Çorum için
'afet risk azaltma
planý' hazýrlandý
AFAD Ýl Müdürlüðünden yapýlan açýklamaya göre, kamu
kurum ve kuruluþlarý, yerel yönetimler, üniversite ve özel
sektör temsilcilerinin de katkýlarýyla afet risklerinin belirlenmesi ve her türlü tedbirin alýnarak risklerin önlenmesi ve
azaltýlmasý amacýyla Çorum Ýl Risk Azaltma Planý hazýrlandý. Plan kapsamýnda 7 hedef ve 82 eylem belirlendi. 3’TE

GALiBiYET SERiSi

BAÞLASIN!
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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75 Kuruþ

Çorum FK bir seriye son verip yeni bir seri baþlatmak için sahaya çýkýyor. Ýnegölspor'u konuk edecek olan Kýrmýzý-Siyahlýlar dört haftalýk beraberlik serisini sonlandýrýp özlediði üç puaný almak istiyor. Maçta cezasý biten Murat forma giyebilecekken Ýsmet ve Emre kart cezalýsý. Ayrýca
kýrmýzý siyahlýlar bu maçta taraftarýndan da yoksun olacak. 8’DE

ÇORUM'A CAN
DAMARI OLACAK
Ekmeðe
zam geldi!
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5’TE
ihtiyacýnýn karþýlanmasý için de kullanýlacaðý açýklandý. 5’TE

Çorum'da ekmek fiyatlarýna
zam geldi. Daha önce 1 lira
75 kuruþtan satýlan ekmek,
bugünden itibaren 2 lira 25
kuruþ oldu. Fýrýnlarda satýlan
ekmeðe 50 kuruþ zam gelmesiyle birlikte vatandaþlarýn
Halk Ekmeðe olan ilgisi de giderek artmaya baþladý. 3’TE

‘Lokanta esnafý
KAN AÐLIYOR'

Anitta Otel satýldý
Çorumlu iþ adamý Uður Barlýk'ýn sahibi olduðu ancak
daha sonra Ziraat Bankasý'na geçen Anitta Otel, açýk
artýrma usulü ile satýldý. Oteli, Çorum'un son yýllarda
giderek yükselen firmalarýndan Irmakçýlar A.Þ. 58 milyon
565 bin liraya satýn aldý. 3’TE

Lokanta, pastane ve pideci iþiyle uðraþan esnaflarýn maliyet fiyatlarýna gelen azami zamlarýn önüne geçemedikleri gibi iþletmelerini ayakta tutmak için sürekli borçlanma durumu içerisinde olduklarýný ifade
eden Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Burhan Balcý, "Kazanç saðlamak bir yana hammadde ihtiyaçlarýna yetiþemez olan esnafýmýn bir
an önce bu durumdan kurtulmasýný istiyorum" dedi. 7’DE

Burhan Balcý

Kavuncu: Sorumlular yargý 'Hayatýn Özel
önünde hesap verecek Kahramanlarý'
unutulmadý
AK Parti Genel Merkezi'nin görevlendirmesiyle AK Parti
Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, beraberinde AK Parti
Eskiþehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay ve AK
Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoðan ile HDP'nin eski
eþ baþkanlarý Selahattin Demirtaþ ve Figen Yüksekdað'ýn
da yargýlandýðý Kobani Davasý'ný takip etti. 4’TE

ENGELLÝ ÇALIÞTIRMANIN
AYRICALIKLARI ANLATILDI 5’TE

Çorum Belediyesi Kent
Konseyi Engelli Meclisi 3
Aralýk Dünya Engelliler günü nedeniyle "Hayatýmýzýn
Özel Kahramanlarý" isimli
program düzenledi. Yoðun
katýlýmýn gerçekleþtiði
programa Belediye Baþkaný Dr, Halil Ýbrahim Aþgýn,
Çorum Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan, Altý
Nokta Körler Derneði, Ýþitme Engelliler Derneði, Zihinsel Engelliler Derneði
yöneticileri, il müdürleri, iþ
insanlarý, STK'lar ve çok
sayýda davetli katýldý. 2’DE

'ÇORUM'DAKÝ DEÐÝÞÝMÝ EN ÝYÝ
GENÇLER GÖRÜYOR' 5’TE

Sungurlu OSB arýtma tesisi
için yer teslimi yapýldý
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Katma
Deðerli Üretim Altyapýsýnýn Geliþtirilmesi Mali
Destek Programý kapsamýnda Sungurlu Kaymakamlýðý tarafýndan hazýrlanan, ihalesi yapýlarak sözleþmesi imzanan arýtma tesisi yapým iþi
için yüklenici firmaya yer teslimi yapýldý. 3’TE

ÖZEL GEREKSÝNÝMLÝ ÖÐRENCÝLER
ÜNÝVERSÝTELÝ OLDU 6’DA

Konuk Kalem

Elif Þuara
GÜNGÖR

NÜKLEER ENERJÝ
HUKUKU
- YAZISI 2’DE

LÝSE ÖÐRETMENLERÝ ÝSPANYA'DA
EÐÝTÝM PROGRAMINA KATILDI 6’DA
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Destici, asgari ücret
beklentisini yükseltti
Cumhur Ýttifaký'nýn ortaðý Büyük Birlik Partisi'nin lideri Mustafa Destici, dolardaki artýþ ve
görüþmelerin baþlamasýyla asgari ücret beklentisini yükseltti. Asgari ücretteki artýþýn en az yüzde
40'larýn üzerinde olmasý
gerektiðini söyleyen Destici, "Asgari ücretin en az 4
bin lira olmasý gerektiði
konusunda fikrimizi beyan
etmiþtik. Daha sonra dövizdeki dalgalanmayla birlikte bunun 4 bin 500 lira
seviyesinde olmasý gerektiðini çok açýk bir yüreklilikle ifade ediyorum" dedi. BBP lideri Mustafa Destici, Hak Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (Hak-Ýþ) Genel Baþkaný
Mahmut Arslan'ý ziyaret etti. Yaklaþýk bir saat
süren görüþmenin ardýndan Destici ile Arslan,
ortak açýklamada bulundu.
(Haber Merkezi)

KonukKalem

NÜKLEER ENERJÝ HUKUKU

Elif Þuara GÜNGÖR
Nükleer Enerji ucuz ve güvenilir bir enerji
kaynaðýdýr. Ayný zamanda güçlü enerji yaratabildiði için birçok ülkenin tercihi olmuþtur. Çin,
Rusya, Japonya, Güney Kore gibi ülkeler en
yüksek nükleer enerji kapasitesine sahip ülkelerdendir. Nükleer enerjinin kullanýmý ve iþletilmesi bir iþletmeci tarafýndan yapýlsa da hak
sahibi devletlerdir. Devletler bu noktada iþletmecileri teþvik etmektedirler.
Uluslararasý anlaþmalar ve federal yasalar
nükleer enerji sektörüne giriþi teþvik etmek
üzere iþletenin sorumluluðunu miktar olarak
kýsýtlamýþ ve santral tedarikçilerininsorumluluklarýný kaldýrmýþlardýr. Bu teþvik sonucunda
özel sektör nükleer enerji sektörüne yatýrým
yapmýþ ve dünyada nükleer enerji santralleri-

nin sayýsýartmýþtýr.
Bu durumda Çernobil benzeri kazalar ortaya çýkmýþ, çevre kirlenmiþ hatta insanlar hayatlarýný kaybetmiþtir. Bununla da sýnýrlý kalmamýþ adeta bir neslin genleriyle ve milli servetiyle oynamýþtýr nükleer santraller. Bu yüzden iþletilmesi, kullanýmý ve yakýt döngüsü olgularýna oldukça dikkat edilmeli ve bu noktada
devletlerin sorumlu olacaðý finansal tazminat
miktarlarý çýkartýlmalý hatta belki de bu tazminat miktarlarý devletlerin bütçesi doðrultusunda en üst mertebeden belirlenmelidir.
Nükleer enerjilerin kullanýmý doðrultusunda
devletlerin bazý iç hukuk düzenlemelerine
muhtaç olduðu kesindir. Uluslararasý boyutta
taraf devletleri iç hukuk düzenlemeleri yapma-

sý konusunda baðlayýcý ve kapsamlý, barýþçýl
bir uluslararasý sözleþme yapýlabilir. Geçmiþte
yapýlmýþ uluslararasý anlaþmalara baktýðýmýzda, barýþtan çok silahlandýrmaya bile kapý açacak nitelikte sözleþmeler yapýlmýþtýr. Taraflardan bazý devletler edimlerini tam olarak yerine
getirmemiþ hatta sözleþmeden çýkan ülkeler
nükleer silah üretmeye baþlamýþlardýr.
Yeni yapýlmasý gereken sözleþme bu anlamda gerek iç hukuk baðlamýnda, gerekse
uluslararasý hukuk anlamda taraflarý baðlayýcý
nitelikteolmalýdýr.
Devletler sözleþmeden doðan borçlarýný
yerine getirmedikleri takdirde hukuki anlamda
iþletmeciler de cezai anlamda sorumlu tutulmalýdýrlar.

'Hayatýn Özel Kahramanlarý' unutulmadý
Çorum Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi 3 Aralýk Dünya Engelliler
günü nedeniyle "Hayatýmýzýn Özel Kahramanlarý" isimli program düzenledi.
Yoðun katýlýmýn gerçekleþtiði programa Belediye Baþkaný Dr, Halil Ýbrahim
Aþgýn, Çorum Kent Konseyi Baþkaný
Turhan Candan, Kent Konseyi Engelli
Meclisi Baþkaný Neslihan Hüsülüoðullarý, Altý Nokta Körler Derneði, Ýþitme Engelliler Derneði, Otizm Gönüllüleri Derneði, Zihinsel Engelliler Derneði yöneticileri, il müdürleri, iþ insanlarý, STK'lar
ve çok sayýda davetli katýldý.

sunuyorum. 3 Aralýk Dünya Engelliler
gününüzü tebrik ediyorum." diye konuþtu.
BEKÝR MADAN'DAN ANLAMLI ÞÝÝR
Konuþmalarýn ardýndan kürsüye çýkan Saliha Madan oðlu Bekir Madan'ýn
günün anlam ve önemine özel yazdýðý
"Kardeþim" isimli þiiri okudu.Salondakileri duygulandýran þiir ayakta alkýþlandý.

Halil Ýbrahim Aþgýn

"ENGELLÝ KARDEÞLERÝMÝZÝN
HÝZMETKÂRIYIZ"
Böyle güzel bir þehre hizmetkâr olmak çok güzel bir duydu diyen Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn yaptýðý
konuþmada, "Göreve geldiðimiz günden beri Rabb'imbirçok çalýþmayý yapmayý bizlere nasip etti. Yollar, köprüler
yapýyoruz. Altyapý çalýþmalarý yapýyoruz. Ancak bizi en çok mutlu eden þey.
engelli kardeþlerimize hizmetkâr olmak." dedi.

Engelli vatandaþlara yönelik çalýþmalarýn kendilerine büyük bir mutluluk
verdiðini ifade eden Baþkan Aþgýn, "Onlarýn hayatýna dokunmaktan daha fazla
haz aldýðýmýz baþka bir iþimiz yok. Bu
anlamda da bu duyguyu yaþatma
imkâný verdiðiniz için ben bütün sivil
toplum örgütlerimize, Kent Konseyi Engelli Meclisi Baþkanýmýz Neslihan Hüsülüoðullarý ve Kent Konseyi Baþkanýmýz Turhan Candan'a teþekkürlerimi

GÖNÜLLERÝNCE EÐLENDÝLER
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn'ýn hediye ettiði tambur ile mini bir
konser veren Çorum Belediyesi Engelli
Eðitim Merkezi öðrencilerinden Talha
Ekici kulaklarýn pasýný sildi. Uzun bir süredir hazýrlandýklarý dans gösterisini ailelerine ve salondakilere sunan öðrenciler büyük beðeni topladý.Ýl Müftü Yardýmcýsý Adnan Zeki Býyýkda söylediði
türküyle geceye renk katarak engelli bireylerin mutluluðuna ortak oldu.
Program sonunda engelliler için yapýlan etkinliklerde ve çalýþmalarda destekte bulunan katýlýmcýlara plaket hediye edildi.
(Mehmet Halim Coþkun)

Halk Bankasý'ndan Çerikci'ye ziyaret
Halk Bankasý A.Þ. Bölge
Müdürü Alparslan Cengiz Þeker'den, Çorum Hitit Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini ziyaret etti.
Çorum Esnaf Sanatkârlar
Kredi ve Kefalet Kooperatifi
Baþkaný Erdoðan Çerikci, Halk
Bankasý A.Þ. Bölge Müdürü Alparslan Cengiz Þeker'e Kooperatifin çalýþmalarý ve faaliyetlerini anlattý. Kooperatifinin esnaflara sunmuþ olduðu imkânlar, Çorum'un ticari hacmi, esnaflarýn problemleri hakkýnda
bilgi veren Çerikci, Esnaf ve
Sanatkarlarýn kredi alým ve geri ödeme sürecinde yaþanan
sýkýntýlar ile kredi üst limitinin
artýrýlmasý gibi konularýn da görüþüldüðünü söyledi.

Kooperatifin çalýþmalarýný
yakýndan takip ettiðini belirten
Þeker, kooperatifin kýsa sürede
2. Sýnýfa yükselmesinin büyük
bir baþarý olduðunu kaydetti.
Halk Bankasýnýn küçük ve
orta ölçekli iþletmelere hizmet
vermek üzere kurulduðunu hatýrlatan Þeker, "Bizler Halk
Bankasý olarak Vizyonumuz,
HALK'tan aldýðýmýz adýmýzýn
gücü ile köklü geçmiþimize dayanan deneyimlerimizi yenilikçi
teknolojiler ve dijital çözümlerle
birleþtirerek baþta esnaf, sanatkar ve KOBÝ'ler olmak üzere
tüm kesimlerin tercih edeceði
öncü banka olmak. Sosyal sorumluluk bilinciyle Ülkemizin
geliþmesine ve kalkýnmasýna
destek olarak tüm paydaþlar

için yüksek katma deðer oluþturan Halkýn bankasý olmak.
Bu süreçlerde Esnaf Kefalet
Kooperatifleri bizlere yardýmcý
olan kuruluþlarýn baþýnda geliyor'' dedi.
Misafirperverliðinden dolayý
Kooperatif Baþkaný Çerikci ve
Yönetimine teþekkür eden Bölge Müdürü Þeker, bundan sonraki çalýþmalarýnda da baþarýlar diledi.
Ziyaret sýrasýnda Halk Bankasý Çorum Sanayi Þube Müdürü Fatih Kýzýltepe, Pazarlama Müdürü Ýlknur Baþak, KOBÝ
Müdürü Serhat Karaaðaç ve
Çorum Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yönetim kurulu üyeleri hazýr bulundu.
(Haber Merkezi)
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Anitta Otel satýldý
Çorumlu iþ adamý Uður Barlýk'ýn
sahibi olduðu ancak daha sonra Ziraat Bankasý'na geçen Anitta Otel,
açýk artýrma usulü ile satýldý.
Oteli, Çorum'un son yýllarda giderek yükselen firmalarýndan Irmakçýlar A.Þ. 58 milyon 565 bin liraya satýn aldý.
Ýnönü Caddesi üzerinde 27 bin
464 m2 kapalý ve açýk alana sahip,
503 yatak ve 216 oda kapasiteli
Anitta Otel, Ziraat Bankasý tarafýndan 60 milyon 825 bin liraya satýþa
çýkarýldý. Ýhalede en yüksek teklifi
58 milyon 565 lirayla Irmakçýlar
A.Þ. verdi.

Anitta Otel'in yeni sahibi Irmakçýlar A.Þ, Çorum'da Massey Ferguson Bölge Bayiliði yapýyor. Eski Ýtfaiye Müdürlüðü arkasýnda uzun
yýllar traktör satan Ceylan ailesinin
sahibi olduðu Irmakçýlar A.Þ, faaliyetlerini Ankara'daki þirket merkezinden yürütüyor. Son yýllarda baraj ve bölünmüþ yol yapýmý iþleriyle
dikkat çeken firmanýn maden zenginleþtirme tesisleri ve liman iþleri
gibi birçok alanda önemli faaliyetleri bulunuyor. Firmanýn Anitta Otel
ile birlikte Çorum'daki bir benzin istasyonunu da satýn aldýðý öðrenildi.
(Haber Merkezi)

EKMEÐE

ZAM GELDi!
Çorum'da ekmek fiyatlarýna zam geldi. Daha önce 1 lira 75 kuruþtan satýlan ekmek, bugünden itibaren 2 lira 25 kuruþ oldu.
Fýrýnlarda satýlan ekmeðe 50 kuruþ zam gelmesiyle birlikte vatandaþlarýn Halk Ekmeðe olan ilgisi de giderek artmaya
baþladý.
Vatandaþlar, Halk Ekmek büfeleri önünde uzun
kuyruklar oluþturdu.
Þu anda 1 lira 25 kuruþtan satýlan Halk Ekmeðin de yakýn bir zaman
içerisinde zamlandýrýlmasý bekleniyor.
Geçtiðimiz günlerde
ise simide ve pideye zam
yapýlmýþtý. Artan maliyetler, ekmeðe de yansýdý.
(Haber Merkezi)

Çorum için 'afet risk
azaltma planý' hazýrlandý
AFAD Ýl Müdürlüðü tarafýndan
Çorum'da yaþanabilecek doðal
afetler öncesinde önlemler almak
amacýyla "Afet Risk Azaltma Planý"
hazýrlandý.
AFAD Ýl Müdürlüðünden yapýlan
açýklamaya göre, kamu kurum ve
kuruluþlarý, yerel yönetimler, üniversite ve özel sektör temsilcilerinin
de katkýlarýyla afet risklerinin belirlenmesi ve her türlü tedbirin alýnarak risklerin önlenmesi ve azaltýlmasý amacýyla Çorum Ýl Risk Azaltma Planý hazýrlandý. Plan kapsamýnda 7 hedef ve 82 eylem belirlendi.
AFAD Ýl Müdürlüðünden yapýlan
açýklamada þu ifadelere yer verildi:
"Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü
Koordinasyonunda, ilimizdeki kamu
kurum ve kuruluþlarý, yerel yönetimler, üniversite ve özel sektör
temsilcilerinin çalýþmalarda yer alarak "Afet risklerinin belirlenmesi ve
her türlü tedbirin topyekûn alýnarak,
risklerin önlenmesi ve azaltýlmasý
için afetler olmadan hayata geçirilmesi gerekenleri süreç dâhilinde
belirleyen, sorumlularý ve sorumluluklarý tanýmlayan Çorum Ýl Risk
Azaltma Planý (ÝRAP) hazýrlanmýþ

olup, Ýlimizde "Deprem, Kütle Hareketleri (heyelan, kaya düþmesi),
Sel/taþkýn ve Meteorolojik ve Ýklim

Deðiþikliði" afetleri üzerinde çalýþýlmýþ, 1 AMAÇaltýnda (toplumun afet
bilincinin artýrýlarak afet risk yöneti-

mini güçlendirip, þehrimizi afet risklerine ve olasý etkilerine karþý güvenli hale getirmek) 7 hedef ve 82
eylem belirlenmiþtir.
Çorum ve çevresindeki afet tehlike kaynaklarýnýn araþtýrýlmasý
Güvenli yerleþim koþullarýný
saðlamak.
Mekânsal planlamada afet risklerini dikkate almak.
Kurumlar arasý iþbirliði ve veri
paylaþýmýnýn saðlanmasý.
Altyapýlarý güvenli kýlmak ve altyapý yatýrýmlarýnda afetleri dikkate
alarak yapmak.
Erken uyarý ve tahmin sistemlerinin geliþtirilmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasý.
Afet risklerini azaltma kültürünü
oluþturmak ve toplumun afet bilincinin artýrýlmasý. Ýl Afet Risk Azaltma
Planýnda (ÝRAP) görev verilen kurum ve kuruluþlarýn planda yer alan
görevlerin uygulanmasýna yönelik
eylemlerin gerçekleþtirilmesinde
herhangi bir gecikmeye mahal verilmemesi için izleme ve deðerlendirme çalýþmalarý yapýlacaktýr. Bu çalýþmalarda gerekli tedbirlerin alýnarak yürütülmesi önem arz etmektedir."
(Haber Merkezi)

Sungurlu OSB arýtma tesisi için yer teslimi yapýldý
OKA Katma Deðerli Üretim Altyapýsýnýn Geliþtirilmesi Mali Destek Programý kapsamýnda Sungurlu
Kaymakamlýðý tarafýndan hazýrlanan, ihalesi yapýlarak sözleþmesi imzanan arýtma tesisi yapým iþi için
yüklenici firmaya yer teslimi yapýldý.
Proje Koordinatörü ve Ýlçe özel Ýdare Müdürü Ahmet Haþim Özsaray baþkanlýðýnda yapýlan yer tesliminde, yüklenici firma yetkilileri Çorum Çevre, Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði Ýl Müdürlüðü mühendisleri ve
proje ekip üyeleri hazýr bulundu.
Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi arýtma tesisinin 2022 yýlýnýn Haziran-Temmuz aylarýnda tamamlanarak hizmete sunulmasý hedefleniyor.
(ÝHA)

YEDAÞ, zorlu
kýþ þartlarý için
önlemlerini aldý
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. (YEDAÞ), zorlu kýþ þartlarý öncesinde muhtemel arýza ve kesintilere karþý þebekeyi
güçlendirmekle birlikte olasý arýzalarý önlemek adýna gerekli önlemleri aldý.
YEDAÞ, 40 bin kilometrekareliklik
alanda hat kontrollerini yaparak, bakým
çalýþmalarýný gerçekleþtirdi. Ýleri teknoloji
alt yapýsýný da kullanarak hazýrlýklarýný
hýzla tamamladý. SCADA sistemleri sayesinde tüm þebekeyi uzaktan izleyerek
elektrik kesinti sürelerini minimuma indirdi. Çoðunlukla kýrsal bölgelerde yaþanan
yoðun kar yaðýþý, aþýrý rüzgar, þiddetli yaðýþýn elektrik iletim hatlarýný olumsuz etkilememesi amacýyla gerekli hazýrlýklarý
yapýldý.
Yapýlan çalýþmalar kapsamýnda kar
yaðýþýndan olumsuz etkilenen ve yollarýn
kapanmasý sebebiyle müdahale edilmesi
zor olan kýrsal kesimde, yapýlan yatýrýmlar ile þebeke yapýsý güçlendirildi. Muhtemel arýzalarýn önüne geçmek amacýyla
enerji nakil hattý direklerine izolasyon
malzemeleri montajý gerçekleþtirildi.
Özellikle kýrsalda daðýtým hatlarý ve þebekenin güçlendirilmesi amacýyla daðýtým binalarý, trafolar, elektrik nakil hatlarýna yönelik yenileme ve güçlendirme çalýþmalarý tamamlandý. Kar ve buz yükünün iletim hatlarýný etkileyerek iletkenlerin kopmasýna neden olduðu bazý bölgelerde daðýtým hatlarýný yer altýna alýndý.
Samsun, Ordu, Çorum, Sinop ve
Amasya'da 3 milyondan fazla kullanýcýya
ayný kalite ve süreklilikte elektrik daðýtým
hizmeti vermek için 7 gün 24 saat çalýþtýklarýný ifade eden YEDAÞ Daðýtým Direktörü Yunus Emre Bilgi, þunlarý söyledi:
"Sahada sürekli iyileþtirme ve geliþtirmeler yapýyoruz. Ayrýca yerel yönetimler
ve muhtarlarýmýzla sürekli iletiþim halindeyiz. Arýza veya kesinti yaþanan bölgeye kýsa sürede ilgili ekip ve ekipmanýn
yönlendirilmesi için hem kamu kurumlarý
ile koordinasyon planýmýzý hazýrladýk
hem de teknolojik alt yapýmýzý geliþtirdik.
Kýþýn saha çalýþanlarýmýz da çok zorlu
koþullarda mücadele ediyor. Sahada çalýþma koþullarýný iyileþtirmek amacýyla
eðitimlerle çalýþanlarýmýzýn yetkinliklerini
artýrmakla birlikte malzeme ve ekipmanlarý hazýrladýk. Bütün çalýþanlarýmýz, kriz
yönetim planlarýmýz ve ilgili kurumlarla
yaptýðýmýz iþ birliði ile aðýr kýþ koþullarýna
hazýrýz."
(ÝHA)
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Kavuncu: Sorumlular yargý
önünde hesap verecek
Abdulkadir Þahiner

Baþkan Þahiner:
Böyle bir insanla
hemþehri olmaktan
utanýyorum
Hayrettin Karaman'ýn Hitit Üniversitesi
Ýlahiyat Fakültesi'nde gençlere yönelik söyleþisine Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'den tepki geldi.
Baþkan Þahiner, " Bu zatý muhterem, bir
babanýn, 'Kýzým Alevi bir erkeði seviyor. Ne
yapmalýyým?' sorusuna 'Aleviliði savunan
bir erkeðe kýz verilmez' yanýtýný vererek kutuplaþmanýn önünü açmýþtý.
"Kýz oðlaný sevmiþ. Allah yazdýysa sen
ne yapabilirsin. Senin öðrendiðin ilim kaderin üstünde bir þey mi? iþte böyle sapkýn
açýklamalar yapan, dine þirk koþan, 'Alevi
Genç ile Sünni Bir Kýz Evlenemez' diyerek
kafasýna göre fetva veren, insanlarý ayrýþtýrmaya, kutuplaþtýrmaya yönelik bilinçli açýklamalar yaparak gündemde kalmaya çalýþan bu gibi insanlara maalesef toplumun
bazý kesimleri hala prim vermeye devam
ediyor diyen Þahiner, " Özellikle de mevcut
hükümetin kadrolarýnda bulunan bürokratlar, bu gibi saçma sapan fetvalarla birilerine
yaranma hesaplarý yapan þahýslarý el üstünde tutuyor" dedi.
Þahiner, açýklamasýný þöyle sürdürdü:
"Sözde Çorumlu olan Karaman'ý Hitit
Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi'nde gençlerle
söyleþi yapmak üzere Çorum'a davet eden,
kendi sapkýn fikirlerini pýrýl pýrýl gençlerimize aþýlamaya çalýþan Karaman'ý ve onu davet ederek zemin oluþturan zevatlarý da kýnýyorum. Mevlana öðretisini ezen, insaný
insan olma olgusuyla sevmeyi aþýlamayan
biri, gençliðe ýrkçýlýk ve ayrýmcýlýktan baþka
ne verebilir? Bizim bürokratlar da buna hediye ile karþýlýk veriyor. Hiç þaþýrmadým yazýk. Böyle bir insanla hemþehri olmaktan
dolayý da utanýyorum" dedi.
'YOLSUZLUK HIRSIZLIK DEÐÝLDÝR'
NEDÝR SAYIN KARAMAN?
'Daha dün sýrf desteklediði iktidarýn zarar görmemesi için 'Yolsuzluk' 'Hýrsýzlýk' deðildir diye fetva veren ve isminin baþýnda
Prof. unvaný taþýyan bir þahýs gelmiþ benim
memleketime ilim yuvasýnda gençlerle söyleþi yapýyor' diyen Þahiner, 'Bir de yolsuzluða "hýrsýzlýk" demenin hata, yalan ve iftira
olduðunu savunarak insanlarý günahkar
ilan ediyor' ifadelerini kullandý.
Hayrettin Karaman'ýn, Allah'ýn açýk olan
emir ve yasaklarý kendi ve yaranmaya çalýþtýðý zatlarýn menfaatleri doðrultusunda
yorumlayarak Þirk'e girdiðini ifade eden Þahiner, 'Diyanet bile Karaman'ý yalanladý. Diyanet'e baðlý olan "Alo Fetva Hattý" konuyla
ilgili soruya "Rüþvet almak, irtikab, haksýz
kazanç, yolsuzluk yapmak tabii ki hýrsýzlýktýr
ve haramdýr dedi. Bizde diyoruz ki 'Yolsuzluk' 'hýrsýzlýktýr', Allah'ýn açýk olan emir ve
yasaklarýný kendi kafasýna ve menfaatlerine
göre yorumlamak ve Müslüman bir toplumu
bunlara inandýrmaya çalýþmak 'Þirk'tir'. Sayýn Karaman'a tavsiyem, Kuran-ý Kerim'in
Nisa Süresi'nde yer alan 'Ey iman edenler,
mallarýnýzý aranýzda batýl yollarla yemeyin.
Ancak karþýlýklý rýza ile yapýlan ticaretle
olursa baþka. Kendinizi helak etmeyin.' Allah iflah etsin, af etsin."
(Haber Merkezi)

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu,
Kobani eylemleriyle ilgili 108 sanýðýn yargýlandýðý duruþmaya katýldý.
AK Parti Genel Merkezi'nin görevlendirmesiyle AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu,
beraberinde AK Parti Eskiþehir Milletvekili Prof.
Dr. Emine Nur Günay ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoðan ile birlikte 6-8 Ekim tarihlerinde düzenlenen Kobani eylemleri ile ilgili olarak HDP'nin eski eþ baþkanlarý Selahattin Demirtaþ ve Figen Yüksekdað'ýn da arasýnda bulunduðu 28'i tutuklu 108 sanýðýn yargýlandýðý Kobani Davasý'ný takip etti.
Dava sonrasýnda bir açýklama yapan Milletvekili Kavuncu, sorumlularýn yargý önünde hesap vereceðini belirtti. Milletvekili Kavuncu, dava
ile ilgili þunlarý söyledi:
"6 - 8 Ekim 2014'te düzenlenen Kobani eylemleri ile ilgili olarak HDP'nin eski eþ baþkanlarý Selahattin Demirtaþ ve Figen Yüksekdað'ýn da
arasýnda bulunduðu 28'i tutuklu 108 sanýðýn yargýlandýðý Kobani Davasýnýn Sincan'da yapýlan
duruþmasýný, AK Parti Genel Merkezimizin görevlendirmesiyle, AK Parti Eskiþehir Milletvekilimiz Prof. Dr. Emine Nur Günay ve Ak Parti Ankara Milletvekilimiz Asuman Erdoðan hanýmefendilerle birlikte takip ettik.
Devletimizin, aziz milletimizin birliðine kasteden, ayrýlýkçý amaçlarla sokaklarý kana bulayanve terör faaliyetleri ile ülkemizi esir almaya çalýþanlar, Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneþ,
Hasan Gökguz ve 37 kiþinin katilleri yargý önünde mutlaka hesap vereceklerdir.
Toplumumuzun huzuru, devletimizin bekasý

için böylesine korkunç bir kalkýþmanýn aydýnlatýlmasý; devletimizin öncelikli vazifesi olmakla beraber, olayýn acýsýný yaþayan maðdurlar açýsýndan da son derece önemlidir.
Ayrýca bu konu, toplum adýna asla yarýna
devredilmemesi ve adaletin yerini bulmasý gereken hassas bir konudur.
Barýþ ve huzur ortamýný kana bulayan, aziz

milletimize bunlarý yaþatan katillerden ve bu
vahþetin azmettiricilerinden gereken hesap yargý önünde mutlaka sorulacaktýr. Bundan hiçbir
vatandaþýmýzýn þüphesi olmamalýdýr. Bu vesileyle, 6 - 8 Ekim olaylarýnda hayatlarýný kaybeden
aziz þehitlerimize Rabbimden sonsuz rahmet
maðfiret, acýlý ailelerine ve aziz milletimize tekrar
baþsaðlýðý ve sabýr diliyorum." (Haber Merkezi)

'ENGELLiLER TOPLUMUN,
HAYATIN BiR PARÇASIDIR'
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl Baþkaný
Mehmet Tahtasýz, engelli vatandaþlarýn hayatýný
kolaylaþtýrmak için gereken düzenlemelerin yapýlmasýný isteyerek, engelli sorunlarýnýn karþýlýklý anlayýþ ve toplumsal farkýndalýk ile çözülebileceðini söyledi.
CHP Ýl Baþkaný Tahtasýz, beraberinde bazý
parti yöneticileri ile birlikte 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamýnda bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Engellilere yönelik sivil toplum kuruluþlarýný
ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyen Tahtasýz, partinin engellilere yönelik politikalarý hakkýnda bilgi vererek, "Herhangi bir ölçüde bakmaksýzýn tüm engelli vatandaþlarýmýzý sosyal
güvenlik kapsamýna alacaðýz. Tüm engellilere
koþullarýna uygun çok yönlü eðitimi, nitelikli ve
ücretsiz saðlayacaðýz. Tüm eðitim kurumlarýnýn
fiziksel koþullarýný engellilere uygun hale getireceðiz" dedi.
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, beraberinde Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Kamile Anar, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ümit Er, Ýl Muhasibi Nevzat Biçer
ve bazý parti yöneticileri ile birlikte engelli derneklerini ziyaret etti.
CHP heyeti, Altý Nokta Körler Derneði Baþkaný Þaban Kabakçý, Çorum Otizm Gönüllüleri
Derneði Baþkaný Emine Çelen ve Engelsiz Yaþam Derneði Baþkaný Ertuðrul Kazak'ý ziyaret
ederek engellilerin sorun ve talepleri hakkýnda
bilgi aldýlar.
ENGELLÝ SORUNLARI TOPLUMSAL
FARKINDALIK ÝLE ÇÖZÜLÜR
Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, engelli vatandaþlarýn hayatýný kolaylaþtýrmak için gereken düzenlemelerin yapýlmasýný isteyerek, engelli sorunlarýnýn karþýlýklý anlayýþ ve toplumsal farkýndalýk ile çözülebileceðini söyledi.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek CHP heyetine teþekkür eden Altý Nokta Körler Derneði Baþkaný Kabakçý, "bizler kimseye
muhtaç olmadan gezip-dolaþmak, gündelik iþlerimizi halletmek istiyoruz. Bunun için toplumsal

farkýndalýða ihtiyacýmýz var. Kaldýrýmlar, merdivenler, yollar, binalar, toplu ulaþým araçlarý engellilerin yaþantýsýna göre dizayn edilmelidir" dedi.
Kaldýrým iþgallerinin önüne geçilmesini, kabartma izli yollara herhangi bir ürün konulmamasýný, eksik olan yol ve kaldýrýmlarýn da bir an önce yapýlmasýný talep eden Kabakçý, "trafik lambalarýna da sesli ikaz konulmalý. Otomasyon
ayarlamasý ile saat 07.00 ile 21.00 arasý devreden çýkartýldý. Bunun tekrar konulmasýný talep
ediyoruz. Engellilerle ilgili düzenlemeler yapýlýrken bizlerin görüþ ve önerileri alýnmalý, bizim
adýmýza karar verilmemelidir" diye konuþtu.
ENGELLÝ TANIMI YENÝDEN YAPILMALIDIR
Engelsiz Yaþam Derneði Baþkaný Ertuðrul
Kazak ise toplam ülke nüfusunun %12'sini engellilerin oluþturduðunu ifade ederek, "Çevremizde, çarþýda, pazarda gördüðümüz engelliler
kadar, evlerinde kapalý kalan ve dýþarý çýkamayan engellilerin var olduklarýný da dikkate almalýyýz. Dýþarýya çýkabilecek durumda olanlarýn
sosyal hayata karýþmasýný saðlamak, dýþarý çýkacak durumda olamayýp, yataða baðýmlý olan
engellilere de ulaþmak, onlara moral ve motivasyon vermek, temel ihtiyaçlarýný karþýlamak bir insanlýk borcudur" dedi.
Kazak, engelli tanýmýnýn yeniden yapýlmasýný, kimlerin engelli haklarýndan yararlanmasý gerektiðinin belirlenmesini, kamu ve özel binalarýn
yapýsý ve engellilerin giriþ-çýkýþýnýn düzenlenmesi, engellilere istihdam saðlanmasý, engellilerin
kullandýðý bütün yardýmcý alet ve edevatýn ücretsiz karþýlanmasýný, engellilerin sosyalleþmesine
yönelik sosyal tesis ve aktivite ihtiyacýnýn giderilmesini, engellilik oranlarýnýn sýnýflandýrýlmasýný
talep ederek, çözülmesini istedikleri sorunlara
iliþkin bir rapor sundu.
Çorum Otizm Gönüllüleri Derneði Baþkaný
Emine Çelen de dernek bünyesinde yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi vererek, sorunlarý ve
çözüm önerilerini anlattý.
"ENGELLER ORTADAN
KALDIRILACAK,
TÜM ENGELLÝLERE
SAHÝP ÇIKILACAK"
CHP iktidarýnda engellilere
yönelik uygulanacak projeler
hakkýnda da özet bilgiler veren
Tahtasýz, þunlarý söyledi:
"-Bakýma muhtaç tüm engellilere bakým hizmeti vereceðiz,

-Aile sigortasý kapsamýndaki engellilere % 40
engelli,% 60 engelli olanlar için günün ekonomik
þartlarýna uygun yaþam aylýðý baðlayacaðýz,
-Kýsa ve uzun süreli kurumsal bakým hizmetlerini yaygýnlaþtýracaðýz,
-Özel beslenme ihtiyacý olan engellilerin beslenme ihtiyaçlarýn ücretsiz karþýlayacaðýz,
-Engellilerin týbbi malzeme ve ihtiyaçlarýný
ücretsiz karþýlayacaðýz,
- Engellilerin kamu kurumlarýna yapacaklarý
her baþvuru için ayrý rapor alma çilesini bitireceðiz,
-Herhangi bir ölçüde bakmaksýzýn tüm engelli vatandaþlarýmýzý sosyal güvenlik kapsamýna
alacaðýz,
-Tüm engellilere koþullarýna uygun çok yönlü
eðitimi, nitelikli ve ücretsiz saðlayacaðýz,
-Tüm eðitim kurumlarýnýn fiziksel koþullarýný
engellilere uygun hale getireceðiz,
-Çalýþmak isteyen engelli vatandaþlarýmýz
için engelli kadrolarýný ve kotalarýný arttýracaðýz,
- Engellilere yönelik meslek edindirme programlarýný geliþtirecek ve çalýþma yaþamýna
uyum için rehberlik hizmeti verilecek,
-Tüm iþ yerlerinin fiziksel koþullarýnýn engellilere uyumlu hale getirilmesi için destek saðlayacaðýz,
-Ýþverenlerin engelli istihdam etmeyi tercih
etmesi için özel teþvikler geliþtireceðiz,
-Engellilerin eþit iþe eþit ücret almasýný güvence altýna alacaðýz,
- Tüm altyapý hizmetlerini engellilere uygun
þekilde yeniden düzenleyeceðiz,
-Engellilere uygun yolcu taþýma hizmetlerinin
çoðalmasý için teþviklerle destekleyeceðiz,
-Engelli spor kulüplerini malzeme ve tesisler
açýsýndan destekleyeceðiz,
-Engelli rehberlik merkezleri ile engellilerin
kültürel ve sosyal olanaklarýný arttýracaðýz."
(Haber Merkezi)
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ÇORUM'A CAN
DAMARI OLACAK
Çankýrý'da yapýmý devam
eden ve tamamlandýðýnda
Çankýrý, Çorum ve Kastamonu'daki tarým alanlarýný sulanmasýnda kullanýlacak olan Devrez Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarýkaya Barajý þantiyesinde incelemelerde bulunan Tarým ve Orman Bakan Yardýmcýsý Akif Özkaldý, "Çankýrý, Kastamonu ve
Çorum ilimiz için çok önemli bir
baraj" dedi. Tarým ve Orman
Bakan Yardýmcýsý Akif Özkaldý,
Çankýrý'da yapýmý devam eden
Devrez Prof. Dr. Hasan Zuhuri
Sarýkaya Barajý'nda incelemelerde bulundu. Çalýþmalar hakkýnda bilgi alan Bakan Yardýmcýsý Özkaldý'ya Çankýrý Valisi
Abdullah Ayaz, AK Parti Grup
Baþkanvekili Muhammet Emin
Akbaþoðlu, DSÝ Genel Müdürü
Kaya Yýldýz, DSÝ 5. Bölge Müdürü Dr. Murat Alp, Kurþunlu
kaymakamý Ýlyas Öztürk eþlik
etti. Çalýþmalarla ilgili açýklamalarda bulunan Yardýmcýsý Öz-

kaldý, hýzla sürdürülen çalýþmalarýn tamamlanmasý ile birlikte
barajýn Çankýrý, Çorum ve Kastamonu'daki tarým alanlarýna su
vereceðini söyledi.
"ÇALIÞMALARA,
BU SENE ÇOK
YOÐUN BÝR ÞEKÝLDE
AÐIRLIK VERDÝK"
Barajdaki çalýþmalarýn hýzlandýrýldýðýný söyleyen Özkaldý,
"Bu baraj aslýnda 2017 yýlýnda
ihale edilmiþti. Ama 2019 yýlýnda çok fazla ödenek veremedik.
Geçen sene çok hýzlý bir þekilde
barajýmýzýn inþaatýna baþladýk.
Çalýþmalara, bu sene çok yoðun bir þekilde aðýrlýk verdik. Bu
baraj sadece Çankýrý ilimiz için
deðil, Çorum ve Kastamonu illerimize de ait yaklaþýk 14 bin
200 hektar alaný sulayacak. Bunun yaklaþýk 3'te 1 alaný, Çankýrý ilimize ait. Bu gördüðünüz
alan Çankýrý ilimizin sulama sahasýný gösteriyor" dedi.

"2023 YILINDA HEM
BARAJIMIZI HEM DE
SULAMAMIZI DEVREYE
ALMAK ÝSTÝYORUZ"
Barajdaki
çalýþmalarýn
2022'de tamamlanarak 2023'te
devreye alýnmasýný hedeflediklerini söyleyen Özkaldý, "Bu barajýn önemini anlatacak olursak, çok yönlü bir baraj. Sadece sulama deðil, ayný zamanda
ilerleyen yýllarda olasý içme suyu ihtiyacýný da karþýlayabilecek. Yýlda 114 milyon küp olarak su depolanmasýný planladýk. Ayný zamanda içerisinde 5
megawatt'lýk hidroelektrik santral da var. Yani yýlda yaklaþýk
15 milyar kw/s elektrik üretecek. Kýsacasý Çankýrý, Kastamonu ve Çorum ilimiz için çok
önemli bir baraj. Buralarda biliyorsunuz ki çeltik yoðun bir þekilde ekiliyor. Faaliyete geçtikten sonra tarým ve hayvancýlýk
burada daha iyi bir þekilde geli-

þecek. Bu sene yoðun bir þekilde çalýþtýk. 2022 yýlýnda çalýþmalara hýzlý bir þekilde devam
edeceðiz. 2022 yýlýnda barajý
belirli bir seviyeye getirip tamamlama noktasýnda çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. 2023 yýlýnda hem barajýmýzý hem de
sulamamýzý devreye almak istiyoruz. Barajdan etkilenecek bir
köyümüz var. Köprülü köyü sular altýnda kalacak. Onunla ilgili
planlamalarýmýzý yaptýk. Ýskan
marifeti ile yeni bir köy yapacaðýz. Onlara ormanlarýyla, yollarýyla, evleriyle, tarým alanlarýyla
yepyeni bir Köprülü köyü vereceðiz. Bu projenin bugüne getirilmesinde çok büyük desteði
olan Cumhurbaþkanýmýz, eski
bakanýmýza, yeni bakanýmýz
olan Dr. Bekir Pakdemirli'ye,
yöremizin milletvekillerine, DSÝ
Genel Müdürlüðümüz ve belediye baþkanlarýmýza, emeði geçen herkese çok teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu. (ÝHA)

Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Genç MÜSÝAD üyeleriyle bir araya geldi.

‘Çorum'daki deðiþimi
en iyi gençler görüyor'
Engelli çalýþtýrmanýn
ayrýcalýklarý anlatýldý
ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü, engelliler ile iþ verenlere bir sunum yaptý. Sunumda ÝÞKUR'un engellilere yönelik saðladýðý seçenekler
anlatýldý, iþ verenlere de engelli
vatandaþ çalýþtýrmanýn ayrýcalýklarý tanýtýldý.
3 Aralýk Engelliler Günü kapsamýnda engelliler ve iþ verenlere ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü tarafýndan
bir sunum yapýldý.
ÝÞKUR Ýl Müdürü Levent Tuzcu'nun da katýldýðý programla ilgili þu bilgiler verildi:
"Dünya Engelliler Günü engelli insanlarý anlayabilmek ve
sorunlarýna dikkat çekebilmek
açýsýndan önemli bir gündür. Gerek sosyal gerekse iþ yaþamýnda
kendilerine çok zor yer bulan ve
yaþamýn birçok alanýnda çeþitli
"engeller" ile karþý karþýya kalan
engelli vatandaþlarýmýzla birlikte
yaþadýðýmýzý unutmamamýz gerekiyor. Çünkü gündelik hayatta
karþýlaþtýklarý sorunlar sadece
engellilerin deðil, hepimizin sorunudur. Dolayýsýyla biz ÝÞKUR olarak üzerimize düþen sorumluluk
ile kayýt olan iþ arayan engellilere

iþ ve meslek danýþmalýðý hizmetleri,mesleki niteliklerini artýrmak
için kurs veya iþbaþý eðitim programlarý ve durumlarýna uygun iþlere yerleþtirilmek temel görevlerimizden bir tanesidir. Ayrýca,
kendi iþlerini kurmak isteyen engelli bireyler için 65.000 TL'ye kadar engelli hibe desteði vermekteyiz. Kendi iþini kurmak isteyen
engelli vatandaþlarýmýzýn 17 Aralýk 2021 tarihine kadar projelerini
Ýl Müdürlüðümüze baþvurarak bilgi almalarý ve projelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
Engelli iþ arayanlarýmýzla iþverenlerimizi bir araya getirerek,
engellilerin çalýþma yaþamýnda
katýlmasýný saðlayarak ekonomik
anlamda destek olmayý hedefliyoruz.
3 Aralýk'ýn Dünya Engelliler
Günü olmasý sebebiyle tüm engelli vatandaþlarýmýzýn önlerindeki "engellerin" aþýlmasý noktasýnda daha hassas olunmasý gerektiðini hatýrlatýyor, engellerin ortadan kalktýðý bir dünyada yaþama
inancýmýzý tüm kamuoyu ile paylaþýyoruz."
(Haber Merkezi)

Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Genç MÜSÝAD Baþkaný
Erdem Arslan ve yönetim kurulu üyelerini seçilmeleri nedeniyle tebrik eden
Baþkan Aþgýn, genç iþadamlarýna güvendiklerini söyledi.
Göreve geldiði günden beri gençliðe
yönelik projelere önem verdiklerini belirten Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, Çorum'daki deðiþimi en iyi gençlerin gördüðünü ifade etti. Gençlere yönelik hizmete sunduklarý Çorumlu Obasý Gençlik Merkezi, Çoruminia, Çorbis,
Tazý, Sosyal Tesisler, Mahalle Spor Tesisleri, Semt Sahalarý, Nizami Sentetik
Çim Sahalarýn yaný sýra yapýmý devam
eden Yarý Olimpik Yüzme Havuzlarýnýn
gençlere verdikleri önemin bir göstergesi olduðunu kaydeden Baþkan Aþgýn,
"Gençlerimiz için aþkla çalýþmaya devam ediyoruz" diye konuþtu.
Çorum'da yaþayan genç iþ insanlarý
ve giriþimcilere hizmet ettiklerini belirten

Genç MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný
Erdem Arslan, "Size sosyal tesisler çalýþmanýz ve gençliðe yönelik yaptýðýnýz
hizmetlerden dolayý þahsým ve yönetimim adýna teþekkür ediyorum. Biz
gençlere verdiðiniz önemin farkýndayýz.
Genç MÜSÝAD olarak belediyemizin her
zaman yanýnda olmaktan mutluluk du-

yarýz" dedi.
Genç MÜSÝAD üyeleriyle samimi bir
ortamda gerçekleþtirdikleri sohbetin ardýna Baþkan Aþgýn, Genç MÜSÝAD
Baþkaný Erdem Arslan ve yönetimine ziyaretleri için teþekkür ederek, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
(Bahattin Sümüþ)

SUNGURLU'DA ENGELLÝLERE
ÜCRETSÝZ TIRAÞ ÝMKANI
Sungurlu Terziler ve Berberler
Odasý, 3 Aralýk Engelliler Günü
dolayýsýyla, engellilerin saç týraþýný
bakým gördükleri merkezde ücretsiz yaptý.
Oda üyesi kuaförler, 3 Aralýk
engelliler günü dolayýsýyla özel
bakým merkezi'ne giderek týraþ olmak için berbere gelmekte zorla-

nan engellilere ücretsiz hizmet
verdiler.
Sungurlu Terziler ve Berberler
Odasý Baþkaný Mutlu Karslý, engellilere destek olmak ve toplumda farkýndalýk oluþturmak için bu
hizmeti yaptýklarýný belirtti.
Engellerin, insanlarýn birbirine
desteðiyle aþýlabileceðine inandý-

ðýný söyleyen Karslý, "Engelli vatandaþlarýn yanýnda olmak için bu
hizmeti verdik. Bu kapsamda engelli kardeþlerimizi týraþ ederek
onlarýn yüzündeki mutluluðu görmek bizim için en güzel duygulardan biri. Berber ve kuaför arkadaþlarýma teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý.
(ÝHA)
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Özel gereksinimli öðrenciler
üniversiteli oldu
Çorum'da, özel eðitim merkezinde eðitim alan özel gereksinimli çocuklar, bir günlüðüne üniversite öðrencisi oldu. Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu,
Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Merkezi ve Gençlik ve Spor Ýlçe Müdürlüðü tarafýndan özel gereksinimli öðrenciler için
bir günlük 'temsili üniversite eðitimi programý' düzenlendi. Ýlk defa üniversiteli olan öðrenciler, sabah saatlerinde okula gelerek
kahvaltý yaptý. Daha sonra öðrenciler, sýnýflara geçerek ders iþledi. Çeþitli yarýþmalara katýlarak oyunlar oynayan öðrenciler,
son olarak aðaç dikme etkinliðine katýldý.
Etlinlilke ilgili konuþan Sungurlu kaymakamý Fatih Görmüþ, "Bugün kendimi duygusal hissediyorum. Sizlerin geliþmesi için

elimizden geleni yapmaya devam edeceðiz. Ýçinde bulunduðunuz bu gereksinim kiþisel geliþiminiz engel olacak bir durum
yok. Sizlerde birer üniversiteli olursunuz.
Bu güzel programý düzenledikleri için Hitit
Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu, Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama
Merkezi ve Gençlik ve Spor Ýlçe Müdürlüðü'ne teþekkür ederim" dedi.
Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu'nda gerçekleþen etkinliðe Milli
Eðitim Müdürü Ýhsan Sepetci, Gençlik ve
Spor Ýlçe Müdürü Mehmet Aktaþ, Sungurlu
Gençlik Merkezi Müdürü Mahmut Esat
Buðdaylý, Yüksekokul Müdürü Doç. Dr.
Buðra Baðcý, öðretim görevlileri, öðretmenler ve öðrenciler katýldý.
(ÝHA)

Engelli çocuklara þefkat eli
Sungurlu Denetimli Serbestlik
Müdürlüðü tarafýndan 3 Aralýk engelliler gününde, Sungurlu özel eðitim

uygulama merkezi ziyaret edilerek
dekoratif jel mum yapýmý etkinliði
gerçekleþtirildi.
Sungurlu Ziraat Odasý'nýn desteði ile alýnan
dekoratif jel mum malzemeleri ile öðrencilere dekoratif jel mum yapýmýný
öðreten denetimli serbestlik Müdürlüðü personeli ve
öðrenciler tarafýndan birImsak
06:10
likte yapýlan mumlar eðitim merkezi öðrenci ile
Gunes
07:40
eðiticilerine hediye edildi.
Ögle
12:35
Engelliler gününde yaÝkindi
14:59
pýlan
etkinlikle öðrencileAkþam
17:20
rin
yeni
bir hobi kazanmaYatsý
18:45
larýna, becerilerini geliþtirmelerine ve eðlenceli vakit geçirmelerine katkýda
bulunduklarýný belirten
Sungurlu Denetimli Ser1920- Ankara'da maaþlarýný alamayan öðbestlik Müdürü Mesut
retmenler ilk kez grev yaptý.
Öztürk, "Onlarýn mutluluklarýna ortak olduk. En1927- Cumhuriyet döneminin ilk kâðýt paragelli öðrencilerin mutlularý tedavüle çýkarýldý.
luklarýný görmek bizleride
1929- Türk parasýnýn deðerini yükseltmek
çok mutlu etti. Sadece
için alýnacak önlemlerle her yerde yerli malý
engelliler gününde deðil
kullanýlmasýný hedefleyen bir kararname yaher gün engelliler günü
yýmlandý.
gibi hareket etmeleri ge1933- Eskiþehir Þeker Fabrikasý kuruldu.
rektiðini ve her bir bireyin
1945- Tan Olayý gerçekleþti. Tan gazetesi
bir engelli adayý olduðumilliyetçi kesim tarafýndan saldýrýya uðradý ve
nun da akýldan çýkarýlmayaðmalandý. Olaydan sonra gazete yayýn hayarak bir yaþam sürmeleyatýna son verdi.
rinin gerekliliðini" ifade
1945- Ýstanbul'da komünizm karþýtý gösterietti.
(ÝHA)
de, Tan, La Turquie, Yeni Dünya matbaalarý,
Berrak ve ABC kitapevleri tahrip edildi.
1955- Türkiye'de ilk elektrikli tren, Ýstanbul'da Sirkeci-Halkalý arasýnda çalýþmaya
baþladý.
1981- Danýþma Meclisi Baþkaný Sadi Irmak
"Askerler kýþlaya dönmenin hasreti içinde" dedi.
2000- Yataðan Termik Santrali'nde üretim
Çorum Mehmetçik Anadolu
durduruldu. Santral filtresiz çalýþtýrýldýðý için
Lisesi idareci ve öðretmenleri,
Yataðan halkýný zehirliyordu.
Erasmus+ programý kapsamýnda Ýspanya'nýn Malaga þehrinde
bir haftalýk eðitim programýna
katýldý.
Mehmetçik Anadolu Lisesi'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, öðretmenlerin dijital eðitimdeki bilgi ve becerilerini geliþYIL: 5 / SAYI: 1934
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KAHVALTILIK
ZAHTERÝN FAYDALARI
Faydalý bir baharat
olan ZAHTER ile lezzetli kahvaltýlýklar ve
zahter çayý hazýrlayarak tüketebilirsiniz…
ZAHTER NEDÝR?
Zahter Osmanlý kültüründen günümüze dek gelen genellikle kahvaltýlarda ve çay yapýmýnda kullanýlan
bir bitkidir. Hoþ bir kokusu, güzel bir
rengi ve tadý olan zahter otu bunlarýn
yaný sýra bir çok hastalýða da þifa
kaynaðý olmaktadýr.
ZAHTER HAKKINDA BÝLGÝ:
Zahter kendiliðinden yetiþen yabani bir bitkidir. Çoðunlukla çimenlik
tarla kenarlarýnda, çayýrlarda karýnca
yuvalarýnýn üzerinde ve orman kýyýlarýnda karþýmýza çýkar. Zahter bitkisi
güneþi ve sýcaðý sever bu sebeple
topraðýn sýcak olduðu kayalýk ve
daðlýk alanlarda hýzla yayýlýr. Haziran
ve Aðustos aylarýnda olgunlaþan
zahter bitkisi saplarý ile birlikte toplanýlarak kurutulur ve bu þekilde kullanýma hazýr hale getirilir. Ülkemizde
genellikle Hatay ve Gaziantep yörelerinde yaygýn olarak tüketilir.
ZAHTER FAYDALARI
NELERDÝR?
* Zahterin yaralarý iyileþtirici özelliði vardýr.
* Böbrek hastalýklarýna karþý þifa
saðlar.
* Sinirleri güçlendirir.
* Hazmý kolaylaþtýrýr, Baðýrsak
hastalýklarýna karþý þifa saðlar.
* Mesane aðrýlarýný tedavi eder.
Ýdrar söktürür.
* Ýþtah açýcýdýr. Mikroplarý öldürür.
* Zahter mantara karþý fayda saðlar.
* Kalp çarpýntýlarýný giderir.

BUGÜN

TARiHTE BUGÜN

ZAHTER ÇAYI NASIL YAPILIR?
ZAHTER ÝLE ÇAY YAPILIÞI:
1 Fincan kaynamýþ sýcak suyun
içerisine 1 çay kaþýðý zahter eklenir
ve demlenmeye býrakýlýr. Çok uzun
süre demlenmesine gerek yoktur hemen süzebilirsiniz. Dilerseniz bir çay
süzgecinin içine zahter tanelerini koyup bardaðýn üzerine koyun ve sýcak
suyu üzerinden akýtarak bardaða koyun. Limon veya þeker ile zahter çayýný tatlandýrabilirsiniz. Çok uzun süre demlendiðinde içerisinde ki yararlý
yaðlar uçarak zahterin faydasýný
azaltmaktadýr.
KAHVALTILIK ZAHTER
NASIL HAZIRLANIR?

Lise öðretmenleri Ýspanya'da
eðitim programýna katýldý

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

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

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

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

öðretmen olmak üzere 10 kiþilik
heyetin Ýspanya'nýn Malaga kentini ziyaret etti.
Buradaki eðitimde öðretmenlere dijital eðitimi daha modern
hale getirebilmek için elektronik
ve dijital ders içeriðine dair yenilikçi yöntemler, ders materyali
geliþtirme, bilgi ve iletiþim teknolojilerini desteleyen eylemlere
öncelik verme, internet trendi,
müfredata elektronik ve dijital
ders içeriklerini adapte ve çeþitli
yazýlýmlarla dijital sýnýf oluþturma
konularýnda bilgi verildi. Yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) salgýný
döneminde dijital eðitimin ön plana çýktýðýnýn hatýrlatýldýðý açýklamada, projenin amaçlarýna iliþkin þu ifadelere yer verildi:

"Proje ile eðitim öðretim faaliyetlerinde kaliteli ve kapsayýcý
eðitimi saðlamak için dijital eðitimi daha modern hale getirecek
bir anlayýþ kazanmayý hedefliyoruz. Eðitim personelimize elektronik ve dijital eðitim uygulamalarý ve unsurlarý hakkýnda uluslararasý bir bakýþ açýsý kazandýrmak ve yeterliliklerini artýrarak
öðrencilerimizi gelecekteki elektronik ve dijital yeterlilik alanlarýna bulunduklarý eðitim ortamý ve
dersler sayesinde þimdiden hazýrlamak istiyoruz. Hedefimiz
eðitimde dijitalleþme ile eðitime
ve öðrencilere dair veri birikimi
saðlamak ve bu yolla eðitimin
geliþtirilmesine katký saðlamak."
(Haber Merkezi)

KAHVALTIDA ZAHTER:
Kahvaltýlýk zahterin içerisine kavrulmuþ nohut, leblebi, menengiç, kavun ve karpuz çekirdeði, rezene,
küzbara, buðday, kimyon, sumak, susam, biber ve tuz baharatlarý ilave
edilir. Ýçeriði oldukça zengin olan
kahvaltýlýk zahterin lezzeti de bir o
kadar zengindir.
Dilerseniz bu malzemelerden istediðinizi ilave edebilir, dilerseniz de
zahteri hiç bir þey karýþtýrmadan direk olarak kahvaltýlarda tüketebilirsiniz. Hazýrlanýlan bu toz karýþým kahvaltýlarda zeytinyaðý ile birlikte enfes
bir lezzet ortaya çýkarýr. Bir kâseye
kahvaltýlýk toz zahter bir kâsenin içerisine ise zeytinyaðý konulur. Ekmek
ilk olarak zeytinyaðýna batýrýlýr ardýndan zahtere batýrýlarak yenilir.
Dipnot: Zahter bitkisini hamilelerin
ve guatr problemi olanlarýn kullanmasý tavsiye edilmez. Böyle durumlarda
zahter otunun doktor izninde kullanýlmasýný öneririz.
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'Lokanta esnafý kan aðlýyor'
Gýda iþiyle uðraþan lokantacý, pastaneci ve
pideci esnafý artan girdi maliyetlerinden dolayý
zor günler yaþýyor. Ürettikleri ürünlere zam yapmamak için direnen esnaf, devletten acil çözüm
bekliyor.
Konu hakkýnda açýklamada bulunan Çorum
Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Burhan Balcý, lokantacý esnafýnýn en önemli maliyet kalemleri olan kira, elektrik, doðalgaz ve kullandýklarý
bilumum birçok hammaddeye gelen yüksek
zamlardan dolayý esnafýn zor günler geçirdiðini

söyledi.
ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüðü baþta olmak
Özellikle gýda sektöründe yer alan lokanta, üzere un ve unlu mamuller üretimiyle iþtigal
pastane ve pideci iþiyle uðraþan esnaflarýn mali- eden esnaf ve sanatkarlarýmýz için un, et, tavuk,
yet fiyatlarýna gelen azami zamlarýn önüne ge- þeker, sývý yað, doðalgaz ve elektrik gibi temel
çemedikleri gibi iþletmelerini ayakta tutmak için giderlerde mutlaka ve acilen devlet desteði yani
sürekli borçlanma durumu içerisinde olduklarýný sübvansiyon yapýlmalýdýr. Böylece hem üretici
ifade eden Burhan Balcý, "Kazanç saðlamak bir esnafýmýz hem de tüketiciler rahat nefes alabileyana hammadde ihtiyaçlarýna yetiþemez olan ceklerdir.
esnafýmýn bir an önce bu durumdan kurtulmasýAksi taktirde üretim temel giderlerine gelen
ný
istiyorum"
dedi.
zamlar
esnafýmýzý iþ yapamaz hale getirecek,
Burhan Balcý
Hammadde fiyatlarýna sürekli zam yapýlma- çoðu iþyeri kapanacak ve tüketicilerde gýda ihtisýna karþý önlemler alýnmasýný, gerekirse yaçlarýný yeteri kadar alamaz hale geleceklerdir.
yapýlan zamlarýn denetlenmesini ve ülkeSon günlerde ülkemiz ekonomisine yapýlan
mizin bel kemiði olan esnaflarýn bu karaba- bir takým saldýrýlarý hep birlikte izliyoruz. Bu setaktan kurtulmasý için gerekli tüm çalýþma- naryo geçmiþte de denendi. Depolarda patateslarýn yapýlmasýný yetkililerden talep eden lerin çürütülüp çöpe atýldýðýný görmüþtük. Yine
Balcý, þunlarý dile getirdi:
bir anda benzer saldýrý ve oyunlar sahneye ko"Ahilik kültürüyle bugünlere kadar gelen nuluyor. Ancak bu büyük millet el ele verip bu
esnaf ve sanatkârlarýmýzýn boþa kürek çek- hain oyunlarýn üstesinden gelecektir. Buna inantiði, verdikleri emeklerin ve yaptýklarý har- cýmýz tamdýr.
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
camalarýn onlara bir pay býrakmadýðýný akÇorumlu esnaf ve sanatkarlar olarak her za1 NO'LU TAÞINMAZIN
si halde sürekli geriye gittiklerini belirterek man devletimizin yanýnda olduðumuzu belirtiyor,
Özellikleri
: Çorum Ýli, Merkez Ýlçesi, Üçtutlar Mahallesi, 104 Ada, 12 Parsel, Dört+Çaacil bir çözüm bulunmasýný istiyoruz.
tüm oda üyesi esnaf ve sanatkarlarýma hayýrlý iþtý kat, 7 Baðýmsýz Bölüm Taþýnmazýn bulunduðu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama Ýmar Planýnda, AyTicaret Bakanlýðýmýz, Esnaf Sanatkârlar ler ve bol kazançlar diliyorum." (Haber Merkezi)
rýk Nizam (A - 5) 5 katlý Ticaret +Konut alaný olarak iþaretlidir. Parsel güney-doðu yönünden imar yoluna cephelidir. Ulukavak Mahallesi, Eþref Hoca Caddesi, Mesut Sabur Apt. No:13/7 Merkez /Çorum
posta adresinde yer almaktadýr. Taþýnmaz; Çorum Ýli, Merkez Ýlçesi, Üçtutlar Mahallesi, Ada:104 Parsel:12 de kayýtlý, ana gayrimenkulü 390,15 m² yüzölçümünde, Arsa vasfýnda, Kat Ýrtifaký yapýlý, 2/15
arsa paylý Dördüncü +Çatý katta yer alan 7 baðýmsýz bölüm numarasý ile Dubleks Mesken niteliðinde
tapuda kayýtlýdýr. Taþýnmazýn bulunduðu bina betonarme karkas yapý tarzýnda, bitiþik nizam, Bodrum
Kat+ Zemin Kat + 4 Normal Kat+ Çatý Kat olmak üzere 7 katlý olarak inþa edilmiþtir. Asansör bulunan
binanýn dýþ cepheleri cam mozaik kaplamalýdýr. Ahþap oturtma çatýsý M.T kiremit kaplamalýdýr. Binanýn giriþ kapýsý (ferforje) ve merdiven korkuluklarý demir doðramalý ve yaðlý boya ile boyalýdýr. Merdiven basamaklarý ve sahanlýklarý mermer kaplamalý, merdiven hattý yan duvarlarý kum, kireç ve çimento karýþýmý sýva üzeri yaðlý boya ile boyalýdýr. Elektrik, su, telekomünikasyon, doðalgaz, kanalizasyon
gibi altyapý sistemlerinin mevcut olduðu tespit edilen bina, III. Sýnýf B Grubu yapýlar sýnýfýna dâhildir.
Kýymet Takdiri Konusu 7 Numaralý Baðýmsýz Bölüm; Hâlihazýrda mesken olarak kullanýlan daire Çorum Tapu Müdürlüðün de incelenen onaylý mimari projesine göre dubleks alt katý; 2 oda, salon, Amerikan mutfak, banyo, wc, antre, hol ve 2 adet balkon mahallerinden, dubleks üst katý; 2 oda, banyo,
wc, kiler, antre, hol, 1 adet balkon ve teras mahallerinden meydana gelmektedir. Çorum Belediye
Baþkanlýðýnda yapýlan incelemede 08/05/2008 tarih ve 654 sayýlý yapý kullanma izin belgesine göre
bürüt 242,00m² kullaným alanýna sahiptir. Daire giriþ kapýsý çelik kapý olup ýsýnmasý müstakil kombi
ile saðlanmaktadýr. Keþif esnasýnda meskenin içerisine girenlememiþ olup kýymet takdiri onaylý mimari projesi üzerinden standart daire kabulü ile yapýlmýþtýr. Taþýnmaz þehrin ana arterlerinden olan
Eþref Hoca Caddesi üzerinde yer almaktadýr. Bulunduðu bölge sosyal ve ekonomik açýdan orta-üst
gelir guruna hitap etmektedir. Taþýnmazýn bulunduðu bölgede yapýlaþma yoðunluðu yüksek yapýlaþma hýzý düþük olup benzer nitelikli "zemin katlar iþyeri normal katlar konut" çok katlý taþýnmazlar bulunmaktadýr. Sosyal donatý alanlarý, alýþveriþ merkezleri, kamu kurumlarý ve þehir merkezine yakýn
konumdadýr. Yukarýda açýklanan özelliklerle birlikte taþýnmazýn; alaný, bina içerisindeki konumu, bina
inþa tarzý ve evsafý, yaþý, hâlihazýr durumu, semt ve mevki, ulaþým, getirebileceði kira miktarý, emsal
alým satým rayiçleri ve deðere etki edebilecek tüm faktörler ile günün ekonomik koþullarý da göz önüne alýnarak ortak alanlar ve arsa payý dâhil olmak üzere deðerlendirildiðinde 500.000,00 TL kýymet
takdir edildiði ve kesinleþtiði anlaþýlmýþtýr.
Adresi
: Ulukavak Mahallesi, Eþref Hoca Caddesi, Mesut Sabur Apt. No:13/7 Çorum Merkez
Yüzölçümü
: 390,15 m2
Arsa Payý
: 2/15
AK Parti MKYK Üyesi ve
Ýmar Durumu
: Var, Ýnþaat tarzý Ayrýk Nizam (A - 5) 5 katlý Ticaret +Konut alaný
Çorum Milletvekili Ahmet SaKýymeti
: 500.000,00 TL
mi Ceylan, Tokyo OlimpiyatlaKDV Oraný
: %18
rý'nda madalya alan ParalimKaydýndaki Þerhler
: Tapu kaydýndaki gibidir
pik Taekwondo Milli Takým
1. Satýþ Günü
: 23/03/2022 günü 10:00 - 10:05 arasý
sporcu ve antrenörlerini Mec2. Satýþ Günü
: 20/04/2022 günü 10:00 - 10:05 arasý
lis'teki makamýnda kabul etti.
Satýþ Yeri
: Karakeçili Mah. Alaybey Sok. No: 96/A Çorum Adalet Ek Hizmet Binasý 2.
Tokyo Olimpiyatlarý hakKat Mezat Salonu Merkez/ Çorum - null null / null
kýnda bilgi veren Paralimpik
Taekwondo Milli Takým Teknik
Satýþ þartlarý :
Direktörü Ýlhan Aþkýn, Tokyo
1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihin2020 Olimpik ve Paralimpik
den önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecekoyunlarýnýn pandemi sürecintir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve
den dolayý 1 yýl ertelendiðini
satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik
ve 22 Temmuz'dan baþlayýp 5
ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kaEylül 2021'de bittiðini söyledi.
dar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini,
Taekwondo branþýnda Tokyo
rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana
paralimpik oyunlarýna Türk
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
Milli Takým kafilesi olarak top2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar
lam farklý branþlarda 89 sporkadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü
cuyla katýldýklarýný belirten
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya
Aþkýn, "Olimpiyatýn sonunda
aittir. Tellâllýk Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. (Alacaklarý rehinli
15 madalya ile ülkemize döndük. Bu 15 madalyanýn 2'sini
olan alacaklýlarýn satýþ tutarý üzerinden rüçhan haklarý vardýr. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Develde eden Taekwondo sporlet tekliflerinden muayyen eþya ve akardan alýnmasý lazým gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan
cularýmýz 49 kilogramda Mersonra gelir.)
yem Betül Çavdar (Afyon)
3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giTokyo olimpiyatlarýnda güderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi
müþ madalya, 63 kilogramda
takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
Mahmut Bozteke (G.Antep)
4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü madise 3. olup, bronz madalya eldesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalede ettiðini ifade etti. Antrenör
nin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farkve sporcularý baþarýlarýndan
Genç neslin güzel ahlakla nü'nü kutlayan Ceylan, sporla
tan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve
dolayý tebrik eden milletvekili yetiþtirilmesine ve topluma engelleri aþabiliriz mesajý
temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teCeylan, ülkeye yaþattýklarý faydalý insanlar olmasýna bü- verdi. Ceylan, "Sevgi, dayaminat bedelinden alýnacaktýr.
gurur için teþekkür etti ve ba- yük önem verdiklerini kayde- nýþma ve empati ile engelsiz
5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirþarýlarýnýn devamýný diledi.
den Ceylan, "Geleceðimizin bir yaþamý hep birlikte inþa
de isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir.
Þampiyonlarla gurur duy- teminatý olan gençlerimizi; edeceðiz. Sizlerin daha da
duklarýný ifade eden Ceylan, vatanýna, milletine, bayraðý- baþarýlý olacaðýnýza inanýyo6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca
"Ülkemizi uluslararasý alanda na, devletine, çevresine ve ruz. Sizler gibi birçok baþarýlý
bilgi almak isteyenlerin 2019/2501 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan
baþarýyla temsil eden ve biz- topluma fayda saðlayan iyi bir engelli sporcu kardeþlerimiz
olunur.22/11/2021
lere büyük gurur yaþatan Tok- insan olarak yetiþtirmeliyiz" birçok kiþiye örnek oluyor.
(ÝÝK m.126)
yo Olimpiyat Ýkincisi Meryem diye konuþtu. Baþarýlý olimpik Bütün dünyadaki engelli kar(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
Betül Çavdar ve Tokyo Olim- ve paralimpik milli sporcularýn deþlerimizin 3 Aralýk Dünya
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir.
piyat Üçüncüsü Mahmut Boz- ve tüm engelli vatandaþlarýn Engelliler Günü kutlu olsun"
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
BASIN: 1506056
teke'yi kutluyorum" dedi.
3 Aralýk Dünya Engelliler Gü- þeklinde konuþtu.
(ÝHA)

T.C. ÇORUM ÝCRA DAÝRESÝ
2019/2501 TLMT.
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

Ceylan, Olimpiyat
þampiyonlarýný aðýrladý
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Geride kalan dört haftada da beraberlik alan Çorum FK, Ýnegöl'ü
yenerek beraberlik serisine son verip galibiyet serisi baþlatmak istiyor.

GALiBiYET SERiSi BAÞLASIN!
Çorum FK bir seriye son verip yeni bir seri baþlatmak için sahaya çýkýyor. Ýnegölspor'u konuk edecek olan Kýrmýzý-Siyahlýlar dört haftalýk
beraberlik serisini sonlandýrýp özlediði üç puaný almak istiyor. Maçta
cezasý biten Murat forma giyebilecekken Ýsmet ve Emre kart cezalýsý.
Ayrýca kýrmýzý siyahlýlar bu maçta taraftarýndan da yoksun olacak.
2'nci Lig'de ilk yarýda sona yaklaþýlýyor. Ýlk yarýnýn bitimine dört hafta kalýrken Kýrmýzý-Siyahlýlar sahasýnda Bursa temsilcisi Ýnegölspor'u konuk ediyor.
Çorum Þehir Stadýnda pazar günü saat 13'te
baþlayacak maçý Samsun Bölgesi hakemlerinden Erdem Mertoðlu yönetecek. Mertoðlu'nun
yardýmcýlýklarýný ise Servet Bozkurt ve Ýsmail Ertunç yapacak.
Daha önce iki maçýmýzda düdük çalan Mertoðlu rakibin ise bir maçýný yönetti. Çorum FK,
Mertoðlu'nun yönettiði maçlarda bir galibiyet bir
de beraberlik alýrken Ýnegölspor ise Mertoðlu'nun bu sezon görev yaptýðý maçta Niðde'yi 51 yenmeyi baþardý.

RAKAMLARLA

2’nci Lig Kýrmýzý Grup

TEKNÝK ADAMLARIN KARNESÝ
Çorum FK Teknik Direktörü Ahmet Yýldýrým
ile Ýnegöl Teknik Direktörü Þaban Yýldýrým daha
önce altý kez karþýlaþtý. Ahmet Yýldýrým'ýn takýmlarý Þaban Yýldýrým takýmlarýna karþý yalnýzca bir
kez galip gelebilirken üç maç ise berabere bitti.
Þaban Yýldýrým ise iki Ahmet Yýldýrým'a karþý iki
kez üstünlük saðladý.
RAKÝBE KARÞI ÜSTÜNÜZ
Bursa temsilcisine karþý dört maça çýkan Kýrmýzý-Siyahlýlarýn rakibine karþý üstünlüðü bulunuyor. Ýnegölspor ile oynadýðý ilk maçta rakibine
maðlup olan Çorum FK ardýndan çýktýðý üç maçý
da kazanmayý baþardý. Geçen sezon da ayný

grupta mücadele eden iki takýmýn geçen sezonki maçlarý 2-0 ve 3-2'lik skorlar ile temsilcimizin
galibiyeti ile sonuçlanmýþtý.
EKSÝKLER VE CEZALILAR
Sekiz maçtýr kaybetmeyen ama dört maçtýr da
berabere kalan Çorum FK'de en büyük eksik taraftarý olacak. Kýrmýzý-Siyahlýlar çýkan olaylardan
dolayý ceza alan seyircisinden yoksun olacak.
Son olarak Ankaraspor ile oynanan maçta çýkan
tribün olaylarý ve sahaya atýlan patlayýcý maddelerden dolayý bir maç seyircisiz oynama cezasý
alan Çorum FK'de ayrýca iki oyuncu da kart cezalýsý durumunda. Geçtiðimiz hafta oynanan Hekimoðlu Trabzon maçýnda sarý kart görerek kart cezalýsý düþen Emre ve ayný maçta iki dakika içinde
gördüðü iki sarý kart ile kýrmýzý kart cezalýsý olan
Ýsmet bu maçta forma giyemeyecek.
Ankaraspor maçýnda gördüðü sarý kart ile
Hekimoðlu maçýnda forma giyemeyen Murat Yýldýrým ise bu maçta görev verilmesi takýmdaki yerini alabilecek.
(Abdulkadir Söylemez)

Rakibimizi Tanýyalým

Kýrmýzý Grupta 38 haftanýn 15'i tamamlanýrken 16'ýncý haftanýn tüm maçlarý pazar
günü saat 13'te oynanacak. Grubumuzda
liderlik koltuðunda 35 puanlý Sakaryaspor
yer alýrken 2'inci Hekimoðlu Trabzon'un 33
puaný bulunuyor. Grubumuz da son sýradaki Kahramanmaraþspor'un 14, Niðde Anadolu FK'nin ise 12 maðlubiyeti bulunuyor.
Oynanan 140 karþýlaþma nasýl sonuçlandý:
67 maç (%44) Ev sahibi takýmlar kazandý
48 maç (%32) Konuk takýmlar kazandý
35 maç (%24) Berabere sonuçlandý
Grup'ta alýnan en sýk skorlar:
16 maç (%10) 1-1 sona erdi
13 maç (%8) 0-0 sona erdi
13 maç (%8) 1-0 sona erdi
Maç baþý gol oranlarý:
72 maç (%48) 2-3 gol
36 maç (%24) 0-1 gol
33 maç (%22) 4-5 gol
En çok gol atýlan dakikalar:
89 gol (%22) 76-90 dakikalar arasý
79 gol (%19) 46-60 dakikalar arasý
68 gol (%16) 61-75 dakikalar arasý
En golcü isimler:
11 gol Yasin Abdioðlu (Soma Spor)
9 gol Erhan Þentük (AfjetAfyonspor)
8 gol Caner Aktaþ (Hekimoðlu Trabzon)

Rakamlarla Ýnegölspor
Ýnegölspor ligde oynadýðý 15 karþýlaþmada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve
6 maðlubiyet alýrken topladýðý 21
puan ve 11'inci sýrada yer alýyor.
Bu maçlarda 18 gol atan Ýnegölspor kalesinde ise 21 gol görürken
5 maçta kalesini gole kapatmayý
baþardý. Ýnegölspor'da Ýbrahim
Sürgülü son oynanan Sarýyer maçýný boþ geçmesine raðmen oynadýðý 15 maçta 5 gol atarak takýmýnýn en
golcü oyuncusu durumda yer alýyor.
(Abdulkdir Söylemez)

1923'te Ýdmanyurdu Spor
Kulübü, 1947'de Demir Spor
Kulübü ve 1954'te Ýnegöl Spor
Kulübü'nün kurulmasý sonrasý
1984 yýlýnda birleþmesi ile profesyonelliðe geçmiþtir. Kulübün
amblemindeki 3 yýldýz, kurucu
takýmlarý ve onlarýn renklerini
temsil etmektedir.
2011-12 sezonun Taþkýn
Güngör önderliðinde 3'üncü
ligde Þampiyon olarak 2'inci
lig'e yükselmiþti. 2012-13 sezonunda 2'inci ligde grubunu
2'inci sýrada tamamlayarak
1'inci lige yükselmek için Play
Off oynamaya hak kazandý.
Ýnegölspor Play Off çeyrek final
maçýnda Fethiyespor'a yenilerek þansýný yitirdi.
Ýnegölspor 2014-15 sezonunda 2'inci ligde grubunu
4'üncü sýrada tamamlayarak
1'inci lige yükselmek için Play
Off oynamaya hak kazandý.
Play Off çeyrek finalinde Hatayspor, yarý finalinde Bandýrmaspor'u geçen Ýnegölspor,
Alanya'da oynanan final maçýný penaltýlar sonucu 1461 Trabzon'a kaybederek 1'inci ligin
kapýsýndan döndü.
2019-2020 sezonunda 2'inci lig Beyaz Grupta mücadele
eden Ýnegölspor sezonu 5'inci
sýrada tamamlayarak 1'inci lige
yükselmek için Play Off oynamaya hak kazandý. Play Off
çeyrek final maçýnda Manisa
FK'ya 3-0 yenilen Ýnegölspor
yarý finale yükselemedi.
(Abdulkadir Söylemez)
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HAFTANIN MAÇLARI
05.12.2021 PAZAR
ÇORUM FK-ÝNEGÖLSPOR
ETÝMESGUT BELEDÝYE-SOMASPOR
BAYBURT ÖZEL ÝDARE-ADIYAMAN FK
BODRUMSPOR-HEKÝMOÐLU TRABZON
KAHRAMANMARAÞ-DÝYARBEKÝRSPOR
SÝVAS BELEDÝYE-AFJET AFYONSPOR
SÝLAHTAROÐLU VAN-ANKARASPOR
SARIYER-NÝÐDE ANADOLU FK
SERÝK BELEDÝYESPOR-ERGENE VELÝMEÞE
06.12.2021 PAZARTESÝ
TURGUTLUSPOR-SAKARYASPOR

7 takýmdan 2'si tur atladý
Ziraat Türkiye Kupasý'nda 4. Tur heyecaný
sona erdi. Kupada mücadele eden, 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta yer alan 7 takýmdan sadece 2'si
tur atlayabildi.
Ziraat Türkiye Kupasý'nda 4. Tur maçlarý
30 Kasým, 1 ve 2 Aralýk
tarihlerinde oynandý.
Hem temsilcimiz Çorum FK'nýn yer aldýðý
TFF 2. Lig Kýrmýzý
Grup'ta
mücadele
eden hem de Ziraat
Türkiye Kupasý'nda 4.
Tur maçý oynayan 7 takýmdan sadece 2'si 5.
Tura kalmaya hak kazandý. Ýstanbulspor'u
yenen Afyonspor'un rakibi Fenerbahçe, Penaltý atýþlarýyla Baþakþehir FK'yý yenen Bodrumspor'un rakibi de Fatih Karagümrük oldu.
Öte yandan Adana Demirspor'a 5-0 yenilen Serik Belediyespor, Fatih Karagümrük'e
yenilen Sarýyer, Menemenspor'a yenilen Hekimoðlu Trabzon, Konyaspor'a yenilen Van Spor
FK ve Gaziantep FK'ya yenilen Sakaryaspor,
4. Turda elendi.
(Abdulkadir Söylemez)

