ARTIK
TARAFTARIMIZIN ÖNÜNDE
OYNAMAK iSTiYORUM
Çorum FK kaptaný Umut Kaya basýn
mensuplarýnýn sorularýný yanýtladý:

Oyunculardan fedakârlýk
taraftardan destek bekliyor
Kýrmýzý-Siyahlýlarýn teknik patronu Ahmet Yýldýrým basýn ile bir araya geldiði toplantýda birçok önemli konuda açýklamalarda bulundu. Çorum FK Teknik Direktörü
Yýldýrým yaþanan bazý olaylardan dolayý "ahde vefa"
vurgusu yaptý. 7’DE

Yaþadýðý sakatlýklar nedeni ile yaklaþýk yedi aydýr sahalardan uzak kalan ve çýktýðý ilk maçýn baþýnda takýmýný öne geçiren þýk bir gol atan Umut taraftarý çok
özlediðini ve takýma olan güvenini vurguladý. 7’DE

Ahmet Yýldýrým

Umut Kaya

Pakdemirli'nin Çorum
programý belli oldu

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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75 Kuruþ

Bekir Pakdemirli

Tarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, bugün Çorum'da sabah saat 09.20'de Çorum Valiliði'ni ziyaret
edecek, saat 09.50'de Anitta Otel'de sektör toplantýsýna katýlacak. Cuma namazýnýn ardýndan Çorum Tarým ve Canlý Hayvan Fuarý'nýn açýlýþý yapacak, saat 15.45'te
de Çorum Belediyesi tarafýndan önceki yýllarda açýlan Mezbahasý'nýn
resmi açýlýþýný yapacak.
4’TE

Tarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli'den Çorumlu çiftçinin beklentisi en net haliyle þu þekilde ifade ediliyor.
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yapacak makine tasarlandý

Ticaret Ýl
Müdürlüðünden
uyarý geldi

Kuyum ticaretinde
“YETKi BELGESi”
zorunluluðu

Bahçelievler Kýz Kuran Kursunda hafýzlýk eðitimini tamamlayan 21 kýz öðrenci için hafýzlýk
icazet töreni düzenlendi. Çorum Ýl Müftülüðüne
baðlý olarak hizmet veren Bahçelievler Hafýzlýk
Kýz Kuran Kursu ve Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesinin katkýlarýyla organize edilen hafýzlýk icazet töreni, Çorum Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleþti.
6’DA

Osmancýk Ýlçesi Gemici Ýlkokulunda 1 sýnýf ve 1 lisede 5 sýnýfta
10 gün içinde 2. kez vaka çýkmasýndan dolayý sýnýf öðrencilerinin
tamamý yakýn temaslý olarak kabul edilerek 14 gün boyunca temaslý takibine alýnmýþtý. Koyun
Baba Ýlkokulunda 1 sýnýf ise dün
karantinaya alýndý. Bu sýnýfla birlikte Osmancýk'ta 3 okulda toplam 7 sýnýf Kovid-19 nedeniyle
karantinaya alýnmýþ oldu. 8’DE

Makine ve imalat teknolojileri, kenevir ve hayvancýlýk alanlarýnda ihtisaslaþan üniversiteler ile sanayi
sektöründen öncü iki firma, bir araya gelerek, birçok çeþit üründe kullanýlabildiði için katma deðeri yüksek
olan kenevirin üretimine ve iþlenmesi yönelik örnek bir iþbirliðini hayata geçiriyor. Hitit Üniversitesi Teknoloji
Transfer Ofisinin öncülüðünde, kenevir hasadýnda 3 ayrý iþlemi yapacak makine tasarlandý. 2’TE

Antalya'dan çaldý,
Çorum'da yakalandý

Ticaret Ýl Müdürlüðü, kuyum ticaretinin
sadece yetki belgesine sahip kuyum iþletmeleri tarafýndan yapýlabileceðini
açýkladý. Açýklamada ayrýca kuyumcularýn, on sekiz yaþýný doldurmuþ olmasý,
iflas etmemiþ olmasý, Kasten iþlenen
suçlardan dolayý toplam beþ yýldan fazla hapis cezasý almamýþ olmasý, gerekmektedir" ibaresine yer verildi.
2’DE

Çorum'da kýz öðrenciler
için icazet töreni yapýldý

Osmancýk'ta
7 sýnýf
karantinaya
alýndý

Antalya'nýn Döþemealtý ilçesinde 650 bin TL deðerindeki PVC
malzemeleri Van'a götürme vaadiyle teslim alan þahýs, ürünleri
teslimat noktasýna götürmedi.
Dolandýrýldýðýný anlayan fabrika
sahibi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Birçok ilde ortak çalýþmalar yapan jandarma ekipleri, 650 bin TL deðerindeki PVC
ürünleri Çorum'da bularak ürünlere el koydu.
8’DE

TÜRK BÜRO-SEN'DE
KONGRE HEYECANI BAÞLIYOR
Türk Büro-Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, Kesin Karar Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Ömer Faruk Söylemez'i ziyaret etti. Ziyarette
23 Ekim Cumartesi günü yapýlacaðýný ifade eden Çam, "Türk BüroSen Çorum Þubesinin 4. Olaðan Genel Kurulu'nu 23 Ekim Cumartesi günü Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde gerçekleþtireceðiz" dedi. 5’TE
Sami Çam, Kesin Karar Gazetesini
ziyaretinde Yazý Ýþleri Müdürü
Ömer Faruk Söylemez ile görüþtü

Ýnanç Penceresinden

AK Parti'de yönetim toplandý

Sümeyra ÖZDOÐAN

AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðýnýn Yönetim Kurulu Toplantýsý
gerçekleþtirildi. Toplantýya, Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da
katýldý. AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðýnda düzenlenen haftalýk Ýl
Yönetim Kurulu Toplantýsýna, Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý ile birlikte
yönetim kurulu üyeleri katýldý. 4’TE

SEVGÝLÝ PEYGAMBERÝM
- YAZISI 2’DE

ÞEHÝT AÝLELERÝ DERNEÐÝ'NDE
YENÝ YÖNETÝM
2’DE

MECÝTÖZÜ'NÜN TALEPLERÝ
KURUM'A EMANET 4’TE

1200 KÝÞÝLÝK MESCÝT
HIZLA YÜKSELÝYOR 8’DE

BAYAT DOÐALGAZA
KAVUÞUYOR 8’DE

2
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SEVGÝLÝ PEYGAMBERÝM

Sungurlu'da
fýrýnlar sýký
denetleniyor
Sungurlu Belediyesi zabýta ekipleri, ilçede
faaliyet gösteren fýrýnlarý denetledi.
Sungurlu Belediyesine baðlý Zabýta Müdürlüðü ekipleri denetimlerine devam ediyor. Fýrýnlarda denetim yapan zabýta ekipleri, gramaj, hijyen ve temizlik incelemesi yaptý. Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, "Ekiplerimiz denetimlerine devam ediyor. Halkýmýzýn saðlýklý ekmek
tüketmesi için çalýþýyoruz" dedi. (Haber Merkezi)

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (SAV) 571 yýlýnda Mekke'de doðdu.
Mekke ve Arabistan'da en çok nüfusa sahip
Kureyþ'in Beni Haþim (Haþimoðullarý) boyundandýr. Babasý Kureyþ kabilesinin lideri ve
Mekke yöneticisi olan Abdülmuttalib'in oðlu
Abdullah, annesi ise yine ayný kabilenin Zühre
boyundan ve Vehb bin Abd Menah'ýn kýzý Amine'dir. Sütannesi Halime'dir.
Babasýný doðmadan iki ay önce, annesini
ise altý yaþýnda kaybeden Hazreti Muhammed
(SAV) dedesi Abdülmuttalib'in himayesine girdi. Abdulmuttalip, Hz.Muhammed (SAV) yanýndan hiç ayýrmadý, ona baba þefkati ve sevgisinin eksikliðini hiç hissettirmedi. Sekiz yaþýnda
dedesi ölünce, amcasý Ebu Talib'in yanýna
alýndý. On-oniki yaþlarýnda çobanlýk yaptý. Küçük yaþlardan itibaren ticarete atýldý. Peygamber olmadan önce insanlar arasýnda güzel ahlaký, dürüstlüðü, adaleti ile tanýnarak Muhammed "el-emin" sýfatýný aldý. Doðruluðu, dürüstlüðü ile gençliðinde herkesin takdir ve saygýsýný kazandý. 25 yaþýnda iken Hz. Hatice validemiz ile evlendi. Hz. Hatice'den Kasým, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmügülsüm, Fatýma
adýnda altý çocuðu oldu. Kasým, Abdullah küçük yaþta iken vefat etti.
Hz. Muhammed (SAV) nübüvvetle þereflendirilmeden önce, belli aralýklarla Nur daðýndaki Hira maðarasýna gider, inzivaya çekilirdi.
610 yýlýnda Ramazan ayýnýn 27.gecesi Hira
maðarasýndayken vahiy meleði Cebrail
(AS)geldi ve ona ilk vahiy "Oku"emrini verdi.
Hz. Muhammed ise "Ben okuma bilmem "ce-

vabýný verdi. Cebrail ikinci kez onu sýktý, býraktý sonra "Oku" dedi. O yine "Ben okuma bilmem" dedi. Cebrail üçüncü defa sýkýp, býraktý
vahyi tekrar iletti: "Yaradan Rabbinin adýyla
oku! O, Ýnsaný alaktandan yarattý. Oku! Rabbin, en büyük kerem sahibidir. O Rab ki kalemle yazmayý öðretti. Ýnsana bilmedikleri þeyi öðretti. " (Alak 1-5)Bu ilahi emir ile Allah Resul'ünün þahsýnda Allah'ýn en büyük lütfu olan
Kurani Kerim'in nüzulü baþlamýþ oldu.Allah
Resulü, zor þartlar altýnda Peygamberlik vazifesine baþladý. Ýnsanlara doðru yolu göstermek için pek çok sýkýntýlara katlandý. Ýnsanlarýn
hem dünyalarýný hem de ebedi olan ahiret hayatlarýný kurtarmak için büyük gayret gösterdi.
Resulullah, Ýslam'a davet ederken en yakýnlarýndan baþlamýþ, bulduðu her fýrsatý deðerlendirmiþ, hiçbir zaman zorlaþtýrmamýþ, daima kolaylaþtýrmýþ, hep müjdelemiþ, nefret ettirmemiþtir.Ona, ilk eþi Hz.hatice sonra kýzlarý iman
etti. Ardýndan Hz.Ali, Zeyd bin Harise ve Ebubekir iman etti.Ýslam dinine ilk girenler arasýnda hem erkekler hem kadýnlar, hem de köleler
ve hürler bulunmaktaydý. Bu ise Ýslam'ýn herkesi kucaklayan, tüm insanlýðýn, Allah karþýsýnda eþit olduðunu destekler niteliktedir. Ýslam'da
zorlama olmadýðý gibi ilk Müslümanlar da tamamen kendi istekleriyle Ýslamdinini kabul etmiþlerdir.
Peygamberimizin terbiyesi altýnda yetiþen
Hind B. Ebu Hale (RA) Resulullah'ýn cemalini
þöyle tasvir eder: Allah'ýn elçisi iri yapýlý ve heybetliydi. Yüzü ayýn 14'ü gibi parlaktý. Orta boylu, saçlarý hafif dalgalýydý. Rengi nurani beyaz,

HÝTÜ’de kenevir hasadý

alnýaçýk, kaþlar hilal gibi ince ve sýktý. Burnu ince, hafifçe kavisliydi. Sakalý sýk ve gür, yanaklarý düzdü. Ne zayýf ne de þiþmandý. Göðsü ile
omuz arasý geniþti.Avucu geniþti. Yürürken
ayaklarýný yere sert vurmaz, sakin fakat hýzlý
ve vakarlý yürürdü. Bir tarafa döndüðünde bütün vücuduyla dönerdi. Konuþmadýðý zaman
daha çok yere doðru bakar ve düþünceli görünürdü. Hazreti Muhammed, kýyamete kadar
gelecek insanlara örnek bir þahsiyet, davranýþlarýndan ders alýnacak bir rehber olarak gönderildiði için hayatýn her yönünü kapsayan üstün ahlakla donatýlmýþtý. Nitekim Hz. Aiþe Validemize Efendimizin ahlaký sorulduðunda:
"Onun ahlaký Kurandýr" buyurmuþtur.
Hz. Ali (RA) ise Peygamberimizin ahlakýný
þöyle anlatmaktadýr: Daima güler yüzlü, güzel
huylu idi. Kimseyle çekiþmez, baðýrýp çaðýrmazdý. Cimri deðildi. Bir þeye kýzarsa Kur'an
kýzdýðý için kýzar, beðenirse Kur'an beðendiði
için beðenirdi. Ne kötü söz söyler, ne de kötülük yapmak isterdi.Herkese deðer verir, hiçbir
þekilde nezaketi ihmal etmezdi. Aðzýndan çirkin bir söz çýkmaz, ahlaký güzel olanýn hayýrlý
insan olduðunu söylerdi. Son derece edepliydi
ve hayânýn imandan olduðunu söylerdi.
Hz Muhammed (Sav) 632 yýlýnda Medine
de 63 yaþýnda vefat etmiþtir. Kabri Medine'de
ki Mescid-i Nebevi'nin içinde yer almaktadýr.
Riyazül Cenne olarakta bilinir.
Hz.Muhammed (SAV) inananlar için eþsiz
bir model ve ideal bir örnekti.O'na Salat ve Selam olsun.
Selam ve dua ile..

Ticaret Ýl Müdürlüðünden uyarý geldi.

yapacak makine tasarlandý
Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer
Ofisinin öncülüðünde, üniversiteden uzmanlar ile Çorum'da özel üretim makineleri imal eden bir firma iþbirliði ile kenevir hasadýnda 3 ayrý iþlemi yapacak
makine tasarlandý.
Makine ve imalat teknolojileri, kenevir ve hayvancýlýk alanlarýnda ihtisaslaþan üniversiteler ile sanayi sektöründen
öncü iki firma, bir araya gelerek, týptan
kimyaya, otomotivden inþaata, tekstilden gýdaya kadar birçok çeþit üründe
kullanýlabildiði için katma deðeri yüksek
olan kenevirin üretimine ve iþlenmesi
yönelik örnek bir iþbirliðini hayata geçiriyor. Türkiye'de, 2016 yýlýndan itibaren
devletin kontrolü altýnda belirli bölgelerde ekiminin yapýlmasýna izin verilmesinin ardýndan, kenevir üretimi hem sanayicinin, hem çiftçinin hem de bu alanda
rol alabilecek üniversitelerin gündemine
oturdu. Kenevir ekimi yapýlmasýna izin
verilen illerden Burdur'un Gölhisar ilçesinde bitkinin endüstriyel kullanýmýna
yönelik araþtýrma geliþtirme faaliyetleri
bulunan Orallar Grup Þirketleri, bu alandaki çalýþmalarý için ihtisas alaný makine ve imalat teknolojileri olan Hitit Üniversitesi ile kenevir alanýnda ihtisaslaþan Bozok Üniversitesi ve hayvancýlýk
alanýnda ihtisaslaþmasý kararlaþtýrýlan
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden iþbirliði talebinde bulundu.
"KENEVÝR HASAT SÜRECÝNDEKÝ
3 AYRI ÝÞLEMÝ YAPACAK
MAKÝNE TASARLANDI"
Endüstride tohumu, lifi, sapý ve kökü
ayrý ayrý deðerlendirilen kenevirin hasat
zamanýnda toplanmasý, liflerinin ayrýl-

Kuyum ticaretinde 'yetki
belgesi' zorunluluðu
masý ve balyalama iþlemlerinin gerçekleþtirilmesi için yenilikçi tarým teknolojileri arayýþý içinde olan firma, ihtiyaç duyulan makinenin yapýlmasý için Hitit Üniversitesi'ne baþvurdu.
Bunun üzerine Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin öncülüðünde,
üniversiteden uzmanlar ile Çorum'da
özel üretim makineleri imal eden bir firma iþbirliðiyle ihtiyaç duyulan biçerdöver makinesinin geliþtirilmesi için çalýþma baþlatýldý. Hitit Üniversitesi uzmanlarý, firma çalýþanlarýyla birlikte tasarladýklarý çok fonksiyonlu biçerdöver makinesi ile tarlada kenevir toplanmasýnýn
yaný sýra, liflerinin ayrýlmasý ve balyalama iþlemleri de gerçekleþtirilebilecek.
Modifiye edilen biçerdöverle 3 ayrý iþlemin yapýlabilecek olmasýna baðlý olarak, kenevir üretiminde hem zaman
hem de maliyetlerin önemli oranda
azalmasý bekleniyor.

"KENEVÝR, TARIMDA GELECEÐÝN
YEÞÝL ALTINI OLACAK"
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali
Osman Öztürk, "Üniversitelerde Ýhtisaslaþma ve Misyon Farklýlaþmasý" projesinin baþlatýlmasýnýn ardýndan, ihtisas
alanlarý belirlenen üniversitelerin artýk
sadece bulunduðu bölgede deðil ulusal
ölçekte kalkýnmada önemli roller üstlenmeye baþladýðýný söyledi.
Makine ve imalat teknolojileri alanýnda ihtisaslaþan Hitit Üniversitesi olarak
kenevir üretimine destek olmak üzere
bu alanda hasat döneminde kullanýlacak çok fonksiyonlu makinenin geliþtirilmesine yönelik Çorum merkezli bir firma ile ortak çalýþma yürütmekten duyduðu memnuniyeti ifade eden Prof. Dr.
Öztürk, "Orallar Grup'un talebi üzerine
Ar-Ge ve tasarým desteðini Üniversitemizin vereceði, üretimini ise þehrimizde
faaliyet gösteren Ergün Makine'nin yapacaðý; tarladaki kenevirin toplanmasý,
liflerinin ayrýlmasý ve balyalama iþlemlerini gerçekleþtirecek makine için kollarý
sývadýk. Bu projede üç ihtisas üniversitemiz Kenevir'de Bozok Üniversitesi,
Hayvancýlýkta Burdur Mehmet Akif Üniversitesi ile Makine ve Ýmalat Teknolojilerinde Hitit Üniversitemiz örmek bir iþbirliðine imza atýyor. Çorum-Burdur arasýnda iþbirliði köprüsünü kurarak sadece bölgemize deðil ülkemize her anlamda katma deðer saðlamak için çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Tarýmda geleceðin Yeþil Altýný olacak kenevir için baþlattýðýmýz makine projesinin þimdiden
hayýrlara vesile olmasýný diliyorum" dedi. (ÝHA)

Ticaret Ýl Müdürlüðü,
kuyum ticaretini sadece
yetki belgesine sahip kuyum iþletmeleri tarafýndan yapýlabileceðini açýkladý.
Konuyla ilgili müdürlükten yapýlan açýklamada, "Perakende Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkýnda
Kanunun 16'ncý maddesinin birinci fýkrasýna ve
Resmi Gazete'de yayýmlanan 1 sayýlý Cumhurbaþkanlýðý Teþkilatý Hakkýnda Cumhurbaþkanlýðý
Kararnamesinin 446 ncý
maddesine dayanýlarak hazýrlanan ve 14.04.2021 tarih 31454
sayýlý kuyum ticareti yönetmeliðine göre, kuyum ticaretini sadece
yetki belgesine sahip kuyum iþletmeleri tarafýndan yapýlacaðý
duyurulmuþtur. Kuyum Ticareti
Yetki Belgesi, ktbs.ticaret.gov.tr
adresinden baþvuru yapýlarak,
Ticaret Ýl Müdürlüðü tarafýndan
Bilgi Sistemi (KTBS) üzerinden
verilecektir. Söz konusu yetki
belgesi
müracaatlarýnýn
31.12.2021 tarihine kadar yapýlmasý gerekmektedir" denildi.
YETKÝ BELGESÝ
VERÝLMESÝNDE
ARANAN ÞARTLAR
Açýklamanýn devamýnda yetki
belgesi þartlarý da þöyle açýklandý: Meslek odasýna kayýtlý olunmasý, gelir ve kurumlar vergisi
mükellefi olunmasý ve yetki belgesi baþvuru tarihi itibarýyla vergi
dairesine vadesi geçmiþ borcunun olmamasý, meslek odasý ve
vergi kayýtlarýndaki iþtigal konularý arasýnda kuyum ticareti faaliye-

Þehit Aileleri Derneði'nde yeni yönetim
Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði yeni
yönetimini belirledi.
Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði 5.
Genel Kurulu gerçekleþtirildi. Kongrede yeni yö-

netim belirlendi. Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler
Derneði Baþkaný Galib Deniz yeniden aday olmazken, tek liste ile gidilen seçimde yeni baþkan
Adem Mert oldu.

Divan Baþkanlýðýný Ünal Cevizci'nin yaptýðý
genel kurul Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi
Mustafa Kemal ve vatan, toprak ve bayrak uðruna canlarýný feda eden aziz þehitlerimiz uðruna bir dakikalýk saygý duruþunda bulunulmasý ve
akabinde Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþladý.
Divan baþkanýnýn açýþ konuþmasýnýn ardýndan gündem maddeleri okunarak oylandý. Tek
liste halinde yönetim kurulu ve denetim kurulu
oluþturuldu. Toplantýda birlik beraberlik ve kardeþlik içerisinde 'Þehit Nurlanmýs Gazi Onurlandýrýlmýs Askerdir' sözü ön plana alýnýp, bayraðý
daha ileri taþýyarak herkesi kucaklayan bir yönetim anlayýþý mesajý verildi.
(Haber Merkezi)

tinin bulunmasý (NACE kodu
477701 ile 477705 olmasý gerekmektedir.) kuyumcunun veya kuyum iþletmesinin tam zamanlý çalýþan en az bir personelinin ilgili
ustalýk belgesine sahip olmasý,
Ayrýca kuyumcularýn, on sekiz yaþýný doldurmuþ olmasý, iflas
etmemiþ olmasý, Kasten iþlenen
suçlardan dolayý toplam beþ yýldan fazla hapis cezasý almamýþ
olmasý, gerekmektedir."
Açýklamanýn devamýnda, "Bu
itibarla, söz konusu kuyum ticaretinde yönetmeliðin 11. Maddesinde uyulacak ilke ve kurallara
da yer verilmiþtir. Bu ilke ve kurallara göre, "Kuyum iþletmesi
kuyum niteliði taþýmayan ürünleri iþ yerinde bulunduramaz ve bu
ürünlerin satýþýný yapamaz." Diðer önemli madde ise, "Kuyum ticaretiyle iþtigal edilen iþ yerinde
baþka bir ticari faaliyette bulunamaz" þeklindedir. Kuyum ticareti
yetki belgesi hakkýnda detaylý bilgi almak isteyenler, Ticaret Ýl Müdürlüðü'ne baþvurabilirler" denildi.
(Mehmet Halim Coþkun)
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Bakan Pakdemirli’nin
Çorum programý belli oldu
Bekir Pakdemirli

Tarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, bugün Çorum'a geliyor.
Çorum Valiliðinden yapýlan açýklamaya göre,
Bakan Pakdemirli, Cuma gününün tamamýný
Çorum'da geçirecek.
Sabah saat 09.20'de

Çorum Valiliði'ni ziyaret ederek Çorum
programýna baþlayacak olan Bakan
Pakdemirli, saat 09.50'de Anitta
Otel'de sektör toplantýsýna katýlacak.
Cuma namazý ve öðle yemeðinin
ardýndan Çorum Tarým ve Canlý Hayvan Fuarý'nýn açýlýþý yapacak olan Pakdemirli saat 15.45'te de Çorum Beledi-

yesi Mezbahasý'nýn resmi açýlýþýný yapacak.
Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði ziyaretinin ardýndan da Pakdemirli,
17.00'deki Ýl Danýþma Toplantýsý'nda teþkilatla buluþacak. Bu toplantýnýn ardýndan Bakan Pakdemirli, akþam saatlerinde kentten ayrýlacak. (Haber Merkezi)

Vargeloðlu'ndan
21 Ekim mesajý
DEVA Partisi il Baþkaný Orhan Vargeloðlu, "Toplumun gören gözü, iþiten kulaðý, hisseden yüreði olarak hizmet veren
tüm gazetecilerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutluyorum" dedi.
21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayýmlayan Orhan Vargeloðlu, "Demokrasinin temel taþlarýndan
olan gazetecilik (Basýn), düþünce, anlatým
ve haber alma özgürlüðünün en etkili aracýdýr. Bu anlamda kurumlarla bireyler arasýnda veri akýþýný saðlayarak demokrasinin korunmasý için önemli bir görev üstlenmektedir" diye konuþtu. Vargeloðlu,
açýklamasýný þöyle sürdürdü:
"Aydýnlatýcý ve yol gösterici iþleviyle
basýn ve gazetecilik, sivil toplumun dinamizmini beslemekte, demokrasinin saðlýklý þekilde iþlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir.
Kamuoyunu bilgilendirmek adýna doðru haber verme, tarafsýzlýk, objektiflik,
özel hayata ve kiþilik haklarýna saygý gibi
deðerleri içerisinde bulunduran önemli bir
mesleði icra eden gazeteci arkadaþlarýmýz, vatandaþýn en doðal hakký olan zamanýnda doðru ve eksiksiz bilgi almalarýný saðlayarak milletin vicdanýna ses olmaktadýrlar.
DEVA iktidarýnda özellikle yerel basýnýn
devlet imkanlarýyla destekleneceðini, basýn mensuplarýna yönelik özel koruma
programlarýnýn olacaðýný ifade etmek istiyorum. Bunca zorluklara göðüs gererek
kamu hizmeti sunan siz basýn mensuplarýnýn sýkýntýlarýný azaltmak, kendinizi daha
güvende hissederek görev yapmanýzý saðlamak ve emeðinizin karþýlýðýný takdir etmek ve sizleri ayrýcalýklý kýlmak bize nasip
olacaktýr. 21 Eðim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle tüm basýn emekçilerimizi verdikleri hizmetten dolayý tebrik ediyorum.
Topluma ve özellikle güzel Çorum'umuza bu kadar yararlý ve onurlu katkýlarýnýzdan dolayý kutluyorum. Ýþlerinizde
kolaylýklar diliyor, saygýlar sunuyorum."
(Haber Merkezi)

Orhan Vargeloðlu

Mecitözü'nün talepleri
Bakan Kurum'a emanet
Mecitözü Belediye Baþkaný Veli Aylar, Çevre
ve Þehircilik Bakaný Murat Kurum'u ziyaret etti.
Mecitözü Belediye Baþkaný Veli Aylar, Çevre
ve Þehircilik Bakaný Murat Kurum'u makamýnda
ziyaret ederek Mecitözü'nün sorun ve taleplerini iletti.

Baþkan Aylar, sosyal medya hesabýndan yayýnladýðý mesajda, "Görüþme sonunda yapýlan
isteklere olumlu yanýtlar alan Belediye Baþkanýmýz Veli Aylar Çevre ve Þehircilik Bakaný Murat
Kurum'a teþekkürlerini iletti" dedi.
(Haber Merkezi)

Anadolu basýný Antalya'da buluþuyor
Türkiye Gazeteciler Federasyonunun (TGF) 10.
Olaðan Genel Kurulu için
Anadolu basýný Antalya'da
bir araya geliyor.
Türkiye ve Türk devletlerinden 70 cemiyetten 200 federasyon delegesinin 22-24
Ekim tarihlerinde Alanya Hedef Resort Hotelde gerçekleþtirilecek genel kurula yoðun katýlýmý bekleniyor.
Pandemiye raðmen verimli bir dönem geçiren TGF, üyelerin sorunlarýný birebirde illere yapmýþ olduðu teþkilat ziyaretlerinde dinlemiþ ve
Türk basýnýnýn sorunlarýnýn çözümü noktasýnda
çalýþmalarýný bu güne kadar baþarý ile yürüterek
basýn camiasýndan olumlu notlar alarak genel
kurulda tek yumruk olmayý hedef koymuþtur.
Mevcut TGF Baþkaný ayný zamanda Eskiþehir Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný olan Yýlmaz
Karaca, genel kurula tek liste ile girmesi bekleniyor.
Güçlü bir þekilde yeni döneme hazýrlanacak-

larýný ve verimli bir genel kurul geçireceklerini söyleyen
Genel Baþkan Karaca, "TGF
büyüyerek ve güçlenerek
yoluna devam ediyor. Üyelerimiz ve meslektaþlarýmýz ile
birlikte dimdik ayaktayýz."
dedi.
Anadolu basýnýný daha iyi
yerlere getirmek için çalýþmaya ara vermeden devam
edeceklerini vurgulayan Karaca, "Üyelerimizle
birlikte Türk basýnýnýn sorunlarýný çözmek için
gecemizi gündüzümüze katýyoruz. Bazý parazitlerle, mesleðimizi yerin dibine batýrmaya çalýþanlarla tabi ki mücadelemizi yapýyoruz. Þuna
inanýnki TGF çok güçlü ve sorunlarýmýza odaklanmýþ bir kuruluþtur. Sizlerin desteði bizlere güç
veriyor. Geçmiþ yýllarda bir güne sýðdýrýlan genel
kurullarý artýk TGF'ye yakýþýr bir biçimde 3 gün
yapýlma seviyesine getirdik. Sizlerle 22-24 Ekim
tarihinde kongremizle birlikte hasret gidereceðiz. Kongremiz þimdiden camiamýza hayýrlý
uðurlu olsun." diye konuþtu.
(Haber Merkezi)

Nuri Kolaylý

TGK'dan açýklama geldi

'Dünya Gazeteciler
Günü diye bir
kutlama günü yok'
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu
Genel Baþkaný Nuri Kolaylý, "21 Ekim
Dünya Gazeteciler Günü" olarak kutlanan
özel bir basýn günü olmadýðýný açýkladý.
22 Ekim tarihinin, Tercüman-ý Ahval gazetesinin yayýnlanmaya baþladýðý gün olduðunu ve basýn kuruluþlarý ve çalýþanlarý
için baþka bir anlam taþýmadýðýný bildiren
TGK Genel Baþkaný Nuri Kolaylý, yazýlý
açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi;
"Biz gazeteciler için her yýl 3 özel gün
vardýr. Bunlar ülkemizde kutlanan 10 Ocak
Çalýþan Gazeteciler Günü ve 24 Temmuz
Basýnda Sansürün kaldýrýlýþýnýn yýldönümüdür. 3 Mayýs'ta da Birleþmiþ Milletler tarafýndan ilan edilen Dünya Basýn Özgürlüðü Günü kutlanýr. Bunlarýn dýþýnda, kimler
tarafýndan hangi amaçla ortaya atýldýðý bilinmeyen çeþitli gazetecilik günleri olduðunu duyuyor, üzülüyoruz.
Son olarak gündeme getirilen "21 Ekim
Dünya Gazetecilik Günü" diye bir gün de
yoktur. Bu günün dünya gazeteciliði ile bir
ilgisi yoktur ve açýklama yapan çevreler ne
yazýk ki böyle bir kutlama günü olup olmadýðýný bilmeden açýklama yapmaktadýr."
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu
Genel Baþkaný Nuri Kolaylý, yazýlý açýklamasýnda gazeteciler tarafýndan dayanýþma günü olarak kutlanan tarihlere iliþkin
olarak da þu bilgileri verdi;
"10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü,
Türkiye'de 1961 yýlýndan bu yana kutlanmaktadýr. 1961-1971 yýllarý arasýnda "Çalýþan gazeteciler bayramý" adýyla kutlanmýþ; 1971 yýlýndaki askeri müdahaleden
sonra gazetecilerin bazý haklarýnýn geri
alýnmasý üzerine adý, "10 Ocak Çalýþan
gazeteciler günü" olarak deðiþtirilmiþtir. 4
Ocak 1961'de kabul edilen ve basýn çalýþanlarýnýn bazý haklar ve yasal güvence
saðlayan 212 sayýlý kanunun Resmî Gazetede yayýmlanýþý nedeniyle "10 Ocak"
kutlama günü olmuþtur.
Türk basýnýnda sansürün kaldýrýlmasýnýn yýl dönümü olan 24 Temmuz tarihi de
mesleðimiz için dayanýþma günüdür. Osmanlý Ýmparatorluðu zamanýnda çýkan tüm
gazeteler sansür memurlarýnýn kontrol ve
denetiminden geçtikten sonra yayýnlanýyordu. 24 Temmuz 1908 tarihinde Ýkinci
Meþrutiyet yürürlüðe girdikten sonra bu
uygulamaya son verilmesi günümüzde
"sansürün kaldýrýlmasý" olarak adlandýrýlýyor. Bu tarih, meslektaþlarýmýz tarafýndan
dayanýþma günü olarak kutlanýyor.
3 Mayýs Dünya Basýn Özgürlüðü Günü
de, Birleþmiþ Milletler tarafýndan ilan edilmiþtir ve 1993 yýlýndan beri Dünya Basýn
Özgürlüðü Günü olarak bütün dünyada
kutlanmaktadýr."
(Haber Merkezi)

TÜSÝAD, Türkiye'nin geleceði ile ilgili endiþeli
TÜSÝAD Yüksek Ýstiþare Kurulu Baþkaný dört atlýsý olarak üzerimize geldiðini görüyorum.
Tuncay Özilhan, gündemdeki Merkez Bankasý Bunlarýn üzerine bir de geleceði þekillendiren
tartýþmalarýyla ilgili deðerlendirmede bulundu. teknolojik dönüþümün ekonomik, insani ve top"Düzenleyici ve denetleyici kuruluþlarýn baðým- lumsal boyutlarýný eklemeliyiz. Geçmiþten ve
sýzlýðý tartýþma dýþý olmalýdýr" diyen Özilhan, bir bugünden radikal biçimde farklý olacak bir gelede uyarý yaptý: "Türkiye'nin geleceðiceðe ülke olarak hazýr olabilmek için
ne baktýðýmda dünyadaki jeopolitik
bu tehditlere biraz daha yakýndan
risklerin, sosyo-kültürel gerilim, derin
bakmamýz gerekiyor. Tehditlerin baiklim deðiþiminin etkilerinin ve bereþýnda jeopolitik geliþmeler var. Yakýn
ketsiz dengesiz ekonomik büyümenin
geçmiþte sert deðiþimler yaþadýk. Önmahþerin dört atlýsý olarak üzerimize
ce iki kutuplu dünyadan tek kutuplu
geldiðini görüyorum."
dünyaya geçtik, sonra Hindistan ve
Türkiye Sanayici ve Ýþ Adamlarý
Rusya gibi ülkelerin ekonomik jeopoDerneði (TÜSÝAD) Yüksek Ýstiþare
litik gücü artarken Amerika Birleþik
Kurulu (YÝK) Toplantýsý'nda konuþan
Devletleri'nin göreli konumundaki zaTUSÝAD YÝK Baþkaný Tuncay Özilyýflama ve Avrupa birliði ile yaþanan
Tuncay Özilhan
han, muhalefetin de sürekli dile getirtransatlantik uyumsuzluk çok kutuplu
diði Merkez Bankasý'nýn baðýmsýzlýðý
bir dünya kavramýný gündemimize
konusunda dikkat çeken mesajlar verdi.
soktu." ifadelerini kullandý.
Türkiye'nin geleceðine baktýðýmda dünyadaki jeopolitik risklerin, sosyo-kültürel gerilim, derin
"MERKEZ BANKASI'NIN
iklim deðiþiminin etkilerinin ve bereketsiz dengeBAÐIMSIZLILIÐI TARTIÞILMAMALI"
siz ekonomik büyümenin mahþerin dört atlýsý
Merkez Bankasý hakkýnda da konuþan Özilolarak üzerimize geldiðini görüyorum.
han, "Büyümeli ve kiþi baþý gelirimizi artýrmalýyýz. Çünkü herkes refah artýþý ister. Büyümek
"MAHÞERÝN DÖRT ATLISI
için öncelikle makroekonomik istikrarý saðlamak
ÜZERÝMÝZE GELÝYOR"
ve sürdürülebilir büyüme sürecini baþlatabilmek
"Mahþerin dört atlýsý üzerimize geliyor" diyen gerekiyor. Bu doðrultuda en önemli adýmlar, piÖzilhan, "Tüm ülkeler zaman zaman ekonomik, yasa ekonomisinin kurum ve kurallarýný güçlenekolojik, teknolojik, kurumsal sorunlarla ve sal- dirmek ve baþta Merkez Bankasý olmak üzere
gýnlarla karþýlaþýyor. Zaten siyasi yönetimlerin iþi düzenleyici kurumlarýn baðýmsýzlýðýný tartýþma
de bu gerilimleri çözmek. Ancak tüm bu gerilim- dýþý býrakacak biçimde tesis etmektir. Ancak, bülerin þiddette biçimde üst üste yýldýðý tarihsel dö- yüme kadar büyümenin nasýl saðlandýðý da
nemler olaðan dönemlerden farklýlaþýyor. Bu de- önemli. Karþý karþýya olunan tehditler dikkate
ðiþimlere hazýrlýksýz yakalanmak ve iyi yönete- alýndýðýnda, büyümenin sadece hýzlý deðil, ayný
memek kýrýlmalara yol açabiliyor. Buradan il- zamanda istihdam yaratan, yeþil ve adil bir bühamla bugün Türkiye'nin geleceðine baktýðýmda yüme olmasý gerektiði ortaya çýkýyor. Bu nedendünyadaki jeopolitik risklerin, sosyo-kültürel ge- le, bugün paylaþtýðýmýz çalýþmada, geliþmiþ,
rilim, derin iklim deðiþiminin etkilerinin ve bere- saygýn, adil ve çevreci bir Türkiye hedefinin altýketsiz dengesiz ekonomik büyümenin mahþerin ný çiziyoruz." dedi.
(Haber Merkezi)

AK Parti'de yönetim toplandý
AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðýnýn Yönetim
Kurulu Toplantýsý gerçekleþtirildi. Toplantýya,
Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da katýldý.
AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðýnda düzenlenen haftalýk Ýl Yönetim Kurulu Toplantýsýna, Ýl
Baþkaný Yusuf Ahlatcý ile birlikte yönetim kurulu üyeleri katýldý.

Toplantýda teþkilat çalýþmalarý masaya yatýrýldý.
Milletvekili Erol Kavuncu, "Teþkilat çalýþmalarýmýzý, ilimize yapýlan yatýrýmlarý, hemþehrilerimizin taleplerini ve çözüm önerilerimizi istiþare ettiðimiz toplantýmýzýn hâyýrlara vesile olmasýný diliyorum" dedi. (Haber Merkezi)
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TÜRK BÜRO-SEN'DE
KONGRE HEYECANI BAÞLIYOR
Türk Büro-Sen Çorum Þube
Baþkaný Sami Çam, Kesin
Karar Gazetesini ziyaret etti

Türk Büro-Sen Çorum Þube Baþkaný Sami
Çam, sendikanýn kongresinin 23 Ekim Cumartesi günü yapýlacaðýný açýkladý.
Türk Büro-Sen Çorum Þube Baþkaný Sami
Çam, Kesin Karar Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü
Ömer Faruk Söylemez'i ziyaret etti. Ziyarette 23
Ekim Cumartesi günü yapýlacaðýný ifade eden
Çam, "Türk Büro-Sen Çorum Þubesinin 4. Olaðan Genel Kurulu'nu 23 Ekim Cumartesi günü
Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde gerçekleþtireceðiz.
Cumhurbaþkanlýðý kararýyla birlikte Yunus Emre
ve Türkçe yýlý ilan edilmesinden dolayý kongremizin temasý bu olacak. Bu vesileyle tüm kamu
çalýþanlarýný sendikalarýna sahip çýkmak adýna
ve kendi hak ve menfaatlerini korumak adýna
kongremize davet ediyoruz. Ýnþallah kamu çalýþanlarý için hayýrlýsý olur" dedi.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren
Kesin Karar Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Ömer
Faruk Söylemez ise nazik ziyaretleri nedeniyle
Çam'a teþekkür etti.
(Bahattin Sümüþ)

Sami Çam, Kesin Karar Gazetesini
ziyaretinde Yazý Ýþleri Müdürü
Ömer Faruk Söylemez ile görüþtü

Yükselen akaryakýt fiyatlarý Türkiye'de
gýdadan perakendeye her alanda girdi maliyetlerini etkiliyor. Sektör temsilcileri, bu durumun raflarda da etkisini göstereceðini,
ürünlerin en az yüzde 30 zamlanacaðýný
söylüyor. Pandemi ile birlikte petrol üretiminde yaþanan sýkýntýlar ham petrolün fiyatýnýn hýzla týrmanmasýna neden oluyor.
Dünya hýzlý bir ekonomik hareketlilik yaþasa da enerji sektöründeki arz yükselen talebe ayný orantýda cevap veremiyor. Bu baþta ham petrol olmak üzere tüm enerji ürünlerinin fiyatýnýn artmasýna neden oluyor.

Vali Çiftçi'den TÜGVA'ya destek ziyareti

Vergi ve cezalar
vatandaþýn
belini bükecek
Gelecek yýl vergi zamlarý yoluyla halkýn
ödeyeceði vergilerde yüzde 19.4 tahsilat artýþý bekleniyor. Bütçeye aslan payýný içki ve
sigara saðlayacak. Seneye alkolden 26.3
milyar, sigaradan ise 70.6 milyar lira vergi
alýnacak. Trafik cezalarýnda da yüzde 76
oranýnda artýþ bekleniyor. Bu yýl 6 milyar
olan trafik ceza tahsilatýnýn seneye 10 milyar
578 milyon lira olmasý hedefleniyor. 2022'de
halktan ve þirketlerden toplam 1 trilyon 430
milyar lira vergi toplanacak.
Cumhurbaþkanlýðý tarafýndan Meclis'e
sunulan yasa teklifinde vergi ve ceza zamlarý da yer aldý. Önümüzdeki yýl iðneden ipliðe
birçok vergide, memur ve emeklilere verilen
yüzde 12'lik zamlarýn çok üzerinde artýþlar
yaþanacak. Baþta trafik cezalarý olmak üzere halkýn ödeyeceði cezalarda da yüklü artýþlar olacak. Sözcü'de yer alan habere göre; gelecek yýl halktan ve þirketlerden toplam
1 trilyon 430 milyar lira vergi toplanacak.
HALKTAN 262.6 MÝLYAR LÝRA
GELÝR VERGÝSÝ TOPLANACAK
Bütçe teklifine göre, önümüzdeki yýl aðýrlýðýný ücretlilerin oluþturduðu Gelir Vergisi
yoluyla halktan 262.6 milyar lira para toplanacak. 2021 sonunda beklenen tahsilat tutarýnýn 204.6 milyar lira olduðu dikkate alýndýðýnda bu yüzde 28.3 gibi bir düzeyi ifade ediyor. Vergisini beyan yoluyla ödeyen mükelleflerden beklenen vergi artýþý ise yüzde
12.1'de tutuldu. Esnafýn üzerinden alýnan
basit usulde gelir vergisi tahsilatýnda ise artýþ deðil, azalýþ olacak. Bu yýlýn sonuna kadar 255 milyon lira para toplanacak bu kalemden gelecek yýl sadece 61 milyon lira
bekleniyor. Þirketlerden Kurumlar Vergisi yoluyla alýnacak vergi ise bu yýlýn sonuna göre
yüzde 12.2 artarak 183 milyar lira olacak.
BÜTÇEYÝ ÝÇKÝ VE SÝGARA
KURTARACAK
Bütçeyi önümüzdeki yýl da araç vergileriyle içki ve sigara vergileri kurtaracak. Mevcut aracý olanlar seneye 24.6 milyar lira Motorlu Taþýtlar Vergisi, sýfýr araç alacaklar ise
72.5 milyar lira araç alým ÖTV'si ödeyecek.
Araç sahipleri ayrýca 32.1 milyar liralýk akaryakýt ve doðalgaz ÖTV'sinin önemli bölümünü ödeyecek. Bütçeye alkolden 26.3 milyar,
tiryakilerden 70.6 milyar lira para akacak.
Devlet keseceði harçlar yoluyla da 44.6 milyar lira Damga Vergisi yoluyla da 35 milyar
lira gelir saðlayacak.
TRAFÝK CEZALARINDA
YÜZDE 76 ARTIÞ BEKLENÝYOR
Vergilerle birlikte cezalarda da seneye büyük tahsilatlar bekleniyor. Bu yýl hükümet
halktan ve þirketlerden 19.2 milyar lira ceza
toplamayý hedefliyordu. Ancak kasaya giren
ceza tahsilatý 27.2 milyarý aþtý. Seneye de yine halktan 27.1 milyar liralýk ceza toplanmasý
öngörüldü. Trafik para cezalarýnda ise seneye yüzde 76 oranýnda artýþ bekleniyor. Bu yýl
6 milyar olan trafik ceza tahsilatýnýn seneye
10 milyar 578 milyon lira olmasý hedefleniyor.
Trafik harçlarýndan da 1.7 milyar liralýk gelir
beklentisi bütçeye yazýldý. (Haber Merkezi)

'Gýda fiyatlarýna yüzde 30
zam yapýlacak' iddiasý

Vali Mustafa Çiftçi,
Türkiye Gençlik Vakfý
(TÜGVA) Çorum Ýl Temsilciliðini ziyaret ederek
gençlerle bir süre sohbet
etti, destek mesajý verdi.
TÜGVA'da gençlerin
dini, ahlaki, kültürel ve
medeniyet deðerlerinin
yeni nesillere rehberlik
yapabilmenin hedeflendiðini, gençlerin kaliteli
zaman geçirebildikleri
yerler olduðunu belirten
Vali Çiftçi, yapýlan haksýz ve hukuksuz algýlar
karþýsýnda TÜGVA'nýn yanlarýnda olduklarý mesajýný verdi. TÜGVA'nýn yaptýðý gençliðe yönelik
çalýþmalarý takip ettiðini belirten Çiftçi, bu çalýþmalarýn memleket için çok önemli olduðunu ve
desteklediðini ifade etti. Bir süre gençlerle beraber vakit geçiren Çiftçi, çok çalýþmalarýný ve okumalarýný tavsiye etti.
"TEHDÝTVARÝ SÖYLEMLERE
BOÐUN EÐMEYÝZ"
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren
TÜGVA Çorum Ýl Temsilcisi Enes Kayabaþý da,
"Yakýn zamanda vakfýmýza karþý karalama kampanyasý yürütülmektedir. 18 Ekim'de açýklama

yapan bir siyasi parti lideri ve çeþitli þahýslar
mesnetsiz iddialarla vakfýmýzý yýpratmayý amaçlamaktadýr. Biz gençleri rýzýk derdiyle korkutmaya çalýþan, tehditvari söylemler ile bezdirmeye
çalýþan o kiþilere karþý eskisinden daha da güçlüyüz. Bizler gençler olarak asla boyun eðmeyeceðiz. Cumhurbaþkanýmýzýn 2023, 2053, 2071
hedefleri için var gücümüzle mücadele edeceðiz, valimizin her zaman her yerde bizim yanýmýzda durmasý bize güç kuvvet veriyor.
Valimizin destekleri biz gençler için çok
önemli. Dik duruþ sergileyen, hakký ve hakikati
daima düstur edinen böylesine güzide bir valimiz olduðu için biz gençler çok þanslýyýz" dedi.
(Mahmut Emin Söylemez)

Gülabibey'de altyapý çalýþmalarý
tüm hýzýyla devam ediyor
Çorum'un bir bölgesinde daha yaðmur suyu sorunu tarih olacak.
Belediye,
Galabibey
Mahallesi Malazgirt Sokak'tayaðmursuyu sorununu çözüyor. Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn
bölgedeki çalýþmalarý yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldý.
Cemilbey Caddesi'nden
Vatan Caddesi'ne kadar
950 metrelik yaðmur suyu
ve 1100 metre atýk su hattý
çalýþmasý yapacaklarýný
belirten Baþkan Aþgýn,
"Aþýrý yaðýþlarda sel ve su
taþkýnlarýna neden olan
bölgelerin sorunlarýný tek
tek çözüyoruz. Mevcut hatlarýmýzý daha uzun ömürlü
ve daha saðlýklý borularla
yeniliyoruz. Bölgede yaðmur yaðýþlarý sonrasý görülebilecek sel ve baskýnlarýn
önüne geçmek için 950
metrelik yaðmur suyu hattýný yaný sýra 1100 metrelik
atýk su hattý çalýþmasý yapýyoruz." dedi.
Aþgýn, altyapý çalýþmalarýnýn ardýndan kýsa sürede asfalt çalýþmalarýnýn da
yapýlacaðýný sözlerine ekleyerek Çorum için aþkla
çalýþmaya devam edeceklerini kaydetti.
(Mehmet Halim Coþkun)

MOTORÝN OCAK AYINDAN
BU YANA YÜZDE 23.5 ZAMLANDI
Türkiye de hem petroldeki fiyat artýþý
hem de Türk Lirasý'nýn (TL) dolar karþýsýnda hýzla deðer kaybetmesi yüzünden yüksek akaryakýt fiyatlarý ile ile karþý karþýya.
Benzinin litresi Ocak ayýndan bugüne yüzde 10.2 zamlanýrken daha çok tarým ve ticari taþýmacýlýkta kullanýlan ve önemli bir
girdi maliyeti olan dizel ise ayný dönemde
yüzde 23.5 zamlandý. Bu zam artýþlarýyla
benzin 7.18'den 7.92 TL'ye, dizel ise
6.60'tan 8.16 TL'ye çýktý.
"DEVLET FÝYATLARI DÜÞÜRMEK
ÝÇÝN KURA MÜDAHALE EDEBÝLÝR"
Artýk devletin akaryakýt fiyatlarýna müdahale edebilecek bir enstrümanýnýn kalmadýðýný söyleyen Enerji Petrol Gaz Ýkmal Ýstasyonlarý Ýþveren Sendikasý Baþkaný Fesih
Aktaþ, "ÖTV'deki pay bitti. Akaryakýt üzerinde devletin dahili bundan sonra sadece
KDV. Onun dýþýnda fiyatlarý düþürmek için
devlet kura müdahale edebilir. Ancak dolar
düþerse buradaki artýþ da sýnýrlý kalacaktýr"
deðerlendirmesinde bulunuyor.
Uluslararasý piyasadaki fiyat artýþlarýnýn
yansýmalarýnýn daha net olacaðýný söyleyen
Aktaþ sözlerini, "Ham petrolün yýlý 95 dolar
seviyesinden kapatacaðýný düþünüyorum.
Eðer bu seviye gerçekleþirse akaryakýtta
70-80 kuruþluk bir artýþla daha karþýlaþabiliriz. Eþel sisteminde son bir yýlda devlet 33
milyar liralýk bir ÖTV'den vazgeçti. Yýl sonuna kadar bu miktarýn 46 milyar TL olmasý
planlanýyor" diye sürdürüyor.
"YENÝ ZAMLAR ORTA SINIF
VE ALT SINIFI ZORLUYOR"
Akaryakýttaki bu gelinen seviye, Türkiye'de tarýmdan imalata, ulaþýmdan perakendeye kadar her alanda maliyetlerin artmasýna neden oluyor. Sektör temsilcilerine
göre özellikle lojistik maliyetlerinin artmasý
yakýn dönemde tüketici için yeni zamlar demek. Türkiye'de tüketicilerin hýzla alým gücünün düþtüðünü ve mutfakta durumun vahim olduðunu söyleyen Zincir Maðazalar
Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Serhan
Týnastepe, konteyner sorunu ve navlun fiyatlarýndaki artýþýn yanýnda akaryakýt zamlarýnýn da fiyatlara etkisi olacaðýný söylüyor.
"RAFA YANSIMASI ÜÇ KATI OLACAK"
Akaryakýttaki 5 kuruþluk zammýn rafta
15 kuruþ zam olarak kendini gösterdiðini
belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken de burada en az 3 katlýk bir etki
olacaðýný, raflardaki ürünlerin de bu ölçüde
zamlanacaðýný söylüyor. Yapýlan her zammýn vatandaþa yansýdýðýna iþaret eden Palandöken, devletin yeni adýmlar atmasý gerektiði uyarýsýnda bulunuyor.
Palandöken, "Nakliye en temel girdi maliyetlerinden. Buradaki artýþ her alaný etkiliyor. Enerji gibi enflasyonu bu kadar çok etkileyen bir girdi maliyetinin devlet tarafýndan yeni adýmlarla sübvanse edilmesi gerekiyor. Akaryakýtta hamle alaný bitse de esnafýn bu zamlarý tüketiciye yansýtmamasý
için diðer vergi kalemlerinde destekler verilmeli" þeklinde konuþuyor.
"EN AZ YÜZDE 30 ZAM ALACAK"
Çok kýsa süre içerisinde tüketicilerin en
az yüzde 30'luk yeni bir zamla karþýlaþacaðýný söyleyen Birleþmiþ Markalar Derneði
(BMD) Baþkaný Sinan Öncel ise piyasada
kurdaki artýþ yüzünden dengelerin deðiþtiðini ifade ediyor. Akaryakýttaki zamlar karþýsýnda her üreticinin zora düþtüðünü belirten
Öncel, durumu bir örnekle anlatýyor;"Bu sabah sünger almak istedik. Ancak karþý taraf
parayý öðlene kadar yatýrmamýzý, öðleden
sonra ayný fiyattan veremeyeceðini söyledi.
Üstelik süngeri 20 gün sonra gönderecek.
Piyasada bir öngörülebilirlik kalmadý. Ciddi
seviyede oynaklýk var. Sürekli yeni zamlar
geliyor. Özellikle petrol ve akaryakýttaki
zamlar hem lojistikte hem de hammadde
temininde ciddi problemlere neden oluyor."
Fiyat artýþlarýný tüketiciye ayný ölçüde
yansýtmamak için çeþitli hesaplar yaptýklarýný ifade eden Öncel, "Ama bu sýnýr geçildi.
Artýk yansýtmak zorundayýz. Zaten üreticiler
de artýk dýþ pazarlara mal gönderiyor. Bunun nedeni de çok basit. TL'deki deðersizlik. Üretici dolar kazanmak istiyor. Ýçerde de
az olan ürünün fiyatý artýyor ayrýca. Bugün
Laleli'de yabancýlar bavul bavul ürün alýp
gidiyor. Çünkü ucuz bir pazar var onlara göre. Bu dönemde Türkiye'ye gelen bu alýcýlarýn uzun vadede kalýcý olmasýný saðlamak
gerekiyor" diye konuþuyor. (Haber Merkezi)
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ÇEKVA'NIN BURS
BAÞVURULARI BAÞLADI
Çorum Eðitim Kültür Vakfý'nýn (ÇEKVA) 2021-2022 eðitim-öðretim yýlý burs
baþvurularý 21 - 31 Ekim 2021 tarihleri
arasýnda www.cekva.org.tr adresinden
gerçekleþecek.
ÇEKVA'dan yapýlan açýklamada, "Ýnternet üzerinden yapýlacak ön baþvuru

sonrasýnda öðrencilere mesaj veya e-mail gönderilerek öðrenciler mülakata tabi
tutulacak.
Mülakat sonucunda uygun görülen
öðrenciler Ýstanbul'daki vakýf merkezine
evraklarýný teslim ederek burs kayýtlarýný
yaptýracak." denildi.
(Bahattin Sümüþ)

ÇORUM'DA KIZ ÖÐRENCiLER
iÇiN iCAZET TÖRENi YAPILDI
Bahçelievler Kýz Kuran Kursunda hafýzlýk eðitimini tamamlayan 21 kýz öðrenci için hafýzlýk icazet
töreni düzenlendi.
Çorum Ýl Müftülüðüne baðlý olarak hizmet veren
Bahçelievler Hafýzlýk Kýz Kuran Kursu ve Türkiye
Diyanet Vakfý Çorum Þubesinin katkýlarýyla organize edilen hafýzlýk icazet töreni, Çorum Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleþti. Törene, Ýl Müftülüðü kadýn görevlileri, Kur'an kursu öðreticileri ile öðrenci
yakýnlarý ve çok sayýda davetli katýldý. Bahçelievler
Hafýzlýk Kýz Kuran Kursu öðrencilerinden Rüveyda
Aksungur'un Kur'an tilavetiyle baþlayan programda açýlýþ konuþmasýný Ýl Müftü Yardýmcýsý Adnan
Zeki Býyýk yaptý.
"EN BÜYÜK YOLDAÞ KUR'AN-I KERÝMDÝR"
Ýl Müftü Yardýmcýsý Adnan Zeki Býyýk, konuþmasýnda "Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bir hadis-i þerifinde; 'Sizin en hayýrlýnýz Kur'an-ý Kerim'i öðrenen

YiTiK

ve öðreteninizdir.' buyurmuþtur. Bu noktada kýz öðrencilerimizi kutluyorum. Ayrýca bu çocuklarý yetiþtiren siz deðerli velileri ve onlarý okutan hocalarýmýzý da tebrik ediyorum. Þunu unutmamak gerek insana dünyada da ahirette de yoldaþ gerekli. En büyük yoldaþ ise Kur'an'dýr. Çünkü Peygamberimiz
buyurmuþtur ki: Kim Kur'an'ý okur, onu ezberler,
onunla amel eder, onu hayatýna uygular, onunla
hem hal olursa; Kur'an o kiþiye kýyamette yoldaþ
olur, þefaatçi olur. Dolayýsýyla en büyük yoldaþý
edinen sizleri kutluyorum" dedi.
Törende Kuran Kursu'nu baþarýyla tamamlayarak "Hafize" olmaya hak kazanan 21 öðrenciye hocalarý tarafýndan "onur belgeleri" verildi ve hafýzlýk
taçlarý takýldý. Törende ayrýca, Ýl Müftülüðü tarafýndan öðrencilere çeþitli hediyeler takdim edildi. Kuran ziyafetleri, ilahiler, þiirler ve slayt sunumunun
yapýldýðý tören Alaca Ýlçe Vaizi Perihan Ayvalý'nýn
duasý ile sona erdi.
(Haber Merkezi)

Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesinden aldýðým üyelik kartýmý kaybettim.
Hükümsüzdür.
Nazmiye KOLAÇ
(Hüseyin Kýzý, 1946 D.lu)
K.K.

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:27
06:52
12:30
15:28
17:58
19:17

TARiHTE BUGÜN
1919- Amasya'da, Mustafa Kemal Paþa ile
Ýstanbul Hükümeti'nin Bahriye Nazýrý Salih
Hulusi Kezrak arasýnda Amasya Protokolü imzalandý
1937- Tunceli bölgesinde 21 Mart gecesi
baþlayan ayaklanma bastýrýldý. Dört yýl için çýkarýlan Tunceli'nin Ýdaresi Hakkýnda Kanun,
çeþitli eklerle 1947'ye kadar sürdü.
1947- ABD yardýmýnýn ilk partisi Ýskenderun
Limaný'na geldi. Ýlk malzemelerle Ýstanbul-Ankara karayolunun yapýmýna baþlanacaðý açýklandý.
1972- THY'nin Truva uçaðý Sofya'ya kaçýrýldý. Bir gün sonra yolcularý serbest býrakan 4
hava korsaný Bulgaristan'a iltica etti.
1976- Hak Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu
(Hak-Ýþ) kuruldu.
1980- Yönetmen Ömer Kavur'un filmi Yusuf
ile Kenan Milano'da altýn madalya aldý.
1988- Barýþ Manço'nun televizyon programý
7’den 77’ye TRT'de baþladý.
1993- Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinde çýkan çatýþmada Diyarbakýr Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Bahtiyar Aydýn þehit oldu. Ýlçede sokaða çýkma yasaðý ilan edildi.
1997- Kültür Bakanlýðý, Oscara gidecek film
olarak Eþkýyayý seçti.

Gençlerle buluþtular
Bayat'ta protokol
üyeleri, gençlerle kahvaltýda buluþtu.
Kaymakam Yunus
Emre Bozkurtoðlu, Belediye Baþkaný Ekrem
Ünlü, Milli Eðitim Müdürü Eyyüp Uçar ve Þehit
Yakup Kozan Anadolu
Ýmamhatip Lisesi öðretmen ve öðrencilerinin
katýldýðý, Türkiye Gençlik Vakfýnýn organize ettiði programda, ilçe yetkilileri öðrencilerle görüþme fýrsatý buldu.
(Haber Merkezi)
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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

Kýþ aylarýna özgü yemekler arasýnda
pýrasa, ýspanak, lahana,kereviz, karnabahar bulunmaktadýr. Bu þifasý bol ve
lezzetli sebzeler hemen hemen her evde
her hafta piþer. Manavlarda, marketlerde
ve pazarlarda bu þifalý sebzelere kolayca
ulaþabiliriz. Her hafta pazara çýkan kadýnlar bir hafta lahana alýrlarsa, diðer hafta kereviz, karnabahar gibi sebzeleri tercih ederler. Ispanak da bu sebzeler arasýnda gözde olan sebzelerdendir. Bu þifalý sebzenin böreði, yemeði, çorbasý,
keki, pastasý, kavurmasý ve hatta salatasý bile yapýlýr. Yemeðinin dýþýnda tatlý yapýmlarýnda bile kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Hatta hepimizin küçükken çok sevdiðimiz Temel Reis adlý çizgi filmden de bildiðimiz bir sebzedir. Hemen hemen hepimiz bu güzel ve eðlenceli çizgi film ile büyüdük. Bu þifalý sebzeyi de o çizgi filmde
Temel Reis bolca tüketiyor ve güç kazanýyordu. Hepimizin daha küçükken öðrendiðimiz bu þifalý sebzenin faydalarý
yani ýspanak faydalarý nelerdir?
ISPANAK FAYDALARI NELERDÝR?
Latince adý spinacia oleracea olan bu
þifalý bitki, A, B ve K vitaminlerini bol miktarda içerir. Ülkemizde birçok bölgede
kolaylýkla yetiþtirilebilir. Bazý yörelerde
yapýlan yemeðinin üzerine yoðurt dökülerek tüketilir. Ýþte o zaman bu leziz yemek
borani adýyla anýlýr. Pazý bitkisiyle sýk sýk
karýþtýrýlýr. Ýçerdiði demir, fosfor ve kalsiyum sayesinde kemiklerin güçlenmesine
yardým eder. Diþlerin yapýsýnýn geliþmesine yardým etmesi de ýspanak faydalarý
arasýndadýr. Osteoporoz yani kemik erimesini de önler. Kan pýhtýlaþmasýný saðlar. Sinir sistemini korur, sizi stresten
uzaklaþtýrýr. Gözün görme yapýsýný da
muhafaza eder. Beyin geliþimi için de etkilidir, saðlýklý bir beyin geliþimine yardým
eder. Özellikle küçük çocuklar ve hamile
kadýnlarýn tüketmesi tavsiye edilir. Anemi
yani kansýzlýk hastalýðýný önlemesi de ýspanak faydalarýarasýndadýr. Sindirim sistemini rahatlatýr, kolay dýþkýlamayý saðlar.
Kabýzlýk ve sindirim problemlerini önlemeye yardým eder. Akne, egzama gibi cilt
hastalýklarýna da fayda saðlar. Kalp dostudur, kalp hastalýklarýný önler. Olasý kalp
krizi veya felç durumlarýný önlemeye de
yardýmcý olur. Birçok kanser türüne karþý
da etkilidir. Anti kanser özelliði vardýr. Yapýlan araþtýrmalara göre özellikle cilt kanseri ve mide kanseri hastalýklarýnda kanserli hücrelerin çoðalmasýný engellediði
saptanmýþtýr. Ayrýca ýspanak gibi yeþil
yapraklý sebzeler prostat kanserini önlemeye de yardýmcý olur. Mükemmel bir folik asit ve magnezyum kaynaðýdýr. Migren rahatsýzlýðý olanlar da bu þifalý sebzeyi bolca tüketmelidir. Yine yapýlan araþtýrmalarda yaþlanma belirtilerini azalttýðý ve
beyni yenilediði ortaya çýkmýþtýr. Ayrýca
yaþlýlýða baðlý katarakt gibi göz hastalýklarýna yakalanma oranýný azalttýðý da ortaya konmuþtur.
ISPANAK ZARARLARI NELERDÝR?
Bazý uzmanlar ýspanak gibi yeþil yapraklý sebzeleri yoðurt yerine yumurta ile
tüketmeyi tavsiye ediyor. Ayrýca gut hastalýðý olanlar bu sebzeyi çok fazla tüketmemelidir. Bol miktarda okzalat bulundurduðu için safra ve böbrek rahatsýzlýklarý
olanlar da özellikle ýspanak yememelidir.

GUT HASTALIÐINA DOÐAL
TEDAVÝ YÖNTEMLERÝ

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý 7 bin 800 personel alacak
22 EKÝM 2021 CUMA

ISPANAK
FAYDALARI

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnca, sözleþmeli Kur'an kursu öðreticisi, imam hatip
ve müezzin kayyým pozisyonlarýna 7 bin
800 personel alýnacak. Adaylarýn
KPSS'den 50 puan almýþ olmasý gerekiyor. Þartlarý karþýlayanlar 8-22 Kasým tarihleri arasýnda müracaatlarýný yapacak.
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1500
Kur'an kursu öðreticisi, 5 bin 600 imam
hatip ve 700 müezzin kayyým olmak üzere 7 bin 800 sözleþmeli personel alýnacak.
KPSS'DEN 50 PUAN ÞARTI
Baþvuru yapacaklarýn, 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunlarý için KPSSP124, önlisans mezunlarý için KPSSP123, ortaöðretim mezunlarý için
KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almýþ olmalarý gerekecek.
BAÞVURULAR 8-22 KASIM
TARÝHLERÝ ARASINDA
Baþvuru þartlarýný taþýyan adaylar, 8-22 Kasým
tarihleri
arasýnda
"https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi/" internet adresi
üzerinden sýnav baþvuru programý aracýlýðýyla müracaatta bulunacak. Formu dolduran adaylar, sýnav baþvurularýný onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüðüne 822 Kasým 08.30-16.30 saatleri arasýnda þahsen

müracaat edecek. Alýmlara iliþkin detaylý bilgiye,
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn internet sitesinden ulaþýlabilecek.
TAÞRA TEÞKÝLATINDA 30 MÜFTÜ
ATAMASI YAPILACAK
Baþkanlýðýn internet sitesinde yer alan diðer duyuruya göre de 30 ilçe müftüsü atamasý yapýlacak.
Bu kadro için halen Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn
teþkilatýnda 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'nun 4/A maddesine göre çalýþýyor olma þartý bulunuyor. Ýlçe müftülüklerine atanmak isteyen personel 1-15 Kasým tarihleri arasýnda "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresi üzerinden baþvuruda bulunabilecek. Yazýlý ve sözlü olarak iki aþamalý
yapýlacak sýnava iliþkin tüm duyurular Baþkanlýðýn
internet sayfasýnda ilan edilecek. (Haber Merkezi)

Vücuttan uzaklaþtýrýlmasý gereken
maddeler, ürik aside dönüþtürülerek atýlýr. Ürik asit, pürin denilen madddelerin
yýkým ürünüdür. Özellikle protein yapýsýndaki maddelerin atým þekli olan ürik
asidin, atýlmasýnda bir sorun varsa ya
da çok fazla üretiliyorsa bu madde vücutta birikir. Kanda bulunan miktarý artar. Ürik asidin eklemlerde birikmesi sonucu burada iltihap oluþur. Bu soruna
gut hastalýðý denir.
Halk arasýnda 'Krallarýn hastalýðý'
veya "Hastalýklarýn kralý" olarak bilinen
gut hastalýðý bitkisel tedavisi bulunmaktadýr. Ayrýca gut hastalýðý sonucu ayak
ve parmaklar da oluþan sancý ve yaralar
için bu tedavi yöntemleri uygulanabilir.
Öncelikle doktorunuza danýþýn ve sonra
da bitkisel tedavisi için aþaðýda ki adýmlardan birini mutlaka uygulayýn.
GUT HASTALIÐI BÝTKÝSEL TEDAVÝSÝ
- Çemen veya yahudi baklasý lapa
halinde yara olan ayak veya parmak bölümüne konulmalýdýr.
- Kýna, sirke ve arpa unu lapa halinde
yine konulur.
- Kýrk gün kýrkar adet kabuklu mercimek yutulur.
- Bakla, sýðýr aðý lapa yapýlýr ve lapa
halinde konulur.
- Lahana, sarýmsak salata yapýlarak
yenir.
- Papatya, bal ile macun yapýlýr, günde üç defa birer kaþýk yutulursa Gut hastalýðýna iyi gelecektir.
- Þalgam kaynatýlýp, ayaklar içine konarak banyo yapýlmalýdýr.
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Kýrmýzý-Siyahlýlarýn teknik patronu Ahmet Yýldýrým basýn ile bir araya geldiði toplantýda birçok önemli
konuda açýklamalarda bulundu. Yýldýrým yaþanan bazý olaylardan dolayý "ahde vefa" vurgusu yaptý.

Oyunculardan fedakârlýk
taraftardan destek bekliyor

Tesislerde basýn mensuplarý ile bir
araya gelen Çorum FK Teknik Direktörü Ahmet Yýldýrým konuþmasýna Bülent
Üstüner'i anarak baþladý. Geçtiðimiz
günlerde Covid-19'tan yaþamýný yitiren
Bülent Üstüner ile 1994 yýlýndan bu yana çok sýký dostluklarýnýn olduðunu dile getiren Yýldýrým, Üstüner'in yerinin
asla doldurulamayacaðýný vurguladý.
Üstüner'in tedavisi esnasýnda özellikle Çorum FK yönetiminin gösterdiði
olaðanüstü destekten dolayý Çorum
FK'ye karþý ahde vefa göstermek için
elinden geleni yapacaðýný söyledi.
Üstüner'in vefatýn kendisi yarattýðý
derin üzüntüden bahsettikten sonra takým ile ilgili düþüncelerini paylaþan ve
sorularý yanýtlayan Yýldýrým þu ifadelere yer verdi:
"ELEÞTÝRÝLMEYÝ SEVERÝM"
Dýþarýdan eleþtiri gelmiþ olabilir illaki bu iþin içinde eleþtiri olacak. Saygý
çerçevesinde ve belden aþaðý olmadýðý sürece hiç sýkýntý yok. Ben eleþtirilmeyi çok seven bir insaným. Hatta soruyorum buradaki herkese de 'Takýmý
nasýl buldun?', 'En çok kimi beðendin?'
diye. Orda bana en ufak bir tüyo bile
verseniz benim çok hoþuma gidiyor
yani eleþtirilmek güzel bir þey.
Geçen hafta takým olarak çok duygusal bir yýkým yaþadýk. O duygusal yýkýmdan çok þükür Bayburt'ta iyi mücadeleyle galip geldik bu bizim için çok
sevindirici. Þampiyonluk yarýþýnda
þampiyon olmak isteyen takýmlar kötü
oynadýklarýnda, vasat oynadýklarýnda
bile kalitesini gösterip maç kazanabilmek zorunda ki biz istediðimiz hedefe
ulaþalým. Çok þükür Bayburt'ta buna
ulaþtýk.
SAKATLARIN DURUMU
Þimdi önümüzde Sarýyer maçý var.
Siz de biliyorsunuz Sarýyer maçýnda
þu anda hafta baþýndan beri biz 15 kiþi antrenmana çýkýyoruz. Maalesef sakat oyuncularýmýz var. Sezon baþýndan beri çok iyi performans aldýðýmýz
Serkan'ýn þu anda alt adalesinde ufak
bir yýrtýk var maça yetiþtirmeye çalýþýyoruz. Muhsin sakat, Hasan sakat,
Murat sakat, Hamit'in alt adalesinde sýkýntý var o da kontrollü bir þekilde antrenmana çýkýyor.
Serkan'ýn alt adelesi var oynayýp
oynayamayacaðý belli deðil. Burak
hasta. Umut iðne ile oynuyor. Muhsin'in alt adelesi var oynamasý zor. Hasan'ýn oynamasý zor. Murat'ýn oynamasý zor. Hamit'in alt adelesinde aþýrý
yoðun geçen maçlardan dolayý sýkýntý
var oynayabilmesi tam net deðil. Seç-

Çorum FK Teknik Direktörü Ahmet Yýldýrým basýn mensuplarý ile bir araya geldi.
Antrenman öncesi tesislerde basýn ile buluþan Yýldýrým geride kalan maçlarý,
Sarýyer maçýný, takým içindeki atmosferi ve sakatlýklarýn durumunun yaný sýra
taraftar ve vefat edeb Bülent Üstüner hakkýnda da açýklamalarda bulundu.
kin zaten yok 1-2 hafta daha.
"FEDAKARLIK BEKLÝYORUZ"
Þimdi biz kendimiz gibi her oyuncudan fedakarlýk bekliyoruz þampiyonluk
adýna. Bu ufak tefek aðrýlarý olanlarý 15
dakika, 20 dakika oynatabilir miyiz diye düþünüyoruz, oyunculardan bu fedakarlýðý bekliyoruz. Mesela geçen
hafta sekiz haftadýr hiç oynamayan, idmana çýkmayan ve sadece iki gün idmana çýkan Umut takýmýn en iyilerinden bir tanesiydi. Ýki tane iðne olmasýna raðmen. Yani oyuncularýmýz böyle
fedakarlýk yapabiliyor ve dediðim gibi
bunun olmasý gerekiyor.
"GÜZEL BÝR SÝNERJÝ OLUÞTU"
Dýþarýdan da bilinmesi gerekiyor
yani kenarda oturttuðumuz kaliteli
oyuncular þu an itibariyle o fedakarlýktan dolayý kenarda oturuyorlar. 10-15
dakika bile olsun takýmýn bana ihtiyacý
olur mu düþüncesiyle kenarda oturuyorlar, normalde sakatlýklarýndan dolayý kadroya almamamýz gereken oyuncularý. O yüzden burada inanýlmaz güzel bir sinerji oluþtu.
Tabii ki ufak tefek kazalar olacak
ama bu kazalarý bir sonraki maçta çabuk atlattýðýmýz takdirde biz inanýyoruz
ki þampiyon olacaðýz.
SAKATLIKLARIN ÇOKLUÐUNUN
NEDENÝ SORULDU
Ben buraya maçlarýn baþlamasýna
8-10 gün kala geldim, o yüzden söyleyeceðim þeyler yanlýþ olabilir, o yüzden bir þey diyemeyeceðim. Benden
kaynaklanýyor diyelim, yaptýrdýðým antrenmanlardan kaynaklanýyor. Kimseye ayýp etmek istemiyorum, kimseyi
suçlamak istemiyorum herkesin bir çalýþma sistemi var, o çalýþma sistemine
göre hareket ediliyor. Çok yoðunluk oldu. Mesela iki tane maçta 20. dakikada 10 kiþi kaldýk. Oyunculara saha içerisinde çok yük bindiðinden dolayý böyle oldu diyebiliriz.
BEKLENTÝLERÝN
UZAÐINDAKÝ ÝSÝMLER
Bir üst ligden veya iki üst ligden gelen oyuncularýn buraya adapte olmasý
hakikaten çok zor. Burada biz bunu yapabiliyoruz zaman zaman saha içerisinde. Oyun anlamýnda çok bir þey gözükmüyor çünkü burasý 2.lig, mücade-

le anlamýnda çok üst düzey olan bir lig.
Mücadele etmeden ben kalitemi göstereyim derseniz olmaz. Onu yavaþ
yavaþ zamanla öðreniyor buraya yukardan gelen oyuncular. O yüzden bunun zamana ihtiyacý var. Bu hafta,
bundan sonraki haftalar çok farklý olur
diye düþünüyorum. Olmasý gerekiyor
çünkü bu sefer hem kendileri, hem bizleri hem tüm kulübü zora sokuyorlar
bunun bilinci içerisindeler. Biz 24 saat
burada kalýyoruz, oyuncularla sohbetimiz, muhabbetimiz hep buna yönelik,
o yüzden bir sýkýntý yaþanacaðýný düþünmüyorum. Ama bunlar yaþanýyor,
yukardan gelen oyuncularýn adapte olmasý zor olabiliyor, bazý oyuncularda
devre arasýna kadar sürebiliyor.
EMRE ÖZTÜRK SORUSU
Yaklaþýk ilk günden beri ilk 18'de
çünkü Emre ile ben kendi konuþtuðumu söyleyeyim yani þu anda antrenmanda çaprazdan çýkan oyuncunun
korkusunu atmasý çok zor. Çaprazdan
çýkan oyuncunun kuvvetli olduðunu
bana hissettirmesi lazým ki ben o güveni vereyim. Çalýþmak farklý bir þey,
çalýþýrken sendelemek, korkmak farklý
bir þey. Afedersiniz ben salak deðilim
yani bu kadar kaliteli oyuncuyu kenarda oturtturayým veya oynatmayayým.
"ÝSÝMLER DEÐÝL,
ÇALIÞAN OYNUYOR"
Burada isimler oynamýyor, burada
çalýþan, hak eden oynuyor yani. Þimdi
baktýðýn zaman Sefa, BAL'dan gelmiþ,
normalde kadroya girmesi zor ama o
þansý iki pozisyon hatasý olmasýna
raðmen þansýný deðerlendirdi bence.
Bu maçta oynar mý oynamaz mý onu
bilmem ama maçla alakalý benim beklentimin çok üstündeydi yani Sefa. Kerem de ayný þekilde. O yüzden öyle
bakmýyorum yani. Ben futbolculuktan
geldim, sakat oyuncu, tam hazýr olmayan oyuncu sakatlanýrsa bunun vebaline nasýl gireyim? Emre tam kuvvetli
gözükmüyor bana o yüzden oynatmýyorum Ama kupa maçýnda oynatacaðým, bunu üç hafta önce Emre'nin kendisine de söyledim, anca orada seni
deðerlendirebilirim o zamana kadar iyi
çalýþman gerekiyor hem salonda hem
sahada, iyice kuvvetlen ki senin oradan sonrasýna bakmam lazým. Yani
sakatlanmasýndan korktuðum için oy-

natmadýðýmý söyledim. Serhat hoca da
söyledi. Allah korusun ikinci çaprazý gidenler futbolu býrakýyor, ben onun futbol hayatýnýn ömrünü uzatmam lazým
hoca olarak, futbolu býrakmasý için deðil yani.
Bu hafta oynanacak olan Sarýyer
maçý ve Sivas maçýndaki taraftar tepkisi ile ilgili sorulara da yanýt veren Yýldýrým, Sivas maçýnýn sonlarýna doðru
kendisine gösterilen tepki ve yaptýðý
hareket ile ilgili de konuþtu. Taraftarýn
istifa çaðrýsýna önce alkýþ sonra da
oyuncularýný göstermesinin anlamý sorulan Yýldýrým o konuya da açýklýk getirdi.
SARIYER MAÇI VE
TARAFTARA ÇAÐRI
Sarýyer maçýna da gelirsek iyi hazýrlanýyoruz 15 kiþi! Kazanmamýz gereken bir maç ama sadece ricam þu;
bir önceki maçta içeride iyi oynamamýza raðmen bireysel hatayla yediðimiz
iki golden dolayý bu çocuklarýn üzerinde baský olmasýn. Taraftarýmýz sonuna
kadar desteklesin. Maç bittikten sonra
bana ne derlerse desinler hiç önemli
deðil. Kazanmak için çýkýyoruz. Ýlk 5'in
de içerisine girdik sýralamada. Ýlk 5'in
yukarýlarýna doðru gitmek istiyoruz.
"SÝVAS MAÇINDAKÝ
HAREKETÝM TARAFTARAYDI"
Ben o hareketi tribüne yaptým.
"Ben söylediðinize saygý gösteriyorum
ama oyuncularý desteklemeniz gerek"
demek istedim. Daha önce de dediðim
gibi, sahadaki oyuncuya sahip çýkýn,
maç sonu bana ne derseniz deyin
problem yok yani.
"O ana kadar yenilgisi olmayan takýmýn teknik direktörünün böyle bir
tepki ile karþýlaþmasý garip mi sizce?"
sorusuna da yanýt veren Yýldýrým "Türkiye'de bana hoca olmayan bir kiþiyi
söyleyin! Bunlar normal, bunlar güzel
þeyler yani. Onlarýn istifaya çaðýrmasý
benim daha dikkatli çalýþmamý gerektiriyor demek ki. Ben böyle bakýyorum
olaya. Onlar öyle dedi diye "Ulan ben
sizin …" demem yani, diyemem. Evet
memnuniyetsizlikleri var, o memnuniyetsizlikleri anlayýp ona göre oynamamýz lazým sahada.
Oynanan oyunda bir sýkýntý yoktu,
sadece rakip kendi sahasýnda 4-5 pas
yapýp uzun top attý. Yediðimiz gollere

ARTIK TARAFTARIMIZIN
ÖNÜNDE OYNAMAK iSTiYORUM

Ahmet Yýldýrým

bakýn pozisyon vermedik ama oyun
anlamýnda bizim pozisyonumuz çok
daha fazla. Taraftar skor bekler tabii,
galip gelmeyi bekler. Ýlk dakika atalým
bir gol, 5-0 bitsin 6-0 bitsin ister, ben de
öyle isterim tabi ama bazen olmuyor.
Bazen kaza yapman lazým ki yola daha
fazla tutunasýn, ben böyle bakýyorum.
"TARAFTAR 'HAYDÝ
ASLANIM' DESE …"
Oyuncunun saha içerisindeki o özgüvenini taraftar verecek. Orada kötü
oynarken, kötü giderken taraftar birazcýk oyunculara destek olsa, birazcýk
"Hadi aslaným, hadi koçum" olsa oyuncu daha farklý oynar. Tribün hep en iyisini istiyor, biz de en iyisini vermek için
çalýþýyoruz.
"SARIYER'DE SEVDÝÐÝM
ÝNSANLAR VAR AMA …"
Hiç öyle bakmýyorum, ben kendi
ekibime oyuncularýma bakýyorum,
kendi camiama bakýyorum. Sarýyer eskide kaldý artýk. Evet anýlarým var, sevdiðim insanlar var hâlâ orada ama þu
anda Çorumspor için hizmet ediyoruz,
her maça kazanmak için çýkýyoruz, her
maç seyredenlere keyif vermek için çýkýyoruz çünkü ne olursa olsun futbol
bir þov oyunu. Bugüne kadar skor anlamýnda içerde çok yaþamasakta oyun
anlamýnda bu ligin çok üstünde gibi
gözüken zamanlar oynadýk zaman zaman o yüzden memnunum.
(Abdulkadir Söylemez)

Maçýn hakemi
açýklandý

Çorum FK kaptaný Umut
Kaya basýn mensuplarýnýn
sorularýný yanýtladý:

Antrenman öncesi basýn mensuplarýnýn karþýsýna çýkan Kaptan Umut;
Bayburt ve Sarýyer maçýnýn yaný sýra
kendi durumundan da bahsetti.
Basýn mensuplarýnýn sorularýný da
yanýtlayan Umut þu cümlelere yer
verdi:
"KÖTÜ OYNADIK, FARKINDAYIZ"
Bayburt maçýnda çok kötü oynadýk,
bize yakýþmayan bir þekilde. Takým
içinde de konuþuyoruz, tartýþýyoruz
herkes de farkýnda çok kötü oynadýðýmýzýn. Çok kazanmak istedik, kötü þeyler yaþadýk Bülent hocamýzý kaybettik.
Son 1-2 haftada güzel þeyler yaþamamamýza raðmen takým inanýlmaz bir
mücadele verdi, gerçekten çok kazanmak istedik.

"ÝÇ SAHA MAÇLARMIZDA ÞAMPÝ-YONLAR LÝGÝ HAVASI OLUYOR"
Sarýyer maçý da zor geçecek, in-

Sarýyer'e bileniyoruz
TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden Çorum FK, ligin dokuzuncu haftasýnda karþýlaþacaðý Sarýyer maçýnýn hazýrlýklarýna devam
ediyor. Geçtiðimiz hafta sonu Bayburt deplasmanýnda
üç puanla dönen Çorum
FK, ligin dokuzuncu haftasýnda Sarýyer'i konuk edecek. Evde üç puan hasretini bitirmek isteyen kýrmýzýsiyahlýlar, bu maçýn hazýrlýklarýna devam ediyor. Teknik Direktör Ahmet Yýldýrým
nezaretinde bir antrenman
gerçekleþtirildi. Ýdmana sakatlýklarý bulunan Murat Yýldýrým, Muhsin Yýldýrým, Serkan Yavuz, Seçkin Getbay

2'inci Lig Kýrmýzý Grup 9'uncu
hafta maçýnda sahamýzda konuk
olacaðýmýz Sarýyer maçýnýn hakemi açýklandý.
Karþýlaþmayý Adana bölgesi
hakemlerinden Tarýk Güdal yönetirken yardýmcýlýklarýný Fatih Karatað ve Mustafa Onur yapacak.
Maçýn 4'üncü hakemi ise Mustafa
Onur Özgenç olacak.

Yaþadýðý sakatlýklar nedeni ile yaklaþýk yedi aydýr
sahalardan uzak kalan ve çýktýðý ilk maçýn baþýnda
takýmýný öne geçiren þýk bir gol atan Umut taraftarý
çok özlediðini ve takýma olan güvenini vurguladý.
Belki ondan mý artýk öne geçtik, sadece savunma yaptýk. Biraz da Allah
yardým etti doðruyu söylemek gerekirse ama kazanmasýný bildik. Böyle
maçlar da olacak þampiyonluk yolunda. Bayburt gerçekten kolay bir deplasman deðildi. Biz mutluyuz kazandýðýmýz için. Þimdi de Sarýyer'e odaklandýk.

ve Kývanç Kaya katýlmadý. Çorum
FK, bu maçýn hazýrlýklarýna bugün
yapacaðý antrenmanla devam edecek.
(Abdulkadir Söylemez)

sanlar, takýmlar geliyor buraya atmosferi görüyor, inanýlmaz bir atmosfer var,
ister istemez bir havaya giriyor onlar
da. Bir de akþam maçý, resmen bir
þampiyonlar ligi havasý oluyor. Daha
farklý oynuyorlar bize karþý.
"TAKIMA GÜVENÝYORUM"
Sarýyer maçýný da geçeceðimizi düþünüyorum. Zor maç olabilir ama biz
daha kaliteli bir takýmýz. Biz böyle maçlarý kazanmak zorundayýz. Taraftarýmýz
da zaten arkamýzda.
"ARTIK TARAFTARIMIZIN
ÖNÜNDE OYNAMAK ÝSTÝYORUM"
Geçen sen onlarýn önünde top oynayamadýk, canlý izleyemediler. Ben de
onlarýn önünde oynayamadým henüz.
Son 3-4 maçtýr izliyorum. Dört gözle
ben de artýk heyecanla bekliyorum, oynamak istiyorum onlarýn önünde. Bana
çok ilgi gösteriyorlar farkýndayým, sað
olsunlar beni onurlandýrýyorlar.
TARAFTARA MESAJ
90 dakika bize destek versinler. Geçen maçta 70. dakikada bir protesto oldu, eleþtiri oldu. Tabii ki olacak çok normal, çok doðal þeyler. Biz futbolcular
eleþtirilmeye açýz zaten, bunda bir
problem yok fakat onu 90. dakikada
maçtan sonra dile getirsinler. Maçýn
içerisinde bize yansýtmasýnlar lütfen.
Lig uzun bir maraton.
ÞAMPÝYONLUK
YOLUNDAKÝ RAKÝPLER
Ciddi yatýrým yapan takýmlar belli;
Afyon var, Bodrum var, Sakarya var.

Tarýk Güdal

Umut Kaya

Hekimoðlu güzel bir takým kurdu. Van
iyi gidiyor, iyi bir hava yakaladýlar. Bu
yarýþ biraz da hava ve motivasyon meselesi biliyorsunuz. O havayý biz de yakalayacaðýz inþallah.
"EN BÜYÜK FAVORÝ BÝZÝZ"
Kim þampiyon olur, kim o favori
gösterilir bilmiyorum ama en büyük favori biziz bunu söyleyebilirim. Bu konuda takýmýma gerçekten güveniyorum.
Biraz eksiklerimiz var tabi ama bu bir
bahane deðil. Sezon baþýndan beri çok
kolay þeyler yaþamadýk sonuçta. Ben
yýllardýr oynuyorum 2.ligde ve gerçekten çok kaliteli bir kadromuz var.
"ATTIÐIM GOL MORAL OLDU"
Çok mutluyum gerçekten, böyle bir
dönüþ benim için önemliydi. Çok uzun
zamandýr maça çýkmýyordum. Bir hafta
idmana çýktým sadece. Hâlâ tam olarak
istediðim, kendimde beklediðim performansta deðilim açýkçasý ama benim
için çok iyi bir moral oldu, takýma katkým oldu. Benim için önemliydi kendi
adýma, güzel bir gol oldu evet. Mutluyum, söylenecek baþka bir þey yok.
(Abdulkadir Söylemez)

GÜDAL 3'ÜNCÜ KEZ
MAÇIMIZI YÖNETECEK
Cumartesi günü saat 19'da
Çorum Þehir Stadyumunda baþlayacak olan maçta düdük çalacak Tarýk Güdal 3'üncü kez Çorum FK, 2'inci kez ise Sarýyer maçýna çýkmýþ olacak.
Ýlk olarak 2017/2018 sezonunda deplasmanda 2-0 kazandýðýmýz Çankaya FK maçýný yöneten
Güdal, geçen sezon deplasmanda 24Erzincanspor'u 1-0 yendiðimiz maçta da düdük çalmýþtý. Güdal ayrýca Sarýyer'in 2019/2020
sezonunda evinde Hekimoðlu
Trabzon'a 1-0 kaybettiði maçý yönetmiþti.
KARÝYERÝNDEKÝ 90'INCI
MAÇA ÇIKACAK
Tarýk Güdal kariyerindeki
90'ýncý maça Çorum FK - Sarýyer
maçý ile çýkacak. Güdal'ýn düdük
çaldýðý 89 maçýn 41'ni ev sahibi
takýmlar, 33'ünü deplasman takýmlarý kazanýrken 15 karþýlaþma
ise beraberlikle sonuçlandý. Güdal yönettiði 89 maçta 361 sarý,
38 ise kýrmýzý kartýna baþvurdu.
(Abdulkadir Söylemez)

BUGÜN
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Bayat doðalgaza
kavuþuyor
OSMANCIK’TA 7 SINIF
KARANTiNAYA ALINDI
Çorum'un Osmancýk ilçesinde 3 okulda toplam 7 sýnýfta korona virüs tedbirleri kapsamýnda karantina uygulamasý baþlatýldý.
Ýlçede Gemici Ýlkokulunda
1 sýnýf ve 1 lisede 5 sýnýfta 10
gün içinde 2. kez vaka çýkmasýndan dolayý sýnýf öðrencilerinin tamamý yakýn temaslý

olarak kabul edilmiþ, öðrenciler eve gönderilerek 14 gün
boyunca temaslý takibine
alýnmýþtý. Koyun Baba Ýlkokulunda 1 sýnýf ise dün karantinaya alýndý. Bu sýnýfla birlikte
Osmancýk'ta 3 okulda toplam
7 sýnýf Kovid-19 nedeniyle karantinaya alýnmýþ oldu.
Ýkinci pozitif vakanýn çýktý-

ðý Koyun Baba Ýlkokulu'nun
karantinaya alýnan sýnýfýndaki
öðrencileri bugün saat 13.30
itibariyle EBA ve Zoom üzerinden canlý derslere baþladý.
Öte yandan karantinanýn 5.
gününde test verip te sonucu
negatif çýkan öðrencilerin yüz
yüze eðitime devam edebileceði öðrenildi.
(ÝHA)

Çorum'un Bayat ilçesi
doðalgaz için gün sayýyor. Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, doðalgaz için hýzlý adýmlarla
ilerlediklerini ifade etti.
Beraberinde Ak Parti
Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý
ile birlikte Çorum Gaz
Genel Müdürü Kasým
Kahraman'ý ziyaret eden
Baþkan Ünlü, Belediye
Meclisince oy birliði ile
kabul edilen doðalgaz
daðýtým bölgesine Bayat
Belediyesi'nin dahil edilmesi kararýný Kasým
Kahraman'a teslim etti.
(Haber Merkezi)

Hastalarýn vazgeçilmezi
bitki çaylarý tezgaha indi
Sonbaharýn gelmesiyle birlikte özellikle alerjik hastalýklar da çoðalmaya baþladý. Hava deðiþiminden dolayý hastalanan insanlarýn vazgeçilmez içeceði de bitki çaylarý oldu.
Vatandaþlar, özellikle koronavirüsün yanýnda
soðuk algýnlýðý, grip, nezle gibi hastalýklardan
korunmak için çeþitli bitki çaylarýna yönelirken,
aktarlar bitki çaylarýnýn iþin ehli kiþilere danýþýlarak tüketilmesi gerektiði uyarýsýnda bulundu.
Sonbaharýn gelmesiyle birlikte yaþanan ani
sýcaklýk deðiþimleri, soðuk algýnlýðý, nezle, grip
ve alerjik hastalýklarda belirgin bir artýþ yaþanmasýna sebep oluyor. Koronavirüsten de korkan
vatandaþlarýn hastalýklardan korunmak için ilk
baþvurduklarý yöntem ise bitki çaylarý oluyor. Bahar havasý, bitki çaylarýna raðbeti artýrýrken aktarlarda en çok zencefil, zerdeçal, tarçýn, ýhlamur, adaçayý gibi þifalý bitkiler ile çeþitli bitkilerin
bir araya getirildiði karýþýmlar satýlýyor. Ancak iþin
ehli aktarlar, þifalý bitkilerin sayýlamayacak kadar
çok yararýnýn yanýnda içerikleri nedeniyle çeþitli
hastalýklarla ilgili zararlarý da olabileceði, dolayýsýyla bilinçli kullanýlmasý gerektiði konusunda vatandaþlarý uyarýyor. Özellikle toz bitki çayý alýrken vatandaþlarýn dikkatli olmasýný isteyen aktarlar, hazýr ürünlerin içine baþka maddeleri n
katýlabileceðini, o yüzden toz çay alýrken dikkatli olunmasý gerektiðini belirtiyor. (Haber Merkezi)

Kýzýlýrmak otlaða dönüþtü
Türkiye'nin en uzun
nehri Kýzýlýrmak'ta yaþanan kuraklýk nedeniyle su
seviyesi hiç olmadýðý kadar düþtü, nehir adeta otlaða dönüþtü.
Sivas'tan doðan ve
Karadeniz'e dökülen bin
355 kilometre uzunluðu ile
Türkiye'nin en uzun nehri
Kýzýlýrmak son zamanlarýn
en kurak günlerini yaþýyor.
Sivas'ýn Ýmranlý ilçesinde
doðup; Sivas, Kayseri,
Nevþehir, Kýrþehir, Kýrýkkale, Ankara, Aksaray,
Çankýrý, Çorum ve Samsun illerinden geçtikten

sonra Karadeniz ile buluþan nehirde su seviyesi
hiç olmadýðý kadar azaldý.
Kýzýlýrmak üzerinde bulunan ve ýrmak ile özdeþleþen Selçuklu yapýmý tarihi
Eðri Köprü'nün ayaklarýný
ise otlar sardý. Suyu çekilen ýrmaðýn yüzeyinde ot
adacýklarý oluþtu. Turna,
leylek gibi çeþitli kuþ türlerine ve balýklara ev sahipliði yapan Kýzýlýrmak þimdilerde görüntüsüyle korkutuyor. Alarm veren Kýzýlýrmak'ta ki korkutan manzara drone ile havadan
görüntülendi.
(ÝHA)

Antalya’dan çaldý,
Çorum'da yakalandý
Antalya'nýn Döþemealtý ilçesinde 650
bin TL deðerindeki PVC malzemeleri Van'a
götürme vaadiyle teslim alan þahýs, ürünleri teslimat noktasýna götürmedi. Dolandýrýldýðýný anlayan fabrika sahibi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Birçok ilde ortak
çalýþmalar yapan jandarma ekipleri, 650
bin TL deðerindeki PVC ürünleri Çorum'da
bularak ürünlere el koydu.
Þahýs hakkýnda adli iþlemler baþlatýldý.
Antalya Cumhuriyet Baþsavcýlýðý koordinesinde; Antalya'nýn Döþemealtý ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikadan 13 Ekim
tarihinde 650 bin TL deðerindeki PVC malzemelerinin Van'a naklini yapmak üzere
A.T. isimli þahýs tarafýndan ibraz edilen ehliyet, SRC ve araç ruhsat fotokopisi, sözleþme ile teslim alýnmasý ve þüpheli þahsýn
söz konusu PVC malzemelerini teslimat
noktasýna ulaþtýrmamasý üzerine dolandýrýcýlýk olayý meydana geldiði anlaþýldý. Antalya Ýl Jandarma Komutanlýðý Asayiþ Þube
Müdürlüðü JASAT Timleri, Döþemealtý Ýlçe
Jandarma Komutanlýðý Ýsth.Uns. ve Organize Sanayi Jandarma Karakol Komutanlýðý ekiplerince olayla ilgili baþlatýlan kapsamlý çalýþmalarda þüpheli tarafýndan ibraz
edilen ehliyet, SRC ve araç ruhsat fotokopisi ve sözleþmenin jandarma tarafýndan
incelenmesi neticesinde þüpheli þahsýn
E.B. isminde farklý bir þahýs olduðu ve dolandýrýcýlýk aðýrlýklý 30 adet suç kaydýnýn olduðu tespit edildi.
Antalya Ýl Jandarma Komutanlýðý personeli tarafýndan þüphelinin tespit edilmesi
üzerine suça konu malzemeleri satabileceði iller belirlenerek Ankara Ýl Jandarma JASAT ve Çorum Ýl Jandarma JASAT ekipleri
ile irtibat kuruldu. Ekiplerle ortak olarak yürütülen çalýþma sonucunda suça konu malzemelerin Çorum'da olduðu tespit edildi.
19 Ekim Salý günü Antalya Ýl Jandarma
Komutanlýðý ve Çorum JASAT personeli tarafýndan yürütülen eþ zamanlý operasyonla
þüpheli E.B. Çorum'da yakalandý. Suça konu 650 bin TL deðerindeki PVC malzemesine el konuldu. Olayla ilgili adli iþlemler
baþlatýldý.
(ÝHA)

1200 kiþilik mescit hýzla yükseliyor
Çorum Belediyesi tarafýndan Sanayi Sitesi'ne yapýlan mescit son
hýzla inþa ediliyor.
Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Alper Zahir, Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun
ile birlikte yapýmý devam eden mescidin inþaatýný inceledi.
Baþkan Aþgýn, "Kim, Allah rýzâsý
için bir mescit yaparsa, Allah da ona
(cennette) onun benzerini (onun gibi
bir köþk) yapar. Belediyemizin de
katkýlarýyla yapýmý devam eden Çorum Sanayi Sitesinde bulunun 1200
kiþilik mescidimizde incelemelerde
bulunduk. Yapýmýnda emeði geçen
herkesten Rabbim razý olsun inþallah" dedi.
(Haber Merkezi)

