BAYRAM,
HAK EDENÝN
BAYRAMIDIR

Ýdrak etmeden, bayramý kim
anlar? Bayram, idrak edenin
bayramýdýr. Bayram, bayram
edenin bayramýdýr. Bayram, hak
edenin bayramýdýr.
Bayramda bir þey deðiþmez,
ancak bayram eden insanlarda
deðiþir. Neyin bayramýný yaptýðýmýzýn idrakine varalým. Bayramý
anladýðýmýz kadar kurbaný da anlamalýyýz ki, neyin bayramýný
yaptýðýmýzýn idrakine varalým.
Bayram, adamýna göre bayramdýr.
Adamýna göre bayram da
þöyle deðiþir: Baþarý sonundaki
bayram, yani baþarý kazanmýþ

bir kiþi, baþarýsýnýn sonundaki
sevinç ile bayramý idrak eder.
Mücadele Bayramý; hedef ve
gayesi olan kiþi, mücadelesini
yapar, engelleri aþar, gaye edindiði hedefe ulaþýr. Ýþte, o ulaþmanýn verdiði kývanç, kendisine
bayramý idrak ettirir.
Kurtuluþ Bayramý yine öyle.
Kurtulmak icap eden bir durumdan savaþýr ve kurtulur. Kurtulan
insan, kurtuluþunun sevinci içinde bayramýný Ýdrak eder.
Kavuþum Bayramý vardýr. Kavuþmak istediðine kavuþmanýn
uzun zaman hasretini çeker. Özleminden, susamýþ gibi bitkin

hale gelir... Solmuþ yapraklar gibi olur. O özlediðine kavuþtuðu
zaman, kavuþtuðunun özlemine
derman olan hava, o insanýn yüreðinde bir bayram idrak ettirir.
O dakika ve günler, o insanýn
bayramýdýr.
Gelelim Kurban Bayramýnýn
anlamýna; Kurban kesip, etini
üçe ayýrmak, bir kýsmýný fakirlere, bir kýsmýný ahbaplara, öbür
kýsmýný da kendi çoluk çocuðuyla yiyip, yakýnlarýný ziyaret etmekle bayram düþünülürse, bu
anlamdaki bayram mide ve ziyaret bayramý olmaz mý?
Hayýr hayýr! Þu kutsal bay-

ramlarýn anlamý daha baþka olsa
gerek. Var, var, epey incelikler
var bu Kurban Bayramýnda. Bir
kere, kurban kesmenin anlamý
ve kurbanýn bayramý söz konusudur.
Hayvan kesip etini yemekle
ve de yedirmekle, bayram anlamý
olmaz. Bu vaziyetiyle bu anlam
çok basit kalýyor.
Öyleyse, kurban kesmek...
Kurban nedir, neyi ifade ediyor ki, kurbanýn kývancý bir bayram idrakine sebep oluyor? Bayramý anladýðýmýz kadar kurbaný
da anlamalýyýz ki, neyin bayramýný yaptýðýmýzýn idrakine varalým.

Bayram öncesi kötü haber

Bilet fiyatlarýna
fiyatlarýna
Bilet
zam
zam geldi!
geldi!
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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Eylem planý
güncellenecek
Aralarýnda Çorum'un da
bulunduðu Türkiye'nin 31
ilinde hava kalitesinin artýrýlmasý amacýyla Çevre ve
Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan yürütülen Þehirlerde Hava Kalitesinin Ýyileþtirilmesi ve Kamuoyu Farkýndalýðýnýn Artýrýlmasý
için, Orta Karadeniz Temiz
Hava Merkez Müdürlüðü
görev alanýndaki Çorum
için emisyonazaltým stratejileri görüþüldü.
2’DE

75 Kuruþ

Ulaþtýrma ve Altyapý Bakanlýðý' tebliðinin Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girmesiyle birlikte yetki belgesi sahipleri, þehirler arasý
otobüs biletlerine belirlenen tavan ücret tarifesindeki ücretleri uygulayacak. Tebliðdeki tavan ücret tarifesi KDV dahil olarak belirlendi. 8’DE

15 Temmuz þehitleri

UNUTULMADI
15
TEMMUZ Demokrasi ve Milli
Birlik Günü etkinlikleri kapsamýnda 15 Temmuz hain darbe
giriþiminin 5. yýldönümünde Çorum Valisi
Mustafa Çiftçi, beraberinde Ýl Garnizon
Komutaný Albay Ferhan Iþýk, Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'laFETÖ'cü
askerleri durdurmaya çalýþýrken þehit olan
Ali Karslý'nýn kabrini ziyaret etti. 15 Temmuz hain darbe giriþimi gecesinde þehit
olan þehitler için mevlit okutuldu.
5’TE

Ýstiklal Þehitleri Anýtý'nda

ÝSTiKLAL MARÞI’NI
15 TEMMUZ TÖRENi EN GÜZEL O OKUDU

Çorum Valiliði ve Çorum Belediyesi tarafýndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli
Birlik Günü dolayýsýyla çeþitli etkilikler
gerçekleþtirildi. Etkinlikler kapsamýnda
Abide Meydaný'ndaki Ýstiklal Þehitleri
Anýtý'nda tören düzenlendi.
5’TE

'Ýstiklâl Marþý'nýn Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u
Anma Günü'nün 100. Yýl Dönümü' kapsamýnda
resmî ilkokullarda öðrenim gören öðrenciler arasýnda düzenlenen "Ýstiklal Marþý'ný Güzel Okuma"
yarýþmasýnda Sunguroðlu Ýlkokulu 3/B sýnýfý öðrencisi Melek Akyol ilçe birinciliðini kazandý. 8’DE

Hattuþili, TEKNOFEST
finallerine katýlacak
Býçakçýlarda kurban
mesaisi baþladý
Çorum'un Sungurlu ilçesinde Kurban Bayramý
öncesinde hem satýþ, hem de bileme sipariþleri artan býçakçýlar yoðun mesai harcýyor. Çorum'un Sungurlu ilçesinde Kurban Bayramý öncesinde býçakçýlarýn yoðun mesaisi baþladý.
"Býçakçýlar olarak yoðunluðumuz baþladý" diyen býçak ustasý Ergülü Ulutaþ, "Esnaf ve vatandaþlar son güne kalmasýnlar" dedi.
2’DE

Çorum Mimar Sinan Anadolu Lisesi "Hattuþili" takýmý TEKNOFEST finallerinde hak ettiði yeri aldý. 2021 Eylül ayýnda Ýstanbul Atatürk Havaalanýnda TÜBÝTAK ve Teknofest
iþbirliðiyle bu yýl birincisi düzenlenen Liseler Arasý Turizm Teknolojileri Yarýþmasýna
Mimar Sinan Anadolu Lisesi "Hattuþili" takýmý da katýlacak.
8’DE

Çorum’da korkunç kaza,
otomobil hurdaya döndü
Çorum-Ankara yolunda meydana gelen
kazadan Ý.E.Ö. yönetimindeki 05 LL 077
plakalý araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavþakta 19
TV 454 plakalý TIR'a arkadan çarptý. 3’TE

'ÝNSAN TÝCARETÝYLE MÜCADELE'
KONULU TOPLANTI YAPILDI 3’TE

ÞEHÝTLERÝMÝZ ÝÇÝN
YÜRÜDÜLER 8’DE

Çorum'un suç makinesi
Yozgat'ta yakalandý
Çorum'da iþlemiþ olduðu 27 ayrý suçtan
aranan ve toplamda 12 yýl kesinleþmiþ
hapis cezasý bulunan 50 yaþýndaki A.K.
isimli þahýs Sorgun'da yakalandý. Emniyetteki sorgusunun ardýndan adliyeye
sevk edilen þahýs tutuklanarak Yozgat
Kapalý Ceza Evine gönderildi.
3’TE

15 TEMMUZ YARIÞMA
SONUÇLARI BELLÝ OLDU 8’DE

Yeni sezon hazýrlýklarý
tam gaz devam ediyor
Geçtiðimiz sezon "þampiyonluk" parolasýyla çýktýðý yolda Play-Off'a kalamadan ligi tamamlayan Çorum FK, 20212022 sezonuna iddialý hazýrlanýyor. 7’DE

Ýnanç Penceresinden
Sümeyra ÖZDOÐAN

KURBAN ÝBADETÝ ve MAHÝYETÝ
- YAZISI 2’DE

YEDAÞ BAYRAMDA 7/24
HÝZMET ÝÇÝN HAZIR 7’DE

2
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2020'de AR-GE
harcamasý 14 milyar
331 milyon TL
Merkezi yönetim bütçesinden AR-GE harcamasý 2020 yýlýnda 14 milyar 331 milyon TL oldu.
Merkezi yönetim bütçesi verileri kullanýlarak
yapýlan hesaplamalara göre 2020 yýlýnda ARGE faaliyetleri için gerçekleþtirilen harcama 14
milyar 331 milyon TL oldu. Bu sonuca göre merkezi yönetim bütçesinden yapýlan AR-GE harcamalarýnýn 5 trilyon 48 milyar TL olan Gayrisafi Yurt Ýçi Hasýla (GSYH) içerisindeki oraný
%0,28 oldu.
Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge
Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre; bütçe baþlangýç ödenekleri esas alýnarak hesaplanan
tahmini sonuçlara göre 2021 yýlý merkezi yönetim bütçesinden AR-GE için 18 milyar 339 milyon TL tahsis edildi.
AR-GE faaliyetlerine yönelik vergi indirimi ve
istisnalarýnýn toplamý 2020 yýlýnda 8 milyar 334
milyon TL oldu.
AR-GE için merkezi yönetim bütçesinden
yapýlan harcamalar sosyo-ekonomik hedeflere
göre sýnýflandýrýldýðýnda 2020 yýlýnda en fazla
AR-GE fonlamasý %48,8 ile genel bilgi geliþimi
için üniversitelere yapýldý. Bu sosyo-ekonomik
hedefi; sýrasýyla %13,4 ile savunma, %10,2 ile
endüstriyel üretim ve teknoloji, %6,7 ile ulaþým,
telekomünikasyon ve diðer altyapýlar ve %5,9
ile eðitim takip etti.
Bütçe baþlangýç ödenekleri esas alýnarak
yapýlan hesaplamalara göre, 2021 yýlýnda ARGE için en fazla ödeneðin %44,6 ile genel bilgi
geliþimi için üniversitelere ayrýlacaðý tahmin
edildi. Savunma %28,4 ile sosyo-ekonomik hedefler arasýnda ikinci sýrada yer aldý.
Bu hedefleri %7,9 ile endüstriyel üretim ve
teknoloji, %7,4 ile genel bilgi geliþimi (diðer kaynaklardan finanse edilen) ve %4,1 ile eðitim izledi.
(Haber Merkezi)

Ýnanç Penceresinden

Sümeyra ÖZDOÐAN

HOÞGELDÝN YA ÞEHR-Ý RAMAZAN
Kurban, Ýslamýn mali ibadetlerinden biridir.
Sözlükte yaklaþmak, Allah'a yakýnlýk saðlamaya vesile olan þey anlamýna gelir. Ýslam ahlakýnda; ibadet niyetiyle belirli vakitte, belirli nitelikler taþýyan hayvanlarý kesmek demektir. Yüce Allah Kur'an-ý Kerim de sevgili Peygamberimize (sav): "Rabbin için namaz kýl, kurban kes"
buyurmaktadýr.(Kevser/2)
Kurban ibadeti, çokça sevap kazanma vesilesidir. Allah Resulü, "O (kurban), babanýz Ýbrahim'in sünnetidir" buyurmuþtur. Sahabe, kurbanda kendileri için ne gibi bir sevap bulunduðunu sormalarý üzerine; kurbanýn her bir kýlý
için bin hasene verileceðini bildirmiþtir. (Ýbn.
Mace,Ýbn. Hanbel) Diðer bir hadiste, Hz. Aiþe
þöyle anlatýyor: Resulullah buyurdu ki;"Hiçbir
kul, kurban günü Allah indinde kan akýtmaktan
daha sevimli bir iþ yapmaz. Zira kesilen hayvan
kýyamet günü boynuzlarýyla, kýllarýyla, týrnaklarýyla gelecektir. Hayvanýn kaný yere düþmeden
önce Allah indinde yüce mevkiye ulaþýr. Öyleyse onu gönül hoþluðu ile îfa edin." (Tirmizi)
Allah'a yakýnlaþmak niyetiyle kesilen hayvana kurban denir. Kurban þükrü ifade ettiðinden keseni takva mertebesine ulaþtýrmaya vesiledir. Namazla baþlayan Allah'a yakýnlaþma,
kurbanla daha ileri bir merhaleye ulaþýr. Kurban bayramý bizler için önemli iki bayramlarýmýzdan biridir. Zilhicce Ayý'nýn 10. 11. 12. 13.
günleridir. Kurban kesimi bayram namazýnýn
kýlýnmasýnýn ardýndan baþlar, 3. günün akþamýyla son bulur. Ancak bayramýn 1. günü bayram namazýndan sonra kesilmesi daha faziletli
görülmüþ, gündüz kesilmesi tavsiye edilmiþtir.
Her ibadette olduðu gibi kurban ibadetini de
yerine getirirken en önemli husus Rabbimizin
rýzasýdýr. Kur'an ayetlerinde kesilen kurbanlýk
hayvanlarýn et ve kanlarýnýn deðil bu kesimi yapan Müslümanýn niyeti, takva ve baðlýlýðýn Allah'a ulaþacaðý bildirilmektedir. Nitekim Kur'an

ayetlerinde; "Onlarýn etleri ve kanlarý asla Allah'a ulaþmaz, fakat O'na sizin takvanýz ulaþýr
" buyrulmaktadýr. (Hac/37) Takva ise; yasaklardan kaçýnarak Rabbine, O'nun rahmetine sýðýnma ve himayesine girmektir.
Kurban ancak kesilerek eda edilir. Hayatýn
her alanýnda merhameti þiar edinen Allah Resulü, kurbanýný bizzat kendisi kesmiþ ve þöyle
buyurmuþtur:
"Bugün ilk iþiniz bayram namazý kýlmak,
sonra dönüp kurban kesmektir. Böyle yapanlar
sünnetime uygun davranmýþ olur."(Buhari) O
halde ergenlik çaðýna giren, Dinen zengin sayýlacak kadar mal varlýðýna sahip (18 gr. altýn,
mal veya para), mukîm olan (yolcu olmayan)
her erkek ve kadýn Müslüman kurban kesmekle yükümlüdür. Kurbaný Allah'ýn ismiyle tekbir
getirerek kesmeli, etini ise üçe ayýrýp birinci
bölümü ev halkýna, ikinci bölümü eþ dost akrabaya ikram edilmeli, üçüncü bölümü ise ihtiyaç
sahiplerine yoksul ve muhtaçlara daðýtýlmalýdýr.
Keseceðimiz kurbanlarýmýzýn yaratanýn katýnda makbul olmasý için niyetimize çok dikkat etmeli, bu ibadetimizde sadece et elde etme veya adet yerini bulsun gibi baþka hiçbir niyet veya maksada, gönlümüzde yer vermemeliyiz.
Nihai gayemiz;ibadetimizi sadece yüce Allah'ýn
hoþnutluðunu kazanmak, O'na yakýnlaþmak ve
bize lütfetmiþ olduðu sonsuz nimetlerini, yine
onun rýzasýna uygun olarak yoksul ve muhtaç
kardeþlerimizle paylaþmak olmalýdýr.
Kurban edilecek hayvanýn saðlýklý ve âzâlarý tam olmalýdýr. Kötürüm derecesinde hasta,
zayýf, bazý âzâlarý eksik,mesela bir ya da iki gözü kör, kulaklarý ve boynuzlarý kökünden kesilmiþ, dili kesik, diþlerinin tamamý veya çoðu dökülmüþ, kuru ve memesi kesik hayvanlardan
kurban olmaz. Ancak hayvan doðuþtan boynuzsuz, þaþý,topal, deli, bir kulaðý delik,yýrtýk olmasýnda kurban açýsýndan bir sakýnca yoktur.

Tavuk, kaz, ördek, devekuþu, ceylan vb. hayvanlarýn kurban olarak kesilmesi geçersiz olur.
Kurban bayramý süresince unutmayacaðýmýz,
dikkat edeceðimiz diðer bir husus da teþrik tekbirleridir. Kurban bayramýnýn bir gün öncesinden (arefe günü )sabah namazý ile baþlar, 4.
günü ikindi namazýna kadar, ikindi namazý da
dahil olmak üzere farz namazlarýn peþine selam verdikten sonra bir defa getirilir. Þöyle ki ;
"AllahuEkber AllahuEkber, LailaheÝllallahuVallahuEkber , AllahuEkber ve lillahi'lHamd" ister
cemaatle ister yalnýz baþýna namaz kýlan,kurban kesen veya kesmeyen, yolcu olan veya olmayan kadýn-erkeðin, farz olan her namazýn
peþinden bir defa teþrik tekbirlerini getirmeleri
gerekir.
Kýymetli okurlar;
Kurban ibadeti; Allah'ýn emrine teslim, Resul'ünün uygulamasýna tabi olmaktýr. Kurban
ibadetinde derin bir kulluk bilinci vardýr; samimiyet, teslimiyet ve fedakarlýk...Müminler her
kurban kesiminde Hz.Ýbrahim ile oðlu Ýsmail'in
yüce Allah'ýn buyruðuna itaati konusunda verdikleri baþarýlý sýnavýn hatýrasýný tazelemiþ ve
kendilerini de benzeri itaate hazýr olduðunu,
simgesel davranýþlarla göstermiþ olmaktadýr.
Kurban edilen hayvanýn ne eti ne de kaný Allah'a ulaþmazken, kurbanla müminin olgunlaþmasý, Rabbine yakýnlaþmasý, muttakîlerden olmasý amaçlanmaktadýr. Þayet kurban kesmemek merhamet ve þefkat olsaydý, Allah Resulü
kesmez AllahuTeala da emretmezdi. Gayemiz
kuran ve sünnetin belirlediði istikametten sapmadan, hak yolda ihlasla yürümek, Allah Resul'ünün bizden istediklerini Hz. Ýbrahim-Hz.Ýsmail (AS) teslimiyeti ile yerine getirmek olmalý.
(Kynk: (ilmihalll TDV )
Siz deðerli okurlarýn ve tüm Ýslam alemininyaklaþmakta olan kurban bayramýný tebrik ederim. Selam ve dua ile..

Türkiye'nin en kirli havasýna sahip Çorum'un

eylem planý güncellenecek
Türkiye'de hava kirliliðinin yoðun olduðu illerden birisi olan Çorum'un havasýný yaþanabilir bir
hale getirmek amacýyla çalýþma baþlatýlýyor.
Aralarýnda Çorum'un da bulunduðu Türkiye'nin 31 ilinde hava kalitesinin artýrýlmasý amacýyla Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan yürütülen Þehirlerde Hava Kalitesinin Ýyileþtirilmesi
ve Kamuoyu Farkýndalýðýnýn Artýrýlmasý ProjesiCityAir kapsamýnda, Orta Karadeniz Temiz Hava
Merkez Müdürlüðü görev alanýndaki Çorum için
emisyon azaltým stratejileri görüþüldü. Proje sonunda illerin temiz hava eylem planlarý güncellenecek.
Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilen, T.C. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn yürüttüðü Þehirlerde Hava Kalitesinin
Ýyileþtirilmesi ve Kamuoyu Farkýndalýðýnýn Artýrýlmasý (CityAir) Projesi kapsamýnda düzenlenen
Hava Kirliliðini Önleme Çalýþtaylarý serisinin ikincisi, Orta Karadeniz Temiz Hava Merkez Müdürlüðü görev alanýndaki illerden; Belediye, Çevre
Þehircilik Ýl Müdürlüðü ile Temiz Hava Merkezi
temsilcilerinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi.
CityAir projesi kapsamýnda Amasya, Çorum,
Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas ve Tokat
illerinden hava kalitesi yönetiminden sorumlu

yetkililerin katýldýðý çalýþtayýn açýlýþ konuþmasýný
T.C. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Hava Kalitesi
Deðerlendirme Þube Müdür Vekili Ýrde Çetintürk
Gürtepe yaptý.
T.C. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý bünyesinde yürütülen hava kalitesi çalýþmalarýnda ulusal
ve uluslararasý kaynaklardan faydalandýklarýný
söyleyen T.C. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Hava Kalitesi Deðerlendirme Þube Müdür Vekili Ýrde Çetintürk Gürtepe, Avrupa Birliði ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilen CityAir
projesinde þehirlerde hava kalitesinin iyileþtirilmesini ve kamuoyu farkýndalýðýnýn yaratýlmasýný
hedeflediklerini belirtti.
Gürtepe, "Vatandaþlarýmýzýn temiz bir hava
solumasý için gerekli mevzuatý hazýrlayarak teknik çalýþmalarý yürütüyoruz'' dedi.
Emisyon envanteri, modelleme çalýþmalarý,
azaltým önlemleri ve kamuoyu farkýndalýðý olmak
üzere CityAir projesinin dört bileþende yürütüldüðünü belirten Gürtepe; alanlarýnda uzman yabancý katýlýmcýlarýn da desteðiyle; temiz hava
eylem planlarýnýn güncelleneceðini ve teknik veriyle desteklenen eylem planlarýnýn yürürlüðe
konulacaðýný söyledi.
Üç gün süren Hava Kirliliðini Önleme Çalýþta-

yý'nda uluslararasý hava kalitesi kuruluþu CITEPA Genel Müdür Yardýmcýsý Dr. Nadine Allemand, CITEPA Hava Kirliliði Azaltým Stratejileri
Birimi Baþkaný Dr. Natalia Sirina-Leboine, CITEPA Ulaþtýrma ve Hareketlilik Birimi Baþkaný Dr.
Irving Tapia-Villarreal ve CITEPA Tarým ve Emisyon Ticareti Planlama Birimi Proje Mühendisi
Anaïs Durandhava kirletici emisyonlar ve emisyon azaltým yöntemleri hakkýnda kapsamlý sunumlar gerçekleþtirdi.
Orta Karadeniz Temiz Hava Merkezi Müdürlüðü görev alanýndaki iller için emisyon azaltýmýna örnek stratejiler için yapýlan sunumlarda; kirletici kaynaklar ile sanayi, ulaþtýrma, tarým ve evsel ýsýnma kaynaklý hava kirliliðinin önlenmesi
için atýlabilecek adýmlar konuþuldu. Hava kirliliðini önlemek için T.C. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan yürütülen çalýþmalar ile uluslarara-

sý düzeyde gerçekleþtirilen projelerin çýktýlarý tartýþýldý.
Orta Karadeniz Temiz Hava Merkez Müdürlüðü görev alanýndaki illerden Belediye ve Çevre
Þehircilik Ýl Müdürlüðü'nden temsilcilerin de katýldýðý çalýþtayda, hava kalitesi yönetiminde belediyeler ve ilgili paydaþ kurumlarýn teknik bilgi ve
idari kapasitelerinin artýrýlmasý saðlandý.
Hava Kirliliðini Önleme Çalýþtaylarý serisinin
ikincisinin, son gününde Çorum özelinde hava
kirleticileri ve alýnmasý gereken önlemler tartýþýldý. Çorum Belediyesi ve Çevre Þehircilik Ýl Müdürlüðü'nden temsilcilerin söz aldýðý son bölümün ardýndan Þehirlerde Hava Kalitesinin Ýyileþtirilmesi ve Kamuoyu Farkýndalýðýnýn Artýrýlmasý
(CityAir) Projesi uzmanlarý, Çorum'un emisyon
azaltým önlemlerine ait sorularýný yanýtladý.
(Haber Merkezi)

Býçakçýlarda kurban mesaisi baþladý
Sungurlu'da kurban kesim yerleri belirlendi
Sungurlu'da kurban hizmetleri komisyon
kararýna göre halkýn kurbanlarýný tespit edilen
4 ayrý yerde kesebileceði belirtildi.
Sungurlu Belediyesi'nden yapýlan açýklamada, Sungurlu'da kurban kesim yerlerinin
yeni mezbahane, Hacettepe Mahallesi 1100.
Sokak pazaryeri yanýnda bulunan boþ arsa,
Turan Mahallesi Þehit Nuri Bayav Caddesi Altýnoðlu Cami karþýsýnda bulunan boþ arsa ve
Örnekevler Mahallesi'nde 2028 sokak Örnekevler Cami yanýnda bulunan boþ arsa kesim
yerleri olarak belirlendiði açýklandý.
Kurban Bayramý boyunca kurbanlýklarýný
Belediye mezbaha tesislerinde kestirmek isteyen vatandaþlarýn komisyonun belirlediði
ücret karþýlýðýnda kesim yaptýrabilecekleri belirten Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner,
halkýn huzurlu bir bayram geçirmesi için bayram süresince belediye hizmetlerinin aksa-

madan devam edeceðini ifade etti.
Halkýn ve esnaflarýn kolaylýkla alýþ veriþlerini yapabilecekleri canlý hayvan pazarýný
ekiplerin sürekli denetim altýnda tuttuðunu belirten Baþkan Þahiner, "Açýk alanlarda halkýmýzýn et çekimi yapmamalarýný ve kötü görüntü sergilememelerini rica ediyoruz. Halkýmýzýn dini vecibelerini yerine getirirken çevreye
karþý daha duyarlý davranacaklarýna inanýyorum. Kurban kesimi nedeniyle ilçede oluþabilecek kötü görüntülerden korunmak için ekiplerimiz 24 saat görev baþýnda olacaktýr. Kesim yerleri dýþýnda, çarþý içinde veya mahalle
aralarýnda kesim yapýlmamasýný tüm ilçe halkýnda rica ediyoruz. Kurbanlarýn dini vecibelere uygun, saðlýk ve çevre þartlarýný taþýyan
yerlerde kesilmesi gerekmektedir. Kesim sonunda da temizliðe azami ölçüde dikkat edilmesi gerekmektedir" dedi.
(ÝHA)

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Kurban Bayramý öncesinde hem satýþ, hem de bileme sipariþleri artan býçakçýlar yoðun mesai harcýyor.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde Kurban Bayramý öncesinde býçakçýlarýn yoðun mesaisi baþladý. "Býçakçýlar olarak yoðunluðumuz baþladý" diyen býçak ustasý Ergülü Ulutaþ, "Kurbaný keseceklerin býçaðýn keskin olmasý ve kurbanlýða eziyet vermemesi lazým. Bayramýn gelmesiyle her
türlü býçaðýn bilemesinde yoðunluðumuz baþladý. Sadece kurban býçaklarý deðil, terzi makasýný, kasap et kýyma býçaðýný, berberler makaslarýný bilememiz için bize getiriyor. Bileme alanýmýz

geniþ olduðu için her türlü bileme var. Bütün esnaf burada. Vatandaþlar da kurban kestiði için
burada. Bu bayram daha yoðun geçer" ifadesini
kullandý. Ulutaþ bayram öncesinde vatandaþlara
ve esnafa tavsiyelerde bulunarak, "Esnaf ve vatandaþlar son güne kalmasýnlar. Son günlerde
çok yoðunluk yaþanýyor. Vatandaþlar erken gelsin, hem biz onlara karþý mahcup olmayalým,
hem de onlar maðdur olmasýn" dedi.
(ÝHA)
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ÇORUM'DA KORKUNÇ KAZA
OTOMOBiL HURDAYA DÖNDÜ
Ani manevra yapan
araç kaldýrýma
çarptý: 4 yaralý
Çorum'un Sungurlu ilçesinde aniden
yola çýkan köpeðe çarpmamak için manevra yapan otomobil kaldýrýma çarptý. Kazada ayný aileden 2'si çocuk 4 kiþi yaralandý.
Kaza, Sungurlu-Kýrýkkale karayolunda
meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde
olan Cihan Kaya yönetiminde ki 06 EZ
3381 plakalý otomobil, iddialara göre Yeþilevler Sitesi önünde yola aniden fýrlayan köpeðe çarpmamak için manevra yaptý. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çýkan otomobil kaldýrýma
çarptý. Kazada sürücü ve otomobilde yolcu
olarak bulunan Ayten G. (60), Nursel
K.(34), Sidelya Naz K.(8) ve Toprak K.(3)
yaralandý. Saðlýk ekipleri tarafýndan olay
yerinde ilk müdahalesi yapýlan yaralýlar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne
kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.
(ÝHA)

Çorum'un
suç makinesi
Yozgat'ta yakalandý
Çorum'da iþlemiþ olduðu 27 ayrý suçtan
aranan þahýs, Sorgun Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekiplerince yakalandý.
Çorum'da iþlemiþ olduðu 27 ayrý suçtan
aranan 50 yaþýndaki A.K. isimli þahýs Sorgun'da yakalandý. Hakkýnda 27 ayrý suçtan
toplam 12 yýl kesinleþmiþ hapis cezasý
olan A.K. isimli þahsýn Sorgun'da görüldüðü bilgisine ulaþan emniyet ekipleri ilçede
geniþ çaplý çalýþma yürüttü. Yapýlan çalýþmalar sonucunda A.K. Hanbaþý Mahallesinde kiraladýðý bir evde kýskývrak yakalandý. Emniyetteki sorgusunun ardýndan adliyeye sevk edilen þahýs tutuklanarak Yozgat Kapalý Ceza Evine gönderildi.
(ÝHA)

Çorum'da TIR'a arkadan çarpan araç hurdaya döndü, araç içinde sýkýþan 1 kiþi yaralandý.
Olay dün öðle saatlerinde Çorum-Ankara yolunda meydana geldi. Ýddiaya göre Ý.E.Ö. yönetimindeki 05 LL 077 plakalý araç, sürücüsünün
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavþakta 19 TV 454 plakalý TIR'a arkadan çarptý.
Kazanýn ardýndan çevredeki vatandaþlar hemen
112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.

Ýlk müdahalenin ardýndan yaralý Ý.E.Ö., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý.
VATANDAÞ 'ÖNLEM ALINMALI' DEDÝ
Öte yandan kazanýn yaþandýðý yerde daha

önce de çok sayýda kaza meydana geldiðini ifade eden bölge sakinleri, kontrollü ýþýk veya hýz
yavaþlatýcý koridor oluþturulmasý amacýyla ilgili
kurumlara baþvuru yapýldýðýný ancak bugüne kadar bir sonuç alýnamadýðýný ifade etti. Polisin kazayla ilgili soruþturmasý ise sürüyor.
(ÝHA)

GENÇ SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIÞTI
Çarpýþmanýn etkisiyle 17 yaþýndaki otomobil
sürücüsü Ý.E.Ö. araç içerisinde sýkýþtý. Olay yerine gelen Çorum Belediyesi Kaza Kýrým ekibi,
genç sürücüyü otomobilin içerisinden çýkarmayý
baþardý. Daha sonra saðlýk ekipleri genç sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptý.

Akif Kapaklý, mezarý baþýnda anýldý
Fetullahçý Terör Örgütü tarafýndan gerçekleþtirilen 15 Temmuz
darbe giriþiminin yýldönümünde
Sungurlu'da ilk etkinlik þehitlik ziyareti ile gerçekleþtirildi.
15 Temmuz darbe giriþimi sýrasýnda Cumhurbaþkanlýðý Külliyesinin önünde atýlan bomba sonucu
þehit olan Akif Kapaklý'nýn mezarý
ziyaret edildi. Okunan Kuran'ý kerim
ve Ýlçe Müftüsü Ýbrahim Köksal tarafýndan yapýlan duanýn ardýndan
þehit Akif Kapaklý ve diðer þehitlerin
mezarlarýna karanfil býrakýldý.
Sungurlu Kaymakamý Fatih
Görmüþ, "15 Temmuz 2016 tarihi,
insanlarýmýzý yýllarca din ve dindarlýk adý altýnda kandýrarak, kendilerine saðladýklarý maddi imkan ve
destekle büyük boyutlarda bir güce
ulaþan, asýl hedefi bir yaþam biçimini ortaya koymaktan çok, ülke yönetimini ele geçirerek kendi rejimini
kurmak isteyen Fethullahçý Terör
Örgütünün darbeye teþebbüs ettiði
gündür" dedi.
Kaymakam Görmüþ, "Ancak
FETÖ terör örgütü insanlarýmýzýn
demokrasiye ve devletine nasýl da
baðlý olduðunu hesaba katmadý ve
vatandaþlarýmýzýn kahramanlýðý sayesinde bu darbe giriþimi bertaraf
edildi. Bu mücadele sonrasýnda
devletimizin aldýðý tedbirler halen
sýký sýký devam ediyor ve etmelidir.
Çünkü bu terör tehlikesi henüz geçmiþ deðildir. Uyanýk olmalý ve FETÖ terör örgütüne karþý herkesin
tedbirli ve bilinçli olmasý gerekir. 15
Temmuz 2016 tarihinde verilen
kahramanca mücadelede þehit
olan kardeþlerimizi rahmetle anýyor,
kahraman gazilerimize saðlýk ve
huzur diliyorum. 15 Temmuz'u
unutmayacaðýz ve unutturmayacaðýz" dedi.
Programa Belediye Baþkan yardýmcýlarý Bahri Sezen, Mükremin

Daðaþan, Cumhuriyet Baþsavcýsý
Mehmet Çepni, Ýlçe Müftüsü Ýbrahim Köksal, Siyasi Parti Temsilcileri,
Oda Baþkanlarý, daire amirleri, il genel ve belediye meclisi üyeleri, çok
sayýda þehit ailesi ve gazi katýldý.
ÞEHÝT AKÝF KAPAKLI
KÝMDÝR?
Akif Kapaklý, 15 Temmuz gecesi
yaþanan darbe giriþimini engelleyebilmek için Cumhurbaþkanlýðý Külliyesi'ne koþan vatandaþlarýn arasýndaydý. Bir süredir okuduðu Kur'an
hatmini tamamladýktan sonra Beþtepe'ye giden Kapaklý, tanklarýn
önünde tek baþýna direndiði esnada
Jandarma Genel Komutanlýðý yakýnýna atýlan bomba ile þehit oldu.
Çorum Sungurlu Ýlçesi'nde bir
dönem Anavatan Partisi ilçe baþkanlýðý yapan Akif Kapaklý, 1999
seçimlerinde de milletvekili adayý
olmuþtu. 63 yaþýnda ve 7 çocuk babasý Kapaklý, darbe giriþiminin yapýldýðý 15 Temmuz gecesi yaþanan
olaylarý, oðlunun haber vermesi ile
öðrendi. 'Son cüzümü okuduktan
sonra bakarým haberlere' diyen ve

hatmini tamamlayýp duasýný ettikten
sonra Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn
çaðrýsýyla meydanlara koþan Akif
Kapaklý, oðluna, 'Arabanýn benzin
deposunu full dolduralým, belki çok
yere gideriz' diyerek yola çýktý.
Saat 00.01 sýralarýnda Jandarma Genel Komutanlýðý yakýnýndaki
kavþaða atýlan bombayla yaralanan
Akif Kapaklý'nýn saldýrý sonucu sol

tarafý parçalandý. Kapaklý'nýn vurulduðu anda oðlu Faruk da yanýndaydý. Yaralý oðluyla birlikte hastaneye
kaldýrýldýðý anlarda þuuru yerinde
olan Akif Kapaklý, 'Ben herkese
hakkýmý helal ediyorum, benim adýma herkesten helallik isteyin' diyerek þehadet getirdi. Hastanede
ameliyata alýnan Akif Kapaklý burada þehit oldu.
(ÝHA)

Zabýta ekiplerinden
bayram öncesi denetim

'Ýnsan Ticaretiyle Mücadele' konulu toplantý yapýldý
Vali Yardýmcýsý Tamer Orhan
baþkanlýðýnda "Ýl Ýnsan Ticaretiyle
Mücadele Koordinasyon Toplantýsý" yapýldý.
Valilik toplantý salonunda Vali
Yardýmcýsý Tamer Orhan baþkanlýðýnda bir araya gelen komisyon
üyeleri, insan ticaretiyle mücadele
farkýndalýðý oluþturmak ve kurumlar
arasýnda iþ birliði ve koordinasyonu
güçlendirmek amacýyla toplantý
gerçekleþtirdi.
Toplantýda, Ýl Göç Ýdaresi Müdürü Seçkin Yýlmaz, Ýl Göç Ýdaresi

Müdürlüðünün Ýnsan Ticaretiyle
Mücadeledeki koordinasyon görevi
hakkýnda bilgi verdi.
Toplantý, Ýl Göç Uzmaný Sidre
Nil Yanýk Ulaþ'ýn "Ýnsan Ticaretiyle
Mücadele" konulu bilgilendirme sunumuyla devam etti.
Toplantýda insan ticaretiyle nasýl
mücadele edilebileceði, ön tespit,
tespit ve maðdur destek programý
kapsamýnda paydaþ kurumlarýn
üzerine düþen görevlerin neler olduðu görüþüldü ve ileriye dönük çeþitli kararlar alýndý. (Haber Merkezi)

Sungurlu Belediyesi Zabýta Müdürlüðü
ekipleri, yaklaþan Kurban Bayramý öncesinde marketlerde gýda
denetimi yaptý.
Sungurlu Belediyesi Zabýta Müdürlüðü
ekipleri, vatandaþlarýn
saðlýklý ve güvenilir gýda maddelerine eriþimi için marketlere yönelik ruhsat, hijyen,
gýda ürünlerinin son
tüketim tarihleri ve
muhafaza denetimi
gerçekleþtirdi. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner yaptýðý
açýklamada, "Yaklaþan Kurban
Bayramý dolayýsýyla ilçemizde
faaliyet gösteren marketlere yönelik denetimlerimizi gerçekleþtirdik. Yapýlan bu denetimlerde

baþta Covid-19 tedbirleri olmak
üzere tüm hususlarda incelemeler gerçekleþtirilmiþtir. Vatandaþlarýmýzýn huzuru, saðlýðý, güvenliði ve esenliði için denetimlerimiz 7 gün 24 saat devam
edecek" dedi. (Haber Merkezi)
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CUMHUR iTTiFAKINDAN
BiRLiK VE BERABERLiK VURGUSU

15 Temmuz hain darbe giriþiminin
5. yýldönümünde AK Parti ve MHP
teþkilatlarý önemli bir mesaj verdi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü etkinlikleri kapsamýnda AK Parti
ile MHP teþkilatlarý bir dizi ziyaretlerde
bulundu.
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý ve MHP Ýl Baþkaný Agah Karapýçak
ile partililer ilk olarak Çorum Þehitliði'ni
ziyaret etti. Þehit mezarlýðýný ziyaret
ederek dua eden Cumhur ittifaký üyeleri daha sonra 15 Temmuz Þehitler Müzesi'ni gezdi.
Fetullahçý Terör Örgütü'nün (FETÖ)
hain darbe giriþiminin unutulmamasý,
unutturulmamasý ve þehitlerin anýsýnýn

yaþatýlmasý amacýyla yaptýrýlan 15 Temmuz Þehitleri Müzesinde 15 Temmuz hain darbe giriþiminin gerçekleþtiði geceyle
ilgili hazýrlanan fotoðraf sergisini gezen
AK Parti ve MHP'liler müzede yer darbe
giriþiminin yapýldýðý anlara þahitlik etti.
Hýdýrlýk Camii'nde þehitler için okunan mevlid-i þerife katýlan Ahlatcý ve Karapýçak, son olarak FETÖ'nün 15 Temmuz darbe giriþimi sýrasýnda TÜRKSAT'ý
korurken þehit düþen Ali Karslý'nýn Hýdýrlýk mezarlýðýnda bulunan kabrini ziyaret
ederek dua ettiler. Ziyaretlerin ardýndan
açýklama yapan her iki il baþkaný birlik ve

beraberlik mesajlarý verdi.
15 Temmuz gecesi partiler üstü bir
mücadelenin verildiðini vurgulayan
MHP Ýl Baþkaný Agah Karapýçak, "Bu
vatan için tanklarýn önüne yatan, canlarýný feda eden þehitlerimize Allah'tan
rahmet diliyorum. Gazilerimize rabbim
saðlýk ve uzun ömürler versin. Allah onlardan razý olsun. Bugün siyaset yok.
Bugünün siyasi bir anlamý yok. O gün
partiler üstü bir mücadele verildi. Bu
mücadeleyi veren o gece dik duruþ sergileyen devlet büyüklerimiz liderimiz
Devlet Bahçeli ve Cumhurbaþkanýmýz
Recep Tayyip Erdoðan'dan rabbim razý
olsun" dedi.
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý da, ülkelerin tarihlerinde kahramanlýk destanlarý bulunduðunu belirterek, 2016 yýlýnda da yüce Türk milletinin
hain FETÖ terör örgütüne karþý duruþuyla, ferasetiyle kahramanlýk destanlarýndan birisini yazdýðýný vurguladý.
"O gece tanklarýn önünde bu vatan
için kendi bedenini siper eden kardeþlerimizin ruhuyla kurulan Cumhur ittifaký
dimdik ayaktadýr" diyen Ahlatcý, "251
þehidimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Gazilerimize Türk milleti adýna teþekkür
ediyorum. O gece tanklarýn önünde bu
vatan için kendi bedenini siper eden
kardeþlerimizin ruhuyla kurulan Cumhur ittifaký dimdik ayaktadýr. Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan ve
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dediði gibi biz pazara kadar deðil mezara kadar
beraberiz. Milletimiz emin olsunlar biz
dimdik ayaktayýz. Allah bir daha vatanýmýza, milletimiz bu tür hainlikler göstermesin" ifadelerini kullandý. Ziyaretlerde
AK Parti Merkez ilçe Baþkaný Erhan
akar, MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Reþit
Büzkaya ve her iki partinin teþkilat yöneticileri de hazýr bulundu.
(ÝHA)

CHP'den Baþkan
Þahiner'e ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi Kýrýkkale Milletvekili Ahmet Önal,
Nevþehir Milletvekili Faruk Sarýaslan, Tokat Milletvekili Kadim
Durmaz ve Çorum Ýl Baþkaný
Mehmet Tahtasýz ve il yönetimi,
Belediye Baþkanýmýz Abdulkadir
Þahiner'i makamýnda ziyaret etti.
Bölgenin ve Çorum'un en baþarýlý belediyelerinden biri oldu-

ðunun altýný çizen Cumhuriyet
Halk Partili milletvekilleri Baþkanýmýz Þahiner'i tebrik ederek,
çalýþmalarý ve projeleri hakkýnda bilgi alarak istiþarelerde bulundu. Ziyaretten duyduðu
memnuniyeti ifade eden Baþkanýmýz Þahiner, misafirlerine nazik ziyaretleri için teþekkür etti.
(Haber Merkezi)

'Tuzaklarýn karþýsýnda
dimdik duracaðýz'
Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Ýl
Baþkanlýðý, yönetim kurulu toplantýsýný
gerçekleþtirdi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Ýl Baþkaný Agah Karapýçak baþkanlýðýnda yapýlan toplantýda Türkiye'nin
2023 hedeflerine ulaþmasý için yapýlacak çalýþmalarla ilgili istiþarelerde bulunuldu.
Toplantýda konuþan Ýl Baþkaný Agah
Karapýçak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin
vatanýný, milletini, bayraðýný seven herkesin otaðý olduðunu söyledi.
Cumhur ittifakýný baþarýsý için çalýþmalarýný sürdüreceklerini kaydeden Karapýçak, "Bir günümüzü bile boþ geçirmeden, her günümüzü insanýmýzý ka-

zanmakla, cumhur ittifakýnýn baþarýsýna
ortak etmekle geçireceðiz. Geleceðe
daha saðlam yürümek için bugün saflarý her zamankinden daha sýký tutacaðýz"
dedi.
Türkiye için cumhur ittifakýnýn ne kadar önemli olduðunu herkese anlatmaya devam edeceklerine vurgu yapan
Karapýçak, "Küskünümüz kýrgýnýmýz
kalmayacak. Liderimizi ve hedeflerimizi,
cumhur ittifakýnýn önemini halkýmýza
fert fert anlatacaðýz" diye konuþtu.
"TUZAKLARI BERABERCE
BOZACAÐIZ"
2023 hedeflerinden asla vazgeçmeyeceklerine vurgu yapan Karapýçak,

"Ayaðýndaki prangalardan kurtulmuþ,
kendi kabuðunu kýrmýþ ve dünya siyasetine yön verebilecek kudrete eriþen,
Türk milletinin son yurdu olan ülkemizin
özellikle son dönemlerde verdiði mücadeleyi anlatacaðýz. Muhalefetin sanal
gündemler oluþturarak dizginlemeye
çalýþtýðý 2023 hedeflerimizden asla vazgeçmeyeceðiz" ifadesini kullandý.
Konuþmasýnýn sonunda birlik ve beraberlik mesajý veren Karapýçak, "Unutmayýnýz ki, birlikte baþaracaðýz. Tuzaklarý beraberce bozacaðýz. 2023 yýlýnda
lider ülke Türkiye'ye ulaþacaðýz. El birliði yapacaðýz, güç birliði yapacaðýz, Türkiye'ye zýrh olacaðýz" þeklinde konuþtu.
(Haber Merkezi)

15 Temmuz destaný fotoðraflarla anlatýldý
Çorum'un Osmancýk ilçesinde 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamýnda fotoðraf sergisi açýldý.
Beylerçelebi Camii de Öðle namazýndan önce Mevlid-i Þerif okunmasýnýn ardýndan namaz
sonrasý Camii bahçesinde açýlan sergide, Fetullahçý Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe giriþiminin
ardýndan çekilen fotoðraflar yer aldý.
Sergiyi gezen protokol ve vatandaþlar daha
sonra 15 Temmuz Aný Defteri'ne duygu ve düþüncelerini yazarak imzaladý. Sergi açýlýþýna Ýlçe
Kaymakamý Ayhan Akpay, Osmancýk Belediye
Baþkaný Ahmet Gelgör, Ýlçe Emniyet Müdürü Haluk Karslýoðlu, Jandarma Komutaný J. Üsteðmen
Nuri Uyar, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Kadir Eskiadam, Milli Eðitim Müdürü Ýdris Makineci, Ýlçe
Müftüsü Dr. Eyyup Aydýn, AK Parti Ýlçe Baþkaný
Þerif Okudan, MHP Ýlçe Baþkaný Satýlmýþ Karatað, ÝYi Parti Ýlçe Baþkaný Mustafa Sefer Boyacý,
CHP Ýlçe Baþkaný Sadýk Eker, Osmancýk Þehit
Aileleri ve Gaziler Derneði Baþkaný Mustafa Sarý, daire amirleri, sivil toplum kuruluþlarýn temsilcileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý.
Fetullahçý Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe
giriþiminin ardýndan çekilen fotoðraflar yer aldýðý fotoðraf sergisinde aralarýnda Osmancýk'tan
da hazýrlanmýþ fotoðraflarýnda yer aldýðý sergi
katýlýmcýlar tarafýndan gün boyu gezilerek incelendi.
(Haber Merkezi)

Osmancýk’ta
15 Temmuz þehitleri
kabirleri baþýnda anýldý
Çorum'un Osmancýk ilçesinde Fetullahçý Terör Örgütü'nün
(FETÖ) 15 Temmuz
darbe giriþiminde þehit olanlar, kabirleri
baþýnda dualarla yad
edildi.
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü"nün 5. yýldönümü kapsamýnda Osmancýk Asri Mezarlýkta ki Þehitlikte anma
programý düzenlendi.
Program Kur'an-ý
Kerim tilavetiyle baþladý. Ardýndan Osmancýk Müftüsü Dr. Eyup Aydýn
þehitler için dua etti. Þehitliði dolduran protokol üyeleri, Gaziler,
daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaþlar da edilen
dualara eþlik etti.
Programa Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay, Osmancýk
Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör,
Jandarma Komutaný Nuri Uyar,
Osmancýk Ýlçe Emniyet Müdürü
Haluk Karslýoðlu, Askerlik Þubesi
Baþkaný Burak Yahþi, Osmancýk
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Cebeci, Ak parti Osmancýk
ilçe Baþkaný Þerif Okudan, MHP
Osmancýk Ýlçe Baþkaný Satýlmýþ

Karatað, CHP Osmancýk ilçe
Baþkaný Sadýk Eker, ÝYÝ Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Sefer Mustafa Boyacý, AK Parti Kadýn Kollarý
Baþkaný Dilek Uslu, Osmancýk
Belediye Meclisi Üyeleri, Osmancýk Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Baþkaný Mustafa Sarý, Gaziler, daire müdürleri ile çok sayýda
vatandaþ katýldý.
Protokol üyelerinin, þehit kabirlerine karanfil býrakmasýyla sona erdi.
Bazý ailelerin þehitleri için gözyaþý döktüðü görüldü. Bazý þehit
yakýnlarý da mezarlarý suladý, çiçek koydu.
(Haber Merkezi)
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15 Temmuz þehitleri

UNUTULMADI
15 Temmuz darbe giriþiminin 5. yýldönümünde Çorum
protokolü, 15 Temmuz þehitlerinin kabirlerini ziyaret etti.
15 Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamýnda 15 Temmuz hain darbe giriþiminin 5. yýldönümünde
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, beraberinde Ýl Garnizon Komutaný
Albay Ferhan Iþýk, Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
Ýl Müftüsü Muharrem Biçer ve
daire müdürleriyle birlikte ilk
olarak Kýzýlay'da darbeci hainler tarafýndan tank ateþiyle vurularak þehit olan Mustafa Avcu'nun kabrini ziyaret etti. Burada Avcu'nun ailesiyle görüþen
Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindekiler, ailenin her zaman yanýnda olduklarýný belirtti.
Daha sonra Vali Çiftçi ve beraberindekiler, 15 Temmuz gecesi TÜRKSAT binasýný iþgal
eden FETÖ'cü askerleri durdur-

maya çalýþýrken þehit olan Ali
Karslý'nýn kabrini ziyaret etti.
Burada da Kur'an-ý Kerim okundu, Karslý'nýn ruhuna dualar
edildi.

ÞEHÝTLERÝMÝZ ÝÇÝN
MEVLÝT OKUTULDU
Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik etkinlikleri
kapsamýnda 15 Temmuz hain

darbe giriþimi gecesinde þehit
olan þehitlerimiz için mevlit okutuldu. Mevlitte Kur'an-ý Kerim
okundu, dualar edildi.
(Mahmut Emin Söylemez)

Ýstiklal Þehitleri Anýtý'nda

15 TEMMUZ TÖRENi
15 Temmuz Demokrasi
ve Milli Birlik Günü dolayýsýyla Çorum'da çeþitli etkilikler
gerçekleþtirildi. Ýlk tören Abide Meydaný'ndaki Ýstiklal Þehitleri Anýtý'nda yapýldý.
Çorum Valiliði ve Çorum
Belediyesi tarafýndan 15
Temmuz Demokrasi ve Milli
Birlik Günü dolayýsýyla çeþitli
etkilikler gerçekleþtirildi. Etkinlikler kapsamýnda Abide
Meydaný'ndaki Ýstiklal Þehitleri Anýtý'nda tören düzenlendi.
Belediye
bandosunun
konseri ile baþlayan törende
daha sonra þehitler için saygý duruþunda bulunularak Ýstiklal Marþý okunda. Törende

15 Temmuz ruhu
bu müzede yaþýyor
þehitlerin ruhu için Kuran
okunarak dua edildi.
Tören sonunda Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komuta-

ný Albay Ferhan Iþýk, Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ali Osman Öztürk

ve diðer protokol üyeleri Ýstiklal Þehitleri Anýtý'na karanfil býraktý.
(Furkan Kalkan)

Çorum Belediyesi'ne ait 15 Temmuz
Þehitler Müzesi ziyaretçi akýnýna uðradý. 15 Temmuz etkinlikleri kapsamýnda protokol üyeleri
ve þehit aileleri de
bugün müzeyi ziyaret etti.
15 Temmuz ruhunun yaþatýldýðý
Þehitler Müzesi, 15
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü dolayýsýyla ziyaretçilerini
aðýrladý. Çorumlu þehitlerin emanetleri ve 15 Temmuz kahramanlarýnýn balmumu heykellerinin yer
aldýðý müzeyi protokol üyeleri de
ziyaret etti.
Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon
Komutaný Albay Ferhan Iþýk, Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Hitit Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ali Osman Öztürk protokol üyeleri ve þehit ailelerinin ziyareti sýrasýnda, müzede yer alan
15 Temmuz kahramanlarýnýn þehit olduklarý gün yaþadýklarý anlatýldý. Ayrýca müzede yer alan Çorumlu þehit askerlerin emanetlerinin sergilendiði bölümü de gezen
misafirler, þehitlerimizin emanetlerini inceleyerek bilgi aldý.
(Mahmut Emin Söylemez)

Baþkan Kabalak, güven tazeledi
Oðuzlar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin Olaðan Genel
Kurulu gerçekleþtirildi. Genel
Kurul sonunda mevcut Baþkan Ýbrahim Kabalak, güven
tazeledi.
100. Yýl Atatürk Parký'nda
düzenlenen Genel Kurula Ticaret Ýl Müdürü Fikret Yýldýrým, Oðuzlar Belediye Baþ-

kaný Muzaffer Yýldýrým, ÇESOB Baþkaný Recep Gür,
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar
Kredi ve Kefalet Kooperatifi
ve 9. Bölge Birliði Baþkaný
Vedat Canbek, Çorum Esnaf
ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yöneticileri,
Ýl ve Ýlçe Esnaf Odasý Baþkanlarý ve Esnaf Kefalet Kooperatifi Baþkanlarý ile çok

sayýda Oðuzlarlý kooperatif
üyesi esnaf katýldý.
Divan Baþkanlýðýný Çorum Esnaf ve Sanatkarlar
Kredi ve Kefalet Kooperatifi
ve 9. Bölge Birliði Baþkaný
Vedat Canbek'in yaptýðý genel kurul, saygý duruþunda
bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý.
Gelir gider bilançolarýnýn ib-

rasýnýn ardýndan seçime geçildi. Tek liste halinde yapýlan
seçim sonucunda mevcut
Baþkan Ýbrahim Kabalak tekrar kooperatif baþkanlýðýna
seçilerek, güven tazeledi.
Genel kurul sonunda bir
teþekkür konuþmasý yapan
Ýbrahim Kabalak, davetlilere
ve kooperatif üyelerine teþekkür ederek, "Yaptýklarým
yapacaklarýmýn teminatýdýr.
Siz deðerli Oðuzlar ilçemizin
esnaf ve sanatkarlarýna hizmet etmekten her zaman
onur ve gurur duydum. Genel Kurulumuzun önce ilçemiz esnaf ve sanatkarlarýna
sonrada ülkemize hayýrlar
getirmesini dilerim" diye konuþtu.
(Haber Merkezi)

Ýbrahim Kabalak

“Ýhanet” oyunu
seyirciyle buluþtu
Çorum Belediyesi Tiyatro Kulübü, ilk oyununu 15 Temmuz þehitleri için sahneledi. 15 Temmuz
kahramanlýk destanýnýn konu
alýndýðý oyun, izleyenlerin beðenisini topladý.
Çorum Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamýnda tiyatro
oyunu sahneledi. Çorum Beledi-

yesi Tiyatro Kulübü'nün hazýrlayýp sahnelediði 'Ýhanet' isimli
oyun izleyenlerin beðenisini topladý. Devlet Tiyatro Salonunda
sahnelenen oyunu Vali Mustafa
Çiftçi, Garnizon Komutaný Albay
Ferhan Iþýk, Belediye Baþkaný
Halil Ýbrahim Aþgýn, protokol üyeleri þehit aileleri ve gaziler de izledi. (Mahmut Emin Söylemez)
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KUÞKONMAZ

Bayat'ta 15 Temmuz sergisi açýldý
Bayat Ýlçesi'nde 15 Temmuz hain darbe giriþiminin yýl dönümünde Türk milletinin destansý direniþini konu alan ve Türkiye'nin çeþitli kentlerinde
çekilen fotoðraflarýn yaný sýra öðrenciler tarafýndan çizilen ve dereceye giren resimlerin yer aldýðý
15 Temmuz Fotoðraf ve Resim Sergisi açýldý.
Sergi, Bayat Kaymakamlýðý, Bayat Belediye
Baþkanlýðý, Bayat Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ve
Bayat Halk Eðitim Merkezi öncülüðünde açýldý.
Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, yapmýþ
olduðu açýklamada; "15 Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Günü adýna ilçemizde resim ve fotoðraflarý 15 Temmuz Þehitleri Parkýnda sergileyerek
halkýmýzýn hizmetine sunduk. Buradaki gayemiz
hain FETÖ terör örgütü tarafýndan milli iradeye
yapýlan darbe giriþimini hiçbir zaman unutmamak
ve unutturmamaktýr. Bu resim sergisinde halkýmýzýn göreceði TBMM'de, Ankara Kýzýlay da, Genelkurmay Baþkanlýðý'nda, Ýstanbul 15 Temmuz Þe-

hitler Köprüsünde halkýmýzýn darbe giriþiminde
bulunan hainlere karþý nasýl bir direniþ gösterdiði
ve halkýmýzýn kendi iradesine nasýl sahip çýktýðýný,
nasýl ölümü ölümsüzleþtirdiðini 15 Temmuz gece-

sinde ispat ettiði resim ve fotoðraf sergisini Kaymakamlýðýmýz, Milli Eðitim Müdürlüðümüz, Halk
Eðitim Merkezimiz ve Bayat Belediyemiz olarak
açtýk" dedi.
(Haber Merkezi)

T.C. ÇORUM ÝCRA DAÝRESÝ
2020/17366 ESAS
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

Perakende satýþ hacmi
yýllýk yüzde 27,0 arttý
Sabit fiyatlarla perakende satýþ hacmi
(2015=100) 2021 yýlý Mayýs ayýnda bir önceki
yýlýn ayný ayýna göre %27,0 arttý. Ayný ayda gýda, içecek ve tütün satýþlarý %10,6, gýda dýþý satýþlar (otomotiv yakýtý hariç) %39,0, otomotiv yakýtý satýþlarý %28,5 arttý.
Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge
Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre; sabit fiyatlarla perakende satýþ hacmi 2021 yýlý Mayýs
ayýnda bir önceki aya göre %6,1 azaldý. Ayný
ayda gýda, içecek ve tütün satýþlarý %6,1, gýda
dýþý satýþlar (otomotiv yakýtý hariç) %7,6, otomotiv yakýtý satýþlarý %2,2 azaldý.
Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yýlý Mayýs
ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %49,2
arttý. Ayný ayda gýda, içecek ve tütün satýþlarý
%28,9, gýda dýþý satýþlar (otomotiv yakýtý hariç)
%62,5, otomotiv yakýtý satýþlarý %60,2 arttý.
Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yýlý Mayýs
ayýnda bir önceki aya göre %4,7 azaldý. Ayný
ayda gýda, içecek ve tütün satýþlarý %1,7, gýda
dýþý satýþlar (otomotiv yakýtý hariç) %7,2, otomotiv yakýtý satýþlarý %3,1 azaldý. (Haber Merkezi)

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:24
05:16
12:51
16:48
20:17
22:00
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YIL: 5 / SAYI: 1796

Ýmtiyaz Sahibi: Ayhan

AYKANAT

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr

Ömer Faruk SÖYLEMEZ

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

Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

Ali Ceylani KOLAÇ

Tel&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
BASIN YAYIN A.Þ.
Zübeyde Haným Mah. Elif Sok
No: 7/246-247 Altýndað / Ankara
Tel: 0554 960 62 24
wwww.gazetebaski.com

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

Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri: Çorum Ýli, Mecitözü Ýlçesi, Hisarkavak Köyü, Ada: 0, Parsel:
1644'de kayýtlý 'Tarla' vasýflý olup yüzölçümü 4.750,00 m²' olup tamamý borçlu adýna kayýtlýdýr. Taþýnmaz tarým arazisi olup, fiilen de tarým arazisi olarak kullanýlmaktadýr. Taþýnmaz % 3-5 arasýnda deðiþen topoðrafik yapýda olup, orta meyildedir. Keþif tarihinde ekili deðildir. Taþýnmaz ve çevresinde tarýmsal sulamada kullanýlabilecek herhangi bir tesisi veya yapý bulunmadýðýndan kuru tarým arazisidir.
Taþýnmazda bulunduðu bölgenin hakim ürün deseni olan ve kuru þartlarda yetiþtirilebilen buðday, arpa, ayçiçeði, fið gibi ürünlerin yetiþtirilmesi mümkündür. Taþýnmazda taþlýlýk, tuzluluk ve drenaj problemi yoktur. Her tür tarým alet ve makinesi rahatlýkla kullanýlabilmektedir. Toprak derinliði 40 cm'den
fazladýr. Killi-týnlý toprak yapýsýndadýr. Taþýnmazýn arazi yoluna cephesi yoktur. Ulaþým diðer taþýnmazlar üzerinden saðlanmaktadýr. Ulaþýmý kolaydýr. Taþýnmazýn Hisarkavak Köyü Köy yerleþik alanýna mesafesi yaklaþýk (kuþ uçuþu) 1.650 m'dir. Taþýnmazýn deðerinin 23.750,00 TL olabileceði kanaatine varýlmýþtýr.
Adresi : Çorum Ýli, Mecitözü Ýlçesi, Hisarkavak Köyü, Ada: 0, Parsel: 1644
Yüzölçümü : 4.750 m2 Ýmar Durumu : Yok
Kýymeti : 23.750,00 TL KDV Oraný : %18
Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydýndaki gibidir.
1. Satýþ Günü : 14/09/2021 günü 12:10 - 12:15 arasý
2. Satýþ Günü : 12/10/2021 günü 12:10 - 12:15 arasý
Satýþ Yeri: Karakeçili Mah. Alaybey Sk. No:96/A Çorum Adalet Sarayý Ek Hizmet Binasýndaki 2. Kat
Mezat Salonu Merkez/ÇORUM
2 Nolu Taþýnmazýn Özellikleri: Çorum Ýli, Mecitözü Ýlçesi, Hisarkavak Köyü, Ada: 0, Parsel: 1951'de
kayýtlý 'tarla' vasýflý olup yüzölçümü 26.900,00 m² olup taþýnmazýn 5/6 hissesi borçlu adýna kayýtlý olup
5/6 hissesi satýlacaktýr. Taþýnmaz tarým arazisi olup, fiilen de tarým arazisi olarak kullanýlmaktadýr. Taþýnmaz üzerinde üzüm devekleri bulunmaktadýr. Ancak uzun yýllardýr bakýmsýz ve susuz kaldýðýndan
ekonomik deðeri kalmamýþtýr. Taþýnmaz % 0-1 arasýnda deðiþen topoðrafik yapýda olup, düz ve düze yakýn meyildedir. Keþif tarihinde ekili deðildir. Taþýnmaz ve çevresinde tarýmsal sulamada kullanýlabilecek herhangi bir tesisi veya yapý bulunmadýðýndan kuru tarým arazisidir. Taþýnmazda bulunduðu bölgenin hakim ürün deseni olan ve kuru þartlarda yetiþtirilebilen buðday, arpa, ayçiçeði, fið gibi
ürünlerin yetiþtirilmesi mümkündür. Taþýnmazda taþlýlýk, tuzluluk ve drenaj problemi yoktur. Her tür tarým alet ve makinesi rahatlýkla kullanýlabilmektedir. Toprak derinliði 40 cm'den fazladýr. Killi-týnlý toprak yapýsýndadýr. Taþýnmazýn arazi yoluna cephesi vardýr. Ulaþýmý kolaydýr. Taþýnmazýn Hisarkavak
Köyü Köy yerleþik alanýna mesafesi yaklaþýk (kuþ uçuþu) 1.900 m'dir. Taþýnmazýn borçlunun hissesine düþen (5/6) deðerinin 112.083,33 TL olduðu kanaatine varýlmýþtýr.
Adresi: Çorum Ýli, Mecitözü Ýlçesi, Hisarkavak Köyü, Ada: 0, Parsel: 1951
Yüzölçümü : 26.900 m2 Ýmar Durumu : Yok
Kýymeti : 112.083,33 TL KDV Oraný : %18
Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydýndaki gibidir.
1. Satýþ Günü : 14/09/2021 günü 12:20 - 12:25 arasý
2. Satýþ Günü : 12/10/2021 günü 12:20 - 12:25 arasý
Satýþ Yeri: Karakeçili Mah. Alaybey Sk. No:96/A Çorum Adalet Sarayý Ek Hizmet Binasýndaki 2. Kat
Mezat Salonu Merkez/ÇORUM
Satýþ þartlarý: 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý
toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en
çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellâllýk
Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. (Alacaklarý rehinli olan alacaklýlarýn satýþ tutarý üzerinden rüçhan haklarý vardýr. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden
muayyen eþya ve akardan alýnmasý lazým gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi
takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve
temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.
5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir.
6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca
bilgi almak isteyenlerin 2020/17366 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý
ilan olunur.14/07/2021
(ÝÝK m.126)
(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
BASIN: 1419211

KUÞKONMAZ NEDÝR?
Kuþkonmaz, sarý renkli çiçekler
açan, 150 cm boylanabilen, HaziranTemmuz aylarýnda çiçek açan otsu
bir bitkidir. Sulak, kumlu ver orman
bölgelerinde yetiþir. Dallarý tavus kuþunun kuyruðuna benzer. Yapraklarý
küçük ve zarýmsýdýr. Meyveleri kýrmýzý ve siyah renklidir. Kuþkonmaz birçok hastalýðýn þifasýnda kullanýlýr.
KUÞKONMAZIN FAYDALARI
- Sinirleri kuvvetlendirir.
- Zihinsel ve beyinsel yorgunluðu alýr.
- Ýyi bir idrar söktürücüdür.
- Vücuttaki ödem þiþkinliklerini giderir.
- Kalbe kuvvet verir.
- Kaný temizler kandaki þeker oranýný temizler.
- Egzama ve sivilce de faydalýdýr.
- Hazmý kolaylaþtýrýr.
- Vitamin bakýmýndan zengindir.
Ayrýca saðlýklý bir kardiyovasküler
sistem için gerekli olan folik asidi bulundurur. Bitkinin suyu ile balý karýþtýrýp günlük tüketirseniz kalp saðlýðýnýzý düzene sokar ve kalbi güçlendirir.
Bitkisel mineral açýsýndan da zengin olan kuþkonmaz, baðýrsak florasý
için çok faydalýdýr. Günlük olarak bu
bitki tüketirseniz zararlý bakterileri temizler onun yerine yararlý bakterileri
arttýrýr. Özellikle kuþkonmaz içerisinde alkali deðeri yüksek olup, kas dokularýný temizleyici, kan asiditesinin
azalmasýna yardýmcý olur. Bunun yanýnda böbrek taþlarýnýn eritilmesinde
de yararý bulunur.
Fazla tüketimi sakýncalýdýr.
KUÞKONMAZIN KULLANIMI
Kökü, tomurcuklarý ve gövdesi
kullanýlýr. Kaynatýþýp suyu ile çorba
yapýlýp içilirse el ve ayaklardaki þiþlikleri giderir.

ÖKSÜRÜK VE
BRONÞÝTÝ TARÝHE
KARIÞTIRAN TARÝF

ÖKSÜRÜK VE BRONÞÝTÝ
TARÝHE KARIÞTIRAN VE
SADECE 3 MALZEMEYLE
HAZIRLANAN MÜTHÝÞ TARÝF
Muz ve balýn birbirleriyle muhteþem uyumu ve saðlýðýnýza faydasý sayesinde, bronþit ve kuru öksürükten
kurtulacaksýnýz. En iyisi de karýþýmýn
tadýnýn öksürük þurubuna nazaran
harika olmasý. Kýþ kendini yavaþça
hissettirirken, bu karýþýma ihtiyacýnýz
olacak. Denemekten zarar gelmez!
Malzemeler: 400 ml ýlýk su, 2
adet muz, 2 yemek kaþýðý bal
Hazýrlanýþý:
1- Muzlarý soyun ve plastik kaþýkla ezin (Muzlarý metal kaþýkla ezmeyin. Metal ile meyve temas ettiðinde,
meyve çabuk bozulabiliyor ve saðlýðýnýza da zararlý).
2- Ezilmiþ muzlarý seramik veya
cam bir kâseye koyup üzerine ýlýk su
ilave edin. 30 dakika dinlendirin.
3- Karýþým soðuduktan sonra
üzerine bal ilave edin. Karýþýmýn iyice
soðuduðundan emin olun çünkü bal,
sýcak su ile temas etmesi halinde
besleyiciliðini yitirecektir.
4- Öksürük ve bronþite karþý doðal
karýþýmýmýz hazýr! Günde dört kez en
fazla 100 ml olmasý þartýyla karýþýmý
için. Unutmayýn ki karýþýmý haftada
beþ gün içmeniz gerekiyor ve verdiðimiz tarif sadece bir gün için.
Pahalý ilaçlar almak yerine ev yapýmý, doðal ve saðlýklý karýþýmý deneyin. Arkadaþlarýnýzla karýþýmý paylaþmayý ihmal etmeyin.
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MHK'dan açýklama geldi: Çok
hata yaptý, C klasmanýna düþtü
Çorumlu futbol hakemi Celal Bayraklý'nýn B klasmanýndan C klasmanýna düþürülmesiyle ilgili Merkez Hakem Kurulu'ndan açýklama geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) Merkez Hakem Kurulu
(MHK) 2021-2022 sezonunda görev yapacak hakem
ve gözlemcileri açýkladý.
Çorum B Klasman hakemi Celal Bayraklý, C Klasmanýna düþtü. Hakem
ve gözlemciler 1 yýl aradan sonra yeniden sýnýflandýrýlýrken, ayný zamanda Türkiye Faal Futbol
Hakemleri ve GözlemcileCelal
ri Derneði (TFFHGD) ÇoBayraklý
rum Þubesi Baþkaný olan
Ahmet Ecevit, B klasmanýnda yer alarak Çorum'un en
üst klasman hakemi oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklamaya göre,
geçen sezon klasman hakemleri havuzunda yer alan Celal Bayraklý ve Ahmet
Ecevit'in yeni klasman kategorileri belli
oldu. Ahmet Ecevit B klasmanýnda, Celal
Bayraklý ise C klasmanýnda yer aldý.
Klasman yardýmcý hakem havuzunda
yer alan Emre Alagöz ile Oðuzhan Kocaçoban ise yeni sezonda B klasman yardýmcý hakem klasmanýnda görev yapacaklar.
Geçen sezon kadýn klasman hakemi

olarak maçlarda düdük çalan Nuriye Çýnar, raporlu olduðu için yeni sezonda görev alamayacak. Çiðdem Varan ve Hatice Yýldýrým Bölgesel Kadýn Yardýmcý Hakem klasmanýnda, Hasan Arabacý ise Bölgesel Erkek
Yardýmcý Hakem Klasmanýnda yer aldýlar.
Gözlemcilerde de klasmanlar belli oldu. Geçen
sezon klasman gözlemcisi
olarak profesyonel lig
maçlarýnda görev alan
Recai Kuzey, yeni sezonda Bölgesel Gözlemci kategorisinde yer aldý. Kuzey'le birlikte, Durmuþ
Buyruk, Özcan Genel ve
Mustafa Býçakçý da ayný kategorideki maçlarda görev
yapacaklar.

Yeni sezon hazýrlýklarý
tam gaz devam ediyor

"ÇOK HATA YAPTI
C KLASMANINA DÜÞTÜ"
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Merkez Hakem Kurulu (MHK) yetkilileri,
Celal Bayraklý'nýn maçlarda çok hata
yaptýðýný bu nedenle B Klasmanýnda C
Klasmanýna düþtüðünü ifade ettiler.
MHK yetkilisi, hakemleri deðerlendirirken tek maç üzerinden deðerlendirmediklerinin altýný çizerek, hakemlerin genel
performansýna göre deðerlendirme yaparak karar verdiklerini ileri sürdürdü.
(Haber Merkezi)

Bu sezon TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele edecek olan
Çorum FK, yeni sezon hazýrlýklarýný sürdürüyor.
Geçtiðimiz sezon "þampiyonluk" parolasýyla çýktýðý yolda
Play-Off'a kalamadan ligi tamamlayan Çorum FK, 2021-2022
sezonuna iddialý hazýrlanýyor. Kýrmýzý-siyahlýlar hafta baþý baþladýðý lig hazýrlýklarýna dün kulüp tesislerinde yaptýðý antrenmanla
devam etti. Teknik Direktör Ayhan Atik nezaretinde gerçekleþtirilen antrenmanda taktik çalýþýldý.
Kýrmýzý-siyahlýlar, yeni sezon hazýrlýklarýna bugün yapacaðý
antrenmanla devam edecek.
(Mehmet Halim Coþkun)

3 KÖYDE
KANALÝZASYON TESÝSÝ YAPIMI

TÜGVA, 15 Temmuz'u
brandalarla hatýrlattý
Türkiye Gençlik Vakfý Çorum Temsilciði,
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü unutmadý.
TÜGVA üyeleri, Çorum'un farklý yerlerine Çorumlu Þehidimiz Abdullah Tayyip Olçok'un afiþlerini ve 15 Temmuz'u hatýrlatan
brandalar astý.
Konuyla ilgili bir açýklama yapan Türkiye
Gençlik Vakfý Çorum Temsilcisi Enes Kayabaþý; "Bizler bu vatanýn genç evlatlarý olarak
15 Temmuz gecesi hain darbe giriþimini
unutmadýk ve unutmayacaðýz. Türkiye
Gençlik Vakfý olarak Çorumlu genç Þehidimiz Abdullah Tayyip Olçok'u ve tüm þehitlerimizi unutmadýk ve unutturmayacaðýz. O
gece þehidimiz Abdullah Tayyip Olçok babasý ile birlikte Boðaziçi Köprüsünde þeha-

det þerbetini içti. O gece babasýna 'Sen nereye, ben oraya' diyerek teslimiyetini gösterdi. Bizler de gençler olarak Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan nereye biz oraya düsturu ile hareket ediyoruz. Bütün þehitlerimiz o gece tanklara, mermilere kendilerini siper ettiler. Hepsi fedakarhane arkalarýna bakmadan yürüdüler. Buradan tekrar ifade ediyorum ki bayraðýmýzý indiremeyecekler, bizi bölemeyecekler. Biz gençler olarak
her zaman her türlü terör örgülerine karþý,
bayrak vatan millet düþmanlarýna karþý, vatan haini FETÖ'cülere, kripto FETÖ'cülere
karþý, terör örgütlerine karþý en ön safta olacaðýz. Bütün þehitlerimize Allah'tan rahmet,
kalan gazilerimize hayýrlý uzun ömürler diliyorum" dedi.
(Haber Merkezi)

YEDAÞ bayramda 7/24 hizmet için hazýr
YEDAÞ Genel Müdürü
Hasan Yasir Bora, "Müþterilerimize bayramda da sürekli
elektrik enerjisi sunmak için
saha, çaðrý merkezi, þebeke
yönetim merkezi çalýþanlarýmýzla 7 gün 24 saat görev baþýnda olacaðýz" dedi.
Hizmet verdiði 5 ilde müþteri memnuniyeti odaklý bir
yaklaþýmla þebeke ve teknoloji güçlendirme çalýþmalarý
yaparak uluslararasý standartlarda hizmet vermeyi
amaçlayan YEDAÞ, Kurban
Bayramý tatilinde de kaliteli
ve sürekli hizmet için 7/24
ekipleriyle görev baþýnda olacak. Samsun, Ordu, Çorum,
Amasya, Sinop, il, ilçe ve
köylerinde, 619 arýza onarým
personeli, 232 araç ve 61 nöbetçi amir ile bayram tatili boyunca hizmet vermeye devam edecek. Meydana gelebilecek herhangi bir arýzayý,
alçak gerilim izleme sistemleri üzerinden tespit edebilmek,
SCADA sistemleri üzerinden
uzaktan müdahale edebilmek
ve saha ile koordinasyonu
saðlayabilmek için 40 kiþilik
þebeke yönetim merkezi kadromuz 7/24 esasýna dayalý
olarak görevleri baþýnda olacaklar.
Daðýtým þebekesinde yaþanacak herhangi bir kýsýt halinde, 12 adet jeneratör kritik
lokasyonlarda konuþlandýrýlacak ve ihtiyaca binaen hýzlýca
kullanýlabilecek pozisyonda

tutulacak.
Ayrýca ALO 186, www.yedas.com, 0530 1060 186
WhatsApp ile müþterilerin arýza, sokak aydýnlatma, elektrik
kesintisi, kaçak elektrik kullanýmý gibi þikayet ve taleplerini
anýnda alarak ilgili ekiplere
yönlendirecek. Yatýrým planlamalarý kapsamýnda bakým
onarým çalýþmalarý ile þebekenin yenilenmesi, yeni enerji tesislerinin devreye alýnmasý amacýyla yapýlan planlý
elektrik kesintilerine bayram
boyunca ara verecek.
"ÝLAVE TEDBÝRLER
ALDIK"
Müþterilerin mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeleri
için gerekli hazýrlýklarý yaptýklarýný ifade eden YEDAÞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Bayram süresi boyunca
ilave tedbirleri alarak vatan-

daþýn daha huzurlu ve mutlu
bir bayram geçirmesi, tedarik
sürekliliðini en üst seviyeye
çýkarmak için çalýþýyoruz.
Kurban Bayramý öncesinde
yaz boyu, þebeke yapýsýnýn
ve daðýtým binalarýnýn bakým
onarým çalýþmalarýný yaptýk.
Müþterilerimize bayramda da
sürekli elektrik enerjisi sunmak için saha, çaðrý merkezi,
þebeke yönetim merkezi çalýþanlarýmýzla 7 gün 24 saat
görev baþýnda olacaðýz. Ýzleme sistemleri, çaðrý merkezi
ve diðer kanallar üzerinden
gelen bildirimler doðrultusunda en yakýn ekibi yönlendirerek arýzanýn giderilmesini
saðlayacaðýz. Bu vesileyle
tüm Ýslam aleminin, birlik ve
dayanýþma ruhunu yansýtan
mübarek Kurban Bayramý'ný
kutlar, herkesin huzurlu, mutlu bir bayram geçirmesini dilerim" diye konuþtu.
(ÝHA)

ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ SU VE KANAL HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
3 KÖYDE KANALÝZASYON TESÝSÝ YAPIMI yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP
üzerinden alýnacaktýr. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN
: 2021/408955
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ SU VE KANAL HÝZMETLERÝ
MÜDÜRLÜÐÜ
b) Adresi
: Mimarsinan Mah. Ýnönü Cad. No:167 19100 Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 0 364 225 74 00 - 0 364 224 50 15
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve e-imza kullanýlarak indirilebileceði internet sayfasý
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Adý
: 3 KÖYDE KANALÝZASYON TESÝSÝ YAPIMI
b) Niteliði, türü ve miktarý
: 3 köye kanalizasyon tesisi yaptýrýlacaktýr.
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer: Kargý ilçesi Uzunyurt köyü Mora mahallesi, Osmancýk ilçesi
Baþpýnar köyü, Laçin ilçesi Kuyumcu köyü
ç) Süresi/teslim tarihi
: Yer tesliminden itibaren 75 (YetmiþBeþ) 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 : 27.07.2021 - 11:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Çorum Ýl Özel Ýdaresi - Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü
(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.
4.1.2. 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:
Yapým Ýþlerinde Ýþ Deneyiminde Deðerlendirilecek Benzer Ýþleri Dair Teblið'de yer alan A IV
grup iþler benzer iþ olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Ýhale konusu iþ veya benzer iþe denk sayýlacak mühendislik bölümü; Ýnþaat Mühendisliði veya Çevre Mühendisliði' dir.
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 (N) : 1,20
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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Camiler gül suyu
ile temizlendi
Çorum Belediyesi, Kurban Bayramý öncesi camileri gül suyu ile temizliyor.
Kýsýtlamalarýn kalkmasýyla vatandaþlarýn ortak
kullaným alanlarýndan camiler bayrama hazýrlanýyor.
Pandemi koþullarýnda
daha bir önem kazanan temizlik konusunda camileri
periyodik olarak temizlediklerini bildiren belediye
yöneticileri, vatandaþlarýn
hijyenik ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için
çalýþtýklarýný kaydetti.
Çorum Belediyesi Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý ekipler, camilerde halýlarý süpürerek
komple temizlik çalýþmasý
yaptý.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan,
"Birlik ve beraberliðin yoðun olarak hissedildiði

bayram günlerinde vatandaþlarýmýzýn temiz bir ortamda ibadetlerini yerine
getirmeleri için ekiplerimiz
yoðun çaba sarf ediyor.
Hemþehrilerimiz bayramda
gül suyu kokan camilerimizde ibadetlerini yerine
getirecek" diye konuþtu.
(Mehmet Halim Coþkun)

Ýstiklal Marþý'ný güzel okuma yarýþmasýnda, Sunguroðlu Ýlkokulu 3/B
sýnýfý öðrencisi Melek Akyol ilçe birincisi oldu.
Ýlkokul ve ortaokul öðrencilerine
Ýstiklâl Marþý'nýn Kabulü ve Mehmet
Akif Ersoy'u Anma Günü'nün millî,
manevi ve tarihi önemini hatýrlatmak; vatan, millet, bayrak sevgisi ve
saygýsýný geliþtirmelerini saðlamak;
millî birliðimiz ve varlýðýmýz ile uluslararasý barýþ ve dostluk düþüncelerini kuvvetlendirmek amacýyla 'Ýstiklâl Marþý'nýn Kabulü ve Mehmet
Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 100.
Yýl Dönümü' kapsamýnda Milli Eðitim
Bakanlýðýna baðlý resmî ilkokullarda
öðrenim gören öðrenciler arasýnda
"Ýstiklal Marþý'ný Güzel Okuma" yarýþmasý düzenlendi. Düzenlenen yarýþmada Sungurlu'da ilkokullar arasýnda Sunguroðlu Ýlkokulu 3/B sýnýfý
öðrencisi Melek Akyol ilçe birinciliðini kazandý. Sunguroðlu Ýlkokulu okul
yönetiminden yapýlan açýklamada,
"Öðrencimizi ve ailemizi tebrik ediyor, öðrencimizin baþarýlarýnýn devamýný diliyoruz" denildi.
(ÝHA)

Þehitlerimiz için yürüdüler

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli
Birlik Günü etkinlikleri kapsamýnda doða
yürüyüþü gerçekleþtirildi.
Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan Hitit Daðcýlýk Kulübü iþbirliðiyle birlik-

te 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli
Birlik Günü etkinlikleri kapsamýnda Feruz
Köyü -Laçin Yeþil Göl rotasýnda 08.4516.50 saatleri arasýnda yürüyüþ gerçekleþtirildi. Yürüyüþe çok sayýda vatandaþýn

yaný sýra Laçin Kaymakamý Pýnar Uz da
katýldý. Yürüyüþ yapanlarý Laçin Yeþilgöl'de karþýlayan Kaymakam Uz, doðaseverleri misafir etti, aziz þehitlerimizi de
yad etti.
(Haber Merkezi)

Hattuþili, TEKNOFEST finallerine katýlacak
Tandýr yangýnýný
itfaiye söndürdü
Sungurlu Ýlçesi'nin Kula
köyünde bir tandýrda çýkan
yangýna Bayat Belediyesi Ýtfaiye Ekipleri tarafýndan
anýnda müdahale edildi.
Yangýn, itfaiye ekipleri ta-

rafýndan kontrol altýna alýndý.
Yangýnda maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir
can kaybýnýn olmamasý, teselli kaynaðý oldu.
(Haber Merkezi)

Bayram öncesi

KÖTÜ HABER
Bilet fiyatlarýna zam geldi!
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulamasý baþlatýldý. Tavan fiyat mesafeye göre uygulanacak.
Konuyla ilgili Ulaþtýrma ve
Altyapý Bakanlýðý' tebliði Resmi Gazete'de yayýmlanarak
yürürlüðe girdi.
Tavan fiyat üç ay geçerli
olacak. Uygulama süresince
yetki belgesi sahipleri, belirlenen tavan ücret tarifesindeki
ücretleri uygulayacak. Tebliðdeki tavan ücret tarifesi, KDV
dahil olarak belirlendi.
Karayoluyla yurt içi yolcu
taþýmacýlýðýnda uygulanacak
tavan ücret tarifesi þöyle:
"101-115 kilometre 84 TL,
116-130 kilometre 90 TL,
131-150 kilometre 96 TL,
151-175 kilometre 102 TL,
176-200 kilometre 108 TL,

201-250 kilometre 114 TL,
251- 300 kilometre 126 TL,
301-350 kilometre 132 TL,
351-400 kilometre 138 TL,
401-450 kilometre 144 TL,
451-500 kilometre 150 TL,
501-550 kilometre 156 TL,
551-600 kilometre 162 TL,
601-650 kilometre 168 TL,
651-700 kilometre 174 TL,
701-800 kilometre 180 TL,
901-1000 kilometre 222 TL,
1001-1100 kilometre 241 TL,
1101-1200 kilometre 264 TL,
1201-1300 kilometre 282 TL,
1301-1400 kilometre 306 TL,
1401-1500 kilometre 329 TL,
1501-1625 kilometre 353 TL,
1626-1750 kilometre 370 TL,
1751-1875 kilometre 394 TL,
1876-2000 kilometre 417 TL,
2001 kilometre ve üzeri 441
TL."
(Haber Merkezi)

Hattuþili Takýmý, 'Hiturist' Projesi ile
TEKNOFEST finallerine katýlacak.
Çorum Mimar Sinan Anadolu Lisesi
"Hattuþili" takýmý TEKNOFEST finallerinde hak ettiði yeri aldý. 2021 Eylül ayýnda
Ýstanbul Atatürk Havaalanýnda TÜBÝTAK
ve Teknofest iþbirliðiyle bu yýl birincisi düzenlenen Liseler Arasý Turizm Teknolojileri Yarýþmasýna Mimar Sinan Anadolu
Lisesi "Hattuþili" takýmý da katýlacak.
Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nden
yapýlan açýklamada konuyla ilgili þu bilgiler verildi:
"Biliþim Teknolojileri Öðretmeni Esma
Erdoðan tarafýndan danýþmanlýðý yürütülen projenin amacý; Çorum ve yöresinin,
ulusal ve uluslararasý pazarda daha fazla tanýnýr hale gelmesinde, þehrin az bilinen yönlerinin ön plana çýkarýlarak, tanýtým ve bilinirliðin önemini ortaya koymak
için þehirlerarasý seyahatlerde yol üzeri
gerçekleþen ani planlamalara yönelik ergonomik bir çözüm getirilmesidir. Bu
amaca yönelik olarak kategorik olarak tasarlanan bir web sitesi oluþturulacaktýr.
Oluþturulan web sitesi bir karekod ile iliþkilendirilecektir. Oluþturulan karekod uygulamasý reklam tabelalarý ve afiþlerle
þehrin farklý giriþlerine yerleþtirilecektir.
Bunun yaný sýra þehrin merkezi yerlerine
de ayný karekodlarýn yerleþtirilmesi planlanmaktadýr. Oluþturulan site karekod uygulamasý ile iliþkilendirilerek ziyaretçilerin
kullanýmýna sunulacaktýr. Bu uygulamalar ile þehirlerarasý geçiþlerde zevke yönelik hýzlý bir ziyaret imkâný oluþturulmuþ,
þehrin az bilinen yönleri de ön plana çýkarýlarak kýsa planlamalar yapýlmasýnda
rehber olunmuþ böylece þehrin tanýnýrlýðý
ve bilinirliði artýrýlýp, ekonomik canlýlýðý
saðlanmýþ olacaktýr.
Danýþman Öðretmeni Esma Erdoðan
ve proje takýmýnda yer alan öðrencilerimiz Faruk Kurt, Musab Kartal ve Ümmü
Seleme Durhan'ý tebrik eder baþarýlarýnýn devamýný dileriz." (Haber Merkezi)

15 Temmuz yarýþma sonuçlarý belli oldu
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü kapsamýnda düzenlenen, ortaokul ve lise öðrencilerinin katýlým saðladýklarý yarýþmada kompozisyon ve resim kategorilerinde dereceye giren
eserler belirlendi.
Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nden
yapýlan açýklamaya göre;
Ortaokullar arasý resim kategorisinde; Bahçelievler Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu'ndan Ecrin Esila Karaçam
birinci, Ýskilip Azmimilli Ortaokulu'ndan
Zeynep Çörüþ ikinci, Yýldýrým Beyazýt
Ýmam Hatip Ortaokulu'ndan Zeynep Ecrin Boyvat üçüncü,
Liseler arasý resim kategorisinde;
Güzel Sanatlar Lisesi'nden Derya Aydýn

birinci, Baþöðretmen Anadolu Lisesi'nden Gönülsu Gönüllü ikinci, Mehmetçik Anadolu Lisesi'nden Ali Eren Aðbal üçüncü oldu.
Ortaokullar arasý kompozisyon kategorisinde; 80. Yýl Cumhuriyet Ortaokulu'ndan Fatma Sude Aksoy birinci, Mecitözü Yatýlý Bölge Ortaokulu'ndan Gaye
Akça ikinci, Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu'ndan Ýremsu Gülbeyaz üçüncü,
Liseler arasý kompozisyon kategorisinde; Alaca Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nden Melek Kaplan birinci, Bahçelievler Anadolu Lisesi'nden Burcu Doðan
ikinci, 15 Temmuz Þehitleri Fen Lisesi'nden Cansu Ünal üçüncü oldu. (Haber Merkezi)

