BAÞHEKiM
SiNAN ZEHiR OLDU

RAKiP DiYARBEKiRSPOR

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde Baþhekimlik
görevine ayný hastanede göre yapan Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Zehir getirildi. Bir süredir boþ
olan Baþhekimlik makamýna Doç. Dr. Sinan Zehir'in atama kararý
Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan imzalandý. 2’DE

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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1,25 TL

2'nci ligde bir aylýk ara bitiyor, Çorum FK 2'nci yarýnýn ilk maçýna çýkýyor. Ýlk yarýnýn son haftasýnda Afjet Afyonspor'a yenilerek devre arasýna
giren Kýrmýzý-Siyahlýlar bu süreçte ciddi sorunlar ile boðuþtu. Yönetim
ve hoca deðiþikliðinin yarattýðý belirsizlik ortamýnda 2'nci yarýya hazýrlanan Fatih Özcan'ýn takýmý pazar günü ligin ilk yarýsýnda kendi sahasýnda 1-1 kaldýðý Diyarbekispor ile üç puan mücadelesi verecek.
8’DE

Ýhtiyaç sahibi ailelere

Konut satýþýnda
yüzde 45'lik artýþ

85 milyonluk
dev destek
Çorum Valiliði, Sosyal Yardýmlaþma
ve Dayanýþma Vakfý'nýn 2021 yýlýnda
yürüttüðü faaliyetlere iliþkin bir açýklama
yayýmladý. Açýklamada "vakýf bünyesinde
hizmet veren aþevinden 303 aileye sýcak
yemek, 3 bin 190 kiþiye de kiþi baþý günlük
bir ekmek olacak þekilde ekmek kart limiti
tanýmlandý. Böylece Aþevinden vatandaþa
4 milyon 248 bin liralýk destek saðlandý"
ifadelerine yer verildi. 3’TE

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)
verilerine göre Çorum, 2021 yýlýnda
ikinci defa konut satýþýnda binin üzerine çýktý.Aralýk ayýnda konut satýþlarýnda artýþ yaþandý. Çorum'da Ekim ayýnda 718 konut satýþý gerçekleþtirilirken,
Aralýk'ta konut satýþlarý 471 adet artarak bin 496 oldu. 2’DE

Tehlike yaratan
yapýlar yýkýlýyor!
Çorum'da Kulaksýz 1. Sokak'ta yaya ve araçlar için tehlike arz etmesi sebebiyle Kültür Varlýklarýný Koruma Yüksek Kurulu'nun" yýkýlmasý gerek" kararýyla birlikte konaðýn tehlike arz eden kýsýmlarý
Çorum Belediyesi tarafýndan kontrollü bir þekilde yýkýldý. 5’TE

ÇORUM’UN KÜLTÜREL
VARLIKLARI MASADA
Ankara Kültür Varlýklarý Koruma Bölge Kurulu Baþkaný Mehmet Akif Iþýk, beraberinde Kurul Müdürü Mustafa Kaymak ile birlikte geçtiðimiz Perþembe günü Çorum'a geldi. Ziyaret
kapsamýnda kentin kültürel varlýklarý incelendi, yapýlacak projeler istiþare edildi.
5’TE

Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýnca;
uyuþturucu ile mücadele kapsamýnda yürütülen çalýþmalar doðrultusunda, Çorum
merkezde, Alaca'da dört ve Alaca'ya baðlý
bir köyde olmak üzere toplam altý adrese
operasyon düzenlendi. Operasyonlarda
yapýlan çeþitli tür ve miktarlarda uyuþturucu madde ve çeþitli çap ve markalarda silah ve mermi ele geçirildi. 3’TE

'Çocuklara karþý yapýlan
zulmün hiçbir mazereti,
gerekçesi olamaz'

'Ýnternet yasasý
acilen çýkarýlmalý'
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
Dijital Mecralar Komisyonunda, Türkiye
genelinde faaliyet gösteren 9 gazeteciler
federasyonu, 86 gazeteciler cemiyeti ve
basýn meslek kuruluþu adýna konuþan
TGK Genel Baþkaný Nuri Kolaylý, yasal
boþluktan kaynaklanan sorunlarýn, her
geçen gün daha da arttýðýný ifade ederek
Ýnternet medyasýnýn yayýncýlýk, konusunda acil düzenlemeye ihtiyacý olduðunu
dile getirdi. 6’DA

Altý adrese
þok baskýn!

Çorum'da CHP'liler, EYT'lilerin taleplerini dile getirmek amacýyla bir araya geldi.

Tahtasýz: EYT'liler lütuf deðil,
kazanýlmýþ haklarýný istiyor

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu,
TBMM Ýnsan Haklarý Ýnceleme Komisyonu
ile birlikte Gaziantep'te babasý tarafýndan
darp edilen Cihan Göç bebeði ve ailesini
ziyaret etti. Ziyaretlerle ilgili bir açýklama
yapan Milletvekili Kavuncu, "Hiç kimse hiçbir þekilde haksýzlýða, zulme uðramamalýdýr. Hele hele çocuklara, bebeklere karþý
yapýlan zulmün, haksýzlýðýn hiçbir mazereti, gerekçesi, izahý olamaz" dedi.
5’TE

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 81 ilde
eþ zamanlý olarak Emeklilikte Yaþa
Takýlanlarýn (EYT) taleplerini dile getirmek amacýyla basýn açýklamasý
yaptý. Çorum'da da CHP Ýl Baþkanlýðý
tarafýndan KADEÞ Barýþ Meydaný'nda
gerçekleþtirilen basýn açýklamasýna,
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz,
Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz, Kadýn Kollarý Baþkaný Kamile Anar, Ýl
Genel Meclisi ve Belediye Meclis
Üyeleri ile partililer katýldý.
4’TE

Nuri Kolaylý

AÞÇI VE LOKANTACILAR ODASI'NDA
ÝSMET ÇITAK DÖNEMÝ 8’DE

EROL BOZKURT GÜVEN
TAZELEDÝ
2’DE

HASAN ÝLHAN ADAYLIÐINI
AÇIKLADI
7’DE

ENGÝN ERENLER: TDP
SEÇÝME HAZIR 4’TE
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Baþhekim
Sinan Zehir
Hitit Üniversitesi Erol
Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde Baþhekimlik görevine Doç.
Dr. Sinan Zehir getirildi.
Hitit Üniversitesi Erol
Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde görev
süresi dolan Prof. Dr.
Mesut Sezikli'nin yerine
Doç. Dr. Sinan Zehir'in
atandýðý öðrenildi. Sinan
Zehir'in kýsa süre içerisinde göreve baþlayacaðý bildirildi. (Çaðrý UZUN)

KONUT SATIÞINDA
YÜZDE 45'LiK ARTIÞ
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre Çorum'da Aralýk ayýnda bin
496 konut satýþý gerçekleþtirildi. Çorum, 2021 yýlýnda ikinci defa konut satýþýnda binin üzerine çýktý.
Aralýk ayýnda konut satýþlarýnda da
artýþ yaþandý. Çorum'da Ekim ayýnda
718 konut satýþý gerçekleþtirilirken, bu
sayý Kasým ayýnda 307 adet daha artarak bin 25 adet olmuþtu. Aralýk ayýnda
da yükseliþ trendi sürdü. Aralýk'ta konut
satýþlarý 471 adet artarak bin 496 oldu.
Böylece Kasým ayýna göre konut satýþlarý yüzde 45 arttý.

KOSGEB, eczacýlara
destek verecek
Çorum Eczacýlar Odasý yönetimi, KOSGEB Ýl Müdürü Yusuf
Yýldýz'ý ziyaret etti. Çorum Eczacýlar Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ecz. E. Þefkat Güler ve Genel Sekreter Ecz. Arif Sami Bozdoðan, KOSGEB Ýl Müdürü Yu-

suf Yýldýz'ý ziyaret etti. Ziyarette
eczacýlar için KOSGEB'in saðladýðý destek programlarý hakkýnda
bilgi alýndý. Bu desteklerden bir
an önce eczacýlarýn da faydalanabilmeleri için toplantý programý
görüþüldü.
(Haber Merkezi)

Bayat'ta atýl alanlar
üretime kazandýrýlýyor
Bayat Belediyesi, imkanlarýyla
atýl durumda bulunan eski katý
atýk toplama alanýný tarýma kazandýrýyor. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Bayata Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, "Her karýþ topraðý üretime kazandýrmak için atýl
alanlarý ekerek üretime kazandýrý-

yoruz. Bugüne kadar 500 bin m²
arazimizi tarýma kazandýrdýk. Ýlk
etapta arpa ve buðday ekimini
gerçekleþtirdik. Bahar aylarýnda
da ayçiçeði ekerek ülke ekonomisine katký saðlamýþ olacaðýz.
Üretken Belediye olmaya devam
ediyoruz" dedi. (Haber Merkezi)

ÇORUM BÖLGEDE ÝKÝNCÝ
Çorum, bölgede ise konut satýþýnda
Samsun'dan sonra ikinci sýrada yer aldý. Samsun'da 4 bin 210, Tokat'ta bin
105 ve Amasya'da 809 konut satýþý yapýldý.
ÜLKEDE DURUM
Türkiye genelinde 2021 yýlýnda 1
milyon 491 bin 856 konut satýldý. Konut
satýþlarý 2021 yýlýnda bir önceki yýla göre %0,5 azalýþla 1 milyon 491 bin 856
olarak gerçekleþti. Konut satýþlarýnda
Ýstanbul 276 bin 223 konut satýþý ve
%18,5 ile en yüksek paya sahip oldu.
Ýstanbul'u 144 bin 104 konut satýþý ve
%9,7 pay ile Ankara, 86 bin 722 konut
satýþý ve %5,8 pay ile Ýzmir izledi. Konut
satýþ sayýsýnýn en az olduðu iller sýrasýyla 267 konut ile Hakkari, 377 konut
ile Ardahan ve 871 konut ile Bayburt oldu.
Türkiye genelinde konut satýþlarý
Kasým ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna
göre %59,0 artarak 178 bin 814 oldu.
Konut satýþlarýnda Ýstanbul 31 bin 706
konut satýþý ve %17,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satýþ sayýlarýna göre Ýstanbul'u 17 bin 117 konut satýþý ve %9,6
pay ile Ankara, 11 bin 116 konut satýþý
ve %6,2 pay ile Ýzmir izledi. Konut satýþ
sayýsýnýn en az olduðu iller sýrasýyla 36
konut ile Hakkari, 65 konut ile Ardahan
ve 98 konut ile Bayburt oldu.
Konut satýþlarý Ocak-Kasým döneminde bir önceki yýlýn ayný dönemine
göre %9,2 azalýþla 1 milyon 265 bin 353
olarak gerçekleþti.

ÝPOTEKLÝ KONUT SATIÞLARI
45 BÝN 260
Türkiye genelinde ipotekli konut satýþlarý Aralýk ayýnda bir önceki yýlýn ayný
ayýna göre %209,3 artýþ göstererek 45
bin 260 oldu. Ocak-Aralýk döneminde
gerçekleþen ipotekli konut satýþlarý ise
bir önceki yýlýn ayný dönemine göre
%48,6 azalýþla 294 bin 530 oldu. 2021
yýlýnda toplam konut satýþlarý içinde ipotekli satýþlarýn payý %19,7 olarak gerçekleþti.
181 BÝN 243 KONUT
EL DEÐÝÞTÝRDÝ
Türkiye genelinde diðer konut satýþlarý Aralýk ayýnda bir önceki yýlýn ayný
ayýna göre %98,4 artarak 181 bin 243
oldu. Ocak-Aralýk döneminde gerçekleþen diðer konut satýþlarý ise bir önceki
yýlýn ayný dönemine göre %29,3 artýþla
1 milyon 197 bin 326 oldu. 2021 yýlýnda
toplam konut satýþlarý içinde diðer satýþ-

larýn payý %80,3 olarak gerçekleþti.
Türkiye genelinde ilk el konut satýþ
sayýsý Aralýk ayýnda bir önceki yýlýn ayný
ayýna göre %108,0 artarak 76 bin 747
oldu. Ýlk el konut satýþlarý Ocak-Aralýk
döneminde ise bir önceki yýlýn ayný dönemine göre %1,7 azalýþla 461 bin 523
olarak gerçekleþti. 2021 yýlýnda toplam
konut satýþlarý içinde ilk el satýþlarýn payý %30,9 olarak gerçekleþti.
ÝKÝNCÝ ELDE 149 BÝN
756 KONUT SATILDI
Türkiye genelinde ikinci el konut satýþlarý Aralýk ayýnda bir önceki yýlýn ayný
ayýna göre %116,8 artýþ göstererek 149
bin 756 oldu. Ýkinci el konut satýþlarý
Ocak-Aralýk döneminde ise bir önceki
yýlýn ayný dönemine göre %0,1 artýþla 1
milyon 30 bin 333 olarak gerçekleþti.
2021 yýlýnda toplam konut satýþlarý içinde ikinci el satýþlarýn payý %69,1 olarak
gerçekleþti.
(Çaðrý UZUN)

Erol Bozkurt güven tazeledi
Çorum Elektrik ve Su
Tesisatçýlarý Odasý'nýn
olaðan genel kurulu gerçekleþtirildi. Ýki adayýn
yarýþtýðý seçimde mevcut
baþkan Erol Bozkurt güven tazeledi.
Çorum Elektrik ve Su
Tesisatçýlarý Odasý'nýn
olaðan genel kurulu
kentteki bir düðün salonunda yapýldý.
Genel kurul, saygý duruþunda bulunulmasý ve
Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Genel
kurulda gelir-gider bilançolarý okunarak ibra edildi. Daha sonra seçimlere
geçildi. Ýki adayýn yarýþtýðý genel kurulda mevcut
baþkan Erol Bozkurt 342
oy alýrken rakibi Hikmet
Göktepe 262 oyda kaldý.
Erol Bozkurt baþkanlýðýndaki odanýn yeni yönetim kurulu ise Tuncay
Yalçýnkaya, Turan Arslan, Zeynal Öncel, Ahmet
Beker, Mustafa Þen ve
Fatih Yýldýz'dan oluþtu.
(Haber Merkezi)
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Aþçý ve
Lokantacýlar
Odasý’nda
Çýtak dönemi

Ýhtiyaç sahibi ailelere
85 milyonluk dev destek
Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý,
2021 yýlýnda ihtiyaç sahiplerine toplamda 85 milyon liralýk ayni ve nakdi destekte bulundu.
Çorum Valiliði, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'nýn 2021 yýlýnda yürüttüðü faaliyetlere iliþkin bir açýklama yayýmladý. Buna göre
Pandemi Sosyal Destek yardýmý kapsamýnda 9 milyon 128 bin liralýk
destek verildiði bildirildi.
Yine vakýf bünyesinde hizmet veren aþevinden 303 aileye
sýcak yemek, 3
bin 190 kiþiye de
kiþi baþý günlük
bir ekmek olacak þekilde ekmek kart limiti tanýmlandý. Böylece Aþevinden vatandaþa 4 milyon
248 bin liralýk destek
saðlandý.
Ayrýca vakfýn 2021 yýlýnda
toplamda ihtiyaç sahibi ailelere 85 milyon 303 bin liralýk ayni ve nakdi destekte bulunduðu bildirildi.
Açýklamada þu ifadelere yer verildi:

"Çorum Merkez ilçede ikamet eden ve desteðe ihtiyaç duyan vatandaþlarýn, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'na yapmýþ olduklarý
baþvurular herhangi bir ayrým yapýlmaksýzýn deðerlendirilmeye alýnmaktadýr. Baþvurular Vakýf
personelleri tarafýndan 1 hafta içerisinde gerekli
araþtýrma ve inceleme iþlemlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan Vakýf
Mütevelli Heyetine sunulmaktadýr.
Çorum Merkez ilçede ikamet eden
tüm vatandaþlar
yýl içerisinde birden çok kez çeþitli yardým baþvurusunda bulunabilir. Vatandaþlarýmýz Vakfýmýz yardýmlarýna;
iletiþim kanallarý (telefon, internet) ve birebir görüþme yöntemi kullanarak ihtiyaçlarý doðrultusunda
(nakit, giyim, yakacak vb.) baþvuru yapabilmektedir.
2021 yýlý Pandemi Sosyal Destek yardýmý
baþvurularýndan 3294 sayýlý kanuna uygun oldu-

ðu tespit edilen 8 bin 455 adet baþvuru olumlu
sonuçlanarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlýðý tarafýndan toplamda 9 milyon 128 bin TL tutarýnda nakdi destek saðlanmýþtýr.
Vakýf bünyesinde hizmet vermekte olan Aþevinden muhtaç durumdaki 303 ailedeki bin 64 kiþiye günlük sýcak yemek yardýmý paketlenmiþ
vaziyette doðrudan evlerine servis edilmektedir.
Yine muhtaç durumda bulunan bin 211 ailedeki
3 bin 190 kiþiye, kiþi baþý günlük 1 ekmek olacak
þekilde ekmek kart limiti tanýmlanarak ekmek
yardýmý desteði saðlanmaktadýr. Aþevi yardýmýn
vatandaþlarýmýza ulaþtýrýlmasý için 4 milyon 248
bin 300 TL tutarýnda harcama yapýlmýþtýr.
Çorum Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma
Vakfý olarak 2021 yýlý içerisinde 3294 sayýlý kanuna ve Vakýf yönergesine uygun olduðu gerekçesiyle Vakýf Mütevelli Heyeti tarafýndan ihtiyaç
sahibi ailelere 85 milyon 303 bin 957,63 TL tutarýnda ayni ve nakdi destek saðlanmýþtýr.
Vakfýn yönetim ve karar organý olan Vali Baþkanlýðýndaki Vakýf Mütevelli Heyeti, Çorum Merkez ilçe Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma
Vakfýna yapýlan tüm baþvurularý 3294 sayýlý kanuna ve Vakýf yönergesine göre deðerlendirmekte olup uygun olduðu tespit edilen talepleri
olumlu olarak sonuçlandýrmaktadýr."
(Çaðrý UZUN)

Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Odasý'nýn
olaðan genel kurulu yapýldý. Ýki adayýn yarýþtýðý genel kurulda Ýsmet Çýtak, baþkanlýða seçildi.
Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Odasý'nýn
olaðan genel kurulu Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Toplantý
Salonu'nda yapýldý.
Genel kurul, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Genel kurulda gelir-gider bilançolarý
okunarak ibra edildi.
Daha sonra seçimlere geçildi. Ýki adayýn
yarýþtýðý seçimde önceki dönem oda baþkaný Ýsmet Çýtak 156 oy alarak Çorum Aþçý
ve Lokantacýlar Odasý'nýn yeni baþkaný oldu. Mevcut baþkan Burhan Balcý ise 143
oyda kaldý.
Ýsmet Çýtak'ýn yönetim kurulu ise þu
isimlerden oluþtu: "Ekrem Toydemir, Kemal
Sakallý, Yusuf Akbay, Fevzi Çakmak, Turgay Keser, Davut Batman."
Denetim Kurulu, þu isimlerden oluþtu:
"Mehmet Sürün, Ahmet Çifçi, Cengiz Sel
Kaya."
(Haber Merkezi)

Ýsmet Çýtak

Hobi Köyü projesindeki
arsalar ihale ile satýþa çýkýyor

Altý adrese þok baskýn!
Çorum'da merkez, Alaca ve ilçeye baðlý
bir köyde bulunan altý adrese yapýlan uyuþturucu operasyonunda çok sayýda uyuþturucu
madde ve silah ele geçirildi.
Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýnca;
uyuþturucu ile mücadele kapsamýnda yürütülen çalýþmalar doðrultusunda, Çorum merkezde, Alaca'da dört ve Alaca'ya bir köyde olmak üzere toplam altý adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yapýlan aramada
10 gram toz esrar, 113 gram kubar esrar, 9
gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 13 adet
sentetik uyuþturucu hap, 1 adet hashas terazi, 2 adet ruhsatsýz tabanca, 1 adet kurusýký
tabanca, 1 adet ruhsatsýz otomatik av tüfeði,

32 adet tabanca fiþeði, 1 adet G-3 piyade tüfeði fiþeði, 24 adet av tüfeði fiþeði, 4 adet tabanca þarjörü, 4 adet uyuþturucu kullanma
aparatý, 19 adet uyuþturucu madde içiminde
kullanýlan sigara sarma kaðýdý, 1 top uyuþturucu içiminde kullanýlan alüminyum folyo ve 2
adet sustalý býçak ele geçirildi.
Operasyon kapsamýnda adliyeye sevk
edilen 6 þüpheli þahýs tutuklanarak cezaevine
teslim edildi. 2 þüpheli hakkýnda ise gýyabi tutuklama kararý verildi.
Jandarmadan yapýlan açýklamada uyuþturucuyla mücadele kapsamýnda faaliyetlere
aralýksýz devam edileceði bildirildi.
(Haber Merkezi)

Çorum Belediyesi, Hobi Köyü
projesi kapsamýnda Silim Kent bölgesi Kuruçay mevkiinde bulunan 28
arsayý ihale yoluyla satacak.
Belediye Basýn
Biriminden yapýlan
açýklamada, mülkiyeti belediyemize ait olan Silim
Kent bölgesi Kuruçay mevkiinde bulunan Hobi Köyü
projesi kapsamýndaki arsalar 2886
sayýlý kanunun 45.
Maddesine göre
açýk teklif artýrma
usulü ile satýlacaktýr dendi.
19 Ocak Çarþamba günü saat:
13.30'daki ihale
Turgut Özal Ýþ
Merkezi
Konferans Salonunda
yapýlacak. Satýlacak arsalara ait listeye
https://corum.bel.tr/28-adetarsanin-satis-ihalesi internet adresinden ulaþýlabilir.
(Mehmet Halim
Coþkun)

E-Devlet'te bir yenilik daha
Derneklere üye olabilme
hizmeti internet ortamýna taþýndý. Artýk e-Devlet üzerinden
dernek üyelik baþvurusu ve
üyelik sonlandýrma iþlemi yapý-

labilecek.
Ýçiþleri Bakanlýðý Sivil Toplumla Ýliþkiler Genel Müdürlüðü
sosyal medya hesabýndan yapýlan paylaþýmda, derneklere

üye olmanýn artýk daha kolay
olduðunu ifade edildi.
"GÜÇLÜ SÝVÝL TOPLUM
GÜÇLÜ TÜRKÝYE"
e-Devlet üzerinden 'Dernek
Üyelik Baþvurusu' hizmetinin
kullanýma açýldýðý belirtilirken,
"Güçlü Sivil Toplum Güçlü Türkiye" denildi.
ÜYELÝÐE DAÝR TÜM ÝÞLEMLER YAPILABÝLECEK
e-Devlet üzerinden herhangi bir derneðe üye olunup olunmadýðý sorgulanabilecek, dernek üyeliði baþvurusu yapýlabilecek, üyelik sonlandýrýlabilecek.
(Haber Merkezi)
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Kavuncu’dan
kutlama mesajý

Belediyede hizmet istiþaresi
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn ile görüþtü.
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, beraberinde belediye meclis üyeleriyle birlikte Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette belediye yatýrýmlarý

ve çalýþmalarý masaya yatýrýldý. Ziyarette Belediye Baþkan Yardýmcýsý Lemzi Çöplü de hazýr
bulundu. Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, "Belediye
Baþkanýmýz Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn ve AK Parti
Belediye Meclis Üyelerimizle, þehrimizde yapacaðýmýz projelerimizle ilgili istiþare toplantýmýzý

gerçekleþtirdik. Çorumumuz için tüm gayretimizle çalýþmaya devam" dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn ise "Sevdamýz olan Çorumumuz için tüm gayretimizle çalýþmaya devam" diye konuþtu.
(Mehmet Halim Coþkun)

Çorum'da CHP'liler, EYT'lilerin taleplerini dile getirmek amacýyla bir araya geldi.

Tahtasýz: EYT'liler lütuf deðil,
kazanýlmýþ haklarýný istiyor
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
81 ilde eþ zamanlý olarak Emeklilikte Yaþa Takýlanlarýn (EYT) taleplerini dile getirmek amacýyla basýn
açýklamasý yaptý. Çorum'da da
CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan KADEÞ Barýþ Meydaný'nda gerçekleþtirilen basýn açýklamasýna, CHP Ýl
Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Merkez
Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz, Kadýn
Kollarý Baþkaný Kamile Anar, Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyeleri ile partililer katýldý.
Partililer adýna bir konuþma yapan CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, EYT'lilerin kazanýlmýþ haklarýný
istediðini belirtti. Tahtasýz, Yýllarca
prim ödeyerek emekli olma hakký
elde etmelerine raðmen çýkarýlan
yasa ile emeklilikte yaþa takýlan milyonlarca vatandaþýmýzýn sorununu
gündeme taþýmak için ve iktidarýmýzda çözüme kavuþturacaðýmýzýn
sözünü vermek için buradayýz.
Emeklilikte Yaþa Takýlanlar,22 yýldýr
anayasal emeklilik haklarýnýn verilmesi için mücadele ediyor. Emeklilikte Yaþa Takýlanlar lütuf deðil kazanýlmýþ haklarýný istiyor" dedi.
CHP'nin bu maðduriyeti gidermek adýna her adým attýðýnda AK
Parti ile MHP'yi karþýsýnda gördüðünü vurgulayan Tahtasýz, "1999
yýlýnda yapýlan deðiþiklikler ve 2008
yýlýnda yürürlüðe giren Sosyal Güvenlik Yasasý ile emeklilik yaþý ve
prim ödeme gün sayýsý kademe kademe arttýrýldý. Bunun sonucunda
ülke tarihinin en büyük hak gasplarýndan biri ortaya çýktý. Ýlk sigorta giriþi 9 Eylül 1999 öncesi olup, emeklilik için gereken sigortalýlýk süresi
ve prim gün sayýsýný dolduran çalýþanlarýn emeklilik haklarý ellerinden
alýndý ve yýllar sonraya ötelendi.
1998 yýlýnda iþe baþlayan bir çalýþan 2023 yýlýnda emekli olma hakkýna sahipken emeklilik hakký 15 yýl
sonraya, yani 2038 yýlýna ertelendi.
Emeklilikte Yaþa Takýlanlar, yaþ engeliyle birlikte birde AKP-MHP engeline takýlýyorlar. Cumhuriyet Halk
Partisi olarak bu maðduriyete son
vermek için attýðýmýz her adýmda,
karþýmýzda AKP-MHP ittifakýný gördük. TBMM'de, Emeklilikte Yaþa
Takýlanlarýn kazanýlmýþ haklarýna
kavuþabilmeleri için verdiðimiz tüm
kanun teklifleri AKP-MHP oylarýyla

reddedildi" þeklinde konuþtu.
Tahtasýz, açýklamasýný þöyle
sürdürdü:
"Emeklilik hakký elinden alýndýðý
için halen çalýþmak zorunda olan
vatandaþlarýmýz iþ cinayetlerinde
can vermeye devam ediyor.2013
yýlýndan bugüne emeklilik yaþý gelmiþ olduðu halde emekli olamayýp
çalýþan 2 binden fazla iþçi, iþ cinayetlerinde yaþamýný yitirdi. Bir baþka deyiþle Emeklilikte Yaþa Takýlanlar sadece açlýkla deðil; iþ kazalarý
ve iþ cinayetleri ile de sýnanýyor.
Bu aðýr tabloya karþýn AKP Genel Baþkaný Erdoðan Emeklilikte
Yaþa Takýlanlarý"Ülke ekonomisini
çökertmeye dönük nasýl bir adým
olduðunu herkes kabul edecek ve
bunun karþýsýnda durmaya baþlayacaklar" diyerek hedef göstermeyi
tercih ediyor.
Erdoðan, emeklilik hakkýný isteyen vatandaþlarýmýzý ülke ekonomisini çökertecek bir yük olarak gördüðünü söylüyor. 20 yýlda faiz lobilerine her ay 2 milyar 271 milyon
284 bin dolar faiz ödeyen iktidar,
söz konusu kazanýlmýþ emeklilik
hakkýný isteyen vatandaþlar olunca
ülke ekonomisinin çökeceðini söylüyor. Ýktidar bir gecede dolar milyarderi yaptýðý yandaþlarýna hazine
garantili faiz vaat ederken vatandaþlarýn emekliliðini bir hak olarak
dahi görmüyor.
46 yaþýnda emekli olan AKP Genel Baþkaný, milyonlarca vatandaþa
mezarlýkta emekliliði reva görüyor,
'38 yaþýnda emekli olan biri 40 se-

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Diyanet-Sen Genel Baþkanlýðý görevine
getirilen hemþehrimiz Ali Yýldýz'ý kutladý. Diyanet-Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý Ali Yýldýz, sendikanýn Genel Baþkanlýðý görevine
atandý. Sosyal medya hesabýndan bir mesaj yayýmlayan AK Parti Çorum Milletvekili
Erol Kavuncu, Ali Yýldýz'ý kutladý. Kavuncu,
"Diyanet-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulunca, Diyanet-Sen Genel Baþkanlýðýna seçilen hemþehrimiz kýymetli kardeþim Ali Yýldýz ve yeni yönetim kurulunu tebrik ediyor
hayýrlý hizmetlerinin devamýný diliyorum.
Hayýrlý olsun" dedi.
(Haber Merkezi)

ne devletten maaþ alacak. Böyle bir
uygulama olamaz' diyor.
Erdoðan, Emeklilikte Yaþa Takýlanlarý hedef alýrken 'Ýskandinav Ülkeleri bu modelle battý' diyor. Oysa
o Ýskandinav ülkelerinin emeklilerine en iyi yaþam koþullarýný sunan
ülkeler olduðunu söylemiyor.
Ýskandinav ülkelerine gitmeye
gerek yok. Türkiye'de yaklaþýk 7,9
milyon emekli asgari ücretin altýnda
aylýkla açlýk sýnýrýnýn altýnda yaþýyor.4 milyondan fazla emeklimiz
geçinebilmek için ya bir iþ arýyor ya
da bir iþte çalýþýyor. 40 yýl hizmeti
olan emeklilerimiz kuru ekmeðe
muhtaç durumda.
Emeklilikte Yaþa Takýlanlar kazanýlmýþ haklarýný talep ederken iktidar her defasýnda Emeklilikte Yaþa Takýlan maðdurlarýnýn talepleri
ile adeta alay ediyor.
Emeklilikte Yaþa Takýlanlar onlarca yýllýk hizmetin ardýndan iþ cinayetlerinde can vermek istemiyor.
Emeklilikte Yaþa Takýlanlar bu ülkenin eþit vatandaþlarý olarak kamusal saðlýk hizmetinden yararlanmak
istiyor. Kýsacasý Emeklilikte Yaþa
Takýlanlar yýllardýr yaþadýklarý hak
kayýplarýný ve maðduriyetleri giderecek yasanýn çýkmasýný istiyor. Talepleri iktidar tarafýndan yok sayýlan
ve toplumda hedef gösterilen
Emeklilikte Yaþa Takýlanlar bu büyük hak gaspýna Cumhuriyet Halk
Partisi iktidarýnda son verileceðini
biliyor.
Cumhuriyet Halk Partisi olarak
Türkiye'nin dört bir yanýndan,

emeklilerimiz ve emeklilikte yaþa
takýlan vatandaþlarýmýz için yapacaðýmýz düzenlemeleri burada bir
kez daha dile getiriyoruz; Emeklilikte Yaþa Takýlanlarýn geçmiþe dönük
emeklilik haklarýný teslim edecek,
yýllardýr süren bu hak gaspýna son
vereceðiz. En düþük emekli aylýðýný
asgari ücrete eþitleyeceðiz. Emekli
aylýklarýnda iyileþtirmeler yapacak,
aylýk baðlama oranlarýný eski düzeye çekecek, güncelleme katsayýsýnda milli gelir artýþýnýn tümünü
dikkate alacaðýz. Emeklilerimizin
yýllardýr beklediði Ýntibak Yasasý'ný
derhal çýkartacak ve emekli aylýklarý arasýndaki eþitsizliklere son vereceðiz. Rantçýya, faizciye çalýþan iktidar Emeklilikte Yaþa Takýlanlarýn
sorununu çözmüyor, biz çözeceðiz.
Sözümüz söz!
Cumhuriyetimizin ikinci yüzyýlýnda, Anayasamýzýn temel bir ilkesi
olan sosyal devleti tüm toplum için
hayata geçireceðiz. Emeklilikte Yaþa Takýlanlar ve tüm emeklilerimizin
yýllarca hizmet ettikleri ülkelerinde
hiçbir haklarý gasp edilmeden, refah ve huzur içinde yaþayacaðý bir
ülkeyi hep birlikte kuracaðýz.
Bir avuç yandaþýna devletin hazinesini teslim edip, Emeklilikte Yaþa Takýlanlarýn ve halkýna sýrtýný dönen saray hükümeti ile Türkiye'nin
kaybedecek bir günü daha kalmamýþtýr. Baþta Emeklilikte Yaþa Takýlanlar olmak üzere tüm sosyal sorunlarýn çözümü için hemen seçim,
derhal seçim istiyoruz!"
(Mehmet Halim Coþkun)

Ülkenin ekonomik durumunu ele aldýlar
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB)
Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu'nu ziyaret etti.
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, beraberinde Kýrþehir Belediye Baþkaný Selahattin Ekicioðlu, Atakum Belediye Baþkaný
Cemil Deveci, Merzifon Belediye Baþkaný Alp
Kargý ve Zile Belediye Baþkaný Þükrü Sargýn ile
birlikte TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu'nu ziyaret etti.
Ziyaretin ardýndan bir açýklama yapan Baþkan Þahiner, "Ülkemiz ekonomik durumu hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunduk. Ýlçemiz yatýrýmlarýnýn yakýn takipçisi ve destekçisi, 20 yýl
birlikte çalýþtýðýmýz Rifat Baþkanýmýzýn Sungurlulu hemþehrilerimize selam ve muhabbetlerini
getirdik. Baþkanýmýza misafirperverliðinden dolayý teþekkür ediyorum" dedi. (Haber Merkezi)

Ali Yýldýz

Erol Kavuncu

Kaya, Genel
Merkez'de
AK Parti Çorum Milletvekili ve Adalet
Komisyonu Üyesi Av. Oðuzhan Kaya, AK
Parti Genel Sekreteri Fatih Þahin'i ziyaret
etti. Ankara'da çalýþmalarýný sürdüren AK
Parti Çorum Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oðuzhan Kaya, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Þahin ile AK Parti Genel
Merkezi'nde bir araya geldi. Ziyarette gündemdeki konular masaya yatýrýldý, Çorum'un talepleri konuþuldu.
Milletvekili Kaya, "AK Partimizin Genel
Sekreteri Fatih Þahin'i ziyaret ederek gündeme dair görüþlerinden istifade ettik" diye
konuþtu.
(Çaðrý UZUN)

Erenler: TDP
seçime hazýr
Türkiye Deðiþim Partisi Çorum Ýl Baþkaný Engin Erenler, seçime girme hakkýný kazandýðýný ifade etti.
Türkiye Deðiþim Partisi Genel Baþkaný
Mustafa Sarýgül, YSK'nýn TDP'nin seçimlere katýlamayacaðý yönündeki açýklamasýnýn
ardýndan açýklama yaparak Türkiye Deðiþim Partisi'nin 26 Mart 2022 tarihi ve sonrasýnda yapýlacak her seçimde pusulada yerini alacaðýný ifade etti.
Sarýgül'ün açýklamasýnýn ardýndan konuþan Türkiye Deðiþim Partisi Ýl Baþkaný
Engin Erenler, Mustafa Sarýgül'ün liderliðinde kurulan Türkiye Deðiþim Partisi'nin seçime girme hakkýný kazandýðýný söyledi.
Basýnda YSK'nýn haberleri doðrultusunda seçime girme hakký olmadýðý ve büyük
kurultayýn Eylül'de yapýldýðý yönünde haberler çýktýðýný belirten Engin Erenler, kamuoyunun doðru bilgilendirilmesi gerektiðini söyledi.
TDP Ýl Baþkaný Engin Erenler, 26 Mart
2022 tarihi ve sonrasýnda yapýlacak olan
seçimlerde pusulada TDP'nin yerini alacaðýný vurguladý.
(Haber Merkezi)

Engin Erenler
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ÇORUM’UN KÜLTÜREL
VARLIKLARI MASADA
Ankara Kültür Varlýklarý Koruma Bölge Kurulu Baþkaný Mehmet
Akif Iþýk, Çorum'a geldi. Ziyaret
kapsamýnda kentin kültürel varlýklarý incelendi, yapýlacak projeler
istiþare edildi.
Ankara Kültür Varlýklarý Koruma Bölge Kurulu Baþkaný Mehmet
Akif Iþýk, beraberinde Kurul Müdürü Mustafa Kaymak ile birlikte
geçtiðimiz Perþembe günü Çorum'a geldi.

Tehlike yaratan
yapýlar yýkýlýyor!
Çorum'da Kulaksýz 1. Sokak'ta yaya ve araçlar için tehlike arz etmesi sebebiyle daha
önce koruma önlemleri alýnan
metruk binanýn tehlikeli bölümü
Çorum Belediyesi tarafýndan
kontrollü bir þekilde yýkýldý.
Þehrin Kültür ve tarihi deðerlerini ayaða kaldýrmak ve yaþatmak için önemli projeleri hayata
geçiren Çorum Belediyesi, Anýtlar Kurulunun tespitleri doðrultusunda restorasyonu mümkün olmayan yapýyý yýktý.
Çorum'u sokaklarýnda tarih
kokan þehir haline getirmek için
çalýþtýklarýný ifade eden Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, "Selçuklu döneminden kalma Çorum Kalesi, ve Osmanlý
son dönem eserlerinden Veli
Paþa Haný, Dikiciler Arastasý,
tarihi konaklar, tarihi çeþmeler
ve kültür mirasýmýz olan Çöplü
Arastasý gibi bir çok yapýnýn

restorasyonunu yaparak yeniden þehrimize kazandýrýyoruz.
Biz, tarihi tekrardan ayaða kaldýrmak ve yaþatmak taraftarýyýz
fakat bu her zaman mümkün olmuyor. Kültür Varlýklarýný Koruma Yüksek Kurulu'nun yaptýðý
tetkikler sonucu Kulaksýz 1. Sokaktaki tarihi konaðýn restore
edilmesinin mümkün olmadýðý
sonucu çýktý. Bu konaðýmýzýn
bir kýsmýnýn koparak yola düþmesi nedeniyle daha önceden
etrafýna tedbir amaçlý muhafaza
alaný yapmýþtýk. Kurulun "yýkýlmasý gerek" kararýyla birlikte
konaðýn tehlike arz eden kýsýmlarýný yýktýk. Arzu ederdik ki bu
konaðýmýzý da þehrimizin muhtelif yerlerinde restore ederek
günümüze kazandýrdýðýmýz konaklar gibi yeniden ihya edelim
ama bu teknik olarak mümkün
olmadý" dedi.
(Mehmet Halim Coþkun)

KÜLTÜR YOLU VE
TARÝHÝ MEYDAN PROJESÝ
KONUÞULDU
Ýlk olarak Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen Kültür Yolu
ve Tarihi Meydan Projesi Ýstiþare
Toplantýsý'na katýlan Mehmet Akif
Iþýk ve heyeti, yapýlacak çalýþmalarla ilgili Çorum Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn ve belediye
yöneticilerinden bilgi aldý.
Toplantýda Belediye Baþkan
Yardýmcýlarý Zübeyir Tuncel ve Ýsmail Yaðbat'ta hazýr bulundu.
Toplantýda projenin detaylarýna
iliþkin kararlar alýndý.
Çorum Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, toplantýyla ilgili "Ankara Kültür Varlýklarý Koruma Bölge Kurulu Baþkaný Mehmet
Akif Iþýk, Kurul Müdürü Mustafa
Kaymak, Kurul Üyeleri ve teknik
kadromuzla þehrimizdeki tarihî
mirasýn ayaða kaldýrýlmasý hususunda hayata geçireceðimiz projelerimizle ilgili istiþare toplantýsý
gerçekleþtirdik" dedi.
RESTORASYON YAPILAN
BÖLGELERÝ ÝNCELEDÝ
Dün de Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn ev sahipliðinde Çorum'da çeþitli projeleri ziyaret eden heyet, Tarihi Meydan Projesi alaný, Saat Kulesi
Cephe Saðlýklaþtýrma bölgesi ve
Velipaþa Haný ve Dikiciler Arastasý Restorasyon Çalýþmasý'nýn yapýldýðý alanlarda incelemelerde
bulundu. Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, ziyaretlerle ilgili yaptýðý açýklamada, "Hayallerimize doðru emin adýmlarla" ifadelerini kullandý.
Heyet, akþam saatlerinde
kentten ayrýldý.
(Çaðrý UZUN)

Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði'ne

altý milyonluk destek saðlandý
Çorum Tarým ve Orman Ýl Müdürlüðü ile Çorum Damýzlýk Sýðýr
Yetiþtiricileri Birliði'nin DOKAP projesi kapsamýnda 6 sýralý mýsýr silaj
makinesi alýmý gerçekleþtirildi. Piyasa deðeri 6 milyon TL olan makinenin finansmanýnýn yüzde 50'si hibe olarak alýndý.
Tarým ve Orman Ýl Müdürü Orhan Sarý, "Bu makine üreticilerimize hayýrlý olsun. Birliðin alet ve
ekipmanýnýn artýrýlmasý üreticilere
hizmet noktasýnda çok faydalý ola-

caktýr. Bu silaj makinesinin alýmýnda emeði geçen herkese teþekkür
ederim" dedi.
Birlik Baþkaný Yýlmaz Kaya ise
"Bu makine birliðimiz için çok
önemli bu bilinçle üyelerimiz adýna
bu projenin gerçekleþmesini çok istedik. Sayýn Valimize, Milletvekillerimize, Tarým Ýl Müdürlüðümüze ve
DOKAP ajansýna üreticilerimiz adýna çok teþekkür ederim. Çorum
üreticisine hayýrlý uðurlu olsun" ifadelerini kullandý. (Haber Merkezi)

AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, komisyon ile
birlikte þiddet gören çocuklar ve aileleriyle görüþtü.

‘ÇOCUKLARA KARÞI YAPILAN
ZULMÜN HiÇBiR MAZERETi,
GEREKÇESi OLAMAZ'
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, TBMM Ýnsan Haklarý Ýnceleme Komisyonu ile birlikte Gaziantep'te babasý tarafýndan
darp edilen Cihan Göç bebeði ve ailesini ziyaret etti.
Türkiye Büyük Millet
Meclisi (TBMM) Ýnsan Haklarýný Ýnceleme, Çocuk Haklarý Alt Komisyonu, Gaziantep de babasý tarafýndan
darp edilen üç aylýk Cihan
Göç bebeði, ailesini, ve öðretmeni tarafýndan þiddete
uðrayan lise ikinci sýnýf öðrencisi ve ailesini evlerinde
ziyaret etti. Yine geçtiðimiz
günlerde pitbul cinsi bir köpek tarafýndan ciddi þekilde
yaralanan dört yaþýndaki
Asiye'nin ailesiyle de görüþüldü. Ziyaretlere AK Parti
Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da katýldý.
"HÝÇ KÝMSE HÝÇBÝR
ÞEKÝLDE HAKSIZLIÐA,
ZULME UÐRAMAMALIDIR"
Ziyaretlerle ilgili bir açýklama yapan
Milletvekili Kavuncu, "Hiç kimse hiçbir
þekilde haksýzlýða, zulme uðramamalýdýr. Hele hele çocuklara, bebeklere karþý yapýlan zulmün, haksýzlýðýn hiçbir

mazereti, gerekçesi, izahý olamaz. Ayrýca memnuniyetle müþahede ettik ki her
üç olayda da olayýn ilk duyulduðu ilk
andan itibaren devletimiz bütün kademeleriyle maðdurlar ve ailelerinin yanlarýnda olmuþ, müdahaleler ve gerekli
yardýmlar yapýlmýþ ve yapýlmaya da devam edilmektedir. Allah bir daha yaþatmasýn" ifadelerini kullandý.
(Çaðrý UZUN)
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'Ýnternet yasasý acilen çýkarýlmalý'
BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

06:25
07:55
12:54
15:22
17:44
19:08

TARiHTE BUGÜN
1915- Sarýkamýþ Harekâtý bitti.
1919- Mustafa Kemal Paþa, Þiþli'deki evinde, Albay Ýsmet (Ýnönü) Bey ile Anadolu'ya
geçmek konularýný görüþtü.
1924- Ýzmir'de harp oyunlarý yapýldý.
1932- Samsun'da Mustafa Kemal Paþa'nýn
Anadolu'ya ayak bastýðý yerde dikilen heykel
açýldý.
1932- Üsküdar aðaçlandýrýldý, Harem-Salacak arasýndaki sýrta 1000 çam aðacý dikildi.
1935- Kuðu Gölü Balesi'nin açýlýþý yapýldý.
1940- Ankara radyosu Fransýzca, Yunanca,
Farsça ve Bulgarca haber yayýnýna Ýngilizce'yi
de ekledi.
1945- Müttefik Kuvvetler gemilerinin Boðazlardan geçiþine izin verildi.
1949- Ýmam Hatip Liseleri açýldý.
1952-Amerika Birleþik Devletleri, Türkiye'nin
Kuzey Atlantik Antlaþmasý Teþkilatý'na (NATO)
giriþini onayladý.
1957
Mýsýr hükümeti, ülkedeki bütün Ýngiliz ve Fransýz bankalarýnýn kamulaþtýrýlacaðýný açýkladý.
1958- Ýçiþleri bakanlýðýnýn açýklamasýna göre Ýstanbul'da 40.000, Ankara'da 45.000, Ýzmir'de 4500 gecekondu var.
1964- III. Londra Konferansý toplandý.Birleþik Krallýk, Türkiye, Yunanistan ve Kýbrýs hükümetleri ile Kýbrýs Türk ve Rum toplumu liderleri katýldý.
1966- Amerika Birleþik Devletleri baþkaný
Lyndon Johnson'ýn ve eski Baþbakan Ýsmet
Ýnönü'nün 1964 yýlýnda yazdýklarý mektuplar
kamuoyuna açýklandý.
1972- Tarihi Yeniköy Adliyesi yandý.
1976- Türkiye’nin Beyrut büyükelçiliði baþkatibi Oktar Cirit ermeni teröristler tarafýndan
öldürüldü.
1986- 12 Eylül askeri darbesinden sonra ilk
öðrenci derneði kongresi Ýzmir'de toplandý.
1987- Baþörtüsü yasaðý nedeniyle Erzurum
Ýlahiyat Fakültesi öðrencileri, dekanlýðý iþgal
etti; Konya'da 122 öðrenci sýnavlarý boykot etti; Bursa'da öðrenciler protesto telgrafý çekti.
1988- Yargýtay sanýðýn güvenlik görevlileri
tarafýndan bir hafta iþ ve gücüne engel olacak
þekilde dövülmesi iþkence kapsamýna girmez
yolunda bir karar verdi.
1989- Demokratik Sol Parti (DSP) genel
baþkanlýðýna Bülent Ecevit seçildi.
1991- Sosyalist Birlik Partisi (SBP) kuruldu;
Sadun Aren genel baþkanlýða getirildi.
1993- Serik Tepesi'nde bulunan PKK kamplarýna operasyon düzenlendi, yaklaþýk 150
PKK militaný öldürüldü.
1994- Uyuþturucu ve silah kaçakçýsý 44 yaþýndaki Behçet Cantürk, Sapanca'da yol kenarýnda ölü bulundu.
1996- Þýrnak'ýn Güçlükonak ilçesinde 11
köylü bir minibüs içerisinde kurþunlanýp, yakýlarak katledildi.
1996- "Kumkapý Davasý" sanýðý Zeynep
Uludað, 6 yýl 8 ay hapis cezasý aldý.
1997- Basýnda promosyonu yasaklayan yasa TBMM'de kabul edildi.
2011- Türk Telekom Arena Galatasaray ve
AFC Ajax arasýnda oyanan dostluk maçýyla
açýldý.
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Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
7 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
40 TL
Kongre Ýlanlarý
200 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
700 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
350 TL
Tam sayfa reklam
1.250 TL
Yarým sayfa reklam
700 TL
Çeyrek sayfa reklam
400 TL

ABONE FÝYATLARI
Yýllýk: 300 TL 6 Aylýk : 175 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 450 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 250 TL
Yurt Dýþý Yýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 125 EURO
Organize Sanayi Yýllýk: 350 TL Organize Sanayi 6 Aylýk: 200 TL

Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM) Dijital Mecralar Komisyonunda konuþan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK)
Genel Baþkaný Nuri Kolaylý, sorunlarý ve beklentileri dile getirdi.
Dijital Mecralar Komisyonu'nun bugün TBMM'de yapýlan
toplantýsýna katýlan TGK Genel
Baþkaný Nuri Kolaylý, "Dijital
mecralar, sorunlar ve beklentiler"
konulu bir konuþma yaptý.
Komisyon Baþkanlýðýný Hatay Milletvekili Doç. Dr. Hüseyin
Yayman'ýn yaptýðý toplantý, çeþitli partilerden 17 milletvekilinin
katýlýmýyla gerçekleþti.
Türkiye genelinde faaliyet
gösteren 9 gazeteciler federasyonu, 86 gazeteciler cemiyeti ve
basýn meslek kuruluþu adýna konuþan TGK Genel Baþkaný Nuri
Kolaylý, konuþmasýnda þunlarý
söyledi:
"Medya sektörü, ekonomik
sorunlarýn yaný sýra yasal düzenleme eksiklikleri, basýn özgürlüðü, yetiþmiþ eleman sýkýntýsý,
teknik altyapý, istihdam ve etik
deðerlerin farkýnda olmadan ya
da bilerek ötelenmesi gibi sorunlarla karþý karþýyadýr. Bu kapsamda ilk olarak internet yasasýnýn eksikliðini dikkatlerinize sunuyorum. Sektörde istihdam
saðlayan gazete ve televizyonlarla eþdeðer habercilik yapan
kurumsal internet haber sitelerinin yanýnda, internet deyimiyle
'kopyala-yapýþtýr' kolaycýlýðýndan
öteye gitmeyen haber siteleri de
maalesef yer almaktadýr. Yasal
boþluktan kaynaklanan sorunlar,
her geçen gün daha da artmaktadýr. Ýnternet medyasýnýn yayýncýlýk, konusunda acil düzenlemeye ihtiyacý vardýr. Bu kurumlarda
habercilik yapan meslektaþlarýmýz da yapýlacak düzenlemeyle
gazeteci sayýlmalýdýr. Ýstihdam
saðlayan, gerçek anlamda habercilik yapan ve kurumsallaþan
internet haber siteleri, Basýn Ýlan
Kurumu'na yeni ek kaynak bulunarak desteklenmelidir.
Bu gerçekleþtiði takdirde; Genel Kurul Üyesi olduðum için yakýndan takip ettiðim Basýn Ýlan
Kurumu'nun teknik altyapýsý, internet sitelerine ilan ve reklam
sevkini þimdiden gerçekleþtirebilecek donanýma sahiptir.
Týpký gazetelerde olduðu gibi
radyo ve televizyonlar ile internet
haber siteleri için de basýn özgürlüðü kapsamýnda "Düzenleme, Destekleme ve Denetlemeyi" kapsayan "3D" Kuralý hakim
kýlýnmalýdýr. Sektörde yapýlacak
olan bu çalýþmalar sonucu toplumun ihtiyacý olan tarafsýz haberciliðin gerçekleþmesi saðlanýrken, özel hayatýn gizliliðinin ihlali, þantaj habercilik, cevap ve düzeltme haklarýnýn korunmasý gibi
sorunlu alanlara çözüm bulunacaktýr.
Öte yandan cari açýða olumsuz katký saðlayan ve uluslararasý dijital platformlara ve sitelere
akan milli kaynaklar da böylece
vergilendirilebilecek, kontrol altýna alýnabilecektir. Bu konuda
kapsamlý bir "Ýnternet Yasasý" veya "Sosyal Medya Yasasý" hazýrlýklarý yapýldýðý konusu gündemde olmasýna karþýn, basýn meslek örgütleri ve basýn kuruluþlarý
geliþmelerden habersiz kalmaktadýr. Yasa taslaðý TBMM'ye getirilmeden önce taraflar yasanýn
detaylarý konusunda bilgilendirilmeli, görüþ ve önerileri mutlaka
dikkate alýnmalýdýr.
Yýllardýr beklenen Ýnternet
Yasasý, son dönemde gündeme
gelen "sosyal medya" düzenlemesinin gölgesinde kalmamalý,
internet ortamýnda faaliyet gösteren basýn kuruluþlarýnýn ve bu
kurumlarda görev yapan meslektaþlarýmýzýn sorunlarý zaman
geçirilmeden çözümlenmelidir.

KARACÝÐERÝ
KORUMAK ÝÇÝN EN
ÝYÝ ALTI BÝTKÝ -2-

Nuri Kolaylý

Bu kapsamda Ýnternet Gazeteciliði yapan muhabir, foto muhabiri, kameraman ve editör arkadaþlarýmýzýn "Basýn kartý" almasý
saðlanmalýdýr. Sosyal medyaya
yönelik yasa da çok dikkatli hazýrlanmalý, ifade ve basýn özgürlüðünü yasaklayýcý deðil, kiþi
hak ve özgürlüklerini savunan nitelikte maddeler içermelidir.
Yukarýda özetlemeye çalýþtýðým dijital mecralardaki haberciliðe ve etik anlayýþýna iliþkin sorunlar, aslýnda mesleðimizin diðer mecralarýný da kapsamaktadýr. Bu nedenle Türk basýný 2022
yýlýna girdiðimiz bu günlerde, gazetecilik mesleðini ve bu mesleði
kimlerin yapabileceðini düzenleyen 'Gazetecilik Meslek Yasasý'na acilen ihtiyaç duymaktadýr.
Sektörde "adýna gazeteci" diyen ama gazetecilik deðil, kirli çýkar iliþkilerinin odaðý olan bu insanlar basýn mesleðini kirletmekte, toplumda mesleðimizin
güvenilirliðini düþürmektedir. Bu
sözde gazeteciler, siyasetçilerle,
sanayici ve iþ insanlarýyla, hatta
kanundýþý kiþilerle içli dýþlý iliþkilere girmekte, rüþvet almakta, kiþisel çýkarlarý uðruna basýn mesleðinin onurunu ayaklar altýna almaktan çekinmemektedir.
Gazetecilik mesleðinde bu
çarpýk durumu ortadan kaldýrmak için gazetecilik mesleðini ve
bu mesleði kimlerin yapabileceðini düzenleyen "'Gazetecilik
Meslek Yasasý" teknolojik geliþmeler de göz önüne alýnýp, dijital
medyayý da kapsayacak þekilde
yeniden çýkarýlmalýdýr. Böyle bir
düzenleme fikir özgürlüðünü kýsýtlayýcý deðil, tam tersine haber
alma özgürlüðünü gerçek anlamda hayata geçirmeyi saðlayýcý nitelikte olmalýdýr. Siyasetçilerin,
bürokratlarýn, hukukçularýn, akademisyenlerin ve basýn meslek
kuruluþu temsilcilerinin katýlýmýyla çalýþma gruplarý oluþturularak
Gazetecilik Meslek Yasasý ülkemize mutlaka kazandýrýlmalýdýr.
KISA VE UZUN VADELÝ
ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ
Kýsa ve uzun vadede alýnmasý ve belli bir eylem planý çerçevesinde yaþama geçirilmesi gereken önlemler; medya sektöründe faaliyet gösteren gazete,
televizyon, radyo ve kurumsal internet haber siteleri için kamu
bankalarýnca "kredi" saðlanmalýdýr. Medya kuruluþlarýna banka
sicil durumuna bakýlmaksýzýn faizsiz kredi verilmelidir.
Medya kuruluþlarýnýn birikmiþ
SGK ile diðer vergilerinde indirim
yapýlmalý, indirim sonrasý hesaplanacak borç taksitlendirilmelidir.
Gazete, televizyon, radyo ve
kurumsal internet haber sitelerinde görev yapan basýn çalýþanlarýna ve diðer basýn kartý sahibi
gazetecilere faizsiz kredi verilmelidir.
Televizyon kuruluþlarýndan
alýnan uydu bedellerinde indirim

yapýlarak TL'ye çevrilmeli, taksitlendirilmeli, RTÜK paylarý düþürülerek, bir süre alýnmamalýdýr.
Tüm RTÜK ödemeleri en az bir
yýl ötelenmeli, mevcut borçlarýn
faizleri sýfýrlanarak 72 aya varan
vade ile yapýlandýrýlmalýdýr. Zorunlu yayýnlanan kamu spotlarý
ücretlendirilmelidir.
Dijital medya dahil tüm yerel
basýn kuruluþlarý, belediyeler ve
kamu kurumlarý tarafýndan ilan
ve reklamlarla desteklenmeli;
THY, Vakýfbank, Ziraat Bankasý
ve kamu ilanlarý yerel medyaya
yönlendirilmeli, ayrýca bakanlýklar ücretli Kamu Spotu ve zorunlu yayýn desteði vermelidir.
Gazete, radyo-televizyonlar
ya da dijital mecra ayýrýmý yapýlmaksýzýn tüm medya sektörünün
sarf malzemelerinde KDV sýfýrlanmalýdýr.
Gazete, radyo-televizyonlar
ya da dijital mecra ayýrýmý yapýlmaksýzýn tüm medya sektörüne
indirimli enerji desteði saðlanmalýdýr.
Kalkýnma Ajanslarý destekleri
açýsýndan kurumsal dijital medya
kuruluþlarý sivil toplum örgütü
statüsünde deðerlendirilmelidir.
Böylece ajanslarýn vereceði destek dilimi artýrýlmalýdýr.
Medya Sektörü'nün içinde
bulunduðu sorunlarýn kýsa, orta
ve uzun vadede çözümüne dönük Acil Önlem Paketi açýklanmalýdýr. Paket içeriðine iliþkin
sektörün ve üniversitelerin de
içinde bulunduðu bir Þura toplanmalýdýr.
Gazeteler, radyo-televizyonlar ile internet sitelerinin basýn
özgürlükleri de göz önüne alýnarak düzenleme, destekleme, denetleme esasýna göre ele alýndýðý bir sistem oluþturulmalý, Ýlan
Kurumu tesis edilmeli, Hazine,
KOSGEB, ÝÞKUR ve Kalkýnma
Ajansý Destekleri saðlanmalý hibe verilmelidir.
Dijital medya kurumlarýnda
çalýþanlarýn gazeteci sayýlmasýný
saðlayacak düzenlemenin de
içinde olduðu Ýnternet Yasasý ve
Basýn Meslek Yasasý zaman geçirilmeden çýkarýlmalýdýr.
Önerimiz, siyasetçilerden,
hukukçulardan, bürokratlardan,
akademisyenlerden, medya kuruluþlarýndan ve basýn meslek
örgütlerinden temsilcilerin bir
araya gelmesi, ortak akýl oluþturulmasýný amaçlayan toplantýlarda dijital platformlar da dahil
medya sektörüyle ilgili konularý
bütün detaylarýyla ele almasý,
çözüm önerileri üretilmesi ve bu
önerilerin gerekli yasal düzenlemelerle Türkiye'ye kazandýrýlmasýdýr."
TGK Genel Baþkan Yardýmcýsý Sefa Özdemir ile TGK Genel
Koordinatörü Sinan Tunç'un da
katýldýðý komisyon toplantýsýnda,
Anadolu Yayýncýlar Birliði Baþkaný Sinan Burhan da dijital mecra
ile ilgili konuþma yaptý.
(Haber Merkezi)

5. ZERDEÇAL
Ayný zamanda bir
baharat olarak da sýnýflandýrýlan zerdeçal kan
akýþýnda veya karaciðerde birikmiþ toksinleri atmanýn en iyi yoludur. Zerdeçalýn aktif bileþeni olan kürkümin, karaciðerin düzgün iþlemesini saðlayan antiinflamatuar ve antioksidan etkilere sahiptir. Bir antioksidan olarak, kan dolaþýmýnýn filtrelenmesi ile ilgilidir ve zararlý maddeleri ortadan kaldýrmaya yardýmcý olur. Zerdeçal kan dolaþýmý problemlerini gidermek için kullanýlýr. Ayrýca
bakteriyal flora geliþimi için iyidir. Düzenli olarak zerdeçal almak karaciðeri
temizler ve anormal hücre geliþimini
durdurur. Bunu smoothie, çorba, salata
ve daha birçok tarifte kullanabilirsiniz.
6. KIRLANGIÇ OTU
Kýrlangýç otu karaciðer ve safra kesesinin temizlenmesi için tamamlayýcý
olarak kullanýlan bir bitkidir. Zararlý moleküllerin ve toksinlerin birikimini önleyen aktif maddeler içerir. Antik Yunan
çaðýnda bu bitki dolaþýmý ve genel saðlýðý iyileþtirmek için kullanýlýrdý. Bu bitki
safra üretimini uyarýr ve pankreastaki
enzimlerin aktivitesini destekler. Bunu
çay olarak tüketebilirsiniz, ancak günde
3 çay kaþýðýný (30gr) aþmayýn. Bu bitkileri kullanýrken dengeli beslenmeyi ve
düþük yaðlý bir diyet uygulamayý ihmal
etmeyin. Bu önemli organý korumak
için iyi alýþkanlýklar edinmek þarttýr.

KARACÝÐER'ÝN
YENÝLENMESÝNE
ENGÝNAR
KARACÝÐER'DEKÝ
SORUNLARIN BELÝRTÝLERÝ
Karaciðer omurgalý ve bazý diðer
hayvanlar için hayati bir organdýr. Kýrmýzý kan hücrelerinin üretiminde,plazma ve protein sentezi,glikojen depolanmasýnda,hormon üretimi olmak üzere
vücudumuzda bir çok alanda iþlevi vardýr karaciðerin. Vücutta kaþýntý, sararmalar, ciltte kýrmýzý lekeler, özellikle sýkça görülen karýn þiþmeleri, ayak tabanlarýnda anormal sýcaklýk artýþlarý, erkeklerde memelerde oluþan büyümeler
önemsenmesi gereken karaciðere baðlý hastalýklarýn belirtilerindendir. Bu gibi
durumlarda bir doktora baþvurup bu sýkýntýnýn kaynaðýnýn araþtýrýlmasý gerekmektedir.
KARACÝÐER'ÝN
YENÝLENMESÝNDE ENGÝNAR
Karaciðer ile ilgili yapýlan araþtýrmalarda kendini 6 ay gibi kýsa bir sürede
yenilemesiyle kendini en hýzlý yenileyen
ve temizleyen organýmýzdýr. Yukarýda
belirttiðimiz belirtiler dýþýnda Karaciðerde oluþan yaðlanmalar belirtilerini uzun
süre göstermeyerek kendini yýllarca
gizli tutabilir. Karaciðer'de meydana gelebilecek sorunlar dýþýnda karaciðerimizi koruyabiliriz. Enginar papatya giller
familyasýndan olup 16. yüzyýlda Avrupa
kýtasýnda soylu bir bitki olarak kabul
edilen kral ve zenginlerin sofralarýný
süsleyen neyse'ki günümüzde zengin
olmamýzý gerektirmeyen pazarlarda kolaylýkla bulabileceðimiz karaciðer dostu
bir bitkidir. Enginar yapraklarý kandaki
kolesterol düzeyini belirleyen ana enzimin üretimini baskýlar. Kandaki kolesterol normal düzeylere geldiði zaman kolesterolü süzmekle görevli karaciðerin
yükünü hafifletir. Enginar yapraklarý safra akýþýný uyararak karaciðerdeki toksinlerin temizlenmesine yardýmcý olur.
ENGÝNAR NASIL HAZIRLANMALI?
Saðlýk bakýmýndan Enginar tüketeceksek gövdesinden önce yapraklarýný
tüketeceðiz.Peki enginarý nasýl piþirmeliyiz?Bütün olarak aldýðýnýz Enginarýn
yapraklarýný, sivri uçlarýný, sapýný bir
makas yardýmýyla temizleyin. Eskimiþ
çürümüþ yapraklarý kullanmayýn. Enginarý bütün bir þekilde tencereye yerleþtirin ve bir tuz ekleyerek 45-50 dk ortalama ateþte piþirin fakat tencerenin kapaðý kapatmayýn hava almayan enginarýn rengi kahverengiye döner bununda olmasýný istemeyiz. Haþlanan Enginarý süzerek yapraklarýný ayýklamaya
gelir iyi haþlanmýþ olan yapraklar kolay
bir þekilde ayýklanacaktýr. En küçük
yapraklar dahil ayýklanarak yoðurtla güzel bir tat elde edilip tüketebilirsiniz.
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Aralýk ayý faturalarý zamlý
tarifeye göre mi kesildi?

Hasan Ýlhan adaylýðýný açýkladý
Çorum'un tanýnmýþ esnaflarýndan Hasan Ýlhan, Çilingir, Sobacý ve Tenekeciler Odasý Baþkanlýðýna aday oldu.
Ýlhan, 18 Ocak'ta yapýlacak
genel kurul önceci ekibiyle birlikte toplantý yaparak adaylýðýný
açýkladý. Daha öncede oda yönetiminde görev yaptýðýný ifade
eden Hasan Ýlhan, bilgi, birikim
ve tecrübesiyle oda üyelerine
en güzel hizmeti sunmak amacýyla göreve talip olduðunu bildirdi.
Çilingir, Sobacý ve Tenekeciler Odasý Baþkaný Halil Taþkaldýran'ýn genel kurulda aday olmadýðýný, bugüne kadar yaptýklarý hizmetler için kendisine ve
yönetimine teþekkür eden Hasan Ýlhan, hizmet bayraðýný daha üst seviyelere çýkarmak

amacýyla birlik ve beraberlik
içerisinde hareket ettiklerini vurguladý.
"GÜZEL PROJELER
HAZIRLADIK"

Hasan Ýlhan

Çilingir, sobacý ve tenekeci
esnafýnýn yaný sýra tornacý ve
deðirmen sektörü temsilcilerinin
de odaya ayrý bir güç kattýðýný
belirten Hasan Ýlhan, tüm meslek gruplarýna yönelik farklý projeler üzerinde çalýþtýklarýna dikkat çekti. Ýlhan, "Göreve talip olmamýzýn amacý üyelerimizin sorunlarýný çözmek ve meslek dallarýnýn geliþimine katký sunmaktýr. 'Destek sizden, hizmet bizden' sloganýyla yola çýktýðýmýz
bu süreçte bizlere kapýlarýný
açan, desteklerini esirgemeyen
herkese çok teþekkür ediyorum" dedi.
Ýlhan, 18 Ocak Salý günü saat 11.00'da Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliðinde yapýlacak genel kurula tüm üyeleri davet etti.
(Haber Merkezi)

T.C. ÇORUM ÝCRA DAÝRESÝ
2019/82125 ESAS
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Taþýnmaz tapuda Çorum Ýli, Mecitözü Ýlçesi, Kayý Köyü, Ürüfe Mevkii, 571
nolu parselde kayýtlý, 31.950,00 m² yüzölçümlü, tarla vasfýndadýr. Her ne kadar taþýnmaz hisseli ise
de, taþýnmaz maliklerinin tamamý borçlu olduðundan tamamý satýlacaktýr. Taþýnmazýn keþif esnasýnda yapýlan kontrollerde tarla olarak kullanýldýðý belirlenmiþtir. Taþýnmazda % 1'lik eðim olup killi-týnlý
toprak yapýsýna sahiptir. Taþýnmazda tuzluluk ve drenaj problemi yoktur. Su ve rüzgâr erozyonu yoktur. Devlet eliyle sulanan alanlardan deðildir. Bölgede toprak derinliði 50-70 cm?dir. Ürüfe Mevkiinde
olan taþýnmaz köy yerleþimine 482 metre mesafededir. Buðday anýzý bulunmaktadýr. Üzerinde deðer
artýrýcý yapý yoktur. 5 adet odun deðeri olan meþe aðacý bulunmaktadýr. Toplam 700,00 TL deðerindedir. Tüm yüzeyde ayný oranda verim alýnabilir. Sürdürüle gelen tarým gereði kullanýlmakta olan tarým alet ve makineleri rahatlýkla kullanýlabilmektedir.
Yüzölçümü
: 31.950,00 m2
Ýmar Durumu
: Yok
Kýymeti
: 128.500,00 TL
KDV Oraný
: %18
Kaydýndaki Þerhler: Yoktur
1. Satýþ Günü
: 17/03/2022 günü 10:30 - 10:35 arasý
2. Satýþ Günü
: 14/04/2022 günü 10:30 - 10:35 arasý
Satýþ Yeri
: Karakeçili Mah. Alaybey Sk. No:96/A Çorum Adalet Sarayý Ek Hizmet
Binasýndaki 2. Kat Mezat Salonu Merkez/ÇORUM
2 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Taþýnmaz tapuda Çorum Ýli, Mecitözü Ýlçesi, Kayý Köyü, Çamlýk Mevkii, 107
nolu parselde kayýtlý, 5.350,00 m² yüzölçümlü, tarla vasfýndadýr. Her ne kadar taþýnmaz hisseli ise de
tüm hissedarlar borçlu olduðundan taþýnmazýn tamamý satýlacaktýr. Taþýnmazýn keþif esnasýnda yapýlan kontrollerde de tarla olarak kullanýldýðý belirlenmiþtir. Taþýnmazda % 5'lik eðim olup, killi-týnlý
toprak yapýsýna sahiptir. Taþýnmazda tuzluluk ve drenaj problemi yoktur. Su ve rüzgâr erozyonu yoktur. Devlet eliyle sulanan alanlardan deðildir. Bölgede toprak derinliði 50-70 cm?dir. Çamlýk Mevkiinde olan bu taþýnmaz köy yerleþimine 1450 metre mesafededir. Buðday anýzý bulunmaktadýr. Üzerinde deðer artýrýcý yapý, aðaç vb. yoktur. Tüm yüzeyde ayný oranda verim alýnabilir. Sürdürüle gelen tarým gereði kullanýlmakta olan tarým alet ve makineleri rahatlýkla kullanýlabilmektedir.
Yüzölçümü
: 5.350,00 m2
Ýmar Durumu
: Yok
Kýymeti
: 6.687,50 TL
KDV Oraný
: %18
Kaydýndaki Þerhler: Yoktur
1. Satýþ Günü
: 17/03/2022 günü 10:40 - 10:45 arasý
2. Satýþ Günü
: 14/04/2022 günü 10:40 - 10:45 arasý
Satýþ Yeri
: Karakeçili Mah. Alaybey Sk. No:96/A Çorum Adalet Sarayý Ek Hizmet Binasýndaki 2. Kat Mezat Salonu Merkez/ÇORUM
Satýþ þartlarý :
1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve
satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik
ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini,
rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya
aittir. Tellâllýk Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. (Alacaklarý rehinli
olan alacaklýlarýn satýþ tutarý üzerinden rüçhan haklarý vardýr. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eþya ve akardan alýnmasý lazým gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan
sonra gelir.)
3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi
takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve
temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.
5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir.
6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca
bilgi almak isteyenlerin 2019/82125 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý
ilan olunur.14/01/2022
(ÝÝK m.126)
(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
BASIN: 1536321

Aralýk ayý elektrik faturalarýnýn zamlý tarifeyle kesildiðine iliþkin iddialar üzerine EPDK
harekete geçmiþ ve söz konusu faturalarýn
mercek altýna alýndýðýný duyurmuþtu.
EPDK'nýn hamlesinin ardýndan bir açýklamada Elektrik Daðýtým Hizmetleri Derneði'nden
geldi. Açýklamada, elektrik faturalarýn da aralýk ayýna ait tüketimlerin eski tarifeye göre,
ocak ayýna ait tüketimlerin ise mevcut
dönem tarifesiyle kademeli olarak fiyatlandýrýldýðý belirtildi.
Elektrik Daðýtým Hizmetleri Derneði'nden (ELDER) yapýlan açýklamada, faturalarý hakkýnda
detaylý bilgi almak isteyen müþterilerin elektrik
tedariki yaptýklarý þirketlerin çaðrý merkezlerini
arayabilecekleri belirtildi.
Elektrik faturalarýndaki kademeli tarife uygulamasýna iliþkin
detaylarýn paylaþýldýðý açýklamada,
"Kademeli elektrik tarifesi uygulamasý mesken abone grubu alçak gerilim tek zamanlý tüketicilerinin tamamý için geçerli olup, endeks
okuma dönemi boyunca günlük ortalama 5 kilovatsaat ile altýnda ve üstünde olmak üzere
iki farklý kademeye bölünmüþtür. Günlük ortalama 5 kilovatsaat ve altýndaki tarifelere maliyetler düþük olarak yansýtýlmakta olup, bu uygulama ile dünya genelinde artan enerji maliyetlerinden vatandaþlarýmýzýn korunmasý
amaçlanmaktadýr." ifadelerine yer verildi.
"FATURALAR, EPDK'NIN BELÝRLEDÝÐÝ
USUL KAPSAMINDA KESÝLDÝ"
Açýklamada, uygulamanýn 1 Ocak 2022 itibarýyla yürürlüðe girdiði anýmsatýlarak, "1
Ocak 2022 tarife deðiþikliði sonrasý sayaç
okumasý yapýlan ve tüketim periyodu kýsmen
31 Aralýk 2021 ve öncesini kapsayan tüketicilerin faturalarýnda eski ve yeni tarifeler birlikte
dikkate alýnmaktadýr. 2021 Aralýk ayýna ait tüketimler bir önceki dönemin tarifeleriyle faturalandýrýlýrken 2022 Ocak ayýna ait tüketimler
mevcut dönemin tarifeleriyle kademeli olarak
fiyatlanmaktadýr. Bu uygulama Enerji Piyasasý
Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafýndan belirlenmiþ usul ve metodoloji kapsamýnda yapýlmaktadýr." denildi.
"ÞÝRKETLERÝN FAHÝÞ KARLAR
ELDE ETMELERÝ MÜMKÜN DEÐÝL"
Elektrik daðýtým þirketlerinin gelirlerinin 5
yýllýk dönemler için sabit ve TÜFE endeksli,
görevli tedarik þirketlerinin gelirlerinin ise elektrik tedarik maliyetleri üzerinden yüzde 2,38
olarak belirlendiði ifade edilen açýklamada,
"Dolayýsýyla Elektrik Üretim AÞ (EÜAÞ) tarafýndan elektrik daðýtým ve görevli tedarik þirketlerine düþük fiyatlý elektrik satýlmasý suretiyle bu þirketlerin fahiþ karlar elde etmeleri
mümkün deðildir." ifadesi kullanýldý.
Açýklamada, EÜAÞ'ýn halihazýrda perakende þirketlerine kýsýtlý bir kapasiteyle enerji

saðladýðý belirtilerek, "Görevli tedarik þirketleri enerji ihtiyaçlarýnýn çok düþük bir miktarýný
EÜAÞ'tan temin edebilmektedir. Görevli tedarik þirketleri yüksek miktardaki enerjiyi serbest
piyasalardan yüksek fiyatlý olarak temin ederler. Serbest piyasa fiyatlarý küresel piyasalardaki emtia fiyatlarý ve döviz kurundaki artýþ
paralelinde son bir yýlda yüzde 275 yükselmiþtir. Dolayýsýyla EÜAÞ tarifesi seviyesinin piyasa maliyetlerinin altýnda belirlenmesi faturalarý
düþürmek suretiyle tüketicileri destekleyici mahiyetteyken perakende
þirketlerin gelirlerine bir
etkisi yoktur. Bilakis maliyet tabanlý kar oraný olmasýndan dolayý perakende þirketlerinin karlýlýklarýný olumsuz etkilemektedir." deðerlendirmesinde
bulunuldu.
"DAÐITIM VE GÖREVLÝ TEDARÝK
ÞÝRKETLERÝ FÝYAT BELÝRLEYEMEZ"
Elektrik daðýtým þirketlerinin altyapý için
2011'den 2020'nin sonuna kadar 75 milyar lira yatýrým yaptýðý vurgulanan açýklamada þunlar kaydedildi:
"Elektrik daðýtým ve görevli tedarik þirketleri fiyat belirleyemez, fiyat artýþý talebinde veya
önerisinde bulunamaz, faturalara herhangi bir
bedeli keyfi bir þekilde yansýtamaz, fatura kalemlerinde herhangi bir oynama yapamazlar.
Aksi halde bu þirketlere lisans iptali dahil aðýr
cezalar uygulanmaktadýr. Fiyat tarifeleri
EPDK tarafýndan tüm deðer zincirindeki maliyetlere bakýlarak üçer aylýk dönemlerde belirlenmekte ve kamuoyu ile þeffaf bir þekilde
paylaþýlmaktadýr. EPDK tarifeleri belirlerken
þirketlerin özelleþtirme için ödedikleri bedeller
için hiçbir þekilde karþýlýk ayýrmaz ve döviz
kurlarýndaki deðiþimleri hiçbir þekilde dikkate
almaz."
EPDK FATURALARI ÝNCELEMEYE ALDI
Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu
(EPDK) Baþkaný Mustafa Yýlmaz, 1 Ocak'tan
itibaren geçerli olan elektrik tarifelerinin aralýk
faturalarýna yansýtýldýðý yönünde kuruma iletilen þikayetler üzerine aralýk ayýna ait faturalarý mercek altýna aldýklarýný açýkladý.
EPDK Baþkaný Mustafa Yýlmaz, perakende satýþ þirketlerinin ilk okuma tarihiyle son
okuma tarihi arasýndaki gün sayýsýna göre hesaplama yapmak zorunda olduðunu belirterek, "Perakende þirketleri, örneðin, aralýk ayý
içinde ne kadar gün varsa tüketimi ona göre
oranlayarak eski fiyatlar üzerinden, ocak ayý
içinde ne kadar gün varsa da yine tüketimi
ona göre oranlayarak yeni tarife üzerinden
hesaplama yapmak zorunda. Her tüketici kullandýðý ayýn tarifesine göre elektrik faturasý
öder. Farklý ayýn tarifesini uygulayan þirket
aðýr bedel ödemek durumunda kalýr" diye konuþtu.
(Haber Merkezi)

Otobüsçüler uçak bileti fiyatlarýna zam istedi
Maliyetlerinin arttýðýný ancak bilet fiyatlarýnýn ayný kaldýðýný belirten Türkiye Otobüsçüler
Federasyonu Genel Baþkaný Birol Özcan, eski tarifeden yolcu taþýdýklarý için maðdur olduklarýný ve zam istediklerini söyledi. Uçak bileti fiyatlarýnýn ucuz olmasýnýn da iþlerini etkilediðini belirten Özcan, hava yoluna taban fiyat uygulamasý getirilmesi gerektiðini söyledi.
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Baþkaný Birol Özcan, 2020 yýlýnda koronavirüs salgýný nedeniyle bir dönem
yüzde 50 kapasiteyle hizmet verdiklerini hatýrlattý. Vakalarýn azalmasýyla birlikte yüzde 100
kapasiteyle hizmet sunduklarýný belirten Özcan, "Tam kapasiteyle birlikte firmalarýmýz para kazanmaya baþladý. Bu nedenle 2021 yýlý,
2020'ye göre iyi geçti." diye konuþtu.
"OTOBÜS FÝYATLARINDA YENÝ TARÝFE
BEKLENTÝSÝ ÝÇERÝSÝNDEYÝZ"
Özcan, 2021 yýlýnda yolcu ve sefer sayýlarýnýn arttýðýný anlatarak, "2020 yýlýnda Ýstanbul
15 Temmuz Demokrasi Otogarý'nda toplamda
257 bin 346 otobüs sefer yaptý. 2021 yýlýnda
ise bu rakam 370 bine çýktý. 2021 yýlýnda, bir
önceki yýla göre sefer sayýmýz yüzde 40, yolcu sayýsý yüzde 30 arttý. Ama bu önceki yýllara göre kýyaslandýðýnda yine de az. Normalde
otogardan kýþ aylarýnda 1200 ile 1300, bayramlarda günlük 2500 ile 2700 arasýnda otobüsün kalkmasý lazým. Ama yine de memnunuz, yolcularda memnun. Ancak mazot fiyatlarýnýn artmasý, otobanlardaki fiyat güncellemeleri bizi etkiledi. Bu aralýklarda yolcu bilet fiyatlarýmýz da yükselmedi. Hala eski tarifeden
yolcu taþýyoruz. Bu durum bizi çok etkiliyor.
Bu nedenle otobüs fiyatlarýnda yeni tarife beklentisi içerisindeyiz. Bunun içinde yakýn zamanda yetkililerle görüþeceðiz." dedi.
Eskiden yolcu taþýmacýlýðýnda fiyat tarifelerinin 4 ay sabit olduðunu ve asla deðiþmediðini dile getiren Özcan, "Ama bakanýmýz bize

bir kolaylýk saðladý. Artýk maliyetlerin artmasýndan kaynaklý bakanlýða müracaat ettiðimiz
zaman otobüs bileti fiyatlarý deðiþebilecek. Bu
çok güzel bir haber. Artýk fiyatlar için 4 ay beklememize gerek yok." ifadelerini kullandý.
"HAVA YOLU ÇOK UCUZ
MAÐDUR OLUYORUZ"
Özcan, bakanlýktan otobüs taþýmacýlýðýndan taban fiyat belirlenmesi için de talepte bulunduklarýný vurgulayarak, "Bu durum firmalar
arasýnda rekabeti engelleyecek. Bunu yanýnda hava yolu için de taban fiyatý belirlenmesini istiyoruz. Çünkü çok ucuz fiyata yolcu taþýyorlar. Bu durum bizi maðdur ediyor. Ayrýca
devletimizden KDV indirimi istiyoruz." diye konuþtu. D2 belgeli usulsüz yolcu taþýmacýlýðýn
kendilerini olumsuz etkilediðinin altýný çizen
Özcan, "Yolcularýmýz bu taþýmacýlýðý tercih
ediyor. Bunun engellenmesi lazým. D2 belgeli
taþýmacýlýk istemiyoruz. D2 belgelilerin grup
taþýmacýlýðý yapmasý lazýmken, illere ve ilçelere normal yolcu taþýyorlar. Herkes iþini yapsýn.
Ayrýca servis taþýmacýlýðý noktasýnda da bazý
sýkýntýlar yaþýyoruz. Bu sorunun çözülmesi
için de çalýþma yapýyoruz. Toplanma merkezlerinden bilet alan yolcularýn belediyenin bize
saðlayacaðý imkanla otogarlara taþýnmasý istiyoruz. Bunun için çalýþma içerisindeyiz. Biz
bütün firmalarýn yolcu taþýmacýlýðýnýn birleþmesinden yanayýz." dedi.
"2022 YILINDAN DAHA ÜMÝTLÝYÝZ"
Firma yetkilisi Erdem Yücel ise 2021 yýlýnda koronavirüs salgýnýnýn kontrol altýna alýnmasýyla seyahat etmeye bir özlem oluþtuðunu
belirtti. Yücel, bu durumun otobüs sefer ve
yolcu sayýsýný arttýrdýðýný anlatarak, "Bu durum seferlerin yüzde 40 artmasýna neden oldu. 2022 yýlýndan daha ümitliyiz. Yolcu sayýmýzýn 2021'e göre daha da artmasýný bekliyoruz." ifadelerini kullandý.
(Haber Merkezi)
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Kýrmýzý-Siyahlýlar 31 gün sonra yeni yönetimi ve yeni teknik direktörü ile sahaya çýkýyor

RAKiP DiYARBEKiRSPOR
2'nci ligde bir aylýk ara bitiyor, Çorum FK
2'nci yarýnýn ilk maçýna çýkýyor. Ýlk yarýnýn son haftasýnda Afjet
Afyonspor'a yenilerek devre arasýna giren Kýrmýzý-Siyahlýlar bu
süreçte ciddi sorunlar ile boðuþtu. Yönetim ve hoca deðiþikliðinin
yarattýðý belirsizlik ortamýnda 2'nci yarýya hazýrlanan Fatih Özcan'ýn
takýmý pazar günü ligin ilk yarýsýnda kendi sahasýnda 1-1 kaldýðý
Diyarbekispor ile üç puan mücadelesi verecek.
Ýlk yarýyý 34 puan ile Play-Off hattýnýn bir sýra
altýnda bitiren Çorum FK 2'nci yarýnýn ilk maçýnda
Diyarbekirspor'a konuk olacak. 16 Ocak Pazar
günü saat 13'te baþlayacak maçta Manisa bölgesi hakemlerinden Þevket Teker düdük çalacak.

Bugün iki maç
oynanacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2.
Lig Kýrmýzý Grup'ta heyecan baþlýyor. Bugün grupta iki maç birden oynanacak.
TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta 26 Aralýk'ta
oynanan maçýn ardýndan ligde ilk devre
tamamlanmýþtý. Grupta bugün oynanacak
iki maçla lig heyecaný tekrar baþlayacak.
Etimesgut Belediyespor, bugün 1461
Trabzon FK'yý konuk edecek. Saat
13.00'te baþlayacak maçý Raþit Yorgancýlar yönetecek. Günün bir diðer maçý ise
Turgutluspor ile Sivas Belediyespor arasýnda oynanacak. Turgutlu 7 Eylül Stadý'nda oynanacak maç saat 13.00'te baþlayacak.
(Abdulkadir Söylemez)

Ýlk yarýyý aldýðý dokuz galibiyet, yedi beraberlik ve üç maðlubiyet ile 34 puan ile 6'ncý sýrada
tamamlayan Çorum FK devre arasýný verimsiz
geçirdi. Önce yönetimin görevi býrakma kararý,
ardýndan bazý oyuncularýn takýmdan ayrýlmasý

ve teknik direktörü deðiþikliði gölgesinde 2'nci
yarý hazýrlýklarýný Antalya'da tamamlayan Kýrmýzý-Siyahlýlar'da yeni teknik direktör Ergün Penbe
takýmýnýn baþýnda üç antrenmana çýkabildi.
Çorum FK ilk yarýnýn ilk maçýnda sahasýnda
rakibi aðýrladýðý maçta Mehmet Gürkan'ýn golü
ile 1-0 önde götürdüðü maçýn 75'nci dakikada
Okan Dernek'in golüne engel olamayýp bir puana razý olmuþtu.
Antalya kampýný bitirerek doðrudan Diyarbakýr'a geçen Çorum FK, yeni teknik direktörü Ergün Penbe ile ilk maçýna çýkacak.
Kýrmýzý-Siyahlýlarda devre arasýnda yeni transfer yapýlmazken Mikail, Salih Zafer ve Seçkin takýmdan ayrýlan isimler oldu. (Abdulkadir Söylemez)

Maç için son
hazýrlýklar
tamam
Fatih Özcan'ýn sahibi olduðu
Çorum FK A.Þ., Diyarbekirspor
ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna Antalya'da devam etti.
TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta
ikinci yarý hazýrlýklarýný Antalya'da
sürdüren Çorum FK A.Þ., yarýn
deplasmanda Diyarbekirspor ile
karþýlaþacak. Bu maçýn hazýrlýklarýný Antalya'da kamp yaptýðý
otelde sürdüren Kýrmýzý-Siyahlýlar, Ergün Penbe yönetiminde hazýrlýklarýna devam etti.
Antrenmanda Diyarbekirspor
maçýnýn taktiði çalýþýldý.
Kýrmýzý-siyahlýlar, bugün Diyarbakýr'a geçecek ve maç saatini beklemeye baþlayacak.
(Abdulkadir Söylemez)

Diyarbekirspor, 1977 yýlýnda Diyarbakýr'da kurulmuþ bir spor kulübüdür.
1998'den beri kulüp baþkanlýðýný sürdüren
Bedirhan Akyol ile iþ adamý Fevzi Ýlhanlý ortak hareket ederek 2010 yýlýnda kulübün ismini Yeni Diyarbakýrspor olarak renklerini
ise Diyarbakýrspor'un renkleri olan YeþilKýrmýzý'ya dönüþtürdü. Giriþilen tesisleþme
hamleleriyle 2010-2011 sezonunda Diyarbakýr 1. Amatör Küme'yi açýk ara þampiyon
tamamladý. 2012-2013 sezonunda Bölgesel Amatör Ligde Þampiyon olarak tamamlayarak 3. Lig'e yükseldi. 2020-21 sezonunda 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Diyarbekirspor sezonu Þampiyon tamamlayarak doðrudan 2. Lige yükseldi.
2015 yýlýna kadar Yeni Diyarbakýrspor
olan kulübün ismi Diyarbekirspor olarak
deðiþtirildi.
(Abdulkadir Söylemez)
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HAFTANIN MAÇLARI
15.01.2022 CUMARTESÝ
ETÝMESGUT BELEDÝYE-1461 TRABZON FK
TURGUTLUSPOR-SÝVAS BELEDÝYE
16.01.2022 PAZAR
DÝYARBEKÝRSPOR-ÇORUM FK
ERGENE VELÝMEÞE-SARIYER
ÝNEGÖLSPOR-ANKARASPOR
AFJET AFYONSPOR-BODRUMSPOR
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Çorum FK'nin Pazar günü deplasmanda karþýlaþacaðýmýz Diyarbekirspor ile daha önce üç kez karþýlaþmýþ bir galibiyet, bir
maðlubiyet ve bir beraberlik almýþtýk.
Ýlk kez 2018/2019 sezonunda deplasmanda karþýlaþtýðýmýz Diyarbekirspor'a 1-0
yenmiþtik. Ayný sezonun ikinci maçýnda ise
sahamýzda 2-0 kazanmayý baþarmýþtýk. Bu
sezonun ilk maçýnda ise sahamýzda 1-1
berabere kalýrken Çorum FK'nin golünü
40'ýncý dakikada Mehmet Gürkan Öztürk
atarken Diyarbekirspor'un beraberlik golü
ise 75'inci dakikada Okan Dernek'ten gelmiþti.
(Abdulkadir Söylemez)

Rakibimizi tanýyalým

ÇORUM FK’YE
BAÞARILAR
DÝLER...
TFF
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Diyarbekirspor ile
dördüncü randevu

Diyarbekirspor'dan maça
gidecek taraftara ücretsiz polar Rakamlarla
TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta sezonun ikinci yarýsýnýn ilk haftasýnda 16 Ocak Pazar günü oynanacak Diyarbekirspor-Çorum FK karþýlaþmasý
öncesinde yönetim ve kulüp sponsoru maça gidecek sporseverlere
ücretsiz polar daðýtma
kararý aldý.
Diyarbekirspor kulübünün sponsoru maça gidecek taraftarlara
ücretsiz kýþlýk polar daðýtarak kýþ koþullarý nedeniyle jest yapacaðý
bildirildi.
Yeni
Diyarbakýr
Stadyumu'nda
saat
13.00'te baþlayacak
maç öncesinde stadyum giriþinde taraftarlara polar hediye edileceði kaydedildi. Ýkinci
yarýya galibiyetle baþ-

lamak isteyen Diyarbekirspor, Çorum FK maçýna tüm bölge halkýný davet etti.

TEKNÝK DÝREKTÖR ARAYIÞI VE
TRANSFER ATAÐI
Teknik direktör arayýþlarýný sürdüren Diyarbekirspor'un daha
önce Amedspor'da da
görev yapan Ýbrahim
Cezayir ile anlaþmaya
vardýðý
kaydedildi.
Transfer için ise Vanspor'dan sað bek oyuncusu Hakan Kerem Vapurluoðlu ile anlaþma
saðlandýðý açýklandý.
Prensip anlaþmasýna
varýlan birçok futbolcunun da önümüzdeki
günlerde açýklanacaðý
ifade edildi.
(ÝHA)

Diyarbekirspor

Çorum FK'nin 16
Ocak Pazar günü saat
13'te konuk olacaðý Diyarbekirspor devre arasýna evinde Sarýyer'i 31 geçerek girmiþti. Diyarbekirspor aldýðýný
bu galibiyet üç haftalýk
galibiye hasretine son
vermiþti. Diyarbekirspor
sezonun ilk yarýsýnda altý galibiyet, dört beraberlik ve dokuz maðlubiyet alýrken 22 puan ve averajla 13'üncü sýrada tamamlamýþtý. Bu maçlarda 22 gol atan Diyarbekirspor
kalesinde ise 24 gol gördü. Diyarbekirspor'da Utku Sen oynadýðý 16 maçta attýðý 6
gol ile takýmýnýn en golcü oyuncusu durumda yer alýyor.
(Abdulkadir Söylemez)

