Çorum FK, Burak'ý duyurdu

Samsunspor ile hazýrlýk
maçý oynanacak

Kýrmýzý-Siyahlýlar, Burak Çalýk'ý duyurdu.
Yeniz sezonuna þampiyonluk hedef ile çýkan Çorum FK yönetimi yeni sezon için iddialý transferler yapýyor. Geçtiðimiz gün Süper
Lig'de forma giyen Murat Yýldýrým'ý kadrosuna katan Kýrmýzý-Siyahlýlarýn sosyal medyada heyecan yarattýðý video netlik kazandý.
Videoda, Çorum FK Baþkaný Fatih Özcan'ýn imzasý bulunan bir mektubun bir futbolcuya gönderildiði görülmüþ mesajda ise
"#RotaÞampiyonluk sloganýyla çýktýðýmýz
þampiyonluk yolunda bizimle omuz omuza
savaþmaya davet ediyorum" ifadeleri yer alý-

Çorum FK, Samsunspor ile
hazýrlýk maçý yapacak. Yeni sezon
hazýrlýklarýný tesislerde yaptýðý idmanlar ile sürdüren Kýrmýzý-Siyahlýlar hazýrlýk maçýnda
Samsunspor ile karþýlaþacak.
Kýrmýzý-Siyahlýlardan yapýlan
açýklamada 7 Aðustos saat
18'de Nuri Asan Tesislerinde
Samsunspor ile hazýrlýk maçý
yapýlacaðý duyuruldu.
(Abdulkadir Söylemez)

yordu. Dünkü gazetemizde yer alan haberdeki gibi videoda yer alan "gizemli" ismin
Samsunspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Burak Çalýk olduðu kesinleþmiþ oldu.
Kulüp söz verdiði gibi saat 19.19'da Burak çalýk'ý yaptýðý paylaþým ile açýkladý.
Kulüp 32 yaþýndaki forvet ile iki yýllýk sözleþme imzalandýðý duyurdu.
340 maçta 89 gol atan Burak Çalýk daha
önce sýrasý ile Anagold 24Erzincanspor, Altay, Adanaspor, Balýkesirspor, Adana Demirspor, Denizlispor ve Samsunspor formalarý giydi.
(Abdulkadir Söylemez)

Murat Yýldýrým

Fatih Özcan

Yýlmaz Kaya güven tazeledi

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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75 Kuruþ

Yýlmaz Kaya

Ticaret ve Sanayi Odasý Fuar
Kompleksi alanýnda gerçekleþen
Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði
6. Olaðan Genel Kurul toplantýsýnda mevcut baþkan Yýlmaz Kaya yeniden birlik baþkanlýðýna seçilerek güven tazeledi. Genel kurulda bir konuþma yapan Birlik
Baþkaný Yýlmaz Kaya, en büyük
hassasiyetlerinin üreticinin elindeki sütü alýp gününde parasýný
ödemek olduðunu söyledi. 7’DE

ÇORUM AÞILAMADA

SARI KATEGORiDE
Koronavirüs salgýnýndan korunmak için en etkili yol olarak ifade edilen
aþýlama çalýþmasýnda illerin performans haritasý yayýnlandý. Karadeniz'de aþýlamada 10 il sarý, beþ il turuncu, iki il kýrmýzý, bir il de mavi.
En az bir doz aþý olmuþ 18 yaþ
ve üstü aþýlanma oranlarýna
göre hazýrlanan illerin performans haritasý yayýnlandý. Karadeniz bölgesinde bulunan illerden 10 il sarý, beþ il turuncu, iki il
kýrmýzý, bir il de mavi kategoride yer
alýyor. Çorum bölgede en çok aþýlamanýn yapýldýðý iller sýralamasýnda altýncý sýrada yer aldý. 8’DE

"Basýnýn sesi
tamamen
kapatýlmak
istenmektedir"
24 Temmuz Basýn Bayramý
nedeniyle bir açýklama yapan
Çorum Hitit Gazeteciler ve
Yayýncýlar Derneði (HGYD)
BaþkanýBirkan Demirci,özgür
basýnýn demokrasinin teminatý olduðunu belirterek, "24
Temmuz 1908 tarihinde basýnda sansürün kaldýrýlmasý
ile demokrasi ve özgürlük yolunda önemli bir adým atýlmýþ
oldu" dedi.
2’DE

"Odak noktamýz okullarýn açýlmasý"
Ziya Selçuk

Birkan Demirci

Milli Eðitim Bakaný Ziya Selçuk son dönemdeki vaka artýþlarýnýn okullarýnýn açýlýþ tarihini etkileyip etkilemeyeceði yönündeki soruya
"Þu andaki bakýþ açýmýz okullarýn 6 Eylül tarihinde açýlmasýyla
ilgili. Odak noktamýz okullarýn açýlmasý" yanýtýný verdi. 2’DE

Þoför esnafý garajda bayramlaþtý
Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'nda geleneksel hale gelen bayramlaþma törenine Hitit Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Baþkaný Erdoðan Çerikçi, Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, MHP
Belediye Meclis Üyesi Selim Güloðlu ile çok sayýda oda üyesi kamyoncu ve nakliyeci esnafý katýldý. 7’DE

Türkiye Bisiklet Federasyonu
tarafýndan düzenlenen 15
Temmuz Yol Bisikleti Yarýþlarý
iptal edildi. Çorum ve Osmancýk'ý temsilen yarýþa katýlan
sporcu Daim Çaðlayan Derindere'nin yaþadýðý aksaklýklara kendilerinin de üzülerek
þahit olduklarýný ifade eden
Osmancýk Durukan Sürücü
Kursu Müdürü Ercüment Adýyaman ihmali olan herkesi kýnadýklarýný söyledi.
4’TE

Buharaevler‘de
yaðmursuyu hattý
çalýþmalarý sürüyor
Çorum Belediyesi içme suyu, kanalizasyon ve yaðmur suyu tahliye hattý çalýþmalarýna devam ediyor. Son iki yýllýk
süre içinde 25 bin metreden fazla yaðmur suyu hattý döþendiði açýklandý. Buharaevler Mahallesi Buhara 3. Sokak'ta
yapýlan 475 metrelik yaðmur suyu hattýnýn tamamlanmasýyla su baskýnlarýnýn
en aza ineceði ifade edildi.
5’TE

"Köylerde alýnmayan çöplerden
belediye sorumlu deðildir"

HOÞÇA-KAL
Yusuf
DEMiRLENK

ÝYÝ SORUN SAÐLAM CEVAP ALIN
- YAZISI 2’DE

"HESAPLAÞMA OLMADAN
HELALLEÞME OLMAZ" 4’TE

Yol bisikleti
yarýþlarý
iptal edildi

Dursun Kanmýþ

Kurban Bayramý nedeniyle köylerde çöplerin alýnmamasý nedeniyle kendilerine
bir çok þikayet geldiðini belirten Sungurlu
Belediyesi Temizlik
Ýþleri Sorumlusu Dursun Kanmýþ "Köylerin yol ve temizlik iþleri Özel Ýdare yetkisindedir ve Sungurlu
Belediyesi ile hiç bir
alakasý
bulunmamaktadýr" dedi. 5’TE

TARÝH KOKAN
SOKAK
6’DA

Bin 464 adet kurbanlýk kesildi
Çorum Belediyesi, Kurban Bayramý'nda mezbaha ve kesim alanýný
kullanan vatandaþlara çeþitli ikramlarda bulunurken, Bayram süresince 245 büyük baþ, bin 220 küçükbaþ olmak üzere toplam bin
464 adet kurban kesimi gerçekleþtirildi.
3’TE

'YILDIZLAR DA KAYAR'
OSMANCIK'TA ÇEKÝLÝYOR 2’DE

ÖZBEKMEZ
BÝRÝNCÝ OLDU

4’TE

2
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HOÞÇA-KAL

Birkan Demirci

Demirci: Basýnýn
sesi tamamen
kapatýlmak
istenmektedir
Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði
(HGYD) Baþkaný Birkan Demirci özgür basýnýn
demokrasinin teminatý olduðunu belirterek, basýnýn milletin müþterek sesi olduðunu vurguladý.
24 Temmuz Basýn Bayramý nedeniyle bir
açýklama yapan Birkan Demirci "Osmanlý'nýn
özellikle son zamanlarýnda çýkan gazeteler sansür memurlarýnýn kontrol ve denetiminden geçtikten sonra yayýnlanýyordu. 24 Temmuz 1908
tarihinde basýnda sansürün kaldýrýlmasý ile demokrasi ve özgürlük yolunda önemli bir adým
atýlmýþ oldu. Bu tarihten itibaren 24 Temmuz
"Gazeteciler ve Basýn Bayramý" olarak kutlanmaktadýr" ifadesini kullandý.
Demirci açýklamasýný þöyle sürdürdü:
Demokratik sistemlerin vazgeçilmezlerinden
biri olan basýn; doðru bilgileri toplayarak ve haberleþtirerek, halkýn haber alma ve bilgi edinme
hakkýný saðlamada, halkýn her kesiminin temel
hak ve özgürlüklerin korunmasýnda, kamu hizmetlerinin toplum adýna denetiminde büyük öneme sahiptir. Halkýn her kesiminin düþüncelerini
baþkalarý ile paylaþmasýna aracý olan basýn kuruluþlarý, toplumsal bir görevi icra etmektedirler.
Halkýn her kesiminden kiþilerin basýn yoluyla sýkýntýlarýný, taleplerini, toplumsal olaylara tepkilerini ifade etme imkâný bulmalarýný saðladýklarý bir
mecradýr. Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün dediði
gibi: Basýn, milletin müþterek sesidir.
Fakat ne acýdýr ki basýnýn sesi kýsýlmak hatta tamamen kapatýlmak istenmektedir. Basýn
özgürlüðü ve tarafsýzlýðýnýn, günümüz Türkiye'sinde ne derece uygulandýðýný düþünmek lazým. Adalet bir gün herkese lazým olacaðý gibi
dert ve sýkýntýlarýný anlatabilme özgürlüðü de bir
gün herkese lazým olacaktýr. O yüzdendir ki 24
Temmuz basýn bayramýný siyasiler gibi yalandan kutlamanýn bir anlamý yok. Gönülden gelerek kutlayanlar hariç, bir çiçek göndermekle veya yalandan yazýlmýþ bir kutlama mesajý ile göz
boyamaya çalýþmak çok da ahlaki olmuyor. Ayný zamanda samimiyetsiz bir mesajla gözü boyanan basýn mensuplarý varsa onlarýnda basýn
sýfatlarýndan þüphe etmek gerekir. Basýn bayramý olarak kutlanan bu günde bile bazý kendini
basýn mensubu olarak gören kiþilerin diðer basýn mensuplarý hakkýnda "Basýn deðil, besin
mensubu" gibi sözler ile tarafsýzlýðý ve özgür düþünceyi sadece kendi gibi düþünenlerin vasýflý
basýncý olduðunu, harici düþünenlerin ise "Basýn deðil besin mensubu soytarýlar" olduklarýný
sanan küçük zihniyetteki kiþilere basýndan kimsenin tepki vermemiþ olmasý da düþündürücü.
Aziz Nesin'in hikayesinde olduðu gibi "bu
milletin yüzde 65'i aptaldýr demek yerine yüzde
35'i akýllýdýr deseydim el üstünde tutulurdum.
Çünkü herkes kendisini yüzde 35'in içinde görürdü" dediði gibi basýn mensubundaki arkadaþlarýn hepsi kendisine "besin mensubu" sözünü
yakýþtýrmamýþ. Peki bu sözle kim ya da kimler
kastedilmiþtir. Þiirin ve þairin tek tanýmý vardýr
þiir yazmýþ olmasý. Þiirin ve þairin iyisi veya kötüsü olmaz, aþk yaþayan þair aþk þiiri yazar
kavga eden kavga þiiri yazar. Basýn mensubunun da iyisi ya da kötüsü olmaz. Ýyi ya da kötü;
yapýlan haberin muhatabýna göre deðiþir.
(Abdulkadir Söylemez)

SORU) Bunalýmýn yaygýn olduðu çaðýmýzda sosyal dengesizliklerin arttýðý, toplumun
hasta olduðu söyleniyor. Fakat doðru çözümler
aranmýyor, hatta itiliyor.
Doðru teþhise varabilmek bakýmýndan toplumun zayýf düþme sebeplerini açýklar mýsýnýz? Kurtuluþ yolu nedir?
CEVAP) Sayýn soranýmýz, Halkla idare bir
uyum, bir amaç içinde olmazsa o toplum ya da
millet ayný idareyi yüzyýllarca sürdürürse, hastadýr. Bir vücut neresinden rahatsýz olursa olsun, yine hastadýr. Tedavisine bakýlmazsa; ya
erken ölür ya da geç. Bitkide öyledir. Haþarat
gelince hemen ölmez. Kökünden geliþmesi yine devam eder. Bir hayvan onu yese bile kökten geliþir, yine devam eder.
Nitekim uzun zaman baðýmlý yaþayan toplumlar, günün birinde egemenliðine kavuþur.
Kesin bir yaratýlýþ varsa, dünyadaki insan toplumlarýnýn ayrý ayrý olumlara sahip, ayrý millet
egemenliði, ötekilerden üstün olma gayreti
sürdürmesidir. Her ayrý toplum, kendi varlýðýný
en üstün görmek ister. Yapabilir, yapamaz o
ayrý mesele.
Milliyetçilik, toplumlarýn içinde yaþayan
olumdur, göze çarpar. Her toplumun içindeki
milliyetçiliðin varlýðý da, münakaþa götürmez.
Egemenliði o his besler. Eðer milliyetçilik hissi
yoksa o toplum ya da millet, ölmüþ demektir.

ÝYÝ SORUN SAÐLAM CEVAP ALIN
Kültür evrelerinin hepsinin kurumuþ olduðu,
o toplumun acý duymasýndan anlaþýlýr. Milliyet
hissi bulunmayan toplum, tamamen ölmüþ olduðunu gösteri.
Toplumlarýn hastalýklarýný yine beþ evresiyle izleriz. Bilindiði gibi hastalýk; zayýflýktan, güçsüzlükten, takatsizlikten sonra gelir. Zayýf ve
güçsüz düþmek: Aileden, inançtan, ekonomiden, idareden gelir. Egemenlik hýrsýnýn kaybolmasý sonucunda ölüme dönüþür.
Toplum bir defa güçsüz düþmeyegörsün.
Dýþtan öyle görünmez haþarat hücum eder ki,
akla hayale gelmedik biçimde. Önce görünmez haþarat; elleri, kollarý baðlar, sonra o topluma göz diken baþka toplumlar darbeyi indirir,
oraya egemen olur. Aslýnda baþka dediðimiz
toplum, yine hayvan tiplerin yönetimiyle darbe
indirir. Sýrasýyla bakýyoruz. Bir toplumu ele alýrsak, açýklamaya yeter. Biz toplumun adýný vermeyelim, sayýn okuyanlarýmýz nereye benzetirse benzetsin. Bir toplum.
Hangi bir toplum, iki yoldan zayýf düþer:
Bir: Özel olarak haþarat dadanýr. Yani hayvan tipler o toplumda kavram karýþtýrmaktan
baþlar, ne yapar yapar güçlü bir toplumun içine
masum bir tavýrla girerler. Önce ekonomiden
oyunlar tezgâhlarlar. Doðruluk, adalet kavramlarýný belirsiz biçimde karýþtýrýrken; inanç, aile
ve idare kavramlarýný da alt üst ederler.

Yusuf
DEMiRLENK
Ýkinci tür zayýf ve güçsüz düþmede: O toplumun kendi ihmalleriyle, kendi gafleti ve þýmarmasýyla meydana gelir. O halde de haþarat
oraya sokulur. Ýçeride ellerini kollarýný baðlarlar
ve dýþ darbe sonradan gelir. Zayýf düþen toplum böylece er-geç esir düþmeye mahkumdur.
Ýçinden de olsa, dýþtan haþaratta gelse,
toplumda hastalýktan önce zayýf düþmenin ilk
baþladýðý kurum; aile'dir.
Aileden boþ yetiþenler, kiþiliðinde zayýf ve
amaçsýz kalýr. Ekonomi, idare gibi öðrenimler
onun kiþiliðine bir þey getirmez. Seçilerek yönetime geldiði zaman, idareyi zayýf tutar ve
toplumun aile zayýflýðý yönetimde görülmeye
baþlar.
Aileden boþ yetiþen, geçiminden ve cebinden baþka bir þey düþünemez. Öðretmen olsa
amaçsýz, memur olsa amaçsýz, fabrikatör olsa
amaçsýz. Yani toplumu adýna yaþayamaz. Sadece kendini düþünen adamlar olurlar.
Zayýf ve bunalýmlý toplumlar, onlarý birleþtirecek bir amaçla bu durumdan kurtulabilirler.
Selamlar.
Özden Gazetesi ve Yayýnlarý, 11. Cilt,
sayfa 119-120-121-122

'YILDIZLAR DA KAYAR'
Osmancýk’ta çekiliyor
Osmancýk "Yýldýzlar da Kayar" isimli sinema
filmine ev sahipliði yapýyor.
Osmancýk'ýn Ýnal köyünde komedi türü bir
filmin çekimi yapýlýyor. Baþrolünde Cem Kýlýç'ýn
oynadýðý filmin çekimleri sürüyor ilçede sürüyor. Yönetmenliðini Günay Günaydýn'ýn yaptýðý
Koray Yeltekin'in yazdýðý ve Cem Kýlýç, Ceyda
Olguner, Cezmi Baskýn, Volga Sorgu, Müge
Coþkun, Hakan Burak Bozdoðan, Metin Yýldýrým, Selçuk Yerlikaya, Elif Güçkýran ve Kübra
Karen'in rol aldýðý komedi türündeki filmin Osmancýk'taki çekimleri 15 gün sürecek.
Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör
ve Muhtarlar Derneði Baþkaný Faruk Delibaþ'ýn
giriþimleri Osmancýk'ta çekilen filmin konusu þu
þekilde:
Her söylediði gündem olan, magazin haberlerinden inmeyen ülkenin Popstar Berkcan bir
gece evine dönerken kýrmýzý ýþýkta arabasýnýn
camýný temizleye çalýþan çocuk ile girdiði tartýþma, bir motorcunun kask kamerasýna takýlmýþ
ve ertesi günün flaþ haberi olarak tüm sosyal
medya sitelerinde, televizyonlarýn magazin haberlerinde birinci haber olarak konuþulmaya
baþlamýþtýr. Ülkenin gündemine oturan bu haber, kamuoyu baskýsý ile mahkemeye taþýnýr.
Mahkeme kararý ile Berkcan bu ýþýltýlý hayatýndan altý ay mahrum edilerek, bir köyde yaþamaya mahkûm edilir. Köyde oldukça zor günler
geçiren popstar, Zeynep öðretmen ve kýz kar-

deþi dýþýnda hiç kimse tanýmýyordur. Bir gün
köye ziyarete gelen kaymakam bey, köyün
muhtarýna, önümüzdeki aylarda yapýlacak festival için bir gösteri tertiplemesini ister. Muhtar
bu kadar yeteneksizin bir arada yaþadýðý köyde
bunun pek mümkün olamayacaðýný söylemeye
çalýþsa da Kaymakam dinlemeden köyden ay-

rýlmýþtýr. Çaresiz kalan muhtar devletin emaneti olan þehirli Berkcan'dan yardým ister, Berkcan da bunu Zeynep öðretmene yakýnlaþmak
adýna bir fýrsat olarak görüp kabul eder. Köy
halkýndan kurduðu orkestra ile çalýþmalara
baþlayan Berkcan'ý oldukça eðlenceli günler
beklemektedir.
(Abdulkadir Söylemez)

Milli Eðitim Bakaný Ziya Selçuk'tan yüz yüze eðitim açýklamasý:

Odak noktamýz okullarýn açýlmasý
Milli Eðitim Bakaný Ziya Selçuk son
dönemdeki vaka artýþlarýnýn okullarýnýn
açýlýþ tarihini etkileyip etkilemeyeceði yönündeki soruya "Þu andaki bakýþ açýmýz
okullarýn 6 Eylül tarihinde açýlmasýyla ilgili. Bununla ilgili Milli Eðitim Bakanlýðý
olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine
getiriyoruz, kimsenin þüphesi olmasýn.
Toplumumuzdan beklentimiz de buna
destek olmalarý yönündedir. Odak noktamýz okullarýn açýlmasý" yanýtýný verdi.
Milli Eðitim Bakaný Ziya Selçuk, bayram sonrasý 'Telafide ben de varým' etkinliklerinin son hýzla devam ettiðini, etkinliklerin aðustos ayýnda da bu þekilde
devam edeceðini ve eylül baþýndan itibaren ise okullarda olmak için hazýrlýklarý yaptýklarýný söyledi.
Hazýrlýklarýn temel noktasýný, temizlik ve hijyenin oluþturduðunu vurgulayan Bakan Selçuk, "Türk Standartlarý
Enstitüsü ile hazýrlamýþ olduðumuz
kontrol kýlavuzunun yenilenmiþ haliyle
beraber, her türlü tedbirin alýnmasý noktasýnda iþ ve iþlemlerimiz sürüyor. Bildiðiniz gibi okullarýmýzýn tamamýnýn 'okulum temiz' belgesi aldýðýný paylaþmýþtýk.
Þimdi yeniden bu temiz belgesi gündeme geliyor ve bu doðrultuda da her bir
okulumuzda denetçilerimiz incelemeler
yapýyorlar. Daha önce de paylaþmýþtým,

3 bin 300 civarýnda denetçimiz var Türkiye'de. Þimdi bu arkadaþlarýmýza bin
200 yeni denetçi arkadaþýmýz daha ekleniyor ve onlarla beraber 'okulum temiz' belgesini aðustos ayýnýn sonu itibariyle tamamlamýþ olacaðýz. Böylece
okullarýmýzýn ihtiyaçlarý varsa, bunlarý
okul açýlmadan önce halletmiþ olacaðýz" diye konuþtu.
"10 KAT ARTTIRDIK"
Bu çerçevede okullarýn açýlmasý konusunda öðretmenler, okul müdürleri, il
ve ilçe yöneticileri tarafýndan her türlü
hazýrlýklarýn sürdüðünü kaydeden Bakan Selçuk, þöyle devam etti:
Ama bu ayný zamanda bir toplumsal

Ziya Selçuk

ödevdir. Aþý olarak hem kendimizi korumak hem de okullarýn açýlmasý noktasýnda bir yol açmak söz konusu. Bütün
toplumumuzun desteðini bekliyorum,
sað duyulu davranmalarýný bekliyorum
bakanlýk olarak. Bizler bu çalýþmalarý,
hazýrlýklarý sürdürürken, 'okulum temiz'
belgesiyle ilgili hazýrlýklarý sürdürürken,
okullarýn temizlik bütçesini de 10 kat
arttýrdýk. Bu artýþla beraber okullarýn
çok daha temiz bir þekilde hizmet verebilmesinin de önünü açmýþ oluyoruz.
Ama toplumumuzun her ferdinin, çocuklarýmýzýn geleceði için, çocuklarýmýzýn eðitimi için aþý olmasý ve okullarýn
rahat açýlabilmesi için gereken desteði
vermesi çok önemli.
6 EYLÜL'DE OKULLAR
AÇILACAK MI?
Selçuk, son dönemdeki vaka artýþlarýnýn okullarýnýn açýlýþ tarihini etkileyip
etkilemeyeceði yönündeki bir soruya ise
"Þu andaki bakýþ açýmýz okullarýn 6 Eylül tarihinde açýlmasýyla ilgili. Bununla ilgili Milli Eðitim Bakanlýðý olarak her türlü
görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz, kimsenin þüphesi olmasýn. Toplumumuzdan beklentimiz de buna destek olmalarý yönündedir. Odak noktamýz okullarýn
açýlmasý" þeklinde yanýt verdi.
(ÝHA)
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HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

"Bayram
sonrasý
þehir komple
yýkanýyor"

Beklenen yaðmur geldi. Çorum'da dün 18.30 sularýnda baþlayan yaðmur etkisini yaklaþýk
45 dakika sürdürdü.
Þehirde zaman zaman kuvvetli gök gürültüleri de iþitilirken,
yaðmura hazýrlýksýz yakalanan
vatandaþlar kendilerini güvenli
yerlere alarak yaðmurun etkisini

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ýlhan vakalarda bir süre daha artýþýn yaþanabileceðini söyledi

“Aþý olmasaydý...”
Saðlýk Bakanlýðý Koronavirüs Bilim Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi Ýlhan koronavirüs
vakalarýnda bir süre daha artýþ trendinin yaþanabileceðini söyledi. Ýlhan "Aþý olmasaydý, þu an
vaka sayýsý çok daha yüksek olacaktý" dedi.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi
Ýlhan, Kurban Bayramý'nda yaþanan sosyal hareketliliðin tedirginlik oluþturduðunun söyledi. Ýlhan, "Kurban Bayramý'nda maalesef bazý vatandaþlarýmýzýn memleketlerine gittiklerinde, tatil beldelerine gittiklerinde veya seyahat sýrasýnda kalabalýklarda bir araya gelmeme koþullarýna çok uymadýklarýna þahit olduk. Bu ayýn baþýnda 4 bin 900'lere kadar düþen vakalar 11 bin
civarýný bulmuþ durumda. Bir süre daha bu artýþ
trendi yaþanacak gibi gözüküyor" dedi.
Vaka artýþlarýnýn eðer aþýlama olmasaydý
daha yüksek olabileceðine dikkat çeken Bilim
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi Ýlhan "Bu
sürece baktýðýmýzda, geçen sene ile bu zamaný
kýyasladýðýmýzda aslýnda artýþ daha da yüksek
olabilirdi. Aþýnýn gücünü kullanmamýz gerekiyor" dedi.
(ÝHA)

Prof. Dr. Mustafa Necmi Ýlhan

TiCARET BORSASINDA

kaybetmesini bekledi.
Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn yaðmur esnasýnda
belediyedeki odasýndan canlý
yayýn yaptý. Aþgýn, yaklaþýk beþ
dakika süren yayýný için "Bayram sonrasý þehir komple yýkanýyor. Mis mis! Maþallah" ifadelerini kullandý. (Haber Merkezi)

HASAT BAYRAMI
Çorum Ticaret Borsasýnda "Hasat Bayramý programý, Veteriner
Teknik Destek Hizmet Birimi ve
sosyal tesis açýlýþý" töreni düzenlenecek. Ticaret Borsasý Meclis Baþ-

kaný Yýlmaz Kaya ve Yönetim Kurulu Baþkaný Naki Özkubat törenin
27 Temmuz Salý günü saat 9'da
Borsa binasýnda düzenleneceðini
açýkladý. (Mahmut Emin Söylemez)

Bin 464 adet
kurbanlýk kesildi

Çorum Belediyesi,
Kurban Bayramý'nda
mezbaha ve kesim
hizmetiyle vatandaþlarýn yanýnda oldu.
Bayram
süresince
mezbaha ve kesim
alanlarýnda toplam
bin 464 adet kurbanlýk kesimi gerçekleþtirildi.
Mezbahanýn kapýlarýný kurban ibadetini
yerine getiren vatandaþlar için açan Çorum Belediyesi, Çorum'un dokuz ayrý
bölgesinde de kurban
kesim alanlarý oluþturdu.
Bayram süresince
245 büyük baþ, bin
220 küçükbaþ olmak
üzere toplam bin 464
adet kurban kesimi
gerçekleþtirildi. Çorum Belediyesi ayrýca
kurban kesimi için
mezbahaya ve kesim
alanlarýna gelen vatandaþlara ikramlarda
bulundu. Yaklaþýk 4
bin 500 kiþiye ekmek
arasý kavurma, çay
ve limonata ikram
eden Çorum Belediyesi bayram boyunca
da kurban ibadetini
yerine getiren vatandaþlarýn yanýnda oldu.
(Mahmut Emin
Söylemez)

Otomobil ile motosiklet
çarpýþtý: Ýki yaralý
Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpýþtýðý kazada iki kiþi
aðýr yaralandý.
Kaza, Çorum-Emirbað kara
yolunda meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre Murat E'nin (28) kullandýðý 34 KT 2185 plakalý otomobil, Yasin G. (21) idaresindeki
19 ABA 129 plakalý motosiklete
çarptý. Kazada hurdaya dönen
motosikletin üzerinden fýrlayan
ve amca çocuklarý olduðu öðreni-

len Ali G. (15) ile motosiklet sürücüsü Yasin G. (21) aðýr yaralandý. 112 Acil Çaðrý Merkezi'ne yapýlan ihbar üzerine olay yerine
saðlýk ve jandarma ekipleri sevk
edildi. Yaralýlar, ambulansla Hitit
Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi'ne kaldýrýlarak yoðun
bakýmda tedavi altýna alýndý. Kazaya karýþan otomobil sürücüsü
gözaltýna alýnýrken, olayla ilgili
soruþturma baþlatýldý.
(ÝHA)

Milletvekili Yaþar'dan Baþkan Þahiner'e ziyaret
ÝYÝ Parti Samsun Milletvekili
Bedri Yaþar, Sungurlu Belediye
Baþkaný Abdulkadir Þahiner'e
makamýnda nezaket ziyaretinde
bulundu.

Karþýlýklý sohbet havasýnda
geçen ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Þahiner, Milletvekili Yaþar'a teþekkürlerini sundu. (Bahattin Sümüþ)

"ÇORUM BÖLGEDEKi TÜM KANSER
HASTALARINA HiZMET VERECEK"

Çorum'a kurulacak olan Onkoloji
Taný ve Tedavi Merkezi, bölge illerine
de hizmet verecek.
AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan "Kanserde Bir Nefes Sýhhat" projesi kapsamýnda Kanserle Saðlýklý Yaþam Derneði (KA&DER) tarafýndan gerçekleþtirilen toplantýda dernek üyeleri ile bir
araya geldi.
Toplantýya AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Emre Turan, Ahmet Bayraklý, Dernekler Müdürü Mustafa Bayrak
ve dernek üyeleri katýldý.
"Bizlerin ve dernek baþkanýmýz
Bekir Þahin'in derdi sizlere daha fazla
nasýl katký sunarýz ve daha fazla nasýl
yardýmcý oluruz düþüncesi" diyen
Ceylan, bu amaçla Ka&Der tarafýndan
hazýrlanan iki projenin tamamlandýðýný, üçüncü projenin de hazýrlýklarýnýn
yapýldýðýný söyledi.
Her türlü desteði vermeye hazýr ol-

duklarýný anlatan Ceylan "Kanserde
Bir Nefes Sýhhat" Projesine Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ve
Ýçiþleri Bakaný Süleyman Soylu'nun
da büyük destek verdiðini ifade ederek teþekkür etti.

Konuþmasýnda kanserle mücadelenin zorluðuna iþaret eden Ahmet Sami Ceylan, kendisinin de yakýn akrabalarý arasýnda bu hastalýkla mücadele edenler bulunduðunu, kolay olmadýðýnýn farkýnda olduðunu söyledi.

Ceylan, "Daha önce tedavi olmak
için il dýþýna gidiliyordu. Mekan sýkýntýsý vardý ve biz de bunu nasýl çözeriz
çabasý içindeydik. Sonrasýnda hamdolsun Çorum'a Onkoloji Taný ve Tedavi Merkezi kazandýracaðýz. Ýlk bölü-

mü bitti. Ýkinci bölümün ihalesi için de
önümüzdeki günlerde ihale þartnamesi hazýrlanýyor. En kýsa sürede ihaleye
çýkacak ve yapým aþamasýný bitirmeyi
düþünüyoruz. Tüm cihazlarý temin ettiler biz de getirip Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'nde mevcut olarak bekliyor. Binamýz bittiði zaman bu
aletleri taþýyýp tüm Çorumlular dahil
çevre illere de hizmet verecek bir Onkoloji Taný ve Tedavi Merkezi kazandýracaðýz. Onkoloji hastanesi kurulmasýna 700 bin nüfusun altýna izin verilmiyor. Çorum 700 bin nüfusun altýnda
Türkiye'de 51 il var bizim gibi bu sadece Çorum'a izin verildi. Gerek Cumhurbaþkanýmýza, gerekse saðlýk bakanýmýza teþekkür ediyoruz. Bölgemizdeki iller de buradan faydalanabilecek. Aþý konusunda da sayýnýn artýrýlmasý lazým ne kadar çok insan aþý
olursa o kadar çok bu hastalýkla mücadele ederiz" dedi. (Furkan Kalkan)
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Amatör sporu
konuþtular

"Hesaplaþma olmadan
helalleþme olmaz"

AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, Çorum
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel
Baþkaný Sefer Kurtaran'ý ziyaret etti.
Ahlatcý "MKYK Üyemiz, Milletvekilimiz Sn.
Ahmet Sami Ceylan Ýl Baþkan Yardýmcýlarýmýz,
Gençlik ve Spor Ýl Müdürümüz ile Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Baþkaný
Sefer Kurtaran ve Yönetim Kurulu Üyelerine ziyarette bulunduk. Spor kulüplerinizin sorunlarý
ve Çorumumuzdaki amatör spor faaliyetleri üzerine görüþtük" dedi. (Mahmut Emin Söylemez)

Kargý'da nabýz yoklayýp
sorunlarý dinlediler
Yol bisikleti
yarýþlarý
iptal edildi
Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafýndan düzenlenen 15 Temmuz Yol Bisikleti Yarýþlarý iptal edildi.
Çorum ve Osmancýk'ý temsilen yarýþa katýlan sporcu Daim Çaðlayan Derindere'nin yaþadýðý aksaklýklara kendilerinin de üzülerek þahit olduklarýný ifade eden Osmancýk Durukan Sürücü
Kursu Müdürü Ercüment Adýyaman ihmali olan herkesi kýnadýklarýný söyledi.
"300'den fazla bisikletli sporcunun
katýldýðý ve en az üç ayrý kategoride
start alýnmasý gerekirken bütün sporcularýn ayný anda start almasý fiyaskolarýn
baþlangýcýydý" diyen Ercüment Adýyaman, "Yarýþçýlar otoyola çýktýðý anda
trafiðe kapatýlmasý gereken yolda yanlarýndan yüksek hýzla geçen araçlarýn
hatta týrlarýn oluþturduklarý tehlikelere
maruz kalmýþlardýr. Neyse ki bir facia
olmadan durumun farkýna varýlýp kýrmýzý bayrak açýlarak yarýþ o esnada iptal
edilmiþtir.
Þükürler olsun ki bir can kaybý olmadan bilinçsizce yapýlan bu organizasyonda faciadan dönülmüþtür. Geride bir
sürü kazazede be maddi hasarlý bisikletler kalmýþtýr. Belki de Federasyon
temsilcilerinin yaptýðý en doðru hatta
tek doðru eylem bu olmuþtur" þeklinde
açýklama yaptý.
Osmancýk Durukan Sürücü Kursu
Müdürü Ercüment Adýyaman konuya
iliþkin açýklamasýnda þunlarý ifade etti:
Bildiðiniz üzere Baþkentimiz Ankara'da düzenlenen 15 Temmuz Yol Bisikleti Yarýþlarý'nda Durukan Sürücü Kursu
Sporcusu Daim Çaðlayan Derindere
þehrimizi temsil eden tek bisikletçiydi.
300'den fazla bisikletli sporcunun
katýldýðý ve en az üç ayrý kategoride
start alýnmasý gerekirken bütün sporcularýn ayný anda start almasý fiyaskolarýn
baþlangýcýydý. Genç kategoride yarýþan
sporcumuz Daim Derindere bir sürü
olumsuzluða raðmen parkurun 20'nci
kilometrelerinden 58'inci km ortalama
hýzý yakalamýþ olup en ilerideki 30 kiþilik öncü grubun içinde yer almayý baþarmýþtýr. Sporcumuzun derece ile döneceðine inancýmýz tamdý. Bir yandan
sporcular bu þekilde mücadele ederken
yarýþ komitesinin ve federasyonun ihmalleri yüzünden bir sürü zarar ziyan
beraberinde gelmiþtir.
Bu zaman aralýðýnda takým koordinatörümüz Hakký Curkus'un takým aracýmýzla takip ederken sekiz ayrý kazaya
tanýk olmuþtur, bazýlarýna kendi imkanlarýmýzla yardýmcý olmaya çalýþsak da,
kazazedelere ambulans desteði saðlanamamasý veya kaza yerinde kalan deðeri 20 bin lira ve üzeri olan bisikletlerin
çalýnmasý veya parçalarýnýn yaðmalanmasý gibi hiçte hoþ olmayan durumlar
ortaya çýkmýþtýr.
En kötüsü de yarýþ iptal edildiðinden
kýsýtlý imkânlarla gelen, arkasýnda takým
desteði ve takým aracý olmayan ferdi
sporcularýn üstelik güvenlik gerekçesi
ile iptal edilmesine neden olan otoyolda, kendi baþýnýza bisikletlerinizi sürerek Ankara'ya gidin denilmesi olmuþtur.
Sporcumuz Daim Derindere'ye bir þey
olmasý bizi sevindiren tek hadise olmuþtur. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun etkinlikleri biraz daha ciddiye
alýp toplumuzun geleceði olan gençlerimize daha güvenli organizasyonlara
davet etmesini temenni ediyoruz, ihmali olan herkesi kýnýyoruz. (Haber Merkezi)

Çorum'da ilçeleri ziyaret eden CHP'li milletvekilleri, Kargý'da bazý ziyaretlerde bulunarak sorunlarý yerinde
tespit etti.
CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz,
Nevþehir Milletvekili
Faruk Sarýaslan, Kargý'da sivil toplum kuruluþlarýný ziyaret ederek,
sorun ve talepler hakkýnda bilgi aldý.
Çorum Ýl Baþkaný
Mehmet Tahtasýz, Kargý Ýlçe Baþkaný Hakan
Çelik ve parti yöneticileri ile birlikte; Kargý
Esnaf Kefalet Kooperatifi, Þoförler Odasý, Ziraat Odasý, Tarým
Kredi Kooperatifi ve Esnaf ve Sanatkarlar
Odasý'ný ziyaret ederek oda baþkanlarýndan sektörlerin sorunlarýný dinleyen milletvekilleri, ayrýca Kargý Yeþilköy Köyü Kadýn
Giriþimi Üretim ve Ýþletme Kooperatifi'ni ziyaret ederek kadýnlar tarafýndan üretilen
doðal ve el iþi ürünleri inceledi.
Kooperatif sayesinde hem kadýnlar gelir elde edip ev ekonomisine katký saðlýyor,
hem ürettikleri ürünleri pazarlama imkaný

buluyor, hem de eþsiz lezzetler tüketicilerin beðenisini sunuluyor.
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz ile
Milletvekilleri Durmaz ve Sarýaslan, kadýnlarýn üretime ve ekonomiye katký saðlamasýnýn güzel bir durum olduðunu dile getirerek, kooperatifin canlýlýðýnýn sürmesi,
devamýnýn saðlanmasý, ürünlerin pazarlanmasý gibi konularda gereken desteði
vereceklerini söyledi.
(Mahmut Emin Söylemez)

Özbekmez birinci oldu
Sungurlu Ýlçesi Sunguroðlu Ýlkokulu
4/B öðrencisi Ýrem Rana Özbekmez, yazmýþ olduðu "Teknoloji Baðýmlýlýðý" þiiriyle
"Saðlýklý Nesil Saðlýklý Gelecek" yarýþmasýnda il birincisi oldu.
Millî Eðitim Bakanlýðý, Özel Eðitim ve
Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüðü ile
Türkiye Yeþilay Cemiyeti arasýnda imzalanan protokol kapsamýnda öðrencilerin baðýmlýlýk konularýna duyarlýlýðýný artýrmak,
yeteneklerini teþvik etmek ve baþarýlý bulunan eserleri ödüllendirmek amacýyla gerçekleþtirilen "Saðlýklý Nesil Saðlýklý Gelecek" yarýþmasýnda ilkokullar kademesinde
edebi alanda Sunguroðlu Ýlkokulu 4/B öðrencisi Ýrem Rana Özbekmez, yazmýþ olduðu Teknoloji Baðýmlýlýðý þiiriyle il birincisi
oldu. Sunguroðlu Ýlkokulunda düzenlenen
törende öðrenciye hediyesini Okul Müdürü
Fikret Gündoðdu, Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünde düzenlenen ödül töreninde ise öð-

renciye hediyesini Ýlçe Milli Eðitim Müdürü
Ýhsan Sepetci verdi.
Ýrem Rana Özbekmez, Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðünde düzenlenen törende ise hediyesini Yeþilay Derneði Ýl Müdürü Ýsmail
Türker Ejder'in elinden aldý.
Sunguroðlu Ýlkokulu Müdürü Fikret
Gündoðdu "Düzenlenen bu yarýþma ile çocuklarýmýzýn ve gençlerimizin zararlý alýþkanlýklara karþý bilinçli bir þekilde yetiþmelerini, sigara, alkol, uyuþturucu, kumar ve
teknoloji baðýmlýlýðýnýn olumsuz ve yýkýcý
etkilerini kavramalarýný saðlayarak, teknolojinin doðru kullanýmýnýn önemini kavramalarý ve daha güvenli, daha saðlýklý bir
hayat sürmelerine katkýda bulunmasý ve
yeni neslin baðýmlýlýklara karþý farkýndalýklarýný arttýrmalarý amaçlanmaktadýr. Öðrencimizi, öðretmenimizi ve ailemizi tebrik
ediyor, öðrencimizin baþarýlarýnýn devamýný diliyoruz" dedi. (Mehmet Halim Coþkun)

Türkiye Kamu-Sen Çorum Ýl Temsilcisi ve Türk EðitimSen Þube Baþkaný Selim Aydýn, 6. Dönem Toplu Sözleþme
görüþmelerinde konfederasyonun ve baðlý sendikalarýn taleplerini açýkladý.
Kamu görevlilerinin ve emeklilerinin 2022 ve 2023 yýllarýnda alacaklarý maaþ zamlarýnýn, sosyal ve özlük haklarýnýn belirleneceði 6. Dönem Toplu Sözleþme görüþmelerinin
2 Aðustos Pazartesi günü baþlayacaðýný bildiren Selim Aydýn "Hepimizin bildiði gibi
bundan önce gerçekleþtirilen beþ toplu sözleþme süreci, kamu görevlilerinin ve
emeklilerimizin mali ve özlük haklarýna yeterli katkýyý
saðlayamamýþ adeta bir hayal kýrýklýðý yaratmýþtýr. Gerek toplu sözleþme süresinin verimli kullanýlamamasý
gerekse talepler üzerinde
yeterli pazarlýk yapýlamamasý nedeniyle toplu söz- Selim Aydýn
leþme görüþmeleri bir kör
düðüme dönüþmüþ; sorunlara çözüm üretme mekanizmasý
olmak yerine yalnýzca sorunlarýn dile getirildiði ama hiçbir
önerinin tartýþýlmadýðý bir mecra halini almýþtýr. Toplu sözleþme sistemine geçtiðimiz 2012 yýlýndan beri gerçekleþtirilen beþ dönem toplu sözleþme görüþmelerinden farklý olarak bu yýl, Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen, kamu çalýþanlarýmýzýn ve emeklilerimizin vazgeçilmez talepleri noktasýnda bir ortaklaþmaya gitmiþ, 6. Dönem Toplu Sözleþme
Görüþmelerinde, belirlediðimiz ortak talepler üzerinden birlikte pazarlýk yapma kararý almýþtýr" dedi. Selim Aydýn kamu
çalýþanlarýnýn talepleri hakkýnda þu bilgileri verdi:
Çalýþanlara, masa baþýnda hazýrlanan enflasyon hedefi
doðrultusunda ücret artýþý yapýldýktan sonra çalýþanlarýn ve
vatandaþlarýn çarþýda, pazarda karþý karþýya kaldýðý gerçek
enflasyon karþýsýnda kaderiyle baþ baþa býrakýlmasý kabul
edilemez. Yýllardýr, vatandaþlarýmýzýn zorunlu olarak tükettiði mal ve hizmet fiyatlarýndaki artýþlar, memur maaþlarý
için temel kabul edilen enflasyon oranýnýn üzerinde gerçekleþmektedir. Bu nedenle kamu çalýþanlarýnýn ücretleri mal
ve hizmet fiyatlarýnda yaþanan artýþlar karþýsýnda her yýl
erimektedir. Geçtiðimiz dönemde alýnan Hakem Kurulu Kararý gereði 2020 yýlýnýn ilk ve ikinci altý aylýk dönemleri için
yüzde 4'er olmak üzere kümülatif yüzde 8,16; 2021 yýlýnýn
her iki altý aylýk dönemi için yüzde 3'er olmak üzere kümülatif yüzde 6,1 artýþ yapýldý. Orta vadeli mali planlara bakýldýðýnda toplu sözleþme sistemine geçildiði 2012 yýlýndan
beri hedeflenen enflasyonun %5 olduðu ancak bu hedefe
hiçbir yýlsonunda ulaþýlamadýðý görülmektedir. Buna karþýn
memur ve emekli maaþlarýna yapýlacak artýþlarda hep hedeflenen enflasyon temel alýnmýþtýr. Bugüne kadar gerçekleþtirilen toplu sözleþme görüþmelerinde enflasyon farký hariç maaþlara yapýlmasý kararlaþtýrýlan artýþlar gerçekleþen
enflasyonun sürekli altýnda kalmýþtýr. Özellikle COVID-19
salgýnýn da etkisiyle 2020 yýlýndan itibaren ekonomik göstergelerin biraz daha bozulduðu görülmektedir. Buna baðlý
olarak geçtiðimiz yýl TÜFE yüzde 14,60 olmuþ, 2021 yýlý haziran ayý itibarý ile de yýllýk resmi enflasyon yüzde 17,53'e
kadar yükselmiþtir. TCMB beklenti anketinde bile 2021 yýlsonu enflasyon beklentisi yüzde 14,46; yýllýk gerçekleþen
enflasyon yüzde 17,53 iken kamu görevlilerine 2021 yýlýnýn
tamamý için yüzde 6,1'lik bir artýþ yapýlmýþtýr. Tüketici fiyatlarýndaki yükseliþ yüzde 42,89'a ulaþan toptan fiyatlardaki
artýþla birlikte deðerlendirildiðinde ekonomide her þey yolunda gitse bile uzunca bir süre daha fiyatlarýn pahalanacaðýný, alým gücündeki düþüþün süreceðini göstermektedir.
Dolayýsýyla, 2021 yýlý sonunda beklentiler gerçekleþse bile
maaþlardaki reel düþüþ sürecektir. Her ne kadar dönem
sonlarý itibarý ile maaþlara enflasyon farký eklense de bu
ödemenin geriye dönük olarak yaþanan kayýplarý karþýlamadýðý, yalnýzca anlýk bir enflasyon düzeltmesi olduðu ve
dönem içinde maaþlarýn sürekli eridiði açýktýr.
Türkiye Kamu-Sen olarak taleplerimizin tamamýný bilimsel ve ekonomik gerekçelere dayandýrýyoruz. Ortak talep
belirlerken de bu ilkeden taviz vermedik. Bugüne kadar dayanaðý olmayan, toplumsal geçerliliði bulunmayan hiçbir talebi toplumumuzun gündemine taþýmadýk. Son yýllarda,
Devletin asli ve sürekli görevlerinin Anayasaya ve kanunlara aykýrý bir þekilde kadrosuz personel eliyle saðlandýðý,
sözleþmeli, geçici, vekil gibi sýfatlar altýnda güvencesiz istihdamýn alabildiðine arttýðý görülmektedir.
Konfederasyon olarak öncelikli talebimiz, 657 sayýlý Kanunun 4. maddesinin "B" fýkrasý uyarýnca çalýþtýrýlan sözleþmeli personel ile vekil ebe, hemþire, imam, aile saðlýðý merkezlerinde görev yapan kamu dýþý saðlýk personeli ve usta
öðreticilerin memur kadrolarýna geçirilmesidir.
Kamuda sözleþmeli ve geçici personel çalýþtýrýlmasý uygulamasýna son verilmeli, idari hizmet sözleþmeli personelin hukuki statüleri belirlenmeli,
Üniversite mezunu iþçilerin de talepleri halinde memur
kadrolarýna atanmalarý saðlanarak kamuda istikrarlý ve sürdürülebilir bir istihdam rejimi oluþturulmalýdýr.
Türkiye Kamu-Sen olarak, "Hesaplaþma olmadan helalleþme olmaz. Geçmiþin hesabý kapanmadan geleceðe bakýlmaz." diyoruz.
Bu kriterimizi ortak talepler belirlenirken de ortaya koyduk. Bu nedenle 2022 ve 2023 yýllarýnýn maaþ zammý belirlenmeden önce, geçmiþ döneme iliþkin olarak ortaya çýkan erimenin giderilmesi, ekonomik olumsuzluklarýn yarattýðý yaralarýn sarýlmasýnýn zorunluluðunu ýsrarla vurguluyor,
memur ve emeklilerin ekonomik olarak kaybolan yýllarýný
geri istiyoruz. Geçtiðimiz dönemde ortaya çýkan kayýplarýmýza mahsuben taban aylýða seyyanen net 600 TL telafi artýþý istiyoruz.
Biz Türkiye Kamu-Sen olarak kanunlarýn bizlere tanýdýðý yetkiler ölçüsünde, kamu görevlilerinin masa baþý oyunlarla haklarýnýn gasp edilmesinin önüne geçmek için elimizden geleni yapmaktan geri durmayacaðýz. Kamu çalýþanlarýmýzýn haklarýnýn ilerletilmesi ve yaþanan ekonomik geliþmelerin en maðdur kesimi olmaktan kurtarýlmasý için bir
yola çýktýk. Her ne kadar sendikacýlýk anlayýþýmýz ve yöntemlerimiz farklý olsa da belirlediðimiz ortak talepler etrafýnda bir araya geldiðimiz Memur-Sen'le bu taleplerimizin gerçekleþmesi için etkili bir toplu sözleþme süreci yürütmeye
hazýrýz. Türkiye Kamu-Sen, bütün birikimi, tecrübesi ve gücüyle toplu sözleþme masasýnda yerini alacaktýr. Ekonomik tercihler, vatandaþlarýmýzý mutlu etme ve geliri adil paylaþma yönünde kullanýlýrsa kamu görevlilerinin yüzü bir
nebze olsun gülecek ve kayýplarý karþýlanacaktýr. Taleplerimizin karþýlanmasý yalnýzca kamu çalýþanlarýný deðil, piyasalarýn canlanmasýný saðlayarak çarklarýn dönmesi sonucunda tüm vatandaþlarýmýzý ve ekonomimizi rahatlatacak
bir sonuç doðuracaktýr. Memurlarýn ve emeklilerin haklarýnýn hilafýna alýnacak her türlü kararda, bu yöndeki her türlü
giriþimde muhataplar karþýlarýnda Türkiye Kamu-Sen'i bulacaktýr. Kamu çalýþanlarýnýn haklarýnýn korunmasý ve ilerletilmesi bizim asli görevimizdir.
(Mehmet Halim Coþkun)
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Memur-Sen zam
talebini açýkladý

ÇESÝAD'lýlar Çoruminia
ve misafirhaneyi gezdi

Dursun Kanmýþ

Çorum Belediyesi tarafýndan
hizmete açýlan Refakatçi Misafirhanesi, ÇESÝAD üyelerinden tam not
aldý. Millet Bahçesi'nde geleneksel
HABERÝ
bayramlaþma töreni için bir araya
ÝZLEMEK
gelen ÇESÝAD üyeleri, Belediye
ÝÇÝN KODU
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn ev
OKUTUN
sahipliðinde Millet Bahçesi, Çoruminia'yý gezdi. Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn ile birlikte misafirhaneyi inceleyen Ýstanbul
Vali Yardýmcýsý ve ÇESÝAD üyesi Levent Kýlýç, refakatçi misafirhanesinin her yerde rastlanýlan bir
proje olmadýðýný vurgulayarak "Çorum Belediyesi'nin yapmýþ olduðu Millet Bahçesi, Çoruminia
gibi güzel eserlerin sergilendiði yerlerin ardýndan
Refakatçi Misafirhanesi'ni de gezme imkâný bulduk. Gerçekten çok büyük bir ihtiyaç. Çorum,

Anadolu'nun Karadeniz baðlantýsý. 4-5 yýldýzlý
otel konforunda yataklarýn ve hizmetin yer almasý her yerde rastladýðýmýz bir hizmet deðil. Emeði geçenlere çok teþekkür ediyorum. Hem konumu hem de verilen hizmetler açýsýndan çok büyük bir hizmet olmuþ. Belediye Baþkanýmýza çok
teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu.
Türkiye'de yaygýn olmayan bir hizmetin Çorum'da olmasýndan gurur duyduðunu dile getiren ÇESÝAD Baþkaný Mehmet Yýldýrým "Refakatçi misafirhanesi alýþýk olmadýðýmýz, duymadýðýmýz hatta görmediðimiz bir proje. Türkiye'de çok
yaygýn olmayan bir proje ayný zamanda. Bunun
dýþýnda da çok güzel projeler, hizmetler var. Belediye Baþkanýmýza misafirperverliði ve hizmetlerinden dolayý çok teþekkür ediyoruz" ifadelerini kullandý.
(Haber Merkezi)

Osmancýk Belediyesi artýk
kendi elektriðini üretiyor
Osmancýk Belediyesi kurduðu güneþ
enerjisi santrali ile kendi elektriðini üretmeye
baþladý. Osmancýk Belediyesi'nden konu ile
ilgili yapýlan açýklamada "Ýlçemizin geleceðine yatýrým yapmaya devam ediyoruz. Gelir
getirici projelerimizden Güneþ Enerji Santralimiz elektrik üretmeye baþladý. Üretken belediyecilik var, Osmancýk'ta hayat var" ifadeleri
kullanýldý.
(Haber Merkezi)

"KAMU-SEN ÝLE ORTAK
ÇALIÞMA GERÇEKLEÞTÝRDÝK"
Türkiye Kamu-Sen ve KESK'e, 6. Dönem Toplu Sözleþme görüþmeleri sürecinde birlikte hareket etme çaðrýsýnda bulunduklarýný anýmsatan Yalçýn, "Davetimize
olumlu cevap veren Kamu-Sen ile birlikte
toplu sözleþme tekliflerine yönelik ortak çalýþma gerçekleþtirdik. Bu nedenle tekliflerimizi ortaklaþtýran teknik ekiplerimize teþekkür ediyorum." dedi.
"ALIM GÜCÜ AÞAÐI
YÖNLÜ SEYRETTÝ"
Yalçýn, 2019'da Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararýyla sonuçlanan toplu sözleþmeyi hatýrlatarak, "Mutabakatsýz geçen
18 ayda, enflasyon, dolar, altýn ve diðer parametrelerin yukarý yönlü, alým gücünün ve
satýn alma paritelerinin aþaðý yönlü seyir izlediði bir süreci yaþadýk." diye konuþtu.

"Köylerde alýnmayan
çöplerden belediye
sorumlu deðildir"
Sungurlu Belediyesi Temizlik Ýþleri Sorumlusu Dursun Kanmýþ köylerde çöplerinin Özel Ýdare tarafýndan alýndýðýný, kendilerinin yetki alaný içinde olmadýðýný belirterek, bu konunun Sungurlu Belediyesi ile
bir alakasýnýn olmadýðýný söyledi.
Kurban Bayramý nedeniyle köylerde
çöplerin alýnmamasý nedeniyle kendilerine
bir çok þikayet geldiðini belirten Kanmýþ
"Kurban Bayramý dolayýsýyla köylerde yaþayan bir çok hemþehrimiz bizlere 'Neden
çöplerin alýnmadýðý' hususunda sitem dolu mesajlarý ile karþýlaþtýk. Köylerin yol ve
temizlik iþleri Özel Ýdare yetkisindedir ve
Sungurlu Belediyesi ile hiç bir alakasý bulunmamaktadýr" dedi.
Kanmýþ "Sungurlu Belediyesi olarak,
Temizlik Ýþleri personelimiz 24 saat esasýna uygun olarak çalýþmaktadýr ve bu çerçevede hizmet vermektedir. Temizlik ekiplerimiz her gün olduðu gibi bayram süresi
boyunca da araç ve gereçleriyle, daha temiz bir çevre kazandýrmak için 24 saat kesintisiz hizmet vermiþtir.
Mahallelerimizin tamamýnda belirlenen
program dahilinde çöpleri topluyor ve genel temizliklerini gerçekleþtiriyor" ifadelerini kullandý.
(Mehmet Halim Coþkun)

Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL
seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023
için ise yüzde 17 zam talep etti.
4 milyon memur, 3 milyon emekli ve 700
binden fazla kamu iþçisinin beklediði zam
için görüþmeler 2 Aðustos'ta baþlayacak.
Görüþmelerden önce açýklama yapan Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleþme görüþmeleri kapsamýnda kamu görevlileri için
600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21,
2023 için ise yüzde 17 zam talep etti.
Memurlar 2022-2023 zam taleplerini bugün hükümete iletti. Sendika, 6. Dönem
Toplu Sözleþme görüþmeleri kapsamýnda
kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam
talebinde bulundu. 2022 için yüzde 21,
2023 için ise yüzde 17 zam istendi.
Memur-Sen Baþkaný Ali Yalçýn, "5'nci
dönem toplu sözleþmenin zararlarý görülmeli, 600 lira seyyanen zamla kayýplar giderilmelidir. Kamu görevlilerinin maaþlarýna/ücretlerine, hakem kararýyla üretilen
5'nci dönem toplu sözleþmenin oluþturduðu
maaþ-gelir kaybýný tazmin etmek amacýyla
net 600 lira tutarýnda seyyanen zam yapýlmalýdýr." ifadelerini kullandý.

Buharaevler'de yaðmursuyu
hattý çalýþmalarý sürüyor
Çorum Belediyesi,
Buharaevler Mahallesi'ne
yaðmursuyu
hattý yapým çalýþmalarýný sürdürüyor.
Çorum Belediyesi
içme suyu, kanalizasyon ve yaðmur suyu
tahliye hattý çalýþmalarýna devam ediyor.
Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn
"Görev süremizin ilk
iki yýlý içinde 25 bin
metreden fazla yaðmur suyu hattý döþeyerek aþýrý saðanak
yaðýþlarda
oluþan
olumsuz durumlarý en
aza indirdik. Altyapýyý
daha güçlendirmek
için çalýþmalarýmýz
devam ediyor" dedi.
Buharaevler Mahallesi Buhara 3. Sokak'ta yapýlan 475
metrelik yaðmur suyu
hattýnýn tamamlanmasý ile birlikte aþýrý
yaðýþlarda bölgede
yaþanan su baskýnlarýnýn en aza ineceðini
ifade eden Baþkan
Aþgýn, yaðmur suyu
tahliyesi noktasýnda
þehir genelinde maðduriyet yaþanan yerlerde çalýþmalar yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
(Haber Merkezi)

TALEPLERÝNÝ SUNDULAR
Sözleþmenin, 4 milyonu aþkýn kamu görevlisi ve 2 milyona yakýn memur emeklisini
doðrudan ilgilendirdiðini vurgulayan Yalçýn,
þunlarý kaydetti: "Kamu görevlilerinin maaþ
ve aylýklarýnýn 2022 yýlýnda yüzde 21, 2023
yýlýnda yüzde 17 olmak üzere iki yýl için toplam yüzde 38 artýrýlmasýný, kamu görevlilerine ayrýca toplam yüzde 6 refah payý verilmesini, mutabakat saðlanamayan 5. Dönem Toplu Sözleþmeden kaynaklý geçmiþ
kayýplarýn telafisi için de 600 lira seyyanen
zam yapýlmasýný istiyoruz."Yalçýn, hükümetten ilk teklifi, 2 Aðustos'taki birinci toplantýda beklediklerini belirterek, "Zaman ve
enerji kaybýna mahal vermemek adýna kamu iþvereninden en geç 2 Aðustos'ta ilk
oturumda masaya teklif sunmasýný istiyor
ve bekliyoruz." ifadelerini kullandý.
"SÖZLEÞMELÝ PERSONEL
KADROYA ALINMALI"
Taleplerini, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlýðýna bugün sunacaklarýný bildiren
Yalçýn, 51'i ortak olmak üzere toplam 91
maddelik teklif listesini paylaþtý:
- Kýdem aylýðýnda sýnýrlama kalkmalý,
gösterge rakamý artmalý.
- Mevcut sözleþmeli personel kadroya
geçirilmeli, kamuda sözleþmeli istihdama
son verilmeli, vekil, ebe, hemþire, imamlar
ile usta öðreticiler, fahri ve benzeri pozisyonlardaki personel kadroya geçirilmeli.
- Bayramda ayrým yapýlmamalý, kamu
görevlilerine de bayram ikramiyesi verilmeli.
- Vergi gelir kaybý üretmemeli, gelir vergisinde yüzde 15 oranýný aþan kýsým kamu
iþverenince ödenmeli.
- KÝT'lerde yüzde 15'e kadar ücret tavaný düzenleme yetkisi verilmeli. KÝT'lerde temel ücret gruplarýndan 1. grupta olanlarýn
tavaný yüzde 15, 2. grupta olanlarýn yüzde
10, 3. grupta olanlarýn yüzde 5 puan ilave
artýrýlmasýný istiyoruz.
- Derece yükselmesinde sýnýrlama sona
ermeli, kamu görevlileri öðrenim durumlarýna uygun dereceye yükselebilmeli.
- Doðum, ölüm, evlenme yardýmý ödenekleri artýrýlmalý.
- Giyecek ve yemek yardýmý ödenekleri
artýrýlmalý, kreþ hizmeti ya da ödeneði uygulamasý baþlatýlmalý.
- 2022 yýlý için 500 lira, 2023 yýlý için 650 lira tutarýnda giyecek yardýmý ödeneði verilmeli.
- Kovid-19 nedeniyle oluþan zararlar giderilmeli ve saðlanan haklar geniþletilmeli.

Taybýlýlar Kültür ve Dayanýþma Derneði'nden iade-i ziyaret
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner geçtiðimiz haftalarda Ankara'da bulunan Taybýlýlar Kültür ve
Dayanýþma Derneðini ziyaret etmiþ,
misafirperverlikleri için sosyal medya
hesabýndan teþekkürlerini iletmiþti.
Dernek Baþkaný Ýsmail Külük ve
dernek yönetimi Baþkan Þahiner'e makamýnda iade-i ziyarette bulundu.
Karþýlýklý sohbet havasýnda geçen
ziyaret sonrasý Baþkan Þahiner tüm
Çorumlularýn yanlarýnda olduklarýný ve
birlik beraberliðimizin korunmasý için
çalýþmalarýný sürdüreceklerinin altýný
çizdi.
(Furkan Kalkan)

ÝLK TOPLANTI 2 AÐUSTOS'TA
YAPILACAK
Hükümet, memur sendikalarýyla ilk toplantýsýný 2 Aðustos'ta yapacak. Memur-Sen
Baþkaný bu toplantýda hükümetin zam teklifini masaya getirmesini istedi. Zam pazarlýðýnýn aðustosun son haftasýna kadar tamamlanmasý gerekiyor. Anlaþma olmazsa
Hakem Kurulu'na gidilecek. (Haber Merkezi)
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TARiH KOKAN SOKAK

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:40
05:26
12:52
16:47
20:08
21:46

TARiHTE BUGÜN
1926- Eski Ýttihatçý ve Ýzmir Suikasti giriþimi
sanýklarýndan Kara Kemal, yakalanmak üzereyken saklandýðý tavuk kümesinde intihar etti.
1971- Türkiye - Ortak Pazar Geçici Ticaret
Anlaþmasý imzalandý.
1976- Amerika Birleþik Devletleri'nde bulunan CHP Genel Baþkaný Bülent Ecevit'e, Waldorf Astoria Oteli'nde konuþurken, Kýbrýslý
Rum Staviros Skopetrides tarafýndan suikast
giriþiminde bulunuldu.
1993- Genelkurmay Baþkaný Doðan Güreþ'in görev süresinin 1 yýl uzatýlmasýna karar
verildi.
1995- Pamukova, Sakarya'daki mühimmat
bölüðünde yangýn çýktý, cephanelik havaya
uçtu. 15 bin nüfuslu ilçe boþaltýldý.
1996- Atlanta Olimpiyat Parký'nda meydana
gelen patlamada 2 kiþi öldü. Olay yerine koþarak giden TRT kameramaný Melih Uzunyol da
kalp krizi geçirerek öldü.
2008- Ýstanbul Güngören, Güven Mahallesi'deki, Kýnalý Caddes] üzerinde bulunan Menderes Çýkmazý'nda saat 22:00 civarýnda 2 ayrý patlama meydana geldi. Patlamada 18 kiþi
hayatýný kaybetti, 154 kiþi yaralandý.
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YIL: 5 / SAYI: 1804

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

Ýskilip'te oluþturulan ve içinde
eski tip bakkaliye, fotoðraf dükkaný ve kýraathanenin bulunduðu
'Nostaljik Sokak' ziyaretçilerini
adeta tarihte yolculuk yaptýrýyor.
Ýskilip'te yaþayan Ömer Erdoðan'ýn Nostalji Sokaðý macerasý,
izlediði Yeþilçam filmlerinden etkilenerek 1960'lý ve 1970'li yýllarý
yansýtan hayalindeki fotoðrafçý
dükkânýný kurmasýyla baþladý.
Ýskilip Belediyesi'nde görevli Bilal Arýcý'nýn eskiden oturduklarý
ahþap evin bir odasýný þark köþesi yapmasýyla da devam etti.
Daha sonra kafa kafaya veren Erdoðan ve Arýcý ilçede yaþayan insanlarý geçmiþe yolculuk yaptýrmak ve dýþarýndan gelen yerli ve yabancý turistlere
hem ilçenin tanýtýmýný yapmak
hem de ziyaretçilerin güzel vakit
geçirmelerini saðlamak amacýyla "Nostalji Sokaðý" kurmaya karar verdi.
Semerciler arastasýndaki Salilerbaþý Sokak üzerinde dört iþ
yeri kiralayan iki arkadaþ içinde
fotoðrafçý, bakkaliye, kýraathanenin yer aldýðý ve yýllarca düþledikleri "Nostalji Sokaðý"ný kurdu.
Sokaðýn kuruluþ sürecinde Ýskilip Kaymakamý Muharrem Eligül
ve Ýskilip Belediye Baþkaný Ali
Sülük de büyük destek verdi.

TARÝHÝ FOTURAFÇIYA
YOÐUN ÝLGÝ
Sokakta bulunan fotoðraf
dükkaný da ziyaretçilerin büyük
ilgisini çekiyor. Yöresel bir kelime
olan 'foturafcý' isminin verildiði ve
adeta mini bir müzeyi andýran
dükkan 1960 ve 1970'li yýllara ait
bir fotoðrafçý dükkanýnýn imitasyonunu anýmsatýyor. Dükkanda
satýlýk veya teþhir edilmesi gereken ürünlerin yaný sýra 1970'li yýllara ait kasetler, pikap, televizyon, plaklar, pullar, eski çerçeveler, ecza dolabý, duvar halýsý, tel
dolap ve aile fotoðraflarý bulunuyor. Fotoðraf dükkanýný görenler
teþhir edilen eþyalarý satýn almak
istese de satýþ yapýlmýyor. Ayrýca
dükkanýn yan tarafýnda da ziyaretçilerin fotoðraf çekinmeleri için
ayrý bir alan bulunuyor.

yaptýran sokak adeta tarih kokuyor. Sokaðýn içerisinde eski bir
telefon kulübesi bulunurken, içerisinde o döneme ait ilanlar, broþürler, siyasi partilerin seçim sloganlarýnýn yer aldýðý afiþler yer
alýyor. Kýraathanede ise Ýskilip
Kaymakamlýðý ve Ýskilip Belediyesi ile vatandaþlarýn destekleriyle oluþturulan bir kütüphane
bulunuyor.
Kýraathaneye gelerek ders
çalýþan, kitap okuyan ve zeka
oyunlarýyla ilgilenen çocuklara
ücretsiz olarak yiyecek ve içecek
ikramý yapýlýyor. Bakkaliyede ise
geçmiþ yýllarda bir bakkalda satýþý yapýlan tüm malzemelerin imitasyonlarý yer alýyor.
Nostalji Sokaðýnýn temellerinin 2019 yýlýnda kiraladýklarý iþ
yeri ile temelinin atýldýðýný dile
getiren Ömer Erdoðan "2019 yýlýnda ilk olarak burada depo olarak kullanýlan iþ yerlerinden birini
kiraladým. O iþ yerini 1960-70'li
yýllardaki fotoðrafçý dükkanlarýný
anýmsatan dükkaný hazýrlayarak
iþ yerini aþtým. Ondan sonra burasý dikkat çekmeye baþladý.
Sonra açýk hava stüdyosu kurduk. Sonra kütüphanemizi açtýk.
Buraya tüm Ýskilipliler ve bu kenti sevenlerin verdikleri desteklerle bu hale getirdik. Buranýn mimarý herkes" dedi.
Ömer Erdoðan'ýn "Foturafcý"
dükkanýný gördükten sonra kendisinin de neler yapabileceðini

konusunda düþünmeye baþladýðýný dile getiren Bilal Arýcý ise
"Yaþadýðýmýz ahþap ev vardý.
Oradan etkilenerek kendime bu
binada eski eþyalarýn olduðu bir
oda oluþturmuþtum. Sonra Ömer
Bey ile görüþerek ilçeye ve ilçe
halkýna yönelik neler yapabileceðimiz konusunda fikir alýþveriþinde bulunduk. Bana çok güzel
teþvikleri oldu. Ailemin de desteðiyle sokaðýmýzý bu hale getirdik.
Bu süreçte bize desteklerini esirgemeyen Belediye Baþkanýmýz
Ali Sülük ve Kaymakamýmýza teþekkür ediyorum" diye konuþtu.

"ÝSKÝLÝP'ÝN TANITIMI VE
TURÝZMÝN GELÝÞMESÝ
NOKTASINDA
TÜM ÝMKÂNLARI
SEFERBER EDECEÐÝZ"
Ýskilip'in sahip olduðu potansiyelin belli olduðunu dile getiren
Belediye Baþkaný Ali Sülük de
"Bunlar turizm, tarým ve kýrsal
kalkýnma. Göreve geldiðimiz
günden itibaren de üzerinde çalýþmalar yürütüyoruz. Ayný fikirdeyiz, ayný düþüncedeyiz. Ýlçedeki turizm faaliyetlerinin geliþmesi adýna burasý güzel bir çalýþma oldu. Bunu da devam ettireceðiz. Burasýnýn restorasyonu ile
ilgili proje hazýrladýk. Bu yeni bir
baþlangýç olur. Ýskilip'in tanýtýmý
ve turizmin geliþmesi noktasýnda
tüm imkanlarý seferber edeceðiz"
ifadelerini kullandý.
(ÝHA)

GEÇMÝÞE YOLCULUK
YAPTIRAN SOKAKTA
TARÝH KOKUYOR
Ýnsanlarý geçmiþe yolculuk

Karadeniz rüzgârý esti
Amasya'nýn Taþova ilçesinde sahneye çýkan Ýmera Grubu, Karadeniz rüzgarý estirdi.
Boraboy Gölü Tabiat Parký'nda her yýl
düzenlenen þenlikler pandemi sebebiyle
1,5 yýl ertelenmiþti. Bu sene normalleþme sürecinde Boraboy Gölü Tabiat Parký'nda düzenlenen þenlikte Karadeniz
rüzgârý esti. Ýmera Grubu'nun konseriyle
renklenen etkinlikte Ýstanbul, Ankara,
Samsun, Çorum, Eskiþehir, Tekirdað'dan
ve birçok ilden gelen vatandaþlar Karadeniz müzikleriyle coþku ve eðlence dolu bir gece yaþadý. Vatandaþlarýn büyük
ilgi gösterdiði gecede Ýmera Grubu, seslendirdikleri parçalarla coþturdu. Konser
öncesi sanatçý Orhan Türkoðlu ve Hüseyin Ünay da sahneye çýktý. Sanatçýlarýn
söyledikleri þarkýlara vatandaþlar yöreye
özgü halk oyunlarýyla eþlik etti.
2014 yýlýnda kurulan grup Ýmera'nýn
solisti Hüseyin Ulusan, grup üyeleriyle
birlikte ÝHA muhabirine yaptýðý açýklamada "Konserlerle ilgili malum belli bir pandemi sürecinden geçtik. Bu pandemi sürecinde birazcýk bizler de kendi halimizde kaldýk ama þu anda pandeminin birazcýk daha gevþek davranýldýðý için konser aktiviteleri de aktif hale geldi" dedi.
Pandemi sürecinde iþ yapamayan
müzisyenlere destek verilmesi gerektiðini söyleyen Ulusan "Tabii ki müzisyenlere destek verilmesi gerekiyor. Bununla
birlikte müzisyenlerin de kesinlikle mesleklerinden vazgeçmemeleri ve sonuna
kadar çalýþmaya devam etmelerini öneriyoruz" diye konuþtu.
(ÝHA)

FARANJÝTE NE ÝYÝ GELÝR:
FARANJÝT ÝÇÝN DOÐAL
YÖNTEMLER -26. MEYAN KÖKÜ
Meyan kökü de boðaz aðrýsý tedavisi için
binlerce yýldýr kullanýlan
bir yöntemdir. Baðýþýklýk uyarýcý
özellikleri olduðu bilinmektedir.
- Bir çorba kaþýðý ezilmiþ meyan
kökü bir fincan sýcak su eklenir. Kapaðý kapatýldýktan sonra 5 dakika
dinlenmeye býrakýlýr. Ýçerisine istenirse 1 çay kaþýðý limon suyu eklenebilir. Günde birkaç kez tüketilebilir.
- Alternatif olarak, yarým çorba
kaþýðý meyan kökü tozu ve bal ýlýk
su içinde karýþtýrýlýr. Günde bir kez
tüketilir.
- Ayrýca meyan kökü þekerleri boðazdaki tahriþi yatýþtýrdýðý için çiðnenerek tüketilebilir.
Not: Bu uygulama diyabet, yüksek tansiyon, adrenal hastalýk ve
böbrek veya karaciðer fonksiyonlarý
sorunlarý yaþayan kiþilere tavsiye
edilmez.
7. FARANJÝTE ZENCEFÝL
ÝYÝ GELÝRMÝ?
Zencefil, boðazdaki aðrýyý ve þiþmeyi azaltmaya yardýmcý anti enflamatuar özelliklere sahiptir. Anti bakteriyel özellikleri ile virüs ve bakterileri öldürerek enfeksiyon tedavisinde
yardýmcý olur.
- Bir çay kaþýðý ezilmiþ zencefil
kökü, bir bardak suya eklenir. Beþ
dakika kaynatýlýr. Bir çorba kaþýðý bal
ve limon suyu eklenerek günde birkaç kez tüketilebilir.
- Ayrýca, günde birkaç kez bir parça taze zencefil kökü de çiðnenebilir.
8. ZERDEÇAL
Farenjit için etkili olan diðer bir
bitkisel çözüm de zerdeçaldýr. Zerdeçal, güçlü antiseptik ve anti inflamatuar özelliklere sahiptir.
- Yarým çay kaþýðý zerdeçal ve bir
fincan sýcak suya eklenir. Ýçerisine
biraz da sofra tuzu eklenir ve bu karýþým ile gargara yapýlýr.
- Yarým çay kaþýðý zerdeçal ve bir
tutam karabiber tozu bir bardak sýcak süte eklenir. Yavaþ yavaþ tüketilir. Günde 2 kez içilebilir.
9. HATMÝ KÖKÜ
Hatmi kökü, boðaz aðrýsýnýn yaný
sýra farenjit belirtileri tedavisinde de
kullanýlmaktadýr. Boðazdaki tahriþi
azaltýr.
- Bir çorba kaþýðý kurutulmuþ
hatmi kökü, bir fincan kaynar suya
eklenir.
- Kapaðý kapatýlarak 15 ila 20 dakika dinlenmeye býrakýlýr.
- Süzdükten sonra biraz bal
eklenir.
- Bu karýþým günde 2 ya da 3 bardak kadar tüketilebilir.
Not: Bu uygulama diyabetik kiþiler ve hamile veya emziren kadýnlar
için uygun deðildir.
10. FARANJÝT VE SARIMSAK
Anti inflamatuar, anti viral, anti
bakteriyel ve anti fungal özellikleri
nedeniyle, sarýmsak farenjit için en
etkili yöntemler arasýndadýr. Aktif bileþiði olan allicin, özellikle bakterileri
öldürmede çok etkilidir.
- 1 fincan sýcak suya birkaç damla sarýmsak yaðý eklenir. Bu karýþým
ile her gün günde 3 ya da 4 kez gargara yapýlabilir.
- Alternatif olarak, bir fincan kaynar suya bir çay kaþýðý rendelenmiþ
sarýmsak, çeyrek çay kaþýðý tarçýn
ve az miktarda kýrmýzýbiber eklenir.
Ýki dakika daha kaynatýlýr ve sonra
süzülür. Bu karýþým günde 2 kez tüketilebilir.
- Ayný zamanda taze sarýmsak da
pastil þeklinde emilebilir. Allicin maddesini serbest býrakmak için diþler ile
sarýmsak ezilebilir.
FARANJÝTÝ ENGELLEMEK
ÝÇÝN EK ÝPUÇLARI
- Boðaz tahriþini hafifletmek için
tavuk çorbasý içilebilir.
- Boðaz nemli tutulmalýdýr. Bu nedenle bol bol su tüketilmesi önerilir.
- Boðazý nemlendirmek için pastiller kullanýlabilir.
- Sigara dumanýndan kaçýnýlmalý
ve sigara içiliyorsa býrakýlmalýdýr.
- Bu doðal ilaçlara raðmen farenjit 1 hafta içinde geçmiyorsa en kýsa
zamana doktora görünülmelidir.
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Hizmet sektörü
güven endeksi
114,8 oldu

Þoför esnafý garajda bayramlaþtý
Reel kesim güven
endeksi 1,8 puan arttý
2021 yýlý Temmuz ayýnda reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 114,8 seviyesinde gerçekleþti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý
(TCMB) açýklamasýna göre 2021 yýlý Temmuz ayýnda reel kesim güven endeksi
(RKGE), bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 114,8 seviyesinde gerçekleþti. Endeksi
oluþturan anket sorularýna ait yayýlma endeksleri incelendiðinde, genel gidiþat, gelecek üç aydaki ihracat sipariþ miktarý, son üç
aydaki toplam sipariþ miktarý, gelecek üç aydaki toplam istihdam, sabit sermaye yatýrým
harcamasý ve mevcut toplam sipariþ miktarýna iliþkin deðerlendirmeler endeksi artýþ yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki üretim
hacmi ve mevcut mamul mal stokuna iliþkin
deðerlendirmeler endeksi azalýþ yönünde etkilemiþtir. Mevsimsellikten arýndýrýlmýþ reel
kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki
aya göre 2,3 puan artarak 112,1 seviyesinde
gerçekleþti.
Son üç aya yönelik deðerlendirmelerde,
üretim hacmi, iç piyasa sipariþ miktarý ve ihracat sipariþ miktarýnda artýþ bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiði gözlendi.
Mevcut toplam sipariþlerin mevsim normallerinin altýnda olduðu yönündeki deðerlendirmelerin zayýflayarak devam ettiði, mevcut mamul mal stoklarý seviyesinin mevsim
normallerinin üstünde olduðu yönündeki deðerlendirmelerin ise bir önceki aya göre güçlendiði görüldü.
Gelecek üç aya yönelik deðerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariþ miktarýnda bir önceki ayda artýþ bekleyenler lehine olan seyrin zayýfladýðý, ihracat sipariþ miktarýnda ise bir önceki ayda artýþ bekleyenler
lehine olan seyrin güçlendiði görüldü. Gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatýrým harcamasýna iliþkin artýþ yönlü beklentilerin de güçlendiði
gözlendi.
Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda
artýþ olduðunu bildirenler lehine olan seyrin
güçlendiði, gelecek üç ayda artýþ olacaðýný
bekleyenler lehine olan seyrin ise zayýfladýðý
görüldü. Gelecek üç aydaki satýþ fiyatýna iliþkin artýþ yönlü beklentilerin ise güçlendiði
gözlendi. Gelecek on iki aylýk dönem sonu
itibarýyla yýllýk ÜFE beklentisi bir önceki aya
göre 1,4 puan artarak yüzde 23,2 seviyesinde gerçekleþti.
2021 yýlý Temmuz ayýnda, ankete katýlan
iþyerlerinin yüzde 52,3‘ü üretimlerini kýsýtlayan faktör bulunmadýðýný belirtirken, yüzde
14,2‘si talep yetersizliðinin üretimlerini kýsýtlayan en önemli faktör olduðunu belirtmiþ,
onu sýrasýyla hammadde-ekipman yetersizliði, mali imkansýzlýklar, iþgücü yetersizliði ve
diðer faktörler izledi.
Son üç aydaki rekabet gücüne iliþkin geliþmeler deðerlendirildiðinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne iliþkin olarak bir önceki dönemde artýþ bildirenler lehine olan
seyrin ayný seviyede devam ettiði gözlendi.
Avrupa Birliði içindeki yurt dýþý piyasalardaki
rekabet gücüne iliþkin artýþ yönlü deðerlendirmelerin zayýfladýðý, Avrupa Birliði dýþýndaki yurt dýþý piyasalardaki rekabet gücüne iliþkin artýþ yönlü beklentilerin ise güçlendiði görüldü.
Ýçinde bulunduðu sanayi dalýndaki genel
gidiþat konusunda, bir önceki aya kýyasla daha iyimser olduðunu belirtenlerin oraný yüzde
15,3‘e, daha kötümser olduðunu belirtenlerin
oraný ise yüzde 8,3'e gerilerken, ayný kaldýðýný belirtenlerin oraný yüzde 76,4‘e yükseldi.
2021 yýlý Temmuz ayýnda Ýktisadi Yönelim
Anketi sonuçlarý, imalat sanayinde faaliyet
gösteren bin 698 iþ yerinin yanýtlarýnýn aðýrlýklandýrýlýp toplulaþtýrýlmasýyla elde edilerek
deðerlendirildi.
(Haber Merkezi)

Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'nda geleneksel hale gelen bayramlaþma töreni
bayramýn dördüncü günü Kamyon Garajý ve Nakliyeciler Sitesi'nde gerçekleþtirildi.
Bayramlaþma törenine Hitit
Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Baþkaný Erdoðan Çerikçi,
Marangozlar Odasý Baþkaný
Ömer Latif Akdað, MHP Belediye Meclis Üyesi Selim Güloðlu, Lokantacýlar Odasý eski
Baþkaný Ýsmet Çýtak ile çok sayýda oda üyesi kamyoncu ve
nakliyeci esnafý katýldý.
Ev sahibi Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin
Þahin bayramlaþma töreninde

Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði 6. Olaðan
Genel Kurul toplantýsýnda mevcut baþkan Yýlmaz Kaya yeniden birlik baþkanlýðýna seçilerek
güven tazeledi. Ticaret ve Sanayi Odasý Fuar
Kompleksi alanýnda gerçekleþen genel kurulda
faaliyet raporu, gelir-gider tablosu ile yönetim ve
denetleme kurulu raporlarý okunup ibraz edildikten sonra seçime geçildi. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut baþkan Yýlmaz Kaya yeniden birlik baþkanlýðýna seçildi.
Genel kurulda bir konuþma yapan Birlik Baþkaný Yýlmaz Kaya, en büyük hassasiyetlerinin üreticinin elindeki
sütü alýp gününde parasýný
ödemek olduðunu söyledi.
Yeni hizmet binasý için
Ankara yolu üzerinde 17 dönümden oluþan arsa aldýklaYýlmaz Kaya
rýný açýklayan Kaya "10 milyon liraya mal olacak projemizi sunduk. Proje
içerisinde süt toplama merkezi, idari binalar, yöresel ürünler dükkâný ve tarým marketi olacak.
Belediyeden ruhsatýmýz çýkarsa bu yýl içinde temelimizi atýp oraya geçeceðiz" dedi.
"Tarým olmazsa hayvancýlýk olmaz" diyen Kaya, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük hava yem
deposunu Çorum'a kurduklarýný bildirdi.
Çorum'un en önemli sorununun süt olduðunu, bunu da dört yýllýk süre de aþtýklarýný vurgulayan Kaya "Çorum'da en fazla yýllýk 100 ton süt
toplanýrken þuan 200-225 tonlarý gördük. 500
tonlarý görürüz Ýnþallah. Hiçbir il de Ramazan
ayýnda süt alýnmadý. Biz gece-gündüz bayram
demeden sütleri topladýk. Üreticimizin elinde sütü býrakmadýk. Bin ton sütü süt tozu yaptýrmýþýz.
3.5 milyon TL deðeri var. En büyük hassasiyetimiz üreticinin elindeki sütü alýp gününde parasýný ödemek. Bundan sonraki dört yýllýk sürecimizde de adaletli, dürüst, ilkeli bir þekilde dört yýl daha geçireceðiz" ifadelerini kullandý.
Tarým ve Orman Ýl Müdürü Orhan Sarý, Yýl-

Abonelik ve sipariþleriniz için
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BÝRLÝK VE BERABERLÝK
VURGUSU
Þoförler ve Nakliyeciler
Odasý Baþkaný Tahsin Þahin
bayramlaþma töreninde yaptýðý
konuþmada birlik ve beraberliðin önemine dikkat çekerek,
yardýmlaþma ve dayanýþma
duygularýnýn yoðun olarak ya-

þandýðý bir Kurban Bayramýna
daha eriþmenin mutluluðunu
yaþadýklarýný söyledi.
Bayramlarýn, toplum olarak
birbirimize
kenetlenmemizi
saðlayan, kýrgýnlýklarý bir kenara býrakarak mutluluklarý paylaþtýðýmýz müstesna günler olduðunu belirten Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý Baþkaný
Tahsin Þahin "Tüm Çorumlu
hemþerilerimizin, milletimizin
ve tüm Ýslam âleminin Kurban
Bayramý'ný en içten dileklerimle
kutluyorum" dedi.
Yoðun ilginin olduðu bayramlaþma töreninde misafirlere
çeþitli ikramlarda bulunuldu.
(Furkan Kalkan)

Yýlmaz Kaya güven tazeledi

GAZETESÝ VE YAYINLARI

K.K.001

kýsa bir konuþma yaparak, oda
üyeleri ve tüm Çorum halkýnýn
Kurban Bayramýný kutladý.
Bayramlaþma törenine þoför ve nakliyeci esnafýnýn ilgisi
bir hayli yoðun oldu. Oda Baþkaný Tahsin Þahin, tüm üyelerle tek tek bayramlaþýrken, konuklarý ile yakýndan ilgilendi.

Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inþaat sektörlerinde yükseldi
Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ güven
endeksi Temmuz ayýnda Haziran ayýna göre; hizmet sektöründe %5,8, perakende ticaret sektöründe %3,7 ve inþaat sektöründe %4,7 arttý.
Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge
Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre; mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ hizmet sektörü
güven endeksi Haziran ayýnda 108,5 iken,
Temmuz ayýnda %5,8 oranýnda artarak
114,8 deðerini aldý. Hizmet sektöründe bir
önceki aya göre, son üç aylýk dönemde iþ
durumu alt endeksi %9,6 artarak 112,0 oldu. Son üç aylýk dönemde hizmetlere olan
talep alt endeksi %6,5 artarak 110,5 deðerini aldý. Gelecek üç aylýk dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise
%1,8 artarak 121,8 oldu.
Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ perakende ticaret sektörü güven endeksi Temmuz ayýnda %3,7 oranýnda artarak 109,6
deðerini aldý. Perakende ticaret sektöründe
bir önceki aya göre, son üç aylýk dönemde
iþ hacmi satýþlar alt endeksi %6,0 artarak
112,4 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi %2,8 azalarak 86,9 deðerini aldý. Gelecek üç aylýk dönemde iþ hacmi-satýþlar
beklentisi alt endeksi ise %6,6 artarak
129,6 oldu.
Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ inþaat
sektörü güven endeksi bir önceki ayda 82,4
iken, Temmuz ayýnda %4,7 oranýnda artarak 86,3 deðerini aldý. Ýnþaat sektöründe bir
önceki aya göre, alýnan kayýtlý sipariþlerin
mevcut düzeyi alt endeksi %3,3 artarak
78,8 oldu. Gelecek üç aylýk dönemde toplam çalýþan sayýsý beklentisi alt endeksi ise
%5,9 artarak 93,9 deðerini aldý.
Ýnþaat sektöründe Temmuz ayýnda giriþimlerin %53,9'u faaliyetleri kýsýtlayan herhangi bir faktörün olmadýðýný, %46,1'i ise
faaliyetlerini kýsýtlayan en az bir temel faktör bulunduðunu belirtti. Ýnþaat sektöründe
faaliyetleri kýsýtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunlarý" Haziran ayýnda %26,7
iken Temmuz ayýnda ayný oranda kaldý, "talep yetersizliði" Haziran ayýnda %19,1 iken
Temmuz ayýnda %19,2 ve "diðer faktörler"
Haziran ayýnda %25,8 iken Temmuz ayýnda %22,8 oldu.
(Bahattin Sümüþ)

518 23 97

maz Kaya'nýn birliði çok iyi bir noktaya getirdiðini belirterek "Bayraðý çok yükseðe koydular daha da ileri koyacaklarýna inanýyorum. Birliði bir
adým ileri nasýl götürürüz bunun gayreti içinde
olduklarýna þahidim. Bu yönetim dört yýl sonra
daha yeni þeylerle ortaya çýkacaktýr. Birliklerimiz
Türkiye'de parmakla gösterilecek hale gelecek
yeter ki destekleyin" þeklinde konuþtu.
Vali Yardýmcýsý Orhan Tamer de Çorum'da
gördüðü birlik ve beraberliði diðer illerde görmediðini ifade ederek, "Bu birlik ve beraberliði kaybetmeden daha da ileriye götürmek Çorum'u

çok örnek bir vilayet haline getiriyor. Burasý benim görev yaptýðým 10. il. Sadece Çorum'da bu
birlik beraberliði gördüm. Bu Çorum için büyük
bir þans, daha ileriye götürün" diye konuþtu.
Genel kurula Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, Karaman Tarým ve Orman Ýl Müdürü Yusuf Þahinbaþ, Ticaret ve Sanayi Odasý
Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ÇESOB Baþkaný
Recep Gür, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Ticaret Borsasý Baþkaný Naki Özkubat,
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz ve birlik üyeleri katýldý.
(ÝHA)
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Karadeniz'de aþýlamada 10 il sarý, beþ il turuncu, iki il kýrmýzý, bir il de mavi.

ÇORUM AÞILAMADA

SARI KATEGORiDE
SUNGURLU'DA
KAN BAÐIÞI
KAMPANYASI
Sungurlu Belediyesi kan stoklarý azalan Kýzýlay'a destek vermek amacýyla
kan baðýþý kampanyasý düzenledi.
Sungurlu Belediyesi'nden yapýlan
açýklamada "Dünyayý etkisi altýna alan
korona virüs salgýnýn doðurduðu olumsuz sonuçlar maalesef Kýzýlay'ýn kan
stoklarýnýn da azalmasýna sebep oldu.
Bu noktada ülke genelinde çalýþmalarýný
sürdüren ve sýk sýk düzenlediði kan baðýþý kampanyalarýyla stoklarý tamamlamaya çalýþan Kýzýlay'a biz de Sungurlu
olarak destek verelim. Türk Kýzýlay Derneði 26-27-28 Temmuz 2021 tarihlerinde
ilçemiz Atatürk meydanýnda saat 11 ve
18:30 arasý baðýþlarý kabul edecektir.
Tüm hemþerilerimize kan baðýþýnýn önemimi hatýrlatarak, baðýþ yapmaya davet
ediyoruz" denildi. (Mehmet Halim Coþkun)
En az bir doz aþý olmuþ 18 yaþ
ve üstü aþýlanma oranlarýna göre
Karadeniz bölgesinde bulunan illerden 10 il sarý, beþ il turuncu, iki il
kýrmýzý, bir il de mavi kategoride yer
alýyor. Çorum ise yüzde 67,8'lik
oraný ile sarý kategoride.
Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca, Türkiye'de en az bir doz aþý olmuþ 18 yaþ ve üstü aþýlanma oranlarýnýn son halini paylaþtý. Paylaþýlan verilere göre Karadeniz Bölgesi'nde aþýlanma oraný en yüksek il
Amasya oldu. Amasya ayrýca Karadeniz'de 'mavi' kategoride yer alan

Araca, yorgun
mermi isabet etti
Sungurlu'da park halindeki otomobilin kaputuna yorgun mermi isabet etti.
Olay, Fatih Mahallesi'nde meydana
geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde olan 19 SB 739 plakalý otomobilin
kaporta kýsmýna, akþam saatlerinde
düðünden atýldýðý tahmin edilen yorgun
mermi isabet etti. Aracýn kaporta kýsmýnda maddi hasar oluþurken, ihbar
üzerine olay yerine gelen polis ekipleri
inceleme yaptý. Polis, ateþ eden kiþinin
kimliðinin belirlenip, yakalanmasý için
çalýþma baþlattý.
(ÝHA)

tek il oldu. Bayburt ve Gümüþhane
'kýrmýzý' kategoride yer alarak, Karadeniz Bölgesi'nde en az aþýlanma
oranýna sahip iller oldu.
Açýklanan verilere göre en az bir
doz aþý olmuþ 18 yaþ ve üstü aþýlanma oranlarý Karadeniz'de þöyle
sýralandý:
Artvin'de en az 1 doz aþý olmuþ
18 yaþ ve üstü aþýlanma oraný yüzde 68,9 (sarý). Rize: Yüzde 63,6 (turuncu). Trabzon: Yüzde 64,5 (turuncu). Bayburt: Yüzde 49,9 (kýrmýzý). Gümüþhane: Yüzde 45,1 (kýrmýzý). Giresun: Yüzde 69,9 (sarý).

Ordu: Yüzde 71,1 (sarý). Tokat:
Yüzde 64,7 (turuncu). Amasya:
Yüzde 75,1 (mavi). Samsun: Yüzde
65,6 (sarý). Sinop: Yüzde 69,3 (sarý). Çorum: Yüzde 67,8 (sarý). Kastamonu: Yüzde 67 (sarý). Karabük:
Yüzde 64,5 (turuncu). Bartýn: Yüzde 71,7 (sarý). Zonguldak: Yüzde
68,4 (sarý). Düzce: Yüzde 62,2 (turuncu). Bolu: Yüzde 69,4 (sarý).
Aþýlamada 1. doz Türkiye ortalamasý yüzde 63,61 oldu. 2. doz
Türkiye ortalamasý yüzde 38,60
olurken, 1., 2. ve 3. doz toplamý ise
66 milyon 142 bin 804 oldu.

Türkiye'de aþýlamada 'mavi' kategoride yer alan iller þunlar:
Muðla, Çanakkale, Kýrklareli,
Edirne, Balýkesir ve Amasya, kýrmýzý kategoride yer alan iller ise Iðdýr,
Gümüþhane, Bingöl, Batman, Muþ,
Diyarbakýr, Siirt, Mardin, Þanlýurfa
ve Bitlis.
Yaptýðý paylaþýmda aþýlanmanýn
önemine deðinen Bakan Fahrettin
Koca, "Tedbirli olmaz ve aþý olmazsak salgýný durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediðimiz bedelleri, kaybettiðimiz sevdiklerimizi düþünün
ve aþýnýzý olun" dedi.
(ÝHA)

ANAYASA MAHKEMESÝ
BAÞKAN VEKÝLÝNDEN
ÇORUM’A ZÝYARET
Anayasa Mahkemesi Baþkan Vekili Çorumlu Hasan
Tahsin Gökcan, Çorum'u ziyaret etti. Gökcan, Çorum
Valiliði'nde il yöneticileri ile bir araya geldi.
Çorum'a gelen Anayasa Mahkemesi Baþkan Vekili
Hasan Tahsin Gökcan, Çorum Valiliði'ni ziyaret etti.
Gökcan, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali
Osman Öztürk tarafýndan valilik binasý önünde karþýlandý. Valilik aný defterini imzalayan Gökcan daha sonra Valilik makamýna gerçek Vali Çiftçi, Baþkan Aþgýn ve
Rektör Öztürk ile bir süre sohbet etti. (Haber Merkezi)

Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý
Þahin'den Ortaköy çýkarmasý

Genç kaymakam
Çorum'a gelin oldu
Türkiye'nin en genç kadýn
kaymakamlarýndan
Emine Karataþ bir dönem
ilçesinde görev yaptýðý Çorum'a gelin oldu. Karataþ,
Çorum Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü çalýþanlarýndan Mesut Yýldýz ile hayatýný birleþtirdi.
Satý - Mustafa Karataþ
çiftinin kýzlarý Kaymakam

Emine Karataþ, Perihan Dursun Yýldýz'ýn oðullarý,
Çorum Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü personeli
Mesut Yýldýz evlendi.
1995 Yozgat doðumlu
olan Emine Karataþ, 2019
yýlýnda Laçin'de kaymakam
vekilliðine görevlendirildi.
Daha sonra kurs eðitimi
için Çorum'dan ayrýlan Karataþ, Nevþehir'in Acýgöl ilçesine Kaymakam olarak
atandý.
Çorum Belediyesi Özel

Kalem Müdürlüðü personellerinden Mesut Yýldýz ile
evlenen Acýgöl Kaymakamý
Emine Karataþ'ýn nikahýný
ise Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn kýydý.
Düðüne; Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn
yaný sýra; AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, belediye baþkanlarý, kamu kurum
ve kuruluþlarýnýn yöneticileri, bürokratlar, siyasiler
ile çok sayýda davetli katýldý. (Abdulkadir Söylemez)

Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý Çorumlu Bekir Þahin
bayramlaþmak amacýyla Ortaköy'de idi.
Þahin, Ortaköy Kaymakamý
Ömer Faruk Ateþ ve Ortaköy
Belediye Baþkaný Taner Ýsbir
ile bir araya gelerek ilçe halkýnýn bayramýný kutlayýp ilçede
yapýlan hizmetler hakkýnda bilgi aldý.
Þahin en son 1978 yýlýnda
Ortaköy'e geldiðini, o günden
bugüne dek ilçede bir çok köklü deðiþikler olduðunu, Ortaköy
Belediye Baþkanlýðýnca gerçekleþtirilen hizmetler ile yaþanabilir bir ilçe haline geldiðini,
ilçe halkýnýn yaþam kalitelerine
dokunulduðunu ve daha da kaliteli bir yaþam için çalýþan bir
belediye baþkanlarýnýn olduðunu belirterek, Ortaköy Belediye
Baþkaný Taner Ýsbir'i çalýþmalarýndan dolayý tebrik etti.
Baþkan Ýsbir ise Yargýtay
Cumhuriyet Baþsavcýsý Bekir
Þahin'in bayramlaþmak ve hizmetleri yerinde görmek için
yapmýþ olduðu ziyaretten dolayý memnun olduklarýný belirterek "kendisi ilimizin ve bizlerin

gururu, ilçemiz ve bizler için
belirtmiþ olduðu düþüncelerin-

den dolayý teþekkür ediyorum"
dedi. (Mahmut Emin Söylemez)

