AK Parti'den Laçin ziyareti

SEVK SÜRECi
E-DEVLETTEN
YAPILACAK

AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý ve beraberindekilerle birlikte Laçin'e yaptýðý ziyaretle
ilgili sosyal medya hesabýndan yaptýðý paylaþýmda "vatandaþlarýmýzla bir araya geldik, ilçemizde yapýlan ve devam etmekte olan projelerimiz hakkýnda sohbet ettik" ifadelerini
kullandý.
4’TE

Milli Savunma Bakanlýðý Askeralma Genel Müdürlüðü tarafýndan
yapýlan açýklamada "Kovid-19 salgýný nedeniyle; bulaþma riskini ortadan kaldýrmak ve temasý en aza
indirmek maksadýyla sevk sürecindeki tüm iþlemler e-Devlet'ten
yapýlacak, zorunlu durumlar dýþýnda Askerlik þubelerinde iþlem yapýlmayacaktýr" denildi.
2’DE

Erdal: Kira stopaj
vergisi kalýcý olsun
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

TSO Orman ve Aðaç Ürünleri Grubu Meclis
Üyesi Murat Erdal kira ödemelerindeki
stopajýn yüzde 20'den yüzde 10'a düþürüldüðünü hatýrlattý. Bu uygulama için
emeði geçenlere teþekkür eden Erdal,
uygulamanýn kalýcý hale getirilmesini devlet büyüklerinden beklediklerini dile getirdi.
2’DE
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www.kesinkarar.com / haber@kesinkarar.com
HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

75 Kuruþ

Murat Erdal

VALi ÇiFTÇi'DEN

AÞI OLUN
ÇAÐRISI
Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan geçtiðimiz günlerde korona virüs vakalarýnda
en çok azalan iller arasýnda yer alan Çorum'da vaka sayýlarý yeniden
yükseliþe geçmesi üzerine uyarýlar yapýlmaya baþladý. Ticaret Borsasý
hububat sezonu açýlýþýnda konuþan Vali Mustafa Çiftçi "Bu iþin baþka
bir çözümü, baþka bir mücadelesi yok. Aþý sýrasý gelen vatandaþlarýmýzý
hem kendi hem toplum saðlýðý açýsýndan aþý olmaya davet ediyorum.
Bu konuda lütfen hassasiyet gösterelim" diye konuþtu. 3’TE

Oðuzlar Belediyesi'nde
bayramlaþma töreni

Baþkan Ýsbir, minik
güreþçiyi aðýrladý

Oðuzlar Belediye Baþkaný Muzaffer Yýldýrým bayram
tatilinin ardýndan ilk mesai gününde belediye personelleri ile Altýn Koz Sosyal Tesisleri'nde bir araya gelerek tüm personelin bayramýný kutladý. Oðuzlar Belediye Baþkaný Yýldýrým "Özverili ve fedakârca çalýþmalarýndan dolayý tüm belediye personellerimize teþekkür ederim, birliðimiz beraberliðimiz daim olsun
her günümüz bayram tadýnda geçsin" dedi.
5’TE

Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Antalya-Kemer'de yapýlan Türkiye Minikler Serbest Güreþ Þampiyonasý 30 kg serbest stilde Türkiye 3. olarak bronz madalya kazanan
Yusuf Eren Koçak'ý makamýnda aðýrladý. Minik sporcu ile bir süre sohbet eden baþkan
Ýsbir sporcuya hediyeler de verdi.
7’DE

Hizmet-Ýþ’te seçim
yarýþý erken baþladý

ÝKi iLÇE

MAVi
OLDU

Çorum Hizmet-Ýþ'te; 2022 yýlý mart ayýnda yapýlmasý beklenen olaðan genel kurul öncesi baþkanlýk yarýþý þimdiden baþladý.Arslan Eceviþ
geçtiðimiz aylarda
anlaþma ile sonuçlanan Çorum Belediyesinde görev yapan
bin 500'e yakýn personeli kapsayan Toplu Ýþ Sözleþmesi'nin
sendika yönetiminin
þeffaf olmamasý nedeniyle
çalýþanlar
arasýnda rahatsýzlýða
neden olduðunu hatýrlatarak" adaylýðýný
Arslan Eceviþ
açýkladý.
4’TE

Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yayýnlanan
"Hedef Nüfusa Göre 1.Doz Aþýlama
Oraný" haritasýnda Çorum'un iki ilçesi
mavi kategoride yer aldý. Mavi renk kategorisine geçen Kargý'da aþýlama oraný yüzde 79,45 olurken, diðer mavi
renk olan Mecitözü'nde aþýlama oraný
yüzde 76,39 olarak açýklandý.
3’TE

Atýk jilet projesi hayata geçirildi
Sungurlu'da Berberler
ve Terziler Esnaf
Odasý tarafýndan baþlatýlan 'Atýk jilet kutusu projesi' kapsamýnda berberler tarafýndan kullanýlan jiletler,
atýk jilet kutusunda
toplanacak. Bu sayede toplanan jiletler
hem geliþi güzel bir
þekilde çöplere atýlmamýþ hem de geri
dönüþüme kazandýrýlmýþ olacak.
8’DE

BAKANIN ÇORUM
ZÝYARETÝ ERTELENDÝ 2’DE

Vali Mustafa Çiftçi

GAZETE VE
DERGÝ SAYISI
%13,5 AZALDI
Gazete ve dergi sayýsý 2020 yýlýnda 2019
yýlýna göre %13,5 azalarak 4 bin 746 oldu. Bu yayýnlarýn %54,4'ünü dergiler
oluþturdu. Gazete ve dergilerin tirajý,
2020 yýlýnda 2019 yýlýna göre %20,9 azaldý. Ülkemizde 2020 yýlýnda yayýmlanan
gazete ve dergilerin yýllýk toplam tirajý
996 milyon 516 bin 20 olup bunun
%94,8'ini gazeteler oluþturdu.
6’DA

KAYA: TARIM YATIRIMLARINDA
BÖLGENÝN BÝRÝNCÝSÝYÝZ 4’TE

TÝCARET BORSASI'NDA HUBUBAT
ALIMLARI BAÞLADI
2’DE

Kurtaran, futbol taban
birlikleri için destek istedi
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Baþkaný Sefer Kurtaran, futbol taban birliklerinin taleplerini
içeren bir dosya sundu ve bunlarýn hayata geçirilmesi konusunda destek istedi. AK Parti Ýl Baþkaný
Yusuf Ahlatcý ve AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile bir araya gelen
Kurtaran bir takým isteklerde bulundu.
7’DE

Þahiner: Temizlik iþleri
personelinin iþini
kolaylaþtýrmak elimizde
Sungurlu Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner, sosyal
medya hesabýndan ilçede
bulunan Kent Park'taki çöp
manzarasýný eleþtirdi. 8’DE
Abdulkadir Þahiner

BAYRAM
MANZARALARI
- YAZISI 2’DE

Serhat Þahin

"DÖRDÜNCÜ PÝK RÝSKÝ ÝLE
KARÞI KARÞIYAYIZ" 3’TE
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BAYRAM
MANZARALARI

Sevk süreci
e-Devletten
yapýlacak
Milli Savunma Bakanlýðý Askeralma Genel
Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamada sevk
sürecinde tüm iþlemlerin salgýn nedeniyle eDevlet'ten yapýlacaðýný duyurdu.
Yapýlan açýklamada "Kovid-19 salgýný nedeniyle; bulaþma riskini ortadan kaldýrmak ve temasý en aza indirmek maksadýyla sevk sürecindeki tüm iþlemler e-Devlet'ten yapýlacak, zorunlu durumlar dýþýnda Askerlik þubelerinde iþlem
yapýlmayacaktýr.
Yükümlülere, Adrese Dayalý Nüfus Kayýt
Sisteminde bulunan adresi ile eðitim birliði arasý esas alýnarak yol ve iaþe bedeli ödenecektir.
Yükümlüler kendilerine yapýlan ödemeleri kimlik
belgeleri ile PTT þubelerinden veya PTT kartý ile
PttMatiklerden alabileceklerdir. Sevk belgesini
almayanlar ile aldýðý halde sevk edildiði sýnýf
okulu/eðitim merkezlerine katýlmayanlar bakaya
iþlemine tabi tutulacaktýr. 7179 sayýlý Askeralma
Kanununun 27'nci maddesi gereðince bu duyuru yükümlülere teblið mahiyetindedir. Yükümlüler bu duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr internet adresinden ve TRT teleteksten ulaþabilirler" denildi.
(Haber Merkezi)

Uzun bir bayram tatilinden sonra hepimiz iþlerimizin baþýna döndük. Memleketimin her bir
köþesinden yine her sene olduðu gibi bu sene
de acemi kasap manzaralarýný gördük. Sanki
bu sene daha bir farklýlýk vardý; þimdi isterseniz
o farklýlýklara beraber göz atalým.
Bayram tatilinin dokuz gün olmasý açýklandýktan sonra yine klasikleþen ve artýk bir vazgeçilmez olan bayram trafiði görüntülerini yaþadýk. Özellikle büyük þehirlerimizden Anadolu'ya
doðru bir göç dalgasý yaþandý. Ýstanbul, Ankara
ve Ýzmir'den yoðun bir þekilde vatandaþlarýmýz
memleketlerine doðru hareket etti. Otoyollarýn
da ücretsiz olmasýndan dolayý ulaþým eskiye
nazaran biraz daha rahatladý. Salgýndan dolayý
geçtiðimiz sene yaz aylarýnda gelemeyen vatandaþlarýmýzdan özellikle Almanya ve yurtdýþýnda yaþayan gurbetçi vatandaþlarýmýzýn da
ülkeye gelmelerinden dolayý yoðun bir trafik
vardý. Bu noktada Ýçiþleri Bakanlýðýna ve polis
teþkilatýmýza bir teþekkür borcumuz var. Radarlarýn diz boyu olduðu ve her ilçe ve ilin giriþ çýkýþlarýnda gerçekleþtirilen denetlemelerle uzun
bir zaman sonra çok az trafik kazasý aldýðýmýz
bir yýl oldu.
Maskeyle geçirdiðimiz ilk bayram deðildi
ama bu sene biraz daha farklý bir bayram yaþandý. Vejetaryanlar artýk kurban bayramýna

SERHAT ÞAHÝN

tepki vermemeye baþladý çünkü ülkemizde yaþayan insanlarýn evlerine et girdiði bir gün olmasý artýk onlarý da endiþelendirmemeye baþladý. Sosyal medyada dolaþan ve herkesin de
takdir ettiði bir durum daha yaþandý. Mardin'e
baðlý bir köyde kesilen tüm kurbanlar cami
önünde toplandýktan sonra her eve eþit þekilde
daðýtýldý. Aslýnda olmasý gereken de buydu:
Adil ve eþit bir paylaþým. Paylaþmanýn deðerini
bir kez daha iyi anladýk diye düþünüyorum.
Vatandaþlarýmýzýn da büyük çoðunluðu bu
sene memleketlerine gitmek yerine bu dokuz
günlük tatili yazlýk mekânlara giderek deðerlendirdi. Ülke nüfusunun bir anda güneye ve batýya akýn etmesinden dolayý ülkemizde biraz
"denge" problemi yaþandý. Normalde nüfusu
181 bin olan Bodrum'un nüfusu tatil baþýnda 1
milyonu geçti, turizm canlandý, iþletmecilerin
yüzü güldü ama bir þiþe suyu da 40 liradan satmak kafalarda ayrý bir soru iþareti oluþturdu. Ýþletmelerin "beach" adý altýnda sahilleri kapatmalarý herkesin ortak kullaným alanlarýný iþgal
etmeleri de gündeme yeni sorular getirdi. Bütün
bu süreçte en üzücü iki haber doðal güzelliklerimizden geldi. Tuz gölünde dinlenme molasý
verip güneye doðru rotalarýna devam eden pelikanlar maalesef bu sene hayatlarýný kaybetti.
Ýnsan doðanýn en büyük düþmaný; tarlalarýna

su vermek için tuz gölüne akan su yataklarýný
deðiþtiren çiftçilerimizi keþke uyarabilseydik.
Bir diðer kötü haber de Salda Gölü'nden
geldi. Tüm dünyanýn bir anda keþfettiði ve "insandan uzak" olmasý tavsiye edilen o muhteþem güzelliðe bir sene içinde rögar kapaðý atýp
nargile içecek noktaya getirenler utansýn. Ýleride çocuklarýmýza gösterebileceðimiz bir doða
güzelliðimiz kalmayacak.
Ülkenin bir tarafýnda sýcak hava hâkimken;
kuzeyde ve Karadeniz'de seller ve heyelanlarla
boðuþtuk çünkü yine ayný sorunu yaþadýk, doðayý dinlemedik. Sel olan yerlere baktýðýnýzda
aslýnda þunu çok net görebilirsiniz. Yine sosyal
medyada çok sýk karþýlattýðýnýz bir fotoðraf her
þeyi anlatýyor. Ýnsanlarýn doðaya saygý göstererek yaptýklarý tahta köprü hâlâ ayaktayken; bizim sonradan doðanýn gerçeklerini hesaplamadan yaptýðýmýz beton köprü sular altýnda kaldý.
Köprü sadece karþýdan karþýya geçmek için
deðil; doðanýn dengesini de bozmadan yapýlan
bir þeydir. Bizden bin sene önceki insanlar bile
bunu hesaplarken biz acaba ne zaman doðaya
olan saygýmýzý kaybettik?
Acýsýyla tatlýsýyla bir bayram tatilini de geride býraktýk. Umarým sevdiklerinizle bir arada
güzel bir bayram geçirmiþsinizdir.
Haftaya görüþmek üzere.

ÇORUM TiCARET BORSASI'NDA

hububat alýmlarý baþladý
Atýk ithalatýna
yeni kurallar geldi
Plastik alýþveriþ poþetleriyle ilgili bakanlýktan 81 ile yeni genelge gönderildi.
Plastik atýklarýn ithal edilmesine getirilen
yasaðýn iptal edilmesinin ardýndan, atýk ithalatýna yeni kurallar geldi.
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn genelgesine göre atýk ithalatý yapacak iþletmeler, tesis inceleme raporu alacak. Hazýrlanacak raporlarda ithal edilen plastik
atýðýn temizleme süreçlerine yer verilecek. Plastik alýþveriþ poþetleri, cips-çerez
poþetleri gibi polietilen atýklarý ise yasak
kapsamýnda olacak.
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn 81 ilin
Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüklerine gönderdiði genelgesiyle, etilen polimerlerinden olan plastik atýklarýn ithalatýný yapacak tesislerin teknik þartlarýna yeniden düzenleme getiriliyor.
Genelgeye göre, plastik atýk ithalatý
yapacak iþletmeler, kayýt belgesi alabilmek için tesisin bulunduðu il müdürlüðüne
baþvuruda bulunarak atýk ithalatçýsý tesis
inceleme raporu çýkaracak.
Plastik atýk ithalatý yapacak tesisler,
farklý plastik polimerlerini ayrýþtýracak,
plastik dýþý atýklarý ayýracak, kýrma-kesme
iþlemi uygulayacak altyapýya sahip olacak, temizleme ve kimyasal iþlem uygulayarak mamül haline getirecek donanýmý
saðlayacak.
Atýk ithalatýnda, geri kazaným yapýlan
tesisin elde ettiði ürünler raporlanacak.
Atýk ithalatçýsý kayýt belgeleri, tek firmaya
baðlý olsalar da her tesis için ayrý ayrý düzenlenecek.
Hazýrlanacak raporlarda, ithal edilen
plastik atýðýn temizleme süreçlerine yer
verilecek; ýsýl, kimyasal, biyolojik iþlemler
hakkýnda detaylý bilgi verilecek.
Raporlarda tesislerin atýk yönetim planý ile katý, sývý ve gaz atýklar için atýksu ile
emisyon verileri de kayda geçirilecek.
Tesislerde lisans belgesine esas alýnan belgelerden farklý durumlar oluþmasý
halinde, inceleme iþlemi sonlandýrýlarak,
e-izin sisteminde güncelleme yapýlmasý
talep edilecek.
Güncel belgelere göre yapýlan incelemelerde tespit edilen olumsuzluklar, Çevre Kanunu'na göre cezaya tabi olacak.
Plastik atýklarýn tanýmlanmasýyla, plastik alýþveriþ poþetleri, cips-çerez poþetleri
gibi polietilen atýklarýn ithalatý ise yasak
kapsamýnda olacak.
Plastik ambalajlar, kaynaðýnda ayrý
toplanmýþ ve malzeme türlerine göre ayrýþtýrýlmýþ ancak geri dönüþümü saðlanmamýþ atýk-hurda ambalaj malzemeleri
olarak ithal edilebilecek. (Haber Merkezi)

Çorum
Ticaret
Borsasý'nda 2021 yýlý
hububat sezonu baþladý. Yýlýn ilk ürünleri
HABERÝ
satýþa sunuldu.
ÝZLEMEK
Hububat sezonuÝÇÝN KODU nun baþlamasý nedeOKUTUN
niyle Çorum Ticaret
Borsasýnda "Hasat Bayramý" programý düzenlendi. Törene Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oðuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili
Tufan Köse, Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, MHP Ýl Baþkaný

Agah Karapýçak, Saadet Partisi Ýl
Baþkaný Faruk Cýdýk, bürokratlar,
oda baþkanlarý ve çiftçiler katýldý.
Törende konuþan protokol üyeleri hasat sezonunun hayýrlý, uðurlu
ve bereketli olmasý temennisinde
bulundu. Konuþmalarýn ardýndan
borsaya sezonunu ilk ürününü getiren üreticilere ve ilk alýmý gerçekleþtiren borsa üyelerine plaket takdim edildi.
Son olarak Çorum Ticaret Borsasý bünyesinde oluþturulan Veteriner Teknik Destek Birimi ve Sosyal
Tesisin açýlýþý gerçekleþtirildi.
(Furkan Kalkan)

Erdal: Kira stopaj
vergisi kalýcý olsun
TSO Orman ve Aðaç Ürünleri Grubu Meclis
Üyesi Murat Erdal kira ödemelerindeki stopajýn
yüzde 20'den yüzde 10'a düþürüldüðünü hatýrlattý. Bu uygulama için emeði geçenlere teþekkür eden Erdal sözlerini þöyle sürdürdü:
Aslýnda bu indirimin sürekli hale getirilmesi
gerekiyor. Temmuzun sonuna kadar uzatýldý. Biz
bunun kalýcý olmasýný istiyoruz çünkü esnafýmýz
uzunca bir süredir yeni yeni iþ yapmaya baþlýyor.
Sektör temsilcileri olarak
Devlet büyüklerimizden isteðimiz budur.
CÝDDÝ FEDAKÂRLIK
SAÐLIYORUZ
Murat Erdal mobilya
sektöründe bazý ham
madde fiyatlarýnýn artmaya devam ettiðini dile getirdi. Sonbahara doðru mobilya fiyatlarýnýn artacaðýný

Murat Erdal

öngördüklerini belirten Erdal þunlarý kaydetti:
Ham maddeye gelen zamlarý mecburen yansýtmak zorundayýz. Þu anda bu zamlarý yansýtmamayla ilgili mücadele ediyoruz. Vatandaþlarýmýz bir an önce mobilya alýþveriþini yaparlarsa
kazançlý çýkacak. Þu anda maðazalarýmýz ile
imalatçýlarýn iþ birliðiyle bunu karþýlýyoruz ama
ciddi bir fedakârlýk saðlýyoruz. Özellikle düðün yapacaklara ve yeni ev alanlara yardýmcý olmak istiyoruz.
Sektör temsilcileri olarak her zaman dile getirdiðimiz gibi, hemþehrilerimizin yerli üretici ve maðazacýlardan alýþ veriþ yapmalarýný özellikle rica ediyoruz. Yerli esnafýn ve yatýrýmcýnýn kazanmasý þehrinizin geliþimine büyük
katký saðlayacaktýr.
(Mahmut Emin Söylemez)

Bekir Pakdemirli

Bakanýn Çorum
ziyareti ertelendi
Tarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli'nin Çorum'a yapacaðý ziyaretinin ertelendiði açýklandý.
Bakan Çorum ziyareti ile ilgili bilgi veren Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði baþkaný Yýlmaz Kaya, Bakan Bekir Pakdemirli'nin Çorum ziyaretinin 6 Aðustos'a ertelendiði duyurdu. (Mehmet Halim Coþkun)
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Vali Çiftçi'den
aþý olun çaðrýsý

Ýki ilçe
mavi oldu

Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan
geçtiðimiz günlerde korona virüs
vakalarýnda en çok azalan iller arasýnda yer alan Çorum'da vaka saHABERÝ
yýlarý yeniden yükseliþe geçti.
ÝZLEMEK
Pandemi sürecinin devam ettiÝÇÝN KODU
ðine dikkat çeken Çorum Valisi
OKUTUN
Mustafa Çiftçi tedbirlere uyulmasý
ve aþý yapýlmasý çaðrýsýnda bulundu.
Ticaret Borsasý hububat sezonu açýlýþýnda
konuþan Vali Mustafa Çiftçi son günlerde ülke
genelinde olduðu Çorum'da korona virüs vakalarýnda artýþ olduðunu açýkladý.
16 Temmuz tarihinde 20 olan vaka sayýsýnýn
dün itibariyle 70'e yükseldiðine dikkat çelen Vali
Çiftçi "Dün hastanemizde yapýlan testlerde 70
kiþi pozitif çýktý. Son zamanlarda yapýlan testlerin vakaya dönüþme oraný 7.80'e yükseldi. Geç-

Koronavirüs aþýsýnda Çorum'un iki ilçesi mavi renk oldu.
Çorum'un aþý haritasý belli oldu. Saðlýk
Bakanlýðý tarafýndan yayýnlanan "Hedef
Nüfusa Göre 1.Doz Aþýlama Oraný" haritasýnda Çorum'un iki ilçesi mavi kategoride
yer aldý.
Yayýnlanan haritada Çorum merkezin
yaný sýra dokuz ilçe aþýlamada sarý renk
kategorisinde yer alýrken; Bayat turuncu,
Mecitözü ve Kargý en yüksek aþýlama oraný anlamýna gelen mavi renk oldu.
Mavi renk kategorisine geçen Kargý'da
aþýlama oraný yüzde 79,45 olurken, diðer
mavi renk olan Mecitözü'nde aþýlama oraný yüzde 76,39 olarak açýklandý.
(Mahmut Emin Söylemez)

tiðimiz günlerde bu oran 7.28 idi. Ülke genelinde
son zamanlarda 5 binlere kadar düþen vaka sayýlarý tekrar 10 binlerin üzerine çýktý. Bunun ilimize yansýmalarý var. Pandemi henüz bitmiþ deðil
toplum olarak tedbirlere Çorumlular olarak uymamýz gerekiyor" dedi.
Aþýlama çalýþmalarý hakkýnda da bilgi veren
Çiftçi "Çorum'da aþýlama çalýþmalarý iyi seyrediyor. Dün aldýðým rakamlara göre 1,2 ve 3'cü doz
olarak toplam aþýlama oraný 485 bin. 530 bin nüfusumuz olduðumuzu düþünürsek 485 bin iyi bir
rakam. Ancak aþý olmayan, aþýsý çýktýðý halde
saðlýk kurumlarýna müracaat etmeyen vatandaþlarýmýzý uyarýyorum. Bu iþin baþka bir çözümü,
baþka bir mücadelesi yok. Aþý sýrasý gelen vatandaþlarýmýzý hem kendi hem toplum saðlýðý açýsýndan aþý olmaya davet ediyorum. Bu konuda
lütfen hassasiyet gösterelim" diye konuþtu. (ÝHA)

Vali Mustafa Çiftçi

"DÖRDÜNCÜ PiK RiSKi
iLE KARÞI KARÞIYAYIZ"

Abdulkadir Þahiner

Þahiner'den

aþý çaðrýsý
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir
Þahiner bir kez daha aþý çaðrýsý yaptý.
Çorumlularýn birbirinden sorumlu olduðunu söyleyen Þahiner kendisinin 2'nci
doz aþýsýný da olduðunu belirterek herkesi
aþý olmaya çaðýrdý.
Þahiner sosyal medya hesabýndan
yaptýðý paylaþýmda þu cümlelere yer verdi:
Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz.
Vakalarýn hýzla arttýðý bugünlerde aþý olmamýþ tüm hemþehrilerimi aþý olmaya davet
ediyorum. Ben 2 doz aþýmý yaptýrdým. Lütfen birbirimizin vebaline girmeyelim.
(Mahmut Emin Söylemez)

Göðüs Hastalýklarý
Uzmaný Doç. Dr. Emin
Maden son günlerde
artan Covid-19 vakalarýna dikkat çekerek
"Son 3-4 gün içinde 2
bin 2 bin artmaya baþladý. 8 binken 10 bin,
12 bin ve dün de 14
binli rakamlara geldi.
Burada bizim endiþe
ettiðimiz konu bunun
20 binli rakamlarý geçip bir dördüncü pik
yaþanma riski ile karþý
karþýyayýz" dedi.
Covid-19 vakalarýnda son zamanlarda yaþanan artýþlar hakkýnda ÝHA muhabirine
açýklamalarda bulunan Özel 100. Yýl Hastanesi
doktorlarýndan Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Doç.
Dr. Emin Maden "Vaka sayýlarý 5 binlere, 4 binlere kadar düþmüþtü. Ancak bayramýn araya girmesi, yaz dolayýsýyla insanlarýn tatil bölgelerine
göç etmesi nedeniyle sosyal mesafe kuralýna
ciddi olarak uyulmamaya baþlandý. Bu hastalýk
yakýn temas ile bulaþan bir hastalýk. Dolayýsýyla
insanlar maskesiz, mesafesiz bir þekilde yakýn
temas kurdukça bir kiþide vaka olduðu zaman
bu tedrici olarak, 2-4-6 þeklinde katlanarak artýyor. Burada biz 5 binli vakalardayken önce 6 bin,
7 bin olmuþtu. Ama son 3-4 gün içerisinde 2 bin
2 bin artmaya baþladý. 8 binken 10 bin, 12 bin ve
dün de 14 binli rakamlara geldi. Burada bizim
endiþe ettiðimiz konu bunun 20 binli rakamlarý
geçip bir dördüncü pik yaþanma riski ile karþý
karþýyayýz. Dolayýsýyla bayram dönüþünde de
virüs bulaþtýktan sonra 1 hafta 10 gün içerisinde

Kaymakamdan aþý çaðrýsý

Fatih Görmüþ

Sungurlu Kaymakamý Fatih Görmüþ ilçe genelinde yüzde 68 olan 1.
doz aþýlama oranýnýn yüzde 75'e çýkarýlmasý için herkesi aþý olmaya
davet etti.
Kaymakam Görmüþ konuya iliþkin olarak yaptýðý açýklamada "Sungurlulu hemþehrilerimiz,25 Temmuz
2021 tarihi itibariyle 1. doz aþýlama
oranlarýmýz tabloda gösterilmektedir. Hedef nüfusun en azýndan yüzde 75'ini aþýlayarak mavi kategoride
yer almak ve daha saðlýklý bir ortamda yaþamak istiyoruz. O yüzden
tüm kamu görevlilerinden, muhtarlarýmýzdan, oda baþkanlarýmýzdan
ve tüm vatandaþlarýmýzdan ricamýz
odur ki, lütfen herkes aþýsýný olsun.
Herkesi aþý olmaya davet ediyorum" þeklinde konuþtu.
(ÝHA)

Doç. Dr. Emin Maden

belirtilerin ortaya çýktýðýný varsayarsak, bayramdaki bu bir araya gelmelerin, mesafesiz bir arada bulunmalarýn neticesini biz esasýnda bayramdan sonraki 10 gün içerisinde göreceðiz.
Aðustos'un ilk haftasý ve ortasýna doðru bu rakamlar çok daha yüksek seviyelere ulaþabilir.
Burada bizi ümitlendiren aþýlanma sayýsý arttýkça, vakalar artsa bile hastalýk ve aðýr hastalýk
sayýsýndaki azalma. Eðer aþýlar etkili olursa,
evet virüs görülecektir, PCR testleri pozitif çýkacaktýr. Ama hastaneye yatý oranlarý azalacaktýr.
Ölüm oranlarý azalacaktýr, daha böyle soðuk algýnlýðý gibi þikayetler ile bu hastalýk atlatýlacaktýr
diye ümit ediyoruz" ifadelerini kullandý.
"BELLÝ BÝR ZAMAN SONRA ÜLKEMÝZDE
DAHA YOÐUN GÖRÜLECEK VARYANT
OLAN DELTA VARYANTI OLACAK"
Türkiye'de birçok þehirde görülmeye baþlayan Delta varyantý konusunda da uyarýlarda bulunan Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Doç. Dr. Emin
Maden, "Delta varyantý baskýn hale gelebilir
çünkü þu anda bütün dünyada da baskýn hale
gelmeye baþlayan varyant Delta varyantý. Hindistan'dan baþlayýp Ýngiltere'de çok yoðun vaka
sayýsýna ulaþýlan, ölüm oranlarýný ve hasta sayýlarýný artýran, ayný zamanda Fransa'da, Ýspanya'da, diðer Avrupa ülkelerinde de belli bir vaka
sayýsýna ulaþýldý. Dolayýsýyla biz sýnýrlarýmýzý
kapatmadýðýmýz için oralardan gelecek olan,
özellikle gurbetçiler vasýtasýyla tekrar bu varyantlarýn ülkemize girme riski var. Sonra tekrar
Türkiye'den oralara yayýlma riski var. Dünyada
hareketlilik arttýðý sürece, özellikle de yaz aylarýnda bu yayýlým da o hýzla devam ediyor. Bu
mutasyonlar ile birlikte belli bir zaman sonra ülkemizde daha yoðun görülecek varyant olan
Delta varyantý olacak. Ama Delta varyantý ilk
baþtakine göre daha aðýr seyirli mi diye bir soru
soracak olursanýz. Aslýnda böyle bir þey gözlemlemiþ deðiliz. Evet, daha hýzlý bulaþýyor, daha yoðun bir þekilde toplumda görülüyor. Ama
çok daha aðýr bir hastalýk tablosu da oluþturmuyor. Biz ümit ediyoruz ki, daha aðýr hastalýk
oluþturmayan varyantlar çýksýn ve toplum baðýþýklýðý ile aþýlanma ile birlikte bu pandemiden
kurtulalým. Sürekli söylediðim þey, aþýlanmadan
kaçýnýlmasýn, insanlarýmýz mutlaka aþýlarýný olsun" þeklinde konuþtu.
(ÝHA)

Ahmet Saatcý

"Þiddet raporlarýyla
tablonun vahametini
ortaya koyuyoruz"
Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet
Saatcý haziran ayý saðlýkta þiddet raporuyla ilgili yayýnladýðý mesajýnda, "Aþýlama çalýþmalarýnýn yoðunlaþtýðý, vaka sayýlarýnýn düþmeye baþladýðý haziran ayýnda da þiddet, saðlýk
çalýþanlarýnýn peþini býrakmadý" dedi.
Bir önceki aya göre kýsmi bir azalýþ görülse de yýlýn ilk altý ayýndaki vaka sayýsýnýn 88'e
ulaþmýþ olmasýnýn, durumun vahametini gözler önüne serdiðini ifade eden Saatcý "Ay boyunca, Türkiye'nin aþýlama hedefine giden
yolda büyük özveriyle çalýþan saðlýk emekçilerine yönelik 13 þiddet vakasý yaþandý. 17
saldýrganýn yer aldýðý bu vakalar dolayýsýyla
15 saðlýk çalýþaný maðdur oldu. Haziran ayýnda yaþanan þiddet olaylarýný da dâhil ettiðimizde, geride kalan altý ay boyunca, toplamda 140 saðlýk çalýþaný, 173 saldýrganýn þiddetine maruz kalmýþtýr" ifadesini kullandý.
Saatcý açýklamasýný þöyle sürdürdü:
Bu tabloya, kayda girmeyen þiddet olaylarýný da dâhil ettiðimizde, neredeyse her güne
bir þiddet olayýnýn düþtüðü sonucuna ulaþmýþ
oluyoruz. Baþta Saðlýk Bakanlýðý olmak üzere her kurumun ve toplumun her bir ferdinin
bu vahim tablodan kendine pay çýkarmasý gerekmektedir. Türkiye'de bu denli vazgeçilmez
kamu hizmeti yürütüp de bu kadar çok þiddete maruz kalan ikinci bir çalýþan kesim bulunmamaktadýr. Bu durumda akýllara "þiddet
saðlýk çalýþanlarýnýn kaderi mi?" sorusu gelmektedir. Normal koþullarda hiçbir kimsenin
bu soruya "evet" demesi mümkün deðildir.
Ancak sýradanlaþan þiddet olaylarý ve bu
olaylar neticesinde ortaya çýkan veriler, kabul
edilmese de Türkiye'de þiddetin saðlýk çalýþanlarýnýn vahim gerçeði olduðunu çok net bir
þekilde ortaya koymaktadýr. Çok daha vahim
olaný ise þiddetin; coðrafi, fiziki ve sosyal statü açýlarýndan herhangi bir sýnýr tanýmamasýdýr. Þöyle ki doðudan batýya, güneyden kuzeye her ilde her yerleþim yerinde þiddet vakalarýna rastlanmaktadýr. Ayný þekilde güvenlik
tedbirlerinin sýký tutulduðu hastanelerden, sokak sokak hasta peþinde koþan ambulanslara kadar her yerde saðlýk çalýþanlarý þiddetin
kurbaný olabilmektedir. Þiddet uygulayanlara
baktýðýmýzda da toplumun her kesiminden
kimseler olduðunu görüyoruz. Eðitimli-eðitimsiz, zengin-fakir, genç-yaþlý her bir vatandaþ,
maalesef saðlýk çalýþanlarýna þiddet uygulayabiliyor. Tüm bunlar bizlere, saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddetin toplumsal bir sorun olduðunu göstermektedir. Durum böyle olduðu
için de çözümün, daha doðrusu çözüm yollarýnýn toplum temelli olmasý kaçýnýlmaz hale
gelmektedir. Saðlýk birimlerindeki güvenlik
önlemlerinin arttýrýlmasý, cezai müeyyidelerin
kararlýlýkla uygulanmasý, ne yazýk ki rutin hale gelen þiddet olaylarýný önlemeye yetmeyecektir. Yapýlmasý gereken, saðlýk çalýþanlarýna þiddeti önlemeye yönelik "acil eylem planý"dýr. Geçen her gün, yaþanan her þiddet
olayý, saðlýk çalýþanlarýnýn tamamýný yaralamakta, meslekten soðutmaktadýr. En nihayetinde bu durum, saðlýk sisteminin hasar görmesine neden olmaktadýr. Bu tespitler ýþýðýnda, haziran ayýnda yaþanan þiddet olaylarýna
baktýðýmýzda, yine hasta ve hasta yakýnlarýný
baþ failler olarak görüyoruz. Ay boyunca tespit edilen 13 þiddet vakasýnýn 3'ünde bizzat
hastalar, 4'ünde ise hasta yakýnlarý rol aldý.
Geri kalan altý olaya ise kabaca "maganda"
diyebileceðimiz kimseler sebep oldu. Yaþanan 13 olayýn 12'si hem fiili hem sözlü olarak
gerçekleþirken bir olay sözlü olarak vuku buldu. Olaylarýn 8'i hastanelerde, 2'si ASM'lerde,
3'ü ise saha çalýþmalarý sýrasýnda meydana
geldi. Yaþanan þiddet olaylarýnýn 12'sinin
hem fiili hem sözlü, 1'inin sözlü olarak meydana gelmiþ olmasý da dikkat çekicidir. Þiddet
olaylarýnýn hedefindekiler, bu ay çoðunlukla
doktorlar oldu. Haziran ayýnda saldýrýya uðrayan doktor sayýsý 9'u bulurken, farklý birimlerde hizmet veren saðlýk çalýþanlarýndan þiddet
görenlerin sayýsý ise 6 oldu. Ne yazýk ki saldýrganlar cinsiyet ayrýmý da yapmýyor; þiddete maruz kalan saðlýk çalýþanlarýnýn 4'ü kadýn, 11'i erkek oldu.
Haziran ayý saðlýkta þiddet raporunu deðerlendiren Saatcý "Saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet, maalesef artýk bir rutine dönüþtü.
Yaralanmayla sonuçlanmadýðýnda haberlere
bile konu olmuyor. Bu çok vahim bir durum.
Her ay yayýnladýðýmýz þiddet raporlarýyla bu
tablonun vahametini ortaya koyuyoruz. Buna
raðmen sahada çok da bir þey deðiþmiyor. En
çok da faillerin uyguladýklarý þiddetin yanlarýna kar kalmasý saðlýk çalýþanlarýný yaralýyor.
Haziran ayýnda bunun en çarpýcý örneði Çankýrý Kurþunlu'da yaþandý. Kurþunlu Devlet
Hastanesi'ne aþý olmak için giden bir vatandaþ, iki saðlýk çalýþanýnýn "ikinci aþý için daha
süreniz var" uyarýsý üzerine arabasýnýn bagajýndan çýkardýðý baltayla uyarýda bulunan görevlilere saldýrdý. Bu vandallýðý yaparken hakaret ve küfrü de eksik etmedi. Tüm bunlar
yaþanmasýna raðmen saldýrgan ifadesi sonrasýnda serbest býrakýldý. Bu durumu kabul
etmek mümkün deðildir. Saðlýk Bakanlýðý'ndan adli ve kolluk birimlerine, eðitim kurumlarýndan medya organlarýna topyekün her
kurumun her þahsýn dahil olduðu acil eylem
planý ile bu toplumsal illetle mücadele etmekten baþka çýkar yol bulunmuyor. Bu noktada
Bakanlýðý öncü rol üstlenmeye davet ediyoruz" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

4

28 TEMMUZ 2021 ÇARÞAMBA

“TARIM YATIRIMLARINDA
BÖLGENiN BiRiNCiSiYiZ”
Arslan Eceviþ

Hizmet-Ýþ'te seçim
yarýþý erken baþladý
Çorum Hizmet-Ýþ'te; 2022 yýlý mart ayýnda
yapýlmasý beklenen olaðan genel kurul öncesi baþkanlýk yarýþý þimdiden baþladý.
Sivil Toplum Hareketi Platformu Çorum Ýl
Baþkanlýðý görevini de yürüten Arslan Eceviþ
sendika baþkanlýðý için adaylýðýný açýkladý.
Arslan Eceviþ geçtiðimiz aylarda anlaþma
ile sonuçlanan ve Hak-Ýþ Konfederasyonu
Genel Baþkaný Mahmut Arslan'ýn katýlýmý ile
imza altýna alýnan Çorum Belediyesinde görev yapan bin 500'e yakýn personeli kapsayan Toplu Ýþ Sözleþmesi'nin sendika yönetiminin þeffaf olmamasý nedeniyle çalýþanlar
arasýnda rahatsýzlýða neden olduðunu hatýrlatarak, sözleþme görüþmeleri süresince þube yönetiminin þeffaf olamadýðý, parasal
maddelerde beklentiyi artýrmasýna raðmen
sendika yönetiminin belirttiði rakamlarýn çok
çok altýnda bir rakama anlaþýldýðý gibi birçok
konuda memnuniyetsizliklerini sosyal medya
platformlarýnda dile getiren Çorum Belediyesi
çalýþanlarýnýn; mevcut þube baþkaný ve yönetim kurulu üyelerinin misyonunu tamamladýðý
yönünde paylaþýmlar yaptýklarýný kaydetti.
23 yýldýr Çorum Belediyesinin çeþitli birimlerinde görev yapan, yaklaþýk bir yýl önce
merkezi Ýstanbul'da bulunan Sivil Toplum Hareketi Platformu Çorum Ýl Baþkanlýðý görevini
de yürüten Arslan Eceviþ, Hizmet-Ýþ Þube yöneticilerinin iþçilerin sesine kulak vermesi gerektiðini, muhtemelen önümüzdeki yýl Mart
ayýnda yapýlacak genel kurulda seçimin iþçinin tümünün iradesine uygun þekilde yapýlmasý gerektiðini dile getirdi.
Belediye çalýþanlarýnýn kongrenin tek sandýk ve çarþaf liste diye tabir edilen seçim usulü ile yapýlmasýný talep ettiðini belirten Eceviþ,
bu seçim yöntemi ile þube yönetimince adeta
dayatýlan delege listelerinin ve delege pazarlýklarýnýn önüne geçileceðini, kendi seçilmeme riski olmasýna raðmen aslolan seçim yönteminin iþçinin kendini temsil edecek sendika
baþkanýný en demokratik þekilde yine kendi
iradesi ile belirlemesi gerektiðini söyledi.
Seçilmesi halinde nasýl bir sendikacýlýk yapacaðý hakkýnda da bir açýklama yapan Eceviþ, Hak-Ýþ Konfederasyonunun en büyük
düsturunun 'iþçinin kararý bizim kararýmýzdýr'
olduðunu, sözleþme sürecinin tümünden çalýþanlarýn mutlaka haberi olacaðýný, iþçi 'evet'
demeden kesinlikle hiçbir evrakýn imzalanmayacaðýný söyledi. Çorum'u merkez, ilçe ve
beldeleri ile bir bütün olarak gördüklerini, seçim süreci boyunca bütün iþçilerin gönlüne
dokunmaya çalýþacaklarýný dile getiren Eceviþ, ayrýca iþveren ile iþçi arasýnda çözülemeyecek hiçbir problem olmadýðýný, mevcut sendika yönetimi yetersiz kalsa da göreve gelmeleri halinde Belediye yönetimi ile aralarýna
hiçbir yapýnýn girmesine gerek kalmadan, sorun olarak görülen her þeyin konuþularak çözüme kavuþturulacaðýný açýkladý.
Her ay bir yevmiyelerini verdikleri sendikalarýndan sosyal aktivite anlamýnda bir geri dönüþ alamadýklarýný, belediye yönetimi ve sendika genel merkezi ile yapýlacak görüþmeler
neticesinde en az bin kiþilik iþçi lokali yapacaklarýný, yýlda bir defa geleneksel birliktelik
pikniði düzenleyeceklerini, ayrýca Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde iþçilerin ailelerine yardýmcý olmasý için
bir bayan personel görevlendireceklerini, tam
kadro-unvan problemlerinin mutlaka çözüme
kavuþmasý için genel merkez ve belediye yönetimi nezdinde giriþimlerde bulunacaklarýný
sözlerine ekleyen Eceviþ, siyasetle kavgalý olmayacaklarýný ancak emeðin söz konusu olduðu hiçbir yerde kimsenin payandasý olmayacaklarýný belirtti. (Mahmut Emin Söylemez)

Adalet Komisyonu Üyesi, AK
Parti Çorum Milletvekili Av. Oðuzhan Kaya Çorum Ticaret Borsasýný
düzenlemiþ olduðu Hasat Bayramý
HABERÝ
Programý, Veteriner Teknik Destek
ÝZLEMEK
Hizmet Birimi ve Sosyal Tesis açýlýþ
ÝÇÝN KODU
törenine katýldý.
OKUTUN
Milletvekili Kaya açýlýþ konuþmasýnda Çorum Ticaret Borsasýnýn çalýþmalarýný ve tarým yatýrýmlarýný deðerlendirdi. Milletvekili Kaya yaptýðý konuþmasýnda Çorum Ticaret
Borsasýnýn çiftçilerimizin her zaman yanýnda olduðunu, yaptýðý hizmetlerle de çiftçimizin iþini
kolaylaþtýrdýðýný dile getirdi. Bölgedeki en kapsamlý Ticaret Borsasýnýn Çorum'da olduðunu dile getiren Kaya sosyal tesislerinden laboratuvarýna kadar en ince ayrýntý düþünülerek çiftçimize
ve esnaflarýmýza güzel ve kolaylaþtýrýcý hizmetler sunduðunu dile getirdi.
Milletvekili Kaya, Çorum'un tarým yatýrýmlarýna da deðinerek, Çorum tarým yatýrýmlarýnda bölgenin birincisi olduðunu dile getirdi. Alaca'da 65
milyonluk bir bedelle Koçhisar 2. etap sulama
ihalesinin yapýldýðýný ve çalýþmalarýn devam ettiðini, proje tamamlandýðýnda toplamda 120 bin

Oðuzhan Kaya

dönüm araziyi su ile buluþturacaklarýný dile getirdi. Kaya, Osmancýk Obruk Dutludere sulamasýnýn da ihalesinin yapýldýðýný ve çalýþmalarýn devam ettiðini toplamda 58 bin 890 dekar alana su
temini yapýlacaðýný dile getirdi ve ilçeye yýllýk 40
milyonluk bir katký saðlayacaðýný dile getirdi. Ýskilip'te Derekargýn Göleti ile 4 bin dönüm arazinin ihalesi yapýldý ve Ýskilip'e yýllýk 5 milyonluk bir

katký saðlayacaðýný dile getirdi. Sungurlu'da Kýrankýþla Barajýmýz ile 31 bin 720 dekar arazinin
sulanmasý ve yýllýk 6.3 milyon metreküp içme suyu saðlanmasý adýna 2 milyon metreküp gövde
hacimli 35 metre yüksekliðe sahip 870 metre
uzunluðunda olan baraj için ödenek saðlanmýþtý.
Ýhalesi gerçekleþtirildi. Bayat Týmarlý Sulama
Projemiz ile Bu yýlsonunda 35 bin dekar araziyi
su ile buluþturuyoruz ve Bayatýmýza yýllýk 30 milyon gelir kaynaðý saðlamýþ oluyoruz. Uðurludað
için son derece önemli olan Baþkýþla Göleti ve
sulama projesini þubat ayýnda ihale ettirmiþtik. 2
bin 870 dekar tarým arazisinin kapalý borulu þebeke ile yaðmurlama ve damlama sulama sistemi ile suyla buluþturarak Uðurludað ve baðlý köylerimizin de sulama sorununu ortadan kaldýrýyoruz dedi. Milletvekili Kaya, ayrýca Ortaköy/Aþdavul barajý, Hýdýrlýk Barajýnýn yükseltilmesi, Mecitözü Figani ve Kozören Barajlarý, Oðuzlar Barajý, Gökdere Barajlarýný da yapýyoruz dedi.
Milletvekili Kaya bölgenin en çok yatýrým alan
yerin Çorum olduðunu söyleyerek, Çorum'da sulanabilir arazilerin tamamýnýn suya kavuþacaðýný
ve sulanmayan hiç bir arazinin kalmayacaðýný
dile getirdi.
(Mehmet Halim Coþkun)

13 yýl sonra yeniden gündemde!

Koronavirüsün vurduðu
esnaf dirilmek için ayný
yardýmý bekliyor

“Seçim günü diyecek
sözümüz olsun”
AK Partide il yönetim kurulu haftalýk olaðan
toplantýsý yapýldý. Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý
baþkanlýðýnda düzenlenen toplantýda teþkilat
mensuplarý parti içi çalýþmalarýn yaný sýra gündeme dair deðerlendirmelerde de bulundu. Toplantýya AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan da katýldý.
Toplantýda konuþan Milletvekili Ceylan
"2023'e kadar her günü seçim günü gibi görerek
çalýþmalarýmýzý aralýksýz devam ettirelim. Atalarýmýzýn 'Tarlada izi olmayanýn, harmanda yüzü
olmaz' sözünde olduðu gibi, yýlýn her gününü
milletimizle hemhal olacaðýz ki, seçim günü di-

yecek sözümüz olsun" dedi.
AK Parti'nin milletin kurduðu, bugüne de milletin getirdiði bir parti olduðunu savunan Milletvekili Ceylan "Gücümüzü de ilhamýmýzý da milletten alýr, birikimimizi ve imkânlarýmýzý sadece
millete hizmet için kullanýrýz. AK Partimiz 19 yýldýr girdiði her seçimden birinci çýkmasýnýn gerisindeki hikmet iþte budur. Ýnþallah 2023 seçimlerinde Cumhur Ýttifaký olarak hem mecliste ezici bir çoðunlukla temsil edileceðiz hem de Cumhurbaþkanlýðý seçimini tekrar kazanacaðýz" diye
konuþtu.
(Mahmut Emin Söylemez)

TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, korona salgýný sürecinden etkilenen esnaf ve sanatkarlarýn yeniden ayaða
kaldýrýlmasý için 13 yýl önce yapýldýðý gibi
faizsiz ve uzun vadeli can suyu kredisi verilmesini talep etti. Palandöken yaptýðý yazýlý açýklamada, "Sýkýntýlý sektörlerdeki esnafýmýz yapýlandýrmaya raðmen birikmiþ borçlarýný, SSK
ve Bað-Kur primlerini ödeyemiyor. Esnafa saðlanan her
türlü desteðin ekonominin çarklarýný
döndürdüðü ve piyasaya olumlu yansýdýðý unutulmamalý" dedi. Türkiye Esnaf ve
Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK)
Bendevi Palandöken
Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, yazýlý açýklamasýnda,
salgýn kýsýtlamalarýnýn kaldýrýlmasýyla esnaf ve sanatkarlarýn ekonomiye yeniden
kazandýrýlmasý gerektiðini bildirdi.
"UZUN VADELÝ CAN SUYU
KREDÝSÝ VERÝLMELÝ"
Çarklarýn dönmesi için esnaf ve sanatkarlarýn ayaða kaldýrýlmasý gerektiðine iþaret eden Palandöken, "Salgýnýn cefasýný
en çok çeken kesim olan esnaf ve sanatkarlarýmýzýn biriken borçlarýný ödeyebilmesi için sýfýr faizli, 6 ay geri ödemesiz ve
uzun vadeli can suyu kredisi verilmeli" ifadesini kullandý.
"ESNAFIMIZ BÝRÝKMÝÞ
BORÇLARINI, SSK VE BAÐ-KUR
PRÝMLERÝNÝ ÖDEYEMÝYOR"
Palandöken, esnafa yönelik son can
suyu kredisinin 13 yýl önce verildiðini anýmsatýrken, þunlarý kaydetti:
"Özellikle faaliyetleri tamamen durdurulan esnafýmýzýn sýfýr faizli krediden yararlanmasýnýn önü açýlmalý. Kýsýtlamalar nedeniyle kahvehane, kýraathane, çay ocaðý,
kantinci, kýrtasiyeci gibi çok sayýda esnafýmýz büyük sýkýntý yaþadý. Þimdi bu sýkýntýlý
sektörlerdeki esnafýmýz yapýlandýrmaya
raðmen birikmiþ borçlarýný, SSK ve BaðKur primlerini ödeyemiyor. Esnafýmýzýn birikmiþ borçlarýný kapatmasý için can suyu
kredisi olmazsa olmaz. Esnafa saðlanan
her türlü desteðin ekonominin çarklarýný
döndürdüðü ve piyasaya olumlu yansýdýðý
unutulmamalý."
(Haber Merkezi)

AK Parti'den Laçin ziyareti
AK Parti Ýl Teþkilatý Laçin'i ziyaret etti.
AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý ve beraberindekiler Laçin'de bir dizi ziyaretlerde
bulundu ve vatandaþlar ile bir araya geldi.
Konu ile ilgili sosyal medya hesabýndan
yaptýðý açýklamada "MKYK Üyemiz, Millet-

vekilimiz Sn. Ahmet Sami Ceylan, Ýl Genel
Meclis Baþkanýmýz Sn. Mehmet Bektaþ, Ýl
Baþkan Yardýmcýlarýmýz, Ýlçe Koordinatörlerimiz, Ýl Kadýn Kollarý Baþkanýmýz Sn.
Meryem Demir ve Ýl Gençlik Kollarý Baþkanýmýz Sn. Muhammed Fatih Temur ile bir-

likte Laçin ilçemizde Ýlçe Baþkanýmýz Sn.
Selami Gafar, Ýlçe Belediye Baþkanýmýz
Sn. Ýdris Görükmez ve vatandaþlarýmýzla
bir araya geldik. Ýlçemizde yapýlan ve devam etmekte olan projelerimiz hakkýnda
sohbet ettik" dedi. (Mahmut Emin Söylemez)
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Belediyeden beþ ayda
2 milyonluk sosyal destek
Belediye; kilit taþý, yol
ve kaldýrým yaptýracak
Çorum Belediyesi kilit taþý döþenmesi, yol ve kaldýrým yapým iþi
için ihale yaptý.
Turgut Özal Ýþ Merkezinde
Destek Hizmetleri Müdürü Leyla
Sayýn yönetimindeki ihaleye dört
firma katýldý.
Açýk ihale usulü ile düzenlenen ve yaklaþýk maliyeti 2 milyon
133 bin 266 TL olan ihalede en

düþük teklifi 1 milyon 394 bin 750
TL ile Hüseyin Sarý verirken, Cengiz Gül 1 milyon 419 bin 500, Burhan Kaya 1 milyon 937 bin 700 ve
Yeþilova Peyzaj Besicilik Tarým
Orman Ürünleri firmasý ise 1 milyon 978 bin 250 TL teklif sundu.
Ýhale sonucunun resmi yazýyla
firmaya bildirileceði açýklandý.
(Haber Merkezi)

Oðuzlar Belediyesi'nde
bayramlaþma töreni
Oðuzlar Belediye Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Belediye personelleri ile
bayramlaþma programý düzenleyerek
bir araya geldi.
Oðuzlar Belediye Baþkaný Muzaffer Yýldýrým bayram
tatilinin ardýndan ilk
mesai gününde belediye personelleri
ile Altýn Koz Sosyal
Tesisleri'nde bir araya gelerek tüm personelin bayramýný kutladý.
Belediye hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gece gündüz demeden sahada özveri ile
çalýþan personeller ve idari personellerle Oðuzlar Belediyesi'nin
bir ekip olduðunu, bu ekibin varlýðýyla, birliði ve bütünlüðüyle

Çorum Belediyesi beþ ayda 6 bin 860 kiþiye
2 milyon 51 bin TL yardým gerçekleþtirdiðini
açýkladý.
Çorum'un çehresini deðiþtirecek projeleri
hayata geçirmeyi amaçlayan Çorum Belediyesi
gönüllere de dokunmak istiyor.
Çorum Belediyesi'nin "Gönül Belediyeciliði"
sloganýyla mart ayýnda hayata geçirdiði Sosyal
Destek Kart projesi ile ihtiyaç sahiplerinin daha
fazla ürün çeþidine ulaþabilmesi ve ihtiyaçlarýn
gýda bankasý yerine yerel esnaftan temini amacýyla Vakýfbank ve yerel esnaflarla protokol imzalamýþtý. Ýhtiyaç sahipleri, kendilerine verilen
kartlarla Çorum Belediyesi ile sözleþme imzalayan yerel esnaftan alýþveriþ yapma imkânýna
sahip olmuþtu.
Çorum Belediyesi geride kalan beþ aylýk sürede 6 bin 860 kiþiye toplam 2 milyon 51 bin 25
TL'lik ödeme gerçekleþtirdiðini açýkladý.
(Abdulkadir Söylemez)

"DARBENiN ARKASINDA
Oðuzlar'ýn çok daha güzel iþlere
imza atacaðýný belirten Oðuzlar
Belediye Baþkaný Muzaffer Yýldýrým "Özverili ve fedakârca çalýþmalarýndan dolayý tüm belediye
personellerimize teþekkür ederim, birliðimiz beraberliðimiz daim
olsun her günümüz bayram tadýnda geçsin" dedi. (Furkan Kalkan)

"Vekalet ile kurban
baðýþýnda artýþ oldu"
Çorum Ýl Müftüluluðunu yaþýyoruz.
sü Muharrem Biçer
Bu vesileyle Çorum
kurban vekaletini
halkýna þükranlarýTürkiye Diyanet
mý
sunuyorum.
Vakfý'na baðýþlaRabbim kurban bayan Çorumlu vaðýþlarýný kabul eyletandaþlara teþeksin" dedi.
kür etti.
Ayrýca ülkemiz
2021
yýlýnda
genelinde toplamda
vekaletle kurban
589 bin 136 hisseye
baðýþlarýnda büyük
ulaþýldýðýný söyleartýþ olduðunu beyen Müftü Biçer "Dilirten Müftü Biçer
yanet Ýþleri Baþkan"Çorum il merkezi
lýðý ve Türkiye DiyaMuharrem Biçer
olarak geçen sene
net Vakfý iþbirliði ile
bin 756 olan baðýþ
baþlatýlan vekaletle
sayýmýz 235 artýþla bu yýl bin 991 kurban organizasyonuna halkýadet olmuþtur. Ýlçeler dahil geçen mýz büyük teveccüh gösterdi.
seneki baðýþ sayýmýz 2 bin 548 Toplamda 24 milyon 449 bin 144
iken 477 artýþla bu yýl 3 bin 25 kiþiye kurban eti ulaþtýrýldý. Bu baadet olmuþtur. Allah'a þükür bu yýl þarýda kuskusuz halkýmýzýn Diyageçen yýlki baðýþ rakamlarýmýzýn net Ýþleri Baþkanlýðýna güvenini
üzerine çýkarak daha çok muhta- görmek mümkündür" ifadelerini
ca ulaþmaya vesile olmanýn mut- kullandý.
(Furkan Kalkan)

DIÞ GÜÇLER VAR"

Yeniden Refah Partisi
Genel Baþkaný Erbakan, Tunus'ta Cumhurbaþkaný Kays
Said'in eliyle gerçekleþtirilen
darbe giriþimini, Arap Baharý'nýn devamý niteliðinde olup
dýþ güçlerin gizli ajandasýna
hizmet etmeye yönelik bir
adým olarak deðerlendirdi.
Yeniden Refah Partisi
Genel Baþkaný Dr. Fatih Erbakan, Tunus'ta yaþanan
darbe giriþimine iliþkin yazýlý
açýklamada bulundu.

"TUNUS'TAKÝ
GELÝÞMELERÝ
BÜYÜK ENDÝÞEYLE
ÝZLÝYORUZ"
'Dost ve kardeþ ülke Tunus'taki son geliþmeleri geçmiþte yaþanan Arap Baharý
ekseninde büyük endiþeyle
izliyoruz' diyen Erbakan þunlarý kaydetti:
Tunus'ta Cumhurbaþkaný
Kays Said'in, Tunus Anayasasý'nýn ulusal acil durum koþullarýnýn oluþmasý halinde
devlet kontrolü yetkisini kendisine veren maddesi doðrultusunda gerçekleþtirdiði anayasal darbe ile, seçimle iþbaþýna gelmiþ olan meclisin
tüm faaliyetlerini dondurmasý
ve Baþbakan Hiþam el- Meþiþi'yi görevden almasý ile
oluþan ve dost ve kardeþ Tunus'u yeniden kaos ve belirsizliðe sürükleyebilecek vahamette olan geliþmeleri bü-

mete yöneliktir" ifadelerini
kullandý.

Fatih Erbakan

yük endiþeyle ile karþýlýyoruz. Cumhurbaþkaný Kays
Said'in darbe sonrasý yaptýðý
açýklamada; 'ülkeyi kurtarma'
adýna olaðanüstü önlemleri
iþaret etmesi tamamen darbeyi meþrulaþtýrmaya yönelik bir adýmdan öteye gidememektedir.
DARBENÝN
ARKASINDA
DIÞ GÜÇLER VAR
'Tunus'un içinde bulunduðu sýkýntýlarýn darbe yöntemleriyle çözüme kavuþturulmasý asla mümkün olmadýðýný altýný çizen Erbakan "Akdeniz'in önemli ülkelerinden

dost ve kardeþ Tunus'ta daha önce baþlatýlan 'Arap Baharý' giriþiminin devamý niteliðinde olan ve ülkenin mevcut
istikrarýný bozmaya yol açacak bu giriþim, Tunus halkýndan çok, darbenin arkasýnda
yer alan dýþ güçlerin gizli
ajandalarýna hizmet etmeye
yönelik bir adýmdýr. Tunus'ta
Covid-19 salgýný, iþsizlik ve
ekonomik darboðaz bahanesiyle ortaya çýkarýlan cumhurbaþkanlýðý darbesi, ülkenin karþý karþýya bulunduðu
kendi içsel dinamiklerinden
çok, Batýnýn jeostratejik öneme sahip bu ülkedeki ekonomik ve siyasi çýkarlarýna hiz-

"TUNUS'TA ENÝNDE
SONUNDA HALKIN
ÝRADESÝ HÂKÝM
OLACAKTIR"
Derin kardeþlik baðlarýmýzýn olduðu Tunus'ta eninde sonunda saðduyunun ve
halký iradesinin hakim olacaðý inancýný taþýdýklarýnýn vurgulayan Erbakan, "Yeniden
Refah Partisi olarak þunu da
ifade etmek isteriz ki; ülkemiz ile güçlü ve derin tarihi
baðlarý bulunan, sosyal, siyasi ve ekonomik konular
baþta olmak üzere birçok
alanda iyi iliþkiler ve iþbirliði
içerisinde olduðumuz dost
ve kardeþ Tunus'ta eninde
sonunda saðduyunun hâkim
olacaðýna, Tunus'un en büyük siyasi partisi olan El
Nahda Hareketi baþta olmak
üzere, halkýn iradesiyle mecliste temsil yetkisi kazanmýþ
olan tüm siyasi partilerin soðukkanlýlýkla bu zorluklarýn
üstesinden geleceklerine
olan inancýmýz tamdýr. Dost
ve kardeþ Tunus'un diðer
Kuzey Afrika ve Orta Doðu
ülkelerindeki geliþmelerden
ders çýkararak bir an önce
yüz yüze olduðu bu badireyi
en az zararla atlatmasýný temenni ediyoruz" þeklinde konuþtu.
(Mahmut Emin Söylemez)

TARIMSAL
SULAMA
PROJESiNiN
AÇILIÞI YAPILDI

NURETTÝN KABALAK
KALP KRÝZÝ GEÇÝRDÝ
Çorumspor'un eski kalecilerinden ve antrenörü Nurettin
Kabalak'ýn kalp krizi geçirdiði
öðrenildi.
Kabalak dün öðle saatlerinde rahatsýzlanarak hastaneye kaldýrýldý. Kalp krizi geçirdiði açýklanan Kabalak,
Trabzon Ahi Evran Kalp Damar Hastanesi'nde yoðun bakýmda tedavi altýna alýndý.
Kalbine stent takýlan Kabalak'ýn durumunun iyi olduðu
açýklandý.
(Haber Merkezi)

Kamil köyü Güneþ Enerjisi Tarýmsal Sulama Projesinin açýlýþý
yapýldý. Bölgedeki sulanabilir arazileri suyla buluþturmayý amaçla-

yan projenin açýlýþýna AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oðuzhan Kaya
da katýldý. Oðuzhan Kaya paylaþýmýnda "Kamil köyü Güneþ Enerji-

si Tarýmsal Sulama Projesinin açýlýþýný yaptýk. Bölgede sulanabilir
tüm arazileri suyla buluþturuyoruz" dedi.
(Furkan Kalkan)
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Gazete ve dergi
sayýsý %13,5 azaldý
Gazete ve dergi sayýsý 2020 yýlýnda 2019 yýlýna göre %13,5
azalarak 4 bin 746 oldu. Bu
yayýnlarýn %54,4'ünü dergiler oluþturdu.
Gazete ve dergilerin
tirajý, 2020 yýlýnda 2019
yýlýna göre %20,9 azaldý. Ülkemizde 2020 yýlýnda yayýmlanan gazete ve dergilerin yýllýk
toplam tirajý 996 milyon 516 bin 20 olup bunun %94,8'ini gazeteler
oluþturdu.
Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre;
Türkiye'de 2020 yýlýnda yayýmlanan gazetelerin %91,1'i yerel, %6,5'i
yaygýn (ulusal),%2,4'ü ise bölgesel yayýn
yaptý. Dergilerin ise, %69,1'i yaygýn (ulusal),
%27,7'si yerel, %3,3'ü bölgesel yayýn yaptý. Gazetelerin toplam tirajýnýn %82,4'ünü yaygýn (ulusal), %16,9'unu yerel ve %0,7'sini bölgesel yayýmlanan gazeteler, dergilerin ise %85,6'sýný
yaygýn (ulusal), %13,0'ýný yerel ve %1,4'ünü bölgesel yayýmlanan dergiler oluþturdu.
Gazetelerin %28,9'u haftalýk, %28,7'si haftada iki-altý gün arasý, %18,5'i aylýk olarak yayýmlandý. Dergilerin ise %21,8'i aylýk, %20,7'si üç
aylýk, %16,3'ü altý aylýk olarak yayýmlandý. Gazetelerin yýllýk tirajýnýn %88,6'sýný günlük,
%7,8'ini haftada iki-altý gün arasý, %2,2'sini haftalýk olarak yayýmlanan gazeteler, dergilerin ise
yýllýk tirajýnýn %61,1'ini aylýk, %10,0'ýný haftalýk,
%9,2'sini üç aylýk, %8,1'ini iki aylýk yayýmlanan
dergiler oluþturdu.
Yayýnlanan gazetelerin %89,9'u siyasi/haber/güncel, %1,8'i sektörel/mesleki, %1,7'si yerel yönetim içerikli olurken, dergilerin %17,9'u
sektörel/mesleki, %15,1'i akademik, %7,4'ü eðitim/sýnav içerikli yayýmlandý.
Basýn Ýlan Kurumunun idari kayýtlarýndan el-

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:41
05:26
12:52
16:46
20:07
21:45

TARiHTE BUGÜN
1921- Kütahya'da toplanan Yunan Savaþ
Meclisi, Ankara'ya yürüme kararý aldý.
1939- Demiryolu Aþkale'ye ulaþtý.
1946- Ýzmir Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.
1992- Barcelona'da yapýlan 25. Olimpiyat
Oyunlarýnda, halterci Naim Süleymanoðlu, 60
kiloda þampiyon oldu.
1996- Emperyal gazinolarýnýn sahibi Ömer
Lütfi Topal, aracýyla evine giderken açýlan
çapraz ateþ sonucunda öldürüldü.
1997- Metin Göktepe davasý sanýðý 6 polis
teslim oldu.
2000- Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi, kapatýlan RP Genel Baþkaný Necmettin Erbakan'ýn, hakkýndaki hapis cezasýnýn durdurulmasý için yaptýðý baþvuruyu reddetti.
2002- TÜPRAÞ yakýnýndaki Akçagaz Dolum
Tesisleri'nde yangýn çýktý. 2,5 saatte kontrol
altýna alýnabilen yangýn, 3 trilyon lira zarara
yol açtý.
2008- Türkiye'de iktidar partisi AKP'ye kapatma istemi ile açýlan dava görüþülmeye
baþlandý.
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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

de edilen bilgilere göre 2020 yýlýnda
resmi ilan ve reklam bedelleri
%2,6 azalarak 454 milyon
729 bin 980 TL oldu.
Yayýmlanan materyallerin sayýsý 2020 yýlýnda,
2019 yýlýna göre %14,5
artarak 78 bin 500 oldu.
Yayýncýlar tarafýndan
2020 yýlýnda; 68 bin
120 kitap, 523 elektronik kitap (DVD, VCD,
CD), 8 bin 917 web tabanlý elektronik kitap,
494 konuþan kitap (çevrim içi, kaset, CD, DVD) ve
446 diðer olmak üzere toplam 78 bin 500 materyal için
ISBN alýndý.
Yayýnlar konularýna göre incelendiðinde; yayýmlanan materyallerin %28,2'si
eðitim, %20,0'ý yetiþkin kurgu edebiyat, %19,2'si
akademik, %14,3'ü yetiþkin kültür, %13,3'ü çocuk ve ilk gençlik, %5,0'ý ise inanç konulu olarak
yayýmlandý.
Satýlan kitap bandrolü sayýsý 2020 yýlýnda,
2019 yýlýna göre %2,3 artarak 433 milyon 213
bin 632 adet oldu.
(Abdulkadir Söylemez)

Prof. Dr. Mustafa Ertürk

Paneli Prof. Dr.
Ertürk yönetecek
"Bir Ýlçe 2 Þeyhülislam Paneli"ni Ýskilipli Prof.
Dr. Mustafa Ertürk'ün yöneteceði açýklandý. Eylül
ayýnýn ilk haftasý yapýlmasý planlanan paneli yönetecek isim belli oldu. Ýskilip'i ve Yetiþtirdiði Alimleri tanýtým ataðý çerçevesinde düzenlenecek panel hakkýnda bilgi veren Fikret Kýsar þöyle dedi:
Bizleri yetiþtiren Ýskilip'e vefa borcunu ödüyoruz. Meþhur Þeyhülislam Ebusuud Ýskilibinin hayatý, yazdýðý ve Arap aleminde çok bilinen tefsirini tanýtmak istiyoruz. Ýskilip'in yetiþtirdiði vazgeçilmez
Þeyhülislam Sunullah Efendi ise üç kere gidip dört
defa gelmiþ olup babasý Yeni Cami yaptýran Kadý
asker Cafer Çelebi olup alimlerin alimi olarak anýlmaktadýr. Paneli yönetecek olan Prof. Dr. Mustafa
Ertürk, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Dekaný. Ertürk Ýskilip'in evladý olup ilçemizle ilgili
doktorasý bulunuyor.
(Mehmet Halim Coþkun)

AKKENT MAHALLESÝ
ÇAY OCAÐI YAPIM ÝÞÝ
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Akkent Mahallesi Çay Ocaðý Yapým Ýþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alýnacaktýr. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN
: 2021/427192
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
b) Adresi
: Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642250810/1453 - 3642245805
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve e-imza kullanýlarak indirilebileceði internet sayfasý
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Adý
: Akkent Mahallesi Çay Ocaðý Yapým Ýþi
b) Niteliði, türü ve miktarý
: Ýlimiz Akkent mahallesi 4.cadde üzerinde bulunan park
içerisinde Belediyemizce çay ocagý olarak kullanýlmak üzere
yaklaþýk 108 m2'lik alanda Akkent Mahallesi Çay Ocaðý
Yapým Ýþi
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde
bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer: Akkent mahallesi 4.cadde üzerinde bulunan park içerisi
ç) Süresi/teslim tarihi
: Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
d) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer
teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.08.2021 - 11:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Yeniyol Mah. Gazi 4. Sok. No : 4/310 Kat :4 Belediye
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Hizmet Binasý Turgut Özal Konferans Salonu
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý unsurlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler (anonim þirketler tarafýndan her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri:
Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
11/6/2011 tarihli ve 27961 sayýlý Resmi Gazete yayýnlanan Yapým Ýþlerinde iþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþlere dair tebliðin B/III. grup iþler benzer iþ olarak deðerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Ýnþaat Mühendisliði Diplomasý
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarýn, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1
Aþýrý düþük teklif deðerlendirme yöntemi: Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1421683

GEBERE OTU
GEBERE OTU
NEDÝR?
Gebere otu, Akdeniz ikliminde yetiþen,
olgunlaþmamýþ çiçek
tomurcuklarý olan, yarým
olgunlaþmýþ meyveleri, küçük yapraklý bir bitkidir. Gerçek adý
kapari olan otun halk dilinde gebere
otu olarak bilinmektedir. Ülkemizde
bol miktarda yetiþmektedir. Ýçeriði
fosfor, potasyum ve kalsiyum bakýmýndan zengindir.
GEBERE OTUNUN FAYDALARI
- Solucan ve parazit düþürücü
özelliði vardýr.
- Romatizma rahatsýzlýklarýna iyi
gelir.
- Gut hastalýðýna karþý iyi gelir.
- Sindirim sistemini güçlendirir.
- Balgam söktürücüdür.
- Ýskorbit hastalýðýna karþý iyi gelir.
- Diþ aðrýlarýný keser.
- Kabýzlýk giderici özelliði vardýr.
- Cinsel gücü arttýrýr.
- Dalak büyümesinde faydalýdýr.
- Kuvvet vericidir.
Ayrýca gebere otunun yaþlý ciltleri
gençleþtirici, temizleyici özelliði vardýr. Ýçeriðindeki vitamin ve mineraller
bakýmýndan zengin olan bitki, vitamin eksikliklerinizi kapatmak için ilk
akla gelen bitkilerden biridir.
Bitkinin tohumlarýnda afrodiziak
özelliði olduðundan dolayý cinsel gücü arttýrýcý etkisi vardýr. Uzmanlarýn
yaptýðý araþtýrmaya göre gebere otunun iskorbüt hastalýðýna ve gut hastalýðýna karþý fayda saðladýðý belirtilmektedir.
Uluslararasý Kanser Enstitüsü'nde yapýlan çalýþmalara göre antitümör aktivitesini saðlayan ekstraktýn hazýrlamasýnda gebere otunun
da kullanýlan bitkiler arasýnda olduðu
belirtilmektedir.
Her bitki gibi bu bitkinin de fazla
kullanýmý zararlýdýr. Kullanmadan
önce doktorunuza baþvurmanýz gerekmektedir.
GEBERE OTUNUN KULLANIMI
Bitkinin tomurcuklarý, dal uçlarý,
meyveleri gýda sektöründe kullanýlýrken yapraklarý, sertleþmiþ dallarý,
kökleri de kozmetik, ilaç ve boya sanayisinde kullanýlmaktadýr.

GELÝNCÝK ÇÝÇEÐÝ

Gelincik çiçeði, Mayýs-Aðustos
aylarý arasýnda, 20-30 cm boylarýnda, kýrmýzý renkli çiçekler açan, buðday tarlalarýnda, ekimin olmadýðý
yerlerde, kýrlarda ve yaylalarda sýk
rastlanýr. Gelincik çiçeðinin faydalarýndan yararlanmak çay biçiminde
kullanýlmalýdýr.
GELÝNCÝK ÇÝÇEÐÝNÝN
FAYDALARI
- Öksürük ve boðaz gýcýklanmalarýna iyi gelir.
- Boðaz aðrýlarýna, mide bozukluklarýna iyi gelir.
- Gelincik çiçeðinin suyu ile sirke
karýþtýrýlýp baþa sürülürse baþ aðrýsýný giderir.
- Siniri yatýþtýrýr, sakinleþtirici
özelliði vardýr.
- Uykusuzluða karþý iyi gelir.
- Nezle, bronþit ve soðuk algýnlýðýna iyi gelir.
- Zeytinyaðý ile karýþtýrýlýp yanýklara sürülürse yanýklar erken iyileþir.
Japonlar, gelincik çiçeði için; "Gelincik insan ömrü gibidir; Dünü vardýr
yaþamýþtýr, bugünü vardýr yaþýyordur. Ama yarýný belli deðildir." derler.
Gelincik çiçekleri Temmuz-Aðustos
aylarýnda, sabah 5'den 10'a kadar
üzerindeki polenleri yayar. Ayný saatlerde arýlar ve diðer böceklerde gelincik çiçeðinin polen dökmesi ile
beslenme iþlemleri bu sayede tamamlarlar.
GELÝNCÝK ÇÝÇEÐÝ
NASIL KULLANILIR?
Çiçeklerin güneþte kurutularak
çay þeklinde kullanýlýr. Tadý acýmsý
olduðu için genellikle þurubu yapýlýr.
Reçeli de yapýlabilir.
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Kurtaran, futbol taban
birlikleri için destek istedi
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu
Baþkaný Sefer Kurtaran, futbol taban
birliklerinin taleplerini içeren bir dosya
sundu ve bunlarýn hayata geçirilmesi
konusunda destek istedi.
AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý ve
AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile bir araya
gelen Kurtaran bir takým isteklerde bulundu. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binasýnda yapýlan toplantýya
Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer,
AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, Baþkan Yardýmcýlarý Emre Turan ve Ahmet
Bayraklý ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Baþkaný Sefer Kurtaran ve
Yönetim Kurulu üyeleri, Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, Ýl Hakem Komitesi Baþkaný Özcan Genel, Türkiye Faal Futbol
Hakemleri ve Gözlemcileri Derneði
Baþkaný Ahmet Ecevit, Türkiye Futbol
Antrenörleri Derneði Baþkaný Yasin Aksoy ile Anadolu Spor Gazetecileri Derneði Baþkaný Rýfat Kara katýldý.
AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý
amatörler için yaptýklarýnýn bir lütuf olmadýðýný ve görevlerini yaptýklarýný belirterek bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini söyledi.
ÖDENEÐÝ 250 BÝN LÝRAYA
YÜKSELTÝN ÇAÐRISI
AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ilk olarak
amatör kulüplere Ýl Özel Ýdaresi'nden

Baþkan Ýsbir, minik
güreþçiyi aðýrladý
alýnan malzeme desteði için ayrýlan
ödeneðin yýllardýr ayný olmasý ve alýnan
malzeme miktarýnýn her yýl düþmesi nedeni ile Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri
Recep Çýplak'ý arayarak bu yýl ödeneðin en az 250 bin liraya yükseltilmesi
için gerekenin yapýlmasýný istedi.
Ceylan, ardýndan toplantýya davet
ettiði Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer'e listede bulunan Nazmi Avluca sahasýnýn sentetik çim yapýlmasý, soyunma odasý ve ýþýklandýrma
yapýlmasý, Mimar Sinan sahasýnýn zemininin yenilenmesi ve soyunma odalarýnýn modernizasyonu için gerekli çalýþmanýn yapýlmasýný talep etti.

Talepler arasýnda bulunan Park ve
Bahçeler Müdürlüðü yanýndaki alana
miniklerin kullanýmý için küçük ebatta bir
futbol sahasý yapýlmasý, maç günlerinde sahalarýn bulunduðu bölgelere otobüs tahsis edilmesi konularýnda belediye ile görüþerek gerekenleri yapýlacaðýný belirten Ahmet Sami Ceylan, kulüplerin Çorum'u temsil etmek için gruplara
giderken araç temini ve liglere sponsorluk anlaþmasý konularýnda ise her türlü
katkýyý vermeye devam edeceðini söyledi.
(Mehmet
Halim
Coþkun)

Ýskilip’te futbol
turnuvasý baþladý
Ýskilip Belediyesi
destekleriyle geleneksel olarak her yýl düzenlenen futbol turnuvasý baþladý.
Bir ay boyunca ilçede futbol heyecaný
yaþatacak olan turnuvada iki grupta toplam
10 takým mücadele
edecek.
Turnuvanýn baþlamasý nedeniyle bir tören düzenlendi. Törene Belediye Baþkaný Ali Sülük, Belediye Meclis Üyesi Murat Kiraz, Ýskilip Ülkü Ocaklarý
Baþkaný Muhittin Kalender, Esnaf Kefalet Kooperatifi Baþkaný Ýsmet Uslu, Bakkallar ve Tuhafiyeciler Odasý Baþkaný Osman Top ve daire amirleri ile sporseverler katýldý.
Turnuvada ilk müsabaka Tüketim Kooperatifi ve Selçuk Veteriner Kliniði takýmlarý arasýnda gerçekleþtirildi.
Düzenlenen turnuvanýn startýný veren Ýski-

lip Belediye Baþkaný Ali Sülük "Spora ve sporcuya olan desteklerimiz bitmeden devam edecektir. Ýnþallah düzenlenecek olan turnuvada
seyir zevki yüksek ilçe halkýný heyecanlandýracak müsabakalarýn oynanmasýný temenni
ediyorum" dedi.
Turnuva Ýskilip Belediyesinin katkýlarý ile
düzenlenirken, futbol maçlarý Belediye Ýskilipspor Antrenörü Galip Gül tarafýndan organize edilecek.
(Mahmut Emin Söylemez)

Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir minik sporcuyu aðýrladý.
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Antalya-Kemer'de yapýlan Türkiye Minikler Serbest Güreþ Þampiyonasý 30 kg serbest
stilde Türkiye 3. olarak bronz
madalya kazanan Yusuf Eren
Koçak'ý makamýnda aðýrladý.
Minik sporcu ile bir süre sohbet eden baþkan Ýsbir sporcuya
hediyeler de verdi.
Baþkan Ýsbir "Minik sporcumuz Yusuf Eren Koçak, Çorum

T.C. ÇORUM 2. (SULH HUKUK MAH.)
SATIÞ MEMURLUÐU 2019/28 SATIÞ
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Merkez Þanlýosman Köyü Köyiçi mevkinde bulunan 103 ada 78 parsel sayýlý 839,39 m2 alanýnda "Avlulu ahþap ev" niteliðindeki taþýnmaz olup üzerinde 35-40 yýllýk tek
katlý mesken, ahýr ve samanlýk olarak kullanýlmakta olan yapýlar mevcuttur. Mesken yarý yýðma kagir
olarak inþa edilmiþtir. Meskenin alaný 140,00 m2'dir. Dýþ cephesi sývalý, kýsmen boyalýdýr. Çatýsý ahþap üzeri kiremit örtülüdür. Kapý ve demir korkuluklu pencereleri ahþap üzeri yaðlý boyalýdýr. Isýnma
soba ile saðlanmaktadýr. Elektrik, su ve kanalizasyon baðlantýsý mevcuttur. Ahýr meskene bitiþik olup
55 m2 alanýndadýr. Duvarlarý tuðla ve briketten yapýlý olup duvar yüzeyleri sývasýz ve badanasýzdýr.
Kapýsý ve çatýsý ahþaptýr. Ýnþaat seviyesi %87'dir. Samanlýk 55,00 m2 alanýnda olup kapý ve çatýsý ahþaptýr. Duvarlarý briketten olup duvarlarý sývasýz ve badanasýzdýr. Mesken, ahýr ve samanlýk'ýn yýpranma oraný %40'týr.
Adresi
: Þanlýosman Köyü, Merkez - Çorum
Yüzölçümü
: 839,39 m2
Ýmar Durumu
: Mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda kalmaktadýr.
Kýymeti
: 72.970,50 TL
KDV Oraný
: %18
Kaydýndaki Þerhler
: Tapu kaydýndaki gibidir.
Satýþ Günü
: 17/09/2021 günü 14:00 - 14:05 arasý
Satýþ Yeri
: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu
2 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Merkez Þanlýosman Köyü Köyiçi mevkinde bulunan 103 ada 122
parsel sayýlý 80,00 m2 alanýnda arsa niteliðindeki taþýnmaz olup üzerinde yapý veya müþtemilat yoktur. Düz bir konumdadýr.
Adresi
: Þanlýosman Köyü, Merkez / Çorum
Yüzölçümü
: 80,00 m2
Ýmar Durumu
: Mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda kalmaktadýr.
Kýymeti
: 1.600,00 TL
KDV Oraný
: %18
Kaydýndaki Þerhler
: Tapu kaydýndaki gibidir.
Satýþ Günü
: 17/09/2021 günü 14:15 - 14:20 arasý
Satýþ Yeri
: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu
Satýþ þartlarý :
1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. 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. 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.
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 2019/28 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan
olunur.27/07/2021
(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

GAZETESÝ VE YAYINLARI
Abonelik ve sipariþleriniz için

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

518 23 97

Belediyesinin sporcusu olarak
güreþ sporuna devam ediyor.
Bizler de elimizden geldiðince ilimizi ve ilçemizi temsil eden sporcularýmýza destek veriyoruz. Yusuf Eren Koçak, göstermiþ olduðu baþarý ile þampiyonada 3. olarak bronz madalya almýþ ve Güreþ Milli Takýmýna davet edilerek
ilçemizi gururlandýrmýþtýr. Kendisine ve ay yýldýzlý forma ile ülkemizi temsil eden tüm sporcularýmýza baþarýlar diliyorum" dedi.
(Furkan Kalkan)
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Belediye mehteran takýmý
büyükelçilere gösteri yaptý
Hatice Müftüoðlu
virüse yenildi
Koronavirüs, Çorum'da bir can daha aldý. Ar Elektrik firmasý ortaklarýndan Mustafa Müftüoðlu'nun eþi Hatice Nur Müftüoðlu
(57), koronavirüs tedavisi gördüðü hastanede 57 yaþýnda hayatýný kaybetti. Talihsiz
kadýnýn ölüm haberi, ailesi baþta olmak
üzere sevenlerinde büyük üzüntü yarattý.
Ar Elektrik kurucusu merhum Osman
Müftüoðlu'nun yengesi, Ayten Þahin ile
merhum Mehmet Þahin'in kýzlarý, Osman
ve Harun Þahin'in ablalarý, Halit ve Yasemen Müftüoðlu ile Merve Müftüoðlu Bedük'ün anneleri olan Hatice Nur Müftüoðlu'nun cenazesi Ulu Mezarlýkta topraða verildi.
(Bahattin Sümüþ)

Tokat'ta düzenlenen ekoturizm
çalýþtayýna katýlan büyükelçiler
mehteran takýmýnýn gösterisini ilgi
ile izledi.
Tokat Belediyesi iþbirliðinde düzenlenen ekoturizm çalýþtayý start
aldý. Dünya turizmine yön veren turizmcilerin buluþtuðu Uluslararasý
Ekoturizm Çalýþtayýna katýlanlar
kentteki tarihi mekanlarý gezdi. Sulu
Sokak Çarþýsýnda bulunan müze,
deveciler haný, arastalý bedesteni
gezerek bilgi alan davetlilere sürpriz
yapýldý. Tarihi mekanlarýn gezilmesinin ardýndan Tokat Belediyesi Þehir
Müzesi önünde Çorum Belediyesi
mehteran ekibi gösteri yaptý. Çalýþtaya katýlan 22'ye yakýn büyükelçi,
250'ye yakýn yabancý katýlýmcý mehteran ekibinin gösterisini izledi.
Tokat Belediye Baþkaný Eyüp
Eroðlu tarihi ve doðasý ile Anadolu'nun eþsiz coðrafyalarýndan birisi
olan Tokat'ý turizmde daha önemli
noktalara getirmek için adým attýklarýný kaydetti. Tokat'ta dört gün bo-

yunca hem çalýþtay hem de gezi
þeklinde yapýlacak olan organizasyonda 300'e yakýn kiþiye ev sahipliði yapýlacaðýný ifade ederek "Ýnanýyorum ki bu etkinlikle hafýzalarda
güzel bir Tokat yer edinilecek. Onlar
da bizim birer fahri turizm elçisi olacak" dedi.

Kemer Belediye Baþkaný Necati
Topaloðlu ise Tokat'ta yapýlan organizasyonun yabancý insanlarýn Türk
insanýnýn kültürü, örf ve adetlerini
öðrenmeleri açýsýndan önemli olduðunu belirterek, "Bu kadar güler
yüzlü insaný gördükten sonra ülkelerine gittiklerinde anlatýrlar. Türkle-

re önyargý ile bakmamýþ olurlar. Bu
çok güzel organizasyonun bir diðer
ayaðýný Kemer'de yapmak istiyoruz" diye konuþtu.
Etkinliðe katýlan büyükelçiler de
Tokat'ta tarihi mekanlarý gezerek
bilgi edindikleri için duyduklarý
memnuniyeti dile getirdi.
(ÝHA)

Þahiner: Temizlik iþleri
personelinin iþini
kolaylaþtýrmak elimizde
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'den
sitem dolu bir paylaþým geldi.
Ýlçede bulunan
Kent Park'taki çöp
manzarasýný eleþtiren Þahiner, temizlik
iþçilerinin iþlerinin
kolaylaþtýrma çaðrýsýnda da bulundu.
Parkýn kýsa süre önce temizlenmesine
raðmen tekrar çöpler içinde kalmasýna
üzülen Þahiner sosyal medya hesabýndan yaptýðý paylaþýmda "Yaklaþýk iki saat
önce temizliði yapýlan Kent parkýn þimdiki
halini sizlerle paylaþýyorum. 24 saat kesintisiz çalýþan temizlik iþleri personelimizin iþini kolaylaþtýrmak hepimizin elinde.
Sadece biraz daha duyarlý olmalýyýz" dedi.
(Mehmet Halim Coþkun)

Atýk jilet projesi hayata geçirildi
Sungurlu'da Berberler ve
Terziler Esnaf Odasý tarafýndan geliþi güzel þekilde çöpe atýlan jiletlerin hem sokak
hayvanlarýna hem de çöpten
katý atýk toplayan vatandaþlara zarar vermesi amacýyla
'Atýk jilet kutusu projesi' hayata geçirildi.
Projesi kapsamýnda, berberler tarafýndan kullanýlan
jiletler, atýk jilet kutusunda
toplanacak. Bu sayede toplanan jiletler hem geliþi güzel bir þekilde çöplere atýlmamýþ hem de geri dönüþüme kazandýrýlmýþ olacak.
Atýk jilet kutusu projesi
çerçevesinde hazýrlanan kutucuklar Berberler ve Terziler
Esnaf Odasý Baþkaný Mutlu
Karslý tarafýndan berber esnafýna daðýtýlmaya baþlandý.
Amaçlarýnýn jiletlerin sokak hayvanlarýna ve çöpten
atýk toplayan vatandaþlara
zarar vermemesi olduðunu
belirten Karslý, projeyi baþlatmýþ olmaktan memnuniyet duyduklarýný ifade ederek, "Her gün berberlerde
kullanýlan binlerce jilet çöpe

gidiyor. Jiletler, daðýttýðýmýz
kutular, dolduktan sonra
toplanacak ve geri dönüþüm
amaçlý deðerlendirilecek.
Kutularýn dolmasý 5-6 aylýk
bir sürede gerçekleþecektir"
dedi.
Projenin sosyal sorumluluk projesi kapsamýnda hayata geçtiði kaydeden Karslý,
berber esnafýnýn da projeye
olumlu yaklaþtýðýný söyledi.

Oda Baþkaný Karslý, projenin esnafla deðerlendirildiðini hatýrlatarak, "Projeyi hayata geçirmeden önce esnafýmýzla da görüþtük. Esnafýmýz, projede yer almaktan
memnuniyet duyacaðýný bildirdi. Biz de bu olumlu dönüþler neticesinde çalýþmalarýmýzý hýzlandýrarak, projeyi hayata geçirdik" þeklinde
konuþtu.
(ÝHA)

Validen hayýrlý olsun ziyareti

ÇORUMLU BAÞKAN
VALiYi ZiYARET ETTi
Sancaktepe Belediye Baþkaný
Þeyma Döðücü, Vali Mustafa Çiftçi ile bir araya geldi. Memleketi
olan Çorum'da bir dizi ziyaret gerçekleþtiren Döðücü, Vali Çiftçi'yi
makamýnda ziyaret etti.

Vali Çiftçi ve Baþkan Döðücü
ziyarette çeþitli istiþarelerde bulundu.
Baþkan Döðücü, Vali Mustafa
Çiftçi'ye çini desenli porselen hediye etti. (Mehmet Halim Coþkun)

Vali Mustafa
Çiftçi hayýrlý olsun
ziyaretleri gerçekleþtirdi.
Çorum Valisi
Mustafa Çiftçi geçtiðimiz günlerde
yapýlan seçimler
sonucunda görevlerine tekrar seçilenlere hayýrlý olsun ziyaretinde
bulundu. Geçtiðimiz hafta yapýlan
seçimle
Çorum
Esnaf ve Kefalet
Kredi Kooperatif
Baþkanlýðýna yeniden seçilen Vedat
Canbek ve Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný
Hýdýr Kýnýklý'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulunan Çiftçi, Canbek ve Kýnýklý'ya baþarý diledi.
(Abdulkadir
Söylemez)

