manevi iyileþtirmelerin artarak devam
etmesi devletimizin muhtarlara verdiði
önemin bir göstergesidir. Gerek milleti
gerekse devleti temsil gibi önemli bir
görevi yürüten muhtarlarýmýza hizmetlerin den dolayý þükranlarýmý sunuyor, ilçemiz de görev yapan tüm mahalle ve
köy muhtarlarýmýzýn Muhtarlar Gününü
en kalbi duygularýmla kutluyor, selam
ve sevgilerimi sunuyorum" þeklinde konuþtu. Muhtarlar günü programýna Ýlçe
Kaymakam Fatih Görmüþ, Belediye
Baþkan vekili Bahri Sezen, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok
sayýda muhtar katýldý.
(ÝHA)
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VALÝ ÇÝFTÇÝ, KORONAVÝRÜS PANDEMÝSÝNÝN ACI TABLOSUNU PAYLAÞTI.

KORONAViRÜS
1272 CAN ALDI
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, koronavirüs
salgýný nedeniyle bugüne kadar 1272 kiþinin
hayatýný kaybettiðini açýkladý.
Vali Çiftçi, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan
Çorum'da vaka oranýnýn 100 binde 436,31
olarak açýklandýðýný hatýrlattý.
Pandeminin baþladýðý ilk günden itibaren
Çorum'da 1272 kiþinin hayatýný kaybettiðini
açýklayan Vali Mustafa Çiftçi, hastanelerde
þu anda 159 hastanýn yatarak tedavi gördüðünü, 21 hastanýn
yoðum bakýmda, 16
hastanýn da entübe
olarak tedavilerine
devam
edildiðini
vurguladý.
Vali Çiftçi, vakalarýn artýþýnda mevsimler
etkilerin
önemli rol oynadýðýný da sözlerine ekleVali Mustafa Çiftçi
di. (Haber Merkezi)

Otomobil fiyatlarýna bir zam daha geliyor.
Döviz kurundaki yükseliþ nedeniyle markalar
yüzde 5'e varan fiyat artýþýna gitme hazýrlýðýnda. Kurdaki yükseliþ yüzde 50 ÖTV bareminde
olan birçok modeli yüzde 80'lik vergi dilimine
sokacak. Böylece fiyatlara 60 bin TL'lik vergi
farký eklenecek.
Çip kriziyle boðuþan otomobil pazarýna bir
darbe de artan döviz kurundan geldi. Kurun son
bir ayda yüzde 10'a yakýn artmasýyla markalar,
kasým ayýnda otomobillere yüzde 3 ila yüzde 5
arasýnda zam yapmaya hazýrlanýyor. Zam oranýnýn Ocak 2022'ye kadar kademli olarak yüzde
12'ye çýkabileceði söyleniyor. Diðer yandan, kur
nedeniyle yapýlacak bu güncelleme, yüzde 50
ÖTV bareminde olan birçok modeli yüzde 80'lik
vergi dilimine sokacak. Yani fiyata bir de 60 bin
TL'lik vergi farký eklenecek. Sektör temsilcileri,
çip sorunu çözülse de artan fiyatlarýn talebi aþaðý çekeceðini dile getiriyor. Sýfýr araçlarda yaþanan bu geliþmelerin son aylarda düþüþe geçen
ikinci el pazarýný hareketlendirmesi bekleniyor.

Kopan elektrik telleri
yangýn çýkardý
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, bir inþaattan düþen malzemelerin kopardýðý elektrik
tellerinin kýsa devre yapmasý sonucu bir evde yangýn çýký. Evin mutfaðýndaki ocaðýn
bomba gibi patladýðý yangýn, itfaiye ekipleri
tarafýndan söndürüldü.
Olay, Çorum'un Sungurlu ilçesi Hacettepe Mahallesi 11074 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde
bulunan bir inþaattan düþen malzemeler
elektrik tellerini kopardý. Elektrik tellerinin
kýsa devre yapmasý neticesinde Haydar Akpýnar'a ait evin mutfak kýsmýnda bulunan
ocak bomba gibi patladý. Patlama sonrasýnda evden alevlerin yükseldiðini gören vatandaþlar durumu 112 Acil Çaðrý Merkezine
bildirdi.
Ýhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri
sevk edildi. Kýsa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile
alevler evin tamamýna yayýlmadan kontrol
altýna alýndý. Elektrik tellerinin kýsa devre olmasý neticesinde bölgede bulunan birçok
evdeki elektronik eþyalarýn da zarar gördüðü öðrenildi.
Olayla ilgili inceleme baþlatýldý.
(ÝHA)

Traktörün altýnda kalan
sürücü hayatýný kaybetti
Osmancýk'ta traktörün altýnda
kalan sürücü hayatýný kaybetti.
Baþpýnar köyünde ikamet eden
Abdullah Bayrak'ýn (88), Çaðlýca
mevkisinde traktörün altýnda hareketsiz yattýðý ihbarý üzerine bölgeye
jandarma ve saðlýk ekipleri sevk
edildi. Saðlýk ekiplerince yapýlan

Araç alacaklar dikkat,
kur zammý geliyor!

kontrolde Bayrak'ýn yaþamýný yitirdiði tespit edildi.
Bayrak'ýn cenazesi, savcý incelemesinin ardýndan kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapýlmak üzere Osmancýk Devlet
Hastanesi morguna kaldýrýldý.
(Haber Merkezi)

ZAM MOLASI KISA SÜRDÜ
Türkiye, dünyada otomobil vergisinin en
yüksek olduðu ülke konumunda. Yüksek ÖTV
oranlarý nedeniyle birçok modelde fiyatýn yarýdan fazlasýný vergi oluþturuyor. Bazý modellerde
ise bu oran aracýn çýplak fiyatýnýn üç katýna ulaþýyor. Otomobilin Türkiye'de ulaþýlabilir olmasýný
zorlaþtýran bir diðer neden de döviz kurundaki
yükseliþ. Otomotiv kura en baðýmlý sektörlerden
biri. Fiyatlar kur artýþýna paralel sürekli yükseliyor. Son 4 yýlda otomobillerdeki fiyat artýþý yüzde 200'ü geçmiþ durumda. Sadece ocak ayýndan bu yana fiyatlar yüzde 20'nin üzerinde arttý.
Aðustos ayýnda hükümetin ÖTV matrahlarýnda
güncellemeye gitmesi ile fiyatlarda indirim gündeme gelmiþti. Yüzde 50 ÖTV dilimine girmeyi
baþaran modellerde indirim oraný 60 bin TL'ye
kadar çýkýyordu. Ancak, tüketici çip krizi nedeniyle bu indirimlerin avantajýný yakalayamadan
yeni zamlar gündeme geldi. Matrahý deðiþimi ile
fiyatlarýn aðustos öncesini bile aratmasý kaçýnýlmaz görünüyor.
"MARKALAR ÝÇÝN
FÝYAT ARTIÞI KAÇINILMAZ"
Otomotiv Distribütörleri Derneði'nin (ODD)
Genel Koordinatörü Dr.Hayri Erce, ister ithalatçý ister yerli üretici olsun, vergi ve faizlerin yaný
sýra sektörü en olumsuz etkileyen parametrelerden birinin döviz kuru olduðunu vurgulayarak,
"Markalar kur artýþýný hemen birebir yansýtmýyorlar. Ancak ay sonu geldiðinde, kurdaki yükseliþle artan maliyetler katlanýlamaz seviyeye
geldiðinde, zam da kaçýnýlmaz oluyor. Rekabetin yoðun olduðu bu sektörde, markalar o günkü stratejisi, stoðu ve pazar payý hedefine baðlý
olarak farklý oranlarda fiyatlarý güncelliyor" diye
konuþtu.
"MATRAH DEÐÝÞÝYOR, FÝYAT SIÇRIYOR"
Artan fiyatlar ile matrah deðiþiminin söz konusu olduðunu ve bazý modellerde fiyatlarýn bir
anda sýçradýðýný ifade eden Erce, "Fiyatlardaki
küçük deðiþimler nedeniyle bir model yüzde 50
ÖTV diliminden yüzde 80'e çýktýðýnda fiyat bir
anda 60 bin TL'ye yakýn artýyor. Yani sadece kur
artýþý kaynaklý zam deðil vergi yükü de ekleniyor
ve çarpan etkisi yapýyor" dedi. (Haber Merkezi)

Ahmet Hamdi Ertekin son
yolculuðuna uðurlandý

Federasyondan Ahlatcý'ya ziyaret
Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Baþkaný Metin Akkuþ,
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý'yý
ziyaret etti.
Çorum'a gelen Dünya Çorumlu
Dernekler Federasyonu Genel Baþkaný Metin Akkuþ, beraberinde Siyasi Ýþler Baþkaný Hüseyin Akman, Gençlik
Kollarý Baþkaný Recep Akça ve Baþkan Yardýmcýsý Hatice Aksu ile birlikte
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý
ile görüþtü. Ziyarette Çorum'un geliþmesine katký sunacak projeler hakkýnda istiþarede bulunuldu.
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, "Çorum'dan baþka bir yerde yaþýyor olmalarýna raðmen memleket özlemi ve sevdasýyla hareket eden tüm
hemþehrilerimize teþekkür ediyorum"
dedi. (Haber Merkezi)

Ýskilip'in kanaat
önderlerinden Ahmet
Hamdi Ertekin, öðle
namazý sonrasýnda
kýlýnan cenaze namazýyla son yolculuðuna
uðurlandý.
Ýlçede yýllarca Vaizlik görevi yaparak
halkýmýza öðretici ve
eðitici hizmetlerinde
bulunan 'Hamdi Hafýz'
lakaplý Ahmet Hamdi
Ertekin'in cenaze namazýna, Ýskilip Belediye Baþkan Ali Sülük,
siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, daire
amirleri, mesai arkadaþlarý ve tüm sevenleri katýldý.
Cenaze namazý
sonrasýnda açýklamada bulunan Belediye
Baþkaný Ali Sülük, "Ýlçemizin yetiþtirmiþ olduðu son dönem din
âlimi Hamdi Hafýz Hocamýzý
ebediyete
uðurladýk. Dinimiz ve
Ýlçemize önemli hizmetlerde bulunan hocamýza Allah'tan rahmet, kederli ailesine
ve tüm sevenlerine
baþsaðlýðý diliyorum"
dedi. (Haber Merkezi)

Erdoðan'ýn maaþý 2022
yýlýnda 100 bin lira olacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen bütçe teklifine göre
Cumhurbaþkaný Erdoðan, maaþýna yüzde 14 oranýnda zam yaptý.
Teklifin kabulü sonrasýnda 2022
bütçesi kapsamýnda Erdoðan'ýn
maaþý 100 bin TL olacak.
TBMM'ye sunulan bütçe teklifine göre Cumhurbaþkaný Erdoðan, kendi maaþýna yüzde 14.4
zam yaptý. Eðer teklif kabul edilirse, Erdoðan'ýn 88 bin lira olan

maaþý 100 bin liraya çýkacak.
CHP Grup Baþkanvekili ve
Manisa Milletvekili Özgür Özel,
TBMM'ye sunulan bütçe teklifi ile
ilgili açýklama yaptý. Özel açýklamasýnda "TBMM'ye sunulan bütçe teklifine göre Tayyip Erdoðan
kendi maaþýný yüzde 14,4 oranýnda rekor zamla 100.000 TL'nin
üzerine çýkardý. Alacaðý aylýk zam
4,5 asgari ücret tutarýnda" ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)
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Sanayicilerin sorunlarý
Milletvekili Kaya'ya emanet
AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oðuzhan
Kaya, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný
(TSO) ziyaret etti. Ziyarette sanayici ve KOBÝ'lerin sorunlarý Milletvekili Kaya'ya iletildi.
Milletvekili Kaya, ilk olarak Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Özbayram ile görüþtü.
Milletvekili Kaya, TSO Baþkaný Baþaranhýncal ve Baþkan Yardýmcýsý Özbayram, esnaf
ve sanayicilerin sorunlarý bu sorunlarýn çözümü için yapýlmasý gereken çalýþmalar hakkýn-

da görüþ alýþveriþinde bulundu.
Çorum Milletvekili Oðuzhan Kaya, daha
sonra TSO Baþkaný Baþaranhýncal, Baþkan
Yardýmcýsý Özbayram ve yönetim kurulu üyelerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen toplantýda iþ
dünyasýnýn sorunlarýný ve taleplerini dinledi.
Milletvekili Kaya, sanayicilerin sorunlarýnýn
çözümü noktasýnda gereken çalýþmalarýn hayata geçirileceðini kaydetti. TSO Baþkaný Çetinbaþaranhýncal ve Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Özbayram ise Milletvekili Kaya'ya ziyareti
için teþekkür etti.
(Haber Merkezi)

Baþkan Þahiner, CHP Liderinin
bürokrat çaðrýsýna destek verdi
Orhan Vargeloðlu

'MUHTARLAR
DEMOKRASÝNÝN
TEMEL TAÞIDIR'
Deva Partisi Çorum Ýl Baþkaný Orhan Vargeloðlu, 19 Ekim Muhtarlar günü nedeni ile
bir kutlama mesajý yayýnladý.
Vargeloðlu, "1829 yýlýndan bu yana vatandaþlarýmýzýn devlet kurumlarýyla olan iliþkilerinde aracý bir rol oynayan, seçimle iþ baþýna
gelmiþ, kamu yönetim zincirinin ilk halkasý
muhtarlarýmýz, demokrasinin ilk halkasýný
oluþturmakta, yerel demokraside devletimizin
kurumsal temsilcileridir. Muhtarlar vatandaþlarýmýzýn ihtiyaçlarýnýn ve beklentilerinin karþýlanmasýnda, sorunlarýnýn çözüme kavuþturulmasýnda olmazsa olmaz bir öneme sahip
olup, mahallelerimizde ve köylerimizde devletimizin gören gözü, iþiten kulaðýdýr.
Mevcut her türlü sorunun çözümünde ve
taleplerin yerine getirilmesinde açýk kapý
olan, vatandaþýn derdiyle dertlenen, devletmillet bütünleþmesinin tesisinde önemli bir
role sahip olan muhtarlarýmýz, yaptýklarý bu
fedakâr çalýþmalarla her türlü takdiri hak etmektedirler. Bu duygu ve düþüncelerle, bütün
muhtarlarýmýzýn Muhtarlar Günü'nü kutluyor,
çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum" ifadesini
kullandý.
(Haber Merkezi)

'Engelli vatandaþlarýmýzýn
yüzünü güldürerek
mutlu oluyoruz'
AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, engelli vatandaþlarý sevindirmeye devam ediyor. Milletvekili Ceylan bu defa da daha önce kendilerinden tekerlekli sandalye isteðinde bulunan Mimar
Sinan Mahallesinde oturan engelli Elvan
Yalvaç ile Üyük Köyü'nde ikamet eden Hatice Eser'in isteðini yerine getirdi. Tekerlekli
sandalyeleri temin eden Milletvekili Ceylan,
Ýl Genel Meclis Baþkaný Mehmet Bektaþ,
AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Yýlmaz Peker
ve muhtarlar aracýlýðý ile tekerlekli sandalyeleri engelli vatandaþlara ulaþtýrdý.
Üyük Köyü'nden Hatice Eser ve Mimar
Sinan Mahallesi'nde ikamet eden Elvan Yalvaç ile tekerlekli sandalyenin tesliminde telefonla görüþme yapan Milletvekili Ceylan,
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ve
kendilerine hayýr dua etmelerini istedi.
Tekerlekli sandalyeler için Milletvekili
Ceylan'a teþekkür eden Eser ile Yalvaç, her
zaman Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn ve Milletvekili Ceylan'ýn yanýnda olduklarýný ifade ederek, desteklemeye devam edeceklerini söylediler.
Engelli vatandaþýn hayati bir ihtiyacýný
karþýlamanýn mutluluðunu yaþadýklarýný belirten Ceylan, "Görevimiz vatandaþlarýmýzýn
mutlu olmasý. AK Parti olarak, engelli sandalye ihtiyacý olan vatandaþlarýmýzýn, ihtiyaçlarýný giderme noktasýnda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.
Engelli vatandaþlarýnýn hayatlarýna dokunmak adýna iyilik projelerine devam edeceklerine vurgu yapan Ceylan, " Þehrimizde
tekerlekli sandalyesi olmayan engelli vatandaþlarýmýzý tespit ederek sorunlarýný çözmeye devam ediyoruz. Hemþerilerimize
sandalyelerini hediye ederek, sorunlarýný
kendilerinden dinliyoruz. Bize iletilen sorunlarý çözmek için var gücümüzle çalýþýyoruz.
Emeklerimizin karþýlýðýný vatandaþlarýmýzýn
yüzünün güldüðünü görerek alýyoruz. Onlarýn yüzünü güldürerek, bizler de mutlu oluyoruz" diye konuþtu.
(Haber Merkezi)

Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, CHP Lideri Kemal
Kýlýçdaroðlu'nun bürokratlara yaptýðý çaðrýya destek verdi. Þahiner,
"Yaptýðý açýklamaya aynen katýlýyorum" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu,
sosyal medya hesabý üzerinden
paylaþtýðý video ile gündemi deðerlendirmiþti. Paylaþýmýndan devlete
hizmet eden memurlara ve bürokratlara çaðrýda bulunmuþ devlete
deðil, þahsi çýkarlara hizmet etmenin sorumluluðu olduðunu dile getirmiþti.
"HÜKÜMETÝN ÝL VE ÝLÇE
BAÞKANI GÝBÝ ÇALIÞAN
ÞAHISLARLARLA ÇALIÞMAK
DURUMUNDA KALIYORUZ"
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner de CHP Lideri Kemal Kýlýçdaroðlu'na destek verdi. "Ýl
ve ilçede de devlet memuru ve bürokrat olduðunu unutup, hükümetin
Ýl ve ilçe baþkaný gibi çalýþan þahýslarlarla çalýþmak durumunda kalýyoruz" diyen Baþkan Þahiner, açýk-

Abdulkadir Þahiner

lamasýnda þu ifadelere yer verdi:
Bizlerin de muhalefet Belediyesi
olarak çok büyük sýkýntýlarýný yaþadýðýmýz, Kýlýçdaroðlu'nun geçtiðimiz
günlerde yaptýðý açýklamaya aynen
katýlýyorum. Maalesef Ülkemiz genelinde olduðu gibi yaþadýðýmýz il
ve ilçede de devlet memuru ve bürokrat olduðunu unutup, hükümetin
Ýl ve ilçe baþkaný gibi çalýþan þahýslarlarla çalýþmak durumunda kalýyoruz. Hatta daha da ileriye gidersek,

Kemal Kýlýçdaroðlu

hükümetin il, ilçe baþkanlarý bile bu
kesim kadar siyaseti beceremiyorlar. Bunlar yetmezmiþ gibi bir de AK
Parti kisvesi altýnda Milli eðitim baþta olmak üzere birçok bakanlýða
baðlý kuruluþlardan haksýz ihaleler
alarak milleti sömüren, tenhada kedi, kalabalýkta aslan kesilen, usulsüzlüklerini "millilik" kelimesi altýna
gizleyen yamyamlarla da uðraþýyoruz. Hizmetkarý olduðumuz halkýmýza hizmet etmek için yaptýðýmýz ça-

lýþmalarýn, partilerine þirin görünmeye çalýþan bürokratlar tarafýndan
engellenmesinden yorulduk artýk.
Dünyalýk makam hýrsý hepinizin gözüne perde çekmiþ. Allah'ýn adaletini aklýnýzdan çýkarmayýn. Her gün
AK Parti'ye ve TÜGVA'ya üye olmadýðý için iþ bulamayan gençlere
olumsuz cevap vermekten biz utandýk, siz utanmýyorsunuz. Yaþadýðý
þehrin Belediye Baþkaný muhalefet
partisinden olduðu için, karþýlaþtýðý
zaman kaçacak delik arayan, iktidar
partisinin ilçe baþkanýný görünce de
ceketinin düðmelerini boðazýna kadar ilikleyen zihniyete söyleyecek
söz bulamýyoruz artýk. Oysa bizim
kapýmýz dost kapýsý gelene can feda, selam Allah'ýn selamý verene
can feda anlayýþýný ilmek ilmek ruhuna iþleyenlerdeniz biz Elhamdülillah. Hiç kimse unutmasýn ki, bu
düzen elbet deðiþecek. Milletimizin
verdiði yetkiye dayanarak bütün engelleri aþmaya devam edeceðiz. Bu
necip milletin hakkýný, hukukunu üç
beþ iktidar sevdalýsý memur-bürokratýn tekeline býrakmayacaðýz."
(Furkan Kalkan)

'Milletin parasýyla ahýr yaptýlar' iddiasý
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Çorum'da milyonlarla lira harcanarak yapýlan, bin öðrencinin
eðitim görebileceði eðitim kompleksi kaderine terk edildiðini, Þehit
HABERÝ
ÝZLEMEK
Doðan Mutlu'nun isminin verildiði
ÝÇÝN KODU okul binasýnda þu anda hayvan
OKUTUN
beslendiðini söyledi.
Okulun bulunduðu yeri ziyaret eden CHP Ýl
Baþkaný Mehmet Tahtasýz, 1 yýl önce gündeme
getirilmesine raðmen yetkililer herhangi bir tedbir almadýðýný kaydetti. Eðitim kompleksi bir yandan çürümeye terk edildiðini vurgulayan Tahtasýz, "Ahýr olarak kullanýlmaya devam ediliyor"
dedi. Okul binasýnýn içerisinde hayvanlar beslenirken, okul bahçesinde de hayvanlarýn içmesi
için suluklar yerleþtirildiði, ayrýca binanýn bir bölümünde ise samanlýk oluþturulduðu görülüyor.
"BÝN ÖÐRENCÝNÝN EÐÝTÝM
GÖREBÝLECEÐÝ OKUL BÝNASINDA
HAYVAN BESLENÝYOR"
Çevre sakinlerinin Tahtasýz'a verdiði bilgiye
göre, Aþdaðul Þehit Doðan Mutlu Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu, harabeye dönüþtü, kaderine
terk edildi. Camlarý kýrýlan ve bakýmsýz býrakýlan
okul binasýnda þimdi hayvan besleniyor.
"KÝMSE ÝLGÝLENMEDÝ, BÝNA HALEN
AHIR OLARAK KULLANILIYOR"
Bir yýl önce ayný yerde inceleme yapan ve
okul binasýnýn ahýr haline getirilmesine tepki
gösteren, konuyu kamuoyunun gündemine taþýyan CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, herhangi
bir geliþme yaþanmamasý üzerine ayný binada
tekrar inceleme yaparak basýn açýklamasýnda
bulundu. Tahtasýz, "36 bin metrekare alana sahip, geniþleme alanlarý da bulunan eðitim
kompleksi, bölgeye hizmet edecek ve kalkýnmasýna destek verecek bir projeyle deðerlendirilmesi gereklidir. 2 yýllýk meslek yüksek okulu,
veterinerlik, ziraat fakültesi olabilir. Ayrýca bölgede yapýlan arkeolojik kazýlardan gerek sergi,
gerekse de farklý amaçlarla da kullanýlabilir.
1000 öðrencinin eðitim görebileceði okulda 15
derslik, müdür ve müdür yardýmcýsý odalarý, ana
sýnýfý, laboratuar, kütüphane, bilgi teknolojileri

sýnýfý, öðretmenler odasý, hizmetli odasý, 350 kiþilik yatakhane (kýz pansiyon, erkek pansiyon),
350 kiþilik yemekhane ve 15 adet lojman bulunuyor. Okulun kendi arazisi 36 dönüm, ayrýca
yanýnda okul arazisine katýlabilecek 30 dönüm
arazi ise hazýr bekliyor. Bu okul binasý 7 yýl kullanýldý, sonra kapatýldý. Þu anda atýl bir durumda, virane bir görünüm içerisinde."
"YALAN SÖYLEMEYÝN,
HALKI KANDIRMAYIN"
Tahtasýz, okul binasýnýn Adalet Bakanlýðýna
devredildiðine ve buranýn açýk ceza infaz kurumu yapýlacaðýna dair kendilerine bilgi verildiðini,
ancak bu konuda herhangi bir çalýþma yapýlmadýðýný, binanýn halen Milli Eðitim Bakanlýðýna ait
olduðunu söyledi.
"Yalan söylemeyin, halký kandýrmayýn" diyerek duruma tepki gösteren Tahtasýz, "Bu bina
halkýn parasýyla yapýlmýþtýr, heba edilemez. Yazýktýr, günahtýr. Talebimiz Ortaköy'ümüze, Aþdaðul'umuza bölgemize katký verecek bir faaliyetin
yapýlmasýdýr" diye konuþtu. Tahtasýz, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi:
"18.07.2011 tarihinde öðrenci yetersizliðinden dolayý kapatýlan okul binasý, çürümeye terk

edildi. Dönemin milletvekili Salim Uslu, dönemin
Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý ve Adalet Bakaný
Sadullah Ergin ile yaptýklarý görüþme sonucu bu
okulun Adalet Bakanlýðýna devrinin 11 Nisan
2013 tarihinde gerçekleþtirildiðini, tahsis iþlemlerinin tamamlandýðýný bildirdi. Uslu, okul binasýnýn açýk ceza infaz kurumu olarak düzenleneceðini, bölgenin ekonomik olarak canlanacaðýný
müjdeledi. 2020 yýlýnýn Eylül ayýnda yaptýðým ziyarette okul binasýnýn çürümeye baþladýðýný ve
ahýr olarak kullanýldýðýný gözlemledim. Okul binasýnda ve bahçesinde hayvancýlýk yapýldýðýný
dönemin milli eðitim müdürüne bizzat ilettim,
müdür ise 'okul bize ait deðil, Adalet Bakanlýðýna
devredildi' þeklinde bilgi verdi. Milli Eðitim Müdürü deðiþti, yaptýðým incelemeler ve yeni müdürden edindiðim bilgiye göre okul binasý halen Milli Eðitim Bakanlýðýna ait.
Yetkililere soruyoruz: bu bina Adalet Bakanlýðýna mý, yoksa Milli Eðitim Bakanlýðýna mý ait."
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz'a ziyareti
sýrasýnda; Ortaköy Ýlçe Baþkaný Rýfat Uzunca, Ýl
Genel Meclis Üyesi Engin Demir, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ali Bükücü, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný
Onur Topkül ve Gençlik Kollarý yöneticisi Kývanç
Azman da eþlik etti.
(Mehmet Halim Coþkun)
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Vaka sayýsýndaki artýþýn ardýndan Vali Mustafa Çiftçi'den uyarý geldi. Vali Çiftçi, vatandaþý pandemi kurallarýna uymalarý ve aþý olmalarý konusunda uyardý.

‘SALGINDA DÖRDÜNCÜ PiK
DÖNEMiNi YAÞIYORUZ'
Çorum'daki korana
virüs vakalarý artýþý ile ilgili açýklama yapan Vali
Mustafa Çiftçi, "Þu anda
4. pik dönemini yaþýyoHABERÝ
ruz. Bundan öncede 3
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU defa pik dönemini yaþaOKUTUN
dýk. Yaþadýðýmýz 4'cü pik
döneminin etkisi" dedi.
Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca, hafta sonu 2-8 Ekim tarihleri arasýnda
arasýnda illere göre her 100 bin kiþide
görülen Covid-19 vaka sayýlarýný açýkladý. Vaka yoðunluðu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasýnda
Çorum'da yer aldý. Vali Çiftçi, makamýnda düzenlediði basýn toplantýsýyla
vaka artýlarý ve aþýlanma oranlarý hakkýnda bilgi verdi.

zýn oraný yüzde 77.4 oldukça yüksek
bir oran. 12 yaþ ve üstü vatandaþlarýmýzda ise aþýlarýnýn tamamlanma oraný ise yüzde 74.91. Bu rakamlar bize
þunu gösteriyor. Ýlimizde hem aþýlanma oranlarý yüksek hem de vaka
oranlarý yüksek. Vaka oranlarýna þunu
da ilave etmem gerekiyor. Vaka oranlarýnda sadece Çorum'a has bir yükseliþ söz konusu deðil. Bütün Karadeniz illerinde yükseliþ trendinin olduðunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandý.
Yapýlan testlerin vakaya dönüþ
oranlarý hakkýnda da bilgiler aktaran
Vali Çiftçi, kentte testlerin vakaya dö-

nüþme oranýnýn yüzde 18,51 olduðunu açýkladý. Çiftçi, test yapýlan her 100
kiþiden 20'sinde vakaya rastlandýðýna
dikkat çekti.
"Hem sevdiklerimiz açýsýndan,
hem kendimiz açýsýndan tedbirlere uymak hayati önem taþýyor" diyen Çiftçi,
"Pandeminin ilk ortaya çýktýðý günden
bugüne kadar ilimizde yaklaþýk olarak
bin 272 vatandaþýmýz vefat etti. Vefat
edenlere Allah'tan rahmet, yakýnlarýna
sabýrlar diliyorum. Öte yandan hastanelerimiz de þu anda 159 hastamýz
yatarak tedavi görüyor. 21 hastanýn
yoðun bakýmda tedavisine devam edi-

liyor. 16 hastamýz da entübe olarak tedavisi sürüyor. Hastalarýmýza da Allah'tan acil þifalar diliyorum. Yüce Allah hiçbirinin acýlarýný göstermesin"
þeklinde konuþtu.
"VAKA ARTIÞLARINDA
TEDBÝRLERÝN
YETERSÝZLÝÐÝNDEN DEÐÝL
MEVSÝMSEL ETKÝLER VAR"
Toplantýda "Vakalarýn artmasýnda
tedbirler yetersiz mi, üniversite öðrencilerinin gelmesi de vaka oranlarýný etkiledi mi" yönündeki soruya Vali Çiftçi,
"Vaka artýþlarýnda en baþta mevsim-

"AÞILARIMIZI YAPTIRALIM"
Saðlýk Bakanlýðý'nýn açýkladýðý rakamlara göre vaka oranlarýnda artýþ
olduðunun gözlemlendiðine dikkat çeken Vali Çiftçi, "Önceki haftalarda sýrasýyla 217, 301, 325, 351 olarak açýklanan vaka oranlarýmýz en son 436,31
olarak Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan ilan
edildi. Bu rakamlara göre ilimiz Türkiye sýralamasýnda vaka oranlarýnýn
yüksekliði açýsýndan 8. sýrada. Bu yükseliþ trendinin bir müddet daha devam
edeceðini tahmin ediyoruz. Çorumlulardan þunu istirham ediyorum. Kurallarda bir deðiþiklik yok. Maske, mesafe, hijyen kurallarýna riayet edelim.
Aþýlarýmýzý yaptýralým" diye konuþtu.
Çorum'daki aþýlama oranlarý hakkýnda da açýklama da bulunan Vali
Çiftçi, "Ýlimizde 1. ve 2. doz aþýsýný
yaptýrmýþ 18 yaþ üstü vatandaþlarýmý-

Vali Mustafa Çiftçi

sel etkiler var. Þu anda sonbahar
mevsimindeyiz. Pandemi olmasa bile
normalde grip vakalarýnda bir artýþ
oluyor. Her sonbahar mevsiminde artýþ görülüyor. Dolaysýyla tedbirlerin yetersizliðinden deðil, mevsimsel etkilerden dolayý. Diðer taraftan üniversitelerimiz açýldý. Eðitim öðretim devam ediyor. Üniversitelerimiz de eðitimlerin bir
kýsmý yüz yüze bir kýsmý da uzaktan
eðitim þeklinde. Hibrit eðitime geçilmiþ
durumda. Dolaysýyla eðitimin burada
çok fazla etkili olduðunu düþünmüyorum" sözleriyle yanýtladý.
"ÞUANDA YAÞADIÐIMIZ
DÖRDÜNCÜ PÝK
DÖNEMÝNÝN ETKÝSÝ"
Vali Çiftçi, "Vaka artýþlarýnda en
çok artýþýn Orta Karadeniz illerinde olduðunu görüyoruz. Ýlk 10 ilin 5 tanesi
bölgemizde. Bunun spesifik bir nedeni
var mý? Bölgesel tedbirler düþünülüyor mu" sorusuna ise, "Þu anda 4. pik
dönemini yaþýyoruz. Bundan öncede
3 defa pik dönemini yaþadýk. Türkiye'nin diðer bölgelerinde de zaman
zaman bölgesel olarak böyle yükseliþler oluyor. Bir müddet sonra vakalar
düþüþe geçiyor. Bizim de þu anda yaþadýðýmýz 4'cü pik döneminin etkisi"
sözleriyle cevapladý.
(ÝHA)

Muhtarlardan Belediye
Baþkaný Aþgýn'a ziyaret
Emniyet kavþaðýna
''Ay-Yýldýz'' geliyor
Çorum Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, emniyet kavþaðýna ay-yýldýzlý peyzaj yapýlacaðýný açýkladý.
Çorum Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, beraberinde belediye yöneticileriyle birlikte Ahçýlar 13. Sokak ile
Gazi Caddesi'ni birbirine baðlayan kavþakta incelemelerde
bulundu. Kavþakta peyzaj çalýþmasý yapýlacaðýný kaydeden

Baþkan Aþgýn, Arif Nihat Asya'nýn bir þiirinden alýntý yaparak müjde verdi.
Aþgýn, þunlarý söyledi:
Tarihim, þerefim, þiirim, her
þeyim,
yeryüzünde yer beðen,
nereye dikilmek istersen,
söyle, seni oraya dikeyim!
Dev Ay-Yýldýz Emniyet kavþaðýmýza çok yakýþacak."
(Furkan Kalkan)

Çorum Muhtarlar Federasyonu Baþkaný Zeki
Oral, Merkez Köy Muhtarlarý Dayanýþma Derneði Baþkaný Hacý Koca
ile bazý köy ve mahalle
muhtarlarýnýn yer aldýðý
heyet, Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ý
ziyaret etti.
Ziyarette
konuþan
Baþkan Aþgýn, muhtarlarýn 19 Ekim Muhtarlar
Günü'nü tebrik etti.
Muhtarlýk teþkilatýnýn kadim teþkilatlardan biri olduðunu belirten Aþgýn,
hep birlikte bu þehre hizmet ettiklerini söyledi.
Belediye Baþkaný Aþgýn, "Muhtarlarýmýzýn çalýþma aþkýna ve gayretine tanýklý ediyorum. Bu
anlamda Çorum çok
þanslý bir þehir. Ýþinin ehli muhtarlarla beraber
çalýþýyoruz. Hep birlikte
þehrimize hizmet ediyoruz. Ziyaretlerinden dolayý muhtarlarýmýza teþekkür ediyorum. Tüm
muhtarlarýmýzýn 19 Ekim
Muhtarlar Günü'nü tebrik
ediyorum. Bu millete hizmetkar olma bilinciyle,
azimle, samimiyet ve
gayretle çalýþmaya devam etmeyi Rabbim bizlere nasip etsin" dedi.
(Bahattin Sümüþ)

Engin Erenler: Muhtarlar yerel
demokrasinin en eski örneðidir

Türkiye Deðiþim Partisi (TDP)
Çorum Ýl Baþkaný Engin Erenler,
Muhtarlar Günü dolayýsý ile kutlama mesajý yayýnladý.
Baþkan Erenler, "Ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneði
olan muhtarlýk müessesesi ve
muhtarlarýmýz; görev yaptýklarý mahallelerdeki sorunlarýn çözümü,
hemþehrilerimizin talep ve beklentilerinin yerine getirilmesi yolunda,
kamu idareleri ve yerel yönetimlerle iþbirliði içinde hareket eden
önemli birer hizmet odaklarýdýr.

Mezarlýklar Müdürlüðü binasý hýzla tamamlanýyor
Çorum Belediyesi tarafýndan yapýlan
Mezarlýklar Müdürlüðü'nün yeni hizmet binasý tamamlanýyor.
Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, beraberinde belediye yöneticileriyle birlikte Ulu Mezarlýk'ta yapýmýna
devam edilen Mezarlýklar Müdürlüðü inþaatýný ziyaret etti. Konuyla ilgili bir açýklama
yapan Baþkan Aþgýn, Yapýmý devam eden
Mezarlýklar Müdürlüðü Hizmet Binamýzdaki çalýþmalarý yerinde inceleyip, ekiplerimize kolaylýklar diledik. Þehrimize en güzel hizmetleri sunmak için aþkla çalýþýyoruz. Binamýzda 6 adet ofis oda, 46 kiþilik 2
adet bekleme odasý 40 kiþilik taziye odasý
ve 14 adet morg kabini yer alacak" diye
konuþtu.
(Mehmet Halim Coþkun)

Hemþehrilerimizin tercihi ve seçimiyle iþbaþýna gelmiþ muhtarlarýmýz, hemþehrilerimizin hizmetle
buluþturulmasý noktasýnda bizlerin
de birer çalýþma arkadaþýdýr. Bu
vesile ile gerek milleti gerekse
devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten muhtarlarýmýza hizmetlerinden dolayý þükranlarýmý sunuyor, ilimizde görev yapan tüm muhtarlarýmýzýn
Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandý. (Haber Merkezi)

Engin Erenler
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‘HÝTÜ hacklendi' iddiasý
Hitit Üniversitesi'ne yönelik bir
siber saldýrý yapýldý. Çalýnan öðrenci bilgilerinin forumlarda satýþa çýktýðý iddia ediliyor.
Hitit Üniversitesi'nin öðrenci
sistemine yapýldýðý iddia edilen
saldýrýnýn ardýndan öðrencilerin
tüm kiþisel verilerinin çalýndýðý
ileri sürülüyor. 18 Ekim tarihinde
bir forum sayfasýnda Ýngilizce
olarak yayýnlanan yorumda Hitit

Üniversitesi'ne ait öðrenci bilgilerinin yer aldýðý data paketinin satýþa çýktýðý görülüyor.
Datanýn fiyatý 900 dolar olarak
belirlenirken, konuyla ilgili Hitit
Üniversitesinden henüz bir açýklama yapýlmadý.
Konuyla ilgili Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ten açýklama bekleniyor.
(Haber Merkezi)

HÝTÜ'nün baþarý karnesi
Hitit Üniversitesi akademik performansa göre
belirlenen URAP listesinde Hitit Üniversitesi'nin
baþarý karnesi belli oldu. Yapýlan açýklamaya göre;
henüz 15 yaþýnda olmasýna raðmen, teknik donanýmý ve personel altyapýsýný her geçen yýl daha iyi
noktaya taþýma gayretinde
olan Hitit Üniversitesi'nin,
akademik alandaki baþarýsýyla da dikkatleri üzerine
çektiði bilgisi paylaþýldý.

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:25
06:49
12:30
15:30
18:01
19:19

TARiHTE BUGÜN
1905- Galatasaray Spor Kulübü kuruldu.
1921- Fransýzlar'ýn Anadolu'dan çekilmesi.
TBMM ile Fransa hükümeti arasýnda Ankara
Anlaþmasý imzalandý. Fransa adýna Franklin
Bouillon'un sürdürdüðü görüþmeler sonrasýnda, Fransa iþgal ettiði Anadolu topraklarýndan
çekildi.
1927- Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluþ
Savaþý'ný anlattýðý 15 - 20 Ekim 1927 tarihlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kongresinde
otuz altý buçuk saat süren tarihi konuþmasý
1940- Nüfus sayýmý. Türkiye'nin nüfusu:
17.820.950.
1942- Ekmek karneleri daðýtýlmaya baþladý.
1949- Minik Vali olarak tanýnan Ordinaryüs
Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay, Ýstanbul Valiliði ve Belediye Baþkanlýðý görevine baþladý.
1954- Dünya Bankasý genel sekreteri Türkiye'ye geldi. Genel sekreter "Türkiye ekonomik
geleceði çok parlak bir ülkedir" dedi.
1959- III. Akdeniz Oyunlarý Beyrut'ta düzenlendi. Türk grekoromen milli takýmý þampiyon
oldu. Türkiye 4 altýn, 2 gümüþ, 1 bronz madalya aldý.
1968- Meksiko Olimpiyatlarý'nda serbest güreþte 78 kiloda Mahmut Atalay ve 97 kiloda
Ahmet Ayýk altýn madalya kazandýlar.
1978- ÝTÜ Elektrik Fakültesi dekaný
Ord.Prof. Bedri Karafakioðlu Ýstanbul'da uðradýðý silahlý saldýrý sonucunda yaþamýný yitirdi.
1982- Bir gün önce anayasa metnini açýklayan MGK, devlet baþkaný Kenan Evren'in anayasayla ilgili konuþmalarýný eleþtirmeyi yasakladý.
1984- Bilkent Üniversitesi kuruldu.
1985- 12. Nüfus sayýmý. Türkiye'nin nüfusu:
50.664.458. Ýstanbul'un nüfusu: 5.475.982
1992- Bingöl’ün Solhan ilçesi Hazarþah köyü yakýnlarýnda, bir otobüsü durduran PKK militanlarý 19 yolcuyu kurþuna dizerek öldürdü, 6
kiþiyi yaraladý.
2008- Ergenekon davasý'nýn ilk duruþmasý
Silivri Cezaevi içindeki Adliye'de görülmeye
baþlandý.
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Yurt Dýþý Yýllýk: 150 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 75 EURO
Organize Sanayi Yýllýk: 250 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 125 TL

TOPLAM PUANI GEÇEN
YILA GÖRE ARTTI
ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren University Ranking by
Academic
Performance
(URAP) Araþtýrma Laboratuvarý verilerine göre, Hitit Üniversitesi makale, atýf, toplam
bilimsel doküman, öðretim
üyesi baþýna düþen öðrenci
sayýsý ve doktora öðrenci saAli Osman Öztürk
yýsý gibi göstergeler baz alýnarak belirlenen toplam puaný, geçen yýla göre
14,1 puan artarak 472,39'a yükseldi.
2000 YILINDAN SONRA KURULANLAR
ARASINDA 9'UNCU
Böylelikle, üniversite 2000 yýlýndan sonra kurulan devlet üniversiteleri arasýnda 9. sýrada yer alýrken, toplam 108 üniversite arasýnda ise 12. sýraya
yerleþti.
121 DEVLET ÜNÝVERSÝTESÝ
ARASINDA 46'INCI
Hitit Üniversitesi, devlet üniversiteleri için yapýlan genel sýralamada 46'ýncý sýraya yükseldi.
Geçen yýl deðerlendirmeye alýnan 110 devlet
üniversitesi arasýnda 47'inci olan Hitit Üniversitesi,
bu yýl 121 üniversitenin yer aldýðý sýralamada 1 basamak daha yükselerek 46'ýncý oldu.
Týp Fakültesi bulunan üniversitelerin akademik
alandaki performansýnýn ayrýca deðerlendirildiði
URAP'ýn bu kategorideki listesinde ise Hitit Üniversitesi 2 basamak yükselerek 85 üniversite arasýnda 43'üncü sýraya yerleþti.

REKTÖR'DEN DEÐERLENDÝRME
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman
Öztürk, yaptýðý açýklamada URAP sýralamasýnýn,
Türkiye'deki üniversitelerin akademik performansýný ortaya koyan önemli bir ölçü olduðunu belirterek, bu sýralamada üniversite olarak iyi
bir seviyede yer almayý baþardýklarýný
söyledi.
Üniversitelerin eðitim, araþtýrma ve
topluma hizmet olarak belirlediði üç temel alanda, salgýn þartlarýnda bazý kýsýtlamalarla yüz yüze kaldýðýný ifade
eden Prof. Dr. Öztürk, "Genç üniversite olarak þartlarý en iyi þekilde deðerlendirerek, eðitim ve öðretimlerimizde,
araþtýrma geliþtirmede hiçbir sýkýntýya
uðramamak için elimizden gelen özeni
gösterdik. Þu anda yakaladýðýmýz bu
baþarý, üniversitemizin sunduðu imkanlarýn yaný sýra alanýnda yetkin öðretim elemanlarýmýzýn gayreti neticesinde gerçekleþmiþtir. Altyapýmýzý güçlendirerek, üniversitemizi daha iyi bir noktaya taþýmanýn gayreti içindeyiz. Bu
noktada gayretlerinden ve baþarýlý çalýþmalarýndan
dolayý öðretim elemanlarýmýza ve idari personelimize teþekkür etmek istiyorum."dedi.
'KATMA DEÐERÝ YÜKSEK
ÜNÝVERSÝTE' VURGUSU
Öztürk, 2020 yýlýnda ihtisas alaný "makine ve
imalat teknolojileri" olarak belirlenen tek üniversitenin Hitit Üniversitesi olduðunu hatýrlatarak, þunlarý
söyledi:
"Çorum'un, Hitit Üniversitesinin ve öðrencilerimizin önünü açacak ciddi bir adým attýk ve Türkiye'de ihtisas alaný "makine ve imalat teknolojileri"
olarak belirlenen tek üniversite olduk. Yerlilik ve
Millilik bilincini en önde tutarak ihtisaslaþma alanýmýz kapsamýndaki savunma, saðlýk ve gýda teknolojileri alanlarý baþta olmak üzere gerçekleþtireceðimiz tüm projelerle hem üniversitemizin baþarý çýtasýný yükselteceðimize hem de ülkemizin hak ettiði yerlere ulaþmasýna büyük katkýlar saðlayacaðýmýza yürekten inanýyorum. Ýlimiz, bölgemiz ve ülkemiz adýna katma deðeri yüksek üniversite hedefimize kararlýlýkla ilerlemekteyiz." (Haber Merkezi)

ÝÞKUR'DAN ÖÐRENCÝLERE
''ÝÞ TEKNÝKLERÝ'' SUNUMU
ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü tarafýndan iþ ve meslek
danýþmanlarý aracýlýðýyla lise öðrencilerine eðitim
semineri verildi.
ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü Ýþ ve Meslek Danýþmaný
Elif Erdemirci Kýlýnç Þehit Emin Güner Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi, Bahçelievler Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi, Buhara Evler Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi 12.Sýnýf öðrencilerini ziyaret
ederek 'Ýþ arama teknikleri, mülakat teknikleri, iþ

baþvuru formu ve CV hazýrlama, Mesleki Yönelim
Test Bataryasý (MYTB) ve ÝÞKUR hizmetleri' hakkýnda bilgilendirme sunumu yaptý.
ÝÞKUR'dan yapýlan açýklamada, "Eðitim öðretimine devam eden öðrenciler ve yeni mezun olan
gençler, ÝÞKUR Ýl Müdürlüðüne gelerek Ýþ ve Meslek Danýþmanlýðý Hizmetlerinden ücretsiz olarak
faydalanabilirsiniz" denildi.
(Mehmet Halim Coþkun)

Ehl-i Beyt Kudret Daðý
Vakfý, lokma daðýtacak
Ehl-i Beyt Kudret Daðý Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan þükür lokmasý organizasyonu düzenlenecek. Konu ile ilgili açýklama yapan
Dernek Genel Baþkaný Erdal Doðan, "Belirli zaman dilimlerinde düzenleyeceðimiz ve 100 bin kiþiye
ulaþma hedefiyle çýktýðýmýz þükür
lokmasý organizasyonumuzda aramýzda tüm canlarý aramýzda gör-

mekten onur duyarýz" dedi.
Ayrýca, Doðan, Þükür Lokmasý
Organizasyonu'nun Bahçelievler
Mahallesi Maden Ýþ 1. Sokak
No:17/1 de Cumartesi Pazarý Meydaný'nda 24 Ekim 2021 Pazar Günü Saat:12.00-20.00'da gerçekleþeceðini, iletiþim için 0532 426 02
54 nolu numarasýyla irtibata geçilebileceðini kaydetti. (Haber Merkezi)

Erdal Doðan

CEVÝZ -2CEVÝZ ZARARLARI NELERDÝR?
- Aslýnda bilinen zararý olmayan bir
meyvedir. Fakat çok miktarda tüketilirse kilo aldýrýr. Kilo almak istemeyen kiþiler günde 2-3 cevizden fazla tüketmemelidir.
CEVÝZ HASTALIKLAR ÝÇÝN
NASIL KULLANILIR?
Ceviz aðacýnýn yapraklarý ve cevizin kabuklarý bir cezveye konur. Üzerine çýkacak kadar su eklenir, kaynatýlýr
ve demlenmeye býrakýlýr. Su ýlýndýktan
sonra süzülerek içilir. Cevizin bu suyu
þeker hastalýðýna iyi gelir. Cevizin bu
þekilde hazýrlanan suyuna bal eklenerek karýþtýrýlýp içilirse ishale fayda saðlar, kansýzlýðý giderir, sinir sistemine ve
kalbe iyi gelir.

HÝBÝSKUS ÇAYI
Hibiskus
çayý zayýflamaya olan
etkisi ve vücuda
olan
faydalarý ile
ünlü bir çaydýr. Hibiskus
çayýnýn faydalarýarasýnda kilo vermeye
olan etkisi sayýlabilir. Ayný zamanda idrar söktürür, sindirim sistemini rahatlatarak kabýzlýðý ve þiþkinliði de giderir.
HÝBÝSKUS ÇAYI FAYDALARI
NELERDÝR?
- Kan basýncýný dengeler. 2008 yýlýnýn kasým ayýnda Amerikan Kalp Derneði’nde yayýnlanan bir makalede hibiskus çayýnýn kan basýncýný düþürdüðü ve tansiyonu dengelediði belirtilmiþtir. Hipertansiyon yani yüksek tansiyondan muzdarip kiþiler için þifa kaynaðý
olabilir. Ayný zamanda kan basýncýný
düþürmesiyle diyabet yani þekeri de
dengeler.
- Ýdrar söktürücü özelliði vardýr. Kan
basýncýný düþürücü etkisinin yanýnda
idrar söktürücü özelliði olmasý da hibiskus çayýnýn faydalarý arasýndadýr. Ýdrar
çýkmayý da arttýrarak rahatlama saðlar.
- Antioksidan özelliði nedeniyle kolesterol düþürücü etkisi de vardýr. Kolesterolü düþürücü etkisiyle kalp hastalýklarýna karþý da korur.
- Ayný zamanda antioksidan özelliði
sayesinde karaciðere karþý da yararlýdýr. Vücut dokularý ve hücrelerde bulunan serbest radikalleri nötralize ederek
vücudun hastalýklara karþý korunmasýna yardým eder.
- Antitümör ve antioksidan özelliklere sahiptir. Hücreleri uyararak kanserli
hücrelerin geliþimini önlediði düþünülmektedir. Mide kanserine karþý koruma
saðlar.
- Kadýnlarýn aylýk olarak yaþadýklarý
regl aðrýlarýna da iyi gelir. Adet dönemindeki aðrýlara ve kramplara karþý
fayda saðlar. Hormonlarý dengeler.
- Hibiskus çayý C vitamini ve askorbik asit yönünden oldukça zengin bir
çaydýr. Bu nedenle baðýþýklýk sistemini
güçlendirir. Soðuk algýnlýðý, grip ve
nezle gibi kýþ hastalýklarýna karþý koruma saðlamasý da hibiskus çayýnýn faydalarýndan biridir.
- Ýçeriðindeki flavonoidler, vitamin
ve mineraller sayesinde antidepresan
özelliði vardýr. Bedeni ve zihni rahatlatýr, sinir sistemini sakinleþtirir.
- Susuzluðu giderir. Vücuttan sývý
atýlmasýna karþý, sývý eksikliðini karþýlar. Toksinlerin atýlmasýna yardým eder.
- Sindirim sistemine fayda saðlayarak hazýmsýzlýðý da giderir. Baðýrsak
hareketlerini arttýrýr, bu nedenle kabýzlýk için çözüm saðlar.
HÝBÝSKUS ÇAYI
NASIL HAZIRLANIR?
Hibiskus çayý hazýrlamak için bir
bardak su kaynatýn. Kaynadýktan sonra
içine 1-2 çay kaþýðý kurutulmuþ hibiskus atýn. 15-20 dakika demlendirerek
içebilirsiniz. Demlendiði sýrada isteðe
baðlý olarak içine tarçýn, limon veya
zencefil ekleyerek tatlandýrabilirsiniz.
HÝBÝSKUS ÇAYI ZAYIFLATIR MI?
Hibiskus çayý yüksek oranda demir
mineralini içerir. Demir minerali sayesinde vücuttaki demir eksikliði ve kansýzlýk giderilebilir. Kansýzlýk ve demir
eksikliði yaþayan kiþiler kilo vermekte
zorlanýrlar. Hibiskus çayý sayesinde vücuttaki demir eksikliði giderilir ve kilo
vermek kolaylaþýr. Ayný zamanda içeriðindeki C vitamini sayesinde vücutta
yað yakýmýný hýzlandýrarak da zayýflamaya yardým eder.
Sindirimi kolaylaþtýrmasýyla da vücuttaki ödemi atar, þiþkinlik gidericidir.
Vücuttaki ödem ve þiþkinliðin atýlmasýyla da zayýflamak mümkündür.
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Kývanç Kaya
ameliyat oldu
Çorum FK'nýn genç futbolcusu Kývanç Kaya, ameliyat oldu.
Kulüpten yapýlan açýklamaya
göre geçtiðimiz günlerde sakatlýðý nükseden Kývanç Kaya'nýn ön
çapraz baðý ameliyatý olduðu ifade edildi. Açýklamada, A Takým
oyuncularýmýzdan Kývanç Kaya,
18.10.2021 Pazartesi günü saat
17:00'da ön çapraz bað ameliyatý olmuþtur. Dr. Yener Ýnce tarafýndan baþarýlý bir operasyon
gerçekleþmiþtir. Kývanç Kaya'ya
geçmiþ olsun dileklerimizi iletiyor, en kýsa sürede tekrardan
aramýzda görmek istiyoruz" denildi.
(Abdulkadir Söylemez)

Sarýyer hazýrlýklarý baþladý

DSÝ 5 BÖLGE 54 ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ
PERSONELÝNÝN 2022 YILINDA ÝÞYERÝNE VE
ÝKAMETGÂHLARINA TAÞINMASI HÝZMET ALIMI
DSÝ 5. BÖLGE 54. ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ ÇORUM
DSÝ 5 Bölge 54 Þube Müdürlüðü Personelinin 2022 yýlýnda iþyerine ve ikametgâhlarýna taþýnmasý hizmet alýmý hizmet 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
: 2021/649644
1-Ýdarenin
a) Adý
: DSÝ 5. BÖLGE 54. ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ ÇORUM
b) Adresi
: Mimarsinan Mah. Ýnönü Cad. No:165 MERKEZ/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642138460 - 3642138386
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve e-imza kullanýlarak indirilebileceði internet sayfasý
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu hizmet alýmýn
a) Adý
: DSÝ 5 Bölge 54 Þube Müdürlüðü Personelinin 2022 yýlýnda
iþyerine ve ikametgâhlarýna taþýnmasý hizmet alýmý
b) Niteliði, türü ve miktarý
: DSÝ 54. Þube Müdürlüðü (ÇORUM) personelinin 2022 yýlýnda,
2 adet en az 27 kiþilik sürücülü (S) plakalý otobüs ve 1 adet en az
18 kiþilik sürücülü (S) plakalý otobüs ile, 252 iþ günü süreyle
iþyerine ve ikametgâhlarýna götürülmesi.
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer: DSÝ 54. Þube Müdürlüðü Mimarsinan Mah. Ýnönü Cad. No:165
ÇORUM
ç) Süresi/teslim tarihi
: Ýþe baþlama tarihi 01.01.2022, iþin bitiþ tarihi 31.12.2022
d) Ýþe baþlama tarihi
: 01.01.2022
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.11.2021 - 14:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: DSÝ 54. Þube Müdürlüðü Mimarsinan Mah. Ýnönü Cad.
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
No:165 ÇORUM adresindeki Ýhale 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 Ýstekliler, ihale konusu alýmýn alt yüklenicilere yaptýrmayý düþündükleri kýsmýný yeterlik bilgileri
tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu
gösteren belgeye iliþkin bilgiler,
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. Ýþ deneyimini gösteren belgelere iliþkin bilgiler:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kapasite raporuna ait bilgiler:
Ýstekliler, ihale kapsamýnda çalýþtýracaðý araçlar ile ilgili bilgileri þartname ekinde verilen Yüklenici-Alt Yüklenici listesine iþleyerek, teklifi ile birlikte verecektir. Yüklenici-Alt Yüklenici listesinde firma/adý soyadý/kaþe yazýlarak imzalanacaktýr.
Ýsteklinin ihale kapsamýnda çalýþtýracaðý araçlarda kendi malý olmasý þartý aranmamakta olup
Yüklenici-Alt Yüklenici listesinin hazýrlanmasýnda;
a) Ýstekliler, kendi malý olan veya mülkiyeti kendisine ait olmayýp araç sahipleri ile sözleþme
yaparak Alt Yüklenici dýþýnda çalýþtýracaðý araçlarý, listede Yüklenici sütununda belirtecektir.
b) Ýstekliler, ihale konusu hizmet kapsamýnda alt yüklenicilere yaptýrmayý düþündükleri iþlerde çalýþacak araçlarý, listede Alt Yüklenici sütununda belirtecektir.
Bu ihale kapsamýnda çalýþtýrýlacak servis araçlarýn tamamý "S plakalý" olacaktýr.
Ýþ ortaklýðýnda makine, teçhizat ve ekipman, ortaklardan biri, birkaçý veya tamamý tarafýndan
saðlanabilir.
Firma/Adý Soyadý/Kaþe ve imzasý bulunmayan isteklilerin Yüklenici-Alt Yüklenici listesi deðerlendirilmeye alýnmayacak olup ihale dýþý býrakýlacaktýr.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.
Yurt içinde veya yurt dýþýnda kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin olarak; Hizmet araçlarý kiralanmasý (rent a car) veya personel taþýma (servis veya okul servisi) iþleri benzer iþ olarak kabul
edilecektir.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýktýr.
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 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (R) : Diðer Hizmetler/0,80
Aþýrý düþük teklif deðerlendirme yöntemi: Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1470245

TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta
mücadele eden Çorum FK, ligin dokuzuncu haftasýnda
karþýlaþacaðý Sarýyer maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý.
Geçtiðimiz hafta sonu
Bayburt deplasmanýnda üç

puanla dönen Çorum FK, ligin dokuzuncu haftasýnda
Sarýyer'i konuk edecek.
Evde üç puan hasretini bitirmek isteyen kýrmýzý-siyahlýlar, bu maçýn hazýrlýklarýna
baþladý.

Teknik Direktör Ahmet Yýldýrým nezaretinde bir antrenman gerçekleþtirildi.
Çorum FK, bu maçýn hazýrlýklarýna bugün yapacaðý
antrenmanla devam edecek.
(Abdulkadir Söylemez)

Baþkan Þaltu, muhtarlarla buluþtu
19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri
kapsamýnda Alaca
Belediyesi tarafýndan ilçede faaliyet
gösteren muhtarlara
yemek ikramýnda
bulunuldu.
Ýlçedeki bir düðün salonunda düzenlenen yemeðe,
Kaymakam Hicabi
Aytemür, Belediye
Baþkaný Halil Ýbrahim Þaltu, AK Parti
Ýlçe Baþkaný Ragýp
Aðaçdan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Fatih
Arslan, CHP Ýlçe Baþkaný Ýsmail Çimen, Ýl Genel Meclis Üyeleri Abdurrahman Karagöz,
Dursun Kaya, Nazým Çetin, Ýlçe Jandarma
Komutaný Uður Gürsoy, Emniyet Müdür Vekili
Anýl Kýrýkcý, Þehit Aileleri ve Gazilar Derneði
Baþkaný Zeki Dilmen ve muhtarlar katýldý.
Programda konuþma yapan Muhtarlar
Derneði Baþkaný Gýyasettin Yýlmaz, mesai
saati gözetmeksizin muhtarlarýn hizmet sun-

maya çalýþtýðýný belirterek, "Tüm muhtarlarýmýza hizmetlerinde baþarýlar diliyorum" dedi.
Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Þaltu ise,
muhtarlarýn önemli bir görev icra ettiðini belirterek, bu özel günde muhtarlarla birlikte olmaktan memnuniyet duyduklarýný ifade etti.
Kaymakam Hicabi Aytemür ise, her zaman
muhtarlarýn yanlarýnda olduklarýný ifade ederek, tüm muhtarlarýn 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladý.
(Haber Merkezi)

'MUHTARLAR, DEMOKRASÝ
ZÝNCÝRÝNÝN ÝLK HALKASIDIR'
Ýl Genel Meclisi Baþkaný
Mehmet Bektaþ, 19 Ekim
Muhtarlar Günü nedeniyle bir
mesaj yayýmladý.
Bütün muhtarlarýn Muhtarlar Günü'nü kutlayan Ýl Genel
Meclisi Muhtarlýk görevinin,
demokrasi zincirinin ilk halkasý ve vatandaþlarýn devlete ihtiyaç duyduðunda çaldýklarý ilk
kapýsý olduðunu söyleyen
Bektaþ, muhtarlýk görevinin
Mehmet Bektaþ
sevgi ve fedakârlýk isteyen zor
bir iþ olduðunu kaydetti.
Muhtarlarýn seçimle iþbaþýna gelen halkýn
temsilcileri olduðunu da dile getiren Bektaþ,
"Muhtarlýk, kültürümüzün ve toplumsal hayatýmýzýn önemli yapý taþlarýndan biridir. Yerel demokrasinin en eski örneðini temsil eden muhtarlarýmýz, milletimizin eli, gözü ve kulaðý konumundadýr" dedi.

Toplumda çok önemli iþlevleri olan ve yerel yönetimin
temel taþlarýndan biri olan
muhtarlýk müessesesinin vatandaþ ile seçilmiþ ve atanmýþ yöneticiler arasýnda köprü görevi gördüðünün altýný
çizen Bektaþ, "Projelerimizin
gerek planlanmasý gerekse
hayata geçirilmesi aþamalarýnda, hemþehrilerimize doðru hizmeti götürebilmek için
muhtarlarýmýzýn görüþ ve
önerileri her zaman vazgeçilmez olmuþtur, olacaktýr. Bu vesile ile hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi
yürüten baþta Çorum'da bulunan muhtarlarýmýz olmak üzere, tüm muhtarlarýmýzýn Muhtarlar Günü'nü en içten duygularýmla kutluyor,
hizmetlerinden dolayý kendilerine teþekkür
ediyorum" ifadelerini kullandý. (Haber Merkezi)
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‘ANADOLU
ROCK'IN KALBi
ÇORUM'DA
ATACAK

Türkiye'nin en zeki illeri belli oldu.
Listenin ilk 20'sinde Çorum'un olmamasý dikkatlerden kaçmadý

ÝLK 20'DE ÇORUM YOK
Zeka Testi Merkezi, internetteki adresinde uyguladýðý IQ testinde kullanýcýlarýn verdiði bilgileri
baz alarak Türkiye'nin en zeki illerini tespit etti.
Zeka Testi Merkezi, internetteki adresinde uyguladýðý IQ testinde kullanýcýlarýn beyanýna göre
bulunduðu kent ve cinsiyetlerini sorarak bir puana ulaþýyor. Ýnternette 30 dakikalýk süre içinde
verilen cevaplara göre alýnan puanlarla, katýlýmcýlarýn illere göre de sýralamasý belirleniyor. 276
bin 565 kiþiden toplanan verilere göre Türkiye'nin
IQ ortalamasý en yüksek 20 kenti belirlendi. Buna
göre birinci Eskiþehir, ikinci Ankara, üçüncü Ýzmir,
dördüncü Muðla, dördüncü Çanakkale, altýncý Ýstanbul, yedinci Kocaeli, sekizinci Balýkesir, dokuzuncu bursa, onuncu Kýrklareli, 11. Trabzon, 12.
Antalya, 13. Tekirdað, 14. Zonguldak, 15. Yalova,
16. Karaman, 17 Uþak, 18. Konya, 19. Rize ve
20. Denizli oldu.
(Haber Merkezi)
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BELEDiYE ÇALIÞMALARINI
iÞ ADAMLARINA ANLATTI
HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn göreve geldiði günden bugüne kadar yaptýðý çalýþmalarý Ticaret ve Sanayi Odasý'nda iþ
insanlarýna anlattý.
TSO Fuar ve Sergi Kompleksinde TSO Meclis Üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen toplantýya Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý, Ýsmail Yaðbat, Lemzi Çöplü, Alper Zahir, Zübeyir Tuncel, iþ insanlarý, TSO ve Belediye Meclis Üyeleri katýldý.
TSO Meclisi olarak Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ý aðýrlamaktan büyük mutluluk
duyduklarýný ifade eden TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Belediyenin yaptýðý çalýþmalarý yakýndan takip ettiklerini ve Belediyenin büyük bir
gayretle çalýþtýðýný söyledi.
Geçtiðimiz hafta AK Parti Ýl Yönetimiyle bir
araya gelen Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, bu kez iþ insanlarýna 2.5 yýlda yaptýðý ça-

lýþmalarý, yatýrýmlarý ve projeleri tek tek anlattý.
Mali durum, altyapý, tamamlanan projeler, devam eden yatýrýmlar, þeffaflýk ve gönül belediyeciliði alanýnda yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Baþkan Aþgýn, hizmetlerin artarak devam edeceðini ve ilk günkü aþkla çalýþmaya devam ettiklerini söyledi.
Program sonunda sorularý yanýtlayan Baþkan Aþgýn, toplantýya katýlan iþ insanlarýna teþekkür etti.
(Mahmut Emin Söylemez)

Mevlid-i Nebi Haftasý kutlanýyor

Osmancýk'ta muhtarlar
konuþtu, yöneticiler dinledi
Çorum'un Osmancýk
ilçesinde Muhtarlar Günü nedeniyle program
düzenlendi. Programda
mahalle ve köy muhtarlarý konuþtu, kent yöneticileri dinledi.
Osmancýk ilçesinde
Muhtarlar Günü nedeniyle Osmancýk Belediyesi tarafýndan toplantý
gerçekleþtirildi. Toplantýya AK Parti Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oðuzhan
Kaya, Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay,
Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör,
kamu kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri,
mahalle ve köy muhtarlarý katýldý. Toplantýyla
ilgili bir açýklama yapan Osmancýk Belediye

Baþkaný Ahmet Gelgör,
"19 Ekim Muhtarlar Gününde mahalle muhtarlarýmýz ve köy muhtarlarýmýz ile bir araya geldik. Çorum Milletvekilimiz Oðuzhan Kaya, Osmancýk Kaymakamýmýz
Ayhan Akpay, Emniyet
Müdürümüz, Jandarma
Komutanýmýz, Ýl Genel
Meclis Üyelerimiz, Sayasi Parti Ýlçe Baþkanlarýmýz ve Muhtarlar Derneðimiz ile birlikte bu
anlamlý günde muhtarlarýmýzýn taleplerini dinledik, çalýþmalarýmýz hakkýnda bilgi verdik. Bu
vesileyle tüm muhtarlarýmýzýn 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyor, çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum" dedi.
(Haber Merkezi)

Çorum'da 2021 Yýlý Mevlid-i Nebi Haftasý etkinlikleri, Hz. Peygamber (sav) Efendimizin
dünyayý þereflendirdiði gecenin yýl dönümü
olan Mevlid Kandili ile baþladý.
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýmýzca bu yýl "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" temasýyla düzenlenen etkinliklerde içinde yaþadýðýmýz çaðda
unutulmaya yüz tutan vefa konusu, peygamber
efendimizin örnekliðinde yeniden hatýrlatýldý.
Mevlid-i Nebi Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Çorum'daki tüm camilerde, gençlik merkezlerinde ve öðrenci yurtlarýnda çeþitli programlar
gerçekleþtirildi.
17 Ekim Pazar Mevlid Kandili gecesi Murad-ý Rabi Ulu Camii'nde akþam namazýndan
sonra Kur'an-ý Kerim ve mevlid-i þerif tilavet
edildi. Yoðun bir katýlýmýn olduðu programda
"Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" hakkýnda
yapýlan vaazdan sonra bu hafta vesilesi ile
okunan hatm-i þeriflerin duasýna hep birlikte
amin denildi.
Yine hafta boyunca manevi danýþmanlarýmýz, vaizlerimiz ve din hizmetleri uzmanlarýmýz
tarafýndan da TDV Erkek Yurdu, TDV Kaleli Kýz
Yurdu, Kerebi Gazi Erkek Yurdu, Ýskilipli Atýf
Hoca Kýz Yurdu ve Çorum Diyanet Gençlik
Merkezinde gençlerimize yönelik çeþitli programlar düzenlendi.
Bu programlarda yaklaþýk 400 gence ulaþýldý. Her bir gence Ýl Müftülüðümüz tarafýndan "Siyer-i Nebi" kitabý hediye edildi. (Haber Merkezi)

ÇESÝAD, Çorumlu
öðrencilere burs
verecek
Çorumlu Eðitimci,
Sanayici ve Ýþadamlarý
Dayanýþma Derneði
(ÇESÝAD), Ýstanbul'da
öðrenim gören Çorumlu
üniversite
öðrencilere
burs vereceðini açýkladý. Merkezi Ýstanbul'da bulunan ÇESÝAD, 20212022 eðitim öðretim döneminde Ýstanbul'da üniversite öðrenimi sürdüren öðrencilere, destek amacýyla vereceði
burs için baþvurularýn baþladýðýný duyurdu. Duyuruda Ýstanbul'da okuyan ve
Çorumlu olan üniversite öðrencilerine
geri ödemesiz verilecek burs için yetim
ve öksüz, çiftçi, gelir seviyesi düþük ihtiyaç sahibi öðrencilere öncelik tanýnacaðý belirtildi.
(Haber Merkezi)

Ýlçenin tek kadýn muhtarý unutulmadý
Sungurlu Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde ilçenin tek kadýn muhtarýný unutmadý.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Sakine Sarýyüce, günün anlamýna binaen ilçedeki kadýn muhtarlarýndan, Oyaca Köyü Muhtarý Ýkbal Kemeç'i
köyünde ziyaret etti. Ziyarette 19 Ekim Muhtar-

lar gününü kutlayan Sarýyüce, Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner tarafýndan gönderilen çeþitli hediyeleri takdim etti. Ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getiren Oyaca Köyü Muhtarý
Ýkbal Kemeç, Baþkan Þahiner ve Sarýyüce'ye
teþekkür etti.
(Haber Merkezi)

