Bakan Selçuk
bugün Çorum’da
Milli Eðitim Bakaný Ziya Selçuk, bugün Çorum ziyareti kapsamýnda ilk
olarak saat 9'da Sungurlu'nun Arifegazili köyü ilk ve ortaokulunda olacak. Bakan Selçuk 10.30'daki Çorum Valiliði ziyaretinden sonra Çorum'da bir ilkokul, üç
ortaokul ve bir Ýmam Hatip Lisesi olmak
üzere toplam beþ okulun açýlýþýný yapacak.
Milli Eðitim Bakaný Ziya Selçuk, saat 14'te
Devlet Tiyatro Salonu'nda "Ziya Öðretmen ile
Eðitim Buluþmalarý" programýna katýlacak. 2’DE

Milli Eðitim Bakaný
Ziya Selçuk

KESiN

Hem play-off hem seri için
Kýrmýzý-Siyahlýlar ligin 25'inci haftasýnda Niðde Anadolu FK'ye konuk oluyor.
Niðde 5 Þubat Stadý'nda oynanacak maç 13'te baþlayacak ve karþýlaþmayý Muþ bölgesi
hakemlerinden Mehmet Þükrü Közcü yönetecek. 8’DE
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Çorum, orta riskten
yüksek riske yükseldi
Ýllere göre haftalýk vaka sayýsý haritasý, 1 Mart'ta baþlayacak normalleþme
sürecine en yakýn ve en uzak illeri ortaya koydu. Çorum geçtiðimiz hafta
ilki açýklanan 81 ilin 100 bin kiþiye göre yedi günlük vaka sayýlarýnda 35,34
ile orta riskli iller arasýnda kendine yer bulmuþtu ancak son bir haftada yaþanan vaka artýþý ile birlikte Çorum 41,31 ile riskli iller grubun dahil oldu.
Ýllerdeki vaka durumlarýnýn dikkat alýnacaðý bu süreçte, her il kendi verileri doðrultusunda kýsýtlamalara veda edecek. Ýstenilen düzeye ulaþýlamayan þehirlerde ise korona önlemleri ayný þekilde devam edecek.
2’DE

"Amatör sahalarýn
yýkýmýna Çorum
halký karar versin"
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan istifa ettirilerek görevden alýnan Belediye Baþkaný tarafýndan imara açýlan ve açýlan ihale ile konut yapýlmak üzere iþ adamý
Ahmet Ahlatcý'ya verilen eski stadyum ve çevresindeki amatör sahalarýn bulunduðu alanla ilgili dava açarak hem ihaleyi hem de
imar düzenlemesini iptal ettiren
Av.Teoman Þahin, Çorum Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a
açýk çaðrýda bulundu. Av. Teoman Þahin “Amatör sahalarýn yýkýlmasýný halka soraAv.
lým, var mýsýnýz” dedi. 5’TE
Teoman Þahin

Çorum'da 9 bin 245 kiþi
2'nci doz aþýsýný oldu
Covid-19 ile mücadele kapsamýnda 13 Ocak'ta Bilim Kurulu üyeleri ile Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca'nýn aþýlanmasý ile baþlayan
süreçte Çorum'da toplam 63 bin
931 kiþinin aþýlandýðý açýklandý.
Çorum'da 63 bin 931 kiþinin aþýlandýðýný bunlardan 9 bin 245'inin
ise 2'nci doz aþý uygulanan kiþi
sayýsý olduðu açýklandý.
2’DE
Duygu Abacý Arslan

Bebeðini
kucaðýna
alamadan
korona virüse
yenik düþtü
Duygu Abacý Arslan korona virüs
testinin pozitif çýkmasý nedeniyle
geçen ay Amasya Üniversitesi Sabuncuoðlu Þerefeddin Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesinde tedaviye
alýndý. Ýlaç tedavisine baþlanmasý
için altý aylýk hamile olan 25 yaþýndaki Arslan'ýn bebeði sezaryenle
alýndý. Durumunun aðýrlaþmasý
üzerine Çorum'daki bir hastaneye
sevk edilen anne, yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti.
3’TE

Hollanda'dan posta ile
gönderilen uyuþturucu
polise takýldý
- 3’TE

Oda Baþkaný Þahin, bakana
sorunlarý içeren dosya sundu

ÞOFÖR ESNAFININ
SORUNLARI
BAKANA iLETiLDi

Þiddete uðrayan hemþire, uzlaþma sürecinde örnek bir davranýþa imza attý

Hastalara baðýþ karþýlýðýnda
þikâyetinden vazgeçti
Çorum'da hasta
yakýný tarafýndan þiddete maruz kalan hemþire uzlaþma sürecinde örnek bir davranýþa
imza attý. Hemþire Neþe Aygün kendisine saldýran zanlýya hastaneye 200 pijama baðýþ yaptýrarak þikâyetinden
vazgeçti. Sürekli hastalarla iç
içe olduklarýný ve hastalarýn
yaþadýðý zor koþullarýn farkýnda olduklarýný anlatan Aygün
"Servisimizde hastalarýmýzýn
durumu biraz daha aðýr. Hastalar için bir þeyler yapmak istedim. Onlara destek olsun
istedim. Bir þeyler yapýlsýn istedim. O yüzden böyle bir talepte bulundum" ifadelerini
kullandý.
3’TE
HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

"HER ZAMAN EMEK VE
EMEKÇÝDEN YANAYIZ" 4’TE

Çeþitli incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a gelen Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný Adil
Karaismailoðlu ile görüþen Çorum Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin þoför esnafýnýn sorunlarýný dosya halinde bakana aktardý. Ulaþtýrma Bakaný Karaismailoðlu
ise sorunlarýn çözümü konusunda þoför esnafýna yardýmcý olacaklarýný söyledi.
5’TE

Hemþire Neþe Aygün
kendisine saldýran zanlýya
hastaneye 200 pijama
baðýþ yaptýrarak
þikâyetinden vazgeçti

ÝNTERNET
ALIÞVERÝÞÝ
VE BÝLÝNÇLÝ
TÜKETÝCÝ
- YAZISI 2’DE

Serhat Þahin

ÇORUM'DA TRAFÝÐE KAYITLI ARAÇ
SAYISI 177.147 OLDU
7’DE

ÞAHÝNER'DEN HAVALÝMANINA
DESTEK AÇIKLAMASI 4’TE

ÝSBÝR, ORTAKÖY'ÜN
TALEPLERÝNÝ ÝLETTÝ

5’TE

2
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ÝNTERNET ALIÞVERÝÞÝ
VE BÝLÝNÇLÝ TÜKETÝCÝ

Milli Eðitim Bakaný
Ziya Selçuk

Bakan Selçuk
bugün Çorum'da
Milli Eðitim Bakaný Ziya Selçuk, 24 Þubat Çarþamba günü Çorum'a geliyor.
Bakan Selçuk'un ilk olarak saat 9'da Sungurlu'nun Arifegazili köyü ilk ve ortaokulunu ziyaret
edeceði açýklandý.
Bakan Selçuk 10.30'daki Çorum Valiliði ziyaretinden sonra Çorum'da bir ilkokul, üç ortaokul
ve bir Ýmam Hatip Lisesi olmak üzere toplam beþ
okulun açýlýþýný yapacak. Yapýmý tamamlanan
eðitim tesislerinin açýlýþ töreni saat 11'de Hacý
Bektaþ Veli Ortaokulu'nda gerçekleþtirilecek.
Milli Eðitim Bakaný Ziya Selçuk, Çorum Belediye Baþkanlýðýný ziyaret ettikten sonra saat 14'te
Devlet Tiyatro Salonu'nda "Ziya Öðretmen ile
Eðitim Buluþmalarý" programýna katýlacak.
(Abdulkadir Söylemez)

Ýnternetten alýþveriþ yapmayý seviyor musunuz? Ýnternet hayatýmýza
kolaylýk getirdi tamam bunu göz ardý
etmemek lazým ama ortalýk dolandýrýcý kaynýyor farkýnda mýsýnýz? Oh
ne rahat, oturduðumuz yerden veriyoruz sipariþi, 'tak' diye kargoya veriyorlar, 'pat' diye evimize kadar ulaþýyor. Peki, bu yaptýðýmýz alýþveriþlerle aslýnda Tüketim toplumunun
vazgeçilmez bir parçasý olduðumuzun farkýnda mýyýz? Yani aldýklarýmýz ne kadar gerekli veya gerçekten
aldýðýmýz þeye ne kadar ihtiyacýmýz
var? Televizyonda veya internette
gördüðümüz reklamlara nasýl kanýyoruz? Güvenilir olmayan bir satýcýyý
nerden anlarýz? Gelin bu hafta hep
beraber bu sorulara cevap arayalým.
Öncelikle internetten satýþlarla ilgili Tüketici Kanununun öngördüðü
kurallara uymayan herhangi bir firmadan uzak durmak gerekiyor. Mesafeli satýþlarda tacirin yani satýcýnýn
bir ticari satýþ belgesi olmasý gerekiyor. Gördüðüm kadarýyla artýk bu
alýþveriþ çýlgýnlýðý internet sitelerinden çýkýp Instagram sayfalarýna kadar yayýldý. Yani sosyal medyada
satýþ yapan bir kiþiye ne kadar güvenebilirsiniz? Zaten satýcýyý görmüyorsunuz; sattýðý ürünün fotoðrafýný
görüyorsunuz ve diðer satýþ noktalarýna göre daha ucuza sattýðý için ister istemez ekonomik sebeplerden
dolayý tercih ediyorsunuz ama sonuç çoðunlukla hüsran. Ayakkabý sipariþ verip karþýlýðýnda ayný aðýrlýða
sahip türlü türlü nesnelerin çýktýðýna
dair haberleri hatýrlýyorsunuzdur. Peki, ne oldu o salatalýklara?
Kanuna uymayan her türlü kanunsuzluðu yapabilir. Konu ticaret
olduðunda zaten karþýnýzdaki satýcý-

ya güvenmeniz gerekiyor. Yani ticaret sicil numarasý olacak, açýk adresi olacak, sabit telefon numarasý olacak ve asla müþterinin kredi kartý bilgilerini depolamayacak. Tüketici kanunun öngördüðü koþullarý saðlamayan hiçbir firmadan alýþveriþ yapmamalýsýnýz çünkü siz kanuna uygun davranmayan kiþiye dolandýrýlmak için imkân vermiþ oluyorsunuz.
Bir tarafýn tüketici bir tarafýn satýcý olmasý gerekiyor. Yani baþkasýnýn
önerdiði bir firmadan ya da þahýstan
alýþveriþ yapacaksanýz eðer benim
naçizane tavsiyem; kapýda ödeme
sistemini kullanmanýzdýr. Tabi kapýya geldiðinde önce ürünün kutusunu
açýp kontrol ettikten sonra ödemeyi
gerçekleþtirmeniz gerekir. Yoksa yine cep telefonunu ucuza aldým diye
sevinirken bir anda Çengelköy salatalýðýyla karþý karþýya kalabilirsiniz.
"Ben kapýda ödeme istedim ama
kargo görevlisi parayý almadan kargomu teslim etmedi" Bakýn bu da
ayrý bir suçtur. Kargo personelinin
böyle bir hakký yoktur; onun görevi
paketin güvenilir bir þekilde size
ulaþmasýný saðlamaktýr. Yani kendisine iþ yükü oluþmasýn diye dolandýrýcýlara imkân veren kargo görevlisi
de en az dolandýrýcýlar kadar suçludur. Kargocu arkadaþlarýmý tenzih
ederek söylüyorum; geçenlerde baþýma geldi. Bir sipariþ verdim ve kapýda ödeme yöntemiyle ödemek istedim. Gelen görevli arkadaþ "Kutuyu açamazsýn" dedi. Kusura bakma
öyle bir dünya yok. Ben nerden bileyim paketin içinde ne olduðunu.
"Ama beyefendi þeffaf kargo" dedi.
Kargonun þeffaf olmasý içinde benim
istediðim ürünün geldiði anlamýna
gelmez. Ben de þeffafým ama kim bi-

SERHAT ÞAHÝN

lir iyi bir insan mýyým? Kontrol etmeden nerden bileceksiniz doðru ürün
olduðunu? Sizin tüketici olarak en
doðal hakkýnýz o paketi kontrol etmektir ve kimse sizin bu hakkýnýza
müdahale edemez; kargo þirketinin
müdürü dâhil. Sürprizlerle dolu ülkemde paketinizin içinden patlayýcý
madde çýkma ihtimalini de unutmayýn derim.
Paketi teslim almazsam cezasý
var mý? Yok, siz eðer gönderilen paketi almazsanýz satýn alma hakkýnýzdan vazgeçmiþ olursunuz ve bunun
hiçbir kanunda bir geri ödeme zorunluluðu yoktur. Artýk dolandýrýcýlar da
yöntemini bulmuþlar. Kargo þirketi ve
kurye þirketi görünümlü elemanlar
çalýþtýrýyorlar ve sizin paketi bir þekilde almanýz için manipüle etmeye çalýþýyorlar. Siz deðerli okuyucularým
bu numaralara zaten kanmazsýnýz
da ben yine de küçük bir farkýndalýk
yaratmak istedim. Bizim okuyucularýmýz bu numaralara kanmayacak
kadar zekidir. Öyle deðil mi?
Ýnternet alýþveriþlerinden teslimden sonra 14 gün içinde koþulsuz
cayma hakkýnýz vardýr. Yani size gelen üründen eðer memnun deðilseniz verilen süre içinde iade talebi
baþlatabilirsiniz ama baþtan uyarayým bu süreç hiç sanýldýðý kadar kolay olmamaktadýr. Sizi kanser edene
kadar uðraþtýrýrlar; telefonda saatlerce beklersiniz; muhatap bulamazsýnýz; ürünü deðiþtirmek isterseniz çok
daha ayrý ve meþakkatli bir süreçle
yüzleþirsiniz. O yüzden en temizi
herhangi bir þeyi satýn almadan önce en az iki defa düþünmektir.
Bu yüzden ister internetten ister
yurdumun güler yüzlü esnafýndan bir
þey satýn almak istediðinizde kendi-

nize "Sekiz Saniye" kuralýný uygulayabilirsiniz. Peki, efendim nedir bu
"Sekiz saniye" kuralý. Çok basit; almak istediðiniz ürüne dikkatlice bakýn; daha sonra kendinize "Benim
gerçekten bu ürüne ihtiyacým var
mý?" diye bir sorun. Ýsterseniz bu soruyu yüksek sesle de yöneltebilirsiniz. Eðer o sekiz saniye içinde kafanýzda herhangi bir soru iþareti oluþmuyor ve ürünü gerçekten satýn almak istiyorsanýz o zaman parasýný
ödeme noktasýna geçin.
Yýllardýr çok net anladýðým internet reklam piyasasýna dikkatlice
baktýðýmda benim gördüðüm þudur;
eðer bir ürün istenilen beklenilen satýþý yapmazsa o zaman reklam giderlerini arttýrarak ürünün satýlmasý
saðlanýr. Yani bir þeyin reklamý yapýlýyorsa o ürüne þüpheyle bakmanýz
gerekir. Aynen insanlar gibi; eðer bir
insanda kendinden çok bahsediyorsa o reklamlara kanmayýn. Adý üstünde; reklam aldatmacadýr. Sizin fikirlerinizi deðiþtirmek için yapýlan ticari bir sistemdir. Ne aldýðýnýzýn hiçbir önemi yok; hayatýnýzda bir daha
asla kullanmayacaðýnýz herhangi bir
þeye para vermek yerine o parayý
geleceðiniz için veya gelecekte karþýlaþacaðýnýz problemler için bir kenara ayýrmak daha mantýklý.
Aaa yok ben illa kendimi mutlu
etmek istiyorum diyorsanýz da size
güzel bir taktik; sepetinizi doldurun
ama ödeme yapmayýn. O ürünleri
sepetinize eklemek sizi kýsa bir süreliðine mutlu edecektir. Geçici ama
etkili bir çözümdür; eminim çoðunuz
bu yöntemle son zamanlarda çýð gibi büyüyen alýþveriþ çýlgýnlýðýnýn üstesinden geleceksiniz. Þimdiden hepinize saðlýklý alýþveriþler diliyorum.

Çorum'da 9 bin 245 kiþi
2'nci doz aþýsýný oldu
Çorum'da 63 bin 931 kiþinin aþýlandýðýný
bunlardan 9 bin 245'inin ise 2'nci doz aþý uygulanan kiþi sayýsý olduðu açýklandý.
Covid-19 ile mücadele kapsamýnda 13
Ocak'ta Bilim Kurulu üyeleri ile Saðlýk Bakaný
Fahrettin Koca'nýn aþýlanmasý ile baþlayan süreçte Çorum'da toplam 63 bin 931 kiþinin aþýlandýðý açýklandý. covid19asi.saglik.gov.tr adresinden 23 Þubat Salý günü saat 15.05'te payla-

þýlan verilere göre Çorum'da toplam 63 bin 931
kiþi aþýlanýrken bunlardan 54 bin 686'sý 1'inci
doz aþý olan kiþiler. Ýlerleyen takvim sürecinde
ilk doz aþýsý tamamlanan 54 bin kiþiden 9 bin
245'i de 2'nci doz aþýlarýný oldu.
Türkiye genelinde ise aþýlanan vatandaþ sayýsý 7 milyon 422 bin 843 olarak açýklandý. Bunlardan 1 milyon 208 bin 822 ise 2'nci doz aþý
olan kiþi sayýsý.
(Abdulkadir Söylemez)

Çorum, orta riskten
yüksek riske yükseldi!
Son bir haftada vaka sayýsý artýþ gösteren Çorum yüksek riskli iller arasýnda yer aldý.
Ýllere göre haftalýk vaka sayýsý haritasý, 1 Mart'ta
baþlayacak normalleþme sürecine en yakýn ve en
uzak illeri ortaya koydu. Verilere göre normalleþmeye en uzak beþ il; Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon
ve Rize olurken Hakkari, Þýrnak Muþ, Batman ve Iðdýr ise normalleþmeye en yakýn iller arasýnda baþý
çekiyor. Çorum ise geride kalan bir haftada yaþadýðý vaka artýþý nedeni ile "orta riskli iller" grubundan
çýkýp "riskli iller" grubunda yer aldý.
Çorum geçtiðimiz hafta ilki açýklanan 81 ilin 100
bin kiþiye göre yedi günlük vaka sayýlarýnda 35,34
ile orta riskli iller arasýnda kendine yer bulmuþtu ancak son bir haftada yaþanan vaka artýþý ile birlikte
Çorum 41,31 ile riskli iller grubun dahil oldu.
Saðlýk Bakanlýðýnýn açýkladýðý Ýl bazýnda haftalýk
vaka sayýlarýna göre Çorum 45 ili geride býraktý, 35
il ise Çorum'dan daha iyi durumda. Bir önceki verilere göre Çorum 54 ili geride býrakmýþ 27 il Çorum'dan daha iyi durumdaydý.
Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn kabine toplantýsý
sonrasýnda açýkladýðý normalleþme süreci 1 Mart'ta
baþlayacak. Ýllerdeki vaka durumlarýnýn dikkat alýnacaðý bu süreçte, her il kendi verileri doðrultusunda
kýsýtlamalara veda edecek. Ýstenilen düzeye ulaþýlamayan þehirlerde ise korona önlemleri ayný þekilde
devam edecek.
ZÝRVEDEKÝ 5 ÝL KARADENÝZ'DE
1 Mart'a sayýlý günler kalmýþken, Saðlýk Bakaný
Fahrettin Koca illere göre haftalýk vaka sayýsýný paylaþtý. Buna göre 15-21 Þubat arasýnda Covid-19 vaka sayýsý, her 100 bin kiþide Ýstanbul'da 68,23, Ankara'da 35,39, Ýzmir'de 42,67 oldu.
Koronavirüs vaka sayýsýnda ilk beþ il Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize olarak sýralandý. Bu
þekilde normalleþmeye en uzak iller de bu beþli olarak görünüyor.
TEDBÝR VE DENETÝMLER HAD SAFHADA
Ordu Valisi Tuncay Sonel, kentte koronavirüs
vakalarýndaki artýþýn nedeninin hane ve iþ yeri temaslý olduðunu söyledi. Giresun Valisi Enver Ünlü

ise kentte koronavirüs vakalarýnýn yüksek çýkmasý
üzerine sokaklarý dolaþarak vatandaþlarý bizzat
uyardý. Trabzon Valisi Ýsmail Ustaoðlu sekiz ilçedeki toplam 68 yerleþim yerinde Covid-19 nedeniyle
karantina uygulandýðýný açýklarken, Rize'de ise geçen hafta yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal eden
172 kiþiye 378 bin 600 lira ceza uygulandý.
NORMALLEÞMEYE EN YAKIN ÝLLER
Ýllerin vaka sayýsýna göre kademeli normalleþmeye geçeceðimiz "yerinde karar" döneminde Güneydoðu'daki illerin verileri Türkiye sýralamasýnýn
sonunda yer aldý. Her 100 bin kiþide haftalýk vaka
sayýsý Hakkari'de 3,21, Þýrnak'da 3,91, Muþ'ta 8,5,
Batman'da 8,71, Iðdýr'da 10,43 oldu.
ÝÞTE ÝL ÝL HAFTALIK VAKA SAYILARI
81 ilin 100 bin kiþiye göre yedi günlük vaka sayýlarý ise þu þekilde:
Adana 42,86, Adýyaman 120,64, Afyon 31,62,
Aðrý 19,61, Aksaray 108,27, Amasya 90,31, Ankara
35,39, Antalya 78,92, Ardahan 88,38, Artvin 75,52,
Aydýn 37,71, Balýkesir 92,40, Bartýn 31,16, Batman
8,71, Bayburt 21,98, Bilecik 45,72, Bingöl 18,45,
Bitlis 15,10, Bolu 75,60, Burdur 93,23, Bursa 39,14,
Çanakkale 43,76, Çankýrý 26,50, Çorum 41,31, Denizli 31,51, Diyarbakýr 18,00, Düzce 48,78, Edirne
75,29, Elazýð 44,22, Erzincan 34,13, Erzurum
50,90, Eskiþehir 35,55, Gaziantep 35,08, Giresun
217,51, Gümüþhane 88,21, Hakkari 3,21, Hatay
45,50, Iðdýr 10,43, Isparta 29,53, Ýstanbul 68,23, Ýzmir 42,67, Kahramanmaraþ 35,35, Karabük 16,83,
Karaman 105,92, Kars 18,60, Kastamonu 21,79,
Kayseri 74,08, Kýrýkkale 47,36, Kýrklareli 71,05, Kýrþehir 30,86, Kilis 48,32, Kocaeli 92,53, Konya
101,95, Kütahya 57,74, Malatya 44,28, Manisa
36,74, Mardin 12,52, Mersin 87,87, Muðla 49,66,
Muþ 8,51, Nevþehir 50,82, Niðde 57,45, Ordu
228,40, Osmaniye 134,90, Rize 200,08, Sakarya
103,01, Samsun 202,94, Siirt 20,54, Sinop 83,62,
Sivas 38,37, Þanlýurfa 20,42, Þýrnak 3,91, Tekirdað
74,65, Tokat 149,20, Trabzon 207,54, Tunceli
29,96, Uþak 17,32, Van 13,92, Yalova 74,62, Yozgat
37,70, Zonguldak 54,30
(Haber Merkezi)
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BEBEÐiNi KUCAÐINA ALAMADAN
KORONA ViRÜSE YENiK DÜÞTÜ
Alkollü sürücü kaza
yaptý: Bir yaralý
Kýrýkkale'de hafif ticari araca otomobiliyle
arkadan çarpan alkollü sürücü yaralandý.
Kaza akþam saatlerinde Kýrýkkale-Çorum
D-200 karayolunun 35'inci kilometresinde
meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre S.G. (52) idaresindeki
06 VSU 38 plakalý otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu A.Ç'nin
kullandýðý 06 BOT 935 plakalý hafif ticari araca
arkadan çarptý. Çarpýþmanýn etkisiyle savrulan
otomobilin sürücüsü yaralandý. Ýhbar üzerine
112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri kaza
yerine sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü S.G. ambulansla
hastaneye kaldýrýldý. Tedavi altýna alýnan sürücünün 1,75 promil alkollü olduðu öðrenildi.
Kazayla ilgili inceleme baþlatýldý.
(ÝHA)

Sürücü araç kesilerek
yerinden çýkarýldý
Osmancýk'ta Samsun-Ýstanbul D-100 Karayolu kavþaðýnda iki araç çarpýþtý, üç kiþi yarandý. Kazada sýkýþan sürücü araç kesilerek
kurtarýldý.
Kaza pazartesi akþam saatlerinde SamsunÝstanbul D-100 Karayolu Kamil Iþýklý Kavþaðýnda meydana geldi.
Mustafa Ulusoy'un haberine göre; Samsun'dan Ýstanbul istikametine giden Hayati Gökaslan yönetimindeki PAF BG 52 plakalý VIP
araç ile Kamil yolundan ilçe merkezine geçmeye çalýþan Ferhat Temizkan'ýn kullandýðý 19
AAL 920 plakalý hafif ticari araçla çarpýþtý.
Çarpýþmanýn etkisiyle araç içinde sýkýþan
sürücü Ferhat Temizkan, Osmancýk Ýtfaiye
Ekiplerinin aracý kesmesinin ardýndan sýkýþtýðý
yerden kurtarýldý.
Kazada sürücüler ile birlikte VIP araçta bulunan yabancý uyruklu kadýn da yaralandý.
Yaralýlar olay yerine gelen ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi
altýna alýndý.
Kaza yapan araçlar olay yerine gelen çekicilerle kaldýrdý.
(Haber Merkezi)

Amasya'da korona virüs (Covid19) tedavisi gören hamile kadýn, bebeðinin sezaryenle alýnmasý sonrasý
hastanede verdiði yaþam mücadelesini kaybetti.
Duygu Abacý Arslan korona virüs
testinin pozitif çýkmasý nedeniyle geçen ay Amasya Üniversitesi Sabuncuoðlu Þerefeddin Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesinde tedaviye alýndý. Ýlaç tedavisine baþlanmasý için altý aylýk hamile olan 25 yaþýndaki Arslan'ýn bebeði sezaryenle alýndý. Durumunun aðýrlaþmasý üzerine Çorum'daki bir hastaneye sevk edilen anne, yapýlan tüm
müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Geride kucaðýna
bile alamayýp koklayamadýðý 'Yamaç'
adý verilen oðlunu ve 1,5 yýl önce evlendiði acýlý eþini býrakan talihsiz kadýn
Memüdede Mezarlýðý'nda kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan defnedildi.
DOÐUM VE TEDAVÝ
SÜRECÝNDE NELER YAÞANDI?
Amasya'da korona virüse (Covid19) yakalanmasýnýn ardýndan bebeði
sezaryenle alýnan ve tüm çabalara
raðmen hayata tutunamayan genç
kadýn, gözyaþlarýyla son yolculuðuna

yamadýðý 'Yamaç' adý verilen oðlunu
ve 1,5 yýl önce evlendiði acýlý eþi Kadir
Arslan'ý býrakan talihsiz kadýn, Sarýyar
köyünde son yolcuðuna uðurlandý.

Duygu Abacý Arslan

uðurlandý. Genç kadýnýn amcasý Zeki
Abacý "Doktorlar uzun çaba verdiler.
Kendi çocuklarý gibi Duygu'yu yaþatmak istediler ama olmadý" dedi.
Geçen ay korona virüse yakalanýnca Amasya Üniversitesi Sabuncuoðlu Þerefeddin Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi'nde ilaç tedavisine baþlan-

masý için karnýndaki altý aylýk bebeði
sezaryenle alýnan 27 yaþýndaki Duygu Arslan'ýn ilerleyen günlerde durumu aðýrlaþtý. Bunun üzerine Çorum'daki bir hastaneye sevk edilen
genç kadýn yapýlan tüm müdahalelere
raðmen kurtarýlamayarak hayatýný
kaybetti. Geride kucaðýna alýp kokla-

Þiddete uðrayan hemþire, uzlaþma sürecinde örnek bir davranýþa imza attý

Hastalara baðýþ karþýlýðýnda þikâyetinden vazgeçti
Çorum'da hasta
yakýný tarafýndan
þiddete maruz kalan hemþire uzlaþHABERÝ
ma sürecinde örnek
ÝZLEMEK
bir davranýþa imza
ÝÇÝN KODU attý. Hemþire Neþe
OKUTUN
Aygün kendisine
saldýran zanlýya hastaneye 200
pijama baðýþ yaptýrarak þikâyetinden vazgeçti.
Beþ yýldýr Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi Palyatif Bakým Merkezi'nde sorumlu hemþire olarak
görev yaptýðýný dile getiren Neþe
Aygün (30), 2018 yýlý nisan ayýnda uðradýðý sözel saldýrý ve tehdit
sonrasý beyaz kod verdiðini söyledi. Beyaz kod sonrasýnda dava
açýldýðýný anlatan Aygün "Dava
sonucunda hâkim uzlaþma yoluna gidebileceðimiz öngörüldü.
Öncelikle mesleðim ve hastanemin itibarýný düþünerek uzlaþma
yoluna gidebileceðimi dile getirdim. Yatan hastalarda yaþanan
sýkýntýlarý da göz önüne alarak
karþý taraftan hastaneye pijama
baðýþlamasý talebinde bulundum.
Onlar da bu talebimi kabul etti.
Hastaneye bayan ve erkek olmak
üzere 200 adet pijama baðýþýnda
bulundular. Davamýz da bu þekil-

de takipsizlikle sonuçlandý" dedi.
Sürekli hastalarla iç içe olduklarýný ve hastalarýn yaþadýðý zor
koþullarýn farkýnda olduklarýný anlatan Aygün "Servisimizde hastalarýmýzýn durumu biraz daha aðýr.
Hastalar için bir þeyler yapmak
istedim. Onlara destek olsun istedim. Bir þeyler yapýlsýn istedim. O
yüzden böyle bir talepte bulundum" ifadelerini kullandý.
"BÝZ ÝNSANLARA CAN
OLMAYA ÇALIÞIYORUZ,
CAN OLURKEN
CANIMIZDAN OLUYORUZ"
"Biz insanlara yeri geliyor can
olmaya çalýþýyoruz, onlara can
olurken canýmýzdan oluyoruz.
Þiddetin hiçbir türlüsünü hak ettiðimizi düþünmüyorum" diyen Aygün "Ýnþallah bu küçük bir farkýndalýk olur ve insanlar artýk saðlýk
çalýþanlarýna bu gözle bakmaz.
Hastalar, hasta yakýnlarý bizim
kendi ailemiz. Biz onlarý öyle görüyoruz. Onlar da bizi çocuklarý
gibi görsünler ve sözel, fiziksel
hiçbir þekilde þiddet uygulamasýnlar" þeklinde konuþtu.
Saðlýk Bakým Hizmetleri Müdürü Þennur Þimsek ise "Saðlýk
çalýþanlarý hem ülkemizde, dünyada korona virüs salgýný nede-

Hemþire Neþe Aygün
kendisine saldýran zanlýya
hastaneye 200 pijama
baðýþ yaptýrarak
þikâyetinden vazgeçti

niyle büyük bir mücadele içinde.
Saðlýk çalýþanlarý büyük bir özveri, sabýr ile görevini yerine getirmeye çalýþýyor. Saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddetin hiçbir türünü
asla onaylamýyoruz. Saðlýkta þiddete sýfýr tolerans diyorum. Neþe
hemþiremiz de uðradýðý sözel ve
tehdide raðmen hastanesini düþünerek örnek bir çalýþmaya imza attý. Kendisine teþekkür ediyorum" dedi.
Þimþek, Neþe hemþireye teþekkür plaketi verdi.
(ÝHA)

Kendilerini nakliyeci diye tanýtýp aldýklarý yüklere el koymuþlar
Tekirdað Ýl Emniyet Müdürlüðü
Asayiþ Þube Müdürlüðü ekiplerinin Tekirdað merkezli olarak Ýstanbul, Çorum
ve Antalya'da eþ zamanlý olarak gerçekleþtirdikleri operasyonda kendilerini
týr þoförü ve nakliye þirketi yetkilisi olarak tanýtýp nakliye maksadýyla aldýklarý
yükleri farklý depolara indirdiði tespit
edilen 11 þüpheli gözaltýna alýndý.
Whatsapp ve Telegram gibi uygulamalarda oluþturulan nakliye gruplarýna katýlarak kendilerini týr þoförü ve
nakliye þirketi yetkilisi olarak tanýtan
bazý kiþilerin aldýklarý tonlarca yükü
götürülmesi gereken yerden farklý adreslere götürdüðü ve depolara indirdikleri belirlendi.
Tekirdað Ýl Emniyet Müdürlüðü
Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri Çorlu
Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca, suç iþlemek amacýyla örgüt kurmak ve örgütlü nitelikli dolandýrýcýlýk suçlarýndan
baþlatýlan soruþturma kapsamýnda
yaklaþýk iki ay süren teknik takip ve
HTS incelemesi gerçekleþtirdi.

"DOKTORLAR DUYGU'YU
KENDÝ ÇOCUKLARI GÝBÝ
YAÞATMAK ÝSTEDÝ"
Cenaze hastane morgundan alýndýðý sýrada açýklama yapan Arslan'ýn
amcasý Zeki Abacý "Doktorlar uzun çaba verdi. Kendi çocuklarý gibi Duygu'yu yaþatmak istediler, gurur meselesi yaptýlar ama olmadý" diye konuþtu.
Bebeðin korunmasýnýn düþünüldüðü esnada tedavinin geciktiðini anlatan Abacý "Doktorlar bakýyor ki tedavi geç kaldýkça hastalýk ilerleyecek. Kendi aralarýnda çocuðu almaya
karar veriyorlar. Bu sezaryen Duygumuzun direncini kýrýyor. Direnci düþüyor. Covid de akciðerlere hücum ediyor. Ýnanýlmaz bir hasar veriyor. Normal tedaviler fayda etmiyor. Yoðun
bakýmda verilen oksijen fayda etmiyor. En sonunda entübe duruma gelip uyutulmuþtu" þeklinde konuþtu.
Yakýnlarýnýn acýsýný paylaþtýðý Kadir Arslan da severek evlendiði eþinin
ardýndan dua etti.
(ÝHA)

Soruþturma öncesinde Tekirdað'ýn
Çorlu ilçesinde 26 ton þeker, Ýstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 28 palet maden suyu, Afyonkarahisar'da 3
bin 132 koli maden suyu, Ýzmir'de 25
ton tuz, Ýstanbul'un Tuzla ilçesinde
600 bin lira deðerinde temizlik malzemesinin, götürülmesi gereken adreslerden farklý yerlere indirilerek dolandýrýcýlýk yapýldýðý belirlendi.

Çalýþma sonucu kendilerini týr þoförü ve nakliye þirketi yetkilisi olarak
tanýtan kiþilerce, götürüleceði yerlerden farklý adres ve depolara indirilen
26 ton un, bin 762 koli silikon, üç týr
dolusu 78 palet seramik, 24 ton ayçiçek yaðý, 600 bin lira deðerinde þalgam suyu ve 28 palet maden suyu;
Tekirdað, Ýstanbul, Antalya, Ýzmir, Manisa illerinde ele geçirilerek sahipleri-

ne teslim edildi. Çalýþmalarda, Ýzmir'den Ýstanbul'a sevki planlanan bir
týr seramik, Ýzmir'den Antalya'ya sevki
planlanan bir týr seramik, Ýstanbul'dan
Kýrklareli'ne sevki planlanan bir týr
cips, Ýstanbul'dan Konya'ya sevki
planlan bir týr bebek bezinin suç örgütü üyelerince baþka adreslere götürülmesi de engellendi.
Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube
Müdürlüðü ekipleri 12 þüphelinin yakalanmasý amacýyla Tekirdað merkezli Ýstanbul, Antalya ve Çorum'da eþ zamanlý operasyon düzenledi.
Operasyonda 11 kiþi yakalanarak
gözaltýna alýnýrken, þüphelilerden birinin nitelikli dolandýrýcýlýk suçundan da
arandýðý belirlendi.
Þüphelilerin ikamet ve iþ yerlerinde
yapýlan aramalarda 15 bin 600 paket
tuz, bin 920 maden suyu, 84 paket temizlik malzemesi daha ele geçirilerek,
sahiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili olarak baþlatýlan soruþturma ve inceleme sürdürülüyor. (ÝHA)

Hollanda'dan posta ile
gönderilen uyuþturucu
polise takýldý
Hollanda'dan posta yoluyla Çorum'a gönderilen uyuþturucu madde, polisin düzenlediði operasyonla ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre bir istihbaratý deðerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Þube
Müdürlüðü ekipleri Hollanda'dan Dodurga'ya
posta yolu ile uyuþturucu madde gönderildiðini tespit etti. Bunun üzerine operasyon düzenleyen narkotimler, Dodurga'da iki kiþiyi
içinde uyuþturucu bulunan zarf ile birlikte yakaladý.Yapýlan aramada 60 adet (liserjik asit
dietilamid) maddesi emdirilmiþ kullanýma hazýr halüsüonejik madde ele geçirildi.
"Uyuþturucu madde ithal etme" suçundan
Osmancýk Adliyesine sevk edilen iki þüpheli,
adli kontrol kararý ile serbest býrakýldý. Ýl Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada
"Ülkemizin geleceði, yarýnlarýmýzýn teminatý
gençlerimizi zehirleme niyetindeki þahýs ve
örgütlerle mücadelemiz aralýksýz devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
(ÝHA)
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“Her zaman emek ve
emekçiden yanayýz”
Cumhuriyet
Halk Partisi Çorum Ýl Baþkaný
Mehmet Tahtasýz
parti olarak her
HABERÝ
zaman emek ve
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU emekçiden yana
OKUTUN
olduklarýný belirterek, Ekmekçioðullarý firmasý iþçilerinin de
hak mücadelesinin yanýnda
yer aldýklarýný söyledi.
Sendikaya üye olduklarý
gerekçesiyle iþten çýkarýldýklarý
için Çorum'da bir süredir eylemde bulunan Ekmekçioðullarý firmasý iþçileri CHP il binasý
içerisinde açlýk grevi baþlattý.
Partinin kapýlarýný iþçilere
açan CHP Ýl Baþkaný Mehmet
Tahtasýz "CHP halkýn partisidir. Sizler de halk olarak bu
partiden yararlanabilirsiniz.
Partimizin
kapýsý
iþçiye,
emekçiye her zaman açýktýr.
Bizler hâkim, savcý, yargýç deðiliz. Bu konuda karar verme
yetkimiz yok. Olay yargýya intikal etmiþtir. Adalete güveniyoruz, en saðlýklý kararý vereceðine, adaletin tecelli edeceðine inanýyoruz" dedi.
YANINIZDAYDIK VE
YANINIZDA OLMAYA
DEVAM EDECEÐÝZ
Beraberinde Merkez Ýlçe
Baþkaný Ulaþ Tokgöz, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ümit Er, Ýl
Gençlik Kollarý Baþkaný Onur
Topkül ve bazý parti yöneticileri
ile birlikte parti binasýnda iþçilerle sohbet eden Tahtasýz sürecin baþýndan beri iþçilerin
hak mücadelesinin yanýnda
yer aldýklarýný, onlarla birlikte

Ýyi Parti'den Þahiner'e ziyaret
eylem yaptýklarýný, basýn açýklamalarýna katýldýklarýný, eksi
13 derecede sabahýn erken
saatlerinde birlikte yürüdüklerini, sendika yetkilileri ile istiþare
toplantýlarý düzenlediklerini, iþçileri fabrikada ziyaret edip iþverenle de görüþüp sorunun
çözümüne yardýmcý olmaya
çalýþtýklarýný ayrýca konuyu genel merkeze ilettiklerini anlatarak, bundan sonraki süreçte de
üzerlerine düþen görevi yapacaklarýný kaydetti.
Ýl Baþkaný Tahtasýz, bazý
sosyal medya hesaplarýnda
ve internet basýnýnda yer aldýðý gibi polisin CHP'ye giriþ ve
çýkýþlarý yasakladýðý, basýnýn
dahi içeri alýnmadýðý þeklindeki iddialarýn tamamen asýlsýz
olduðunu söyledi.
"ÝÞÇÝ DE BÝZÝM,
ÝÞVEREN DE"
Tahtasýz "Bizler emek ve
emekçiden yanayýz. Bizim için
alýn teri en kutsal deðerdir. Bu

süreçte hem iþçilerle, hem iþverenle görüþmeler yaparak
olayýn en saðlýklý yoldan çözümü için çaba gösterdik. MetalÝþ Sendikasý Genel Baþkaný
Adnan Serdaroðlu ile de partimizde bir toplantý düzenledik.
Ýþçilerimiz saat 13:30'da
partimize gelerek görüþme talebinde bulundur. Genel merkezden Genel Baþkan Yardýmcýlarýmýz Oðuz Kaan Salýcý ve
Veli Aðbaba ile yapýlan görüþmeler sonucunda bizlerden
müsaade istediler, kendi aralarýnda toplantý yaptýktan sonra
17:30'da parti binamýzýn içinde
açlýk grevi yapacaklarýný söylediler. Bizler de "CHP halkýn
partisidir. Kapýmýz her zaman
halkýmýza, iþçimize açýktýr.
Partimizi kullanabilirsiniz" dedik. Ýþçi arkadaþlarýmýz burada
saat 18 itibarýyla açlýk grevine
baþladý. Sürecin en akýlcý yoldan, kýrmadan, dökmeden, iþçinin de, iþverenin de ortak bir
noktada buluþacaðý, saðlýklý

bir þekilde çözülmesi için bundan sonra da elimizden gelen
gayreti göstereceðimizin bilinmesini istiyoruz. Ýþçi de bizim,
iþveren de" dedi.
"AÇLIK GREVÝ
SONUÇ ALANA KADAR
DEVAM EDECEK"
Metal-Ýþ Sendikasý Çorum
Temsilcisi Deniz Ilgýn ise iþverenin haksýz, hukuksuz davranýþlarýnýn ve iþçileri uydurma
bir bahaneyle iþten çýkartmasýnýn iþçileri ve ailelerini maðdur ettiðini, 77 gündür süren
bir direniþ içinde olduklarýný
anlatarak "Ýþçilerimizin talebi
üzerine açlýk grevine baþladýk.
Açlýk grevimiz sonuç alana kadar devam edecek. 77 gündür
yaþanan haksýzlýða CHP'den
çözüm bekliyoruz. Ýþçilerimiz
ve aileleri büyük maðduriyet
yaþadý. CHP'nin elinden gelen
desteði vereceðine inanýyoruz" diye konuþtu.
(Mahmut Emin Söylemez)

ÝYÝ Parti Seçim Ýþlerinden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý
Mehmet Tolga Akalýn ve Tekirdað
Milletvekili, Kurucular Kurulu Üyesi
ve TBMM Baþkanlýk Divaný Katip
Üyesi Enez Kaplan, Belediye Baþkanýmýz Abdulkadir Þahiner'i makamýnda ziyaret etti.
Akalýn ve Kaplan Çorum'da yapacaklarý görüþmeler ve ziyaretler
öncesi Sungurlu Belediye Baþkaný
Þahiner'i ziyaret ederek bir süre
sohbet etti.
Ziyarette Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Tolga Akalýn ve Tekir-

dað Milletvekili Enez Kaplan'a, ÝYÝ
Parti Çorum Ýl teþkilatý yaný sýra belediye meclis üyeleri, baþkan yardýmcýlarý ve partililer de hazýr bulundu. Karþýlýklý sohbet havasýnda
geçen ziyarette Baþkan Þahiner,
Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet
Tolga Akalýn ve Tekirdað Milletvekili Enez Kaplan ile ilçede yapýlan çalýþmalar ve projeler üzerine fikir
alýþveriþinde bulundu.
Heyet ziyaret sonunda Çorum'da yapýlacak olan toplantýya
katýlmak üzere belediyeden ayrýldý.
(Fatih Yýldýrým)

Þahiner'den havalimanýna

destek açýklamasý

Abdulkadir Þahiner

Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Çorum'a müstakil bir havaalaný yapýlmasý için "Sayýn Ahmet Ahlatcý'nýn teklifine Sungurlu Belediyesi olarak her
türlü desteði vermeye hazýrýz" dedi. Ahmet Ahlatcý'nýn
teklif ettiði, Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný Adil Karaismailoðlu'nun da sýcak baktýðý yap, iþlet, devret
modelli müstakil havaalaný yapýmýna destek
veren Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner sosyal medyadan yaptýðý açýklamada "Sayýn Ahmet Ahlatcý'nýn teklifine
Sungurlu Belediyesi olarak her türlü desteði vermeye hazýrýz" dedi. (Fatih Yýldýrým)

ÝNFÜZYON POMPA SETÝ SATIN ALINACAKTIR
ÝL SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ SAÐLIK BAKANLIÐI BAKAN YARDIMCILIKLARI
ÇORUM ÝLÝ BAÐLI SAÐLIK TESÝSÝ ÝNFÜZYON POMPA SETÝ ALIMI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale
d) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþKanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilkin Yerli Malý Belgesi,
giler aþaðýda yer almaktadýr:
e) Ýsteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruÝhale Kayýt Numarasý
: 2021/97141
luþlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler.
1-Ýdarenin
4.3.2. Satýþ sonrasý servis, bakým ve onarýma iliþkin belgeler:
a) Adresi
: Bahçelievler Mah. Çamlýk Sok. No:3 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
Yüklenici Teknik Þartnamelerde belirtilen satýþ sonrasý servis, bakým ve onarým hizmetlerine iliþkin
b) Telefon ve faks numarasý
: 3642195500 - 3642195529
belgeleri sunmakla yükümlüdür.
c) Elektronik Posta Adresi
: corum.ism@saglik.gov.tr
4.3.3.
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla ilgili belgeler:
2-Ýhale konusu malýn
Ýsteklilerin ÜTS kaydý olmalýdýr. Ýsteklilerin Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayýtlý olmasý durumunda ise
a) Niteliði, türü ve miktarý
: ÇORUM ÝLÝ BAÐLI SAÐLIK TESÝSÝ ÝNFÜZYON POMPA SETÝ ALIMI
alýmý yapýlacak cihazlarýn/kitlerin ÜTS' de Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylý olmasý ve bunlarý teyit
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
eden belgeler ihale teklif dosyasýnda sunulacaktýr. Ýstekli imalatçý veya ithalatçý firma ise ulusal bilgi
idari þartnameden ulaþýlabilir.
bankasý firma numarasýný gösteren belgeyi, istekli bayii ise ulusal bilgi bankasý bayii numarasýný gösb) Teslim yeri
: HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ EROL OLÇOK EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA
teren belgeyi ihale dosyasýnda sunmak zorundadýr.
HASTANESÝ
Týbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamýndaki cihazlarýn/kitlerin ÜTS' de tedarikçi firma altýnda Saðlýk Bac) Teslim tarihi
: 1-Cihazlar sözleþme iþ baþlangýç tarihinden önce hastanelerimiz
kanlýðý tarafýndan kayýt veya bildirim iþlemi tamamlanmýþ olmalýdýr.
laboratuvarlarýna çalýþýr vaziyette teslim edilecektir. Cihazlar ihale
Teklif edilen cihazlarýn/kitlerin ÜTS' de kaydý gerekmiyorsa, imalatçý/ithalatçý firma tarafýndan ÜTS
sonunda 10 yaþýný geçmeyecektir. 09.04.2022 tarihine kadar parti
kapsamýnda olmadýðýna dair imzalý olarak verilmiþ olan belge ihale dosyasýnda sunulacaktýr. Bununparti (60 günlük stoklarda) yapýlan talepler doðrultusunda teslimat
la birlikte imalatçý/ithalatçý olduðunu gösterir belgede sunulmasý gerekmektedir.
yapýlacaktýr. Ýþin süresi 365 takvim günüdür.. Ýþe baþlama tarihi
Ayrýca, Teklif edilen kitlere ait ÜTS tarafýndan onaylanmýþ ürün (Barkod) numarasý ve marka adý tek09/04/2021 tarihten itibaren iþi bitirme tarihi 09.04.2022' dir. Müc
lif mektuplarýnda yazýlý olacak ve/veya yetkili kiþi veya kiþiler tarafýndan imzalý ayrý bir liste halinde
bir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzamasý nedeniyle
teklif ile birlikte verilecektir.
öngörülen tarihte iþe baþlanýlmamasý halinde, Ýdare tarafýndan
4.3.4. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye ceyeni tarihler yükleniciye bildirilir. 2- Kit sipariþleri yüklenici firma
vaplarý ve açýklamalarý içeren doküman:
faksýna iletildikten sonra en geç 5 iþ günü içerisinde Hastanelere
Teknik Þartnameye Uygunluk Belgesi ve/veyaTaahhütnamaesini teklifle birlikte sunulacaktýr.
teslim edilecektir. 3-Mal teslimi sözleþmede belirtilen miktarlarda
a) Firmalar teklif ettikleri cihazlarýn orijinal kataloglarýný ve Türkçe tercümelerini ihale dosyalarýnda
ilgili hastanelere teslim edilecek, her hastaneye ayrý fatura
bulunduracaklardýr. b)Ýstekliler , teknik þartname maddelerine ayrý ayrý ve Türkçe olarak þartnamedekesilecektir. 4-Faturalarda týbbi malzemelerin SUT (SAÐLIK
ki sýraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar ?.................. marka ................. model ............... cihaUYGULAMA TEBLÝÐÝ) kodlarý mutlaka belirtilecektir. 5-Cihazlar
zý teklifimizin ?Teknik Þartnameye Uygunluk Belgesi ? baþlýðýaltýnda isteklinin baþlýklý kaðýdýna yazýlihale sonunda 10 yaþýný geçmeyecektir. Teklif edilen cihazlar
mýþ ve yetkili kiþi tarafýndan imzalanmýþ olmalýdýr. Teknik Þartnameye Uygunluk Belgesi, týbbi cihazüretimden kalkmamýþ olmalýdýr. 6-Sözleþme bitiminde kurumun
larýn orjinal kataloðu veya broþürü ile karþýlaþtýrýldýðýnda her hangi bir farklýlýk bulunmayacaktýr.b)Ýhaelindeki kitler bitmez ise cihazlar 15.07.2022 tarihine kadar
le Komisyonu teklif deðerlendirme aþamasýnda demonstrasyon isteyebilir. Demonstrasyon teklifi uykurumda kalacaktýr.
gun görülen 1.en avantajlý firmadan baþlamak üzere yapýlacak olup, demonstrasyon ile ilgili her tür3- Ýhalenin
lü gider, zarar-ziyan ve oluþabilecek hasar ve kazalardan firma sorumlu olacaktýr. Demonstrasyon,
a) Yapýlacaðý yer
: Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü Destek Hizmetleri Baþkanlýðý
Komisyonun belirlemiþ olduðu süre ve yerde yapýlacaktýr. b)Ýhale Komisyonu teklif deðerlendirme
(Bahçelievler Mah. Çamlýk Caddesi. No:3 Merkez-ÇORUM)
aþamasýnda demonstrasyon isteyebilir. Demonstrasyon teklifi uygun görülen 1.en avantajlý firmadan
b) Tarihi ve saati
: 22.03.2021 - 14:00
baþlamak üzere yapýlacak olup, demonstrasyon ile ilgili her türlü gider, zarar-ziyan ve oluþabilecek
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
hasar ve kazalardan firma sorumlu olacaktýr. Demonstrasyon, Komisyonun belirlemiþ olduðu süre ve
kriterler:
yerde yapýlacaktýr. c)Ýstekliler Sözleþme süresi içinde bitmeyen kitler için, 15/07/2022 tarihine kadar
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
cihazlarýn Hastanemizde kalacaðýný belirten belgeyi teklif dosyasýnda sunacaklardýr.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
6. Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýk olup yerli malý teklif eden istekliye ihalenin tamamýnda
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, Ýdari Þartname ekinde yer alan Tüzel Kiþilerde Ortaklýk Bilgilerine ve
% 15 (yüzde on beþ) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr.
Yönetimdeki Görevlilere Ýliþkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi:
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
zorunludur.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü Destek Hizmetleri Baþkanlýðý
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
(Bahçelievler Mah. Çamlýk Caddesi. No:3 Merkez-ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceði gi4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
bi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
4.3.1. Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler:
9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale soa) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler,
nucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen
b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge vebirim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
ya belgeler,
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
serbest bölge faaliyet belgesi.
teminat vereceklerdir.
Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeter11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
li kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Ýsteklinin imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler ise þunlardýr:
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
a) Ýstekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
14. Diðer hususlar:
b) Ýsteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen Kapasite Raporu,
Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajc) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen Ýmalat Yeterlik Belgesi,
lý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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"Amatör sahalarýn yýkýmýna
Çorum halký karar versin"
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan
tarafýndan istifa ettirilerek görevden alýnan
Belediye Baþkaný tarafýndan imara açýlan ve
açýlan ihale ile konut yapýlmak üzere iþ adamý Ahmet Ahlatcý'ya verilen eski stadyum ve
çevresindeki amatör sahalarýn bulunduðu
alanla ilgili dava açarak hem ihaleyi hem de
imar düzenlemesini iptal ettiren Av.Teoman
Þahin, Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a açýk çaðrýda bulundu.
Av. Teoman Þahin bir süredir belediye
yönetimiyle eski stat bölgesine yapýlacak
düzenlemeler konusunda oluþturulan istiþare gurubunda yer alýyordu.
Av. Þahin konuya iliþkin yaptýðý yazýlý
açýklamasýnda belediyeyi suçlayarak bu
alana yapýlmasý planlanan yapýlarla ilgili yeniden bir ihaleye çýkýlmasý durumunda yine
konuyu mahkemeye taþýyacaðýný söyleye-

rek oradaki amatör sahalarýn yýkýlmasýna
halk karar versin diyerek þunlarý söyledi:
O bölgede pek çok park varken ve parka
o bölgede ihtiyaçta yokken 1 nolu ve 2 nolu

amatör sahalar olarak bilinen sahalarýn yerinde kalmasýný ve bunun dýþýndaki alanlarýn
park yapýlmasýný teklif etmiþtim.
Þimdi ise bu konuyu Çorum halkýna gö-

türmeyi teklif ediyorum. Sanýrým bu konu belediye otobüslerinin hangi renk olmasý gerektiði veya kaldýrým taþlarýnýn modelini
halka sormaktan daha önemli olacaktýr.
Seçim yoluyla gelmiþ belediye baþkanýný konuyu halka yani referanduma
götürmeyi teklif ediyorum. Yeni baþkanýmýzýn halkýn tercihine bakýþýný da
öðrenmiþ oluruz.
Nihayetinde bu konu ilahi bir konuda deðil ve direkt Çorum halkýný ilgilendiriyor. Birkaç yere sandýk koyalým ve "Amatör futbolcularýn kullandýklarý 1 ve 2 nolu sahalarýn yýkýlmasýný onaylýyor musunuz, yoksa yýkýlsýn
baþka yerlere mi yapýlsýn?"diye soralým.
Bunlarý halka soralým katýlanlarýn çoðunluðu ne derse herkes halkýn kararýna saygý
duysun.
(Mahmut Emin Söylemez)

Av.
Teoman Þahin

Þoför esnafýnýn
sorunlarý bakana iletildi
Oda Baþkaný Þahin,
bakana sorunlarý içeren
dosya sundu

Saðlýk-Sen Çorum Þubesi, Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezine
atanan Baþhekim Paydar'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu

Saatcý: Tek taraflý
memnuniyet olmaz
Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, yönetim kurulu
üyeleri ve iþyeri temsilcileri Çorum
Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezine yeni
atanan Baþhekim Abdullah Paydar'a hayýrlý olsun ziyaretlerinde
bulundu.
Ziyarette açýklamalarda bulunan
Saatcý "Çorum Saðlýk-Sen Þube
yönetim kurulu ve iþ yeri temsilcilerimizle birlikte; Öncelikle ADSM'ye
14 yýl hizmetin ardýndan emekli olan
eski Baþhekim sayýn Ýhsan Malatyalý'ya verdiði özverili hizmetlerinden dolayý Saðlýk-Sen olarak teþekkür ediyor, eþi ve çocuklarýyla birlikte hayýrlý, saðlýklý ve huzurlu bir
emeklilik yaþamý diliyoruz. Baþhekim olarak görevlendirilen sayýn Abdullah Paydar'a ise yeni görevlerinin kendileri ve ADSM için hayýrlý olmasýný diliyoruz" diye konuþtu.
BAKANLIÐA SESLENDÝ:
OLAYLARA ÇALIÞAN
ODAKLI DA BAKMAK LAZIM
Hasta memnuniyeti kadar çalýþan memnuniyetinin de artýrýlmasý
gerektiðini belirten Saatcý "Vatandaþlarýmýza her türlü özveri ve fedakârlýkla gece-gündüz demeden
hizmet veren saðlýk çalýþanlarýmýzýn, saðlýk çalýþanlarýmýzýn çalýþma
memnuniyetlerinin artýrýlmasý, vatandaþlarýmýza verilen saðlýk hizmet kalitesini yükseltecektir. Bakanlýk yetkililerine seslenmek istiyorum.
Tek taraflý memnuniyeti saðlamanýz

mümkün deðildir. Saðlýkta hizmet
kalitesinin yükseltilmesini istiyorsanýz, olaya sadece hasta odaklý deðil, çalýþan odaklý da bakmak zorundasýnýz. Son dönemlerde saðlýk çalýþanlarýnýn memnuniyetinin azaldýðýna þahit oluyoruz. Bu istikrarlý bir
durum deðildir. Bu itibarla bakanlýk
yetkililerinin çalýþan memnuniyetini
artýcýcý uygulamalarý hýzla yürürlüðe
sokmalarý, yöneticilerin de hizmet
verdikleri hastanelerde bu uygulamalarý hayata geçirmeleri gerekmektedir. Bakanlýk yetkililerimizin
ve idarecilerimizin bu konularda zaman kaybetmeden gereken adýmlarý atacaklarýný umut ediyoruz.

Çeþitli incelemelerde bulunmak üzere
Çorum'a gelen Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný Adil Karaismailoðlu ile görüþen Çorum
Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný
Tahsin Þahin þoför esnafýnýn sorunlarýný
dosya halinde bakana aktardý.
Ulaþtýrma Bakaný Karaismailoðlu ise
sorunlarýn çözümü konusunda þoför esnafýna yardýmcý olacaklarýný söyledi.
Þahin "Þoför ve nakliyeci esnafýmýz tarafýndan odamýza iletilen bazý sorun ve taleplerin çözümü konusunda Ulaþtýrma ve
Altyapý Bakanýmýz Sayýn Adil Karaismailoðlu'na altý sayfalýk bir dosya sunduk.
Bizleri dinleyerek sorunlarýn çözümü konusunda destek olacaðýný söyleyen bakanýmýza göstermiþ olduðu ilgiden dolayý teþekkür ediyorum" dedi.
SÜRÜÞ SÜRELERÝNÝN ARTIRILMASI
Taþýmacý esnafýnýn yaþadýðý sorunlara
iliþkin altý sayfadan oluþan bir dosyayý Bakan Adil Karaismailoðlu'na ileterek kýsa
sürede çözüme kavuþturulmasý yönünde
destek istediklerini ifade eden Tahsin Þahin özellikle sürüþ sürelerinin artýrýlmasý
konusunda þoför esnafýnýn yaþadýðý maðduriyeti bakana anlatma imkâný bulduðunu söyledi.
ÝÞTE ÞOFÖR ESNAFININ TALEPLERÝ
Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý
Baþkaný Tahsin Þahin tarafýndan Ulaþ-

MALATYALI'YA TEÞEKKÜR,
PAYDAR'A BAÞARI DÝLEÐÝ
Saðlýk-Sen olarak ülke genelinde ve yerelde bu konularda üzerimize düþen yükümlülükten kaçýnmayacaðýmýzý belirtmek istiyorum.
Baþhekim beyin hizmet çýtasýný çok
daha yukarýlara yükselteceðinden
eminiz. Ayrýca ilimizde saðlýkta yapýlacak her güzel uygulama ve
adýmda her zaman yöneticilerimize
katký sunmaya hazýr olduðumuzun
bilinmesini istiyoruz" dedi.
Baþhekim Abdullah Paydar da,
Çorum Saðlýk-Sen Þube Baþkaný
Ahmet Saatcý ve yönetim ekibinin
ziyaretinden duyduklarý memnuniyeti ifade ederek, teþekkür etti, çalýþmalarýnda baþarý diledi.
(Abdulkadir Söylemez)

ÇTSO Kadýn giriþimcilerden

dijital pazarlama eðitimi
Çorum Ticaret ve Sanayi
Odasý Kadýn Giriþimciler Kurulu bugün saat 19'da Dijital
Pazarlama Uzmaný Yasin
Kaplan ile Dijital Pazarlama
eðitimi düzenleyecek.
Çorum Ticaret ve Sanayi
Odasý Kadýn Giriþimciler Kurulundan eðitim ile ilgili yapýlana açýklamada "Dijital pazarlamayla ilgili sorularýnýz mý
var? Akla hayale sýðmayacak
dijital dünya ve arama motoru
pazarlamasýný merak mý edi- Yasin
yorsunuz? Dijital pazarlama Kaplan
sektörünün neresinde olduðunuz aklýnýzý mý kurcalýyor? O zaman bu etkinlik tam size göre! Tüm bu sorulara cevap arayacaðýmýz bu etkinlikte MooF Dijital Ajans Kurucu
Yasin Kaplan, engin bilgilerini bizlerle paylaþmak
için çarþamba akþamý saat 19'da katýlýmcýlarýmýzla buluþacak" ifadelerine yer verildi. Online olarak
gerçekleþtirilecek eðitim ücretsiz olacak. Eðitime
katýlmak için www.ctso.org.tr'den "online "iþlemler" baþlýðýndaki eðitim talep formunun doldurulmasý gerekiyor.
(Abdulkadir Söylemez)

týrma ve Altyapý Bakaný Adil Karaismailoðlu'na sunulan dosyada þu talepler
yer aldý:
Ton ve kilometre fiyat tarifelerinin yayýnlanmasý, yetki belgelerinin devrinin
saðlanmasý, ülke genelinde plaka tahdidi
uygulanmasý, toplam aðýrlýðý 3 bin 500 kg
olan kamyonet tabir edilen araçlarýn istiap

hadlerinin yükseltilmesi, sürüþ sürelerinin
4+4+4 þeklinde 12 saate çýkarýlmasý, K1
belgelerinin yüksek maliyetleri ve devir
konusunda yaþanan sorunlar, akaryakýtta
taþýma esnafýna ÖTV indirimi saðlanmasý, vergi çeþidinin azaltýlmasý, þoför esnafýna yönelik uzun vadeli ve kolay ödemeli
kredi imkâný saðlanmasý. (Fatih Yýldýrým)

Ýsbir, Ortaköy'ün
taleplerini iletti
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner
Ýsbir, Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný
Adil Karaismailoðlu'na Ortaköy'ün taleplerini iletti.
Baþkan Ýsbir, Ulaþtýrma ve Altyapý
Bakanlýðýnýn yapmýþ olduðu hizmet
ve projeleri yerinde görmek için ilimize ziyarette bulunan Adil Karaismailoðlu'na Ortaköy'ün ihtiyaç ve taleplerini iletti. Baþkan Ýsbir, Bakan Adil
Karaismailoðlu'na Çorum-Cemilbey
arasý yolun 28 km'lik kýsmýnýn bitmek
üzere olduðunu ancak asýl sorunlu
kýsmýn Cemilbey-Ortaköy arasýndaki

30 km'lik alan olduðunu ve bölgenin
turizm bölgesi olmasý nedeniyle yerli
ve yabancý turistlerin ilçeye ulaþmakta zorluk çektiklerini ifade ederek,
projesi tamamlanan yolun en kýsa
sürede ihale edilerek maðduriyetlerin
giderilmesini talep etti.
Baþkan Ýsbir günün anýsýna Bakan Karaismailoðlu'na yörenin el örmesi çanta ve çorabýný hediye ederek, Ulaþtýrma ve Altyapý Bakanlýðý'nýn ilimize ve Ortaköy'e yapmýþ olduðu proje ve hizmetlerden dolayý teþekkür etti.
(Fatih Yýldýrým)

Hem sipariþleri aldý hem etleri teslim etti
Belediye Baþkan Yardýmcýsý, BELTAÞ AÞ Yönetim Kurulu Baþkaný Lemzi
Çöplü hafta sonu sokaða çýkma kýsýtlamasýnda Halk Et sipariþ hattýna gelen
HABERÝ
telefonlarý cevaplayarak sipariþleri aldý.
ÝZLEMEK
Sipariþlerle ilgilenen Çöplü, vatandaþlaÝÇÝN KODU ra Halk Et'ten memnuniyetlerini de sorOKUTUN
du.
Çorum Belediyesi Mezbaha Tesisleri içinde yer
alan Halk Et Tanzim Satýþ Maðazasý hafta sonu sokaða çýkma kýsýtlamasýnda da sipariþ hattýna gelen istekleri yerine getiriyor. Görevliler 0552 720 19 19 numaralý hattýný arayarak et ve et ürünleri sipariþi veren
vatandaþlarýn sipariþlerini evlerine kadar ulaþtýrýyor.
Geçtiðimiz hafta sonu Halk Et tanzim satýþ noktasýný ziyaret eden Belediye Baþkan Yardýmcýsý, BELTAÞ AÞ Yönetim Kurulu Baþkaný Lemzi Çöplü, Halk
Et sipariþ hattýna gelen sipariþleri bizzat aldý. Çöplü,
vatandaþlara Halk Et'ten memnuniyetlerini de sordu.
Halk Et'in hizmetlerinden memnun olduklarýný ifade
eden vatandaþlar, Halk-Et'in þehir merkezine þube
açmasýný da talep etti. Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Lemzi Çöplü daha sonra sipariþleri adreslerine götürerek vatandaþlara bizzat teslim etti. (Fatih Yýldýrým)

Belediye Baþkan Yardýmcýsý Lemzi Çöplü hafta sonu sokaða
çýkma kýsýtlamasýnda Halk Et hattýna gelen sipariþleri teslim etti
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Erken çocuklukta deðer
eðitimine YÖK'ten onay

Hitit Üniversitesi'nin erken çocukluk döneminde
bulunan çocuklara ahlak ve deðerler bilincini kazandýracak, alanýnda uzman eðitmen ihtiyacýný
karþýlayamaya yönelik yüksek lisans programý açýlmasý yönündeki teklifi, Yükseköðretim Kurulu
(YÖK) tarafýndan onaylandý. Erken Çocuklukta Ahlak ve Deðer Eðitimi Ýkinci Öðretim Tezsiz Yüksek
Lisans Programý'na bu sene ilk etapta 20 öðrenci
almayý planlayan üniversite baþvuracak öðrencilerde ALES þartý aramadýðýný belirterek "Yüksek lisans eðitimini tamamlayanlar istihdamda daha çok
öncelik kazanacaklardýr" ifadesini kullandý.
Hitit Üniversitesi'nden konu ile ilgili yapýlan
açýklama þu þekilde:
Öncelikli hedefi bulunduðu þehre, bölgeye ve
ülkeye hizmet etmek olan Hitit Üniversitesi, eðitimöðretim faaliyetlerinin önemli bir ayaðýný oluþturan
lisansüstü eðitim çalýþmalarýný aralýksýz sürdürerek
bünyesine yeni bir program daha kattý. Üniversitemizin, erken çocukluk döneminde bulunan çocuklara ahlak ve deðerler bilincini kazandýracak alanýnda uzman eðitmen ihtiyacýný karþýlayamaya yönelik yüksek lisans programý açýlmasý yönündeki
teklifi, Yükseköðretim Kurulu (YÖK) tarafýndan
onaylandý.
Erken Çocuklukta Ahlak ve Deðer Eðitimi Ýkinci
Öðretim Tezsiz Yüksek Lisans Programý ile okul
öncesi eðitim kademesinde gerçekleþtirilen deðerler eðitimi uygulamalarý üzerinde yoðunlaþarak,
uygulama süreciyle ilgili bilgi, beceri, yöntem ve
materyal konusundaki beklentilerin karþýlanmasý
amaçlanýyor.
Ýnter disipliner bir program olarak öne çýkan Erken Çocuklukta Ahlak ve Deðer Eðitimi Ýkinci Öðretim Tezsiz Yüksek Lisans Programý'nda, farklý
anabilim dallarýndan öðretim üyeleri görev alacak.
Program, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalý ko-

SARKIK YANAKLARI
KALDIRMAK ÝÇÝN
ÖNERÝ
ordinesinde, Ýlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Ýslam Tarihi ve Sanatlarý Bölümü ile
Saðlýk Bilimleri Fakültesi Çocuk Geliþimi Bölümü
ve Sosyal Hizmet Bölümlerinin iþbirliði içerisinde
yürütülecek.
"AHLAK VE DEÐERLERÝN
ANLATILMASINDA YENÝ METOTLARA,
UZMAN KÝÞÝLERE ÝHTÝYAÇ VAR"
Ýlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Abdullah Çolak yaptýðý açýklamada çocuklarda 0-6 yaþ
döneminin, ahlak ve deðerlerin öðretildiði dönem
olduðunu belirterek, Türkiye'de bu dönemdeki çocuklarýn gerek beden ve gerekse ruhsal eðitiminde, dini ve milli deðerlerin öðretilmesinde özel eðitilmiþ hocalara ihtiyaç bulunduðunu söyledi.
Ahlak ve deðerlerin, söz konusu yaþ grubundaki çocuklara, lise ve üniversite öðrenicilerine anlatýlmasý kadar kolay olmadýðýna dikkati çeken Çolak
þunlarý kaydetti:
Çünkü onlar soyut kavramlarý biraz zor anlarlar.
Bu gruptaki çocuklara, ahlak ve deðerlerin anlatýl-

Deneyap Teknoloji Atölyeleri
eðitmenlerini arýyor
Deneyap Teknoloji Atölyeleri yazýlým teknolojileri ve ileri
robotik eðitmenlerini arýyor.
Konu ile ilgili yapýlan açýklamada "Milli Teknoloji Hamlesi yolunda yarýnýn teknolojisini üretecek gençleri yetiþtirme hedefimizde bizimle birlikte olmak
isteyen tüm eðitmenlerimizin
baþvurularýný bekliyoruz" denildi. Baþvuralar için son tarih
3 Mart 2021 olarak açýklandý.
Deneyap Teknoloji Atölyeleri, yazýlým teknolojileri ve ileri
robotik eðitmen alýmý yapacak.
Yazýlým teknolojileri için Çorum'un yaný sýra; Adana, Adýyaman, Afyonkarahisar, Aðrý, Ankara, Antalya,
Alanya, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazýð, Eskiþehir, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Isparta,

Ýzmir, Kahramanmaraþ, Kastamonu, Konya, Manisa, Malatya, Muðla, Rize, Sakarya,
Samsun, Þanlýurfa, Trabzon,
Tokat, Yozgat, Yüksekova'da
gerçekleþtirilecek.
Ýleri robotik eðitmenliði için
baþvuru alýnacak atölyeler ise;
Adana, Ankara, Antalya, Alanya, Edirne, Eskiþehir, Erzurum,
Hakkari, Yükseova, Ýzmir, Konya, Manisa, Muðla ve Trabzon
olarak açýklandý.
"Milli Teknoloji Hamlesi yolunda yarýnýn teknolojisini üretecek gençleri yetiþtirme hedefimizde bizimle birlikte olmak isteyen tüm eðitmenlerimizin baþvurularýný bekliyoruz" denilen açýklamada son baþvuru tarihi 3 Mart
2021 olarak açýklandý.
(Abdulkadir Söylemez)

masýnda yeni metotlarýn geliþtirilmesine ve bu
alanda uzman kiþilere ihtiyaç vardýr. Þu anda, Milli
Eðitim Bakanlýðýnýn, illerdeki Ýl Milli Eðitim Müdürlükleri ile yapýlan protokollerle anasýnýfý öðrencilerine dini deðerlerin öðretildiði dersler verilebilmektedir. Ayný þekilde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnda 4-6
yaþ grubu Kuran Kurslarý var. Buradaki öðrencilere
dini deðerlerin öðretilmesinde, yine pedagojik bilgiyle donatýlmýþ kiþilerin öðretmenliðine, eðitmenliðine ihtiyaç var. Bu sebeple üniversitemiz bünyesinde YÖK'ün kararýyla açýlmasý uygun görülen Erken Çocuklukta Ahlak ve Deðer Eðitimi Ýkinci Öðretim Tezsiz Yüksek Lisans Programý'na bu sene
ilk etapta 20 öðrenci almayý planlýyoruz.
Prof. Dr. Çolak söz konusu yüksek lisans programýna baþvuracak öðrencilerden ALES þartý aranmadýðýný belirterek, "Yüksek lisans eðitimini tamamlayanlar istihdamda daha çok öncelik kazanacaklardýr" ifadesini kullandý.
DOÇ. DR. BÜYÜKKAYACI: 4-6 YAÞ
GURUBUNU ÝYÝ TANIMASI GEREKÝYOR
Saðlýk Bilimleri Fakültesi Dekan Yardýmcýsý
Doç. Dr. Nuriye Büyükkayacý Duman da 4-6 yaþ
dönemindeki çocuklara, deðer ve ahlak eðitiminde
görev almak isteyenlere tezsiz yüksek lisans programýyla ehliyet kazandýrýlmasýnýn amaçlandýðýný
ifade etti.
Konuþmasýnýn devamýnda 4-6 yaþ grubunu iyi
tanýmasý gerektiðine dikkat çeken Doç. Dr. Duman
"Bu anlamda, Hitit Üniversitesi bünyesinde eðitim
verecek olan Erken Çocuklukta Ahlak ve Deðer
Eðitimi Ýkinci Öðretim Tezsiz Yüksek Lisans Programý oldukça önemlidir" dedi.
Söz konusu yüksek lisans programýnda eðitimin, Ýlahiyat ve Saðlýk Bilimler fakültelerinin iþbirliðiyle verileceðini dile getiren Duman, þöyle devam
etti: Özellikle Çocuk Geliþimi Bölümü, çocuklarýn
ahlaki geliþimlerinin kuramsal anlamda, bu programa kayýtlý olan öðrencilere açýklayacak, kuramsal
anlamda dersler verecekler. "Ahlaki geliþim nedir',
'ahlaki geliþim kuramlarý nelerdir', 'erken çocuklukta hangi evrensel deðerler çocuklara anlatýlmalýdýr', 'soyut düþünemeyen çocuklara soyut kavramlar nasýl öðretilmelidir', 'zihinlerine ahlaki deðerler
nasýl yerleþtirilmelidir' sorularýna Çocuk Geliþimi
Bölümü akademik kadrolarýyla hem de okulumuzun fiziki imkânlarýyla katkýda bulunacaktýr. Sosyal
Hizmetler Bölümü de özellikle ahlaki deðerler, deðer geliþimi ve sosyal hizmet baðlamýnda katkýda
bulanacaklardýr.
(Fatih Yýldýrým)

SARI, SEYDiM KÖYÜ iLKOKULU
VE ORTAOKULUNU ZiYARET ETTi
2020-2021 eðitim öðretim yýlýnýn 2'nci döneminde yüz yüze
eðitime baþlayan köy okullarýný
ziyaret ederek öðretmen ve öðrenciler ile bir araya gelmeye devam eden Ýl Milli Eðitim Müdürü
Yakup Sarý, merkez Seydim Köyü Ýlkokulu-Ortaokulu'nu ziyaret
ederek incelemelerde bulundu.
Okulumuzda yürütülen ve
planlanan eðitim öðretim faaliyetleri ile ilgili okul idarecilerinden ve öðretmenlerden bilgi alan
Sarý, ilkokul ve ortaokul sýnýflarý
ile okul öncesi sýnýfýný ziyaret
ederek öðrencilerimizin etkinliklerine katýldý.

GAZETESÝ VE YAYINLARI
Abonelik ve sipariþleriniz için

www.ozdengazetesi.com.tr
0212
K.K.001

518 23 97

Fiziki mesafe ve maske kuralýna göre sýnýflara yerleþtirilen
öðrenciler ile bir süre sohbet
eden Sarý; maske, mesafe ve temizlik kurallarý hakkýnda konuþarak, salgýn tedbirlerine uyulmasý
hususunda öðrencilerimize ha-

týrlatmalarda bulundu.
Salgýn sürecinde tüm eðitim
paydaþlarýmýzýn gösterdiði hassasiyetten dolayý Sarý; idareci,
öðretmen ve öðrencileri tebrik
ederek, çalýþmalarýnda baþarý
diledi.
(Fatih Yýldýrým)

Genetik mirasýmýz yüzümüzün þeklini
belirlese de iyi beslenme alýþkanlýklarý ve
özel bakým harikalar yaratabilir.
Yanaklarýnýzýn gevþekleþmeye baþladýðýný mý fark ettiniz? Belki biraz sýkýlýðýný
kaybetmiþ olabilir mi? Endiþelenmeyin,
burada bu etkiyi ortadan kaldýracak ve
kendinizi daha çekici hissetmenize yardýmcý olacak çok basit ve pahalý olmayan
öneriler sunacaðýz. Okumaya devam edin!
SARKIK YANAKLARI SIKILAÞTIRMAK VE KALDIRMAK ÝÇÝN ÖNERÝLER
Hepimiz zamanla küçük deðiþikliklerin
görünüþümüzü deðiþtirdiðini biliyoruz. Bu
kabul etmemiz gereken doðal bir durum.
Her ne kadar yaþlanmanýn etkileriyle doðal
ev tedavileri ve güzellik bakým yöntemleri
ile baþa çýkabilsek de, bunlar yaþlanmanýn
tüm etkilerini ortadan kaldýrmayacak - örneðin 50 yaþýndayken 20 yaþýndaki birinin
yüzüne sahip olamayýz. Ama çekici olmaya ve kendimizi aynada güzel görmeye
devam edebiliriz. Önemli olan da bu.
Genetik miras, kilo deðiþimleri ve iyi veya kötü beslenme yanaklarýn az veya çok
sarkmasýný etkileyecektir. Ama bu duruma
yardýmcý olabiliriz ve olumsuz etkileri basit
tariflerle yatýþtýrabiliriz. Not alýn:
1. YÜZ EGZERSÝZLERÝ
Kalçalarýmýzý ve karnýmýzý sýkýlaþtýrmak
için yaptýðýmýz gibi yanaklarýmýzý da sýkýlaþtýrabiliriz. Yanaklarýmýzdaki kaslar bir yere gitmez, bu yüzden her zaman onlarý
canlandýrýp sarkmayý düzeltebilirsiniz. Bu
yöntem bu yüzden takip etmeye deðer. Peki nasýl yapacaksýnýz? Çok kolay. Bir aynanýn önünde durun ve 10 saniye boyunca
abartýlý þekilde gülümseyin, ardýndan dinlenin ve 5 kere tekrarlayýn. Ardýndan yanaklarýnýzý balon þiþirir gibi hava ile doldurun.
Yine, bunu 10 saniye uygulayýn, rahatlayýn
ve beþ kere tekrarlayýn. Son olarak, her iki
elinizle yanak kemiklerinin üstüne dairesel
hareketlerle 2 dakika boyunca masaj yapýn, sonra parmaklarýnýzý yanaklarýn ortasýna doðru aþaðý kaydýrýn, diþlerinizi hissedin. Ne kadar kolay görüyor musunuz? Bunu günde iki kez tekrarlayýn.
2. AVOKADO VE BAL MASKESÝ
Bu yöntem çok bilinen ve yapýmý çok
kolay bir yöntemdir. Avokadonun sýkýlaþtýrýcý ve nemlendirici olduðunu biliyorsunuz.
Cildinizi besleyerek formunu kazanmasýna
ve nemlenmesine yardýmcý olur, böylece
kýrýþýklýklarýn oluþumunu önler ve kaslarýn
beslenmesine yardýmcý olur. Yarým avokadonun içini alýn ve iki yemek kaþýðý bal ile
iyice karýþtýrýn. Bu kremi yanaklarýnýza 15
dakika boyunca uygulayýn. Bunu uyumadan önce yapmak en iyisi. Bunu 15 dakika
uyguladýktan sonra durulayýn. Tamamdýr!
3. DÜZGÜN BESLENME
Vücudumuza ne koyarsak dýþarýya
yansýyacaðýný biliyorsunuz. Unutmayýn su
tutumu yanaklarýn þiþkin görünmesine sebep olabilir ve bu kilo deðiþiklikleri metabolizmada ve ciltte uzun süreli etkiler yaratabilir. Sonunda yanaklarýnýz sarkar ve yumuþar. Bunlarýn hepsinden greyfurt, portakal ve hatta çilek suyu içeren bir diyetle vücudu arýndýrarak kaçýnabilirsiniz. Bunlar
temizleyici ve detoks görevi görürler.
Zor olabileceðini biliyorsunuz ama eðer
þeker ve hamur iþlerini keserseniz saðlýðýnýzýn ve cildinizin iyileþtiðini fark edeceksiniz. Öðünlerinizdeki salata, lif, kuruyemiþ
ve sebze proteini oranýný arttýrýn, çünkü
bunlar kaslarý iyileþtirmek için birebirdir. Kilo verdiðimiz zaman cilt sarkmaya baþlar,
bu yüzden yüz kaslarýný güçlü tutmalý ve
beslemeliyiz. Bunun için zengin sebze proteinleri tüketmeye özen gösterin. Ayrýca
vücudunuzu nemli tutmak için bol su için;
bu þekilde vücut detoks yapar ve organlar
daha iyi iþler.
Gördüðünüz gibi sarkýk yanaklarý sýkýlaþtýrmak bu kolay yöntemler ve biraz çaba ile mümkün. Bunlarý denemeye deðer!
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Mesleki yeterlilik belgesi ilgi görüyor

SAHiBiNDEN

KiRALIK FIRIN
Ýnkýlap Caddesi No: 8 adresinde
bulunan fýrýn sahibinden kiralýktýr.

Kadir Þimþek
K.K.003

Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odasý oda üyesi
esnafýný uluslararasý meslek standartlarýna uygun
Mesleki Yeterlilik Belgesine kavuþturmaya devam
ediyor.
Sanayide faaliyet gösteren mekanik, oto boyacý ve oto elektrikçi esnafý Mesleki Yeterlilik Belgesini alabilmek için hem uygulamalý hem de yazýlý
sýnavda ter döktü.
Önce uygulamalý sýnava giren adaylar daha
sonra ÇESOB'da yazýlý sýnava tabi tutuldu. Sýnavda Covid-19'a karþý kursiyerlerin önce ateþi ölçülürken ardýndan HES kodlarý sorgulandý. Sýnav
öncesi kursiyerleri ziyaret ederek baþarýlar dileyen
ÇESOB Baþkaný Recep Gür ayrýca uygulamalý sýnav için emeði geçenlere teþekkür etti.
Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkaný Necmettin
Uzun ise Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak isteyen sanayi esnaflarýna seslenerek, müracaatlarýn devam ettiðini söyledi.
Uzun; teþvik kapsamýnda yapýlan sýnavlarýn
ücretsiz olduðunu hatýrlatarak, bundan sonraki uygulamalý ve yazýlý sýnavýn oksijen ve alüminyum
kaynakçýsý, tornacý, demir doðramacý, hurdacý ve
makine bakýmý iþ kolunda faaliyet gösteren esnaflara yönelik yapýlacaðýný kaydetti.
Uzun son olarak, Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak isteyenlerin odaya müracaat etmeleri
gerektiðini sözlerine ekledi.
(Haber Merkezi)

0532 623 89 90

MUHTARLIK HÝZMET BÝNALARINA
DEPO YAPIM ÝÞÝ
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:51
07:15
12:58
16:01
18:32
19:51

TARiHTE BUGÜN

KESiN

1942- Almanya'nýn Ankara Büyükelçisi Franz
Von Papen'e, Ankara'da suikast giriþiminde bulunuldu. Büyükelçi ve eþi olaydan yara almadan
kurtuldu; suikastçýnýn Yugoslav göçmeni Ömer
Tokat olduðu belirlendi.
1946- CHP'nin "Parti Sanat Mükafatý" adýyla düzenlendiði yarýþmada Cahit Sýtký Tarancý "Otuz
Beþ Yaþ" þiiriyle birinci oldu.
1951- Kýrþehir'de Atatürk büstü saldýrýya uðradý.
Saldýrýyý kýnamak için 5 Mart'ta büyük bir miting
düzenlendi.
1954- Tuna Nehri'nden Karadeniz'e, oradan da
Ýstanbul Boðazý'na inen buz parçalarý, tabakalar
halinde tüm Boðaz'ý ve limaný kapladý; deniz trafiði durdu.
1977- Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.
1977- Türk fizikçi Prof.Dr. Feza Gürsey, Oppenheimer Ödülü'ne ve Einstein Madalyasý'na deðer
bulundu. Gürsey, ödülünü ABD'li fizikçi S. Glashow ile paylaþtý.
1983- Necmettin Erbakan'a 4 yýl hapis ve 1 yýl 4
ay sürgün cezasý verildi.
1993- Danýþtay, Nazým Hikmet'in vatandaþlýða
alýnmasý için kardeþi Samiye Yaltýrým'ýn açtýðý davayý reddeden Ýdare Mahkemesi kararýný onayladý.
1995- Tüketiciyi Koruma Yasasý kabul edildi.
2005- Penguen dergisinin Tayyipler Alemi adlý
kapaðý sebebiyle Dergisi'nin sahibi olan Erdil Yaþaroðlu ile Pak Yayýncýlýk'tan 40 bin YTL'lik manevi tazminat talep edildi.
2009- DTP'nin Grup toplantýsýnda Kürtçe krizi yaþandý. Ahmet Türk'ün Kürtçe konuþmaya baþlamasý ile, konuþmayý canlý veren TRT yayýnýný kesti.
2010- Balýkesir Dursunbey'de 4 yýl önce 17 madenciye mezar olan maden ocaðýnda grizu patlamasý sonucu 19 madenci yaþamýný yitirdi. Maden
ocaðýnýn sahibi "Biz madenciler bununla yaþamak
zorundayýz" derken, Baþbakan Erdoðan da, ‘iþyerinde 20 gün önce inceleme yapýldý’ dedi.
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Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr
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Sok. Kavukcu Ýþmerkezi 3/42 Çorum
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Baský: Gümüþ Basýn Yayýn
Matbaacýlýk - Promosyon
Adres: Yavruturna Mah. Maliye
1. Sk. No: 2/B ÇORUM

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

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

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

Çorum’da trafiðe
kayýtlý araç sayýsý
177.147 oldu
Ülkemizde ocak ayýnda 117 bin 313 adet taþýtýn trafiðe kaydý yapýldý. Çorum'da ise trafiðe kayýtlý araç sayýsý ocak ayý sonu itibarýyla 177 bin 147
oldu. Ocak ayýnda trafiðe kaydý yapýlan taþýtlarýn
%63,5'ini otomobil, %19,1'ni kamyonet, %8,9'unu
motosiklet, %4,4'ünü traktör, %2,7'sini kamyon
%0,5'ini minibüs, %0,5'ini özel amaçlý ve
%0,4'ünü ise otobüs oluþturdu.
Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre; trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý bir önceki aya göre %37,5 arttý.
Ocak ayýnda trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý
bir önceki aya göre kamyonette %105,4, kamyonda %83,4, minibüste %53,4, özel amaçlý taþýtlarda
%45,7, otomobilde %36,7, otobüste %28,6 artarken, traktörde %20,2 ve motosiklette %1,0 azaldý.
Trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý geçen yýlýn
ayný ayýna göre %24,1 arttý.
Ocak ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý traktörde %83,9,
kamyonda %78,7, özel amaçlý taþýtlarda %71,9,
motosiklette %67,1, kamyonette %44,4, otomobilde %12,9 artarken minibüste %52,1 ve otobüste
%28,6 azaldý.
Trafiðe kayýtlý toplam taþýt sayýsý Ocak ayý sonu itibarýyla 24 milyon 256 bin 741 oldu.
Ocak ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý taþýtlarýn
%54,3'ünü otomobil, %16,3'ünü kamyonet,
%14,5'ini motosiklet, %8,1'ini traktör, %3,6'sýný
kamyon, %2,0'ýný minibüs, %0,9'unu otobüs ve
%0,3'ünü özel amaçlý taþýtlar oluþturdu.
Ocak ayýnda devri(1) yapýlan taþýtlarýn
%63,9'unu otomobil, %18,2'sini kamyonet,
%5,8'ini motosiklet, %5,1'ini traktör, %3,3'ünü
kamyon, %2,6'sýný minibüs, %0,8'ini otobüs ve
%0,3'ünü özel amaçlý taþýtlar oluþturdu.
Ocak ayýnda trafiðe kaydý yapýlan otomobillerin
%16,1'i Fiat, %14,0'ý Renault, %9,0'ý Volkswagen,
%7,5'i Toyota, %7,4'ü Peugeot, %5,5'i Ford, %4,8'i
Dacia, %4,3'ü Skoda, %3,9'u Citroen, %3,8'i Opel,
%3,7'si Honda, %3,4'ü Mercedes-Benz, %3,3'ü
Hyundai, %2,7'si Nissan, %2,1'i Kia, %1,8'i Audi,
%1,7'si Seat, %1,5'i BMW, %0,9'u Volvo, %0,5'i
Jeep ve %2,1'i diðer markalardan oluþtu.
Ocak ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre
trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý %24,1 artarak
117 bin 313 adet olurken, trafikten kaydý silinen taþýt sayýsý %26,1 azalarak 3 bin 866 adet oldu.
Böylece Ocak ayýnda trafikteki toplam taþýt sayýsýnda 113 bin 447 adet artýþ gerçekleþti.
Ocak ayýnda trafiðe kaydý yapýlan 74 bin 505
adet otomobilin %53,0'ý benzin, %35,9'u dizel,
%5,7'si LPG yakýtlý olup, %5,4'ü elektrikli veya hibrit. Ocak ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý 13 milyon
172 bin 111 adet otomobilin ise %38,3'ü dizel,
%36,6'sý LPG, %24,6'sý benzin yakýtlý olup,
%0,3'ü elektrikli veya hibrit. Yakýt türü bilinmeyen
otomobillerin oraný ise %0,3.
Ocak ayýnda trafiðe kaydý yapýlan 74 bin 505
adet otomobilin %27,9'u 1401-1500, %26,9'u
1300 ve altý, %23,0'ý 1501-1600, %15,7'si 13011400, %5,5'i 1601-2000, %0,5'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.
Ocak ayýnda trafiðe kaydý yapýlan 74 bin 505 adet
otomobilin %41,0,'ý beyaz, %29,0'ý gri, %9,2'si mavi,
%7,5'i kýrmýzý, %6,4'ü siyah, %2,1'i turuncu, %1,6'sý
kahverengi, %0,6'sý sarý, %0,3'ü yeþil renkli iken
%2,3'ü diðer renklerde. (Mahmut Emin Söylemez)

Muhtarlýk Hizmet Binalarýna Depo Yapým Ýþi 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
: 2021/97286
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
b) Adresi
: Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 364 2250810/1452 - 364 2245805
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve e-imza kullanýlarak indirilebileceði internet sayfasý
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Adý
: Muhtarlýk Hizmet Binalarýna Depo Yapým Ýþi
b) Niteliði, türü ve miktarý
: Ýlimiz Merkez Mahallerinde bulunan 11 adet Muhtarlýk Binasýna her
biri 10,92 m2'lik ve 1 adet Muhtarlýk Binasýna 7,80 m2 'lik olmak
üzere toplam 12 adet Depo Yapým Ýþi
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer: Ýlimiz Merkez Bahçelievler, Karakeçili, Üçtutlar, Ulukavak, Çepni,
Çöplü, Akkent, Mimar Sinan, Gülabibey, Yavruturna, Buharaevler
ve Kale Mahallesinde bulunan Muhtarlýk Hizmet Binalarý
ç) Süresi/teslim tarihi
: Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) 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 : 04.03.2021 - 10:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý / Turgut Özal Ýþ haný /
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Konferans Salonu / Yeniyol Mah. Gazi 4. Sok. No : 4/310
Kat :4 / ÇORUM
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 Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler (anonim þirketler tarafýndan her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
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.
4.4.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:
11/6/2011 tarihli ve 27961 sayýlý Resmi Gazete yayýnlanan Yapým Ýþlerinde iþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþlere dair tebliðin B/III. grup iþler benzer iþ olarak deðerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Ýnþaat Mühendisliði
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
Aþýrý düþük teklif deðerlendirme yöntemi: Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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ÇORUM HAVA TAHMiNi

75 Kuruþ

ABALI ECZ. BOZDOÐAN ZÜLAL ECZ.

(TEL: 223 00 20)
BAHABEY CAD.
YEÞÝL FIRIN ÝLERÝSÝ
NO:105

(TEL: 234 46 45)
CEMÝLBEY CAD.
NO: 74/E
CUMA PAZARI YANI

(TEL: 227 76 78)
ULUKAVAK MAH.
EÞREF HOCA CD.
NO: 21/A

Hem play-off
hem seri için

Kýrmýzý-Siyahlýlar ligin 25'inci haftasýnda Niðde Anadolu FK'ye konuk
oluyor. Niðde 5 Þubat Stadý'nda oynanacak maç 13'te baþlayacak ve karþýlaþmayý Muþ bölgesi hakemlerinden
Mehmet Þükrü Közcü yönetecek.
Play-off için puan kaybýna tahammülü olmayan Çorum FK mutlak galibiyet için sahaya çýkacak. Küme
düþmeme mücadelesi veren rakibi
karþýsýnda kart cezalýsý Abdulhamit

Kýrmýzý-Siyahlýlar
Niðde'ye karþý üstün
Misli.com 2'nci Lig Beyaz
Grup 25'inci hafta maçýnda
deplasmanda karþýlaþacaðýmýz Niðde Anadolu FK'ye karþý daha önce oynadýðýmýz sekiz maçýn 3'ünü kazanýrken,
Niðde Anadolu FK ise bu
maçlardan sadece birini kazanabildi. Üç karþýlaþma ise beraberlikle sonuçlandý. Çorum
FK bu maçlarda 12 gol atarken kalesinde altý gol gördü.
Sadece bir maç golsüz beraberlikle sona erdi.
Ýki takým arasýndaki ilk ran-

devu 2014/2015 sezonunda
3'üncü lig 1'nci grupta baþladý.
Ýlk maçta Çorum FK deplasmandan 1-1'lik beraberlikle
dönerken sezonun 2'nci maçýný ise Çorum FK 3-1 kazandý.
2015/2016 sezonunda da
3'üncü lig 3'üncü grupta mücadele eden iki takým sezonun ilk maçýnda Çorum'da
karþýlaþtý ve Çorum FK maçý
2-0 kazandý.
Sezonun 2'nci yarýsýndaki
maç ise 0-0 beraberlikle sonuçlandý.

PLAY-OFF'LARDA
KAZANIP ÜST LÝGE
ÇIKTILAR
Ayný sezon ligi 3'üncü
ve 4'üncü sýrada bitiren
Çorum FK ve Niðde Anadolu FK Play-Off maçlarýndan
karþý karþýya geldi. Ýlk maç
Çorum'da 1-1 biterken 2'nci
maçý ise Niðde Anadolu FK 32 kazanarak adýný finale yazdýrdý. Beylerbeyi'ni 0-0 biten
maçýn penaltý atýþlarýnda 4-1
maðlup eden Niðde Anadolu
FK 2'nci lige yükselmiþti.

Rakibimiz üç
puana hasret

BU SEZONUN
ÝLK MAÇINI
4-0 KAZANMIÞTIK
Ýki takým arasýndaki 8'inci
randevu bu sezonun ilk maçý

olan 21 Kasým 2020'de Çorum'da oynanmýþ ve Çorum
FK, Sinan ve Cengiz'in 2'þer
golü ile karþýlaþmayý 4-0 kazanmýþtý.

Kazanýrsak ilki baþaracaðýz
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 25'inci hafta maçýnda Çorum FK çarþamba günü deplasmanda Niðde Anadolu FK'yi yenmeyi baþarýrsa bu sezon ilk defa üst üste üç maç kazanmýþ olacak.
Sezon baþýndan beri istediði galibiyet serisini bir
türlü yakalayamayan Çorum FK daha önce bir kez
üst üste iki maçýný kazanmayý baþarmýþ ve ardýndan
maðlup olmuþtu.En uzun yenilmezlik serisini sezonun ilk yarýsýnýn son iki maçý ile baþlatan Çorum FK,
Gümüþhanespor ve Sarýyer maçlarýnýn ardýndan oynanan üç erteleme maçýnda Sancaktepe FK, Amed
Sportif ve K.Maraþspor'a kaybetmeyerek beþ maça

Yýldýz ve sakatlýðý bulunan Eren Tokat'tan yoksun olarak sahaya çýkacak Kýrmýzý-Siyahlýlar bu maçý kazanýrsa bu sezon ilk kez üç maç üst üste kazanmýþ olacak.
Çorum FK Teknik Direktörü Ýsmet
Taþdemir, Niðde maçý ile ilgili yaptýðý
açýklamada rakibin puan tablosundaki yerinin yanýltýcý olduðu ve rakibin iyi futbol oynadýðýný belirtmiþti.
(Abdulkadir Söylemez)

çýkarmýþtý. Çorum FK beþ maçlýk kaybetmeme serisi
sezonun 2'nci yarýsýný baþlamasý ile Manisa'dason
bulmuþtu.
KAZANIRSAK BASAMAK
YÜKSELECEÐÝZ
32 puanla 10'uncu sýrada yer alan Çorum FK,
Niðde deplasmanýndan üç puanla dönmesi halinde
haftayý bay geçecek olan 34 puanlý AfjetAfyonspor'un
maç fazlasý ile üstüne çýkacak. 24'üncü haftanýn ardýndan play-off hattýnýn sýnýrý 40 puan olurken Çorum
FK play-off hattýnýn sekiz puan gerisinde yer alýyor.

Rakip Altýnordu'nun
hazýrlayýcý takýmý
Niðde Anadolu FK

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta
25'inci hafta maçýnda çarþamba günü
deplasmanda karþýlaþacaðýmýz Niðde
Anadolu FK son sekiz maçýnýn 5'ini kaybederken üç maçtan ise beraberlikle
ayrýldý. Niðde Anadolu FK bu sezon
oynadýðý 23 maçta
sadece iki galibiyet
alýrken evinde oynadýðý 3'üncü hafta maçýnda Gümüþhanespor'u 1-0 yenmiþti.
Sonrasýnda evinde oynadýðý dokuz
maçý da kazanamazken dört maðlubiyet beþ beraberlik aldý. Niðde Anadolu
FK bu sezon evinde oynadýðý 11 maçta
sadece dokuz puan toplayabildi ve yedi
puanlý Sancaktepe FK'nin ardýndan
evinde en az puan kazanan takým oldu.
KÜME DÜÞME POTASI
ÝLE AYNI PUANDA
Kötü bir sezon geçiren Niðde Anadolu FK topladýðý 14 puanla küme düþme potasýnda yer alan takýmlar arasýnda yer aldý. Grubun son sýrada yer alan
Gümüþhanespor ve Hacettepespor'un
13'þer, Þanlýurfaspor ve Niðde Anadolu
FK'nin 14'þer puaný bulunuyor
GRUBUN EN AZ GOL ATAN TAKIMI
Niðde Anadolu FK oynadýðý 23 maçýn ardýndan attýðý 15 gol ile grubun en
az gol atan takýmý oldu. Nideð ekibi
maðlup olduðu son üç haftada gol atamazken kalesinde dört gol gördü. Niðde
Anadolu FK son golünü dört hafta önce
evinde 1-1 berabere kaldýðý Zonguldak
Kömürspor'a atmýþtý.

YILDIRIM
NAKLiYAT ve PETROL
ÇORUM FK’YE
BAÞARILAR DiLER...

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 25'inci
maçýnda karþýlaþacaðýmýz Niðde Anadolu FK,
TFF 1'inci ligde mücadele eden Altýnordu'nun
alt yapýsý konumunda mücadele ediyor.
DEVRE ARASINDA ÜÇ TRANSFER YAPTI
Altýnordu sezon baþýnda kiralýk olarak Niðde'ye verdiði kaleci Ali Emre Yanar'ý geri alýrken
yine Niðde ekibi için düþünülen sað bek Alper
Tursun ve orta saha oyuncusu Birhan Vatansever de Altýnordu'ya katýldý.
ALTINORDU, NÝÐDE FK'YÝ SATMAK ÝSTÝYOR
Altýnordu'nun Baþkaný Seyit Mehmet Özkan
yine baþkanlýðýný üstlendiði 2.Lig'de mücadele
eden Niðde Anadolu FK'nin satýþýnýn gerçekleþmediðini açýkladý.
Özkan, iki sene önce Niðde Belediyespor'u
3 milyon TL borçla aldýklarýný söyleyerek, "1'inci yýl genç ve tecrübeli karma takým yaptýk. Ligde tutunduk. 2'nci yýl bir anlamda U19 takýmýmýzý 2'nci ligde oynattýk. Niðde þehrinin insanlarý takýmlarýnýn puan cetvelindeki yerlerinden
mutlu deðiller ve mutlu olmak istiyorlar. Mutlu
olmak herkesi hakký ama mutlu olmak için
emek vereceksin. Emeði de planlý, programlý,
sistemli vereceksin. Sabredeceksin. Sabrýn sonu selamet" ifadelerine yer verdi.
ÖZKAN: 7 MÝLYON ÝSTEDÝK
Baþkan Özkan þöyle devam etti: Niðdeli
dostlarýmýza dedik ki, iki sene önce kulübü alýrken 3 milyon TL vermiþtik, iki sene içinde de 12
milyon TL harcadýk. Bu 12 milyonun içinde 8
milyonu yýllýk giderler, 4 milyonu fiziki yatýrýmlar.
Biz yýllýk giderler kýsmýný istemiyoruz. Sadece fiziki yatýrým tutarý 4 milyon, kulübü alýrken
verdiðimiz 3 milyon olmak üzere toplam 7 milyon TL bedelle alýn kulübü, yedi ayda ödeyin.
Yok, çýkaramadýlar.

MiSLi.COM

2. LiG BEYAZ GRUP
TAKIMLAR

Niðde maçý naklen yayýnlanacak
Niðde FK - Çorum FK maçý naklen yayýnlanacak. Çorum FK'nin saat 13'te Niðde FK ile deplasmanda oynayacaðý maçýn naklen yayýnlanacaðý
açýklandý.
Yayýncý kuruluþ misli.com'dan yaptýlan açýklamada beyaz grupta oynanacak dokuz kaçtan 6'sýnýn naklen yayýnlanacaðý duyuruldu.
Niðde FK - Çorum FK karþýlaþmasýnýn yaný sýra; Ýnegölspor - Kocaelispor, Amed Sportif - Zonguldak Kömürspor, Ergene Velimeþe - Manisa FK,
Ankara Demirspor - Sarýyer ve 24 Erzincanspor Uþakspor maçlarý da naklen yayýnlanacak.
13'te baþlayacak maçlar misli.com uygulamasý
üzerinden izlenebilecek. (Abdulkadir Söylemez)
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MANÝSA FUTBOL K. 23
HEKÝMOÐ.TRABZON 22
ANAGOLD 24 ERZ. 22
ANKARA DEMÝR
23
UÞAKSPOR
23
SARIYER
23
KOCAELÝSPOR
21
AMEDSPOR
23
AFJET AFYONSPOR 22
ÇORUM FK
22
KAHRAMANMARAÞ 22
ZONGULDAK KÖMÜR 22
SANCAKTEPE FK
21
ÝNEGÖLSPOR
23
ERGENE VELÝMEÞE 22
NÝÐDE ANADOLU
23
ÞANLIURFASPOR
23
HACETTEPESPOR 22
GÜMÜÞHANESPOR 22
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HAFTANIN MAÇLARI
24.02.2021 ÇARÞAMBA
NÝÐDE ANADOLU FK-ÇORUM FK
HEKÝMOÐLU TRABZON-ÞANLIURFASPOR
ÝNEGÖLSPOR-KOCAELÝSPOR
SANCAKTEPE-GÜMÜÞHANESPOR
KAHRAMANMARAÞ-HACETTEPESPOR
AMED SPORTÝF-ZONGULDAK KÖMÜR
ERGENE VELÝMEÞE-MANÝSA FK
ANKARA DEMÝRSPOR-SARIYER
ANAGOLD 24ERZÝNCANSPOR-UÞAK SPOR A.Þ.
AFJET AFYONSPOR (BAY)

