Koronadan hayatýný
kaybeden saðlýkçýnýn
kýzýna sürpriz doðum
günü kutlamasý

KESiN

Sungurlu Devlet Hastanesinde görevli Yakup
Tunga yakalandýðý korona virüs nedeniyle
hayatýný kaybetti. Filyasyon ekibinde þoför
olarak görev yapan Tunga'nýn kýzý Sudenaz'ýn doðum günü olduðunu öðrenen Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri sürpriz
hazýrladý. Genç kýzýn oturduðu evin önüne
ekip otosuyla giden kadýn polisler, megafondan anons yaparak mutlu yýllar diledi. 3’TE

Çorum FK Baþkaný Fatih Özcan'dan
maðlubiyet sonrasý açýklama geldi:

BAÞARAMADIM,
ÖZÜR DiLERiM
Çorum Futbol Kulübü Baþkaný Fatih Özcan,
Uþakspor karþýsýnda alýnan maðlubiyetin
ardýndan benzer durumlarda her zaman
yaptýðýný yaparak sosyal medya hesabýndan
bir paylaþým yaptý. Baþkan Özcan'ýn açýklamasý akýllarda soru iþareti býraktý.
8’DE

Çorum FK
Baþkaný
Fatih Özcan

KARAR
DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ
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Sanayiciler makine istedi,

Akademisyenler yaptý
Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öðretim elemanlarý,
saðlýktan lojistik alanýna kadar birçok
sektörde kullanýlan basýnçlý ve vakumlu torbalarýn üretimini otomatik olarak
gerçekleþtirebilen makine tasarladý.
Dr. Öðretim Üyesi Özgür Özdilli konuya iliþkin
yaptýðý açýklamada Hitit Üniversitesi olarak,
imalat sektöründe sanayicilerin ihtiyaç duyduðu sistemleri geliþtirmek üzere çalýþmalar yaptýklarýný ifade ederek bu doðrultuda
birçok sektöre önemli kazanýmlar saðlayacak yeni bir makine yapmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi.
2’DE

Karantinadan kaçan 28
kiþi yurda yerleþtirildi
Çorum’da vaka sayýlarýnýn artýþýna baðlý
olarak kurallara aykýrý
davrananlarda da artýþ meydana geliyor.
Evlerinde karantinada
olmasý gerektiði halde
sokaða çýkarak halk
saðlýðýný tehdit eden
karantina kaçaklarý
bu hafta daha da arttý.
Ayrýca Ýl Salgýn Denetim Merkezi Saha Denetim ekipleri bu hafta
28 kaçaðý tespit etti.
Karantina süresini tamamlamak üzere kapatýldýklarý karantina
yurdunda ise beþ þahýsýn bulunduðu açýk2’DE
landý.

Diyanet, Çorum’da
kadýna þiddetin
önlenmesine çalýþacak
Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Ali Erbaþ, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn "Diyanet Aile Çalýþmalarý" kitapçýðýný kamuoyu ile paylaþtý. Çorum'da
'Kadýna Þiddetin Önlenmesinde Deðerlerin Rolü'
yönelik çalýþma yapýlacaðý duyuruldu. Bölgesel
sorunlara yönelik üretilen projeler içerisinde Çorum, Kadýna Þiddetin Önlenmesinde Deðerlerin
Rolü çalýþmasýna ev sahipliði yapacak.
5’TE

Ameliyat
için
yardým
bekliyor
Çorum'da yaþayan
29 yaþýndaki Tugay
Toy sindirim sisteminin son kýsmýnda, genellikle ince
ve kalýn baðýrsaklarda
görülen
Crohn hastalýðýyla
14 yýldýr mücadele
ediyor. Tedavisi için
bir ameliyat geçiren genç adam 2,5
yýl önce hastalýðýnýn tekrar nüksetmesiyle zor duru3’TE
ma düþtü.

Ahlatcý'dan engellilere

YAKIN iLGi
ÝÞKUR yeni
binasýnda hizmet
vermeye baþladý

Geçtiðimiz günlerde Buharaevler Mahallesi'nde yaþayan yürüme engelli Birsel Çakýrtekerlekli sandalye hediye eden Ahlatcý'ya teþekkür ziyaretinde bulunuldu. Ziyarette hal hatýr soran Ýl Baþkaný Ahlatcý
ailenin her zaman yanýnda olduðunu dile getirerek,
bu olanaklarý saðlayan Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a dua etmelerini istedi. Baba Osman
Çakýr da saðlanan imkânlardan dolayý Ýl Baþkaný
Ahlatcý'ya ve vesile olanlara teþekkür ederken,
Cumhurbaþkaný Erdoðan'a ve onun yol arkadaþla3’TE
rýna her daim duacý olduklarýný söyledi.

BELEDÝYE BAÞKANI ÝSBÝR
KORONAVÝRÜSE YAKALANDI

Türkiye genelinde konut satýþlarý Mart ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %2,4 artarak 111 bin 241 oldu. Konut satýþlarýnda Ýstanbul 22 bin 7 konut satýþý ve %19,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satýþ sayýlarýna göre Ýstanbul'u 11 bin 3 konut satýþý ve %9,9 pay ile Ankara, 6 bin 636 konut satýþý ve %6,0 pay ile Ýzmir izledi. Konut satýþ sayýsýnýn en az olduðu iller sýrasýyla 15 konut ile Ardahan, 16 konut ile Hakkari ve 52 konut ile Tunceli ol5’TE
du. Mart ayýnda Çorum'da ise 636 konutun satýldýðý belirlendi.

3’TE

ÖZÇEREZCÝ: TEK ÇARE YOÐUN
KAPANMA VE AÞILAMA 2’DE

MUKABELE

Her gün saat 13.30'da;
tekrarý ise saat 04.30'da
95.5 Çorum FM'de
Kurulduðu günden bu yana Ramazan ayý nedeniyle Mukabele yayýný yapan radyonuz Çorum FM, bu
yýl da mukabele yayýnýný sürdürüyor. 29’uncusunu gerçekleþtireceðimiz Mukabele yayýný her gün öðlen saat 13.30’da, tekrarý ise gece
saat 04.30'da 95.5 Çorum FM'de
(Fatih Yýldýrým)
yayýnlanacak.

ÝFTAR VE SAHUR
VAKÝTLERÝ

Çorum'da martta 636 konut satýldý

Ýhalesi 26 Aralýk 2017'de, yapým çalýþmasý 2018 yýlýnýn nisan ayýnda baþlayan Çorum ÝÞKUR Ýl Müdürlüðünün yeni hizmet binasý sonunda hizmet ver5’TE
meye baþladý.

ÇORUM FM’DE

"TÜRKÝYE'NÝN AYDINLANMA
MEÞALESÝ KARARTILDI" 4’TE

ÇORUM
ÝFTAR
SAHUR
19:28
04:18
OSMANCIK
ÝFTAR
SAHUR
19:29
04:18

"UMUTLU"
KÝTABI ÇIKTI 6’DA
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"Tek çare yoðun
kapanma ve aþýlama"
DEVA Partisi Çorum Ýl Baþkan Yardýmcýsý ve Ýl Saðlýk Politikalarý Baþkaný Dr. Özgür
Özçerezci hükümetin açýkladýðý önlemlerin
koronavirüs vaka sayýsýndaki artýþý engelleyemeyeceðini söyledi. Özçerezci "Zorunlu
faaliyet alanlarý dýþýndaki tüm iþletmeler en
az iki hafta kapatýlmalýdýr. 3-4 ayda nüfusun yüzde 70'i aþýlanmalý, vatandaþlara ve iþletmelere
ekonomik destek verilmelidir" dedi.
DEVA
Partisi'nden yapýlan açýklamada, koronavirüs
vaka sayýlarýnýn bir
Dr. Özgür Özçerezci
ayda altý katýndan
fazla artmasýna dikkat çekilerek þu ifadelere yer verildi:
1 Mart 2021 tarihinde baþlayan kontrolsüz normalleþme kararlarý ülkemizde günlük
vaka sayýlarýný altý kattan fazla arttýrarak, 910 bin bandýndan 63 bin seviyesine kadar
getirdi. Bu rakamlar ülkemizi dünyada ikinci,
Avrupa'da ise ilk sýraya yerleþtirdi. Çorum'da ise günlük yeni vaka sayýsý 300-400
bandýna kadar çýkmýþtýr. Bu vahim tablo, vatandaþa ve saðlýk sistemine, katlanarak artan hastane yatýþlarý, solunum cihazýna baðlanan ve hayatýný kaybeden vatandaþlarýmýzýn sayýsýnýn artýþý olarak yansýyor.
Özçerezci "Türkiye'nin günlük aþýlama kapasitesi bir milyonun üzerinde olmasýna raðmen, halkýmýzýn aþýya olan ilgisizliðinden dolayýgünlük aþýlama rakamlarýmýz 200 bin doz
civarýnda kalmýþtýr; ülkemizde aþýlama, nüfusumuzun %10'una dahi ulaþamamýþtýr" dedi.
"VARYANTLARA KARÞI
ÖNLEM ALINMADI"
Özçerezci açýklamasýna þöyle devam etti:
Ýngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'dan
dünyaya yayýlan varyantlarýn ülkemize ulaþtýðý tespit edildiði halde, buna yönelik tedbirler alýnmadý. Günlük test sayýsý ve filyasyon
çalýþmalarý arttýrýlarak salgýnýn seyri etkin
þekilde takip edilip zamanýnda müdahale
edilebilirdi.
Buna ilaveten, yeniden açýlma henüz sistem hazýr deðilken kontrolsüz bir þekilde yapýldý. Üstelik binlerce kiþinin katýldýðý kongreler, merasimler ve benzeri toplanmalar sorumsuzca düzenlendi. Saðlýk Bakanlýðý ise
bu durumu engellemek bir yana, vahametin
üzerini kapatmaya çalýþtý.
Yoðun bakým ünitelerinde %69'a çýkan
hasta sayýsýnýn saðlýk sistemine kýrmýzý
alarm verdirdiðini söyleyen Özçerezci hastanelerin hasta seçmek zorunda kalmasýndan
endiþe ettiðini söyledi.
"KAMU YÖNETÝMÝNÝ ÝVEDÝLÝKLE HAREKETE GEÇMEYE DAVET EDÝYORUZ"
Özçerezci, kontrolden çýkmýþ durumdaki
salgýnýn daha fazla üzücü sonuçlara yol açmasýný engellemek için kamu yönetimini ilgili bilimsel kuruluþlar ile iþbirliði içerisinde ivedilikle harekete geçmeye; atýlan her adýmý,
alýnan her tedbiri kamuoyu ile þeffaf bir þekilde paylaþmaya davet etti. (Fatih Yýldýrým)

Karantinadan kaçan 28
kiþi yurda yerleþtirildi
Çorum'da koronavirüs nedeniyle evlerinde
izolasyonda olmalarý gerekirken izolasyon kurallarýna aykýrý hareket eden 28 kiþi tutanakla
tespit edilerek, yurda yerleþtirildi.
Çorum Valiliði, Ýl Salgýn Denetim Merkezi
ekiplerinin çalýþmalarý aralýksýz devam ediyor.
Valilikten yapýlan açýklamada "09.04.202116.04.2021 tarihli ilimiz merkez ve ilçelerinde
55 adet ihbar alýnmýþtýr. Bu ihbarlarýn altý tanesi
asýlsýz veya mükerrer ihbar olup geriye kalan 49
ihbar Mahalle Denetim Ekiplerimize bildirilmiþ
ve gerekli iþlemler yapýlmýþtýr. Bununla birlikte
yine ilimiz merkez ve ilçelerinde Mahalle Denetim Ekiplerince 8 bin 791 kiþi denetlenmiþtir. Ayrýca denetim ekiplerince 11 bin 567 iþyeri ve kiþiler gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse
resen denetlenmiþ, gerekli uyarýlar yapýlmýþ ve
izolasyon kurallarýna uymayan kiþilere tutulan
15 adet tutanak Ýl Hýfzýssýhha Kuruluna gönderilmiþtir. Maske, temizlik ve mesafe kurallarýný
ihlal eden 108 iþyeri ve kiþiler için birinci ihlal
uyarýsý yapýlmýþtýr" denildi.
Ayrýca Ýl Salgýn Denetim Merkezi Saha Denetim
ekipleri
tarafýndan
09.04.202116.04.2021 tarihleri arasýnda evlerinde izolasyonda olmalarý gerekirken izolasyon kurallarýna
aykýrý hareket eden 28 kiþi tutanakla tespit edilip yurda yerleþtirilerek karantina altýna alýndýðý,
16.04.2021 tarihi itibariyle izolasyon sürelerini
tamamlamak üzere yurtta karantinalarý devam
eden beþ kiþi olduðu belirtildi. (Haber Merkezi)

Sanayiciler makine istedi, akademisyenler yaptý
Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öðretim elemanlarý, saðlýktan lojistik
alanýna kadar birçok sektörde kullanýlan basýnçlý ve vakumlu torbalarýn üretimini otomatik olarak gerçekleþtirebilen makine tasarladý.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine
Bölümü Dr. Öðretim Üyesi Özgür Özdilli ve Elektrik Bölümü Öðr. Gör. Hilmi Yanmaz, basýnçlý ve
vakumlu torba üretimi yapan bir sanayicinin,
üretim sürecini hýzlandýracak ve maliyeti düþürecek bir sisteme ihtiyaç duyulduðunu belirtmesi üzerine, bu ihtiyacý karþýlayacak yeni bir makine geliþtirmek için yaklaþýk iki yýl önce çalýþma
baþlattý. Öncelikle sahada çalýþma yaparak geleneksel imalat sürecini izleyen Özdilli ve Yaman
mevcut tecrübe ve belirlenen hedefleri birleþtirerek, imalat sürecini kýsaltacak ve maliyeti düþürecek otomatik bir makinenin 3D tasarýmýný yaptý. Daha sonra, Çorum Teknokent'te çalýþmalarý
bulunan Öðr. Gör. Yanmaz'ýn E-chip firmasýnda,
mühendislik analizleri gerçekleþtirilen yeni model makinenin bir prototip imalatý yapýldý.
Dr. Öðretim Üyesi Özgür Özdilli yaptýðý açýklamada YÖK tarafýndan ihtisaslaþma alaný "makine ve imalat teknolojileri" olarak belirlenen Hitit Üniversitesi olarak, imalat sektöründe sanayicilerin ihtiyaç duyduðu sistemleri geliþtirmek
üzere çalýþmalar yaptýklarýný ifade ederek bu
doðrultuda birçok sektöre önemli kazanýmlar
saðlayacak yeni bir makine yapmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi.
Basýnçlý ve vakumlu torbalarýn hava, kara ve
deniz taþýmacýlýðýnda yükün muhafazasý, yiyeceklerin bozulmasýný önlemeye yönelik vakum
oluþturulan çantalar, saðlýk sektöründe boyun ve
diz destek amaçlý yararlanýlan þiþme yastýklar,

þiþme araç ve yataklarýn üretiminde kullanýldýðýna iþaret eden Özdilli "Tasarlanan makineyle basýnçlý ve vakumlu torbalarýn plastik valfler kullanýlarak kaynatýlmasý için yaygýn olarak kullanýlan
plastik kaynak yöntemini, kesme, delme ve plastik kaynatma aþamalarýnýn tümünü yapabilen ve
otomasyon sistemi entegre edilmiþ tek bir 'Otomatik Valf Kaynatma Makinesi' yaptýk" dedi.
"ÜRETÝM SÜRESÝ ÜÇ KAT, HATALI
ÜRÜN SAYISI ÝKÝ KAT AZALDI"
Söz konusu torbalarýn üretim sürecinde kesme, delme ve plastik kaynak iþlemlerinin, geleneksel yöntemlerle yapýlmasýnýn birçok dezavantajý bulunduðunu dile getiren Özdilli "Özellikle üretim hýzý, ürün kalitesi ve ekonomik yönlerden dezavantajlar oluþturmaktadýr. Üretim süresi
yaklaþýk üç kat kýsalýrken, hatalý ürün sayýsýnýn
iki kat azalabileceði tespit edildi. Üretilen makine
sayesinde, çok sayýda insan gücü ihtiyacý gerektiren süreç, bu süreçleri kontrol eden bir personel
ile gerçekleþtirilebilir" ifadelerini kullandý.
Dr. Öðretim Üyesi Özdilli geliþtirdikleri makinenin 60 bin liraya mal olduðunu belirterek "Bizim makinanýn, üretim hýzý ve kolaylýðý dikkate
alýndýðýnda ticari olarak da deðerlendirilebileceði düþünüyoruz" þeklinde konuþtu.
Makinenin ticari satýþýný yapmak için tanýtým
yapmayý planladýklarýný kaydeden Özdilli "Tasarýmda Programming Logic Controller ve pnömatik sistem kullanýlarak geliþen teknolojiye uygun
hale getirdiðimiz makinenin, statik analizleri tamamlandý. Makineyi daha da geliþtirmek için çalýþmalarýmýz devam ediyor. Bu çalýþmalarý tamamladýktan sonra ticari satýþý için tanýtýmýný
yapacaðýz" diye konuþtu.
(ÝHA)

Yunuslardan
Yaren'e sürpriz

Çorumlu inþaat ustasý
þiir kitabý çýkardý
Manisa'nýn Salihli ilçesinde yaþayan ve
mesleði inþaat ustasý olan Çorumlu Þükrü
Aygün "Aþkýn Yolu" isimli ilk þiir kitabýný çýkardý.
Uzun yýllardýr Manisa'nýn Salihli ilçesinde
yaþayan þair Þükrü Aygün'ün 160 sayfadan
ve onlarca þiirden oluþan kitabý Aþkýn Yolu
okuyucularla buluþtu. 1945 yýlýnda Çorum iline baðlý Alacak Dereyazýcý Köyü'nde doðan
Aygün ilginç yaþam hikayesi ile de dikkat çekiyor.
Mesleði inþaat ustalýðý olan Aygün'ün en
büyük tutkularýndan biri de kitap yazmak. 12
Eylül darbesi ile zor günler geçirdiðini kaydeden Aygün, Mamak Cezaevinde tutuklu kaldýðý sürede çok sayýda kitap okurken þiirler
yazmaya da cezaevi yýllarýnda baþladýðýný
dile getirdi.
Þiir yazmayý çok sevdiðini anlatan Aygün
ilk kitabýný çýkartmanýn mutluluðunu yaþadýðýný, imkânlarý doðrultusunda þiir kitaplarýný
çýkartmaya devam edeceðini söyledi. (ÝHA)

Çorum Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þubesi'ne baðlý Motosikletli Yunus Timi sürpriz bir doðum günü kutlamasý yaptý.
Yaren Özdemir'in Yunus polislerini çok sevdiði ve onlarla tanýþmak istediði bilgisini alýndý.
Motosikletli Polis Timleri doðum günü pastasý ile birlikte Yaren Özdemir'in evine sürpriz ziyarette bulunarak doðum gününü birlikte kutladý.
Motosikletli Polis Timleri'nde görevli Yunus
Polis Memurlarýnýn ziyaret ettikleri Yaren, bu
sürpriz doðum günü ziyaretinden mutlu oldu.
Polis memurlarý, Yaren'in ailesine iyi dileklerde
bulunularak ziyaretlerini sonlandýrdý.
(Mahmut Emin Söylemez)
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Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir sert tepki gösterdi:

Sakýn yakalanmayýn!
Ortaköy'ün Seyirtepe mesire alanýndaki çöp
konteynerlerine ateþ edildi.
Kimliði belirlenemeyen þahýs veya þahýslar
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'ndan temin edilen
çöp konteynerlerini kurþuna dizdi. Ayrýca etrafta
içki þiþeleri kýrýldý.
Olaya sert tepki gösteren Ortaköy Belediye
Baþkaný Taner Ýsbir bu eylemi yapanlarý "Servet
düþmaný, millet düþmaný" ilan ederek "Sakýn
yakalanmayýn derim" ifadesini kullandý.
Baþkan Ýsbir'in sosyal medya hesabýndan
yaptýðý paylaþým þu þekilde:
Seyir Tepesinde çöp konteynýrlarýna silahlý
saldýrý … Bunu yapan servet düþmaný, millet
düþmaný, devlet düþmanýdýr. Be hey mübarek
insan; ilçeme, seyir tepesine bin bir güçlükle getirmiþ olduðumuz çöp konteynýrýný silah deneme noktasý yapmýþsýn. Bu kamu malý düþmanlýðýdýr. Zýkkýmlandýðýn þiþeyi çöp kutusuna atmayýp, olduðu yerde kýrarak ne yapmaya çalýþýyorsun? Siz kýracaksýnýz, biz yapacaðýz. Sakýn
yakalanmayýn derim. (Mahmut Emin Söylemez)

Koronadan hayatýný kaybeden saðlýkçýnýn kýzýna

sürpriz doðum günü kutlamasý
Sungurlu'da koronavirüse yakalanarak hayatýný kaybeden saðlýk çalýþanýnýn kýzýna, polis
ekipleri tarafýndan doðum günü sürprizi yapýldý. Sungurlu Devlet Hastanesinde görevli Yakup Tunga yakalandýðý korona virüs nedeniyle
hayatýný kaybetti. Filyasyon ekibinde þoför olarak görev yapan Tunga'nýn kýzý Sudenaz'ýn doðum günü olduðunu öðrenen Sungurlu Ýlçe
Emniyet Müdürlüðü ekipleri sürpriz hazýrladý.

Genç kýzýn oturduðu evin önüne ekip otosuyla giden kadýn polisler, megafondan anons
yaparak mutlu yýllar diledi. Sürpriz karþýsýnda
þaþýran Sudenaz Tunga kendisi için hazýrlanan pastayý üfleyerek hediyelerini aldý. Kendisine doðum günü nedeniyle çiçek de verilen
Sudenaz duygusal anlar yaþadý. Sudenaz
Tunga kendisini unutmayan Ýlçe Emniyet Müdürlüðü görevlilerine teþekkürlerini iletti. (ÝHA)

Mehmet Ýhsan
Ejder

Ejder ailesinin
acý günü
Yeþilay Çorum Þube Baþkaný Dr. Ýsmail
Türker Ejder'in amcasý Mehmet Ýhsan Ejder
(72) vefat etti.
Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan merhum saatçi Hüsnü Ejder'in oðlu, Dr. Ýsmail
Türker Ejder'in amcasý Mehmet Ýhsan Ejder
(72) Samsun'da tedavi gördüðü özel hastanede akciðer yetmezliði nedeniyle hayatýný
kaybetti. Merhume Zehra Kazancý, Seher
Tüzün, Mustafa Ejder ve merhume Saniye
Nemli'nin kardeþleri, Ferdane Ejder'in eþi,
matematik öðretmenleri Hatice Güler ve
Berrin Yalçýn ile Dýþ Hekimliði Fakültesi Öðretim Üyesi Zeynep Zengin'in babalarý olan
Mehmet Ýhsan Ejder'in vefatý derin üzüntüyle karþýlandý. Merhumun cenazesi Ulu Mezarlýk'ta kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan topraða verildi.
(Haber Merkezi)

Ortaköy Belediye Baþkaný
Taner Ýsbir

Belediye Baþkaný Ýsbir
koronavirüse yakalandý
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir,
Covid-19 virisüne yakalandý.
Baþkan Ýsbir koronavirüs test sonucunun pozitif çýkmasý üzerine 10 gün süreyle
evinde karantina altýna alýndý. Ýsbir'in soðuk algýnlýðýndan dolayý gittiði hastanede
yaptýrdýðý test sonucu pozitif çýktý. Taner Ýspir 10 gün evinde dinlenerek karantina sürecini tamamlayacak.
(Haber Merkezi)

Ameliyat için
yardým bekliyor
Zabýta ekipleri
fýrýnlarý denetledi
Ýskilip Belediyesi Zabýta Amirliði Ekipleri
tarafýndan pide, ekmek ve unlu mamullerin
saðlýklý ve hijyenli koþullarda üretildiðini kontrol etmek amacýyla fýrýn denetimlerini yaptý.
Yapýlan denetimlerde pidelerin gramajý,
fýrýnlarýn temizliði, etiket ve ambalaj kontrolüne kadar birçok konu titizlikle incelendi.
Belediye Baþkaný Ali Sülük yaptýðý açýklamada "Ramazan ayýnda vatandaþlarýn huzur
ve refahý için baþta fýrýnlar olmak üzere gýda
tatlý üretim noktalarýný denetleniyoruz. Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamýnda ve
insan odaklý hizmet anlayýþýmýz çerçevesinde belediyemiz Zabýta Amirliði Ekiplerimiz, ilçe halkýmýzýn saðlýklý, hijyen ve gramaj kurallarýna uygun ekmek, pide ve diðer unlu mamulleri tüketebilmesi amacýyla fýrýnlarýmýzý
sýk sýk denetliyor. Yaptýðýmýz denetimlerde
temiz ve saðlýklý ürün üreten esnafýmýza da
teþekkür ediyorum" dedi.
(Fatih Yýldýrým)

Çorum'da 14 yýldýr
Crohn hastalýðýyla mücadele eden Tugay Toy
ameliyat olmak için destek bekliyor.
Çorum'da yaþayan
29 yaþýndaki Tugay Toy
sindirim sisteminin son
kýsmýnda, genellikle ince
ve kalýn baðýrsaklarda
görülen Crohn hastalýðýyla 14 yýldýr mücadele
ediyor. Tedavisi için bir
ameliyat geçiren genç
adam 2,5 yýl önce hastalýðýnýn tekrar nüksetmesiyle zor duruma düþtü.
Geçtiðimiz aylarda bir
TV'ye konuþan Tugay
Toy tedavi için baþvurduðu hastanede pandemi
nedeniyle ameliyat olamadýðýný belirtmiþ, ameliyat olabilmek için 40
Bin TL'ye ihtiyacý olduðunu söylemiþti.

Doktorunun Ankara'da olduðunu ve orada
ameliyat olmayý istediðini vurgulayan Tugay Toy
bunun için de maddi
desteðe ihtiyacý bulunduðunu kaydetti.
"BURADA AMELÝYAT
OLMAK ÝSTEMÝYORUM,
ENDÝÞELERÝM VAR"
2,5 yýldýr hastalýkla
boðuþan Tugay Toy, Çorum'da ameliyat olmak
istemediðini belirterek
"Madem bu ameliyat burada olacaktý neden beni daha önce Ankara'ya
sevk ettiler?" ifadelerini
kullandý.

VALÝLÝK KOÞULLU
Tugay Toy
YARDIM ÖNERDÝ
ameliyat
olmak için
Çorum
Valiliðinin
destek bekliyor
ameliyat
konusunda
kendisiyle temasa geçtiðini ancak ameliyatýn Çorum'da olmasý þartýyla
yardýmcý olabileceklerini ifade ettiklerini belirten
Toy daha önceki ameliyatý Çorum'da olduðunu
ve hastalýðýnýn bir süre sonra tekrarladýðýný anlattý.

"BENÝM TEK
ÝSTEÐÝM VAR"
Tek isteðinin ameliyat olabilmek olduðunu
vurgulayan Toy hayýrsever vatandaþlardan yardým istedi. Her gün aðrýlarla boðuþtuðunu aktaran genç adam, psikolojik olarak da sorunlar yaþadýðýný dile getirdi.
Öte yandan Crohn hastasý Tugay Toy'a ulaþmak isteyen yetkili veya hayýrsever vatandaþlarýn 0552 338 08 32 nolu telefon numarasýndan
kendisine ulaþabileceði bildirildi.
(Abdulkadir Söylemez)

Hayýrseverler ile ihtiyaç sahipleri
arasýnda köprü oluyor
Sungurlu'nun sevilen simalardan
Volkan Hançeroðlu hayýrseverler ile
ihtiyaç sahibi aileler arasýnda köprü
olmaya devam ediyor.
Birçok kez çocuklar, engelliler ve
ihtiyaç sahibi aileler için yardým
kampanyasý baþlatan ve bu yardým
kampanyasý sayesinde ihtiyaç sahibi aileleri sevindiren Volkan Hançeroðlu bu ramazan ayýnda da yine
hayýrseverler ile ihtiyaç sahibi aileler

arasýnda iyilik köprüsü oluþturdu.
Ramazan ayý münasebetiyle hayýrseverlerin gönderdiði para kartlarýný ihtiyaç sahibi ailelere ulaþtýrmaya baþlayan Hançeroðlu bu yardým
çeklerini yaklaþýk 400 aileye vereceðini ramazan ayýnýn ileriki günlerinde de yine hayýrseverlerin gönderdiði gýda yardýmlarýný yine ihtiyaç sahibi ailelere daðýtmaya baþlayacaðýný ifade etti.
(ÝHA)

Volkan Hançeroðlu

Çorum'da kablo
hýrsýzý yakalandý
Ýskilip'te telefon kablolarýný çaldýðý belirlenen bir kiþi yakalandý.
Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý sorumluluk bölgesinde son dönemde meydana gelen haberleþme ve enerji nakil kablosu hýrsýzlýðý olaylarýna yönelik yürütülen çalýþmalar esnasýnda, Ýskilip Beyoðlan köyü mevkiinde akþam saatlerinde icra edilen devriye
esnasýna þüpheli bir þahýs, kesilmiþ halde
40 metre uzunluðunda telefon kablosu, tel
kesme makasý ve olayda kullanýlan araç ile
birlikte Dodurga Ýlçe J. K.lýðý ekiplerince Alpaðut köyünde yakalandý. Ýskilip Cumhuriyet
Savcýlýðýnýn talimatlarý doðrultusunda soruþturma devam ediyor.
(ÝHA)

Kamyon ile kamyonet çarpýþtý:

Bir ölü, dört yaralý
Kýrýkkale'de kamyon ile kamyonetin çarpýþtýðý trafik kazasýnda bir kiþi hayatýný kaybetti, dört kiþi de aðýr yaralandý.
Kaza, akþam saatlerinde Kýrýkkale-Çorum D-200 kara yolunun 70'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre
M.G. idaresindeki 05 KK 460 plakalý kamyon
ile G.K.'nin kullandýðý 52 DC 986 plakalý
kamyonet çarpýþtý. Kazada bir kiþi hayatýný
kaybetti, dört kiþi aðýr yaralandý. Ýhbar üzerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye
ekipleri sevk edildi. Araçta sýkýþan yaralýlar
ekipler tarafýndan kurtarýldý. Kamyonette bulunan Ali Ýnan (52) çarpýþmanýn etkisiyle
yaklaþýk 20 metre yükseklikteki þarampole
savruldu. Ýnan, olay yerinde hayatýný kaybetti. Cumhuriyet Savcýsý tarafýndan yapýlan incelemenin ardýndan Ali Ýnan'ýn cenazesi
hastane morguna kaldýrýldý. Kazada yaralanan sürücü G.K. ile araçta bulunan yolculardan R.A.T. (37), E.P. (41) ve N.K. (50) ambulansla kentteki çeþitli hastanelere kaldýrýldý.
Kamyon sürücüsü M.G. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Jandarma, sürücü M.G.'nin
ifadesi için karakola götürdü. Kazaya iliþkin
inceleme baþlatýldý.
(ÝHA)
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Ahlatcý'dan engellilere
yakýn ilgi
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý'ya tekerlekli sandalye isteðini yerine getirdiði Birsel Çakýr, Ahlatcý'ya teþekkür
ziyareti gerçekleþtirdi.
AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý kendisinden tekerlekli
sandalye talebinde bulunan hemþerilerine bizzat kendisi veya muhtarlýklar aracýlýðý ile ulaþýyor ve ihtiyaç sahibi ailelere
tekerlekli sandalye temininde bulunuyor.
Geçtiðimiz günlerde Buharaevler Mahallesi'nde yaþayan
yürüme engelli Birsel Çakýr'a tekerlekli sandalye hediye
eden Ahlatcý'ya teþekkür ziyaretinde bulunuldu. Ziyarette hal
hatýr soran Ýl Baþkaný Ahlatcý ailenin her zaman yanýnda olduðunu dile getirerek, bu olanaklarý saðlayan Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a dua etmelerini istedi.
Baba Osman Çakýr da saðlanan imkânlardan dolayý Ýl
Baþkaný Ahlatcý'ya ve vesile olanlara teþekkür ederken,
Cumhurbaþkaný Erdoðan'a ve onun yol arkadaþlarýna her
daim duacý olduklarýný söyledi.
(Abdulkadir Söylemez)

Selim Bozkurt

"Türkiye'nin aydýnlanma
meþalesi karartýldý"

Hobi bahçesi satýn aldýlar,
üç yýldýr hizmet bekliyorlar
Gökhan Kabakdere

"Gölünyazý'da yaþanan
yangýn büyük bir
çevre felaketidir"
Deva Partisi Çorum Ýl Baþkan yardýmcýlarýndan Gökhan Kabakdere, Gölünyazý Göletinde yaþanan yangýna iliþkin görüþlerini aktardý. Gölünyazý Göleti'nin Çorum ve bölge
için önemli olduðunu, göçmen kuþlara ev sahipliði yapan bu göletin tam da kuþlarýn yumurtlama mevsiminde yanmasýnýn üzüntü
verici olduðunu dile getiren Kabakdere olayýn sorumlularýnýn bulunmasýný ve yargýlanmasýný istedi. Gökhan Kabakdere açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi:
Özellikle göçmen kuþlara ev sahipliði yapan Gölünyazý göletinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle çýkan yangýn hepimizi
derinden üzmüþ, orada yaþayan birçok canlý türünün yanarak yok olmasýna neden olmuþtur. Yaþanan bu talihsiz olayýn ilkbaharýn
yeni yeni yüzünü gösterdiði bu günlerde orada yaþayan canlýlarýn yavrulama ve yumurtlama dönemine denk gelmesi, hayvanlarýn
yavrularýnýn ve yumurtalarýnýn yanarak yok
olmasý, iþin daha da üzücü boyutudur.
GÖLÜNYAZI GÖLETÝ NEDEN ÖNEMLÝ?
Hepimizin bildiði gibi Çorum ve çevresinde göçmen kuþlara ev sahipliði yapan eþsiz
bir mekan olma özelliðine sahip ve doðal güzelliði ile terapi özelliði taþýyan nadir göletlerimizden bir tanesidir. Gölünyazý göleti yaklaþýk 100'e yakýn göçmen kuþa türüne ev sahipliði yapmakta ve beraberinde bir çor çeþit
canlýyý barýndýrmaktadýr. Yangýndan öncesinde Gölünyazý göleti ve çevresinde birçok
ziyaretlerim oldu, gölet etrafýnda gezilerim
esnasýnda gördüðüm ve gözlemlediðim
manzara hiç de iç açýcý deðildi. Gölet çevresindeki çevre katliamý en az yangýn kadar
zararlý bir o kadar da yok edici özelliktedir.
Ýnsanoðlu olarak çevremize sahip çýkmýyoruz, çevreyi yok etmek için bilinçli veya bilinçsiz bir þekilde elimizden geleni yapýyoruz. Güvenlik önlemleri, tabelalar, bir yere
kadar iþe yarýyor, sonrasýnda yine benzer
manzaralar.
Gölünyazý'nýn failleri bir an önce mutlaka
bulunmalý ve kanunlar önünde hesap vermelidir. Mevsim þartlarýný da hesaba kattýðýmýzda þuanda Gölünyazý göletinde kendiliðinden yangýn çýkmasý söz konusu deðildir.
Ýnsan eliyle, bilinçli veya bilinçsiz bir þekilde
gölet çevresinde ateþ yakýldýðý kanaatindeyim. Yaþanýlan bu büyük çevre felaketinin
sorumlularý bulunmalý ve yargýlanmalýdýr.
Deva Partisi olarak daima çevreye ve doðaya saygýlý ve ona karþý iþlenen her türlü
zararlý faaliyetlerin karþýsýnda olduðumuzu
bildiririz.
(Abdulkadir Söylemez)

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Çorum Merkez Soðuksu köyünde devletin ihale ile satýþa
çýkardýðý villa arsasý ve hobi
bahçelerini satýn alan vatandaþlarýn, aradan üç yýl geçmesine
raðmen henüz yol, su, elektrik
gibi hizmetlere kavuþamadýðýný
bildirerek, verilen sözlerin bir an
önce yerine getirilmesini istedi.
CHP Ýl Baþkaný Mehmet
Tahtasýz beraberinde Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz ve bazý parti yöneticileri ile birlikte Soðuksu mevkiinde parsel sahibi
vatandaþlarýn sorun ve taleplerini dinledi.
Tahtasýz, Çorum-Osmancýk
Karayolu Gölünyazý yakýnlarýndaki Soðuksu köyü mevkiinde
bulunan, Milli Emlak tarafýndan 230 parsel olarak belirlenen ve 130 vatandaþýn satýn almýþ olduðu imarlý villa arsasý ve hobi bahçeleri için,
2018 yýlýndan beri hiçbir faaliyet yapýlmadýðýný
açýkladý.
Tahtasýz "Projesi olan, devlet tarafýndan satýlan parseller, 2018 yýlýnda satýlmasýna raðmen
üç yýldýr hiçbir çalýþma yapýlmamýþ. Bölgede bulunan parsellerin sahipleri, ana yola 200 metre
mesafe olmasýna raðmen bu yolu kullanamýyorlar. Þu anda kullandýklarý yol tarla yolu, o da çamurdan dolayý geçilmiyor. Yol, elektrik, su, altyapý hizmeti henüz gelmedi. Vatandaþlarýn devlete
güvenerek aldýðý hobi bahçeleri için gereken
hizmetler bir an önce yerine getirilmelidir" dedi.
ARAÇLARLA, BÝDONDA SU GETÝRÝP
FÝDAN SULUYORLAR
Vatandaþlar ise Özel Ýdarenin bölgede hiçbir
çalýþma yapmadýðýný, yol ve su konusunda büyük maðduriyet yaþadýklarýný, siyasilere, bürokratlara defalarca baþvurmalarýna raðmen henüz
bir çözüme kavuþamadýklarýný söyledi.
Vatandaþlar "200 metrelik yolu kullanmak
varken, 1200 metrelik eski yolu kullanmak zorundayýz, o da çamur. Devlet, 200 metrelik yolu

yapmak varken, bin 200 metrelik yol için istimlak
yapmaya çalýþýyor. Bu da zaman ve kaynak israfýdýr.
Meyve aðaçlarýný diktik ancak sulayamýyoruz. Bahçelere arazi araçlarý ile tarlalardan geçerek gelebiliyoruz. Aðaçlarý sulamak için pet þiþelerle su taþýyoruz. Yaðmur yaðarsa araçlarýmýz çamura saplanýyor, yolda mahsur kalýyoruz.
Diktiðimiz aðaçlarý yaþatabilmemiz için sulamamýz lazým ama su yok, su getirmek istersek yol
yok. Devlet imarlý hobi bahçelerini sattýktan sonra bizi kaderimizle baþ baþa býraktý. Maðduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.
Arsalarý alýrken kendilerine altyapý ve yol konusunda söz verilediðini hatýrlatan arsa sahipleri, bu sözün yerine getirilmemesinden dert yandý. Edinilen bilgiye göre; bölgede hobi bahçesi
imar düzenlemesi yapýlýrken buranýn su, elektrik
ve yol probleminin kýsa sürede tamamlanacaðý
açýklanmýþtý. Büyük bir umutla aralarýn satýþlarýný alan vatandaþlar ise söz verilen çalýþmalarýn
henüz baþlamamasý nedeniyle hayal kýrýklýðýna
uðradý.
CHP Ýl Baþkaný Tahtasýz, konuyu Vali Mustafa Çiftçi ve ilgili kurumlara ileteceðini ve çözümün takipçisi olacaðýný bildirdi.
(Mahmut Emin Söylemez)

Yeniden Refah Partisi, Çorum esnafýný dinledi
Yeniden Refah Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Altýnöz, Çorum'da esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Çorum Yeniden Refah Partisi Merkez Ýlçe
Baþkanlýðýnýn hazýrladýðý programa katýlan
Mehmet Altýnöz basýn açýklamasý yaptý.
Özkýnöz ve beraberindekiler basýn açýklamasýndan sonra Çorumlu esnafý tek tek gezerek ziyarette bulundu.
Üye çalýþmasý "ONBÝNE sen kaldýn" kampanyasý yapan Altýnöz, esnaf ziyareti akabinde
Ýl Emniyet Müdürlüðü, Çorum Belediyesi ve Çorum Alevi Kültür Merkezi ve Hacý Bektaþ Veli
Anadolu Kültür Vakfý'ný ziyaret etti.
Mehmet Altýnöz ziyaretlerin ardýndan Ankara'ya dönüþ yaptý.
(Fatih Yýldýrým)

Eðitim ve Bilim Ýþgörenleri Sendikasý
(Eðitim-Ýþ) Çorum Þube Baþkaný Selim Bozkurt, Köy Enstitülerinin kapatýlýþýnýn Türkiye'nin aydýnlanma tarihinde gericiliðin zaferi
olarak yerini aldýðýný kaydetti.
Köy Enstitüleri'nin 81. Kuruluþ Yýldönümünü nedeniyle bir açýklama yapan Selim
Bozkurt önce bilinçli olarak içi boþaltýlan ve
yozlaþtýrýlan Köy Enstitülerinin kapatýlarak
Anadolu'nun en önemli aydýnlanma projesinin ortadan kaldýrýldýðýný ifade etti.
Bozkurt "Bugün öðretmen yetiþtirmeden
baþlayarak eðitim sisteminin yaþadýðý pek
çok sorunun kaynaðýnda Köy Enstitüleri'nin
kapatýlmasý yatmaktadýr. Köy Enstitüleri'nin
kapatýlmasý ülkemizdeki aydýnlanma sürecinin durdurulmasý ve demokratik iþleyiþin
sekteye uðratýlmasý anlamýna gelmiþ, genel
anlamda da demokrasimizin derin bir yara
almasý sonucunu doðurmuþtur" dedi.
"KÖY ENSTÝTÜLERÝ, BÝLÝNÇLÝ,
AYDIN ÝNSANSAR YETÝÞTÝRDÝ"
Selim Bozkurt'un konuya iliþkin açýklamasý þu þekilde:
17 Nisan 1940 yýlýnda, dönemin Milli Eðitim Bakaný Hasan Ali Yücel ve Ýsmail Hakký
Tonguç'un önderliðinde kurulan, Cumhuriyet'in aydýnlanma devrimlerinin en önemli
hamlelerinden biri olan Köy Enstitüleri'nin
kuruluþunun 81. yýldönümünü kutluyoruz.
Öðrenciler; öðreniyor, öðrendiklerini uyguluyor ve üretiyordu. Bu dönemde köy çocuklarý eðitildikten sonra köylerine tarýmda,
sanatta, zanaatta ve saðlýk alanlarýnda öðretmen olarak geri gönderildi.
Baþöðretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün
"kimsesizlerin kimsesi" olarak kurduðu Cumhuriyet, bu projeyle o güne dek kimsesiz býrakýlan en ücra köyü dahi bilimin meþalesiyle aydýnlattý.
Bu önemli atýlým tarýmýn, kýsmi sanayi giriþimlerinin yükselmesine fayda etmekle kalmamýþ, aþiret, aða, tarikat üçgeninde sömürülen, kandýrýlan köylüyü, kandýrýlamayacak
bilinçli yurttaþlara dönüþtürmüþtür.
"DEMOKRASÝ YARA ALDI"
Ancak bu yüksek dinamizm ve Cumhuriyetçi kadronun kazandýrdýðý ivme gerici ve
tutucu egemen güçlerden tepkiler almaya
baþlamýþtý. Ülkenin toplumsallaþma sürecini
kolaylaþtýrmak için gerçekleþtirilen Köy Enstitüleri giriþimi, kazandýðý onca olumlu sonuca karþýn dinsel deðerlerin çöküþüne neden
olduðu gerekçesi ve komünizm geliyor korkutmalarýyla tamamlanamadý. Önce bilinçli
olarak içi boþaltýlan ve yozlaþtýrýlan Köy Enstitüleri kapatýlarak Anadolu'nun en önemli
aydýnlanma projesi ortadan kaldýrýldý.
Bugün öðretmen yetiþtirmeden baþlayarak eðitim sisteminin yaþadýðý pek çok sorunun kaynaðýnda Köy Enstitüleri'nin kapatýlmasý yatmaktadýr. Köy Enstitüleri'nin kapatýlmasý ülkemizdeki aydýnlanma sürecinin durdurulmasý ve demokratik iþleyiþin sekteye
uðratýlmasý anlamýna gelmiþ, genel anlamda
da demokrasimizin derin bir yara almasý sonucunu doðurmuþtur. Enstitülerin kapatýlmasý Türkiye'nin aydýnlanma tarihinde gericiliðin zaferi olarak yerini almýþtýr.
Ne yazýk ki, o gerici anlayýþýn uzantýlarý
bugün de iþbaþýndadýrlar. Son dönemde uygulanan politikalarla eðitimin niteliði düþürülmüþ, çaðdaþ, bilimsel, akýlcý, laik eðitim sistemine büyük bir darbe vurulmuþtur.
"AYDINLANMANIN ATEÞÝNÝ YENÝDEN
YAKMAK, ÜLKEMÝZÝN GELECEÐÝNE
UMUT VE IÞIK OLABÝLÝR"
Bugün Köy Enstitüsü ruhunu yeniden yakalamak ancak çaðdaþ, üretken ve demokratik eðitim yöntemini ulusal eðitim sistemimizin her aþamasýna uygulayarak; eleþtiren,
sorgulayan çaðdaþ bireyler yetiþtirmekle
olur. Üretken ve yaratýcýlýðýn desteklendiði
eðitim anlayýþý bugün yaþadýðýmýz eðitim sorunlarýnýn da çözümü olarak görülmelidir. Ýþte o zaman Atatürk'ün ve cumhuriyetin öðretmenlerden istediði 'Fikri hür, vicdaný hür,
irfaný hür' nesilleri yetiþtirebiliriz.
81. Kuruluþ Yýldönümünde Köy Enstitüleri'nin ilerici, demokrat ve aydýnlanmacý geleneðine sahip çýkýyoruz. Eðitim-Ýþ olarak
amacýmýz; Köy Enstitülerinin felsefesi, heyecan ve ruhunu okullarýmýzda yaþatmak, tüm
yurtta cumhuriyetin, aydýnlanmanýn ateþini
yeniden yakmak, ülkemizin geleceðine umut
ve ýþýk olabilmektir. Cumhuriyet öðretmenlerinin yegane örgütü Eðitim-Ýþ, Mustafa Necati'den, Hasan Ali Yücel'den, Fakir Baykurt'tan, hepsinden önemlisi Baþöðretmenimiz Mustafa Kemal'den devraldýðý bu görev
ve sorumluluðu yerine getirme azim ve kararlýlýðýndadýr.
(Abdulkadir Söylemez)
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ÇORUM'DA MARTTA
636 KONUT SATILDI

Ülkemizde 2021 Mart ayýnda
111 bin 241 konut satýldý. Mart ayýnda Çorum'da ise 636 konutun satýldýðý belirlendi.
Türkiye genelinde konut satýþlarý Mart ayýnda bir önceki yýlýn ayný
ayýna göre %2,4 artarak 111 bin
241 oldu. Konut satýþlarýnda Ýstanbul 22 bin 7 konut satýþý ve %19,8
ile en yüksek paya sahip oldu. Satýþ
sayýlarýna göre Ýstanbul'u 11 bin 3
konut satýþý ve %9,9 pay ile Ankara,
6 bin 636 konut satýþý ve %6,0 pay
ile Ýzmir izledi. Konut satýþ sayýsýnýn
en az olduðu iller sýrasýyla 15 konut
ile Ardahan, 16 konut ile Hakkari ve
52 konut ile Tunceli oldu.
Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüðü'nden verilen
bilgiye göre; ipotekli konut satýþlarý
Mart ayýnda 21 bin 815 olarak gerçekleþti.
Türkiye genelinde Mart ayýnda
ipotekli konut satýþlarý bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %49,7 azalýþ
göstererek 21 bin 815 oldu. Toplam
konut satýþlarý içinde ipotekli satýþlarýn payý %19,6 olarak gerçekleþti.
Ýpotekli satýþlarda Ýstanbul 4 bin
643 konut satýþý ve %21,3 pay ile ilk
sýrada yer aldý. Ýpotekli konut satýþýnýn en az olduðu il 1 konut ile Hakkari oldu.
Diðer konut satýþlarý Mart ayýnda Türkiye genelinde bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %36,9 artarak
89 bin 426 oldu. Diðer konut satýþlarýnda Ýstanbul 17 bin 364 konut
satýþý ve %19,4 pay ile ilk sýraya

Prof.Dr. Ali Erbaþ

Diyanet, Çorum'da
kadýna þiddetin
önlenmesine çalýþacak

yerleþti. Ýstanbul'daki toplam konut
satýþlarý içinde diðer satýþlarýn payý
%78,9 oldu. Ankara 8 bin 224 diðer
konut satýþý ile ikinci sýrada yer alýrken, Ankara'yý 5 bin 158 konut satýþý ile Ýzmir izledi. Diðer konut satýþýnýn en az olduðu il 13 konut ile Ardahan oldu.
Türkiye genelinde ilk defa satýlan konut sayýsý Mart ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %2,1 azalarak 33 bin 365 oldu. Toplam konut
satýþlarý içinde ilk satýþýn payý
%30,0 oldu. Ýlk satýþlarda Ýstanbul 6
bin 317 konut satýþý ve %18,9 ile en
yüksek paya sahip olurken, Ýstanbul'u 2 bin 98 konut satýþý ile Ankara ve bin 836 konut satýþý ile Ýzmir
izledi.
Türkiye genelinde ikinci el konut
satýþlarý Mart ayýnda bir önceki yýlýn

ayný ayýna göre %4,4 artýþ göstererek 77 bin 876 oldu. Ýkinci el konut
satýþlarýnda da Ýstanbul 15 bin 690
konut satýþý ve %20,1 pay ile ilk sýrada yer aldý. Ýstanbul'daki toplam
konut satýþlarý içinde ikinci el satýþlarýn payý %71,3 oldu. Ankara 8 bin
905 konut satýþý ile ikinci sýrada yer
alýrken, Ankara'yý 4 bin 800 konut
satýþý ile Ýzmir izledi.
Ocak-Mart döneminde konut satýþlarý bir önceki yýlýn ayný dönemine göre %22,9 azalýþla 263 bin 50
olarak gerçekleþirken ipotekli konut
satýþý %63,5 azalýþla 47 bin 216, diðer satýþ türleri ise %1,9 artýþla 215
bin 843 oldu. Bu dönemde ilk defa
satýlan konutlar %25,2 azalýþla 80
bin 370, ikinci el konut satýþlarý ise
%21,8 azalýþla 182 bin 680 olarak
gerçekleþti.

Yabancýlara yapýlan konut satýþlarý bir önceki yýlýn ayný ayýna göre
%39,9 artarak 4 bin 248 oldu. Yabancýlara yapýlan konut satýþlarýnda, Mart ayýnda ilk sýrayý 2 bin 119
konut satýþý ile Ýstanbul aldý. Ýstanbul'u sýrasýyla 889 konut satýþý ile
Antalya, 252 konut satýþý ile Ankara, 184 konut satýþý ile Mersin ve
129 konut satýþý ile Yalova izledi.
Ocak-Mart döneminde yabancýlara yapýlan konut satýþlarý ise bir
önceki yýlýn ayný dönemine göre
%9,7 azalarak 9 bin 887 oldu.
Mart ayýnda Ýran vatandaþlarý
Türkiye'den 663 konut satýn aldý.
Ýran vatandaþlarýný sýrasýyla, 644 konut ile Irak, 419 konut ile Rusya Federasyonu, 302 konut ile Afganistan
ve 166 konut ile Kazakistan vatandaþlarý izledi. (Mahmut Emin Söylemez)

ÝÞKUR yeni binasýnda
hizmet vermeye baþladý
Aþevinde hazýrlanan
yemekler ihtiyaç
sahiplerine ulaþtýrýlýyor
Çorum Belediyesi ile Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý ortaklýðý ile yürütülen evlere sýcak iftar yemeði götürme hizmeti bu ramazanda da ihtiyaç sahiplerinin
yüzünü güldürüyor.
Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma
Vakfý Müdürü Zekeriya Doðan ile aþevini
ziyaret eden Çorum Belediyesi yetkilileri
yapýlan hizmet ve çalýþmalar hakkýnda bilgiler alarak ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlmak
için hazýrlanan yemekleri inceledi.
Her gün binden fazla kiþiye sýcak iftar
yemeði ulaþtýrdýklarýný ifade eden Çorum
Belediyesi "Rahmet ve bereket iklimi olan
ramazan ayýna kavuþmanýn sevincini yaþýyoruz. Pandemi þartlarý gereðince bu sene
de iftar çadýrý kuramadýk ama geçtiðimiz yýl
olduðu gibi, Çorum Valiliðimiz ve Çorum
Belediyemiz iþbirliði içinde hemþerilerimize
iftar saatinde sýcak yemek ulaþtýrýyoruz.
Burada, aþevinde yemekler öðle saatlerinden itibaren yapýlmaya baþlanýyor ve özel
ambalajlarda ýsýsý muhafaza edilerek iftar
öncesi binin üzerinde hemþerimize ulaþtýrýlýyor" dedi.
Ýhtiyaç sahiplerine sýcak yemek ulaþtýrma hizmetinin hayýrseverler tarafýndan yapýlan yardýmlarla yürütüldüðünü belirten
Çorum Belediyesi "Bugüne kadar yardým
yapan epeyce bir hayýrseverimiz var. Kendilerine teþekkür ediyoruz. Bundan sonrada bu hizmetin devamý için yardýmsever
hemþerilerimizin katkýlarýný bekliyoruz.
Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýmýzýn hesap numaralarýna paralarýný yatýrarak hayýrseverlerimiz sýcak yemek daðýtýmýna katkýda bulunabilirler. Bunun dýþýnda
da yardým yapmak isteyenler, gýda paketi
daðýtmak isteyenler yine ayný çerçevede
bizlere ulaþarak bu yardýmlarý yapabilirler"
diye konuþtu.
(Haber Merkezi)

ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü yeni
binasýnda hizmet vermeye
baþladý.
Ýhalesi 26 Aralýk 2017'de,
yapým çalýþmasý 2018 yýlýnýn
nisan ayýnda baþlayan Çorum
ÝÞKUR Ýl Müdürlüðünün yeni
hizmet binasý sonunda hizmet
vermeye baþladý. ÝÞKUR Ýl
Müdürlüðü, Cengiz Topel
Caddesi'ndeki binasýndan Mimar Sinan Mahallesi Fevzi
Çakmak Caddesi'nde bulunan yeni hizmet binasýna taþýnarak vatandaþlara hizmet
vermeye baþladý.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de ÝÞKUR Ýl Müdürü Levent
Tuzcu'yu ziyaret etti. Ziyarette
Vali Mustafa Çiftçi'ye Vali Yardýmcýsý Çaðrý Erdem de eþlik
etti. Ziyarette Tuzcu ile bir süre görüþen Vali Mustafa Çiftçi,
yeni binanýn hayýrlara vesile
olmasýný diledi.
Daha sonra beraberindekilerle birlikte binayý inceleyen
Vali Mustafa Çiftçi, ÝÞKUR Ýl
Müdür Tuzcu'dan bilgi aldý.
(Abdulkadir Söylemez)

BÖLGESEL SORUNLARIN
ÇÖZÜMÜNE YÖNELÝK PROJELER
Toplumun ilgi ve korunmaya muhtaç kesimlerine manevi destek hizmetinin de sunulduðunun ifade edildiði kitapçýkta, il ve ilçe
müftülükleri bünyesindeki manevi danýþmanlýk ve rehberlik birimleri olan Aile ve Dini
Rehberlik Büro/Merkezlerinde vatandaþlardan gelen fetva aðýrlýklý sorularýn cevaplandýðý, aile konusunda toplumsal farkýndalýk
saðlamak üzere kurum ve kuruluþlarla iþbirliði yaparak sosyal ve kültürel içerikli faaliyetlerin yürütüldüðü ve bölgesel sorunlarýn
çözümüne yönelik de projelerin üretildiði aktarýldý. Bölgesel sorunlarýn çözümüne yönelik uygulanan projelerden bazýlarý þu þekilde:
"Aðrý'da 'Þiddet Kaderim Deðil' ve 'Birlikte Yaþýyoruz Sorumluluklarýmýzýn Farkýndayýz', Bayburt'ta 'Þiddet Çözüm Deðil Yýkýmdýr', Çorum'da 'Kadýna Þiddetin Önlenmesinde Deðerlerin Rolü', Diyarbakýr'da 'Anne
Seninle Büyümek Ýstiyorum', Elazýð'da 'Yüzükler Ayrýlmadan' ve 'Ailemde Þiddet Deðil
Merhamet Ýstiyorum', Karabük'te 'Güvenli Aile Güçlü Gelecek', Konya'da 'Kiþinin Özeline
Saygý: Mahremiyet', Muðla'da 'Huzura Er
Huzur Ver', Ordu'da 'Baðýrsam Sesimi Duyar
mýsýnýz?' ve 'Çocuklarýmýzý Koruyalým', Þanlýurfa Viranþehir'de 'Baþlýk Parasý, Töre Cinayetleri', Van'da 'Erdemli Kadýndan Erdemli Topluma."
ÞÝDDET VE BAÐIMLILIKLA MÜCADELE
Kitapçýkta, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn
her türlü þiddetin karþýsýnda durarak, sosyal
sorumluluk projeleri geliþtirdiðine dikkat çekilerek, baþta kadýnlar ve çocuklar olmak
üzere, ailenin bütün fertlerine yönelik; þiddetle, ihmal ve istismarla, sosyal medya baðýmlýlýðýyla, çocuk yaþta evliliklerle, intihar
ve namus cinayetleriyle mücadele çalýþmalarý yapýldýðý vurgulandý.
ÇOCUK EVÝ, KADIN KONUKEVÝ
VE HUZUREVÝNDE YÜRÜTÜLEN
ÇALIÞMALAR
Sosyal hizmet kurumlarýnda yürütülen
çalýþmalarýn da anlatýldýðý kitapçýkta, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile Aile, Çalýþma ve Sosyal Hizmetler Bakanlýðý arasýnda imzalanan
protokol çerçevesinde çocuk evi, çocuk evleri sitesi, çocuk destek merkezi, kadýn konukevi ve huzurevi gibi sosyal hizmet kurumlarýnda manevi danýþmanlýk ve rehberlik
hizmeti sunulduðu kaydedildi.
AÝLE EÐÝTÝMLERÝ
Aileye yönelik düzenlenen eðitimlere de
yer verilen kitapçýkta, aile bilincinin yükseltilmesine yönelik seminer, konferans, panel
programlarý kapsamýnda, 'Evliliðe Ýlk Adým
Seminerleri', 'Aile Okulu Seminerleri', 'Yurt
Dýþý Aile Seminerleri', 'Baba Okulu Seminerleri', 'Çocuklara ve Gençlere Yönelik Deðerler Eðitimi', 'Aile Ýçi Þiddetle Mücadele' odaklý projeler yürütüldüðü ifade edildi.

Sanayi mescidi için hayýrseverlere çaðrý

Necmettin
Uzun

Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Ali Erbaþ,
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn "Diyanet Aile
Çalýþmalarý" kitapçýðýný kamuoyu ile paylaþtý. Çorum'da 'Kadýna Þiddetin Önlenmesinde
Deðerlerin Rolü' yönelik çalýþma yapýlacaðý
duyuruldu.
Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Ali Erbaþ,
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýný aileye yönelik çalýþmalarýnýn anlatýldýðý "Diyanet Aile Çalýþmalarý" kitapçýðýný kamuoyu ile paylaþtý. Diyanet Ýþleri Baþkaný Erbaþ'ýn sosyal medya
hesaplarýndan, "Ailemizin saðlam ve saðlýklý
olmasý milletimizin gücüne güç katar. Buna
yönelik çalýþmalar yapmak hepimizin görevidir. Aileye yönelik gerçekleþtirdiðimiz faaliyetlerimizin yer aldýðý "Diyanet Aile Çalýþmalarý" kitapçýðýmýzý istifadelerinize sunuyoruz"
ifadeleriyle paylaþtýðý kitapçýkta, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn Türkiye genelinde Aile ve
Dini Rehberlik Büro/Merkez'lerinde yürütülen çalýþmalara yer verildi. Kitapçýkta, Aile ve
Dini Rehberlik Büro/Merkezlerinin, sahih dini
ve ahlaki bilgilere sahip, aile olmanýn sorumluluðunu taþýyan, bilinçli ve güçlü bireylerden oluþmuþ saðlýklý bir aile yapýsýnýn oluþturulmasýna ve korunmasýna katký saðlamak
üzere hizmet verdiði kaydedildi.

Geçtiðimiz aylarda Çorum Sanayi Sitesi 63 ve 68. sokaklarýn kesiþtiði alanda temeli atýlan bin 200
kiþi kapasiteli mescit hayýrseverlerin baðýþlarý ile yükselmeye devam
ediyor. Çorum Sanayi Sitesi Cami,
Mescit Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Necmettin Uzun,
mescit için hayýrseverlere çaðrýda
bulundu. Çorum halkýnýn içinde bulunduðumuz Ramazan ayýný tebrik
eden Uzun, bu mübarek ayda hayýrsever vatandaþlarý mescide baðýþ yapmaya davet etti.
Bugüne kadar mescidin yapýmýnda büyük emeði olan baþta Be-

lediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn olmak üzere Belediye Meclis
üyelerine hayýrsever esnaf ve vatandaþlara teþekkür eden Necmettin Uzun mescidin yapýmýnda kýsa
zamanda büyük yol kat ettiklerini
vurgulayarak "Mescidimize maddi
ve manevi destek veren herkese
Çorum Sanayi Sitesi Cami, Mescit
Yaptýrma ve Yaþatma Derneði olarak minnet borçluyuz" dedi.
Çalýþmalarýn hýzlý bir þekilde devam ettiðinin altýný çizen Uzun,
mescidi bu yýl içinde hizmete açmayý planladýklarýný da sözlerine
ekledi.
(Abdulkadir Söylemez)

KIZ ÇOCUKLARININ
OKULLAÞMASININ SAÐLANMASI VE
ÇOCUK ÝÞÇÝLÝÐÝ ÝLE MÜCADELE
Kitapçýkta, 'Kýz Çocuklarýnýn Okullaþmasýnýn Saðlanmasý ve Çocuk Ýþçiliði Ýle Mücadele' projesi kapsamýnda, çocuklarýn eðitimi
konusunda karar verici olan ebeveynler için
farkýndalýk seminerleri düzenlendiði, bu baðlamda seminer, konferans, Cuma vaazý ve
kahvehane sohbeti þeklinde faaliyetler gerçekleþtirildiði vurgulandý.
Kitapçýkta ayrýca aile konulu yayýnlanan
eserler, yapýlan televizyon ve radyo programlarý da tanýtýldý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn baþta kadýn ve çocuk olmak üzere tüm
aile bireyleri ve aile kurumuna yönelik çalýþmalarýn tanýtýldýðý, "Diyanet Aile Çalýþmalarý"
kitapçýðýna,
https://diniyayinlar.diyanet.gov.tr/Documents/diyanet_aile_calismalari.pdf adresinden ulaþýlabilecek.
(ÝHA)
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"UMUTLU" KÝTABI ÇIKTI
Yozgat'ýn Akdaðmadeni ilçesine
baðlý Umutlu Kasabasý bir kitaba
konu oldu. Kültürel potansiyeli zengin ve renkli olan bu kasabanýn bütün güzellikleri, genç yazar Özgün
Orhun Çakýr'ýn kaleme aldýðý
"Umutlu" adlý kitabýyla okuyucuya
sunuluyor. Çorum, Yozgat, Kýrþehir, Kýrýkkale, Kayseri v.s. gibi illerin
þivesiyle anlatýlan birçok ayrýntý yanýnda; geçmiþ yýllarda kullanýlan
alet, edevat, isim, sýfat ve otantik
kelimeler kitapta çokça yer alýyor.
Oðuz Boylarýnýn Anadolu ve
yurtdýþýndaki yerleþkeleri ile göç güzergahlarýndaki yaþatýlan geleneksel ritüeller, kültürel motifler, demografik durum, aðýz ve þive, etnografik

aksesuarlar, sosyal statüler ve iktisadi koþullar, coðrafik dezavantajlar, doða ve insan sevgisi, yardýmlaþma-dayanýþma vefalarý, Oda kültürü, doðum, düðün, ölüm, çocuk
yetiþtirme, ad koyma, halk hekimliði, endemik ürünler, iklim, mütevazý
ekonomik seçenekler, alternatif tarým teknikleri, sünnet, kýna, okuntu,
folklorik unsurlar, saygý hiyerarþisi
ve edep düsturlarý gibi çok sayýda
kültürel desenler doðal bir üslupla,
yer ve zaman gösterilerek, samimi
ve akýcý bir dille tanýtýlýyor. Yazar kitabýna model olarak Yozgat'ýn Akdaðmadeni ilçesine baðlý Umutlu
Kasabasýný ve insanlarýný seçmiþ.
(Abdulkadir Söylemez)

ACI YEMENÝN
FAYDA VE ZARARLARI

Ahlatcý: Çorum, kültür
medeniyetlerinin beþiðidir

YEDAÞ ramazan
ayýna hazýr
YEDAÞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora
ramazan ayýnýn huzurlu bir þekilde geçirilmesi için adeta seferber olduklarýný söyledi.
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým AÞ (YEDAÞ)
ramazan ayýnda vatandaþlarýn elektrik daðýtýmýndan kaynaklý herhangi bir sorun ile karþýlaþmamasý için trafo, iletim hatlarý ve baðlantý noktalarýna bakým çalýþmasý yaptýðýný
açýkladý.
7/24 HAZIR OLUNACAK
YEDAÞ tarafýndan Ramazan ayýnda kaliteli ve kesintisiz enerji saðlama noktasýnda
Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde 7/24 hizmet anlayýþýndan taviz vermeden çalýþmalarýn devam edeceði bildirildi.
Müþteri memnuniyeti ilkesi ile tedbirleri en
üst seviyeye çýkaran YEDAÞ, sorumluluk
bölgesinde meydana gelebilecek olasý arýzalara karþý bakým ve onarým çalýþmalarýný gözden geçirerek Ramazan'a hazýr olduklarýný
belirtti. Sorumlu olduðu 5 ilden müþterileriyle
kontrollü ve kaliteli iletiþim kurmak için hizmet
veren ve en son geliþmiþ teknolojiye sahip
YEDAÞ'ýn 186 nolu Elektrik Arýza Hattý her
an ulaþýlabilir bir iletiþim merkezi olarak hizmet verirken, 186 nolu Elektrik Arýza Hattý'na
baðlý arýza ekipleri de 7/24 görevlerinin baþýnda olacak. Buna baðlý olarak özel ekipler
de kuran YEDAÞ, 5 ilde hazýrladýðý Ramazan
ayý ekiplerini de olasý büyük arýzalarda anýnda müdahale etmesi için hazýr halde bulunduracak. Müþteri memnuniyetini benimseyen
YEDAÞ'tan yapýlan açýklamada, "Þirketimize
ait web sitesinde oluþturduðumuz öneri, talep, þikayet formlarýyla ve 05301060186
WhatsApp hattýmýz ile müþterilerimiz bizimle
iletiþime geçebilmektedir" denildi.
"TÜM TEDBÝRLERÝMÝZÝ ALDIK"
Ramazan ayýnýn huzurlu bir þekilde geçirilmesi için adeta seferber olduklarýný belirten YEDAÞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora "Müþterilerimize en iyi hizmeti sunmak ve
bu doðrultuda operasyonel mükemmellik bizim için büyük önem taþýyor. Görevimizi en
iyi þekilde yaparak, sorumluluk alanýmýzda
bulunan 5 ile hizmet götürüyoruz. Elektrik
daðýtým sektörünün 'lider' ve 'rol model' þirketi olma yolunda büyük adýmlar atan YEDAÞ, 'mükemmellik yolculuðundaki' performansýný sürekli olarak geliþtirmekte ve kesintisiz, hýzlý ve saygýlý hizmet anlayýþýný
müþteri memnuniyeti temelinde sürdürülebilir bir þekilde devam ettirmektedir" dedi.
Genel Müdür Bora konuþmasýnýn sonunda tüm Ýslam aleminin Ramazan ayýný kutlayarak, "Saðlýklý ve huzurlu bir ay idrak edilmesini temenni ederim" diye konuþtu. (ÝHA)

GAZETESÝ VE YAYINLARI
Abonelik ve sipariþleriniz için

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

518 23 97

AK Parti Çorum Ýl Baþkaný
Yusuf Ahlatcý deniz ve tarih turizminin yaný sýra inanç, saðlýk,
spor, sanat alaný turizmini de
geliþtirmek, çeþitlendirmek gerektiðinin altýný çizdi.
Ahlatcý "15-22 Nisan Turizm
Haftasý" münasebetiyle bir mesaj yayýmladý.
Ahlatcý "Yeni yüzyýlýn en
önemli kalkýnma baþlýklarýndan
biri olan turizm; ülkemizin zenginleþmesi, tanýtýlmasý, devletimizin güçlenmesi, insanýmýzýn
refah içinde mutlu bir þekilde
yaþayabilmesi için büyük bir
öneme sahiptir. Bu anlamda turizmi sadece sahil bölgeleri ve
arkeolojik deðeri olan bölgelerle sýnýrlý tutmak doðru olmayacaktýr. Ýnanç, saðlýk, spor ve
sanat alanlarý da turizm bakýmýndan ciddi önem arz etmekte ve uluslararasý iliþkilerin geliþtirilmesinde göz ardý edilemeyecek bir katký saðlamaktadýr" dedi.
Çorum'un medeniyetlerin
beþiði, zengin tarihi birikimi,
kültürel çeþitliliði ve doðal güzellikleriyle dünyanýn en önemli turizm destinasyonlarý arasýnda yerini aldýðýný belirten Ýl
Baþkaný Yusuf Ahlatcý açýklamasýný þöyle sürdürdü:
Yaklaþýk 400 yýl boyunca
hüküm sürmüþ ve baþkent olarak Boðazkale Hattuþa'da yerleþen, Alacahöyük/Arinna, Ortaköy/Þapinuva gibi benzersiz
kentleri içinde barýndýran, tarihte bilinen ilk yazýlý antlaþma
olan Mýsýr Kralý II. Ramses ve

AK Parti
Ýl Baþkaný
Yusuf Ahlatcý

Hitit Kralý Muvatalli arasýnda
yapýlan Kadeþ Barýþ Antlaþmasý ile de adýný Mýsýr tapýnaklarýna yazdýran bir nüshasýnýn Birleþmiþ Milletler binasýna asýlacak kadar önemli bir tarihi geçmiþi olan Hitit Medeniyetinin
mirasýna sahip olmak gerçekten gurur verici.
Sadece Hititlerle kalmayýp
Frig, Roma, Bizans, Selçuklu
ve Osmanlý medeniyetlerinin
zenginliðine de sahip olan Çorum, Ortaköy Ýncesu Kanyonu
ve Kybele'si ile doða harikasýna, Ýskilip Kaya Mezarlarý, Laçin Kapýlýkaya gibi eþsiz anýtsal
zenginlikleri ile de ön plana çýkan bir merkez konumundadýr.
Tabii ki neye sahip olduðumuzdan çok, bunlarý ne kadar tanýttýðýmýz ve tanýdýðýmýz da
önemlidir. Günümüzde turizmde yaþanan dinamizmi þehrimi-

ze taþýmak, þehrimizin turizm
potansiyelini en iyi þekilde deðerlendirmek baþta halkýmýz
olmak üzere þehrin tüm paydaþlarýnýn ortak sorumluluðudur.
Dünyanýn ve ülkemizin içinde bulunduðu bu zor süreçte
koronavirüs pandemisi ile ilgili
alýnan kararlar kapsamýnda bir
müddet bu güzelliklere hasret
kalmýþ olsak da, ülkemiz bilindiði üzere her türlü zorluðu birlik ve beraberlik içinde atlatmýþ
ve daha da kenetlenmiþ olarak
yeniden vücut bulmuþtur. Bu
duygu ve düþüncelerle baþta
turizm sektörü mensuplarý ile
bu alanda hizmet üreten tüm
kurum ve kuruluþlarýmýza deðerli katkýlarýndan dolayý teþekkür ediyor ve Turizm Haftalarýný kutluyorum.
(Mahmut Emin Söylemez)

GERÇEK TAZE ACI BÝBER
FAYDALIDIR…
Uzmanlar her ne kadar acý yemeyin zararlýdýr dese bile taze acý biberler oldukça
faydalý besinlerdendir. Dünyanýn her yerinde üretilebilen ve mevsimi olmayan bir sebzedir. A-K-E-C vitaminleri açýsýndan zengin
olan acý biber, tam bir saðlýk deposudur.
Ýçerdiði, selenyum, demir, fosfor, potasyum ve manganez gibi mineraller sayesinde
vücudumuzun ihtiyaçlarýna cevap vermektedir. Sindirim sisteminin en iyi dostu olan
acý biber lif açýsýndan çok zengindir.
BAÞLICA FAYDALARI NELERDÝR?
* Vücutta rahatlatýcý ve sakinleþtirici
özelliði vardýr.
* Kanserli hücreleri ortadan kaldýrmaya
yardýmcý olur.
* Kaný hýzlandýrýp tansiyonu da dengeler.
* Eklem iltihaplanmalarýnda etkilidir.
* Özellikle kýrmýzý acý biber c vitamini açýsýndan daha faydalýdýr.
* Baðýþýklýk sistemini kuvvetlendirir.
* Þeker hastalarýnda, oluþumu engelleyicidir.
Fayda açýsýndan çok zengin olan taze
acý biberleri bolca tüketmekte fayda vardýr.
Çok kuvvetli antioksidan özelliði vardýr bu
anlamda göz saðlýðý açýsýndan da faydalarý
kanýtlanmýþtýr.
Ýçeriðindeki yoðun demir vitamini sayesinde kýrmýzý kan hücrelerini çoðaltýp kansýzlýkla da savaþtýðý kanýtlanmýþtýr.
ZARARLARI VAR MI?
Acý taze biberin genelde bir zararý yoktur.
Bazý baðýrsak hastalýklarýnda yan etkiler
oluþturabilmektedir. Reflü ve gastrit gibi
hastalýklarda acý biberin üzerine su tüketildiðinde rahatsýzlýklar yaþanabilir.
Bazý insanlarda kaþýntýlar ve deri hassasiyetine yol açabilmektedir.Hemoroit problemleri ve ülserde yanmalar yapabilmektedir.Bir çok insanda asabiyet yaptýðý için taze
acý biberi bu hassasiyeti olanlar dikkatli tüketmesi gerekmektedir.

ADA ÇAYI
Ada Çayý Akdeniz bölgesinde daðlarýn
tepelerinde yabani olarak yetiþen þifalý bir
bitkidir.Ada Çayý genellikle haziran ve temmuz aylarýnda çiçeklerini açar. Uzun yapraklý, kenarlarý týrtýklý tüylü ve beyazýmsý bir
renktedirler. Yapraklarý kurutularak muhafýza edilir. Ada Çayýnýn hafif ve tatlý bir lezzeti vardýr ve vücudu rahatlatýr düzene sokar.
Birçok hastalýðýn önüne geçmek ve tedavi
boyunca vücudu dýþ etkenlere karþý korumak adýna genellikle Ada Çayý kullanýlýr.
ADA ÇAYININ FAYDALARI
Ada Çayýnýn baþlýca faydalarý þunlardýr;
- Ada Çayý vücuda güç ve kuvvet verir
hastalýk sonucunda oluþan halsizliði giderir.
- Mide ve baðýrsaktaki gazlarýn giderilmesini saðlar.
- Ada çayý antiseptik etkisi sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalýþmasýný saðlar.
- Diþlere beyazlýk verir ve diþ etlerinin
kuvvetlenmesini saðlar.
- Mikrop, virüs ve mantar gibi vücuda zarar verecek etkenlerin oluþumunu engeller.
- Soðuk algýnlýðý, nezle gibi hastalýklarda
etki gösterir.

Hoþ geldin bebek ziyareti sürüyor
Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük'ün talimatýyla baþlatýlan "Hoþ Geldin Bebek" ziyaretleri
devam ediyor.
Yeni doðan bebeklerin ihtiyaçlarýndan oluþan
hediye paketi hazýrlanarak, Hilal Masa Birimi tarafýndan tespit edilen bebeklere Baþkan Ali Sülük'ün eþi Selma Sülük tarafýndan "Hoþ Geldin
Bebek" ziyaretleri gerçekleþtiriliyor. Baþkan Ali
Sülük yaptýðý açýklamada "Tespit ettiðimiz yeni
doðan yavrularýmýza 'hoþ geldin' ailelerine ise

'geçmiþ olsun' demek için ziyaretlerimizi gerçekleþtiriyoruz. Sosyal belediyecilik gereði hemþerilerimizin doðumundan ölümüne kadar, her an
yanlarýnda olmaya, onlarýn dertleriyle dertlenip
sevinçlerini paylaþmaya devam edeceðiz. Minik
hemþerilerimizin yaþlarý uzun, ömürleri bereketli
olsun. Allah a nalý babalý büyümeyi onlara nasip
etsin. Biz her þeyi gençliðe býrakacaðýz. Geleceðin ümidi, ýþýklý çiçekleri onlardýr. Bütün ümidim
gençliktedir" dedi.
(Fatih Yýldýrým)

ADA ÇAYI NASIL KULLANILIR?
Ada çayý, adýndan da anlaþýlacaðý üzere
çay gibi demlenerek hazýrlanýr. 1 bardak sýcak suyun içine 1 tatlý kaþýðý ince kýyýlmýþ ve
kurulmuþ ada çayý konularak hazýrlanýlýr.
Ada Çayý su ile birlikte kaynatýlmamalýdýr, 2
dk dan fazla kaynatýldýðý taktirde yararlý ve
bitkisel olan ada çayý, zararlý hale gelebilir.
Sýcak kaynatýlmýþ suyun içine konularak 5-6
dk demlenmesi tavsiye edilir. Daha sonra
süzülür ve hazýr hale gelir. Günde 2-3 bardak içilmesi daha etkili olacaktýr.
UYARI: Ada Çayý fazla kullanýldýðýnda
tansiyon yükselebilir. Gebelik süresince ve
emziren annelere tavsiye edilmez. Günde 3
fincandan fazla içilmemelidir.
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Ortaköy'de sinema ve toplantý salonu açýldý
Çorum Ortaköy 100. Yýl Ýlkokuluna giderleri bir takým kurum/kuruluþ ve hayýrsever vatandaþlar tarafýndan karþýlanan sinema ve
toplantý salonu yapýldý.
Sinema ve Toplantý Salonu; Ortaköy Ýlçe
Kaymakamý Ömer Faruk Ateþ, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýhsan Ýsbir, Ýlçe Emniyet Amiri Yunus
Emre Çetinkaya, Ýlçe Jandarma Komutaný
Gökhan Çevik, Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü
Muhittin Ünal, Ýlçe Gençlik ve Spor Müdürü
Ufuk Ýsbir ve okul müdürlerinin katýldýðý törenle hizmete açýldý. 100. Yýl Ýlkokulu Müdürü
Mustafa Ýskender Erken törende yapmýþ olduðu konuþmasýnda þöyle dedi:
Uzun zamandýr hayalini kurduðumuz si-

nema ve toplantý salonunun gerçekleþmesinin mutluluðunu yaþýyorum. Öðrencilerimizin
sinema izleyeceði, tiyatro etkinliklerini ve toplantýlarýmýzý yapacaðýmýz bu güzel salonumuzun yapýmýnda maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen kurum/kuruluþ ve hayýrsever vatandaþlarýmýza ayrýca bu yardým ve
desteklerin okulumuza ulaþmasýnda çok büyük emekleri olan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýhsan Ýsbir'e, okulumuz Anasýnýfý öðretmeni Feray Koyunoðlu Ýsbir'e, çalýþmalarýmýzda desteklerini esirgemeyen müdür yardýmcýmýz
Volkan Toy'a, okul çalýþanlarýmýza ve emeði
geçen herkese þahsým ve öðrencilerim adýna
teþekkür ediyorum. Okulumuza ve ilçemize
hayýrlý olsun.
(Mahmut Emin Söylemez)

SAHiBiNDEN

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

Kadir Þimþek
K.K.003

0532 623 89 90

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

04:20
05:52
12:45
16:28
19:28
20:53

TARiHTE BUGÜN

KESiN

1925- Ankara - Yahþihan demiryolu hattý iþletmeye açýldý.
1928- Ankara Palas Oteli hizmete açýldý. Mimar Vedat Bey'in (Tek) tasarýmýyla, 1926'da
yapýmýna baþlanan bina, çýkan anlaþmazlýklar
nedeniyle mimar Kemalettin Bey'in tasarýmýyla tamamlandý.
1940- Köy Enstitüleri Kanunu kabul edildi.
1954- Çanakkale Anýtý'nýn temeli atýldý.

KARAR
DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ
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YIL: 5 / SAYI: 1709

Ýmtiyaz Sahibi: Ayhan
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Ömer Faruk SÖYLEMEZ
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

AYKANAT

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr
Yönetim Yeri: Gazi Cad. Kulaksýz
Sok. Kavukcu Ýþmerkezi 3/42 Çorum

Ali Ceylani KOLAÇ

Tel&Fax:
0364 224 29 65 - 0364 225 36 50

kep:
ayhan.aykanat@hs01.kep.tr

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

Baský: HAMDÝOÐULLARI
ÝÇ VE DIÞ TÝC. A.Þ.
Zübeyde Haným Mah. Cumhuriyet
Cad. Elif Sok. No: 7/244-246-247
Altýndað/Ankara

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

Belediye Ýskilip'i
yeþillendiriyor
Ýskilip'in çeþitli bölgelerinde aðaçlandýrma ve peyzaj çalýþmasý devam ediyor.
Belediye Baþkaný Ali Sülük'ün talimatýyla Ýlçe Sanayi Bölgesi ve muhtelif alanlarýnda, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüðü Ekipleri tarafýndan baþlatýlan peyzaj ve aðaçlandýrma çalýþmasý, zeminin
düzeltilmesinin ardýndan dikim iþlemleri ile
devam ediyor. Ýlçe giriþi ve muhtelif alanlara, Limon Çamý, Ladin Fidaný, Mazý Çamý, Sarý Smargat, Selvi, Süs Eriði ve Diþ
Budak dikildi. Yapýlan peyzaj çalýþmasýyla;
üç bin süs bitki fidaný ve 500 boylu aðacýn
dikilmesiyle ilçe yeþil bir görünüme sahip
oldu.
"YEÞÝLÝ KORUYALIM VE
ZARAR VERMEYELÝM"
Baþkan Ali Sülük yaptýðý açýklamada "
Vatandaþlarýmýzýn özlemini çektiði Yeþil
Ýskilip'in yeþillendirilmesi için çalýþmalarýmýza ara vermeden devam ediyoruz.
Mesleðimiz itibariyle; ilçemize yakýþacak
en güzel süs bitkilerini ve aðaçlarýmýzý
seçmeye gayret ederken, onlarýn dikimlerinde de gerekli hassasiyeti göstermeye
çalýþýyoruz. Ýlçemizin yeþil kalabilmesi ve
yeþili ile anýlabilmesi için sizlerden ricam
olacak. Yeþili koruyalým ve onlara zarar
vermeyelim, zarar verenleri de uyaralým"
dedi.
"ÇALIÞMALARIMIZ ÝLK GÜNKÝ
AÞKLA DEVAM EDECEK"
Baþkan Ali Sülük ilçe için çalýþmalarýnýn ilk gün ki aþkla devam edeceðini dile
getirdi ve yaptýðý açýklamada, " Ýlçemiz
için çalýþmalarýmýz ilk gün ki aþkla, ilk gün
ki hevesle devam edecek. Kimse bizi yolumuzdan ve çalýþmamýzdan alýkoyamacak biiznillah. "Meyve veren aðaç taþlanýr"
atasözünü hatýrlayarak ilçemize güzel
meyveler vermeye, ilçemizi hak ettiði seviyeye çýkarmaya ve halkýmýzýn yanýnda olmaya devam edeceðiz " dedi.
(Mahmut Emin Söylemez)

ÇIKARILACAK AÐAÇLARIN
BELÝRLENMESÝ VE KAYIT ALTINA ALINMASI
DANIÞMANLIK HÝZMETÝ ALINACAKTIR
ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜÇORUM DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ KURULUÞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðüne baðlý Ýþletme Þefliklerinin muhtelif bölmelerinde çýkarýlacak
aðaçlarýn belirlenmesi ve kayýt altýna alýnmasý danýþmanlýk hizmet alýmý hizmet alýmý 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
: 2021/228471
1-Ýdarenin
a) Adý
: ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ-ÇORUM DÝÐER ÖZEL
BÜTÇELÝ KURULUÞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
b) Adresi
: ÇEPNÝ MAH ÝNÖNÜ CAD.NO:72 MERKEZ ÇORUM
MERKEZ/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642277901 - 3642277904
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve e-imza kullanýlarak indirilebileceði internet sayfasý
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu hizmet alýmýn
a) Adý
: Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðüne baðlý Ýþletme Þefliklerinin
muhtelif bölmelerinde çýkarýlacak aðaçlarýn belirlenmesi ve kayýt
altýna alýnmasý danýþmanlýk hizmet alýmý
b) Niteliði, türü ve miktarý
: Çýkarýlacak Aðaçlarýn Belirlenmesi ve Kayýt Altýna Alýnmasý
Danýþmanlýk Hizmet Alýmý (ÝBRELÝ) - d1,30= 28 cm-(YAPRAKLI)
- d1,30= 24 cm Toplam : 40925 metreküp
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer : Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Muhtelif Orman Ýþletme Þefliði
bölmeleri
ç) Süresi/teslim tarihi
: Ýþe baþlama tarihinden itibaren 120(YüzYirmi) gündür
d) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde iþe
baþlanacaktýr.
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.05.2021 - 10:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Ýþletme Müdürlüðü Toplantý salonu
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
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.
4.1.1.3. Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için
özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Ýhale konusu iþ, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayýlý "Orman Mühendisliði, Orman Endüstri Mühendisliði
ve Aðaç iþleri Endüstri Mühendisliði Hakkýnda Kanun"un 4 üncü maddesi 1 inci fýkrasý (a) bendi kapsamýna giren orman mühendisleri ile orman yüksek mühendislerinin mesleki faaliyet konularýndan olmasý, bu iþin 5531 sayýlý Kanun'un 5 inci maddesine göre, Orman Mühendisleri Odasýnca yetkilendirilen, danýþmanlýk hizmet sunucularý orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanlý meslek
mensuplarýnýn hak ve yetkisinde bulunmasý, bu meslek mensuplarýnýn 5531 sayýlý Kanunun 7 inci ve
8 inci maddelerine dayanarak yürürlüðe konulan "Ormancýlýk ve Orman Ürünleri Bürolarýnýn Kuruluþ
ve Çalýþma Esaslarý Yönetmeliði" nin 12 inci ve 13 üncü maddelerine göre kurduklarý, Orman Mühendisleri Odasýndan tescilli, Serbest/Serbest Yeminli Ormancýlýk Bürolarý, Serbest/Serbest Yeminli Ormancýlýk Þirketlerinin iþtigal sahalarýna girmektedir. Ýhale dokümanlarý hazýrlanýrken bu hususlarýn
dikkate alýnmasý yasal zorunluluktur.
Buna göre, aday veya istekli serbest ormancýlýk büro ve þirketin; ihale konusu iþin yerine getirmesi
için, ilgili ihale yönetmeliðinde belirtilen (sicil, izin, ruhsat vb.) belgelerin karþýlýðý ve ihale tarihinde büro ve þirketin faal olduðunu gösteren, 5531 sayýlý Kanunun 4. ve 5 inci maddelerindeki orman mühendisliði konularýna ait ihaleli iþler için düzenlenen, Orman Mühendisleri Odasýndan alýnmýþ "Serbest
Ormancýlýk/Orman Ürünleri/Büro ve Þirketi Oda Tescil ve 5531 Sayýlý Kanuna Ait Mesleki Faaliyet Ýhale Yetkinlik Belgesi"
5531 Sayýlý Yasa gereði Orman Mühendisleri Odasýna kayýtlý ve ruhsatlý orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi tarafýndan bu iþler yapýlacaktýr. Bir mühendis bir yýllýk çalýþma periyodunda
azami 30.000 m3'e kadar bu iþ için çalýþma yapabilir. Bu mühendisler; yeminli ya da OMO tarafýndan
düzenlenen ruhsat belgesinde Orman Ýdaresinde asgari 3 yýllýk süreyle iþletme þefliði, iþletme müdür
yardýmcýlýðý veya iþletme müdürlüðü yapmýþ olanlardan yetki almýþ olanlar ile SMM ruhsat belgesi
olup 5 yýllýk tecrübeye sahip ve SMM ruhsat belgesinde silvikültür ve iþletme pazarlama alanlarýnda
çalýþma yetkinliðine sahip olanlarýn bu konuda yapýlacak eðitim katýlmalarý ve yapýlacak sýnavdan baþarýlý olanlardan olacaktýr
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine iliþkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
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 bilgileri.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu
gösteren belgeye iliþkin bilgiler,
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 deneyimini gösteren belgelere iliþkin bilgiler:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 40 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:
4.4.1.5531 Sayýlý Orman Mühendisliði,Orman Endüstri Mühendisliði ve Aðaç Ýþleri Endüstri Mühendisliði Hakkýnda Kanun uyarýnca yapýlmýþ, Ýþletme Pazarlama ( Mesaha, Dikili Hacim Belirleme, Verim Yüzdesi Tespiti, Tasnif Depolama, çýkarýlacak aðaçlarýn belirlenmesi ve kayýt altýna alýnmasý vb.)
ile ilgili danýþmanlýk hizmet alým iþleri ayrý ayrý benzer iþ olarak kabul edilecektir
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, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn
çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucunda, üzerine ihale yapýlan istekli ile birim fiyat 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 (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78
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 FK Baþkaný Fatih Özcan'dan maðlubiyet sonrasý açýklama geldi:

BASARAMADIM,
Sarýyer evinde
kazanamadý
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 34'üncü
hafta maçýnda Zonguldakspor deplasmanda
Sarýyer ile 1-1 berabere kalarak 32 puana
yükseldi.
Sarýyer ise play-off yolunda önemli iki puandan oldu. Kýrmýzý-Lacivertli Zonguldakspor 32 puanla 11'nci sýradaki yerini korurken, Sarýyer ise 56 puana yükselmesine
raðmen bir basamak gerileyerek 6'ncý sýraya
düþtü ve play-off hattýnýn dýþýnda kaldý. Zonguldakspor 22 Nisan tarihinde Devrek Ýlçe
Stadý'nda þampiyonluðunu geçtiðimiz hafta
ilan eden Manisa FK'yi konuk edecek.

Ýnegölspor eksik kalan
rakibini yenemedi
Düþme potasýndan uzaklaþmak isteyen
Ýnegölspor 10 kiþi kalan 24Erzincanspor karþýsýnda 0-0 berabere kaldý. Müsabakanýn
31. Dakikasýnda Erzincanspor'da Hakan Demir 2'nci sarý kartý görerek takýmýný 10 kiþi
býraktý. 60 dakika 10 kiþi oynayan rakibine
gol atamayan Ýnegölspor sahadan bir puan
ile ayrýlarak puanýný 29'a çýkardý ve ligdeki
13'üncü sýradaki yerini korudu.

Kocaliespor'a üç puaný
Kaleci Bayram kazandýrdý
Geçen hafta evinde Çorum FK'yi 1-0
yenmeyi baþaran Þanlýurfaspor bu hafta
deplasmanda Kocaelispor'a 2-1 maðlup oldu. Maçýn ilk yarýsýný 2-0 önde tamamlayan
Kocaelispor, 60'da farkýn 1'e inmesine engel
olamadý. Uzatma anlarýnda konuk ekip penaltý kazandý. Günün kahramaný kaleci Bayram Olgun, Fevzi Özkan'ýn penaltýsýný kurtararak takýmýna üç puaný getiren isim oldu.
Puanýný 59'a çýkaran ve 3'üncü sýradaki yerini koruyan yeþil siyahlýlar haftaya perþembe Uþak'a gidecek.

Þampiyon Manisa
berabere kaldý
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta þampiyonluðunu ilan eden Manisa Futbol Kulübü ligin 34'üncü hafta mücadelesinde sahasýnda
aðýrladýðý Hacettepespor ile 0-0 berabere kalarak puanýný 79'a yükseltti. Hacettepespor ise
puanýný 24'e yükseltmesine raðmen son sýradan kurtulamadý. Manisa FK, Misli.com 35'inci
hafta maçýnda deplasmanda Zonguldak Kömürspor'a konuk olacak. Hacettepespor ise
temsilcimiz Çorum FK'yi konuk edecek.

OZUR DiLERiM
Çorum Futbol Kulübü Baþkaný
Fatih Özcan, Uþakspor karþýsýnda
alýnan maðlubiyetin ardýndan sosyal
medya hesabýndan bir paylaþým
yaptý. Baþkan Özcan'ýn açýklamasý
akýllarda soru iþareti býraktý.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona tutuk
baþlayan Çorum FK, sezonun ikinci yarýsýnda Afyonspor deplasmanýnda alýnan 1-0'lýk galibiyetin
ardýndan bir çýkýþ yakalamýþtý. Yakaladýðý seri ile
play-off potasýna çok yaklaþan Kýrmýzý-Siyahlýlar,
Afyonspor maçýnýn ardýndan altý galibiyet alýp iki
de beraberlikle yoluna devam etmiþti.
Ligin 32. haftasýnda evinde Hekimoðlu Trabzon'u konuk eden Kýrmýzý-Siyahlýlar bu karþýlaþmadan 3-2'lik maðlubiyet ile ayrýlmýþ 33. haftada
da deplasmanda ligin alt sýralarýnda bulunan
Þanlýurfaspor'a 1-0'lýk skorla maðlup olmuþtu.
Çorum FK'nin Hekimoðlu Trabzon maçýyla baþlayan maðlubiyet serisi bu hafta oynanan Uþakspor ile de devam etti. Kendi evinde Uþak temsilcisini aðýrlayan Kýrmýzý-Siyahlýlar yine 1-0'lýk
skorla karþýlaþmadan maðlup ayrýldý. Bu yenilgiyle birlikte Çorum FK play-off þansýný adeta
mucizelere býraktý.
BAÞKANDAN KAFALARI
KARIÞTIRAN AÇIKLAMA
Bu maðlubiyetin ardýndan Çorum FK Baþkaný
Fatih Özcan geç saatlerde sosyal medya hesabýndan bir açýklama yayýnladý. Açýklamasýnda istifa edip etmeyeceðini dört hafta sonra masaya
yatýracaðýný açýklayan Baþkan Özcan "Yapacaðým mali çalýþmalarýn sonucunda sizlerle paylaþacaðým" dedi.
"BAÞARISIZLIK BU KULÜBÜN
LÝDERÝ OLARAK BANA AÝTTÝR"
Baþarýsýzlýðýn kendine ait olduðunu vurgulayan Baþkan Özcan açýklamasýnda þu ifadelere
yer verdi:
Her þeyin bir sonu olduðu gibi bugün
sahamýzda maðlup olduðumuz Uþakspor maçýnýn bitiþ düdüðü ile birlikte kalan dört haftada
bir mucize gerçekleþmezse bizim adýmýza lig sona ermiþtir.
Acýsýyla, tatlýsýyla, iyisiyle, kötüsüyle dört haf-

Çorum FK
Baþkaný
Fatih Özcan

ta sonra geride býrakacaðýmýz 2020-2021 sezonu maalesef bizim adýmýza pek baþarýlý bir sezon
olmamýþtýr.
Büyük umutlarla baþladýðýmýz bir sezonun bu
kadar dramatik son bulmasý da ayrýca üzüntü
vermektedir.
Baþarýsýzlýða kýlýf bulmak veya mazeret üretmek aciz insanlarýn iþidir. Sizlere yaþatmýþ olduðumuz baþarýsýzlýðýn ve üzüntünün sorumluluðu
bu kulübün lideri olarak þahsýma aittir. Bugüne
kadar hiçbir zorlukta pes etmeden, sizlerin yüzünü güldürmek, baþýný dik gezdirmek adýna elimden gelen çabayý sarf ettiðimi ve hiçbir fedakarlýktan kaçmadýðýmý bilmenizi isterim.
"BAÞARAMADIM"
Gönül isterdi ki ligin bitmesine haftalar kalan
þampiyonluðu ilan etmiþ bir Çorum FK veya en
azýndan play-off'u garantilemiþ bir Çorum FK olarak sizlerin karþýsýna çýkalým ama olmadý, yapamadým, baþaramadým, özür dilerim.
Bilmeden veya istemeden kalbini kýrdýðým,
üzdüðüm kim varsa onlardan da özür dilerim.
Çok uzun ve stresli bir iþ yaptýðýmýzý bilmenizi,
varsa kusurumuz mazur görmenizi diliyorum.
Kalan dört haftada görevimin baþýnda
olacaðýmý, Çorum FK'nin ligi en iyi yerde
bitirmesi adýna elimden geleni yapacaðýmý,
matematiksel þansýmýz devam ettiði sürece de

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zor bir
ikinci yarý geçiren Sancaketep FK 1-0 öne
geçtiði maçta üstünlüðünü koruyamadý ve sahadan 2-1 maðlup ayrýldý. Ankara Demirspor
bu galibiyet ile puanýný 56'ya yükselti ve 5'inci
sýraya yükseldi. Sancaktepe FK ise 26 puanda kaldý ve 18'inci sýrada yer aldý. Haftaya Ankara Demirspor Amed Sportif'e konuk olurken
Sancaktepe FK ise haftayý bay geçecek.

"KARARIMI PAYLAÞACAÐIM"
Bildiðiniz üzere üç yýllýk bir projeyle baþladýðýmýz ilk sezonumuzda yaþamýþ olduðum olumsuzluklarý sizlerle daha önce paylaþmýþtým. Tekrar edip buradan baþýnýzý aðrýtmak istemem.
Dört hafta sonra Çorum FK baþkanlýðý adýna alacaðým kararý sizlerle paylaþacaðým.
Ülkemizle birlikte tüm dünyanýn içinde bulunduðu zor þartlarda kulüp yönetmek ancak dýþarýdan gelecek manevi desteklerle mümkün olur, lakin yaþamýþ olduðum zorluklarýn, karþýma çýkan
engellerin yüzde 10'unu sizlerle paylaþmýþtým.
'Kan kusup, kýzýlcýk þerbeti içtim' dediðim olaylarýn bende saklý kalmak kaydýyla içimde derin yaralar açtýðýný da bilmenizi isterim.
"EN HAYIRLI KARARI ALACAÐIM"
Kalan dört haftanýn sonunda Çorum FK adýna
en hayýrlý kararý alacaðýmdan hiç kimsenin þüphesi olmasýn. Baþarýsýzlýðý kabullenmeyen bir yapýda olduðumu hepiniz biliyorsunuz. Alným açýk,
baþým dik yürüttüðüm þerefli Çorum FK baþkanlýðýna devam edip etmeyeceðimi dört hafta sonra
masaya yatýracaðýmý, yapacaðým 'mali' çalýþmalarýn sonucunda da sizlerle paylaþacaðýmý þimdiden ifade ediyorum.
(Abdulkadir Söylemez)

“Üzgünüz; amacýmýz
en üst sýrada bitirmek”
Çorum FK Sportif Direktör Ýsmail Atalay Baydur,
Uþak maðlubiyeti sonrasýnda açýklamalarda bulundu.
Perþembe günü sahasýnda Uþakspor'u aðýrladýðý ve
1-0 kaybettiði maç sonrasý
play-off þansýný mucizelere
býrakan Çorum FK'de moraller bozuk.
Yalnýzca üç puandan deðil payl-off yarýþýndan da
mahrum kalan Kýrmýzý-Siyahlýlardan maç deðerlendirmesi geldi. Uzun haftalar
sonra Teknik Direktör Ýsmet
Taþdemir yerine Sportif Direktör Ýsmail Atalay Baydur
tarafýndan yapýlan açýklamada takýmda kritik maçý kaybetmenin üzüntüsünü yaþadýklarý vurgulandý.
"Sezonu tamamlayabildiðimiz en üst sýrada
bitirmek istiyoruz" diyen Baydur'un açýklamasý
þu þekilde:
Bizim için çok önemli olan kritik bir maçý kay-

bettik, üzgünüz. Hekimoðlu ve Þanlýurfaspor maðlubiyetlerinden sonra bu
maç bizim play-off için tamam veya devam niteliði
taþýyan bir maçtý. Maç
ýsýnmasýnda talihsiz bir sakatlýk yaþayan Mikail'in yerine Ertuðrul deðiþikliði ile
baþladýk. Birçok gol pozisyonuna girmemize raðmen
bir türlü aradýðýmýz golü
bulamadýk. Ýkinci yarýda da
hiç beklemediðimiz bir anda, bize göre penaltý olmasa da, hakemin penaltý kararýyla 1-0 maðlup duruma
düþtük. Bu dakikadan sonÝsmail Atalay Baydur
ra skoru deðiþtirmek için
yapýlan hamleler de netice
vermedi ve sahadan yenik ayrýldýk.
Play-off umudumuz mucizelere kalsa da
amacýmýz önümüzdeki dört maçý da galibiyetle
tamamlayarak sezonu bitirebildiðimiz en üst sýrada bitirmek. >
(Abdulkadir Söylemez)

Haftanýn en gollü maçý berabere sonuçlandý
Ankara Demir kendini play-off'a
rakibini ateþ hattýna attý

sonuna kadar mücadele edeceðimi net bir þekilde ifade ediyorum.

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta
play-off mücadelesi veren Afjet Afyonspor ligde 2'nci sýrada yer alan güçlü rakibi Hekimoðlu ile karþýlaþtý. Mor-Beyazlý ekip evinde aðýrladýðý Hekimoðlu ile 33 berabere kaldý. Zafer stadýnda oynanan karþýlaþmada ilk gol misafir ekip
Hekimoðlu'ndan geldi. Jetler devre bitmeden sokuru 1-1'e getirdi. Hekimoðlu
Trabzon 47 ve 67'inci dakikalarda skoru
3-1'getirse de Afjet Afyonspor 81 ve
87'inci dakikalarda attýðý gollerle maçtan
bir puaný almayý baþardý.
Afjet Afyonspor haftaya Þanlýurfaspor'a konuk olurken Hekimoðlu Trabzon
ise Ýnegölspor'u konuk edecek.

Amedspor'da
düþüþ sürüyor
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grupta ligin alt
sýralarýnda yer alan Niðde Anadolu FK'ye
kendi sahasýnda 1-0 yenilen Amedspor bu
kez de yine düþmeme mücadelesi veren Ergene Velimeþespor'a teslim olmaktan kurtulamadý. Amedspor deplasmanda karþýlaþtýðý
Ergene Velimeþespor ile oynadýðý maçta sahadan 2-0 maðlup ayrýldý.
Tekirdað Mustafa Kemal Atatürk Stadý'nda oynanan maça iyi baþlayan ev sahibi
ekip, 1'inci dakikada Cengizhan ile 1-0 öne
geçti. Ergene Velimeþespor, 2'nci yarýnýn
baþýnda da yine Cengizhan ile bir gol daha
bularak sahadan üç puanla ayrýldý.

Niðde Anadolu
kendine geldi
Geçen haftalarda ligin dibini gören Niðde
Anadolu FK son haftalarda aldýðý puanlarla
düþme potasýnýn üzerine çýkmayý baþardý.
Evinde konuk ettiði Kahramanmaraþspor'a
karþý 1-0 geriye düþen Niðde Anadolu FK
karþýlaþmayý 4-1 kazanmayý bildi. Aldýðý bu
galibiyetle 3'te 3 yapan Niðde Anadolu FK
moral bulurken Kahramanmaraþspor ise oynadýðý son yedi karþýlaþmayý da kaybetmiþ
oldu. Niðde Anadolu FK bu hafta Erzincanspor'a konuk olurken Kahramanmaraþspor
ise Velimeþespor'u konuk edecek.

