BUCA'YI TEK
GOLLE GEÇTiK

ÇORUM, MUHALEFET
MESAJIYLA ULUSAL
BASININ GÜNDEMiNDE
KADEÞ Barýþ Meydaný'nda yapýlan törende
alana asýlan pankartlar mitinge gelen herkesin
dikkatini çekti. Pankartlar ulusal medyanýn ilgi
odaðý oldu. Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn Çorum
mitinginden memnun ayrýldýðýný dile getiren
Ýl Baþkaný Ahlatcý, Çorum teþkilatlarý olarak
baþarýlý bir mitinge imza attýklarýný söyledi. 8’DE

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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Osmancýk TMO
hububat alýmýnda
rekor kýrýyor

Çorum’da bin
797 Suriyeli var

Osmancýk Toprak Mahsulleri Ofisi
(TMO) tarafýndan buðdayýn tonu 7 bin
450 liradan, arpanýn ise 6 bin 200 liradan
çiftçiden alýnmaya baþladý. TMO'nun
Koyun Baba Mahallesi, Baltacý Mehmet
Paþa Caddesi üzerinde bulunan ofisine
gelen çiftçiler, traktör ve kamyonlarla
getirdiði arpa ve buðdaylarýn satýþýný
gerçekleþtiriyor. 2’DE

Ýçiþleri Bakanlýðý Göç Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn 11 Aðustos tarihli verilerine göre Çorum'da ikamet izinli bin 797 Suriyeli
bulunuyor. Çevre iller olan Amasya'da 666, Ordu'da 2 bin
312, Sinop'ta 397, Samsun'da 20 bin 465 ve Tokat'ta 2 bin
626 ikamet izinli Suriyeli bulunuyor. 2’DE

HÝTÜ’de doluluk oraný 'Ýmar aflarý
Özgür
Kýlýç

yüzde 99

'Birlikte yürüyecek
çok yolumuz var'
AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý ve Ýl Genel Meclis Baþkaný Mehmet
Bektaþ, MHP Uðurludað Ýlçe Teþkilatý tarafýndan düzenlenen istiþare ve deðerlendirme toplantýsýna katýldý. Toplantýda MHP
Genel Baþkan Yardýmcýsý Mevlüt Karakaya, MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef
ve parti yöneticileri de yer aldý. 8’DE
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ÖZBAKIM
GELÝÞÝMÝ
- YAZISI 2’DE

Oya Hayriye ÇIRACI

BÝZÝM KÖÞE
Mehmet
Dolgunyürek

ölüme
davetiye'

Türkiye Ýnþaat
Mühendisleri Odasý
Çorum Ýl Temsilcisi Özgür
Kýlýç, 17 Aðustos 1999
Marmara depreminin 23.
yýlý nedeniyle yayýmladýðý
mesajýnda imar aflarýna
dikkat çekerek "Ülkemizde imar aflarý kaçak yapýlaþmanýn en önemli teþvik
unsurlarýndan birisi olmuþ, toplumun saðlýklý ve
güvenli konutlarda yaþamasýný belirsizliðe sokmuþtur" dedi. 3’TE

Belediye iþçilerine 4 bin
500 liralýk EK DESTEK

ÖRGÜNÖZ
EKONOMÝSÝ (7)
- YAZISI 4’TE

DSÝ, ÇORUM'DA BÝR
ARAYA GELECEK 6’DA

HABERÝ ÝZLEMEK ÝÇÝN
KODU OKUTUN

Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn ve Hizmet-Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Mustafa Köroðlu, Baþkan Aþgýn'ýn makamýnda bir araya gelerek sosyal
medyadan yaptýklarý canlý yayýnda, Belediye bünyesinde yer alan iþçilerin Eylül, Ekim, Kasým ve Aralýk aylarý
maaþlarý için verilecek olan 4 bin 500 lira ek desteðin iki
taksitteverileceðini duyurdu. 5’TE

BAKAN, ÇORUM'DA
ÜRETÝCÝLERÝ DÝNLEDÝ 3’TE

TAHTASIZ: KARGI'DA ÇELTÝK
ARAZÝLERÝ SUSUZ KALDI 3’TE

BENZÝNE ÝNDÝRÝM, MOTORÝNE
ZAM GELÝYOR
5’TE
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ÖZBAKIM GELÝÞÝMÝ

Oya Hayriye ÇIRACI
Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Uzmaný

"Bir çocuða, tek baþýna baþarabileceðine inandýðý bir iþte asla yardým etmeyin."
Maria Montessori

Çorum’da bin
797 Suriyeli var
Ýçiþleri Bakanlýðý Göç Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn 11 Aðustos tarihli verilerine göre Çorum'da ikamet izinli bin 797 Suriyeli bulunuyor. Türkiye'de 11 Aðustos tarihi itibarýyla
geçici koruma kapsamýndaki Suriyeli sayýsý
3 milyon 561 bin 683. Ýkamet izni ile Türkiye'de bulunan yabancý sayýsý ise 1 milyon
404 bin 471. Ýkamet izniyle Türkiye'de bulunan yabancýlardan 1 milyon 13 bin 984'ü kýsa dönem, 128 bin 125'i öðrenci ikamet izni,
96 bin 437'si aile ikamet izni ve 165 bin 925'i
de diðer izinler kapsamýnda Türkiye'nin çeþitli illerinde ikamet ediyor. Türkiye'de ikamet izni alan ilk 10 uyruðu ise sýrasýyla Irak,
Türkmenistan, Suriye, Ýran, Rusya, Özbekistan, Azerbaycan, Afganistan, Kazakistan
ve Ukrayna vatandaþlarý oluþturuyor.
Çorum'da bin 797 ikamet izinli Suriyeli
bulunuyor. Çevre illerde ikamet izni ile bulunan yabancýlarýn daðýlýmý ise þöyle: Amasya
666, Ordu 2 bin 312, Sinop 397, Samsun 20
bin 465 ve Tokat 2 bin 626.
(ÝHA)

Çocuklarýmýzý baðýmsýz davranmaya teþfik
etmek yani... Teþvik edilirse özgüven ve özbakým geliþimlerini de desteklemiþ oluruz.
Öz bakým becerileri çocuðun giyinip soyunma, elini yüzünü yýkama gibi temizlik ihtiyaçlarýnýn, beslenme ve tuvalet ihtiyacýnýn kendisi
tarafýndan giderilmesine yönelik becerilerdir.
Her çocuðun geliþim hýzý deðiþtiði için belirli
yaþlarda kazandýðý öz bakým becerileri de deðiþir. Fiziksel becerileri, kaba ve ince motor yetenekleri geliþtikçe çocuk kademeli olarak kendi öz bakým ihtiyaçlarýný karþýlamaya baþlar.
Önce çoraplarýný çýkarýrken ilerleyen zamanlarda bütün kýyafetlerini çýkarabilir ve daha sonra
da kendi baþýna giyinebilir hale gelir.
Çocuk büyüdükçe ve becerileri arttýkça otomatik olarak anne babadan yavaþ yavaþ baðýmsýzlaþmak ve daha fazla iþi kendi baþýna
yapmak istemeye baþlayacaktýr. Önceleri karnýný doyurmak için anne-babasýna ihtiyaç duyan çocuk yemeðini kendi baþýna yemek için
savaþ verebilir, döke saça da olsa tek baþýna
yemek yemek ister. Hazýr olduðunda etrafýndaki yetiþkinlerin yaptýklarýný taklit etmeye baþlar
ve böylece beceri kazanýr. Her çocuðun geliþimi ayný olmasa da belirli yaþlarda çoðu çocuðun kazandýðý öz bakým becerileri vardýr.
Çocuk 6-12 ay arasýnda biberonunu kendi
baþýna tutabilir, bir bardaktan su içebilir ve ellerini kullanarak kendi kendine yemek yiyebilir.

Bir yaþýný doldurduðunda bu becerilerde ustalaþan çocuk ince motor becerilerinin geliþmesiyle birlikte çoraplarýný çekerek çýkarmaya
baþlar ve ayakkabýlarýnýn baðcýklarýný çekip çözerek ayakkabýlarýný da çýkarabilir. Bacak ve
kol kaslarýnýn da güçlenmesiyle anne-babasýný
onu giydirirken yardýmcý olmaya baþlar.
Öz bakým becerileri çocuðun baðýmsýzlaþmasý, özgüven kazanmasý ve kendi kendine
yetebilmesi için önemli adýmlardýr. Bu becerileri edinme sürecinde çocuðun anne-babasý ile
saðlýklý ve güvenli bir iliþkiye ihtiyacý vardýr. Anne-babalarýn bu süreçte sabýrlý olmalarý gerekir
çünkü çocuk öz bakým becerilerini deneme yanýlmalar ve birçok baþarýsýzlýk yaþayarak kazanýr. Çocuk kendini hazýr hissettiðinde ve denemek istediðinde anne-babasýna sinyal verir,
bunu gören anne-babanýn çocuðun denemesine izin vermesi oldukça önemlidir. Her þeyi çocuk yerine yapmayý, çocuk kendi kendine yapabileceðinin mesajýný verdiðinde ve yapmak
istediðini belirttiðinde býrakmak gerekir. Bunu
yapmak çoðu anne-baba için zordur. Etrafýn
daðýlacak ve kirlenecek olmasý, giyinme, yýkanma, yemek yemek gibi iþlerin anne-baba
yaptýrýrken olduðundan çok daha uzun zaman
alacak olmasý ve çocuðun anne-babaya artýk
eskisi kadar ihtiyaç duymayacak olduðu ile
yüzleþmek çoðu anne-babayý zorlar. Böyle hissedildiðinde kendine güvenen ve yeterli bir çocuk yetiþtirmek için çocuða bu fýrsatlarý vermenin kritik olduðunu anne-babalarýn kendilerine
hatýrlatmasý gerekir.
Çocuðun deneyerek öðrenmesi, baþarýsýz-

lýk yaþamasýna ve bu baþarýsýzlýðýnýn üstesinden kendi baþýna gelmesine fýrsat vermek, yardým etmek için çocuðun bunu talep etmesini
beklemek, çocuðu cesaretlendirmek ve yapabildiði becerilerini pekiþtirmek gerekir.
Öz bakým becerilerine küçük adýmlarla kademeli olarak baþlamak iyi bir fikirdir. Önce yalnýzca pantolonunu çýkaran çocuk zamanla bütün kýyafetlerini çýkarýp giyebilmeye baþlar. Bu
becerileri kazandýrýrken neyi nasýl yapacaðýný
anlatmak ve göstermek çocuða yardýmcý olur.
Çocuk zaten çoðu beceriyi etrafýndaki insanlarý
gözlemleyerek ve taklit ederek öðrenir. Diþ fýrçalamak, elleri yýkamak, yemek yemek gibi aktiviteleri çocuk ile birlikte yapmak çocuðun gözlemlemesine ve taklit etmesine fýrsat yaratýr.
Tüm bu becerileri kazanmasýnda çocuða
yardým ederken unutulmamasý gereken nokta
her çocuðun kendine özgü bir geliþim izlemesidir. Çocuk hazýr olduðunda yapmak istediði
þeyleri anne-babasýna gösterecektir bu nedenle çocuðu hazýr olmadýðý þeyleri yapmaya zorlamamak gerekir. Gerekli motor geliþimi tamamlamamýþ bir çocuk ne kadar zorlanýrsa
zorlansýn kendi baþýna kaþýk tutarak yemek yiyemeyecek veya üstünü giyip çýkaramayacaktýr. Böyle bir durumda zorlanmasý ve baþarýsýz
olmasý çocuðun kendine ve ebeveynlerine güvenini sarsar.
Çocuk hazýr olduðunda aþamalý olarak ve
eðlenceli hale getirilerek kazandýrýlan öz bakým
becerileri çocuðun yaþam boyu alýþkanlýðý haline gelir ve özgüvenini, yeterliliðini ve baðýmsýzlýðýný pekiþtirir.

DSi Bölge Müdürü
Yaroðlu, Çorum’da
Devlet Su Ýþleri (DSÝ) 5. Bölge Müdürü Ýbrahim Yaroðlu, Çorum'da incelemelerde bulundu.
Geçtiðimiz Salý günü Çorum'a gelen DSÝ 5.
Bölge Müdürü Ýbrahim Yaroðlu, Çorum Þube
Müdürü Murat Kabakçý ve beraberindeki heyetle birlikte ile Alaca Koçhisar Barajýndan, Çorum
Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Arýtma Tesisine içme suyu saðlayan, 52,7 km uzunluðundaki Koçhisar Barajý 2. Kýsým Ýsale Hattý ve Terfi Merkezi'nde incelemelerde bulundu.
DSÝ 5. Bölge Müdürü Ýbrahim Yaroðlu, Daha
sonra Çorum'a yýllýk 4,64 milyon metreküp içme
suyu saðlayan ve 10 bin 800 dekar tarým arazisini sulamakta olan Çorum Hatap Barajý'ný gezdi, yetkililerden bilgiler aldý.
(Fatih Yýldýrým)

Osmancýk TMO hububat alýmýnda rekor kýrýyor
Osmancýk'ta çiftçiler tonlarca
hububatý Toprak Mahsulleri Ofisi'ne
satmaya baþladý. Bu sene 4 bin tonun üzerinde alým yapmasý beklenirken Osmancýk Toprak Mahsulleri
Ofisi (TMO), hububat alýmýnda kendi rekorunu kýrýyor. Ambara sýðmayan ürünler muhafaza edilmek üzere naylon ile sarýlarak topraða gömülüyor.
Osmancýk TMO tarafýndan buðday ve arpa alýmý sürüyor. Çiftçiler,
buðdayýn tonunu 7 bin 450 liradan,
arpanýn ise 6 bin 200 liradan alan
TMO'ya ürünlerini satýyor. TMO'nun
Koyun Baba Mahallesi, Baltacý
Mehmet Paþa Caddesi üzerinde
bulunan ofisine gelen çiftçiler, traktör ve kamyonlarla getirdiði arpa ve
buðdaylarýn satýþýný gerçekleþtiriyor.
Osmancýk TMO'nun kantarýnda
uzun vasýta kuyruklar oluþurken,
ürünler numune alma odasýnda rutin analizlerden geçiyor. Ürünlerini
vasýtalarla kantara getiren çiftçiler
dolu tartýmýn ardýndan depolama
alanýna boþaltýlýyor, ardýndan boþ
tartýmý gerçekleþtiriyor.
Hububat alýmýnda, primli taban

fiyat uygulamasýyla çiftçinin ilgisini
çeken TMO'nun Osmancýk ofisi daha önceki senelere göre yoðun bir
alým gerçekleþtiriyor. Ambara sýðmayan ürünler muhafaza edilmek
üzere naylon ile sarýlarak topraða
gömülüyor. 6 yýl aradan sonra Koyunbaba Mahallesi Vatan Caddesi
üzerinde bulunan arazide metrelerce uzunluktaki yüksek hububat tepeleri sýra sýra dizilirken anlaþmalý

þirket çalýþanlarý tarafýndan da hububat boþaltýmýna destek veriliyor.

bin tonun üzerinde bir alým yapýlmasý öngörülüyor.

BU YIL VERÝM YÜKSEK
Osmancýklý çiftçiler bu yýl verimin yüksek olduðunu ve TMO'nun
alým politikalarý sayesinde emeklerinin karþýlýðýný alacaklarýný ifade
ederken, bir önceki senelerde 3 bin
400 ton hububat alýmý gerçekleþtiren Osmancýk TMO'da bu sene 4

10 GÜNDE HESAPLARA
YATIYOR
Alýmlarýn Aðustos ayý sonuna
kadar devam edeceði, ödemelerin
ise ürünün TMO'ya teslim edildiði
tarihten itibaren 10 gün içerisinde
çiftçilerin banka hesaplarýna aktarýlacaðý öðrenildi.
(ÝHA)

Sonunda o da
koronavirüse
yakalandý
Türkiye'de en çok korona testi yaptýran
kiþi olduðu tahmin edilen 62 yaþýndaki Kaþif
Sevinç'in 138'inci korona testi pozitif çýktý.
Sevinç, "O kadar test yaptýrdým. Sonunda
ben de bu virüse yakalandým" dedi.
Koronavirüs salgýnýn üst düzey korku ve
kaygýya yol açtýðý kiþilerden biri olan esnaf
Kaþif Sevinç, 138 test
sayýsýyla Türkiye'de en
fazla Covid testi olan
vatandaþ olduðu tahmin ediliyor. Pandemi
baþladýðý yýldan günümüze kadar 'acaba korona mýyým' endiþesinden dolayý Sevinç, 138
kere Covid testi oldu.
En son yaptýrdýðý test Kaþif Sevinç
sonucu pozitif çýkan
Sevinç'in korktuðu baþýna geldi. Þu ana kadar koronaya karþý tam 8 doz aþý olan Kaþif
Sevinç'in hastalýðý hafif atlattýðý öðrenildi.
"ÇOK KORKUYORDUM AMA
KORKTUÐUM GÝBÝ DEÐÝLMÝÞ"
Virüse yakalanmasýnýn üzerinden 4 gün
geçtiðini belirten Kaþif Sevinç, "O kadar test
yaptýrdým. Sonunda ben de bu virüse yakalandý. Çok þükür hafif atlatýyorum. Maskemi
asla çýkarmýyordum. Çocuklarýma, torunlarýma dahi yanaþmýyordum. Hanýmým korona
virüse yakalandý. Ondan bana bulaþtý. Ben yine dikkatliydim. Þu an durumun iyi. 4 gün oldu. Çok korkuyordum ama korktuðum gibi deðilmiþ. Ayný gün içinde Merzifon'da, Çorum'da
ve Samsun'da test verdim. 1 gün içerisinde 3
kere test vermiþ oldum" diye konuþtu.
"AÞININ ETKÝNLÝÐÝNÝ, KORUDUÐUNU
GÖSTEREN DÜNYADA TEK VAKA"
Hastanýn kontrollerini yapan Göðüs Hastalýklarý Uzm. Prof. Dr. Þevket Özkaya, "Pandeminin baþýndan beri takip ettiðimiz ve bugüne kadar ne olacak diye beklediðimiz bir
hastamýz vardý. Aþýnýn etkinliðini, koruyuculuðunun bence þu an dünyadaki klinik çalýþmalardan öte vaka üzerinden gitmek gerekirse gösteren tek vaka diyebiliriz. Hastamýz
60 yaþýn üzerinde bir erkekti. Kendisi bir KOAH hastasýydý. Covide yakalanmaktan korktuðu için düzenli test veren bir hastaydý.
Pandeminin baþýndan bugüne kadar 138 kere test vermiþ" þeklinde konuþtu.
(ÝHA)
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Kýlýç: Ýmar aflarý
ölüme davetiye

Bakan, Çorum'da
üreticileri dinledi
Çorum'daki çiftçi temsilcileri, Tarým
ve Orman Bakaný Prof. Dr. Vahit Kiriþci
ile bir araya geldi.
Geçtiðimiz Cumartesi günü Çorum'da gerçekleþtirilen Toplu Açýlýþ Töreni'ne Cumhurbaþkaný Erdoðan ile birlikte Tarým ve Orman Bakaný Prof. Dr.
Vahit Kiriþci de katýlmýþtý.
Çorum'da Tarým ve Orman Bakaný
Prof. Dr. Vahit Kiriþci, ilk olarak Çorum
Valiliðini ziyaret etti. Burada Vali Vekili
Tamer Orhan ile bir araya gelen Bakan
Kiriþci, Çorum'un tarým ve hayvancýlýk
talepleriyle ilgili bir brifing aldý.
Buradaki ziyarete Tarým ve Orman Ýl
Müdürü Orhan Sarý, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ve Damýzlýk Sýðýr
Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Yýlmaz Kaya da hazýr bulundu.
Bakan Kiriþci, Ziraat Odasý Baþkaný
Mehmet Sayan'ýn tarýmsal konulardaki
deðerlendirmelerini dinledi. Mehmet
Sayan, bu yýl çiftçi açýsýndan iyi bir yýl
olduðunu verimlerin kendilerini çok
memnun ettiðini, fiyatlardaki istikrarýn
olumlu yansýdýðýný, TMO ve Tarým Kredi'nin ürün almasýnýn piyasayý dengede
tuttuðunu vurguladý. Uygulamalarýn çiftçileri memnun ettiðini dile getiren Sayan, çiftçiler adýna teþekkür etti. Sayan,
"Biz üretmeye devam edeceðiz" diye
konuþtu.
Birlik Baþkaný Yýlmaz Kaya ise
"Geçtiðimiz günlerde düzenleme yapý-

lan buzaðýlarda üreme paritesinin üreme aralýðýnýn yeniden güncellenmesi
bizi ve hayvancýlýk yapan üreticilerimizi
memnun etti" ifadelerini kullandý.
Bakan Kiriþci, çiftçi ve üretici temsil-

cilerine teþekkür ederek, hükümet olarak hep üretenin yanýnda olmaya devam edeceklerini, bu amaçla desteklemeyi artýrmayý hedeflediklerini söyledi.
(Çaðrý Uzun)

Tahtasýz: Kargý'da çeltik
arazileri susuz kaldý
CHP Ýl Baþkaný Mehmet
Tahtasýz, Kargý'da bulunan
Devrez Çayý'nýn kurumasý sonucu 3 bin dönümlük çeltik
arazisi susuz kaldýðýný söyledi.
Geçtiðimiz yýl Mayýs ayýnda Devrez Çayýndan yararlanan üreticileri ziyaret ederek
sorunlarýný dinleyen Tahtasýz,
bu sene ayný sorunlarýn devam etmesi üzerine bölgeyi
tekrar ziyaret ederek hem sorunlarý yerinde tespit etti, hem
de bir kez daha yetkililere
seslendi.
Kargý Ýlçesi'nin Yeþilköy
bölgesinde Devrez Çayý'nýn
kurumasýyla, söz verilen Kýzlaryolu Barajýnýn da yapýlmamasý sonucu burada geçen
yýl 1500 dönüm arazinin susuz kaldýðýný, þu anda ise
günlerdir kanala su verilmemesinden dolayý çeltik tarlalarýnýn kurumak üzere olduðunu belirten Tahtasýz, üreticilerin maðduriyetinin bir an önce
giderilmesini istedi.
"ÇELTÝK TARLALARINI
KURTARIN"
Tahtasýz, "Yetkililere tekrar
sesleniyoruz: 450 milyon lira
bedelle ihale edilen Kýzlaryolu
Barajý zamanýnda verilen sözler yerine getirilip bitirilmiþ olsaydý çeltik üreticisi maðdur
olmazdý. 1500 dönüm geçen
yýl, 1500 dönüm de bu yýl çeltik arazisi susuz býrakýldý.
Ekilmiþ çeltik tarlalarý kurumak üzere. Eðer birkaç gün
içerisinde kanala su verilmezse çiftçinin bütün emeði boþa
gidecek.
Ekilmedik arazi býrakmayýn diye çiftçiye seslenen
AKP'li yöneticiler çiftçinin durumunu görsün.
Bir yandan kuraklýk, bir
yandan dolu çiftçinin belini
bükmüþ durumda. Lütfen Kýzlaryolu Barajý'ný bir an önce
hayata geçirin, verimli arazileri tekrar su ile buluþturun" diye konuþtu.

HABERÝ
ÝZLEMEK ÝÇÝN
KODU OKUTUN

"DEVREZ ÇAYI
TAMAMEN KURUDU"
Tahtasýz'ýn verdiði bilgiye
göre; Kýzýlýrmak'ýn en önemli
kolu olan Devrez Çayý, 211
km. uzunluðunda, yýl içi ortalama debisi saniyede 8.9 metreküp olan, 3.350 kilometrekare havzaya sahip büyük bir
akarsu. Çankýrý'nýn Orta Ýlçesi
yakýnlarýnda doðup, bir kýsým
Kastamonu topraklarýný da
geçtikten sonra Çorum'un
Kargý Ýlçesinde Kýzýlýrmak'a
karýþýyor.
Yýllardýr arazileri bereketlendiren ve çeltik üreticilerinin
üretimine önemli katkýlar saðlayan Devrez Çayý, son günlerde tamamen kurudu.
"3 BÝN DÖNÜM ARAZÝDE
ÇELTÝK ÜRETÝMÝ
YAPILAMAYACAK"
Kargý Ýlçesi'nde Devrez Çayýndan sulanan 3.000 dönümlük çeltik arazisi mevcut. Çeltiðin hasat dönemi yaklaþmýþken çayýn kurumasý, çiftçileri
kara kara düþündürürken, bazý
çiftçiler ise çeltikten vazgeçip
alternatif ürünlere yöneldi.
"KIZLARYOLU BARAJI
RAFA MI KALDIRILDI?"

Verilen bilgiye göre; 2012
yýlýnda Devrez Çayý üzerine
Kýzlaryolu Barajý yapýlmasý
planlandý. ÇED raporlarý ve
bilgilendirme toplantýlarýnýn
ardýndan yapýlan proje, rafa
kaldýrýldý. DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Devrez Çayý üzerinde
Çankýrý, Kastamonu ve Çorum'un Kargý ilçesinde 5 cazibe, 4 adet pompaj ile toplamda 15 bin 860 hektar alanýn
sulanmasýný planladý. 19 Mayýs 2017 tarihinde AK Partili
Milletvekilleri, Kýzlaryolu barajýnýn 31 Mayýs 2017 tarihinde
ihalesinin yapýlacaðýný müjdeledi fakat henüz bir çalýþma
yapýlmadý.
Kýzýlýrmak'ta devletin yaptýrdýðý 2 adet pompa var. Her
bir pompa 1500 dönüm arazinin sulanmasý için kullanýlýyor.
Köylüler bu pompalar aracýlýðýyla sulama yapýyor. Çeltik
üretim döneminde mevcut
pompa yetersiz kalýyor. Bu
durumda çiftçiler pompadan
yararlanamýyorlar. Çeltik ekimi yapan Yeþilköy, Dereköy
ve Çakýrlarlý üreticiler, ek
pompa yapýlmasýný ve maðduriyetin giderilmesini istiyor.
2020 yýlýnda yapýlan baþvuruya raðmen 2. pompa

devreye sokulmadýðý için çiftçi periþan durumda. Çiftçiler,
gerekli önlemlerin bir an önce
alýnmasýný talep ediyor.
CHP Ýl Baþkaný Mehmet
Tahtasýz, çeltik üretiminin Çorum için son derece önemli olduðunu, çiftçinin su sorununun bir an önce çözülmesini
isteyerek, "eðer problemin çözülmesi gecikirse önümüzdeki yýllarda da çeltik üretimi
tehlikeye girer, çiftçimizin
maðduriyeti daha da artar.
Hiç olmazsa önümüzdeki yýl
ayný sorunlarýn yaþanmamasý
için maðduriyeti giderici önlemler en kýsa süre içinde
alýnmalýdýr" dedi.
Tahtasýz, üreticilerin Özel
Ýdareden talep ettikleri borunun da 2 yýldýr karþýlanmadýðýna dikkati çekti.
Tahtasýz, sorunlarý ve talepleri baþta Valilik, DSÝ olmak üzere ilgili kurumlara ileteceklerini ve çözümün takipçisi olacaklarýný söyledi.
CHP Ýl Baþkaný Mehmet
Tahtasýz'a ziyareti sýrasýnda;
Kargý Ýlçe Baþkaný Hakan Çelik, Osmancýk Ýlçe Baþkaný
Sadýk Eker ve bazý parti yöneticileri de eþlik etti.
(Haber Merkezi)

Türkiye Ýnþaat Mühendisleri
Odasý Çorum Ýl Temsilcisi Özgür
Kýlýç, 17 Aðustos 1999 Marmara
depreminin 23. yýlý nedeniyle bir
mesaj yayýmladý.
Türkiye'de yaþanan depremlerde bina yapýmlarýnda yapýlan ihmallere dikkat çeken Özgür Kýlýç,
çözüm önerileri sundu. Ýmar aflarýna dikkat çeken Kýlýç, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi:
"TMMOB Ýnþaat Mühendisleri
Odasý, tarihimizin en acý depremlerinden17 Aðustos 1999 Marmara
Depreminin 23. yýlýnda da temel
insan haklarýndan olan "Barýnma
Hakký"nýn tüm yurttaþlarýmýza sunulabilmesi için depremi unutmama, unutturmama ýsrarýný sürdürmeye, güvenli ve saðlýklý yapý üretimi saðlanana kadar siyasi iktidarlarýn görev ve sorumluluðunu hatýrlatmaya kararlýdýr.
Bugüne kadar depreme karþý
hazýrlýk, yapý güvenliði, hasar tespiti gibi konularda çokça konuþuldu, bu konular hakkýnda çokça yazýlýp çizildi. Ancak bir doða olayý
olan depremin ülkemizde her defasýnda afete dönüþmesine bir türlü
engel olunamýyor. Çýkarýlan yasa
ve yönetmelikler, yýllara dayanan
çalýþmalarla oluþturulan plan ve
projeler uygulama aþamasýna geçemeden kaðýt üzerinde kalýyor.Ne yazýk ki yapýlan çalýþmalar
daha çok afet sonrasý yara sarma
düzeyinde kalýyor.
Bir deprem coðrafyasýnda yer
alan ülkemiz tarih boyunca birçok
kez yýkýcý depremlerle karþý karþýya kalmýþtýr. Özellikle Marmara
Bölgesinin gerek ekonomik anlamda gerekse sosyo-kültürel açýdan
coðrafyamýzda merkez pozisyonunu yüzyýllardýr korumasý nedeniyle, bu bölgede yaþanan depremler
ciddi sonuçlar doðurmuþtur.
Cumhuriyet döneminin gerek
can ve mal kaybý açýsýndan gerekse sosyal ve ekonomik sonuçlarý
açýsýndan en yýkýcý depremlerinden biri 17 Aðustos 1999 tarihli
Gölcük merkezli depremdir. 7,4
büyüklüðündeki bu deprem baþta
Marmara bölgesi olmak üzere tüm
Türkiye'yi etkilemiþtir. Ülkemizin
ekonomik anlamda üretim ve ticaret merkezi olan ve yurdun her yerinden göç alan bir bölge olmasý
nedeniyle bu depremin tüm yurttaþlarýmýzý doðrudan ya da dolaylý
olarak etkilediðini söylemek mümkündür. Depremde 20 binden fazla
yurttaþýmýz hayatýný kaybederken
yaralý sayýsý 50 biniaþmýþtýr. Bölgede yaklaþýk 113 bini yýkýk ve aðýr
hasarlý olmak üzere toplam 365
bin bina hasar görmüþtür.
Ortaya çýkan kayýplarýn ve hasarýn büyüklüðü, deprem sonrasý
müdahalede yaþanan sorunlarla
birlikte bu depremin etkisi öyle þiddetli olmuþtur ki 2001 ekonomik
krizinin önemli sebepleri arasýnda
sayýlmaktadýr.
Bu kadar büyük sonuçlar doðuran 17Aðustos Depremi, depreme
bakýþ açýsýnýn deðiþmesinde bir
milat olarak kabul edilmiþtir. Yalnýzca deprem sonrasý yapýlacak
müdahaleler deðil depremden önce alýnmasý gereken tedbirler de
tartýþýlmýþtýr. Plansýz-çarpýk kentleþmenin ve mühendislik hizmeti
almayan yapýlarýn ne kadar büyük
tehdit oluþturduðu anlaþýlmýþ, bu
konuda birçok kurum ve kuruluþ
tarafýndan neler yapýlmasý gerektiði konusunda çalýþmalar yapýlmýþ,
bu çalýþmalar birleþtirilerek strateji
ve eylem planlarýna dönüþtürülmüþtür. Odamýzýn da bu konuda
çeþitli çalýþmalarý olmuþ, deprem
kongreleri, çalýþtaylar düzenlenmiþ, raporlar hazýrlanmýþ, kamuoyunu aydýnlatacak ve deprem konusunda farkýndalýðý ve bilinci artýracak çalýþmalar yapýlmýþtýr. Yýllara dayanan çalýþmalar sonucunda
deprem konusunda sorunlar da bu
sorunlarýn çözümü için yapýlmasý
gerekenler de bellidir.
KENTSEL DÖNÜÞÜM
KENTSEL KIYIM OLDU
Devletin asli görevi saðlýklý, güvenli ve yaþanabilir kentler kurmak
ve yaþanabilir bir çevre oluþturmaktýr. Oysa bugün devlet eliyle
"Kentsel Dönüþüm" adý altýnda
mühendislik, mimarlýk ve þehir
planlama disiplinlerinin teknik ve
bilimsel gereklilikleri ile toplumun
ihtiyaçlarý, sosyo-ekonomik yapýsý
dikkate alýnmadan rant odaklý dönüþüm
gerçekleþtirilmektedir.
Kentlerin tarihi ve doðal dokusu
yok edilmektedir.
Bugün baþta Ýstanbul olmak
üzere kentlerimizde yenilenmeyi
ve güçlendirilmeyi bekleyen onca
yapý varken kentsel yenileme ve
kentsel dönüþüm gayrimenkul piyasasýnýn talepleri doðrultusunda
hayata geçirilmektedir. Kentsel dönüþüm riskli yapýlarýn dönüþtürül-

Özgür Kýlýç

mesi þeklinde deðil, rant deðeri
yüksek bölgelerde yapýlaþma olarak gerçekleþmektedir. Öyle ki boþ
arsalar üzerinde kentsel dönüþüm
yapýlmaktadýr. Yýllardýr gündeme
getirilen ve olasý bir depremin çok
daha büyük felakete dönüþmesine
neden olacak olan Kanal Ýstanbul
projesi ölü doðan bir projedir. Marmara bölgesi için bir çevre felaketini tetikleyecek olmasý bir yana
deprem riski çok yüksek olan kentin Avrupa yakasýný ikiye bölmenin
yaratacaðý belirsizliklerin neye mal
olacaðý bilinmemektedir. Mevcut
durumda bile deprem toplanma
alanlarý, ulaþým güzergâhlarý yok
edilen bir kentin afet müdahale
olanaklarý adeta engellenirken, bölünmüþ bir kentin deprem sonrasýnda nasýl tepki vereceði de büyük bir bilinmezliktir.
Depremin afete dönüþmesini
engellemenin yöntemlerinden biri
de kentsel yoðunluðu azaltýp kenti
dönüþtürmektir. Bunun aksine Kanal Ýstanbul projesi ile kentin nüfusuna yaklaþýk 8 milyon ilave olacaðý, Ýstanbul nüfusunun 25 milyon,
Trakya nüfusunun ise (Ýstanbul nüfusu dahil) 40 milyonu bulacaðý
hesaplanmaktadýr.
Bir yandan ülkemizin uzun yýllar
ödeme yapmak zorunda kaldýðý/kalacaðýyatýrýmlara büyük paralar harcanýrken diðer yandan ülkenin en iþlevli,en gerekli yapýlarý yok
edilmektedir. Ýstanbul'un raylý ulaþým baðlantýsý bulunan tek havalimaný olan Atatürk Havalimaný deprem tehlikesi altýnda bulunan bir
kent için stratejik önemde bir üs konumundadýr.Deprem tehlikesi altýndaki Ýstanbul'un bu önemli tahliye
ve ikmal hattýnýn kullanýma hazýr
durumda tutulmasý gerekmektedir.Bugün Atatürk Havalimanýnýn
yok edilerek yerine millet bahçesi
yapýlmasýný konuþuyor olmamýz bile akla ve mantýða sýðmamaktadýr.
ÝMAR AFLARI ÖLÜME
DAVETÝYEDÝR
Mevcut yapý stokumuzun belirsizliði bilinen bir gerçektir. Olasý bir
depremden nasýl etkileneceði bilinmeyen çok sayýda bina mevcutken üstüne bir de siyasal iktidarlarca çýkarýlan imar aflarý can ve mal
kayýplarý tehdidini büyütmektedir.
Ülkemizde imar aflarý kaçak yapýlaþmanýn en önemli teþvik unsurlarýndan birisi olmuþ, toplumun
saðlýklý ve güvenli konutlarda yaþamasýný belirsizliðe sokmuþtur.
Devletin bir binaya iskan ruhsatý
vermesi vatandaþýna o yapýda güvenle oturabileceði yönünde güvence sunmasý anlamýna gelir. Oysa mühendislik hizmeti almamýþ
bu yapýlarýn, doða olaylarý karþýsýndahasara uðramalarý halinde
sorumluluk bu kararý alan devletin,
siyasi iktidarýn üzerindedir. Her seçim öncesi siyasi ikbal uðruna gündeme getirilen imar affý uygulamalarýna son verilmeli, imar affýndan
yararlanan yapýlar denetlenmelidir.
Sonuç olarak, ülkemiz oldukça
zor bir dönemden geçmektedir.
Ekonomik anlamda yaþanan kriz
koþullarýnda olasý bir büyük depremin sonuçlarýnýn 2001 krizinde yaþananlardan çok daha aðýr olacaðý
açýktýr. Üstelik kentlerimiz öylesine
kalabalýklaþmýþ, plansýzlýk, kaçak
yapýlaþma öylesine ilerlemiþ, afet
toplanma alanlarý ranta açýlmýþtýr
ki can ve mal kaybý açýsýndan da
büyük bir tehlike bizleri beklemektedir. Baþta Ýstanbul ve Marmara
Bölgesi olmak üzere olasý büyük
bir depremin Türkiye'ye neler yaþatacaðýný kestirmek zordur.
TMMOB Ýnþaat Mühendisleri
Odasý olarak hem yetkili kurum ve
kuruluþlara hem de tüm kamuoyuna seslenmek istiyoruz: Bu karamsar tabloyu el birliðiyle tersine çevirmemiz mümkündür. Biz ÝMO
olarak tüm bilimsel-teknik birikimimizle, sahada edindiðimiz tecrübe
ve yetiþmiþ kadrolarýmýzla, baþta
deprem olmak üzere doða olaylarýnýn afetlere dönüþmesini önleme
konusunda görev almaya hazýrýz.
Yukarýda da bahsettiðimiz gibi sorunlar da bellidir, çözümleri de. Yeter ki çözüm için ortaya irade konulsun."
(Haber Merkezi)
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Ortaköy'ün taleplerini iletti
Ortaköy Belediye Baþkaný
Taner Ýsbir, Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan'ý ilçenin
taleplerini iletti.
Geçtiðimiz Cumartesi günü
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Çorum'a geldi. KADEÞ
Barýþ Meydaný'ndaki mitingin ardýndan Ortaköy Belediye Baþkaný

Taner Ýsbir, Cumhurbaþkaný Erdoðan ile görüþerek ilçenin ihtiyaç ve
eksikliklerini bildirdi.
Baþkan Ýsbir, açýlýþ töreni öncesi Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný
Adil Karaismailoglu ile de görüþerek Cemilbey-Ortaköy arasý yolun
yapýmý için sürecin hýzlandýrýlmasýný talep etti.

Baþkan Ýsbir yapmýþ olduðu
açýklamada, "Ýlçemizin eksik ve
taleplerini Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan ve Ulaþtýrma
ve Alt Yapý Bakanýmýz Adil Karaismailoðlu'na ilettik, vermiþ olduðu
desteklerden dolayý ilçe halkým
adýna kendilerine þükranlarýmý sunuyorum" dedi.
(Fatih Yýldýrým)

T.C. BAYAT (ÇORUM) (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU
2021/7 SATIÞ
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti,
adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Bayat Ýlçe, 0 Ada, 1392 Parsel, ÝSHAKLI Mahalle/Köy, Köycivarý Mevkii, Bayat ilçesi,ishaklý köyü,
0 ada, 1392 parsel sayýlý 12400 m2 alanlý tarla killi-týnlý toprak
yapýsýna sahip olup her türlü tarým aleti ile iþlenebilir.kuru tarým
arazisidir.organik madde zenginliði orta derecededir.tarlada genel olarak atpa,buðday,ayçiçeði yetiþmektedir.köy merkezine
200 m. ilçe merkezine 11 km uzaklýkta olup 1 m2'ai ortalama
10,000 TL olup toplam deðeri 124.000,00 TLdir.
Adresi
: Ýshaklý Köyü Köyiçi Mevkii Bayat Çorum Bayat/Çorum / ÇORUM
Yüzölçümü
: 12.400 m2
Arsa Payý
:
Ýmar Durumu : Yok
Kýymeti
: 124.000,00 TL
KDV Oraný
: %18
Kaydýndaki Þerhler:
1. Satýþ Günü : 26/09/2022 günü 10:00 - 10:05 arasý
2. Satýþ Günü : 26/10/2022 günü 10:00 - 10:05 arasý
Satýþ Yeri
: Bayat Ziraat Odasý Baþkanlýðý Toplantý Salonu - null null / null
2 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Bayat Ýlçe, 0 Ada, 1060 Parsel, ÝSHAKLI Mahalle/Köy, abeþoðlu Mevkii, Bayat ilçesi,ishaklý köyü,
0 ada, 1060 parsel sayýlý 28900 m2 alanlý tarla killi-týnlý toprak
yapýsýna sahip olup her türlü tarým aleti ile iþlenebilir.kuru tarým
arazisidir.organik madde zenginliði orta derecededir.tarlada genel olarak atpa,buðday,ayçiçeði yetiþmektedir.köy merkezine 2
km. ilçe merkezine 13,5 km uzaklýkta olup 1 m2'ai ortalama
8,00 TL olup toplam deðeri 231.200,00 TLdir.
Adresi
: Ýshaklý Köyü Bayat Çorum Bayat/Çorum /
ÇORUM
Yüzölçümü
: 28.900 m2
Arsa Payý
:
Ýmar Durumu : Yok
Kýymeti
: 231.200,00 TL
KDV Oraný
: %18
Kaydýndaki Þerhler:
1. Satýþ Günü : 26/09/2022 günü 10:10 - 10:15 arasý
2. Satýþ Günü : 26/10/2022 günü 10:10 - 10:15 arasý
Satýþ Yeri
: bayat ziraat odasý baþkanlýðý toplantý salonu
- null null / null
3 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Bayat Ýlçe, 0 Ada, 1021 Parsel, ÝSHAKLI Mahalle/Köy, abeþoðlu Mevkii, Bayat ilçesi,ishaklý köyü,
0 ada, 1021 parsel sayýlý 16800 m2 alanlý tarla killi-týnlý toprak
yapýsýna sahip olup her türlü tarým aleti ile iþlenebilir.kuru tarým
arazisidir.organik madde zenginliði orta derecededir.tarlada genel olarak atpa,buðday,ayçiçeði yetiþmektedir.köy merkezine 2
m. ilçe merkezine 13 km uzaklýkta olup 1 m2'ai ortalama 8,00
TL olup toplam deðeri 134.400,00 TLdir.
Adresi
: Ýshaklý Köyü Bayat Çorum Bayat/Çorum /
ÇORUM
Yüzölçümü
: 16.800 m2
Arsa Payý
:
Ýmar Durumu : Yok
Kýymeti
: 134.400,00 TL
KDV Oraný
: %18
Kaydýndaki Þerhler:
1. Satýþ Günü : 26/09/2022 günü 10:20 - 10:25 arasý
2. Satýþ Günü : 26/10/2022 günü 10:20 - 10:25 arasý
Satýþ Yeri
: bayat ziraat odasý baþkanlýðý toplantý salonu
- null null / null
4 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Bayat Ýlçe, 0 Ada, 162 Parsel, ÝSHAKLI Mahalle/Köy, Bayat ilçesi,ishaklý köyü, 0 ada, 162 parsel sayýlý 11.250 m2 alanlý tarla killi-týnlý toprak yapýsýna sahip
olup her türlü tarým aleti ile iþlenebilir.kuru tarým arazisidir.organik madde zenginliði orta derecededir.tarlada genel olarak atpa,buðday,ayçiçeði yetiþmektedir.köy merkezine 400 m. ilçe
merkezine 11 km uzaklýkta olup 1 m2'ai ortalama 10,000 TL
olup toplam deðeri 112.500,00 TLdir.
Adresi
: Ýshaklý Köyü Bayat Çorum Bayat/Çorum /
ÇORUM
Yüzölçümü
: 11.250 m2
Arsa Payý
:
Ýmar Durumu : Yok
Kýymeti
: 112.500,00 TL
KDV Oraný
: %18
Kaydýndaki Þerhler:
1. Satýþ Günü : 26/09/2022 günü 10:30 - 10:35 arasý
2. Satýþ Günü : 26/10/2022 günü 10:30 - 10:35 arasý
Satýþ Yeri
: bayat ziraat odasý baþkanlýðý toplantý salonu
- null null / null
5 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Bayat Ýlçe, 0 Ada, 218 Parsel, ÝSHAKLI Mahalle/Köy, göl civarý Mevkii, Bayat ilçesi,ishaklý köyü,
0 ada, 218 parsel sayýlý 20.000 m2 alanlý tarla killi-týnlý toprak
yapýsýna sahip olup her türlü tarým aleti ile iþlenebilir.kuru tarým
arazisidir.organik madde zenginliði orta derecededir.tarlada genel olarak atpa,buðday,ayçiçeði yetiþmektedir.köy merkezine
450 m. ilçe merkezine 11 km uzaklýkta olup 1 m2'ai ortalama
10,000 TL olup toplam deðeri 200.000,00 TLdir.
Adresi
: Ýshaklý Köyü Göl Civarý Bayat/Çorum /
ÇORUM
Yüzölçümü
: 20.000 m2
Arsa Payý
:
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

Ýmar Durumu : Yok
Kýymeti
: 200.000,00 TL
KDV Oraný
: %18
Kaydýndaki Þerhler:
1. Satýþ Günü : 26/09/2022 günü 10:40 - 10:45 arasý
2. Satýþ Günü : 26/10/2022 günü 10:40 - 10:45 arasý
Satýþ Yeri
: bayat ziraat odasý baþkanlýðý toplantý salonu
- null null / null
6 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Bayat Ýlçe, 0 Ada, 316 Parsel, ÝSHAKLI Mahalle/Köy, aktaþ Mevkii, Bayat ilçesi,ishaklý köyü, 0
ada, 316 parsel sayýlý 34.950 m2 alanlý tarla killi-týnlý toprak yapýsýna sahip olup her türlü tarým aleti ile iþlenebilir.kuru tarým
arazisidir.organik madde zenginliði orta derecededir.tarlada genel olarak atpa,buðday,ayçiçeði yetiþmektedir.köy merkezine 2
km. ilçe merkezine 12,5 km uzaklýkta olup 1 m2'ai ortalama
10,000 TL olup toplam deðeri 349,500,00 TLdir.
Adresi
: Ýshaklý Köyü Aktaþ Mevkii Bayat Çorum Bayat/Çorum / ÇORUM
Yüzölçümü
: 34.950 m2
Arsa Payý
:
Ýmar Durumu : Yok
Kýymeti
: 349.500,00 TL
KDV Oraný
: %18
Kaydýndaki Þerhler:
1. Satýþ Günü : 26/09/2022 günü 10:50 - 10:55 arasý
2. Satýþ Günü : 26/10/2022 günü 10:50 - 10:55 arasý
Satýþ Yeri
: bayat ziraat odasý baþkanlýðý toplantý salonu
- null null / null
7 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Bayat Ýlçe, 0 Ada, 457 Parsel, ÝSHAKLI Mahalle/Köy, baðlar Mevkii, Bayat ilçesi,ishaklý köyü, 0
ada, 457 parsel sayýlý 1988 m2 alanlý tarla killi-týnlý toprak yapýsýna sahip olup her türlü tarým aleti ile iþlenebilir.kuru tarým arazisidir.organik madde zenginliði orta derecededir.tarlada genel
olarak atpa,buðday,ayçiçeði yetiþmektedir.köy merkezine 1,1
m. ilçe merkezine 10 km uzaklýkta olup 1 m2'ai ortalama
10,00TL olup toplam deðeri 19.880,00 TLdir.
Adresi
: Ýshaklý Köyü Baðlar Mevkii Bayat Çorum Bayat/Çorum / ÇORUM
Yüzölçümü
: 1.988 m2
Arsa Payý
:
Ýmar Durumu : Yok
Kýymeti
: 19.880,00 TL
KDV Oraný
: %18
Kaydýndaki Þerhler:
1. Satýþ Günü : 26/09/2022 günü 11:00 - 11:05 arasý
2. Satýþ Günü : 26/10/2022 günü 11:00 - 11:05 arasý
Satýþ Yeri
: bayat ziraat odasý baþkanlýðý toplantý salonu
- null null / null
8 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Bayat Ýlçe, 0 Ada, 472 Parsel, ÝSHAKLI Mahalle/Köy, baðlar Mevkii, Bayat ilçesi,ishaklý köyü, 0
ada, 472 parsel sayýlý 8.450 m2 alanlý tarla killi-týnlý toprak yapýsýna sahip olup her türlü tarým aleti ile iþlenebilir.kuru tarým
arazisidir.organik madde zenginliði orta derecededir.tarlada genel olarak atpa,buðday,ayçiçeði yetiþmektedir.köy merkezine
1.,1 km. ilçe merkezine 10 km uzaklýkta olup 1 m2'ai ortalama
10,00 TL olup toplam deðeri 84500,00 TLdir.
Adresi
: Bayat Ýshaklý Köyü Bayat/Çorum / ÇORUM
Yüzölçümü
: 8.450 m2
Arsa Payý
:
Ýmar Durumu : Yok
Kýymeti
: 84.500,00 TL
KDV Oraný
: %18
Kaydýndaki Þerhler:
1. Satýþ Günü : 26/09/2022 günü 11:10 - 11:15 arasý
2. Satýþ Günü : 26/10/2022 günü 11:10 - 11:15 arasý
Satýþ Yeri
: bayat ziraat odasý baþkanlýðý toplanto salonu
- null null / null
9 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Bayat Ýlçe, 0 Ada, 786 Parsel, ÝSHAKLI Mahalle/Köy, kocagedik Mevkii, Bayat ilçesi,ishaklý köyü, 0 ada, 786 parsel sayýlý 26050 m2 alanlý tarla killi-týnlý toprak yapýsýna sahip olup her türlü tarým aleti ile iþlenebilir.kuru
tarým arazisidir.organik madde zenginliði orta derecededir.tarlada genel olarak atpa,buðday,ayçiçeði yetiþmektedir.köy merkezine 1,5km. ilçe merkezine 11 km uzaklýkta olup 1 m2'ai ortalama 10,00 TL olup toplam deðeri 260500,00 TLdir.
Adresi
: Bayat Ýshaklý Köyü Bayat/Çorum / ÇORUM
Yüzölçümü
: 26.050 m2
Arsa Payý
:
Ýmar Durumu : Yok
Kýymeti
: 260.500,00 TL
KDV Oraný
: %18
Kaydýndaki Þerhler:
1. Satýþ Günü : 26/09/2022 günü 11:20 - 11:25 arasý
2. Satýþ Günü : 26/10/2022 günü 11:20 - 11:25 arasý
Satýþ Yeri
: bayat ziraat odasý baþkanlýðý toplantý salonu
- null null / null
10 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Bayat Ýlçe, 0 Ada, 74 Parsel, ÝSHAKLI Mahalle/Köy, Bayat ilçesi,ishaklý köyü, 0 ada, 74 parsel
sayýlý 12 m2 alanlý ahþap ev ise de taþýnmaz üzerinde yapý yoktur.deðeri 500,00 TLdir
Adresi
: Bayat Ýshaklý Köyü Bayat/Çorum / ÇORUM
Yüzölçümü
: 12 m2
Arsa Payý
:
Ýmar Durumu : Yok

Kýymeti
: 500,00 TL
KDV Oraný
: %18
Kaydýndaki Þerhler:
1. Satýþ Günü : 26/09/2022 günü 11:30 - 11:35 arasý
2. Satýþ Günü : 26/10/2022 günü 11:30 - 11:35 arasý
Satýþ Yeri
: bayat ziraat odasý baþkanlýðý toplantý salonu
- null null / null
11 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Bayat Ýlçe, 0 Ada, 75 Parsel, ÝSHAKLI Mahalle/Köy, köyiçi mevki Mevkii, Çorum ili Bayat ilçesi
ishaklý köyü köy içi mevkii 75 nolu parsel 56 m2 alanlý ahþap ev
niteliðindeki taþýnmaz üzerinde mesken ve depo kömürlük vardýr. ahþap iki katlý mesken 50 m2 alanlýdýr ve 100 m2 kullaným
alanýna sahiptire dýþý kýsmen kireç badanalýdýr deðeri ortalama
23,500,00 TL dir. taþýnmaz üzerindeki kömürlük depo olarak
kullanýlan mesken bitiþik nizamlýdýr takriben 12 m2 alana sahiptir. kömürlük depo meskenin ortalam deðeri 936,00 TL dir.
zeminin toplam deðeri 34933,08 TL dir.
Adresi
: Ýshaklý Köyü Bayat Çorum Bayat/Çorum /
ÇORUM
Yüzölçümü
: 56 m2
Arsa Payý
:
Ýmar Durumu : Yok
Kýymeti
: 34.933,08 TL
KDV Oraný
: %18
Kaydýndaki Þerhler:
1. Satýþ Günü : 26/09/2022 günü 11:40 - 11:45 arasý
2. Satýþ Günü : 26/10/2022 günü 11:40 - 11:45 arasý
Satýþ Yeri
: bayat ziraat odasý baþkanlýðý toplantý salonu
- null null / null
12 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Bayat Ýlçe, 0 Ada, 77 Parsel,
ÝSHAKLI Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, Çorum il iBayat ilçesi ishaklý köyü 77 nolu parsel 1701 m2 alana sahip harman yeri
üzerinde mesken ekmek evi ve ambar kümes vardýr. mesken
130 m2 olup deðeri 36.660,00 TL dir. ekmek evi 18 m2 alana
sahip oluð deðeri 4212,00 TL dir. taþýnmazýn toplam deðeri
95.986,25 TL dir.
Adresi
: Ýshaklý Köyü Bayat Çorum Bayat/Çorum /
ÇORUM
Yüzölçümü
: 1.701 m2
Arsa Payý
:
Ýmar Durumu : Yok
Kýymeti
: 95.986,25 TL
KDV Oraný
: %8
Kaydýndaki Þerhler:
1. Satýþ Günü : 26/09/2022 günü 12:00 - 12:05 arasý
2. Satýþ Günü : 26/10/2022 günü 12:00 - 12:05 arasý
Satýþ Yeri
: bayat ziraat odasý baþkanlýðý toplantý salonu
- null null / null
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
2021/7 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.16/08/2022
(ÝÝK m.126)
(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan
Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir.
BASIN: 1677654
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Benzine indirim,
motorine zam
geliyor
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakýt fiyatlarý bir aþaðýya bir yukarý hareket etmeye devam ediyor. Motorine 79 kuruþ zam, benzine ise
83 kuruþ indirim bekleniyor. Fiyat deðiþikliðinin ardýndan motorinin litresi 24 lirayý
aþacak, benzinin litresi ise 20 lira seviyelerine gerileyecek.
Rusya-Ukrayna savaþý nedeniyle petrol piyasasýnda yaþanan dalgalanma nedeniyle akaryakýt fiyatlarý da sürekli deðiþkenlik göstermeye devam ediyor. Dün motorine gelmesi beklenen 76 kuruþluk zam,
petrol fiyatlarýndaki düþüþ nedeniyle geri
çekildi. Ancak bu gece yarýsý akaryakýtta
hem indirim hem de zam gelecek.
Sektör kaynaklarýndan alýnan bilgiye göre; motorine 79 kuruþ zam, benzine ise 83
kuruþ indirim bekleniyor. (Haber Merkezi)

Ýki dost yine kýraathanede buluþtular. Ali'nin
yeni þeyler öðrenmek arzusunun çok belirgin
olmasý yüzünden okunmaktadýr. Ekonomi konularýnda Engin bilgiye ve beceriye sahip dostu Ahmet'le beraber olmanýn mutluluðu Ali'nin
her hareketinden belli olmaktadýr.
Büyük bir heyecanla sorular hazýrladýðý ve
hemen bu sorularý sormaya baþlar.
Ali: Nasýl acizlik olmayacak?
Ahmet: Ýnsan hayatýnda geçecek her tutum, her davranýþ ve her iliþki, öz yapý doðrultusunda olunca; acizlik kalmayacak.
Ali: Halen yürürlükteki ekonomiler insan yapýsýna ters midir?
Ahmet: Evet terstir, dünya ülkelerinin çoðunda kapitalist ve sosyalist ekonomik sistem
yürürlüktedir.
Kapitalist sistem kýtlýk korkusundan hareket
eder ve þahsi çýkar hýrsýna dayanýr.
Ali: Peki bu sistemde memleket kalkýnýyor
düþüncesi nasýl hakim oluyor?
Ahmet: Zenginlerin çoðalmasýyla da memleket kalkýnýr düþüncesi hakimdir, bu sistemde
halbuki hakim olan bu düþüncelerin getirdiði
serbestliðiyle þahýslarda çýkarcýlýk hýrsý doðar.
Ali: Ticari ahlak nasýl felce uðrar?
Ahmet: Doðan hýrsla ticari ahlak gide gide
felce uðrar.
Sermaye hakimiyeti böyle kurulur.
Sýnýflar türer, çýkarcýlýk hýrsýyla toplumun
her türlü ahengi bozulur.
Ali: Kapitalist sistemde bozulmalarý önleyici
olarak ileri sürülen tedbir nedir?
Ahmet: Rekabet müessesesidir.

ÖRGÜNÖZ EKONOMÝSÝ (7)
Ama çýkarcýlýk hýrsý bu görüþü çürütmüþtür.
Çünkü bütün ahlaksýzlýklarýn türediði nokta
çýkarcýlýk hýrsýdýr.
Öyle bir hýrsa kapýlmýþ olanlarýn tutulacak
hiç bir tarafý bulunmaz.
Sebebi tek çýkarcýlýk üstünde toplanmýþ kafalarý baþka hiç bir düþünemez.
Ali: Sonuç ne olur?
Ahmet: Bu tip düþünmezlik sari hastalýk halinde yayýlýr.
Çýkarcýlýk zihniyetindekiyle rekabet eden,
yine çýkarcýlýk zihniyetindekilerdir. Böylece çýkarcýlar bir biriyle rekabet ederken iþ çýkarcýlýk
yarýþýna döner.
Günümüz rekabeti iddialarýmýza tanýktýr.
Ali: Yani çýkarcýlýk hýrsýndakiler soyguncu
durumuna mý gelmiþlerdir?
Ahmet: Evet; çýkarcýlýk hýrsý, rekabet yerine
kapýþmaya dönüþmüþ, eline imkan geçirenler
birer soyguncu durumuna gelmiþler. Kapýþmak
için rakipler bir birleriyle anlaþýp tröstler, hegemonyalar kurmaya devam etmektedirler.
Ali: O zaman insan öz yapýsýnýn hýrsý nasýl
bir gidiþattýr?
Ahmet: Saygýdeðer düzeyde gidiþattýr. Ýnsanlarýn inanýlmaya, güvenilip sayýlmaya, ekmekten sudan çok ihtiyacý vardýr.
Ali: Abi, kiþiler neden maddeye abanýr?
Ahmet: Kiþiler güvensizleþtikçe maddeye
abanýr. Gücü yeten yetene hesabý, düzensizlik
alýr.
Haksýzlýklar ilerledikçe, kiþiler bir birbirlerinden kopar, karþý savunmaya geçerler ve toplum düzeni yaþamak imkaný bulunmayan or-

Yusuf
DEMiRLENK
tam haline dönüþür.
Ali: Kapitalist sistem, neden geçerliliðini
kaybetmemiþtir?
Ahmet: Kapitalist sistem, insan yapýsýyla
ters düþtüðünden dolayý geçerliliðini kaybetmiþtir.
Ali: Peki ya sosyalist düzen ekonomisi, insan yapýsýna göre nasýl bir sistemdir?
Ahmet: Ýnsan yapýsýyla taban tabana ters
düþen sistem ise, tamamen geçersizdir.
Ali: Neden geçersizdir?
Ahmet: Ýnsanlara yaþama imkaný býrakmamýþ tam bir kölelik sistemidir.
Geleceði parlak göstermekle insanlarý avutan geleceðin baðýmsýzlýðýný vaat edip, vaat ile
insanlara hayvan yularý gibi yular takýp baðlayan sistemdir
Ali: Hiç beklemediði bu cevaplar karþýsýnda
hem þaþýrýr hem hayran kalýr.
Abi þimdi birer çay içip kalkalým.
Çok güzel cevaplar verdin diye memnuniyetini belirtir.
Ahmet de dostunun ufkunu açtýðý için hoþnuttur. Ýki gün sonra yine ayný yerde saatte buluþmaya karar verip ayrýlýrlar.
Kaynak Özden Yayýnlarý:
Temel Kitap.
A. Kadir DURU
Hazýrlayan: Mehmet Dolgunyürek

BELEDiYE iÞÇiLERiNE 4 BiN
500 LiRALIK “EK DESTEK”
Çorum Belediyesi, bünyesinde yer alan iþçilerin Eylül, Ekim,
Kasým ve Aralýk aylarý maaþlarý
için 4 bin 500 lira ek destek saðlayacak. Ödeme iki taksitte iþçilere yapýlacak.
HABERÝ
Çorum Belediye Baþkaný Dr.
ÝZLEMEK ÝÇÝN
KODU OKUTUN Halil Ýbrahim Aþgýn ve Hizmet-Ýþ
Sendikasý Çorum Þube Baþkaný
Mustafa Köroðlu, Baþkan Aþgýn'ýn makamýnda
bir araya geldi. Burada sosyal medyadan bir
canlý yayýn yapan Baþkan Aþgýn ve Köroðlu,
müjdeli haberi iþçilere verdi.
Hizmet-Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný
Mustafa Köroðlu, "Belediye Baþkanýmýzdan Allah razý olsun ne zaman kapýsýný çalsak bizlere
yardýmcý oluyor. Bundan üç ay önce ek protokol
yaptýk bizleri kýrmadý iþçilerimiz adýna güzel bir
ek protokol gerçekleþtirdik ve o gün iþçilerimizi
de mutlu ettik. Günün þartlarý ve enflasyonun bu
durumda olmasýyla yine bir talepte bulunduk
sað olsun Belediye Baþkanýmýzda bizleri iþçilerimizi kýrmadý. Her zaman iþçilerimizin yanýnda olduðunu biliyoruz, görüyoruz. Bugün de yine bir
iyileþtirme yaptýk. Ýþçi arkadaþlarýmýza 4500 lira
civarýnda brüt iyileþtirme yaptýk. Bu da iki eþit

hit oluyoruz. Ne yapabiliriz diye sendikamýz ile
oturduk çok kýsa süre içerisinde de bir neticeye
vardýk" dedi.

þekilde ödenecek birinci dilimi 2250 lirasý Eylül
ayýnda 2250 lirasý da Kasým ayýnda ödenmek
üzere bu arkadaþlara bir can suyu olarak iyileþtirme olarak katký saðlamýþ olduk. Baþta Belediye Baþkanýmýz olmak üzere emeði geçen Belediye Baþkan Yardýmcýlarýmýza, personel müdürümüze çok teþekkür ediyorum" dedi.
"YENÝ SÖZLEÞME DÖNEMÝNDE
MASAYA OTURALIM' DÝYEMEZDÝK"
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn ise
"Çorum Belediyesi tüm Türkiye'de gýpta ile baký-

lan bir Belediye. Gelmiþ olduðumuz noktada son
dönemde ki enflasyonun artmasýyla beraber Hükümette asgari ücrete zam yapýyor iyileþtirmeler
yapýyor ve enflasyonun altýnda sabit gelirlileri
ezdirmemek için elinden gelen tüm mücadeleyi
veriyor. Bizlerde burada sözleþme dönemimiz
olmamasýna raðmen daha öncesinde de bir iyileþtirme zaten yapmýþtýk ve sözleþmemize de
dört ay kaldý ama bu dört ayý bekleyemedik
Ocak ayýný bekleyip yeni sözleþme döneminde
masaya oturalým diyemezdik. Çünkü biz mesai
arkadaþlarýmýzýn samimiyetine ve gayretine þa-

DÖRT AY ÝÇÝN 4 BÝN 500 LÝRA
Baþkan Aþgýn, konuþmasýný þöyle sürdürdü:
"Biz personel þirketimizde çalýþan yaklaþýk
1500 kardeþimize bu dört ay için Eylül, Ekim,
Kasým, Aralýk aylarý için 4 bin 500 lira bir ödeme
yapalým ve bunu da ikiye bölelim Eylül ayýnda
2250 lira Kasým ayýnda da 2 bin 250 lira olmak
üzere biz can suyu verelim ve sözleþme dönemini beklemeden personel þirketimizde çalýþan
yaklaþýk 1500 kardeþimize okullar açýlýyor, kýþ
geliyor bu anlamda bir sosyal destek olsun, bir
katký olsun diyerek 4 bin 500 lirayý maaþlarýna
ilave olarak veriyoruz. Tüm mesai arkadaþlarýmýza hayýrlý uðurlu olsun.
KADROLU ÝÞÇÝLER UNUTULMADI
Bizim 80 civarýnda da kadrolu iþçimiz var bu
iþçilerimizin maaþlarý da nispeten personel þirketine göre daha yüksek ama onlara da bir þey
vermeden yapamayýz. Onlara da Ekim ayý içerisinde bir kereye mahsus olmak üzere 1500 lira
veriyoruz."
(Gizem Galatalý-Çaðrý Uzun)

‘Çorum, dosta güven, düþmana korku saldý’
AK Parti Çorum Milletvekili ve
MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan,
Uðurludað Belediyesi tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen "Beyoðlu
Yayla ve Kültür Þenliði"ne katýldý. Yoðun ilgiyle karþýlanan ve alkýþlar eþliðinde kürsüye gelen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, gündeme dair açýklamalarda bulundu.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ý Çorum'da aðýrladýklarýný hatýrlatan Ceylan, mitingin muhteþem bir
ortamda geçtiðini kaydederek, emeði
geçen tüm teþkilat mensuplarýna teþekkür etti. Çorum olarak dosta güven, düþmana korku saldýklarýný ifade
eden Ceylan, Türkiye'de herkesin Çorum'daki görkemli görüntüyü konuþtuðunu dile getirdi.
Cumhurbaþkaný Erdoðan ile birlikte Hacý Bektaþ-i Veli'yi anma etkinlikleri için Nevþehir'e gittiðini açýklayan
Ceylan, sevgi, saygý, hoþgörünün yýllardýr düstur edinilen ve fitilini ateþleyen Hacý Bektaþ-i Veli'nin "gözde nur,

gönülden gelir" ve "En büyük keramet, çalýþmaktýr", "Ýncinsen de incitme" sözlerini hatýrlatan Muharrem
ayýnýn içerisinde bulunduðunu kaydetti. Ceylan, kardeþliði, sevgi, saygý
ve hoþgörünün temellerinin atýldýðý bu
güzel ayda Allah'tan herkese hayýrlý,
saðlýklý ömürler diledi.

"MÝLLET, MENDERES VE ÖZAL'A
YAPILANLARI RECEP TAYYÝP
ERDOÐAN'A YAPTIRTMADI"
Milletin yanýnda olan, milletle birlikte yol yürümeye baþlayan millet sevdalýlarýna karþý birilerinin operasyona
giriþtiðini kaydeden Ceylan, 1950'li
yýllarda Adnan Menderes'e sahip çýký-

lamadýðýný, 1980 darbesinden sonra
da Özal'ýn bu millete kendisini adadýðýný söyledi.
Özal'ýn da milletle yol yürüdüðü
için önünün kesildiðini dile getiren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, "Özal'a,
Menderes'e sahip çýkamamanýn acýsý
hala içimizdedir. 2000'li yýllarda da
Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan, tüm dünya üzerinden Türkiye
üzerine oyun oynayanlara karþý duran
kiþidir. O'nu da birileri önünü kesmek
için düðmeye bastý ve 15 Temmuz hain darbe giriþimi ile karþý karþýya kaldýk. Ama, bu millet ne Menderes'e, ne
Özal'a yapýlanlarý Recep Tayyip Erdoðan'a yaptýrmadý. Dimdik onun yanýnda durdu. O gece Recep Tayyip Erdoðan'a sahip çýktý" diye konuþtu.
Bu ülkede beka sorunu yok diyenlerin, iþi soðutmaya aldýðýný ileri süren
Milletvekili Ceylan, "Bu ülke üzerinden
hala oyunlar oynanýyor. Libya'da tezkerede, Suriye'de terör devleti kurulmasý diye Mehmetçik, polis, askerimiz

orda kelle koltukta mücadele ediyor.
Bu tezkereye hayýr diyenlerden millete hayýr gelir mi? Bu tezkereye hayýr
diyenlerden, Türkiye'ye hayýr gelir
mi?" açýklamasýnda bulundu.
"O PARTÝ ALTINDAN ÇEKÝLÝRSE
6'LI MASA ÇÖKER"
6'lý masaya yönelik de eleþtirilerde
bulunan Milletvekili Ceylan, "Bir altýlý
masa var, bir de altý masayý tutan terör örgütü ile ayný yolu yürüyen bir
parti var. O parti çekilsin, o masa çöker. Milletimiz o masayý tutaný görüyor. Bunlar kendi aralarýnda anlaþamýyorlar ki, memlekete ne hayýr gelecektir" dedi.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Çorum mitingiyle ilgili de Çorum'un 2023 ile ilgili kararýný verdiðini
söyleyen Ceylan, "Çorum kararýný
verdi; Cumhurbaþkanýmýzýn yanýnda
dimdik duracaðýný tüm dünyaya haykýrdý" sözleriyle konuþmasýný tamamladý.
(Haber Merkezi)
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HÝTÜ'DE DOLULUK
ORANI YÜZDE 99

YKS-2022 Merkezi Yerleþtirme
Sonuçlarýna göre, Hitit Üniversitesi'ni tercih eden öðrencilerin sayýsýnda önemli artýþ gerçekleþti.
Hitit Üniversitesi, ÖSYM tarafýndan açýklanan YKS-2022 Merkezi
Yerleþtirme Sonuçlarýna göre yaklaþýk yüzde 100 doluluk oranýna ulaþtý.
Sonuçlarýn açýklanmasýnýn ardýndan
geçen yýl ilk yerleþtirme sonrasý yüzde 68,12 olan üniversite geneli doluluk oraný bu yýl yüzde 99,42'ye yükseldi.
Sonuçlarla birlikte Hitit Üniversitesinde lisans kontenjanlarýnda yüzde 98,34, ön lisans kontenjanlarýnda
ise yüzde 100'lük doluluk yaþandý.

81 PROGRAMDA YÜZDE 100
DOLULUK URANINA ULAÞILDI
Merkezi Yerleþtirme Sonuçlarý ile
birlikte toplam 83 programýmýzdan
58'i ön lisans, 23'ü lisans programý
olmak üzere 81 programýmýzda yüzde 100 doluluk oranýna ulaþýldý.
Týp, Fen Edebiyat, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler, Ýlahiyat ve Saðlýk Bilimleri
Fakültelerinin tüm bölümleri dolarken Mühendislik Fakültesi'nde ise 2
bölümde yüzde 100 doluluk yaþandý.
Üniversitemizde ön lisans eðitimlerinin verildiði 7 Meslek Yüksekokulu'ndaki tüm programlar da yüzde
100 doldu.

KAHVE TELVESÝNÝN
FAYDALARI NELERDÝR? -2-

4 BÝN 49 ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝ
ÖSYM
tarafýndan
yapýlan
merkezi yerleþtirme ile okul bincileri
için tanýnan kontenjanlar dahil olmak toplam 4 bin 49 öðrenci üniversitemize kayýt yaptýrmaya hak kazandý.
Spor Bilimleri Fakültesi ile Güzel
Sanatlar Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi'nin gerçekleþtireceði özel yetenek sýnavlarýnýn ardýndan 270 öðrencinin daha Hitit Üniversitesine
yerleþmesi bekleniyor.

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

04:12
05:46
12:49
16:37
19:42
21:10

TARiHTE BUGÜN
1964- Türk güreþçiler Tokyo Olimpiyatlarý'nda 2 altýn, 3 gümüþ ve 1 bronz madalya
kazandýlar.
1998- Büyük jüriye ifade veren ABD Devlet
Baþkaný Bill Clinton, Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ile olan iliþkisini itiraf etti.
1999- 17 Aðustos Depremi
2007- Atlas Jet'e ait bir yolcu uçaðý kaçýrýldý. Hiçbir can ve mal kaybýnýn olmadýðý kaçýrma eyleminin ABD' yi protesto etmek amacýyla yapýldýðý belirlendi. Uçak Antalya Havalimaný'na indirildi.
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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

ÖZTÜRK: YENÝ BAÞARI
HÝKAYELERÝNÝ BÝRLÝKTE
YAZACAÐIZ
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ali Osman Öztürk, üniversite yerleþtirme sonuçlarýyla ilgili yaptýðý deðerlendirmede, lisans kontenjanlarýnda yüzde 98,34, ön lisans kontenjanlarýnda ise yüzde 100'lük doluluk
yaþandýðýnýn altýný çizerek üniversiteyi tercih edenlerin sayýsýnda
önemli bir artýþýn gerçekleþtiðini belirtti. Hitit Üniversitesini tercih eden
öðrenci ve ailelerini tebrik eden Prof.
Dr. Öztürk, þöyle devam etti:
"Genç, dinamik, þehriyle bütünleþmiþ ve her geçen gün yeni baþarýlara imza atan Hitit Üniversitesini
tercih ederek aramýza katýlan öðrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum. Odaðýmýzda öðrencilerimiz var.
Birlikte üretmeyi ve uygulamayý
önemsiyoruz. Hitit Üniversitesinde
uygulayarak öðrenecek, aldýðýnýz
eðitimin çýktýlarýný görebilecek ve bilgiyi üretime dönüþtürmenin yollarýný
keþfedeceksiniz. Ýstihdam odaklý
eðitim anlayýþýmýzla, baþarýlý gelecek için gereken bilgi ve donanýmý
öðrencilerimize eksiksiz kazandýra-

caðýmýzdan kimsenin þüphesi olmasýn." diye konuþtu.
Eðitim-öðretim faaliyetleri dýþýnda
sosyal, kültürel ve sportif alanlarda
da öðrencilerin kendilerini geliþtirmelerine büyük önem verdiklerini ifade
eden Rektör Öztürk, "Hitit Üniversitesinde her alanda kendinizi geliþtirebilir, kulüp etkinlikleriyle kaliteli zaman geçirebilirsiniz. Kendinizi ait
hissedeceðiniz en az bir öðrenci kulübü bulacaðýnýzdan eminim" ifadelerini kullandý.
Ülkemizin geliþmesine ve büyümesine katký saðlamak adýna tüm
paydaþlarla birlikte çalýþmalarýn gayretle sürdürüldüðünü söyleyen Öztürk, Türkiye'nin kýsa, orta ve uzun
vadede hedeflerine ulaþmasý, gençlerimizin analitik düþünen, yeniliklere
açýk, nitelikli ve deðerlerine baðlý
olarak yetiþmesiyle mümkün olacaktýr. Ülkemizin geleceði olan gençlerimize tüm olanaklarýmýzla elimizden
gelen desteði vereceðiz ve yeni baþarý hikayelerini birlikte yazacaðýz.
Üniversitemizi tercih ederek aramýza
katýlan öðrencilerimizi kutluyorum.
Üniversitenize hoþ geldiniz" dedi.
(Gizem Galatalý)

DSi, Çorum’da
bir araya gelecek
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Devlet
Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürü hemþehrimiz Prof. Dr.
Lütfi Akca'yý ziyaret etti. Kavuncu, önümüzdeki günlerde DSÝ'nin Çorum'da bir koordinasyon toplantýsý yapacaðýný söyledi.
DSÝ Genel Müdürü
hemþehrimiz Prof. Dr. Lütfi
Akca'nýn
baþkanlýðýnda
gerçekleþtirilecek toplantýda, DSÝ'nin Çorum yatýrýmlarý ele alýnacak.
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Genel
Müdür Prof. Dr. Lütfi Akca'yý
ziyaret
ederek,
DSÝ'nin Çorum'da devam
eden ve planlanan yatýrýmlarý hakkýnda fikir alýþveriþi

ve deðerlendirmelerde bulunduklarýný söyledi.
Kavuncu, "DSÝ Genel
Müdürümüz Prof. Dr. Lütfi
Akca hocamýzý ziyaret ederek, DSÝ'nin ilimizde devam
eden ve planlanan yatýrýmlarý konularýnda, fikir alýþveriþi ve deðerlendirmelerde bulunduk.
Ayrýca
önümüzdeki
günlerde ilimizde, DSÝ yatýrým ve hizmetlerinin masaya yatýrýlacaðý, Çorum DSÝ
Koordinasyon toplantýsý
hakkýnda istiþarelerde bulundu. Genel müdürümüze
misafirperverlikleri ve ülkemize, ilimize yaptýklarý, yapacaklarý önemli hizmetleri
nedeniyle teþekkür ediyorum" dedi.
(Çaðrý Uzun)

HÝNDÝBA NEDÝR?
Hindiba, tarlalarda, yol kenarlarýnda, dað bayýrlarýnda, ince tüylerle kaplý, 1 metreye kadar boylanabilen, Haziran - Eylül aylarýnda morumsu çiçekler
açan bir bitkidir. Toprakta 20 cm alta
kadar inen kökleri vardýr. Hindiba döktüðü tohumlarla çoðalýr.

CHP'den halka aþure ikramý
Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkanlýðý, Muharrem ayý nedeniyle
vatandaþlara aþure ikram etti.
Parti binasý önü Gazi Caddesi üzerinde vatandaþlara aþure
ikram eden CHP'li yöneticiler,
Muharrem ayýnda tutulan oruçla-

rýn kabul olmasýný diledi.
Aþure daðýtýmýna Ýl Baþkaný
Mehmet Tahtasýz, Merkez Ýlçe
Baþkaný Ulaþ Tokgöz, Ýl Gençlik
Kollarý Baþkaný Onur Topkül,
Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Hanim Ergül, önceki dönem

KAHVE TELVESÝNÝN
DÝÐER FAYDALARI VE
KULLANIM ALANLARI
NELERDÝR?
- Týkanmýþ Lavabolarda Etkili: Lavabo açmak için
kimyasal birçok ürün kullanýlabilir. Kimyasal ürünler kadar doðal ürünler ile de
lavabolarý açmak mümkündür. Bir miktar su kaynatýn. Kaynamýþ suyun içine
bir miktar karbonat ve bir miktar kahve
telvesi atýn. Bu suyu týkanmýþ lavaboya
dökün. Bu þekilde lavabo açýlacaktýr.
- Kötü Kokularý Giderir: Buzdolabýndaki kötü kokularý gidermek artýk sizin
elinizde ve kötü kokularý gidermek için
farklý birçok yöntem mevcuttur. Ýçtiðiniz
kahvenin telvesini çöpe atmak yerine
bir kaseye koyarak kurutun. Kurutulmuþ telveyi buzdolabýna koyun. Buzdolabýndaki kötü kokularý çekmekte oldukça etkili olacaktýr.
- Çiçeklere Gübre Olarak Verebilirsiniz: Çiçeklerinize doðal gübre hazýrlamak mümkündür. Sardunya, açelya gibi hemen hemen herkesin evinde bulunan çiçeklere telve verilebilir. Bu þekilde telve, gübre görevi görür ve topraðý
besler. Ayrýca çiçeklerinize telveyi gübre gibi ekleyerek salyangozlarý, sinekleri de çiçeklerden uzak tutabilirsiniz.
- Sarýmsak Soðan Kokusunda Etkili: Soðan yada sarýmsak doðradýktan
sonra herkesin elleri kokar. Bu kokudan kurtulmak için kolonya dökülür, eller güzelce yýkanýr. Fakat yine de etkili
olmaz. Ellerdeki soðan ve sarýmsak kokusunu geçirmek için kahve telvesi ile
eller güzelce ovularak yýkanýr. Bu þekilde ellerdeki soðan ve sarýmsak kokusunun geçmesi saðlanabilir.
- Yanýk Tencerelere Çözüm: Yemek
yaparken kimi zamanlar yemeðin dibi
tutabilir. Dibi tutan yemek çöpe atýlsa
da bir de dibi tutan tencerenin temizlenmesi gerekecektir. Ýþte dibi tutan
tencerenin kolay temizlenmesi için de
telveye baþvurulabilir. Yanan tencerenin içine bir miktar kahve telvesi atýn.
Sünger ya da tel yardýmý ile dibi yanan
tencereyi ovalayýn. Yanan kýsmý bu þekilde kahve telvesi sayesinde temizleyebilirsiniz.

Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoðlu, Ýl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, Ýl-Ýlçe Yönetim Kurulu
Üyeleri, Kadýn Kollarý üyeleri,
Atatürkçü Düþünce Derneði Çorum Þube Baþkaný Uður Demirer
ve bazý partililer katýldý.
Aþure duasýný Aþýk Mustafa
Alegöz yaparken, daha sonra Ýl
Baþkaný Mehmet Tahtasýz ve Kadýn Kollarý yöneticileri, partililere
ve vatandaþlara aþure daðýttý.
Ýl Baþkaný Tahtasýz, "Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'in
72 yakýný ile birlikte 680 yýlýndaki
Aþure gününde þehit edilmesi
sonrasý Muharrem ayý matem ayý
olarak görülmüþ, bu matem atmosferinde tutulan oruç ise Anadolu'da Yas-ý Matem Orucu olarak adlandýrýlmýþtýr" dedi.
Tahtasýz, Kerbela þehitlerini
bir kez daha saygýyla andýklarýný
belirterek, tutulan oruçlarýn kabul
olmasýný diledi. (Gizem Galatalý)

HÝNDÝBANIN FAYDALARI
- Ýþtah açar.
- Hazmý kolaylaþtýrýr.
- Sindirim sistemini güçlendirir.
- Mide sývýlarýný düzenler.
- Romatizma kaynaklý kemik aðrýlarýna karþý faydalýdýr.
- Karaciðer iltihaplanmalarýna karþý
iyi gelir.
- Ciltteki kýrýþýklýklara karþý faydalýdýr.
- Kaný temizler.
- Ýdrar söktürücüdür.
- Ciltteki akne ve sivilceleri temizler.
- Saçlarý kuvvetlendirir.
- Ateþ düþürür vücuda direnç verir.
Ayrýca þeker hastalarýnýn hindibanýn saplarýný yemesi faydalý gelir. Düzenli olarak bu bitkinin tüketiminde þeker hastalýðýnýn zararlý yanlarýndan korumaktadýr.
Baðýrsaklarý yumuþatýcý, hazmý kolaylaþtýrýcý, idrar ve gaz söktürücü bu
bitki sindirim sistemi sorunlarýna karþý
birebir faydalýdýr. Adet döneminde ise
aðrýlý adet geçirmeye karþý faydalý gelir.
Halsizliðe karþý ve ateþ düþürücü
özelliði bulunan bu bitkinin safra kesesi
hastalýklarýna da faydalý geliyor. Safra
kesesi taþý oluþumunu engeller, olan
taþlarýnda büyümesini önler.
Bu bitkinin fazla tüketimi dalaðýnýza
zarar verebilir. Bu yüzden her bitkinin
yararý olduðu gibi fazla kullanýmýn da
zararý olabiliyor.
HÝNDÝBANIN KULLANIMI
2 tatlý kaþýðý hindibanýn kökleri alýnýr
ve demliðin içinde bulunan 1 su bardaðý suya konulur ve kaynatýlýr. Kaynadýktan sonra demlenmesi beklenir daha
sonra süzülerek kullanýma hazýrlanýr.
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BUCA'YI TEK 1-0
GOLLE GEÇTiK

Çorum FK, hazýrlýk maçýnýn ikinci
yarýsýnda Salih Zafer Kurþunlu'nun attýðý
golle karþýlaþmayý 1-0 kazandý.
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Minikler Futbol Turnuvasýnda kuralar çekildi
Çorum Belediyesi, Çorum Gençlik ve Spor Ýl
Müdürlüðü ve Amatör Spor Kulüpleri iþ birliði ile
düzenlenen Geleneksel Minikler Futbol Turnuvasýnda kura çekimi tamamlandý. Turnuvada bu
yýl 33 takým mücadele edecek.
Geleneksel Minikler Futbol Turnuvasýnda kura çekimlerinin yapýldýðýný belirten Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, "bu yýl 33 takýmýmýz turnuvalarda kýyasýya mücadele edecek
20 Aðustos Cumartesi günü baþlayacak turnuvamýza katýlan tüm takýmlara baþarýlar diliyor,
katký saðlayan herkese teþekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
"SPOR KENTÝ ÇORUM" VURGUSU
Çorum'u spor kenti yapmak için göreve geldikleri günden beri önemli spor yatýrýmlarýnýn
hizmete sunduklarýný vurgulayan Belediye Baþkan Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, "Her zaman sporun
ve sporcunun yanýnda yer alýyor, gençlerimizi
spora teþvik ediyoruz. Çorum'u bir spor kenti
haline getirmek için göreve geldiðimiz günden
beri spora ve sporcuya desteklerimizi artýrarak
devam ettiriyoruz." dedi.
Baþkan Aþgýn, "Yavrularýmýzýn spor alýþkanlýðýný
kazanmalarý ve sportif baþarýlarý teþvik etmek için
þehrimizde mahalle spor
salonlarý, nizami sentetik
çim sahalar, semt sahalarý,
yarý olimpik yüzme havuzlarý gibi tesisleri hizmete sunuyor, spor malzemesi desteði, turnuvalar, yarýþmalar
düzenliyoruz" diye konuþtu.
(Abdulkadir Söylemez)

Genç karatecilerden iki Türkiye derecesi
Anadolu Yýldýzlar Ligi Karate
Türkiye Finalleri'nde Çorumlu sporcular Türkiye üçüncüsü oldu.
Anadolu Yýldýzlar Ligi Karate
Türkiye Finalleri, 9-10 Aðustos tarihleri arasýnda Hatay'ýn Ýskenderun
ilçesinde gerçekleþtirildi. Finallere

Çorum'dan katýlan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcularý Ahmet Emin Demir ile Kayra
Yaðlý, Türkiye üçüncüsü oldu. Genç
sporcular madalya sevinci yaþarken, antrenörleri genç sporcularý
tebrik etti. (Abdulkadir Söylemez)

Nafican Yardýmcý
Trabzon yolcusu
Çorum FK altyapýsýndan yetiþip Konyaspor'a transfer olan Sungurlulu Nafican Yardýmcý yeni takýmýyla sözleþme imzaladý.
1461 Trabzon FK, Süper Lig ekibi Konyaspor'un 21 yaþýndaki sol bek oyuncusu
Nafican Yardýmcý ile satýn alma opsiyon hakký 1461 Trabzon'da olmak üzere 1 yýllýk kiralýk olarak sözleþme imzaladý. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Uzun'un katýlýmý ile yapýlan
imza töreninde genç oyuncu kendisini 1 yýllýðýna kulübe baðlayan sözleþmeye imza attý.
Ýmza töreninde konuþan Yönetim Kurulu
Üyesi Ahmet Uzun, transferin hayýrlý olmasýný dilerken, "Ýnþallah Nafican takýmýmýzda
çok baþarýlý olacak. Bu sezon genç bir kadro kuruyoruz. Birkaç transferimiz daha olacak. Sonrasýnda lige hazýr bir þekilde baþlayacaðýz" dedi.
(Haber Merkezi)
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TOPLU ULAÞIM TAMAMEN
BELEDiYEYE EMANET
Çorum Belediyesi, kentteki tüm özel halk otobüslerini satýn aldý.
Toplu ulaþým hizmetinin tamamý artýk belediye tarafýndan yürütülecek.
Çorum'da
þehir içi toplu
ulaþýmda özel
þirket dönemi
sona erdi. Hitit
Ulaþ A.Þ'den
HABERÝ
tüm otobüs ve
ÝZLEMEK ÝÇÝN
hatlarý
satýn
KODU OKUTUN
alan Çorum Belediyesi 54 araçla toplu ulaþým
hizmeti yürütecek.
Çorum'da toplu ulaþýmla ilgili sorunlarý çözmek için giriþimlerde bulunan Çorum Belediyesi, ilk etapta Hitit Ulaþ A.Þ.'den
toplu ulaþým sistemi ve 18 otobüsü satýn almýþtý.
Ardýndan 23 otobüsü daha
satýn alan Çorum Belediyesi,
son olarak kalan diðer otobüsleri de alarak þehir içi toplu ulaþýmda tek söz sahibi oldu.
"HEDEF, TOPLU
ULAÞIMDA KALÝTEYÝ
ARTIRMAK"
Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
Çorum halkýnýn daha
konforlu ve kaliteli
hizmet sunabilmek
için toplu
ulaþýmýn arBaþkaný
týk ta- Dr.Belediye
Halil Ýbrahim Aþgýn

mamen belediye tarafýndan yürütüleceðini açýkladý. Aþgýn
"Þehrimizdeki tüm halk otobüsleri Çorum Belediyesine ait
BELTAÞ þirketinin mülkü haline
geldi. Böylece toplu ulaþým hizmeti tamamen belediye eliyle
yapýlmaya baþladý. Böylece,
toplu ulaþým hizmetimizi yeniliklerle beraber daha kaliteli olarak
yürüteceðiz. Þu anda hatlarda
çalýþan belediyemize ait 56 adat
aracýmýz var. Çorum Belediyesi
kendi personeli ve kendi araçlarý ile vatandaþlarýmýza daha iyi
bir hizmet sunacaktýr." dedi.
"BELEDÝYE FARKI
HÝSSEDÝLECEK"
Toplu ulaþýmda Çorum için
devrim niteliðinde bir döneme
girildiðini belirten Baþkan Aþgýn, "Toplu ulaþýmda kaliteyi hýzla artýracaðýz. Þoförlerimizin eðitimlerine de
baþlýyoruz.
Türkiye'nin en kaliteli toplu
ulaþým hizmetini Çorum Belediyesi olarak
sunacaðýz. Hemþehrilerimize hayýrlý
uðurlu olsun." dedi.

ONLÝNE ÝÞLEMLER
VATANDAÞA KOLAYLIK
SAÐLAYACAK
Toplu ulaþýmý tamamen devralan Çorum Belediyesi bazý yeni uygulamalarý da hayata geçirdi. Baþkan Aþgýn, personelin kýlýk-kýyafet düzenlemesi, yeni satýþ noktalarý, internet üzerinden
bakiye yükleme, sorgulama iþlemleri, "otobüsüm nerede" uygulamasý, hat hareket saatleri
gibi bazý yenilikler getirdiklerini
açýkladý.
Belediye Baþkaný Aþgýn,
https://www.akillibiletim.com/ internet adresinden ve cep telefonlarý için "Asis Akýllý Bilet" uygulamasýndan online bakiye
yükleme ve sorgulama iþlemlerinin yapýlabildiðini belirtti.
ÖÐRENCÝLERE MÜJDE
Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn açýklamasýnda
öðrencilere de müjde verdi. Aþgýn, öðrenciler için abonman
sistemi uygulayacaklarýný duyurdu. Baþkan Aþgýn "Geçmiþte
özel halk otobüsü iþletmecilerinden öðrencilerimiz için abonman sistemine geçmeyi talep
etmiþtik. Firma buna sýcak bakmamýþtý. Þimdi toplu ulaþýmýn
hizmetinin tamamen belediyemiz tarafýndan yapýlmasý üzerin-

de þehrimizde örgün eðitim öðrencileri için abonman sistemine
geçiyoruz. Ýlk defa þehrimizde
öðrencilerimiz abonman sistem
ile tanýþmýþ olacak. Abonman
uygulamamýz öðrencilerimize
hayýrlý uðurlu olsun" dedi.
"ÖZEL OTOBÜSLERE
SON ANA KADAR
DESTEK VERDÝK"
Pandemi döneminde yaþanan zorluklardan dolayý özel
halk otobüslerine günlük 40 litre
mazot desteði verdiklerini hatýrlatan Baþkan Aþgýn "Biz fedakarlýk yapmak adýna pandemi
döneminde baþlayan desteðimizi son ana kadar devam ettirdik.
Bu anlamda da Çorum Belediyesi olarak tüm Türkiye'ye örnek
olacak bir desteði sunduk" ifadelerini kullandý. (Çaðrý Uzun)

Çorum, muhalefet mesajýyla
ulusal basýnýn gündeminde
AK Parti Çorum Ýl
Baþkaný Yusuf Ahlatcý Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Çorum mitinginde asýlan pankartlarýn
Türkiye
gündeminde damga
vurduðunu söyledi.
Ahlatcý, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn ilgisini çeken altýlý masaya gönderme yapýlan iki pankartýn ulusal basýndan da geniþ yer bulduðunu
açýkladý.
KADEÞ
Barýþ
Meydaný'nda yapýlan törende alana
asýlan pankartlar mitinge gelen herkesin dikkatini çekti. Pankartlarda, "6'lý
masa menüsü; yalan çorbasý, koltuk kebabý, kandil
dolmasý, SELO kahvaltýsý,
Washington
portakal",
"Leblebi koydum tasa, doldurdum basa basa, aðzýnýzda kuþ tutsanýz size oy yok
6'lý masa" ifadeleri yer aldý.
Bir diðer pankartta ise
"Leblebi koydum tasa, doldurdum basa basa, aðzýnýzla kuþ tutsanýz size oy yok
altýlý masa" ifadeleri kullanýldý.

‘Birlikte yürüyecek
çok yolumuz var'
Pankartlar ulusal medyanýn ilgi odaðý oldu. Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn Çorum mitinginden memnun
ayrýldýðýný dile getiren Ýl
Baþkaný Ahlatcý, Çorum
teþkilatlarý olarak baþarýlý
bir mitinge imza attýklarýný
söyledi.
"Çorumlunun yaptýðýný
herkes yapamaz" sözünü
tekrar Türkiye gündemine
taþýmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný ifade eden Ahlatcý, AK Parti teþkilatlarý
olarak bunu bir kez daha is-

patlamýþ olduklarýný kaydetti.
Muhalefet partilerinin
gelecek vaat etmediðini dile getiren Ahlatcý, Recep
Tayyip Erdoðan düþmanlýðý
ile bir araya gelen bu masaya Çorumlularýn oy vermeyeceðini söyledi.
6'lý masanýn gizli ortaðý
HDP olduðunu iþaret eden
Ahlatcý, bu masada bulunan muhalif partilerinin bunu açýklama cesareti gösteremediðini ifade etti.
(Haber Merkezi)

AK Parti'nin Çorum'daki yöneticileri, Uðurludað'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) istiþare toplantýsýna katýldý.
AK Parti Milletvekili ve
MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý ve Ýl Genel Meclis Baþkaný
Mehmet Bektaþ, MHP Ýlçe Teþkilatý tarafýndan düzenlenen istiþare ve deðerlendirme toplantýsýna katýldý.
Toplantýda MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Mevlüt Karakaya, MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Ýl Baþkaný Agah
Karapýçak da yer aldý.
AK Parti Milletvekili ve
MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, toplantýyla ilgili "Peygamberimiz Hz. Muhammed'in
Mekkeli müþriklere, söylemiþ
olduðu gibi; 'Güneþi sað elime
ayý da sol elime verseniz, vallahi ben davamdan vazgeçmem'.
Bizim davamýz cumhurla, büyük güçlü Türkiye! Sefer bizim,
zafer Allahýndýr. Dik duruþumuz ve tarihimiz bazýlarýný rahatsýz ediyor. Unutmayýn, geçmiþini bilmeyenler, geleceðini
de bilemez ve geleceði de olmaz! Birlikte yürüyecek daha
çok yolumuz var. Aþkýmýz, sev-

damýz, yarimiz, yarýnýmýz, vatanýmýz var. Her þey Türkiye
için, demokrasi için, özgürlük
için, kardeþlik için" ifadelerini
kullandý.
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý da "Cumhur Ýttifaký

sadece seçimlerde Ýktidar olmak için kurulan bir ittifak deðil.. Ýç ve dýþ þer güçlere de birlikte karþý koyma ve bunlara
karþý mücadele etmek için kurulan birlikteliðin adýdýr" diye
konuþtu. (Sümeyra Özdoðan)

