BAY GEÇTÝÐÝ HAFTADA DA LÝDERLÝÐÝ KAPTIRMAYAN
ÇORUM FK, SÝVAS DEPLASMANINDA GALÝBÝYET PEÞÝNDE

Kýzýlýrmak'ta temizlik
çalýþmasý baþladý
Kýzýlýrmak'ta debinin düþmesiyle birlikte
suyun duraðanlaþtýðý bölgelerde oluþan
bataklýk ve sazlýklarýn çevreye kötü koku
yaymasý, görüntü kirliliði oluþturmasý ile
harekete geçen ekipler, Osmancý Ýlçesi'nde
su seviyesinin düþtüðü bölgelerde otlarla
kaplanan ve bataklýk haline gelen kýsýmlarda temizlik çalýþmasý baþlattý. 5’TE

SiVAS'TAN
SiVAS'TAN LiDER
DÖNMEK
DÖNMEK iSTiYORUZ
iSTiYORUZ
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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Vali
Mustafa
Çiftçi

'Din görevlileri, çevresindeki
insanlarýn derdiyle dertlenen
örnek þahsiyetlerdir'
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Camiler ve
Din Görevlileri Haftasý nedeniyle yayýmladýðý mesajýnda "Camilerimiz; dini ve
milli deðerlerimizi kendisinde buluþturan, sosyal hayatýmýzda çok önemli bir
yere sahip olan ve insaný manevi huzura kavuþturan kutsal mekânlardýr" ifadelerini kullandý. 2’DE

2'nci Lig Beyaz Grupta 8'inci hafta maçlarý hafta içi oynanacak.
Geçtiðimiz haftayý bay geçen Çorum FK lider olarak gittiði Sivas'tan
galibiyet ile dönmek istiyor. Bugün saat 14.30'da baþlayacak maçta
temsilcimiz Çorum FK ligin alt sýralarýnda yer alan Sivas Belediyespor
ile puan mücadelesi verecek. 7’DE

1 TL

Amatör Spora 660
bin liralýk DESTEK
Her yýl düzenli olarak
Çorum Amatör spor
kulüplerine malzeme
desteði veren Çorum
Belediyesi bu yýl da
desteðini sürdürdü.
Geçen yýl amatör spor
kulüplerine 239 bin
TL'lik malzeme desteði veren Çorum Belediyesi, bu yýl desteði
yaklaþýk 3 katýna çýkararak 20 kulüplere
660 bin TL deðerinde
spor malzemesi hediye etti. 6’DA

Gültepe: Çorum önemli
ihracat artýþlarý yakaladý
Kontrolden çýkan
kamyon orta refüje girdi

Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM), Eylül ayý ihracat verilerini Ticaret Bakaný Mehmet Muþ'un katýlýmýyla
Trabzon'da açýkladý. TÝM Baþkaný Mustafa Gültepe yaptýðý konuþmada, Sakarya, Çorum, Konya ve
Gaziantep'in önemli ihracat artýþlarý yakaladýðýný belirterek, küresel ekonomideki olumsuz iklime raðmen
Türk ihracatçýsýnýn Eylül ayýnda da baþarýlý bir performans ortaya koyduðunu vurguladý 2’DE

Dedesinin
vasiyetini
yerine
getirdi

Sungurlu-Kýrýkkale karayolu
Çiftlik Mahallesi yakýnlarýnda Ankara
istikametine seyir halinde kamyonun,
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi sonucu orta refüje girmesi
sonucu olan kazada, araçta maddi
hasar meydana geldi. 3’TE

HAYVAN HASTANESi'NiN
Kavuncu: 100 yýllýk
özlem sona eriyor
AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu,
Týmarlý Sulama Suyu Projesi inþaatýný
ziyaretinde yaptýðý açýklamada
"Bayat, Ýskilip, Uðurludaðlý hemþehrilerimin 100 yýllýk özlemi olan sulu tarým
projesi TIMARLI, ilimize, bölgemize ve
ülkemize saðlayacaðý kazanýmlarla
Bayat'ýmýzý bölgenin Çukurovasý
yapacak" dedi. 4’TE

iNÞAATI 2023'TE BAÞLIYOR
Çorum Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanlarý Koruma Günü'nde
hayvan besleme etkinliði düzenledi. Çorum Belediyesi Geçici Hayvan Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleþtirilen etkinlikte
yapýlan açýklamada, 2023 yýlýnda ihalesi yapýlacak ve içerisinde
ameliyat ve müþahade odalarýnýn olacaðý hayvan hastanenin
inþaatýnýn baþlayacaðý ifade edildi. 5’TE

Yardým kömürüne göz
diken þebeke çökertildi

ÝNSANIN EVÝ
ANLAÞILDIÐI
YERDÝR

Ýskilip ilçesi Sanayi Sitesi yakýnlarýnda bulunan, Özel Ýdare Bakýmevi
deposunda meydana gelen yardým kömürlerinin çalýnmasý olayý nedeniyle baþlatýlan incelemede, depoda bulunan kömürlerin daha önce farklý þahýslar tarafýndan 10 kez çalýndýðý tespit edildi. Polis ekipleri tarafýndan operasyonda bakýmevi sorumlusunun da aralarýnda
olduðu 6 kiþi gözaltýna alýndý. 8’DE

- YAZISI 2’DE

Cümle Mühendisi

'MEDENÝ KANUN, KADINLARIN
ÖZGÜRLEÞME KANUNUDUR' 4’TE

Sungurlu'da yaþayan
damat, dedesinin vasiyetini yerine getirmek için
beþ gün beþ gece düðün
yaptý. Bahattin-Saniye
Keyvanoðlu çiftin oðullarý
Hasan Keyvanoðlu, ÝrfanYasemin Keyvanoðlu'nun
kýzlarý Sultan Keyvanoðlu
ile dünya evine girdi.
8’DE

PARKTA ÝÞLENEN CÝNAYETÝN
NEDENÝ BELLÝ OLDU 3’TE

SAÐLIKLI YAÞAM ÝÇÝN
YÜRÜDÜLER
2’DE

VALÝ ÇÝFTÇÝ, HASTALARI
YALNIZ BIRAKMADI 8’DE
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ÝNSANIN EVÝ
ANLAÞILDIÐI YERDÝR

Ekonomik güven endeksi eylül
ayýnda ayný düzeyde kaldý
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), tarafýndan
ekonomide güven endeksi verileri açýklandý. Buna göre; ekonomik güven endeksi Eylül ayýnda
ayný düzeyde kalarak 94,3 deðerini aldý.
Ekonomik güven endeksi Eylül ayýnda ayný
düzeyde kalarak 94,3 deðerini aldý. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2022 yýlý Eylül ayý Ekonomik Güven Endeksi verisini açýkladý. Buna göre,
ekonomik güven endeksi Eylül ayýnda ayný düzeyde kalarak 94,3 deðerini aldý.
Bir önceki aya göre Eylül ayýnda tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranýnda artarak 72,4
deðerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde
1,7 oranýnda artarak 118,2 deðerini, perakende
ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,7 oranýnda artarak 115,9 deðerini, inþaat sektörü güven
endeksi yüzde 2,1 oranýnda artarak 88,1 deðerini aldý. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranýnda azalarak 100,2 deðerini aldý.
(Haber Merkezi)

Herkese Merhaba; bu hafta ''yaþadýklarýmdan öðrendiðim bir þey'' isimli þiiri uzun yýllar sonra yeniden okuma fýrsatý buldum. Ataol Behramoðlu'nun harika kaleminden çýkan
bu þiiri kendi yaþanmýþlýklarýmla birleþtirdim.
Zaman süzgecinden geçirerek ve þartlarý durumlarý o zamanýn þartlarýna göre deðerlendirerek yeniden hatýrladým. Þiiri hatýrlayamayanlar ya da bu zamana kadar hiç okumayanlar için de yeniden bir göz atmanýzý rica ediyorum.
Yaþadýklarýmýzdan öðreniyoruz ve öðrendiklerimize ''tecrübe'' diyoruz. Bu tecrübeyi
edinirken de birçok duygumuzu normal zamanlardakinden daha yoðun yaþýyoruz. Sevgiyi, nefreti, güveni, ihaneti, sadakati ve en
önemlisi de kýymeti. Aslýnda geçen þeyin ''zaman'' olduðunu daha sonradan idrak ediyoruz. Saatlerce gökyüzüne bakabilirsiniz; saatlerce denize bakabilirsiniz. Bir kuþa, bir gökyüzüne ya da bir aðaca…. Kopmayacak kökler salmaya çalýþýrýz; aðaçlarýn topraða tutunduðu gibi biz de bir yere ait olmaya çalýþýrýz.
Yaþam boyunca da bu arayýþla geçer zamanýmýzýn çoðu. 6 sene önce Mardin'e ilk git-

CÜMLE MÜHENDÝSÝ

tiðimde bir evin kapýsýnýn giriþindeki bir yazý
hayatýmý tekrar sorgulamama sebep olmuþtu.
Kapýnýn üzerinde '' neden eve gitmekten ibarettir hayat'' yazýyordu. O güne kadar belki bu
cümleyi ya da yakýn anlama gelecek benzer
cümleleri çok duymuþtum ama hiçbiri gördüðüm o an kadar etkilememiþti. Uzak ülkeler
çekiyordu beni; tanýmadýðým insanlar… Bütün kitaplarý okumak ve bütün hayatlarý tanýmak isteðiyle yaþadýðýmý zannediyordum. Aslýnda evimi özlüyordum ama evim neresi bilmiyordum.
Acýlarýn da sevinçler gibi insanlarý olgunlaþtýrdýðýný anladým. Hayatta yaptýðýmýz birçok þeyi aslýnda kendimiz için yapmadýðýmýzý; herkesin hayatýnda bir su damlasý kadar
var olabileceðimizi anladým. Ömür dediðimiz
þeyin hayata sunulmuþ bir armaðan olduðunu
ve hayatýn da insan sunulmuþ bir armaðan olduðunu keþfettim. Bütün bu arayýþýn, gidilen
yollarýn, çekilen sýkýntýlarýn ya da kederlerin
''anlaþýldýðý yeri arama'' telaþýndan olduðunu
gördüm. Hepimiz anlaþýlabileceðimiz bir yer
arýyormuþuz aslýnda hayatta ve bu arayýþ ev
dediðimiz yerde tamamlanýyormuþ.

Göçmen kuþlar gibiyiz aslýnda; sadece kanatlarýmýz yok. Yüz yýllardýr birçok kuþ türü bir
yerden baþka bir yere göç ediyor. Ve bu göç
sýrasýnda mola verdikleri ve dinlendikleri yerler oluyor. Zaman geçerken; günlerden bir
gün bu kuþlarýn dinlendikleri ada yaþanan bir
depremden dolayý sular altýnda kalýyor. Kuþlar yüz yýllardýr sadece bu yolda göç ettikleri
ve o ada üzerinde dinlendikleri için ada sular
altýnda kaldýktan sonra maalesef orada dinlenemiyorlar ve nesilleri tükeniyor.
Biz insanlar da böyleyiz; zaman içinde
geçmiþten geleceðe doðru göç ederken dinlenecek bir yer arýyoruz kendimize. Herhangi
bir yer deðil ama; anlaþýldýðýmýz ya da anlaþýlmak istediðimiz yeri arýyor ve hayatýmýz boyunca bu arayýþýmýz devam ediyor. O evi ya
da insanlarý bulduðumuzda da dinleniyor ve
yolculuðumuza kaldýðýmýz yerden devam ediyoruz. Hepinize yanýnda dinlenebileceðiniz
ve huzur bulacaðýnýz insanlar ve anlaþýlarak
yaþadýðýnýz bir ev diliyorum. Haftaya görüþmek üzere; sizi anlayan ve yanýnda anlaþýldýðýnýzý düþündüðünüz insanlarla keyifli bir
ömür diliyorum…

Gültepe: Çorum önemli
ihracat artýþlarý yakaladý
Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi
(TÝM) Baþkaný Mustafa Gültepe,
Çorum'un ihracatýnda önemli artýþ
yaþandýðýný söyledi.
Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi
(TÝM), Eylül ayý ihracat verilerini Ticaret Bakaný Mehmet Muþ'un katýlýmýyla Trabzon'da açýkladý.
TÝM Baþkaný Mustafa Gültepe
yaptýðý konuþmada, ihracatta kilogram baþýna birim deðerdeki artýþa
dikkat çekti. Gültepe, "Birim ihracat
deðerimiz geçen yýlýn eylül ayýna
göre yüzde 22 artýþla 1,62 dolara
yükseldi. Türkiye'nin enerji güvenliðinde bir sorun gözükmüyor. Enerji
yoðun sektörlerde ülkemiz güvenilir
tedarikçi olarak öne çýkýyor. Özellikle demir-çelik, çimento, seramik,
cam, gübre gibi sektörlerde talep
artýþý bekliyoruz" þeklinde konuþtu.
Mustafa Gültepe, 45 ilin ihracatýný artýrdýðý eylülde en çok ihracat
yapan ilk 5 ilin Ýstanbul, Kocaeli,
Bursa, Ýzmir ve Ankara þeklinde sýralandýðýný bildirdi. Sakarya, Ço-

Ticaret
Bakaný
Mehmet Muþ

TÝM Baþkaný
Mustafa
Gültepe

rum, Konya ve Gaziantep'in önemli ihracat artýþlarý yakaladýðýný belirten Gültepe, Trabzon'un da istikrarýný koruduðunu söyledi. Trabzon'un eylülde 84 milyon dolar ihracat gerçekleþtirdiðini anlatan
Gültepe, "Biz bu güzel þehrimizi
avantajlý konumu ve geniþ hinterlandý ile Rusya'ya, Kafkaslar'a,
Türk Cumhuriyetlerine açýlan
önemli bir kapý olarak görüyoruz.
Trabzon cumhuriyetimizin 100. yý-

lýnda 2 milyar dolarý hedefleyecek"
ifadelerini kullandý.
Gültepe, küresel ekonomideki
olumsuz iklime raðmen Türk ihracatçýsýnýn Eylül ayýnda da baþarýlý
bir performans ortaya koyduðunu
vurguladý. Genel Ticaret Sistemi
(GTS) kayýtlarýna göre eylül ayý ihracatýnýn yüzde 9,2 artýþla 22,6
milyar dolara ulaþtýðýný bildiren
Gültepe, þunlarý söyledi:
"22,6 milyar dolarla tüm zaman-

larýn en yüksek eylül ayý performansýný gerçekleþtirmiþ olduk. Ýhracatýmýz 9 ayda 188 milyar dolarý,
12 ayda ise 252 milyar dolarý aþtý.
Son 12 ayýn tamamýnda aylýk ihracat rekorlarý kýrdýk. Geçen ay 15
sektörümüz ihracatýný artýrýrken
kimyevi maddeler küresel piyasalardaki geliþmelerin de etkisiyle ilk
sýradaki yerini korudu. 2,9 milyar
dolarlýk ihracat gerçekleþtiren kimyevi maddeleri, 2,7 milyar dolarla
otomotiv, 1,9 milyar dolarla hazýr
giyim ve konfeksiyon, 1,7 milyar
dolarla çelik, 1,3 milyar dolarla
elektrik elektronik sektörü takip etti. Eylülde hububat, makine ve yaþ
meyve sebze mamulleri sektörlerimiz tarihlerinin en yüksek ihracatýný gerçekleþtirdi, Otomotiv, mobilya
ve mücevher sektörlerimizde de
dikkat çekici artýþlar var. Geçen ay
bin 942 firmamýz ihracat ailesine
katýldý. Söz konusu firmalarýmýz
114 milyon dolarlýk ihracat gerçekleþtirdi."
(ÝHA)

Vali
Mustafa
Çiftçi

Çiftçi: Din görevlileri,
çevresindeki insanlarýn
derdiyle dertlenen
örnek þahsiyetlerdir
Vali Mustafa Çiftçi, "Din görevlileri ve ayný zamanda sosyal hizmet gönüllüleri olarak
çalýþan, çevresindeki insanlarýn derdiyle
dertlenen örnek þahsiyetlerdir" dedi.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Camiler ve
Din Görevlileri Haftasý nedeniyle bir mesaj
yayýmladý. Çiftçi, mesajýnda, "Camilerimiz;
dini ve milli deðerlerimizi kendisinde buluþturan, sosyal hayatýmýzda çok önemli bir
yere sahip olan ve insaný manevi huzura
kavuþturan kutsal mekânlardýr.
Bu kutsal mekanlarýmýzda mihraplarý
imamsýz, minberleri hatipsiz, minareleri
ezansýz býrakmayan din görevlilerimiz, toplumda din görevlileri ve ayný zamanda sosyal hizmet gönüllüleri olarak çalýþan, çevresindeki insanlarýn derdiyle dertlenen örnek
þahsiyetlerdir. Bu duygu ve düþüncelerle,
"Camiler ve Din Görevlileri Haftasý"nýn, Ülkemiz ve milletimiz için hayýrlara vesile olmasýný temenni ediyor, kutsal mekânlarýmýzýn imar ve ihyâsýnda elinden gelen destek
ve katkýyý saðlamýþ, din hizmetinde bir ömür
tüketmiþ olan görevlilerimizi ve hayýr sahiplerimizi þükranla anýyor; kendilerine saðlýk,
huzur ve muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandý.
(Sümeyra Özdoðan)

SAÐLIKLI YAÞAM ÝÇÝN YÜRÜDÜLER
Çorum Kýzýlay Þubesi,
Dünya Yürüyüþ Günü'nde
Gazi Caddesinde yürüdü.
Çorum Kýzýlay Þubesi 3-4
Ekim 2022 Dünya Yürüyüþ
Günü dolayýsýyla toplumda
saðlýklý yaþama dikkat çekmek amacýyla için Gazi Caddesi'nde yürüyüþ etkinliði düzenledi.
Kýzýlay Çorum Þube Baþkaný Av. Hüseyin Kýlýç'ýn da
katýldýðý etkinliðe, çorum
merkez þube, gençlik kollarý,
kadýn kollarý ve vatandaþlar
da eþlik etti.
Ýl Baþkaný Av. Hüseyin Kýlýç, "Fiziksel aktivite bedensel, ruhsal ve sosyal saðlýðýn
korunmasý ve iyileþtirilmesi
açýsýndan büyük bir öneme
sahiptir. Yürüyüþ yapmak
tüm yaþtaki bireyler için en
yaygýn ve kolay uygulanabilen dayanýklýlýk (aerobik) aktivitesidir. Dayanýklýlýk aktiviteleri vücudumuzun oksijeni
kullanma kapasitesini arttýran, büyük kas gruplarýnýn dinamik ve ritmik olarak çalýþtýðý aktivitelerdir" dedi.

"GÜNDE EN AZ
60 DAKÝKA ORTA
ÞÝDDETTE FÝZÝKSEL
AKTÝVÝTE YAPMALI"
Sosyal mesafeyi koruyarak bireysel olarak yapýlan
yürüyüþ aktivitesinin fiziksel
ve ruhsal açýdan saðlýðý desteklediðini belirten Kýlýç, "Yürüyüþ kendimizin ve toplumun saðlýðýný riske atmadan
yapabileceðimiz ideal bir aktivitedir. Fiziksel aktivitenin
saðlýðýn koruyucu ve geliþtirici etkisinin görülebilmesi için
günlük aktivitelerin yaný sýra

yetiþkin yaþ grubunda haftanýn 5 günü en az 30 dakika;
5-17 yaþ grubu için ise günde en az 60 dakika orta þiddette fiziksel aktivite yapmalýdýr" ifadelerini kullandý.

"SPOR
TESÝSLERÝNDEN
FAYDALANABÝLÝRSÝNÝZ"
Fiziksel aktiviteyi yaþam
biçimi haline getirmek için
yürüyüþün önemine dikkat
çeken Kýlýç "Yürüyüþü günlük aktiviteleriniz içerisine kolayca yerleþtirebilirsiniz. Yü-

rüyüþ yapmak için ayrýca bir
alet veya özel hazýrlýk gerekmez. Gün içerisinde toplu taþýma aracý kullanýyorsanýz
ineceðiniz yerden bir-iki durak önce inip yürüyebilir veya
arabanýzý gideceðiniz yerin
önüne deðil birkaç sokak
uzaða park ederek gideceðiniz yere yürüyebilirsiniz. Ayrýca, size en yakýn belediyelere ait yürüyüþ yollarýndan
veya Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü'ne ait spor tesislerinden faydalanabilirsiniz" dedi.
(Sümeyra Özdoðan)
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Parkta iþlenen cinayetin
nedeni belli oldu
TOKÝ dolandýrýcýlýk
konusunda uyardý
Türkiye'nin farklý illerinde yaptýðý konutlarla dar gelirli vatandaþlarýn ev sahibi olmasýný
saðlayan Toplu Konut Ýdaresi, ev almak isteyenleri dolandýrýcýlara karþý uyardý. Kurum,
kýsa süre önce açýklanan sosyal konut projesi üzerinden Toplu Konut Ýdaresine ait, isim
ve logoyu kullanarak vatandaþlarý kandýrma
giriþiminde bulunulduðu ilan edildi. Toplu Konut Ýdaresi, "Yetkili bankalar dýþýnda kimseye
itibar etmeyin" uyarýsýnda bulundu.
Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) vatandaþlarý
sosyal konutlar üzerinden dolandýrarak kandýrmaya çalýþan kiþilere karþý uyardý. TOKÝ,
logosunun ve isminin kullanýlarak dolandýrýcýlýk giriþiminde bulunulabileceðini ifade etti.
TOKÝ VATANDAÞI UYARDI
Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük sosyal konut projelerinden olan kampanya kýsa süre
önce duyurulmuþ ve baþvuru yapan kiþi sayýsý 5 milyona ulaþmýþtý. TOKÝ'den ortaya çýkabilecek dolandýrýcýlýklara karþý uyarý geldi.
TOKÝ, sosyal medya hesabýndan yaptýðý
açýklamada ismi ve logosu kullanýlarak sahte
sosyal medya hesaplarý ve iletiþim numaralarý aracýlýðýyla dolandýrýcýlýk giriþiminde bulunulduðunu ifade etti.
TOKÝ'den yapýlan açýklamada þu ifadelere
yer verildi:
"Ýdaremiz tarafýndan satýþa sunulan konutlarýn baþvuru toplama, sözleþme imzalama, devir, teslim, tapu gibi iþlemlerinin tamamý Halkbankasý ve Ziraat Bankasýnýn yetkili
þubeleri aracýlýðý ile yapýlmakta, baþka bir
banka þubesi veya þahýs hesaplarý üzerinden
iþlem yapýlmamaktadýr. Vatandaþlarýmýzýn
maðduriyet yaþamamalarý için idaremizin internet sayfasý, '444 86 54' numaralý çaðrý
merkezi, onaylý kurumsal sosyal medya hesaplarý ve yetkili bankalar dýþýnda kimseye itibar etmemeleri, iþ ve iþlem yapmamalarý gerekmektedir."
(Haber Merkezi)

Çorum'da geçtiðimiz günlerde
yaþanan bir kiþinin öldüðü, iki kiþinin de yaralandýðý olayla ilgili gözaltýna alýnan üç kiþiden birisi tutuklandý. Ýki kiþi ise serbest býrakýldý.
Olay, Ulukavak Mahallesi Köprübaþý 30. Sokak üzerinde meydana geldi. Bölgede bulunan çocuk
parkýnda yaþanan olayda edinilen
bilgilere göre, Harun K. ve Erdin. K.
ile iki kiþinin arasýnda çýkan tartýþma kavgaya dönüþtü. Kavgada Harun ve Erdinç K. ile Ömer Faruk K.
yaralandý.
Hastaneye kaldýrýlan yaralýlardan Harun K., yapýlan tüm müdahalelere raðmen hayatýný kaybetti.
KAVGANIN NEDENÝ
BELLÝ OLDU
Olayýn ardýndan soruþturma
baþlatan Çorum Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri,
olayýn iki þüpheli arasýnda alacak-

verecek meselesi sebebiyle çýktýðý
tespit edildi.
BÝR KÝÞÝ TUTUKLANDI
Olayla ilgili yapýlan çalýþma kap-

samýnda üç þüpheli gözaltýna alýndý. Emniyetteki iþlemlerin ardýndan
adliyeye sevk edilen þüphelilerden
birisi, çýkarýldýðý mahkemece tutuklandý.

Tutuklanan þahýs, Çorum Kapalý Cezaevine teslim edildi.
Mahkeme, iki kiþi için ise adli
kontrol þartýyla serbest býrakýlmasý
kararýný verdi.
(Haber Merkezi)

Suç makineleri
kýskývrak
yakalandý

Kontrolden çýkan kamyon orta refüje girdi
Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda,
sürücüsünün kontrolünden çýkan kamyon bariyerlere çarparak orta refüje girdi. Kaza Sungurlu-Kýrýkkale karayolu Çiftlik Mahallesi yakýnlarýnda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sungurlu'dan An-

kara istikametine seyir halinde olan 06 DDA 346
plakalý kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje girdi. Meydana
gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken,
araçta maddi hasar meydana geldi.
(ÝHA)

Çorum Emniyet Müdürlüðü, birden fazla
suçtan aranan ve kesinleþmiþ cezasý bulunan beþ kiþiyi yakalayarak gözaltýna aldý.
Çorum Emniyet Müdürlüðünden yapýlan
açýklamaya göre aranan þahýslarýn yakalanmasýna yönelik yapýlan faaliyetler neticesi, "Kasten Yaralama" , "Mala Zarar Verme" , "Hýrsýzlýk", "Dolandýrýcýlýk" ve çeþitli
suçlardan haklarýnda kesinleþmiþ hapis cezalarý bulunan beþ kiþi yakalanarak gözaltýna alýndý.
Þüphelilerin Emniyette yapýlacak iþlemlerin ardýndan adliyeye sevk edileceði bildirildi.
(Haber Merkezi)

KUTLAMA
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn
(ÇTSO) olaðan genel kurulunda
yeniden göreve seçilen

ÇETÝN
BAÞARANHINCAL’ý
tebrik eder,
baþarýlarýnýn devamýný dileriz.

ÇORUM ESNAF VE SANATKARLAR
KREDÝ KEFALET KOOPERATÝFÝ
Yönetim Kurulu
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Kaya: Camiler Ýslam'ýn mührü din
görevlileri toplumun rehberidir
AK Parti Çorum Milletvekili Av. ocaklarý olduðunu kaydetti. CamiOðuzhan Kaya, Camiler ve Din lerden alýnan hikmet ve bilgilerle,
Görevlileri Haftasý'ný yayýmladýðý hýrs, kin, haset, gýybet, iftira gibi
bir mesaj ile kutladý.
her türlü kötü duygu ve düþünceKaya, camilerin bulunduklarý lerden arýnmayý, haram ve günahbölgeyi aydýnlatan kandiller ve Ýs- lardan uzak kalmanýn öðrenildiðini
lam'ýn mührü, din görevlilerinin
söyleyen Milletvekili Kaya, Caise toplumun rehberleri oldumilerin, bulunduklarý yörenin
ðunu dile getirdi.
sosyal hizmet ve iliþkilerin1-7 Ekim tarihinin Camide devamlýlýðý olan ve çevler ve Din Görevlileri Haftasý
resini aydýnlatan kandiller
olarak kutlandýðýný hatýrlatan
olduðuna iþaret etti.
Milletvekili Kaya, yüce diEcdadýmýz geçmiþnimin Ýslam'ýn iman
ten günümüze Camiedenler arasýnda
lerimizin yapýlmasý
sevgi, saygý, karve korunmasýna, din
deþlik ve dayagörevlilerinin toplunýþma bilincinin
mumuzda örnek bir
AK Parti Milletvekili
geliþmesi için
konumda tutulmaAv. Oðuzhan Kaya
evrensel prensýna hassasiyet
sipler getirdiðini, bu konuda çeþitli gösterdiðini ifade eden Milletvekili
müesseselerin oluþturulmasýný Kaya, "Camilerimize ömür veren,
öngördüðünü, bunlarýn baþýnda milletimizi ezanla günde 5 vakit
da camilerin geldiðini hatýrlattý.
camiye, mescide, namaza, kurtuDinimizin cami ve cemaate luþa, Allah'ýn huzuruna davet
verdiði önemi Peygamber Efendi- eden, mihrabý, minber ve kürsüyü
miz (sav)'in Hicreti esnasýnda da- mektep yapan, cami ve mescitleri
ha Medine'ye varmadan Kûba herkese, her gönle açan, zamaný
Mescidi'ni, Medine'ye ulaþýnca da ve mekaný güzelliklerle bezeyen,
ilk iþ olarak Mescid-i Nebevî'yi, ilahi kelamý aþk ve þevkle imanlý
bizzat çalýþarak ve teþvik ederek kulaklara ve kalplere, arz ve seinþa etmelerinden anlaþýldýðýnýn maya ileten hoca efendileri tebrik
altýný çizen Milletvekili Kaya, cami ediyorum. Hayatta olanlarýna saðve ibadethanelerin; edep, terbiye, lýk ve afiyet, vefat edenlere ise yüsevgi, saygý, hak ve hukuk anlayý- ce Allah'tan rahmet diliyorum" deþýnýn kazandýrýldýðý ilim ve irfan di.
(Fatih Yýldýrým)

KAVUNCU: 100 YILLIK
ÖZLEM SONA ERiYOR
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Týmarlý Sulama Suyu Projesi'nin inþaatýnda incelemelerde bulundu.
AK Parti Milletvekili Erol
Kavuncu, Týmarlý Sulama Suyu Projesi inþaatýný ziyaret etti. Ziyarette Milletvekili Kavuncu'ya Kaymakamý Yunus
Emre Bozkurtoðlu, Ýl Özel
Ýdare Genel Sekreteri Recep
Çýplak, Ýskilip Ýlçe Baþkaný
Yusuf Kaya, Belediye Baþka-

ALACA, BAYAT VE MECÝTÖZÜ ÝLÇE
JANDARMA KOMUTANLIKLARI
HÝZMET BÝNALARINA ÇALIÞMA ODASI YAPIMI
ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI (ÇORUM)
ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI JANDARMA GENEL KOMUTANLIÐI
ALACA, BAYAT VE MECÝTÖZÜ ÝLÇE JANDARMA KOMUTANLIKLARI HÝZMET BÝNALARINA ÇALIÞMA ODASI YAPIMI yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk
ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alýnacaktýr.
Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN: 2022/982207
1-Ýdarenin
a) Adý: ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI(ÇORUM) ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI JANDARMA GENEL KOMUTANLIÐI
b) Adresi: KARAKEÇILI MAH. SAMSUNYOLU CAD. ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý: 3642231111 - 3642230924
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve e-imza kullanýlarak indirilebileceði internet sayfasý:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu mal alýmýn
a) Adý: ALACA, BAYAT VE MECÝTÖZÜ ÝLÇE JANDARMA KOMUTANLIKLARI HÝZMET BÝNALARINA
ÇALIÞMA ODASI YAPIMI
b) Niteliði, türü ve miktarý: 3 ADET ÝLÇE J.K.LIÐI (ALACA, BAYAT VE MECÝTÖZÜ) HÝZMET BÝNALARINA ÇALIÞMA ODALARI YAPIMI Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer: ALACA, BAYAT VE MECÝTÖZÜ ÝLÇE J.K.LIKLARI HÝZMET BÝNALARI
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
d) Ýþe baþlama tarihi: Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe
baþlanacaktýr.
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati:12.10.2022 - 10:30
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri (e-tekliflerin açýlacaðý adres): ÇORUM ÝL J.K.LIÐI ÝHALE KOMÝSYON ODASI
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý unsurlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kiþilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklýk oranlarýna (halka arz edilen hisseler hariç) /üyelerine/kurucularýna iliþkin bilgiler idarece EKAP'tan alýnýr.
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri:
Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50
oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler.
4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
11 HAZÝRAN 2011 TARÝHLÝ VE 27961 SAYILI RESMÝ GAZETEDE YAYIMLANAN YAPIM ÝÞLERÝNDE BENZER ÝÞ GRUPLARI TEBLÝÐÝNÝN EK-1'ÝNDE BULUNAN; (B) ÜST YAPI (BÝNA ) ÝÞLERÝ BAÞLIÐININ, III.GRUP BÝNA ÝÞLERÝ ALT BAÞLIÐININ, 2. MADDESÝ "BI. VE BII. GRUBU ÝÞLERÝN DIÞINDAKÝ BÝNA ÝÞLERÝ" BU ÝHALEDE BENZER ÝÞ OLARAK KABUL EDÝLECEKTÝR.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
ÝNÞAAT MÜHENDÝSLÝÐÝ VEYA MÝMARLIK
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarýn, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1
Sýnýr deðerin altýnda teklif sunan isteklilerin teklifleri açýklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
BASIN: 1702098

ný Ekrem Ünlü, Ýl Genel Meclis Üyeleri Ahmet Tuna, Erdoðan Köroðlu, Duran Býyýk ve
bölge köylerin muhtarlarý katýldý.
Toplantýnýn ardýndan bir
açýklama yapan Milletvekili
Kavuncu, projenin yüzde
93'ünün tamamlandýðýný, 100
yýllýk sulu tarým özleminin sona erdiðini söyledi.
Kavuncu, açýklamasýnda
þu ifadelere yer verdi:
"Bayat, Ýskilip, Uðurludaðlý hemþehrilerimin 100 yýllýk
özlemi olan sulu tarým projesi
TIMARLI' nýn ilimize, bölgemize ve ülkemize saðlayacaðý kazanýmlarý anlattýk.
Ekonomiye, istihdama ve
üretime katký sunacak projenin çiftçilerimizin de yüzünü
güldüreceðini memnuniyetle

ifade ettik. DSÝ Genel Müdürlüðümüz ve DSÝ 5. Bölge Müdürlüðümüzün desteði ile
%93 seviyelerinde olan projemizin müteahhit firmanýn gayretleri ile en kýsa sürede tamamlanacaðýný belirttik. Projenin tamamlanan kýsýmlarýnda sulu tarýma baþlanan köylerimizdeki Muhtarlarýmýz, sulu tarýmla artan çeþitlenen

ürünlerden ve bu sene açýklanan taban fiyatlardan hemþehrilerimizin duyduðu memnuniyeti dile getirdiler. Tüm
paydaþlarýmýzla el birliðiyle
projenin tamamlanmasýyla
için titizlikle çalýþýyoruz. Týmarlý'nýn tamamlanmasýyla
Bayat'ýmýz adeta bölgemizin
Çukurova'sý olacaktýr."
(Fatih Yýldýrým)

Baþkan ile ilgili yaptýðý
paylaþým baþýna dert oldu
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Oðuzlar Ýlçe Baþkaný
Süleyman Þenol, Oðuzlar Belediye Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ile ilgili sosyal medya hesabýndan yaptýðý paylaþým
nedeniyle Çorum Adliyesinde
ifade verdi.
CHP Ýl Baþkaný Mehmet
Tahtasýz, konuyla ilgili olarak
Oðuzlar Ýlçe Baþkaný Süleyman Þenol ile birlikte Çorum
Adliye Sarayý önünde basýn
açýklamasý yaptý.
Tahtasýz, konuþmasýnda
þunlarý söyledi:
"AKP'nin Oðuzlar Belediye Baþkaný Muzaffer Yýldýrým'a muhasebesini tutmuþ
olduðu þirket tarafýndan 6 yýl
önce TCK'nin 158.Maddesi
gereði hakkýnda nitelikli dolandýrýcýlýk iddiasýyla dava
açýlmýþtýr. Dava sonucunda
mahkemenin, muhasebeci
Muzaffer Yýldýrým'a TCK'nýn
155. Maddesine göre güveni
kötüye kullanma suçundan 3
ay 10 gün hapis, 4980.- TL
para cezasý verdiðini ve mahkeme hükmünün açýklanmasýnýn geriye býrakýlmasýný
hükmettiðini 27 Eylül 2022 tarihinde Çorum yerel basýnýn-

dan öðrendik.
Bu haberi 27 Eylül 2022
tarihinde sosyal medya hesabýndan paylaþan Ercan Yýldýrým, Harun Çamiçi, Veli Çümlek, Bekir Kumdarý ve Oðuzlar
Ýlçe Baþkanýmýz Süleyman
Þenol ifade vermek üzere
29.09.2022 tarihinde Oðuzlar
karakoluna çaðrýlmýþlardýr.
Yerel basýnda çýkan haberlere
AKP'li Oðuzlar Belediye Baþkaný Muzaffer Yýldýrým tarafýndan mahkeme kararý ile
28.09.2022 tarihinde eriþim
engellemesi kararý çýkartýlarak sansür uygulanmak istenmiþtir. Söz konusu kararýn ar-

dýndan savcýlýk talimatý ile, ilgililerin ifadeleri alýnmýþtýr, sadece Oðuzlar Ýlçe Baþkanýmýz bugün Çorum Adliyesinde savcý tarafýndan ifadesi
alýnmak üzere çaðrýldýðý için
buradayýz. Unutulmamalýdýr
ki; AKP hükümeti yargýnýn
üzerinden elini acilen çekmelidir. Devletin dini adalettir.
Mustafa Kemal Atatürk'ün de
söylediði gibi "Adaletle hüküm
icra etmeyen bir hükümet çok
fenadýr. Adalet gücü baðýmsýz
olmayan bir milletin devlet halinde varlýðý kabul olunmaz."
Takdiri kamuoyuna sunuyoruz."
(Haber Merkezi)

'MEDENÝ KANUN, KADINLARIN
ÖZGÜRLEÞME KANUNUDUR'
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Kadýn Kollarý Baþkaný Kamile
Anar, "Medeni kanun, kadýnlarýn
özgürleþme kanunudur" dedi.
4 Ekim Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 96. yýldönümü
nedeniyle bir mesaj yayýmlayan
CHP Kadýn Kollarý Baþkaný Kamile Anar, "Bugün 4 Ekim Türk Medeni Kanunun 96. yýldönümü.
Mustafa Kemal Atatürk, bu kanunla biz kadýnlara sosyal ve kamusal
alanda birey olma hakkýný vermiþtir. Kadýnlarýn bu kanunla; erkeklerle eþit yurttaþ olma
hakký, evlenme, boþanma, mirastan eþit pay
alma gibi haklarý güvence altýna alýnmýþtýr.

Çaðdaþ bir toplum yaratmak için
kadýný özgür ve eþit bir birey haline
getirmek Türk kadýný için anlamlý bir
kazanýmdýr. Son zamanlarda Ýstanbul Sözleþmesi ve nafaka hakký gibi yaslar üzerinde tartýþma yaratýlarak üzerinde deðiþiklikler yapýlmaya çalýþýlmaktadýr. Oysaki bu kaldýrýlmaya çalýþýlan kazanýmlar demokratik ve laik Türk hukuk devletiKamile
nin önemli yapý taþlarýdýr. Tüm kaAnar
dýnlarýmýzýn ve laik cumhuriyetimizi
savunan herkesin medeni kanunumuza sahip
çýkmasý ve korumasý gerekir. Medeni kanun
biz kadýnlarýn özgürleþme kanunudur" diye
konuþtu.
(Sümeyra Özdoðan)
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HAYVAN HASTANESi'NiN
iNÞAATI 2023'TE BAÞLIYOR
Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Lemzi Çöplü, kente yapýlmasý planlanan bin 500 metrekarelik Hayvan Hastanesi inþaatýnýn
2023 yýlýnda
baþlayacaðýný
açýkladý.
Çorum Belediyesi,
4
Ekim Dünya
Hayvanlarý Koruma
Günü'nde hayvan
besleme etkinliði düzenledi.
Çorum Belediyesi
Geçici
Lemzi Çöplü
Hayvan Bakým
ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleþtirilen etkinliðe, Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Lemzi Çöplü,
öðrenciler, öðretmenler ile vatandaþlar katýldý.
"HAYVAN HASTANESÝ
KURULUYOR"
Etkinlikte bir konuþma yapan
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Lemzi
Çöplü, bin 500 metrekarelik alanda

Erdoðan: Konut
yapýlacak arsa
sayýsýný da
1 milyona çýkarýn

kurulacak olan hayvan hastanesi
inþaatýna baþlanacaðýný açýkladý.
Çöplü, "2023 içerisinde ihalemiz
baþlamýþ olacak. Þu an için projemiz tamam. Burada komplike bir
hastane olacak, ameliyathanelerinden, müþahade odalarýna hayvanlarýn daha güzel bir þekilde tedavisinin oluþturulabileceði dört dörtlük
diyebileceðimiz bir hayvan hasta-

nesi inþaatýmýzda inþallah 2023
içerisinde baþlamýþ olacaðýz. Burada çocuklarýmýzý ve gençlerimizi
görüyoruz. Sokak hayvanlarý ve
hayvanlar bize birer emanettir. Onlar bizim can dostlarýmýz olarak ifade ediyoruz" þeklinde konuþtu.
Konuþmasýnýn ardýndan Lemzi
Çöplü, Veteriner Ýþleri Müdürlüðü
bünyesindeki Geçici Hayvan Bakým

ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki
hayvanat bahçesini gezerek öðrencilerle birlikte hayvanlarý besledi.
Ayrýca programa katýlanlara Çorum Belediyesi tarafýndan sokak
hayvanlarýnýn beslenmesi için mama daðýtýldý. Hayvan Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi'nin minik ziyaretçilerine ise pamuk þeker ve limonata ikram edildi.
(Çaðrý Uzun)

KIZILIRMAK'TA TEMiZLiK
ÇALIÞMASI BAÞLADI
Osmancýk'ta geçen Kýzýlýrmak nehrinde Devlet Su Ýþleri tarafýndan temizlik çalýþmasý baþlatýldý. Kýzýlýrmak'ta debinin düþmesiyle birlikte suyun duraðanlaþtýðý bölgelerde oluþan bataklýk
ve sazlýklarýn çevreye kötü koku yaymasý, görüntü kirliliði oluþturmasý ile harekete geçen
ekipler, su seviyesinin düþtüðü bölgelerde otlarla kaplanan ve bataklýk haline gelen kýsýmlarda
temizlik çalýþmasý baþlattý.
DSÝ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akça, Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör ve DSÝ
54. Þube Müdürü Murat Kabakçý ile çalýþmalarý
yerinde inceledi.
DSÝ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akça, Kýzýlýrmak Osmancýk geçiþinin Obruk Barajý Hidroelektrik Santrali'nin tam kapasite ile çalýþmasý
durumunda ortaya çýkan taþkýn riskinin azaltýlmasý için 2012 yýlýnda baþlatýlan bir projeyle yatak tanziminin düzenlendiðini söyledi.
Irmak yataðýndaki çalýþmalarýn bitmek üzere
olduðun anlatan Genel Müdür Akça, "Buraya
verilecek hizmetler tabi ki bitmeyecek. Osmancýk'ýn ihtiyacý olan diðer altyapý hizmetleri de devam edecek. Bu arada Kýzýlýrmak'ýn þehir içi geçiþinde, gerek ýrmak sularý ile taþýnan maddeler,
gerekse dökülen kirletici maddelerin etkisiyle
oluþan çamur, balçýk, sazlýk gibi hem etrafa kötü koku yayan, hem de görüntü açýsýnda kirlilik
oluþturan unsurlarýn temizlenmesi için Devlet
Su Ýþleri Genel Müdürlüðümüzün iþ makineleri
ile 3-4 günden beri temizlik harekatýný baþlattýk.
Ýnþallah önümüzdeki on gün içerisinde Kýzýlýrmak Osmancýk içi geçiþi temizlenerek þehrimizin daha güzel, daha estetik, daha saðlýklý hale
getirmiþ olacaðýz" dedi.
(ÝHA)

Çevre, Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði Bakaný Murat Kurum, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn müjdesini verdiði 'ilk evim, ilk iþ yerim' projesinde baþvurularýn 5 milyonu aþtýðýný söyledi. Bakan Kurum, "5 milyonu aþkýn baþvuru karþýsýnda Sayýn Cumhurbaþkanýmýz, konut yapýlacak arsa sayýsýný 1
milyona çýkarma talimatý verdi" dedi.
AK Parti Ereðli Ýlçe Teþkilatý'ný ziyaret
eden Çevre, Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði
Bakaný Murat Kurum, ilçe merkezindeki esnaflarý ziyaret etti. Bakan Kurum daha sonra Büyükþehir Belediyesi Ereðli Hizmet Binasý'nda muhtarlarla bir araya geldi. Programlarýnýn ardýndan Bakan Kurum basýn
mensuplarýna açýklamalarda bulundu.
"CUMHURBAÞKANIMIZ
ARSA SAYISINI 1 MÝLYONA
ÇIKARMA TALÝMATI VERDÝ"
Sosyal konut projesinde baþvurunun 5
milyonun üzerine çýktýðýný ifade eden Bakan Kurum, "Konutun dýþýnda yeþil alanlarýyla, parklarýyla, sosyal donatýlarýyla 26 bin
sosyal donatýyý da içinde yapmýþ bir kuruluþtan bahsediyoruz. 20 yýllýk süreçte 1 milyon 170 bin konutu yapmýþ, vatandaþýna
teslim etmiþ bir kuruluþtan bahsediyoruz.
Bu iradeyi ortaya koyan da Sayýn Cumhurbaþkanýmýzdýr. Bütün dünyanýn durduðu ve
sosyal devlet anlayýþýnýn rafa kalktýðý dönemde Sayýn Cumhurbaþkanýmýz milletimize 500 bin sosyal konut, 250 bin sosyal konut arsasý ve 50 bin iþ yerinden oluþan 800
bin baðýmsýz birimlik, 'ilk evim, ilk iþ yerim'
projesini sunmuþtur. Milletimiz büyük bir teveccüh göstermiþtir ve 5 milyonu aþkýn
baþvuru karþýsýnda Sayýn Cumhurbaþkanýmýz, konut yapýlacak arsa sayýsýný da 1 milyona çýkarma talimatý verdi. Ýnþallah onu da
çalýþýp milletimizle paylaþacaðýz." diye konuþtu.
"20 YILDIR VATANDAÞIMIZA NE SÖZ
VERDÝYSEK HEPSÝNÝ TUTTUK"
Basýn mensuplarýnýn muhalefetin sosyal
konut projelerini eleþtirilerinin hatýrlatmasý
üzerine Kurum, "Onlar altýlý masa etrafýnda
gelecek kaygýsý çekerken biz milletimize
hizmet ediyoruz. 20 yýldýr vatandaþýmýza
ne söz verdiysek o sözlerin hepsini tuttuk.
Hastane dedik, yaptýk. Havalimaný dedik,
yaptýk. Üniversiteler dedik, üniversiteleri
yaptýk. Köprülerimizi, yollarýmýzý, sanayi ve
tarým alanlarýmýzý, Türkiye'nin bir ucundan
bu ucuna baþtan aþaðý hemen hemen tüm
alanlarda devrim niteliðindeki yatýrýmlarý
yaptýk. Bu yatýrýmlarý yapan, bu iradeyi ortaya koyan Recep Tayyip Erdoðan'dýr. Onlar, bu iradenin neler yapabileceðini görmek istemiyorlar. Onlara hiçbir zaman kulak asmadýk. Her zaman iþimize odaklandýk. Eserlerimizi yaptýk ve eser siyasetini
yaptýk. Bundan sonra da ayný anlayýþla çalýþacaðýz. Nasýl 1 milyon 170 bin konut yapýldýysa söz verdiðimiz gibi bu sosyal konutlarýmýzý da 25 Ekim'de 5 bin konutun temelini atmak ve etaplar halinde konutlarýmýzý 2 yýl içerisinde vatandaþlarýmýza teslim etmek suretiyle onlarýn mutluluðunu
hep birlikte yaþayacaðýz." dedi.
Kurum sözlerini þöyle tamamladý:
"100 bin sosyal konut projesi açýkladýk,
95 bininin ihalesini yaptýk. Diðerleriyle alakalý da yine baksýnlar aynaya ya muhalefet
belediyelerinden kaynaklý ya da onlarýn
baðlý olduðu kuruluþlarýn yapmasý gereken
sorumluluklarý yapmadýðýndan kaynaklý
problemler yaþýyoruz ama onlarý da yapacaðýz. Onlara raðmen, onlar istemese de
bu projelerimizi yapacaðýz ve vatandaþýmýza söz verdiðimiz gibi teslim edeceðiz."
(Haber Merkezi)

6

5 EKÝM 2022 ÇARÞAMBA

Amatör Spora 660 bin liralýk destek KURU ÝNCÝR
Çorum Belediyesi, amatör spor
kulüplerine 660 Bin TL deðerinde
malzeme daðýttý.
Her yýl düzenli olarak Çorum
Amatör spor kulüplerine malzeme
desteði veren Çorum Belediyesi bu
yýl da desteðini sürdürdü.
Geçen yýl amatör spor kulüplerine 239 bin TL'lik malzeme desteði
veren Çorum Belediyesi, bu yýl desteði yaklaþýk 3 katýna çýkararak 20
kulüplere 660 bin TL deðerinde spor
malzemesi hediye etti.
Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleþen malzeme daðýtým törenine Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Cemil Çaðlar, ASKF Baþkaný Ferhat
Arýcý, Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Ýsmail Yaðbat ve kulüp temsilcileri
katýldý.
ÖNÜMÜZDEKÝ YIL ÝÇÝN
BÝR MÝLYON LÝRALIK
DESTEK VERÝLECEK
Malzeme daðýtým töreninde konuþan Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, gelecek yýl için de müjde verdi. Baþkan Aþgýn, önümüzdeki
yýl 1 Milyon TL'lik malzeme yardýmý
yapacaklarýný duyurdu.
Çorum'da spor alanýnda yaptýklarý çalýþmalarla ilgili de bilgi veren

Baþkan Aþgýn, Çorum'un spor þehri
olacaðýný dile getirdi.
Törende konuþan Amatör Spor
Kulüpleri Federasyonu Baþkaný Ferhat Arýcý ve Gençlik ve Ýl Müdür Ce-

mil Çaðlar da spora ve sporcuya verdiði desteklerden dolayý Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a teþekkür etti.
Konuþmalarýn ardýndan amatör

spor kulüplerine malzemeleri teslim
edildi. 20 kulübe, 43 kalemde 660
bin TL deðerinde 5 bin 459 adet malzeme daðýtýmý yapýldý.
(Abdulkadir Söylemez)

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:10
06:33
12:34
15:48
18:24
19:43

TARiHTE BUGÜN
1925- Ýlk Cumhuriyet Altýný Ýstanbul Darphanesinde basýldý. Ýlk para Mustafa Kemal
Paþa'ya gönderildi.
1926- Ýstanbul Boðazý'nda trenler için vapur seferleri baþlatýldý.
1931- Baþbakan Ýsmet Ýnönü ile Dýþiþleri
Bakaný Tevfik Rüþtü Aras'ýn Yunanistan'ý ziyaretleri sýrasýnda, 1930 Türk-Yunan Dostluk
Antlaþmasý yürürlüðe konuldu.
1947- Atina'da yapýlan Akdeniz Atletizm
Yarýþmalarý'nda Türkiye birinci oldu.
1953- Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'ne
40 oyla üye seçildi.
1979- Ýçiþleri Bakaný Hasan Fehmi Güneþ,
bir aþk skandalý sonucu hükümetten istifa etti.
1979- Filistin Kurtuluþ Örgütü lideri Yaser
Arafat, Ankara'ya geldi; FKÖ temsilciliði açýldý.
1997- Altýn Portakal Film Festivali sonuçlandý. En iyi film ödülünü, Ferzan Özpetek'in
yönettiði Hamam filmi aldý.
1999- Muðla'nýn Marmaris Ýlçesinde richter ölçeðine göre 6.2 büyüklüðünde ki depremde 100'e yakýn kiþi yaralandý.
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YIL: 5 / SAYI: 2235

Ýmtiyaz Sahibi: Mahmut

Emin SÖYLEMEZ

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr

Ömer Faruk SÖYLEMEZ

Yönetim Yeri: Gazi Cad. Kulaksýz
Sok. Kavukcu Ýþmerkezi 3/42 Çorum

Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

Ali Ceylani KOLAÇ

Tel:
0364 224 29 65 - 0364 666 02 78

kep:
mahmutemin.soylemez@hs01.kep.tr

web: www.kesinkarar.com
e-posta: haber@kesinkarar.com

Baský:
Ýhlas Gazetecilik A.Þ.
Saracalar Mh. 57. Cd. No: 21/A
Akyurt/ANKARA
Tel: 0312 351 83 10

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

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

Amatör Spor Haftasý
etkinliklerle kutlanýyor
Amatör Spor Haftasý Çorum'da etkinliklerle kutlandý.
Bu yýl 3-9 Ekim
2022 tarihleri arasýnda
gerçekleþen "Amatör
Spor Haftasý" etkinliklerinin açýlýþý kortej yürüyüþü ile baþladý. Kadeþ Barýþ Meydaný'nda baþlayan yürüyüþ, Atatürk Spor Salonu'nda sona erdi.
Korteje, Gençlik ve
Spor Ýl Müdürü Cemil
Çaðlar, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Baþkaný
Ferhat Arýcý, ASKF yöneticileri, spor kulüplerinin temsilcileri ve
sporcular katýldý.
ASFK,
amatör
sporlara ilgiyi ve farkýndalýðý artýrmak için
hafta boyunca sportif
turnuva ve etkinlikler
gerçekleþtirecek.
(Abdulkadir Söylemez)

Kuru inciri bu þekilde tükettiðinizde baþta hemoroid, kabýzlýk,
yüksek kolesterol,
kansýzlýk, astým bronþite birebir. Ýþte tarifi…
Ýncir ve zeytinyaðý için muhteþem
ikilidir diyebiliriz. Özellikle Akdeniz ve
Ege bölgesinde çok kullanýlan doðal
bir ilaçtýr ve insanlar bu ikilinin doðal
tedavi edici gücünün farkýndadýrlar.
Bu kolay ve pratik yöntemi birçok hastalýðýn tedavisinde kullanabilirsiniz. Ýþte kullanabileceðiniz o hastalýklar...
- Mide rahatsýzlýklarý
- Hemoroid
- Kabýzlýk
- Yüksel kolestrol
- Astým/Bronþit
- Kansýzlýk
- Kýsýrlýk
YARARLARI:
1. Ýncir en zengin kalsiyum kaynaklarýndan biridir, eðer laktoz alerjiniz varsa sizin için mükemmel bir seçimdir.
2. Ýncirdeki lif sindirimi hýzlandýrýr.
3. Ýncirdeki potasyum kan basýncýný düzenler. Omega 3 ve omega 6
yað asitleri kan basýncýný düzenler ve
kalp saðlýðýný en iyi seviyede tutar.
4. Kuru incir fenol antioksidan içeriði ile kuru meyvelerin en hasýdýr. Bilim insanlarý günde 2
orta boy incir yemenin vücuttaki antioksidan kalkanýný güçlendirdiðini ortaya
çýkarmýþtýr.
5. Ýncir böbrek
taþý tedavisine yardýmcý olur. 6 tane inciri kaynatýn ve bir ay boyunca bu karýþýmý için.
6. Ýncir yapraklarý insülin derecesini düþürdüðü için þeker hastalýðýna
da iyi gelir.
7. Triptofan iyi uyumaya yardýmcý
olur, uykusuzluk ve diðer uyku sorunlarýnýn tedavisinde kullanýlýr.
8. Ýncirdeki C vitamini cildi parlatýr
ve pürüzsüz yapar. Ýçerdiði antioksidanlar da cilt yapýsýný güçlendirir.
9. Ýncirdeki B6 vitamini sabah bulantýlarýný geçirir.
KURU ÝNCÝR VE
ZEYTÝNYAÐI TARÝFÝ
MALZEMELER:
- 40 kuru incir
- Zeytinyaðý veya avokado yaðý
HAZIRLANIÞI:
Ýncirleri büyük bir kavanoza koyun
ve üzerine zeytinyaðýný dökün. Tüm
incirlerin zeytinyaðýna bulandýðýndan
emin olun. Kavanozun kapaðýný kapatýn ve incirlerin zeytinyaðýný tam
olarak emmesi için 40 gün bekletin.
En iyi sonucu almak için öðünlerden
önce 1 incir yiyin.

KOLESTEROL
DÜÞÜREN BÝTKÝSEL
DOÐAL TEDAVÝ

Kolesterol seviyesini dengeleyen
ve düþüren bitkisel doðal kür: bu kür
Danièle FESTY (eczacý, aromaterapi
ve fitoterapi uzmaný) tarfýndan sunulmuþtur.
Malzemeler:
– Biberiye Yaðý (Rosmarinus officinalis): 1 damla
– Altýn Otu-ölmez Çiçek yaðý (Helichrysum italicum) 1ml
Sabah ve aksam yemek yemeden
önce, bir küp þekerin üzerine 1 damla
biberiye yaðý ve 1 damla altýn otu-ölmez çiçek yaðý döküp yemek lazým.
Bu kür her ay 20 gün boyunca uygulanýr ve 10 gün ara verilir.
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SiVAS'TAN LiDER
DÖNMEK iSTiYORUZ
BAY GEÇTÝÐÝ HAFTADA DA
LÝDERLÝÐÝ KAPTIRMAYAN
ÇORUM FK, SÝVAS
DEPLASMANINDA
GALÝBÝYET PEÞÝNDE

2'nci Lig Beyaz Grupta 8'inci
hafta maçlarý hafta içi oynanacak.
Geçtiðimiz haftayý bay geçen
Çorum FK lider olarak gittiði
Sivas'tan galibiyet ile dönmek
istiyor. Bugün saat 14.30'da
baþlayacak maçta temsilcimiz
Çorum FK ligin alt sýralarýnda
yer alan Sivas Belediyespor ile
puan mücadelesi verecek.

Son olarak sahasýnda Batman Petrolspor ile
karþýlaþan ve geriye düþtüðü maçta rakibini 4-1
yenmeyi baþaran Çorum FK 7'nci haftayý bay
geçtikten sonra bugün geçtiðimiz sezon da rakip olduðu Sivas Belediyespor ile karþý karþýya
gelecek.

RAKÝP KÖTÜ DURUMDA
13 puan ile ligin zirvesinde yer alan Çorum
FK'nin rakibi ise ligde zor günler geçiriyor.
Çýktýðý yedi maçta henüz galibiyet alamayan
ve yalnýzca iki puan toplayabilen Kýrmýzý-Beyazlýlar son üç haftadýr puan alamazken gol dahi atamadý.
Ýlk dört haftada attýðý 1'er gol ile dört golü bulunan Sivas temsilcisi henüz bir maçta iki gol atma baþarasý da gösteremedi. Son üç haftada 13
gol yiyen Yusuf Tokuþ'un talebeleri bu 270 dakikada rakip fileleri havalandýramadý.
GEÇTÝÐÝMÝZ SEZON YENEMEMÝÞTÝK
Temsilcimiz geçtiðimiz sezon da Sivas Bele-

diyesor ile ayný grupta yer almýþtý. Geçen sezonun iyi takýmlarýndan olan ligi 4'üncü sýrada tamamlayarak play-offlara gitme hakký kazanan
Sivas Belediyespor play-off ilk maçýnda Ýsmet
Taþdemir'in Bodrumsporuna elenerek üst lig
þansýný kaybetmiþti.
Çorum FK geçtiðimiz sezon da karþýlaþtýðý
rakibine iki maçta da 2-0 yenilmiþ gol dahi atmayý baþaramamýþtý.

KALEDE YÝNE ERDÝ OLACAK
Çorum FK'de bu maçta da kaleyi Erdi'nin korumasý bekleniyor.
Çorum FK'nin Afjet Afyonspor deplasmanýnda oynadýðý maçta maç sonu kýrmýzý kart görerek cezalý duruma düþen Bayram Olgun bu
maçta da takýmýný yalnýz býrakacak.
Gördüðü kýrmýzý kart sonrasý üç maç ceza
alan ve cezanýn bir haftasýný geride býrakan
Bayram'ýn yerine geçtiðimiz hafta olduðu gibi bu
hafta da kalede Erdi Yokuþlu görev yapacak.
(Abdulkadir Söylemez)

Rakibimizi tanýyalým
Amed maçýnýn
biletleri satýþa çýktý
Çorum FK'nin ligin dokuzuncu haftasýnda Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacaðý
maçýn biletleri satýþa çýktý.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele
eden Çorum FK, bugün ligin altýncý haftasýnda deplasmanda Sivas Belediyespor'u
aðýrlayacak. Bu maçýn ardýndan Çorum'a
geri dönecek olan kýrmýzý-siyahlýlar, Pazar
günü Çorum Þehir Stadyumu'nda Amed
Sportif Faaliyetleri aðýrlayacak. Çorum FK
yönetimi, bu maçýn biletlerinin satýþa sunulduðunu duyurdu.
Stadyumda bilet fiyatlarý birinci kategori
için 250 TL, ikinci kategori için 75 TL, üçüncü kategori için 30 TL, dört, beþ ve altýncý
kategoriler için ise 20 TL olarak belirlendi.
Biletlerin AHL Park AVM'de bulunan Çorum FK Store veya maç günü stadyum giþelerinden temin edilebileceði bildirildi.
(Abdulkadir Söylemez)

Kupada rakip belli oldu
Ziraat Türkiye Kupasý'nda temsilcimiz Çorum FK'nin rakibi belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupasý 3. Eleme Turu kura
çekimi TFF Riva Hasan Doðan Milli Takýmlar
Kamp ve Eðitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapýldý.
Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu TFF Yönetim ve Ýcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen'in
açýlýþ konuþmasýný yaptýðý kura çekimi; 1. Lig
Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Talat Papatya, 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can ile
Genel Sekreter Yardýmcýsý Özcan Þepik ve
Maç Planlama Müdürü Besim Yalçýn tarafýndan gerçekleþtirildi. Kura çekimi törenine kulüp baþkan ve yöneticileri de katýldý.
Kura sonucunda Çorum FK, ligde de ayný
grupta bulunduðu Ýstanbul temsilcisi Esenler
Erokspor ile eþleþti.
Çorum FK ile ligde ayný grupta mücadele
eden Þanlýurfaspor Karaman FK ile, Menemen FK, Bulvarspor ile, Düzcespor, Atakaþ
Hatayspor ile, Nazilli Belediyespor, Arnavutköy Belediyesi ile, Ankaraspor, Pazarspor ile
karþýlaþacak.
Ziraat Türkiye Kupasý Statüsü'ne göre 48
takýmýn kurada seri baþý olduðu 3. eleme turunun müsabakalarý tek maç eleme usulüne
göre 25, 26 ve 27 Eylül tarihlerinde oynanacak.
(Abdulkadir Söylemez)

Çorum FK'nin bu hafta deplasmanda karþýlacaðý Sivas
Belediyespor, Sivas'ýn 2. Lig'de
mücadele eden takýmdýr.
Geçmiþ yýllarda Sivas Belediyespor ismiyle mücadele
eden kulüp, 2009 yýlýnda Sivas
Dört Eylül Belediyespor ismini
almýþtýr. Kulüp bünyesinde futbol, voleybol, hentbol, bisiklet,
sayokan, rafting, kung-fu
branþlarý vardýr.
2009-2010 sezonu 3. Lige

terfi maçlarýnýn finalinde Trabzon Yomraspor'u 2-1 maðlup
ederek profesyonel lige yükselen kulüp, 2014-15 sezonunda
mücadele ettiði 3.Lig 1.Grupta
Play-Off'lara kaldý. finalde Denizli Büyükþehir Belediyespor'u
1-0 maðlup eden takým, 2. Lig'e
yükselmiþtir. Sivas Dört Eylül
Belediyespor ismini tekrar Sivas Belediyespor olarak deðiþtiren kulüp, renklerinin de yeþilbeyaz olmasýna karar verdi.
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HAFTANIN MAÇLARI
Sivas Belediyespor 202122 sezonuna Özer Karadaþ
yönetiminde baþladý. Ligin ilk
yarýsýný 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 maðlubiyetle 34 puanla
5. sýrada tamamladý.
(Abdulkadir Söylemez)

05.10.2022 ÇARÞAMBA
SÝVAS BELEDÝYESPOR-ÇORUM FK
BAYBURT ÖZEL ÝDARE-SOMASPOR
ANKARASPOR-BURSASPOR
BITEXEN DÜZCESPOR-ISPARTA 32 SPOR
ÝNEGÖLSPOR-ÞANLIURFASPOR
ESENLER EROK-HES ÝLAÇ AFYONSPOR
TARSUS ÝDMAN YURDU-NAZÝLLÝ BELEDÝYE
ANAGOLD 24ERZÝNCAN-ARNAVUTKÖY BEL,
AMED SPORTÝF-BATMAN PETROLSPOR

SIKI PROVA

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden
Çorum FK, ligin sekizinci haftasýnda Sivas Belediyespor ile deplasmanda oynayacaðý maçýn
hazýrlýklarýný tamamladý.
Geçtiðimiz haftayý bay geçen Çorum FK, oynanan maçlarýn ardýndan liderliðini korumayý
baþardý. Ligin sekizinci haftasýnda Çarþamba
günü Sivas Belediyespor'a konuk olacak olan
kýrmýzý-siyahlýlar, bu maçýn hazýrlýklarýna devam
ediyor. Dün kulüp tesislerinde Teknik Direktör
Mert Nobre nezaretinde gerçekleþtirilen antrenmanda bu maçýn provasý yapýldý. Antrenmanýn
ardýndan kýrmýzý-siyahlýlar, sabah saatlerinde
Sivas'a hareket etti.
(Abdulkadir Söylemez)

ÇORUM FK, SiVAS'TA
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Sivas Belediyespor ile karþýlaþacak olan Çorum FK, dün öðle
saatlerinde Sivas'a gitti.
Dün sabah saatlerinde bir antrenman yapan Çorum FK, bu antrenmanýn ardýndan yo-

la çýktý. Yaklaþýk 4 saat süren yolculuðun ardýndan kýrmýzý-siyahlýlar Sivas'a ulaþtý.
Otele yerleþen kýrmýzý-siyahlýlar, maç saatini beklemeye baþladý.
(Abdulkadir Söylemez)
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Yardým kömürlerine göz diken
þebekeyi polis ekipleri çökertti
Ýskilip'te yardým kömürlerini çalan þebeke,
polis ekipleri tarafýndan düzenlenen operasyonla çökertildi. Kömürlerin bulunduðu depoyu 10 kez soyan ve devleti 450 bin TL zarara
uðrattýðý belirlenen 6 kiþi tutuklandý.
Olay, Ýskilip ilçesi Sanayi Sitesi yakýnlarýnda bulunan Özel
Ýdare Bakýmevi deposunda
meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ýskilip Kaymakamlýðý tarafýndan ihtiyaç
sahiplerine
daðýtýlacak
olan kömürlerin çalýndýðý
yönündeki ihbar üzerine
polis ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili çalýþma baþlatan polis ekipleri depo olarak
kullanýlan alan içerisinde þüpheli bir kamyonet ve þahýslarýn olduðunu gördü. Polisin 'dur' ihtarýna uymayan 3
kiþi kaçmaya baþladý. Yaþanan kovalamaca
neticesinde þahýslardan S.B. polis ekipleri tarafýndan yakalanýrken, 2 þahýs ise gecenin
karanlýðýndan faydalanarak kayýplara karýþtý.
Ýskilip Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri depoda
kömür yüklü bulunan kamyonete el koydu.

DEPOYU 10 KEZ SOYAN ÞEBEKE
DEVLETÝ 450 BÝN LÝRA
ZARARA UÐRATMIÞ
Olayla ilgili soruþturmayý geniþleten Ýskilip
Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri tarafýndan
yapýlan çalýþmalar neticesinde kayýplara karýþan þüphelilerin kimlikleri tespit
edildi. PTS ve KGYS kameralarýný
inceleyen polis ekipleri 10 kez depoda bulunan kömürlerin çalýndýðýný ve olayda farklý þahýslarýn da
yer aldýðýný tespit etti. Þahýslarýn
450 bin TL deðerindeki yarým kömürünü çaldýðý öðrenildi.
ALTI KÝÞÝ TUTUKLANDI
Polis ekipleri olayla ilgili tespit
edilen adreslere eþ zamanlý operasyon düzenledi. Gerçekleþtirilen operasyonda bakýmevi sorumlusunun da aralarýnda
olduðu 6 kiþi gözaltýna alýndý. Emniyetteki iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk edilen Y.B,
Ý.B., N.B., E.E., H.G ve S.B. tutuklandý. Þahýslarla birlikte hareket ettiði tespit edilen V.B.
isimli þahsýn da farklý bir suçtan dolayý tutuklu
bulunduðu tespit edildi.
(ÝHA)

HÝTÜ öðrencileri barajda
yürüyüþ ve temizlik yaptý
Hitit Üniversitesi
bünyesinde faaliyet
göstermekte olan
Beslenme ve Diyetetik Kulübü ve Lider Ýzcilik Kulübü,
Dünya Yürüyüþ Günü'nde farkýndalýk
yaratmak amacýyla
etkinlik düzenledi.
Çorum
Barajý'nda gerçekleþtirilen etkinliðe yaklaþýk 60 kiþi katýldý.
Kulüp Baþkanlarý
Ahmet Serhat Afþar
ve Sedat Palmanak, "daha saðlýklý
bir yaþam için birlikte yürüyoruz" mesajý vermek istediklerini ifade etti.
Etkinlikte kulüp
üyeleri çevre temizliði de yaptý.
(Haber Merkezi)

Vali Çiftçi, tedavi gören
hastalarý yalnýz býrakmadý Dedesinin vasiyetini
Çorum Valisi Mustafa
Çiftçi, Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'nde
tedavi gören hastalarla
görüþtü.
Vali Mustafa Çiftçi,
geçtiðimiz günlerde beraberinde Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ömer Sobacý ve
hastane yöneticileriyle
birlikte Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'nde
Kardiyoloji ve Üroloji servislerinde tedavi gören
hastalarla görüþtü. Geçmiþ olsun dileklerini ileten Vali Mustafa Çiftçi,
hastane personeliyle de
görüþtü.
Sorun ve talepleri
dinleyen Vali Mustafa
Çiftçi, hastane yöneticileriyle görüþmesinin ardýndan hastaneden ayrýldý.
(Fatih Yýldýrým)

yerine getirdi

Sungurlu'da yaþayan damat, dedesinin vasiyetini yerine getirmek için beþ gün beþ
gece düðün yaptý.
Bahattin-Saniye Keyvanoðlu çiftin oðullarý Hasan
Keyvanoðlu, Ýrfan-Yasemin Keyvanoðlu'nun kýzlarý Sultan Keyvanoðlu
ile dünya evine
girdi.
Sungurlu'da
vefat eden dedesinin vasiyetini yerine
getirmek isteyen damat Hasan Keyvanoðlu, düðün törenini beþ gün
olarak yaptý.
21 Eylül Çarþamba günü baþla-

yýp, 25 Eylül Pazar sona eren
düðün töreninde damadýn babasý Bahattin Keyvanoðlu,
"Merhum babam Hasan Keyvanoðlu vefat etmeden önce
ayný adý taþýdýðý oðlum
Hasan
Keyvanoðlu'nun düðün törenini beþ gün yapacaðým derdi, ama
ömrü bunu yapmaya yetmedi.
Ölmeden önce
de bize bu konuda vasiyet
býraktý. Bizlerde babamýn
vasiyetini yerine
getirmek
için oðlumuzun
düðün törenini
beþ gün olarak
düzenledik" þeklinde konuþtu. (ÝHA)

