Vaka sayýsý arttý

Fikstür çekildi
ÝLK MAÇ ÇORUM'DA

Saðlýk Bakanlýðý, 17-23 Temmuz'a ait il bazýnda her 100
bin kiþide görülen koronavirüs vaka güncel sayýlarýný
paylaþtý. Koca, Twitter hesabýndan yaptýðý paylaþýmda il
bazýnda 100 bin nüfusa karþýlýk gelen haftalýk Covid-19
vaka sayýlarýna yer verdi.
Çorum'da geçen hafta 100
bin kiþide 34,55 olan haftalýk vaka sayýsý, bu hafta
40,52'ye yükseldi. 3’TE

TFF 2.Lig 2021-2022 dönemi Kýrmýzý Grupta sezona þampiyonluk iddiasý ile baþlayan Kýrmýzý-Siyahlýlar fikstür çekiliþi
sonucunda ilk maçýný sahasýnda oynayacak. 1'nci haftada Diyarbekir AÞ
ile üç puan mücadelesi
verecek olan Çorum
FK ardýndan Ergene
Velimeþe deplasmanýna gidecek.
7’DE

ALTI NOKTA KÖRLER
DERNEÐi PiKNiK
DÜZENLEYECEK

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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75 Kuruþ

Þaban Kabakçý

Altý Nokta Körler Derneði Çorum Þubesi tarafýndan 1 Aðustos Pazar Günü Laçin'in Yeþil Göl
alanýnda düzenlenecek piknikte dernek
üyeleri ve aileleri için Murat Sarýþen ve Muharem Öztürk tarafýndan canlý müzik dinletisi yapýlacak. Dernek Baþkaný Þaban
Kabakçý “Piknik etkinliðimize tüm üyelerimiz ve aileleri davetlidir" dedi. 2’DE

Çorum'da bir benzin istasyonunun LPG yerine su verdiði otomobil arýzalanýnca gerçek ortaya çýktý. Ýstasyon araca LPG yerine su doldurmuþ.

LPG DiYE SUYUN LiTRESiNi
4 TL’DEN SATMIÞLAR!
Çorum'da yaþanan olay "Bu kadarýna da pes" dedirtti.
Aracýndaki arýzayý düzelttirmek için tamirciye giden
vatandaþ kendisine LPG yerine su satýldýðýný anladý.
Konuya iliþkin gazetemize bilgi veren Ustabaþý Osman Kanan'ýnanlattýklarý akaryakýt istasyonlarýnýn bazýlarýnda yaþanan hileyi gün yüzüne çýkardý. Kendisine tamire gelen bir aracýn tankýn içini kontrol ettiðinde tankýn içindekinin LPG deðil su olduðunu gördüðünü söyleyen Ustabaþý Osman Kanan hileye baþvurulduðunu duyduðunu ancak bu kadarýný da beklemediðini söyleyerek sürücüleri uyardý. 5’TE

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

BiK ÇORUM ÞUBEDE

GÖREV DEÐiÞiMi
Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Çorum
Þube Müdürlüðü'nde görev deðiþimi yapýldý. 1 Aðustos 2020
tarihinden itibaren BÝK Çorum
Þubesi Kurucu Müdürü olarak
görev yapan Abdullah Güler, kurumun Denizli Þubesi'ne müdür
olarak görevlendirilirken, daha
önce Çorum'da görev yapmýþ
olan Þanlýurfa Þube Müdürü Osman Bolluk Çorum Þube Müdürlüðü görevine getirildi.
2’DE

Ejder: Koronavirüs ile
birlikte baðýmlýlýklar arttý
Yeþilay Çorum Þube Baþkaný Dr. Türker Ejder
pandemi ile deðiþen hayatlar ile ilgili görüþlerini
açýkladý. Ejder açýklamasýnda Din Ýþleri Yüksek
Kurulunun sigaranýn haram olduðu kararýný almasý gerektiðini söyledi. Yeþilay Çorum Þube Baþkaný
Dr. Türker Ejder pandemide baðýmlýlýða yatkýnlýðýn
arttýðýna dikkat çekerek
"Sanal oyunlara yönelim
arttý. Ýnsanlarýn zorunlu olarak evde kalmalarý da sanal
kumar, alkol, sigara, uyuþturucu ve teknoloji baðýmlýlýklarýný
artýrdý. Özellikle sanal
oyunlar, çocuk ve
gençlerde gerçek dünya ile
oyunu ayýrt etme güçlüðü
ortaya çýkarýyor" dedi.
Türker Ejder
4’TE

Köylülerden valilik
önünde su eylemi
Bir yýl önce köylerinin
su sorununun çözümü
için Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin söz verdiðini ama geçen sürede
deðiþen birþeyin olmadýðýný dile getiren Kýzýklýkaya köyü sakinleri
Kadeþ Meydanýnda bir
araya gelerek köylerinin
su sorununu dile getirdi. Kazýklýkaya köyü
Muhtarý Veysel Paçacý
ve köy sakinleri daha
sonra köylerinin su sorununun kýsa sürede giderilmesi için valiliðe
dilekçe verdi.
5’TE

Yusuf Þahinbaþ'a

veda yemeði
Çorum Ýl Tarým ve Orman
Müdürlüðünde Ýl Müdür Yardýmcýsý iken Karaman Ýl Tarým ve Orman Müdürlüðüne Ýl
Müdürü olarak atamasý yapýlan Yusuf Þahinbaþ'a veda
yemeði düzenlendi. Düzenlenen veda yemeðine Ýl Müdürü Orhan Sarý, Oda ve Borsa
Baþkanlarýyla, bazý birliklerin
baþkanlarý katýldý.
5’TE

Çorum'da trafiðe
kayýtlý araç sayýsý
179 bin oldu
Ülkemizde haziran ayýnda
104 bin 316 adet taþýtýn trafiðe kaydý yapýldý. Çorum'da
trafiðe kayýtlý araç sayýsý haziran ayý sonu itibarýyla 179
bin 53 oldu.
2’DE

6 milyon 955 bin
kiþi seyahate çýktý
Ocak, þubat ve mart aylarýndan
oluþan birinci çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 6 milyon 955
bin kiþi seyahate çýktý. Seyahate çýkanlarýn bir ve daha fazla
geceleme kaydý ile ülke içinde
yaptýklarý toplam seyahat sayýsý
bir önceki yýlýn ayný çeyreðine
göre %4,4 arttý.
5’TE

Emekli Amiral Türker Ertürk, Çorum Atatürkçü Düþünce Derneði'ni ziyaret etti

HOÞÇA-KAL

"ADD’nin yenilenmeye,
deðiþmeye ihtiyacý var"

Yusuf
DEMiRLENK

SU UÇAR YAZI KALIR
- YAZISI 2’DE

"AÐIR HASTALARIN
%92'SÝ AÞISIZ" 3’TE

Atatürkçü Düþünce Derneði (ADD) Genel Baþkanlýðý'na adaylýðýný açýklayan
emekli Amiral Türker Ertürk, ADD Çorum Þubesini ziyaretinde, Türkiye'nin
her yerinde temsilcilikleri olduðunu hatýrlatarak, bu güce raðmen yaþanan
hiçbir olumsuzluða ses çýkartýlmamasýnýn üzücü olduðunu söyledi.
4’TE

"YENÝ BÝR KAPANMA DÖNEMÝ REEL
SEKTÖRÜ PERÝÞAN EDER" 3’TE

KOCA: ÝKÝNCÝ VE ÜÇÜNCÜ
DOZLAR DA ÖNEMLÝ 3’TE

"BEDESTEN ÇORUM'A
DEÐER KATACAK" 5’TE

2
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Altý Nokta Körler Derneði HOÞÇA-KAL

piknik düzenleyecek
Altý Nokta Körler
Derneði Çorum Þubesi tarafýndan 1
Aðustos Pazar Günü piknik düzenlenecek.
Laçin'in
Yeþil
Göl alanýnda düzenlenecek piknikte
dernek üyeleri ve
aileleri için Murat
Sarýþen ve Muharem Öztürk tarafýndan canlý müzik dinletisi yapýlacak.
Ayrýca doða gezisi açýlýþ konuþmasý ve öðle yemeðinin yenileceði program kaynaþma ve
Þaban Kabakçý
birlik
beraberliði
saðlayacak.
Konu ile ilgili açýklama yapan Altý Nokta Körler Derneði Baþkaný Þaban Kabakçý "Ülke olarak zorlu süreçlerden geçtiðimiz bu günlerde
dernek olarak bir nebze de olsa rahat nefes alabilmek adýna düzenlediðimiz pikniðimize tüm
üyelerimiz davetlidir. Amaç birlik ve beraberliðin
gücünü hissetmek ve berber güzel vakit geçirmektir. Piknik etkinliðimize tüm üyelerimiz ve aileleri davetlidir" dedi. (Mahmut Emin Söylemez)

Görevini kötüye kullanan her birey suçludur. Görev dediðimiz zaman sadece iþ meslek
sanat ve vazife aklýmýza gelse de devamýnda
ailemizden baþlayarak akrabalýk ahbaplýk arkadaþlýk komþuluk hemþerilikten vatandaþlýða
kadar sosyal ve özel hayatýn tamamýnda hepimize düþen görevler zinciri ve bu görevlere
uyma zorunluluðu vardýr. Ýstismar edilen her
görevde suçlu durumuna düþersin kabul et
veya etme bu gerçek hayatýn bütününe ait ve
uyulmasý zorunludur.
Toplumsal sorunlarýn temeline baktýðýmýzda umursanmayan önemsenmeyen bireysel
sorumluluklarýmýzý yerine getirmediðimizden
dolayý bu davranýþlarýmýzý da özenti haline getirerek geniþleyip devamýndaysa bir toplumun
tamamýný kapsayan istenmeyen haller davranýþlar olaylar meydana gelmesine sebep olmuþtur.
Öyle ki bir kereden bir þey olmaz kelimesinden istemediðimiz birçok alýþkanlýklarýmýzýn farkýnda olduðumuzda düzeltmek yerine
kolay olaný adam nolacaksa olsun biçimini aldýðýmýz gerçeði ortadadýr.
Küçük yalanlar bunlar pembe yalanlar
bunlar diyerek hayatýmýzýn parçasý tarzý oluyor bir müddet sonra. Bu sadece bir örnek.
Bugün en çok göze batan toplu ulaþým araçlarýnda yaþlýlara gebelere ve çocuklu annelere
yer verilmediðini gördükçe tamamen bir hüzün çöküyor içime. Burada mesele yer meselesi de deðil bu bir vicdan merhamet mesele-

SU UÇAR YAZI KALIR
si. Yaþamýn her alanýnda bu vicdanlar inisiyatif bile kullanamayacak kadar bencil gamsýz
ve duyarsýz olacaklar bugün yer vermeyen yarýn yol vermeyecek su vermeyecek aþ vermeyecek huzur vermeyecek. Oysa onlarýn dedeleri nineleri can verdi kan verdi var olan varlýðýný yok olan yokluðunu verdi.
Eðitim cehaletin en büyük düþmaný. Onun
içindir ki ÝNSANDA CEHALET ÖÐRENMEK
ÝHTÝYACI DURUNCA BAÞLAR demiþ sayýn
gazeteci düþünür fikir adamý ABDÜLKADÝR
DURU bey. Geçtiðimiz cumartesi gazeteciler
ve basýn bayramý bu sebeple tüm emeði geçen basýn yayýn yazar ve gazeteci kardeþlerimi arkadaþlarýmý ve abilerimi bu güzel mesleklerinin kutsallýðýnýn hassasiyetini bilerek idrakinden ayrýlmadan bu inceliðin önemini
unutmadan eðitimde öðretimde ülkesinin ve
milletinin birliðine dirliðine katký saðladýklarýndan dolayý kutlarým.
Ýnanýyorum ki basýn ve yayýnda eðitimli
ehil vicdan ve merhamet sahibi her kalem ailesinden baþlayarak tüm dünya vatandaþlarýna doðruyu haklýyý adaleti anlatmaktan yazmaktan çizmekten asla býkmayacaklar. Yazarlarýmýz ülkemizin vitrinleridir ve inþallah vitrinlerimiz her daim renkli pýrýl pýrýl göz kamaþtýrýrcasýna hep parýldasýnlar vitrinin camlarý kirlenebilir çatlayabilir bunlar çok kýsa zamanda
halledilecek teferruatlardýr içerdeki kumaþlarýn kalite deðerleri deðiþken olsa da vitrindeki
o kumaþlarý taþýyanlarýn duruþu anlam ve de-

Yusuf
DEMiRLENK
ðerini arttýrýr.
Ýlk okula baþladýðýmda çok sevdiðim ayný
zamanda komþumuz olan öðretmenimiz bize
bir gün þöyle bir söz söyledi: "Çocuklar aslýnda okula gelmenize hiç gerek yok bir yýl cumhuriyet gazetesi okuyun bir fakülte bitirmiþ
olursunuz, iki yýl okuyun iki fakülte bitirmiþ
olursunuz." Ben de o zaman bu aklýmda kalmýþ ki ilkokulu bitirdikten sonra bu sözü hatýrlayarak Cumhuriyet Gazetesi okumaya baþladým. Bu arada merhum UÐUR abimizi de rahmetle analým. Ama nedense tek gazetenin bana yavan geldiðini sanki tek kürekle kayýk çekiyormuþum da hep etrafýnda dönüyor hissine
kapýlýyordum daha sonra o günün çýkan gazetelerinden Tercüman, Milliyet, Hürriyet, Milli
Gazete hepsini günlük okumaya baþladým.
Böyle çok hoþuma gidiyor hatta o yaþlarda
kendimce yorumlar yapar yazarlarý olumlu
olumsuz eleþtirme yeteneðimi geliþtirdim. Daha sonra kitaplara sardým ama hiç yazar seçmeden elime ne geçtiyse okudum bu bende
genç yaþta her konuda az da olsa fikir beyan
etme yeteneði kazandýrdý. Bunu niye anlattým
sadece bir tavsiye hiç bir gazete ve kitaba ön
yargý ile bakmayýn mutlaka okuduðunuz her
yazýda sana ait bir þeye mutlaka rastlýyorsunuz. Selamlar.

BiK ÇORUM ÞUBEDE

GÖREV DEÐiÞiMi
Abdullah Güler

Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Çorum
Þube Müdürlüðü'nde görev deðiþimi yapýldý. Basýn Ýlan Kurumu Genel
Müdürlüðü'nün önceki yönetimi tarafýndan kapatýlan Çorum Þube Müdürlüðü 1 Temmuz 2019 tarihi itibarýyla Samsun'a baðlanmýþ, kurucu
Þube Müdürü Osman Bolluk, Þanlýurfa Þube Müdürü olarak görevlen-

dirilmiþti. BÝK Genel Müdürlüðü'ne
Rýdvan Duran'ýn atanmasýyla Çorum Þube Müdürlüðü yeniden kurularak kurucu müdür olarak Abdullah
Güler atanmýþtý.
BÝK Çorum Þube Müdürü Abdullah Güler 1 Aðustos 2020 tarihinde
yeniden açýlan Çorum Þube Müdürlüðü görevinden Denizli Þube Mü-

dürlüðü görevine atandý.
Daha önce BÝK Çorum Þube
Müdürlüðü görevinde bulunmuþ
olan Þanlýurfa Þube Müdürü Osman Bolluk yeniden Çorum Þube
Müdürü olarak görevlendirildi. Osman Bolluk 15 Aðustos 2021 tarihi
itibarýyla Çorum'da göreve baþlayacak.
(Bahattin Sümüþ)

Osman Bolluk

Çorum'da trafiðe kayýtlý
araç sayýsý 179 bin oldu
Ülkemizde haziran ayýnda 104
bin 316 adet taþýtýn trafiðe kaydý
yapýldý. Çorum'da trafiðe kayýtlý
araç sayýsý haziran ayý sonu itibarýyla 179 bin 53 oldu.
Haziran ayýnda trafiðe kaydý
yapýlan taþýtlarýn %49,8'ini otomobil, %30,2'sini motosiklet,
%10,6'sýný kamyonet, %5,9'unu
traktör, %2,5'ini kamyon, %0,5'ini
minibüs, %0,3'ünü otobüs ve
%0,2'sini özel amaçlý taþýtlar
oluþturdu.
Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüðü'nden verilen
bilgiye göre; Haziran ayýnda trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý bir
önceki aya göre minibüste
%104,0, özel amaçlý taþýtlarda
%86,3, motosiklette %46,9, otomobilde %35,4, traktörde %31,1,
otobüste %21,7, kamyonda
%17,3 ve kamyonette %16,3 arttý.
Haziran ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre trafiðe kaydý yapýlan
taþýt sayýsý kamyonda %155,5,
otomobilde %65,5, kamyonette
%38,3, özel amaçlý taþýtlarda
%37,2, traktörde %20,4, motosiklette %7,0 artarken otobüste
%15,5 ve minibüste %1,2 azaldý.
Haziran ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý taþýtlarýn %54,3'ünü
otomobil, %16,3'ünü kamyonet,
%14,6'sýný motosiklet, %8,1'ini
traktör, %3,5'ini kamyon, %2,0'ýný
minibüs, %0,9'unu otobüs ve
%0,3'ünü özel amaçlý taþýtlar
oluþturdu.
Haziran ayýnda devri(1) yapýlan taþýtlarýn %68,3'ünü otomobil,
%16,6'sýný kamyonet, %7,3'ünü
motosiklet, %2,9'unu traktör,
%2,3'ünü kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,2'sini
özel amaçlý taþýtlar oluþturdu.
Haziran ayýnda trafiðe kaydý
yapýlan otomobillerin %12,7'si Fiat, %12,7'si Renault, %10,6'sý
Volkswagen, %6,4'ü Peugeot,
%6,2'si Toyota, %6,2'si Hyundai,

%5,4'ü Honda, %4,7'si Skoda,
%4,4'ü Dacia, %3,8'i MercedesBenz, %3,7'si Opel, %3,7'si Kia,
%2,9'u Citroen, %2,4'ü Ford,
%2,4'ü Seat, %2,3'ü Audi, %2,2'si
BMW, %1,9'u Nissan, %1,5'i Volvo, %0,8'i Suzuki ve %3,0'ý diðer
markalardan oluþtu.
Ocak-Haziran döneminde bir
önceki yýlýn ayný dönemine göre
trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý
%56,5 artarak 607 bin 289 adet
olurken, trafikten kaydý silinen taþýt sayýsý %13,1 azalarak 21 bin
155 adet oldu. Böylece Ocak-Haziran döneminde trafikteki toplam
taþýt sayýsýnda 586 bin 134 adet
artýþ gerçekleþti.
Ocak-Haziran döneminde trafiðe kaydý yapýlan 343 bin 190 adet
otomobilin %59,6'sý benzin,
%27,0'ý dizel, %8,1'i elektrikli veya
hibrit olup %5,3'ü LPG yakýtlý. Haziran ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý 13 milyon 440 bin 158 adet
otomobilin ise %38,0'ý dizel,
%36,2'si LPG, %25,0'ý benzin yakýtlý olup, %0,3'ü elektrikli veya
hibrit. Yakýt türü bilinmeyen otomobillerin oraný ise %0,3.
EN FAZLA 1401-1500
SÝLÝNDÝR HACÝMLÝ
OTOMOBÝL KAYDI YAPILDI
Ocak-Haziran döneminde trafiðe kaydý yapýlan 343 bin 190
adet otomobilin %31,3'ü 14011500, %25,9'u 1300 ve altý,
%19,6'sý 1301-1400, %15,9'u
1501-1600, %6,2'si 1601-2000,
%0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.
Ocak-Haziran döneminde trafiðe kaydý yapýlan 343 bin 190
adet otomobilin %40,2'si beyaz,
%28,3'ü gri, %10,5'i mavi, %7,8'i
kýrmýzý, %6,7'si siyah, %2,1'i turuncu,
%1,2'si
kahverengi,
%0,6'sý sarý, %0,4'ü yeþil renkli
iken %2,2'si diðer renklerdedir.
(Bahattin Sümüþ)

Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Çorum Þube Müdürü Abdullah Güler:

Çözüm odaklý olmak
temel prensibimiz oldu
Basýn Ýlan Kurumu (BÝK)
Çorum Þube Müdürü Abdullah Güler, Denizli Þube Müdürlüðü görevine getirilmesi
nedeniyle bir mesaj yayýmladý. 1 Aðustos 2020 tarihinde
BÝK Çorum Þube Müdürlüðü'nün yeniden kurulmasý
üzerine Þube Müdürü olarak
görevlendirilmiþ olan Güler,
gazete yöneticilerine hitaben
yayýmladýðý mesajýnda helallik
isteyerek þu ifadeleri kullandý:
Basýn Ýlan Kurumu'nun
27.07.2021 tarihli toplantýsýnda alýnan karar ile Basýn Ýlan
Kurumu Genel Müdürü Sayýn Rýdvan Duran ile Yönetim Kurulumuzun takdir ve
tensipleriyle Basýn Ýlan Kurumu Denizli Þube Müdürü olarak atanmamýz uygun bulunmuþtur. Bu görevi bizlere tevdi eden Genel Müdürümüz
Sayýn Rýdvan Duran ile Yönetim Kurulu üyelerimize teþekkürlerimi sunuyorum. Allah mahcup etmesin.
Kurucu Þube Müdürü olarak atandýðým Çorum ilinde,
kadirþinas Çorum halkýyla olmaktan her zaman mutluluk
duydum. Çalýþtýðýmýz zaman
dilimi içerisinde çözüm odaklý olmamýz temel prensibimiz
olmuþtur. Sizlerin her birini
ayrý ayrý tanýmýþ olduðumdan duyduðum mutluluðu ifade etmek isterim. Sizlerle geride býraktýðýmýz iz ve güzel
anýlarýn bir hoþ seda olarak

Abdullah Güler

kalmasýný temenni ederim.
Çorum ilinde olduðumuz bu
dönem içerisinde güzel dostluklar oluþturduðumun bilincindeyim, hamdolsun.
Ayrýca bu süre zarfýnda
Yozgat ili de Çorum Þube
Müdürlüðümüzün sorumluluk alanýna dâhil olmuþ ve
baðlý þube olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Deðerli dostlarým sizlere
bu yazýyý bir veda yazýsý
maksadýyla deðil bir vefa yazýsý maksadýyla yazdýðýmý
bilmenizi isterim. Benim sizlere bir vefa borcumun olduðu düþüncesindeyim. Bu düþünceyle yeni görev yerimiz
Denizli olmasý sebebiyle
eðer Denizli'ye yolunuz dü-

þerse muhakkak sizleri beklerim. Ben dostluklarýn baki
olduðu düþüncesine sahip
olduðum için bana her daim
ulaþabilirsiniz.
Böyle güzel düþüncelerle
ve dostluklarla buradan ayrýlýyor olmaktan müteþekkirim.
Sizlere buradan veda ederken hepinizden hakkýnýzý helal etmenizi diler, sevgi ve
saygýlarýmý sunarým.
BAÞKAN AÞGIN'DAN
ZÝYARET
Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, BÝK Çorum Þube Müdürü Abdullah Güler'in
Denizli Þube Müdürlüðü görevine atanmasý sonrasý kendisini ziyaret ederek, yeni gö-

revinde baþarý diledi.
Aþgýn ziyaret ile ilgili yaptýðý açýklamada "Denizli'ye
tayini çýkmasý sebebiyle Basýn Ýlan Kurumu Çorum Þube
Müdürümüz Abdullah Güler'i
ziyaret ettik. BÝK Müdürümüze Çorum'da yaptýðý hizmetler nedeniyle teþekkür edip
yeni görev yerinde baþarýlar
diledik" dedi.
VALÝYE ZÝYARET
Denizli Þube Müdürlüðü
görevine atanan BÝK Çorum
Þube Müdürü Abdullah Güler
de Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Yeni görevi dolayýsý ile
veda turuna baþlayan Güler,
Valilikte Mustafa Çiftçi ile bir
araya geldi. (Furkan Kalkan)
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Prof. Dr. Mustafa Necmi Ýlhan

"Aðýr hastalarýn
%92'si aþýsýz"
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi Ýlhan koronavirüs aþýlama sürecine iliþkin
önemli açýklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ýlhan
son günlerin en çok tartýþýlan konularýndan
olan "Aþý olmayanlara kýsýtlama gelir mi?"
sorusuna da yanýt verdi.
Kýsýtlamasýz geçen Kurban Bayramý'nýn
ardýndan Türkiye'de koronavirüs vaka sayýlarý artýyor. Vakalarýn artmasýyla kýsýtlamalarýn
yeniden dönme ihtimali vatandaþlarla endiþe
yaratýyor. Prof. Dr. Ýlhan çýktýðý bir TV programýnda þunlarý söyledi:
Þu an için geldiðimiz noktada vaka sayýmýz maalesef 20 bine dayanmýþ durumda.
Halen aslýnda 20 bine sabit kalmasý da çift
doz aþý olanlar sayesinde vurgulamak isterim. Çift doz olan vatandaþlarýmýz olmasaydý
bu rakamlar 50 binlere doðru çýkabilirdi.
Ýkinci doz ortalamasýnda yüzde 40'lardayýz. Biz bunu bir an önce yüzde 80'e çýkarýrsak güz döneminde rahat edebiliriz. Aþýlarýn
antikor oluþturduðu süre belli. Aþýnýn etkili olma süresi altý ay, çift doz aþýlý kiþi sayýsýný
yüzde 80'e getirirsek ancak baþarýlý olabileceðimizi söyleyebilirim. Son 2-3 gündür umut
verici geliþmeler var. Bayram sonrasý aþýlama tekrar 1 milyona kadar geldi. Vatandaþlarýmýz giderek bilinçleniyor.
"MUTLAKA 2. DOZU
OLMALARI GEREKÝYOR"
Kiþisel olarak kapanmanýn en son seçenek olduðunu düþünüyorum ama belli bir
noktaya gelince bütün dünya ayný uygulamayý yapýyor. Oðlum 17 yaþýnda randevu olmadan gidip aþýsýný oldu. Bizi izleyenler hemen
çýkýp gitsinler aþýlarýný olsunlar. 1. dozu olanlarýn da bir kýsmýnýn 2. dozu ertelediðini görüyoruz. Mutlaka gibi 2. dozu olmalarý gerekiyor.
"EÐER 4. DALGA OLURSA
AÞISIZLARIN SALGINI OLACAK"
Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde aðýr hastalarýn yüzde 92'sinin aþýsýz olduðunu söylemek isterim. 2 doz aþýsýný olduðu halde vefat
eden vatandaþlarýmýz var ama yüzde 99'u
kronik hastalýðý olan vatandaþlarýmýz. 4. dalga eðer olacaksa aþýsýzlarýn salgýný olacak.
ÇOCUKLARA AÞILAMA GELÝR MÝ?
Çocuklar çok yoðun temastalar, çok iç
içeler. Okullar en son kapanmasý ve en önce
açýlmasý gereken yer bence. Bir kiþi aþý olduðu zaman o kiþi koronavirüslü kiþilerle temas
etse dahi hastalýðý hafif geçiriyor, çevreye
bulaþtýrmasý da zor oluyor.
Çocuklarýmýzýn okula gitmesini istiyorsak,
günlük hayatýmýza devam edelim diyorsak
aþýmýzý olacaðýz. Aslýnda çözüm çok kolay.
Türkiye'de 16 yaþýn üzerine baþladý.
ABD'de, Ýsrail'de 12 yaþ üzerine de aþý baþladý, Türkiye için henüz erken. Bilim Kurulu'nda konuþulur, karar verilir.
AÞISIZLARA KISITLAMA GELÝR MÝ?
Ayrýmcýlýk yapmak yerine vatandaþý aþýya
teþvik etmenin daha önemli olduðunu düþünüyorum ama bir iþletme sahibi ben aþýsýz
almýyorum diyebilir. Üniversiteler, okullar, kamu daireleri gibi yerlere bakmak gerekiyor.
Ben kýsýtlama yapmadan teþvik yapmamýz
gerektiðini düþünüyorum. (Haber Merkezi)

3

Vaka sayýsý arttý
Saðlýk Bakanlýðý, 17-23
Temmuz'a ait il bazýnda her
100 bin kiþide görülen koronavirüs vaka güncel sayýlarýný paylaþtý. Koca, Twitter
hesabýndan yaptýðý paylaþýmda il bazýnda 100 bin
nüfusa karþýlýk gelen haftalýk Covid-19 vaka sayýlarýna
yer vererek "Salgýný kontrol
altýnda tutma gücümüzü
zora sokmayalým. Aþý olup
tedbirlere uymak zorundayýz" dedi.
Çorum'da geçen hafta
100 bin kiþide 34,55 olan
haftalýk vaka sayýsý, bu hafta 40,52'ye yükseldi. Açýklanan rakamlara göre geçen hafta 25 seviyelerinde
olan günlük vaka sayýsý
30'un üzerine çýktý.
SÝÝRT BAÞI ÇEKÝYOR
Açýklanan verilere göre
son bir haftada vaka sayýsý
en çok artan iller ise; Siirt,
Diyarbakýr, Bitlis, Giresun
ve Iðdýr oldu.
ÇORUM'DA 507 BÝN
KÝÞÝ AÞILANDI
Öte yandan Kurban
Bayramý sonrasý vaka sayýlarýnda artýþ gözlenirken,
bir taraftan aþýlama çalýþmalarý da sürüyor. Bu kapsamda ilimizde aþý olanlarýn sayýsý da her geçen gün
artýyor. Aþý tablosunda Çorum'da birinci ve ikinci doz
aþý olanlarýn sayýsý 507 bin
olurken, 18 yaþ ve üstü en
az bir doz aþý olanlarýn oraný %68,5 oldu.
(Mehmet Halim Coþkun)

Koca:
Koca: Ýlk
Ýlk doz
doz gibi
gibi ikinci
ikinci ve
ve
üçüncü
üçüncü dozlar
dozlar da
da önemli
önemli
Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca vaka sayýlarýndaki artýþa deðinerek uyarýda bulundu.
Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca günlük koronavirüs vaka sayýsýnýn 20 bine yaklaþtýðýna dikkat
çekerek "Salgýnla mücadelenin kurallarýna
uyarsak ortalama bir hafta sonra sonuç almaya baþlar, aþýmýzý yaptýrýrsak salgýna
son vermek için harekete geçmiþ oluruz.
Ýlk doz aþýlar gibi, zamaný gelmiþ ikinci ve
üçüncü doz aþýlar da son derece önemli"
ifadelerini kullandý. (Haber Merkezi)

"Yeni bir kapanma dönemi
reel sektörü periþan eder"
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz 1,5 yýldýr ülkemizde devam eden pandemi sürecinin baþta esnaf, sanayici, iþçi olmak
üzere toplumun tüm kesimlerinde derin yaralar
oluþturduðunu belirterek, 1 Temmuz'dan itibaren
uygulanan normalleþme döneminde ise vaka sayýlarýnýn artmaya devam ettiðini, Kurban Bayramý ile
birlikte hýzla artan vaka sayýlarýnýn tedirgin edici
boyuta ulaþtýðýný söyledi.
Vakalarýn artýþý karþýsýnda iþ dünyasý, esnaf ve halkýn tedirgin olduðunu dile
getiren Tahtasýz yeniden kapanma döneminin yaþanmamasý için aþýlama çalýþmalarýna aðýrlýk verilmesi ve hýzla
tamamlanmasý gerektiðini
vurguladý.
"2. DOZ AÞI YAPTIRMAYANLARA KISITLAMA
Mehmet Tahtasýz
GETÝRÝLSÝN"
Þu ana kadar 1. doz aþý
uygulanan kiþi sayýsý 39 milyon, 2. doz aþýlama sayýsýnýn ise 24 milyon civarýnda olduðuna dikkati çeken Tahtasýz, 2. doz hatta gerekiyorsa 3. doz aþýlama için vatandaþýn teþvik edilmesini, 2. doz aþýsýný
yaptýrmayanlar için bir takým kýsýtlamalar getirilmesini, bu kararlarýn da ivedilikle alýnmasýný talep etti.
Yeni bir kapanma dönemi yaþanmasý halinde
reel sektörün çok daha büyük sýkýntýlarýn içerisine
gireceðini kaydeden Tahtasýz, çalýþma hayatýnýn
ve üretim sektörünün daha fazla olumsuzluk yaþamamasý için acilen tedbir alýnmasýný istedi.
EÐÝTÝMÝN ÖNEMÝ VURGUSU
"Geleceðimizin teminatý çocuklarýmýzýn eðitim
hayatlarýnýn bir yýl daha etkilenmemesi için de bu
tedbirleri almalýyýz" diyen Tahtasýz öðrencilerin eðitim hayatýnýn daha fazla sekteye uðramamasý için
herkesin üzerine düþen görevi yapmasý gerektiðinin altýný çizdi.
Tahtasýz "Salgýný yenmenin tek yolu aþýlanma.
Ýpe un sermeden tüm vatandaþlarýmýzýn gereðini
yapmasýný bekliyoruz" diyerek aþýlamaya önem verilmesi çaðrýsýnda bulundu.
(Haber Merkezi)

Ýskilip'te iki uzman
göreve baþladý
Ýskilip'te Kardiyoloji ve Göz Hastalýklarý Uzmanlarý göreve baþladý.
Saðlýk Bakanlýðý'nca yapýlan atamalar sonucunda Çorum merkez ve ilçe hastanelerinde
görevlendirilen hekimler göreve baþladý.
Ýskilip Devlet Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmaný Uzm. Dr. Yahya Erdoðan ve Göz Hastalýklarý Uzmaný Opr. Dr. Cihangir Beldaðlý hem hasta kabulüne baþladý.
(Haber Merkezi)

Fahrettin Koca

Sarpunkavak kavþaðýna
sinyalizasyon istiyorlar
Osmancýk'ta bölge halký çok sayýda
trafik kazasýnýn meydana geldiði Sarpunkavak köyü kavþaðýna sinyalizasyon veya trafik ikaz lambasý
konulmasýný istiyor.
Ýstanbul-Samsun
karayolu üzerinde
bulunan kavþakta bu
güne kadar birçok
trafik kazasý meydana geldi. Ölümlerle
sonuçlanan trafik kazalarý sonrasý bölge sakinleri tarafýndan
"ölüm kavþaðý" olarak adlandýrýlan kavþakta
geçtiðiniz günlerde yolcu otobüsü ile otomobil çarpýþtý. Akþam saatlerinde meydana
gelen kazada Samsun istikametinde seyir
halinde olan 34 LE 5696 plakalý otomobil ile
kavþakta dönüþ yapan 53 AL 366 plakalý

yolcu otobüsü çarpýþtý.
Çarpýþmanýn
etkisiyle otomobilin
sol kýsmýnda hasar
oluþurken, araçtaki
sürücü ve yolcular
yaralandý. Kaza kýrým ekibinin çalýþmasýyla araç içerisinden çýkarýlan
yaralýlar ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne
kaldýrýlarak tedavi
altýna alýndý. Güvenlik güçleri kaza yerinde
gerekli önlemleri alýrken, benzer bir kaza da
dün gece meydana geldi. Maddi hasarlý kazanýn ardýndan ÝHA muhabirine konuþan
bölge sakinleri, Sarpunkavak köyü kavþaðýna sinyalizasyon veya trafik ikaz lambasý
konulmasýný talep etti.
(ÝHA)

Tartýþtýðý arkadaþýný cam
kýrýðýyla boynundan yaraladý
Çorum'da bir restoranda birlikte
alkol alan iki kiþinin mekân çýkýþý
yaþadýðý tartýþmada kan aktý.
Olay, Bahabey Caddesi Özdoðanlar Kavþaðý'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birlikte
oturduklarý restoran çýkýþý H.K.(34)
ve E.T. (41) arasýnda bilinmeyen
bir nedenle tartýþma çýktý. Tartýþmanýn büyüyerek kavgaya dönüþmesi üzerine E.T, eline geçirdiði
cam kýrýðý ile Hüseyin K'yi boynun-

dan yaraladý. Ýhbar üzerine belirtilen adrese çok sayýda polis ve
saðlýk ekibi sevk edildi. 112 ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde
yaptýðý yaralý Hitit Üniversitesi Erol
Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak acil ameliyata
alýndý. Olayýn ardýndan polise arkadaþýný kendisinin yaraladýðýný
belirten E.T., ifadesi alýnmak üzere
emniyete götürüldü. Olayla ilgili
soruþturma baþlatýldý.
(ÝHA)
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Emekli Amiral Türker Ertürk, Çorum Atatürkçü Düþünce Derneði'ni ziyaret etti.

“ADD'NiN YENiLENMEYE,
DEÐiÞMEYE iHTiYACI VAR”

Atatürkçü Düþünce Derneði (ADD) Genel
Baþkanlýðý'na adaylýðýný açýklayan emekli
Amiral Türker Ertürk, ADD Çorum Þubesini
ziyaret etti. Ertürk, Atatürkçü Düþünce Derneði'nin Türkiye'nin her yerinde temsilcilikleri
olduðunu hatýrlatarak, bu güce raðmen yaþanan hiçbir olumsuzluða ses çýkartýlmamasýnýn üzücü olduðunu söyledi.
ADD Çorum Þubesi'nde Genel Baþkan
Adayý Türker Ertürk'ün katýlýmý ile sohbet toplantýsý düzenlendi.
Beraberinde ADD Amasya Þube Baþkaný
Cihan Sancak ile birlikte Çorum Þubesi'ni ziyaret eden Ertürk, önümüzdeki günlerde yapýlacak kongre öncesi destek isteyerek, ülkemizin içinde bulunduðu durum ile ADD'nin
pozisyonu hakkýnda istiþarelerde bulundu.
ADD Çorum Þube Baþkaný Uður Demirer'in ev sahipliðinde gerçekleþtirilen toplantýya; Ýyi Parti Ýl Teþkilatý, Belediye Meclis Üyesi Didem Tokgöz Semiz, Eðitim-Ýþ Þube Baþkaný Selim Bozkurt ve yönetimi, bazý siyasi
parti yöneticileri ile dernek üyeleri katýldý.
SANCAK: BÜYÜK GÖREV DÜÞÜYOR
Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan
ADD Amasya Þube Baþkaný Cihan Sancak
ülkemizin içinde bulunduðu durumu özetleyerek hükümetin tavrýný eleþtirdi. Demokratik
bir halk muhalefeti saðlanmasý gerektiðinden
bahseden Sancak, bu noktada ADD gibi sivil
toplum kuruluþlarýna büyük görev düþtüðünü
söyledi.
Çorum Þube Baþkaný Uður Demirer ise
ADD Genel Merkezinin þubelerin ve taþranýn
durumunu çok iyi bilmesi ve sahiplenmesi
gerektiðini anlatarak, örgütsel bir yapý oluþturulmasýný, derneðin projesi olan bir ekiple yönetilmesini istedi.
ERTÜRK: TÜRKÝYE FELAKETE
SÜRÜKLENÝYOR
Genel Baþkan Adayý Türker Ertürk ise
Türkiye'nin felakete sürüklendiðini, bunun tek
sorumlusunun hükümet olduðunu belirterek,
bu olumsuz gidiþat karþýsýnda demokratik kitle örgütlerinin etkili bir mücadele yürütmesi
gerektiðini kaydetti.

Türker Ejder

Ejder: Koronavirüs ile
birlikte baðýmlýlýklar arttý
Yeþilay Çorum Þube Baþkaný
Dr. Türker Ejder pandemi ile deðiþen
hayatlar ile ilgili görüþlerini açýkladý.
Ejder açýklamasýnda Din Ýþleri Yüksek
Kurulunun sigaranýn haram olduðu
kararýný almasý gerektiðini söyledi.

Ertürk, Atatürkçü Düþünce Derneði'nin ülke gündeminde daha etkin yer almasý gerektiðini ifade etti.
"BÝLÝMSEL YÖNTEMLE
DEÐÝÞÝM GEREKLÝ"
Ertürk "Ülke felakete doðru sürüklenirken,
demokratik kitle örgütlerine büyük görev düþüyor. ADD demokratik kitle örgütlerinin en
önünde olmasý gereken bir demokratik kitle
örgütü. Bugün ADD'nin görünürlüðü yok. Biz
Türkiye'nin kaðýt üzerinde en yaygýn þube
sayýsýna sahip, üye sayýsýna sahip Türkiye'yi
kapsayan bir demokratik kitle örgütüyüz.
Doðru gibi ama etkinliðimiz çok kötü. Çünkü

bilimsel yöntemler ile mücadele etmiyoruz.
Yaþlýyýz, geçlerimiz yok. Gençlik ne demek
üniversiteler ile organik bir bað demek. Üniversiteden öðretim üyeleri gelmiyorsa, öðrenciler ile iletiþim yoksa, ideolojik birliktelik
saðlamak için önce insani birliktelik gerekir.
Ayrýca dernek içinde kadýnlara geniþ yer vermemiz, kadýnlarýn yönetimlerde yer almasýný
saðlamamýz gerekiyor" dedi.
Ertürk "Çað deðiþiyor, düþünce deðiþiyor
ancak ADD'de hiçbir deðiþim yok. Deðiþime,
örgütsel devrime ihtiyacýmýz var. Bu deðiþim
babadan, dededen kalma yöntemlerle deðil,
bilimsel yöntemlerle olur" ifadesini kullandý.
(Abdulkadir Söylemez)

"Tarýmda kendi kendine
yetmek çok önemli"
Tufan Köse

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse tarýmda kendi kendine yeten bir ülke olmanýn öneminin pandemi döneminde bir kez daha görüldüðünü dile getirdi. CHP Çorum Milletvekili
Tufan Köse geçtiðimiz gün Ticaret Borsanýn
hasat Bayramý programýna katýldý. Köse burada yaptýðý konuþmada çiftçinin önemine deðinirken pandemide çiftçinin kýymetinin daha da
iyi anlaþýldýðýný söyledi.

Ýthalata dayalý tarým politikasý yerine çiftçilerin her alanda gerçekten desteklenmesini istediklerini kaydeden Köse "Ancak bu þekilde tarýmsal üretimde baþarýlý olabiliriz" dedi.
Ýçtenlikle ve samimiyetle yapýlan bir çalýþmanýn her zaman baþarýlý olacaðýný ifade eden
Köse "Çorum'un burada yapýlan çalýþmalarla
tüm Türkiye'ye örnek olacaðýný düþünüyorum"
þeklinde konuþtu.
(Mehmet Halim Coþkun)

"Kargý'nýn isteyip de olmadýðý bir þey kalmadý"
AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan "Tüm ilçelerimizin tamamýný doðalgazla buluþturmak hedefimiz. Ýnþallah kýsa
sürede Kargý'yý da doðalgaza kavuþturacaðýz" dedi.
AK Parti MKYK üyesi, Çorum Milletvekili
ve TBMM Tarým, Orman ve Köy iþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý ve parti yönetimiyle birlikte Kargý'yý ziyaret etti.
AK Parti heyeti, ilçe belediyesi önünde
Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, AK Parti
Kargý Ýlçe Baþkaný Sacit Özdemir, Gençlik
Kollarý Baþkaný Emre Üstünel, Kadýn Kollarý
Baþkaný Esra Peker, Ýl Genel Meclis üyeleri,
Belediye Meclis üyeleri ve parti yönetimi tarafýndan karþýlandý.
AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan burada yaptýðý açýklamada "Kargý'da
vatandaþýn isteyip de, þu da olsun deyip de
olmadýðý bir þey kalmadý. Mutlaka bazý unuttuðumuz veya eksiklerimiz vardýr ancak bunlarý da tamamlayacaðýmýzdan þüpheniz olmasýn. Bu ekip saðlam bir ekip, güçlü bir
ekip, iþini bilen bir ekip" þeklinde konuþtu.
"KARGI DOÐALGAZA KAVUÞACAK"
Kargý'nýn beklenti ve ihtiyaçlarýný iyi bildiklerini belirten Milletvekili Ceylan, "Ýyi bir belediye baþkanýmýz ve emek veren bir ekibi var.
"Kargý'ya neler yapabiliriz"in derdindeyiz.
Kargý'nýn beklentilerini ve ihtiyaçlarýný biliyoruz. Tüm ilçelerimizin tamamýný
doðalgazla buluþturmak hedefimiz. Þu ana kadar, Sungurlu,
Alaca, Mecitözü, Dodurga,
Oðuzlar, Ýskilip, Osmancýk'a doðalgaz verildi. 2022'de de belli ilçelerimizi doðalgazý kavuþturacaðýz. Doðalgaz için ben yüzyýlýn
yatýrýmý diyorum. Özellikle haným
kardeþlerimiz için büyük kolaylýk.
Kargý da bu yatýrýmý hak ediyor.
Kargý'da planlamamamýzýn içinde, inþallah kýsa sürede Kargý'yý
da doðalgaza kavuþturacaðýz.
Ayný þekilde nasýl yüksek okulu

söz verip sonuçlandýrmýþsak, Kargý'yý doðalgaza da kavuþturacaðýz'' ifadelerini kullandý.
ÞEN: ÝSTÝHDAMA YÖNELÝK
YATIRIMLAR YAPIYORUZ
Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen heyete
yapýlan çalýþmalar hakkýnda brifing verdi.
500 kw'lýk güneþ enerjisi sistemi kurulduðunu
belirten Baþkan Þen, "Bu yatýrým ilçemize aylýk 80 bin lira gelir saðlayacak. Tarihi su deðirmenini yapýyoruz. Büyük bir üretim yapmayacak ama halkýn ihtiyacýný karþýlayacak. Tulum peyniri atölyesi yaptýk. Bir hafta içerisinde deneme üretimine geçiyoruz. Yakýnda seri üretime geçeceðiz. Bununla ilgili coðrafi

iþaretlemeye de baþvurduk. Kargý'da daha
çok istihdama yönelik çalýþmalar yapmaya
çalýþýyoruz. Marangoz atölyesi kurduk. Arýcýlar birliðine kovan ve çýta ile birlikte bank ve
kamelya üreteceðiz. Turizme yönelik ise Abdullah Yaylasýna yaptýðýmýz tesis de çalýþmalarýmýz devam ediyor. 2022 yazýnda inþallah
bu tesisi hizmete açacaðýz'' dedi.
Ardýndan Kargý Kaymakamý Abdulhamid
Uyar'ý makamýnda ziyaret eden AK Parti heyeti, ilçeye yapýlan ve yapýlacak çalýþmalar
hakkýnda istiþarelerde bulundu. Kaymakamlýk ziyaretinin ardýndan çarþýda esnaf ziyaretinde bulunan heyet daha sonra ilçeden ayrýldý.
(ÝHA)

Yeþilay Çorum Þube Baþkaný Dr. Türker Ejder
pandemide baðýmlýlýða yatkýnlýðýn arttýðýna dikkat çekerek "Sanal oyunlara yönelim arttý. Ýnsanlarýn zorunlu olarak evde kalmalarý da sanal kumar, alkol, sigara,
uyuþturucu ve teknoloji baðýmlýlýklarýný artýrdý. Özellikle sanal oyunlar, çocuk ve gençlerde gerçek dünya ile
oyunu ayýrt etme güçlüðü ortaya çýkarýyor" dedi.
Yeþilay Çorum Þube Baþkaný Dr. Türker Ejder,
saðlýklý yaþam ve baðýmlýlýkla mücadelenin önemi ve
yaptýklarý faaliyetlerle ilgili bilgi verdi. 2018 yýlýndan bu
yana, Yeþilay Çorum Þube Baþkanlýðýný yürüten Dr.
Türker Ejder, Covid-19 salgýný baþlamadan önce, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde, saðlýklý yaþam ve baðýmlýlýklara karþý farkýndalýk oluþturma, bilinçlendirme
amacýyla faaliyetler yürüttüklerini ifade etti. Covid-19
salgýnýn, çalýþmalarýný olumsuz yönde etkilediðini bildiren Ejder, salon faaliyetleri, seminerler ve eðitim faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldýklarýný anlattý.
"TEKNOLOJÝ BAÐIMLILIÐI ARTTI"
Dr. Türker Ejder üniversitelerin uzaktan eðitime
geçmesiyle, sahada yaptýklarý faaliyetlerde, en büyük
güç kaynaklarý olan, Genç Yeþilay Kulübü üyeleri ve
gönüllüleriyle özellikle ilkokul öðrencilerine yönelik
gerçekleþtirdikleri çalýþmalarý askýya aldýklarýný söyledi. Salgýn süreciyle birlikte online eðitime geçilmesinin, teknoloji baðýmlýlýðý ile mücadeleyi zorlaþtýrdýðýný
belirten Ejder, "Sanal oyunlara yönelim arttý. Ýnsanlarýn zorunlu olarak evde kalmalarý da sanal kumar, alkol, sigara, uyuþturucu ve teknoloji baðýmlýlýklarýný artýrdý. Özellikle sanal oyunlar, çocuk ve gençlerde gerçek dünya ile oyunu ayýrt etme güçlüðü ortaya çýkarýyor. Mesela Yeþilay'ýn tanýtým filminde yer aldý dokuz
yaþýndaki çocuða babasýnýn vefatý haber verildiðinde
"Bir caný mý vardý?" sorusunu yöneltiyor çocuk. Hep
birlikte baðýmlýlýklarla mücadele etmeliyiz" dedi.
"DÝN ÝÞLERÝ YÜKSEK KURULUNUN, SÝGARANIN
HARAM OLDUÐU KARARINI ALMASI GEREK"
Sigara kullanýmý ile ilgili önemli bir ayrýntý paylaþan
Dr. Ejder, dünyadaki çocuk ölümlerinin %28'inin pasif
içicilikten kaynaklandýðýný söyledi. Dünyada iþlenen
suçlarýn arka planýnda yüzde 70 alkol probleminin olduðunun altýný çizdi. Ülkemizde, Din Ýþleri Yüksek Kurulunun, sigaranýn haram olduðu kararýný almasý gerektiðini, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn bu konuda cesur
davranmasýnýn þart olduðunu, alýnacak kararýn sigara
baðýmlýlýðýný büyük oranda azaltacaðýna da inandýðýný ifade etti.
Evlerde kalýnan süreçte, milyonlarca kiþinin, televizyon programlarýndaki subliminal mesajlar ve uygunsuz içeriklerin, daha fazla etkisinde kaldýðýný belirten Ejder, çocuklarýn ilk altý yýlda ailede aldýklarý eðitimin önemine deðindi ve yetiþkinlerin olumlu rol model
olma, çocuklarýný denetleme konusunda daha hassas
olmalarý gerektiðini, sorun ortaya çýkmadan, kaynaðýnda yok etmenin zorunluluk olduðunu vurguladý.
Hangi baðýmlýlýk türü olursa olsun, hiç baþlamama bilincinin çocuk ve gençlerde yerleþtirilmesi için okul
müfredatýnda saðlýklý yaþamla ilgili konulara daha çok
yer verilmesi gerektiðini belirtti.
Gerçekleþtirdikleri projeler hakkýnda bilgi veren Dr.
Türker Ejder, sözlerine þöyle devam etti:
Ýlkokul 3. ve 4. sýnýf öðrencilerine yönelik, 14 okulda gerçekleþtirdiðimiz 'Benim Kulübüm Yeþilay' projesiyle her okuldan 120-130 öðrenciye ulaþarak baþarýlý
bir þekilde faaliyetlerimizi tamamladýk. Valilik baþkanlýðýnda, Milli Eðitim Müdürlüðü ve Ýl Özel Ýdaresi ile ortaklaþa hazýrladýðýmýz protokolle, 'Yeþil Rozet' projemizi ilkokullarda uygulamaya baþladýk. Okullardaki personeller ve çocuklarýmýza rol model olan öðretmenlerimizin, gönüllü olarak, okul bahçesi civarýnda, öðrencilerin göreceði þekilde sigara içmemeyi kabul etmelerine yönelik tasarladýðýmýz projemiz için, 10 okuldan
olumlu geribildirim aldýk. Projemiz devam ederken
uzaktan eðitime geçildiði için, yüz yüze eðitime geçildiðinde tekrar baþlatmak üzere, çalýþmalarýmýza ara verdik. Önümüzdeki günlerde, salgýndan sonraki ilk projemiz, Kuran kurslarýnda eðitim alan çocuklara yönelik
olarak baþlayacak. Çocuk sayýsý çok olan camilerde,
sinevizyon gösterileri, oyun ve þarkýlarla, saðlýklý yaþamýn önemi konusunda eðitimler vereceðiz.
"ALO 115'E DANIÞIN"
Baþkan Ejder, YEDAM'ýn (Yeþilay Danýþmanlýk
Merkezi) çalýþmalarýyla ilgili de açýklamalar yaptý. Baðýmlýlýk problemi yaþayan bireylere, ailelere veya baðýmlýlýkla ilgili bilgi almak isteyenlere, YEDAM'da görev yapan klinik psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarý tarafýndan, ücretsiz ve gizlilik esasýna dayalý olarak danýþmanlýk hizmeti verildiðini belirtti. ALO 115
aranarak ulaþýlabilen YEDAM'ýn, danýþmanlýk hizmeti
alan bireylere, atölyelerde, sanat etkinliklerine katýlma
fýrsatý sunduðunu da ifade etti. Çorum YEDAM þubesi Gülabibey Mahallesi, Þeyh Eyüp Sokak Numara 10
adresinde faaliyet gösteriyor.
Uluslararasý Yeþilay Federasyonu baþkanlýðýný
Çorumlu Dr. Ýhsan Karaman'ýn yürüttüðünü belirten
Yeþilay Çorum Þube Baþkaný Dr. Türker Ejder, Türkiye'de 120 Yeþilay þubesi, 101 YEDAM, beþ kýtada,
K.K.T.C ve 81 ülkedeki Yeþilay þubeleriyle, baðýmlýlýklarla mücadele faaliyetlerini sürdürdüklerini söyleyerek, sözlerini tamamladý.
(Haber Merkezi)
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Çorum'da bir benzin istasyonunun LPG yerine su verdiði otomobil arýzalanýnca gerçek ortaya çýktý. Ýstasyon araca LPG yerine su doldurmuþ.

LPG DiYE SUYUN LiTRESiNi
4 TL’DEN SATMIÞLAR!

Ustabaþý Osman Kanan
gazetemize yaptýðý açýklamada
olayý anlattý.

Çorum'da yaþanan olay
"Bu kadarýna da pes" dedirtti.
Aracýndaki arýzayý düzelttirmek için tamirciye giden vaHABERÝ
tandaþ kendisine LPG yerine
ÝZLEMEK
su satýldýðýný anladý.
ÝÇÝN KODU
Çorum'da geçtiðimiz aylarOKUTUN
da yaþanan olay duyanlara oldukça þaþýrttý. Ustabaþý Osman Kanan'ýn
verdiði bilgiye göre kendisine tamire gelen
bir aracýn tankýn içini kontrol ettiðinde tankýn içindekinin LPG deðil su olduðunu gördü. Akaryakýt istasyonlarý tarafýndan hileye
baþvurulduðunu duyduðunu ancak bu kadarýný da beklemediðini söyleyen Kanan
sürücüleri de uyardý.
Ustabaþý Osman Kanan gazetemize
yaptýðý açýklamada olayý þöyle anlattý:
Son akaryakýt zamlarýndan sonra benzin, mazot, LPG fiyatlarý çok fazla yükseldi.
Bu yükselmeden sonra yakýtlarda hileli satýþlar da çok fazla artmaya baþladý. Baþýmýza bir sürü farklý olay geliyor. Vatandaþlarý
araçlarýna özellikle LPG alýrken dikkatli olmaya davet ediyorum. Daha öncelerde
LPG tanklarýna hava basýyorlar veya
LPG'nin içine su karýþtýrýyorlar gibi þikâyetleri duyuyorduk fakat geçenlerde bir müþterimizin baþýna gelen olayý da ben daha önce duymuþtum ama hiç rastlamamýþtým.

"LPG DEÐÝL
SU KOYMUÞLAR"
Geçen hafta müþterim
aracým benzinden, LPG'ye
geçmiyor diye bir þikâyetle
dükkânýmýza geldi. Ben de
daha önceden böyle duyum
aldýðýmdan tankýn içini kontrol
ettim.
Tankýn içini kontrol ettiðimde içindekinin LPG deðil tamamen su olduðunu gördüm. Yani suyun litresini vatandaþa 4 TL'ye
satmýþlar. Acemi bir usta sorunu direkt olarak motorda arardý. Ben de daha öncesinden akaryakýt istasyonlarý tarafýndan hileye
baþvurulduðunu bildiðim için sorunun yakýttan olabileceðini düþündüm. Dediðim gibi
daha önce su karýþtýrýldýðýný veya tankere
hava basýldýðýný görmüþtüm ama tamamen
su olduðunu hiç görmemiþtim. Biz Hocam
Otogaz olarak bunun duyulmasýný istedik.
"YAKIT ZAMLARI HÝLEYÝ DE
BERABERÝNDE GETÝRÝYOR"
Akaryakýt istasyonlarýndaki hilelerin artmasýnýn temel sebebinin yakýt fiyatlarýna
yapýlan zamlar olduðunu düþünüyorum.
Akaryakýt istasyonlarý 50 kuruþ kâr edeyim
derken araç kullanýcýlarýna büyük masraflar
çýkartýyorlar. Akaryakýt istasyonlarý böyle

þeylere tenezzül edip hem kendi
imajlarýyla oynamasýnlar hem de
araç kullanýcýlarýna bu gibi sýkýntýlar çýkartmasýnlar. Bu yaptýklarý hile ile vatandaþýn cebinden çýkan
sadece bir depo benzin parasý olarak kalmýyor araçlarýn diðer aksamlarýnda sorun yaþandýðýndan dolayý
ekstradan bir sanayi masrafý olarak
araç kullanýcýlarýnýn karþýlarýna çýkýyor.
Özellikle buji, bobin ve filtreler de sorunlar
oluþuyor.
"MOTOR ARIZASI SANILIYOR AMA …"
Dediðim gibi bazen ustalar sorunun tankerin içindeki gazdan kaynaklandýðýný düþünemeyebiliyor ve durumu motor arýzasý
sanýp saðlam motoru indirip-kaldýrýyorlar,
conta deðiþimi bile yapabiliyorlar. Araç sahipleri bu durumu aracýn teklemesinden,
aracýn çekiþte düþüþ yaþamasýndan anlayabilirler. Bir de böyle bir olayda motor arýza lambasý da yanmaya baþlar, bu sebeple
araç kullanýcýlar sorunun motorda olduðunu
düþünüyor ama o lambanýn bize anlatmak
istediði aslýnda motora kötü yakýt ulaþtýðýdýr.
Yakýt deðiþtirilene kadar o lamba yanmaya
devam eder. Hem araç kullanýcýsý hem de
sanayi ustasý sorunu anlamazsa araca
masraf edip dururlar.
(Furkan Kalkan)

Köylülerden valilik
önünde su eylemi

"Bedesten Çorum'a
deðer katacak"
Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn, Bedesten ve
yer altý otopark çalýþmalarýný
yerinde inceledi.
Baþkan Aþgýn Bedesten'in
Çorum'un ekonomisine, kültürüne ve silüetine önemli katkýlar saðlayacaðýný belirtti. Aþgýn, Bedesten'de yöresel yemek lokantalarý, el iþi ürünler,
hediyelik eþyalar gibi þehrin
kültürüne katký saðlayacak
yerler bulunacaðýný kaydetti.
Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn'ýn seçim taahhütleri arasýnda yer alan bedesten projesinin 2022 Aðustos ayýnda tamamlanarak hizmete girmesi planlanýyor. Recep Tayyip Erdoðan Caddesi
üzerinde yapýmý devam eden
Bedesten projesinde yer alan
iki katlý, 221 araçlýk yer altý otoparký projesi hizmete girdiðinde bölgedeki otopark sorunu
da çözüme kavuþmuþ olacak.
(Abdulkadir Söylemez)

Çorum merkeze baðlý
Kazýklýkaya köy halký köylerinde yaþanan su sýkýntýsýný
çözülmesi için Çorum Valiliði
önünde eylem yaptý. Köy sakinleri Vali Mustafa Çiftçi'nin
bir yýl önce köylerinin su sorununun çözüleceðini ifade
etmesine raðmen herhangi
bir giriþimde bulunulmadýðýný ifade etti.
Çorum Merkeze Baðlý
haneli Kazýklýkaya Köyü
muhtarý Veysel Paçacý, köylerinin susuz kaldýðýný iddia
ederek su sorunun kýsa sürede çözülmesi için Çorum
Valiliðine dilekçe verdi.
Valiliðin karþýsýnda bulunan Kadeþ Barýþ Meydaný'nda köylülerle birlikte eylem yapýp açýklamada bulunan Kazýklýkaya Köyü sakinlerinden Servet Aksoy köylerinde bir damla su olmadýðýný su kuyusunun kuruduðunu söyleyerek 400 hanenin
yaþadýðý köylerinin su sorunun kýsa sürede giderilmesini Vali Mustafa Çiftçi'den talep etti.
Aksoy, Milli Emlak tarafýndan satýlan arsalara ev
yaptýklarýný,
köylerinde
KÖYDES tarafýndan yapýlan
evlerin de olduðunun altýný
çizerek 2017 yýlýndan sonra
içme suyu isale hattýnýn Ýl
Özel Ýdaresi tarafýndan yaptýrýldýðýný, büyük bir bölümünün ise köylüler tarafýndan
toplanan paralarla karþýlandýðýný bildirdi.
"VALÝ SÖZ VERDÝ
AMA BÝR YILDIR
SORUN ÇÖZÜLMEDÝ"
Köylerindeki isale hattýnýn tamamlanmasýndan bir
yýl sonra su kuyularýndan
suyun çekildiðini bildiren Aksoy, "Köyümüzde þu an sular akmýyor. Çorum Ýl Özel
Ýdaresine baþvurduk, bize
en erken altý ay en geç bir yýl
içinde köyümüzün su sorununun giderileceðini söylediler fakat aradan geçen süre içinde köyümüzün su sorunu çözülmemiþtir" dedi.
Servet Aksoy, Vali Mustafa Çiftçi'nin de köylerine iki
kez geldiðini su ve kanalizasyon sorunlarýnýn çözülmesi sözü verdiðini ancak
bu sözün yerine getirilmediðine deðinerek, kendilerine
verilen sözlerin tutulmasýný
istedi.
Kazýklýkaya köyü Muhtarý Veysel Paçacý ve köy sakinleri daha sonra köylerinin
su sorununun kýsa sürede
giderilmesi için valiliðe dilekçe verdi. (Haber Merkezi)

Yusuf Þahinbaþ'a
veda yemeði
Çorum Ýl Tarým ve Orman Müdürlüðünde Ýl Müdür Yardýmcýsý
iken Karaman Ýl Tarým ve Orman
Müdürlüðüne Ýl Müdürü olarak
atamasý yapýlan Yusuf Þahinbaþ'a veda yemeði düzenlendi.
Düzenlenen veda yemeðine Ýl
Müdürü Orhan Sarý, Ziraat Odasý
Baþkaný Mehmet Sayan, Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Yýlmaz Kaya, Çorum Ticaret
Borsa Baþkaný Naki Özkubat,
Pankobirlik Baþkaný Ahmet Pehlivan, Damýzlýk Koyun, Keçi Yetiþtiriciler Birliði Baþkaný Birol Alanbay, Çorum Veteriner Hekimler
odasý Baþkaný Serdar Doðan ve Ýl
Müdürlüðü personeli katýldý.
Yemekte konuþma yapan Ýl
Müdürü Orhan Sarý, Çorum tarýmýna yapmýþ olduðu hizmetlerden dolayý Þahinbaþ'a teþekkür
ettiðini belirterek "Müdürümüz

elinden geldiðince gayretli ve baþarýlý iþler çýkardý. Yeni görev yerinde daha faydalý ve kaliteli iþler
yapacaðýna inanýyorum. Hayýrlý
olsun dileklerinde bulunarak kendisine teþekkür ediyorum" diye
konuþtu. Karaman Ýl Tarým ve Orman Müdürlüðü'ne Ýl Müdürü olarak atanan Yusuf Þahinbaþ ise
veda yemeðine katýlan ve katýlmak isteyip de katýlamayan bütün
arkadaþlarýna teþekkür etti. Þahinbaþ "Çorum'da uzun yýllar boyunca çalýþma fýrsatý buldum. Ýl
Müdürlüðü ailesinin bir parçasý olmaktan, Çorum'da hizmet etmekten memnunum. Tekrar görüþmek dileklerimle herkese teþekkür ediyorum" ifadesini kullandý.
Yemeðe katýlan personeller
tarafýndan hediye verilmesi ile
program sona erdi.
(Mehmet Halim Coþkun)

6 milyon 955 bin
kiþi seyahate çýktý
Ocak, þubat ve mart aylarýndan oluþan birinci çeyrekte, yurt
içinde ikamet eden 6 milyon 955
bin kiþi seyahate çýktý.
Seyahate çýkanlarýn bir ve daha fazla geceleme kaydý ile ülke
içinde yaptýklarý toplam seyahat
sayýsý bir önceki yýlýn ayný çeyreðine göre %4,4 artarak 8
milyon 309 bin seyahat
olarak gerçekleþti. Bu
çeyrekte seyahate
çýkanlar 62 milyon
36 bin geceleme
yaptý. Ortalama
geceleme sayýsý
7,5 gece oldu.
Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre; yerli turistlerin,
yurt içinde yaptýklarý seyahat harcamalarý 2021 yýlýnýn I.
çeyreðinde bir önceki yýlýn ayný
çeyreðine göre %49,7 artarak 6
milyar 78 milyon 732 bin TL olarak gerçekleþti. Bu harcamalarýn
%95,8'ini 5 milyar 825 milyon 164
bin TL ile kiþisel harcamalar,
%4,2'sini ise 253 milyon 568 bin

TL ile paket tur harcamalarý oluþturdu. Seyahat baþýna yapýlan ortalama harcama ise 732 TL oldu.
Bu çeyrekte yapýlan seyahat
harcamalarýnýn geçen yýlýn ayný
çeyreðine göre deðiþim oranlarý
incelendiðinde en fazla artýþ
%362,2 ile seyahat öncesi yapýlan harcamalarda, %136,8
ile konaklama harcamalarýnda ve %119,3
ile saðlýk harcamalarýnda oldu.
Seyahate çýkýþ
amaçlarýnda ikinci
sýrada %15,5 ile
"gezi, eðlence, tatil", üçüncü sýrada
ise ile %7,4 ile
"saðlýk" yer aldý.
Bu çeyrekte seyahate çýkanlar 50 milyon
258 bin geceleme sayýsý
ile en çok "arkadaþ veya akraba
evinde" kaldý. Konaklama türlerine göre geceleme sayýsýnda ikinci sýrada 4 milyon 56 bin geceleme ile "otel" yer alýrken, "kendi
evi" 3 milyon 682 bin geceleme
sayýsý ile üçüncü sýrada yer aldý.
(Furkan Kalkan)
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YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM, 2021 Yükseköðretim Kurumlarý Sýnavý sonuçlarýný "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden
açýkladý. Üniversite tercihleri 5-13
Aðustos 2021 tarihleri arasýnda yapýlacak. 2021 YKS birincilerinin illeri de
paylaþýldý.
Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme
Merkezi (ÖSYM) Baþkaný Prof. Dr.
Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleþtirdikleri Yükseköðretim Kurumlarý Sýnavý (2021-YKS) sonuçlarýnýn açýklandýðýný bildirdi.
Aygün, sosyal medya hesabýndan
yaptýðý açýklamada "26-27 Haziran
2021 tarihlerinde gerçekleþtirdiðimiz
Yükseköðretim Kurumlarý Sýnavý
(2021-YKS) sonuçlarýný http://sonuc.osym.gov.tr sayfamýzdan açýkladýk. Sonuçlarýn tüm adaylarýmýza ve

ailelerine hayýrlý olmasýný dilerim" ifadelerini kullandý.
ÜNÝVERSÝTE TERCÝHLERÝ
NE ZAMAN BAÞLAYACAK?

2021-YKS tercihlerinin 5-13
Aðustos tarihleri arasýnda alýnacaðýný
belirten Aygün "Adaylarýmýzýn tercihler baþlamadan önce daha saðlýklý bir
deðerlendirme yapmalarýna imkân

vermek amacýyla 2021-YKS deðerlendirme iþlemlerini hýzlandýrarak sýnav sonuçlarýný ilan edilen tarihten
daha erken açýkladýk. Adaylarýmýzýn
5-13 Aðustos 2021 tarihleri arasýnda
yapacaklarý 2021-YKS tercihlerinin
þimdiden hayýrlý olmasýný dilerim" deðerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan ÖSYM Baþkaný Prof.
Dr. Halis Aygün, 2021 YKS birincilerinin illerini paylaþtý.
ÝÞTE BÝRÝNCÝLERÝN ÝLLERÝ
TYT birincisi: Adana
AYT birincileri: Sayýsal: Adana Eþit Aðýrlýk: Konya - Sözel: Adana
YDT birincileri: Almanca: Balýkesir
- Arapça: Konya - Fransýzca: Ýstanbul
- Ýngilizce: Ýstanbul - Rusça: Bursa
(Haber Merkezi)

HÝTÜ tanýtým ataðýnda
Hitit Üniversitesi tanýtým ataðýna geçti. Hitit
Üniversitesi tercih döneminde öðrencilere rehber
olmak amacýyla fakültelerini tanýtýyor. Heyecanla
beklenen üniversite sýnav sonuçlarý açýklanýrken,
þimdi öðrenciler tercih maratonuna giriyor. Aileler
ve öðrenciler hangi üniversite ve hangi bölümü
tercih etmeleri gerektiði konusunda araþtýrmalara
baþladý. Hitit Üniversitesi de bu dönemde öðrenicilere rehber olacak bir çalýþmaya imza atýyor.
"Tercih Dönemi" isimli program ile sosyal

medya hesaplarýndan canlý yayýn yapan Hitit
Üniversitesi, tercih sürecinde olan üniversite
adaylarýna fakültelerini ve bölümlerini tanýtýyor.
Ayrýca üniversite programlarýnýn tanýtýmý için kýsa
filmler hazýrlanarak, Hitit Üniversitesi'nin sosyal
medya hesaplarýndan yayýnlanýyor.
"En Özel Devlet Üniversitesi" sloganýyla eðitim akademik çalýþmalarýný sürdüren Hitit Üniversitesi, tüm üniversite adaylarýný Hitit ailesine katýlmaya davet ediyor.
(Mahmut Emin Söylemez)

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:43
05:27
12:52
16:46
20:06
21:43

TARiHTE BUGÜN
1950- Türk Barýþseverler Cemiyeti Baþkaný
Behice Boran ve Genel Sekreteri Adnan Cemgil tutuklandý. Cemiyet, Kore'ye asker gönderilmesini protesto etmiþti.
1953- Bina yapýmýný teþvik edecek ve kaçak
yapýlaþmayý önleyecek kanun TBMM’de kabul
edildi.
1953- TCDD iþletmesi kuruldu.
1959- Vatan gazetesi sahibi ve baþyazarý
Ahmet Emin Yalman, Pulliam davasýndan 1 yýl
3 ay hapis cezasý aldý.
1960- Havadis gazetesi, sýkýyönetimce tahrikçi ve ayrýlýkçý yayýn yaptýðý iddiasýyla 10
gün süreyle kapatýldý.
1965- Türkiye, Dünya Daktilo Þampiyonasý'nda þampiyon oldu.
1975- Ankara'nýn CHP’li Belediye Baþkaný
Vedat Dalokay iþçi maaþlarýný ödeyemediðini
ve hükümetin de yardým etmediðini açýkladý.
Dalokay, hükümeti protesto için üç günlük açlýk grevine baþladý.
1986- Türkiye Komünist Partisi davasý sonuçlandý; 74 sanýk 4 aydan 15 yýla kadar hapis cezalarý aldý, 40 sanýk beraat etti.
1988- Almanya'da bulunan Melike Demirað
ve Þanar Yurdatapan'ýn "Ýstanbul'da Olmak"
ve "Anadolu" kasetlerinin Türkiye'de yayýnlanmasý Bakanlar Kurulu'nca yasaklanmýþtý. Danýþtay'a açýlan karþý dava reddedildi.
1992- Eski Deniz Kuvvetleri komutaný,
emekli Oramiral Kemal Kayacan silahlý saldýrýda öldürüldü. Saldýrýyý Dev-Sol örgütü üstlendi.
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Ýmtiyaz Sahibi: Ayhan

YIL: 5 / SAYI: 1806

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

Robotik kodlama
yaz kampý baþlýyor
Çorum Mucitler Derneði 1-21
Aðustos 2021 tarihleri arasýnda
"Robotik Kodlama Yaz Kampý"
düzenliyor.
Ortaokul ve lise öðrencilerine
ilk, orta ve ileri seviye gruplar halinde, yoðunlaþtýrýlmýþ þekilde
verilecek olan robotik kodlama
uygulama eðitimleri Yunus Emre
Ýþ Merkezinde bulunan dernek
merkezinde gerçekleþtirilecek.
Çocuklarýn motor geliþim becerilerinin artmasýna, mekanik
becerilerinin ve perspektif bakýþ
açýlarýnýn geliþmesine, pratik ve

analitik düþünme becerilerinin
artmasýna ve çocuklarýn küçük
yaþta bilimsel araþtýrma eðilimleri kazanmasýna olanak saðlayan
Robotik Kodlama Yaz Kampýna
baþvurular Çorum Mucitler Derneði internet sitesi üzerinden yapýlacak.
Ayrýca Robotik Kodlama Yaz
Kampýnda "Robotik kodlama nedir, ne deðildir?", "Alternatif Robotik setler nelerdir?", "Arduino
nedir, çeþitleri nelerdir, nasýl kodlanýr?", "Arduino IDE indirmesi
ve yüklemesi nasýl yapýlýr?", "Ar-

duino üzerindeki birimler nelerdir?", "Tinkercadcircuits ile Arduino nasýl kodlanýr, Tinkercad ile
simüle etme nasýl yapýlýr?" "Arduino giriþ ve çýkýþ portlarý nelerdir?" gibi sorular cevaplanarak,
ledlerle çalýþmak ve deðiþik led
projeleri (Trafik lambalarý, polis
ýþýklarý, kara þimþek ýþýðý v.b.),
bread board nedir ve kullanýmý,
deðiþkenler gibi temel dersler
haricinde yapay zekâ uygulamalarý ile 3D tasarým ve baský teknik
eðitimleri de verileceði açýklandý.
(Mehmet Halim Coþkun)

ERASMUS+'la Mehmetçik
Anadolu Lisesi Kayseri'de
Mehmetçik Anadolu Lisesi
öðretmenleri 14-16 Temmuz
2021 tarihleri arasýnda Kayseri
Osman Ulubaþ Fen Lisesi'ni ziyaret etti.
T.C. Avrupa Birliði BakanlýðýAB Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðýnca (Türkiye
Ulusal
Ajansý,
http://www.ua.gov.tr ) yürütülen
ve Erasmus+ kapsamýnda Avrupa Komisyonu'ndan hibe ile
desteklenen' Critical Original
Response to Education(Eðitimde Yenilikçi Yaklaþýmlar)(20181-TR01-KA229-059210_1) isimli proje kapsamýnda projenin
paydaþý öðretmenler hem eðitsel hem de kültürel çalýþmalara
katýldý.
Hareteklilik, ev sahibi olan
Kayseri Osman Ulubaþ Fen Lisesi Mehter takýmýnýn yapmýþ olduðu kültürel karþýlama ile baþladý. Proje kapmasýnda Osman
Ulubaþ Fen Lisesi'nde yapýlan
Creative sýnýfý ve okulun diðer
bölümleri gezildi. Katýlýmcýlar,
öðrencilerin hazýrlamýþ olduklarý
projeler hakkýnda bilgi aldý. Bunun dýþýnda bilimsel ve teknolo-

jik alt yapýsý ile bireylerin yaparak, yaþayarak, deneyerek, dokunarak bilimsel süreçleri anlamalarýný ve öðrenilenlerin kalýcý
hale gelmesini amaçlayan Kayseri Tübitak Bilim Merkezi ziya-

ret edildi. Projenin bu son harektiliði Çorum, Çekya, Polonya ve
Portekiz'den gelen 13 öðretmene ev sahibi okulun katýlýmcý belgelerini vermesi ile sonlandýrýldý.
(Abdulkadir Söylemez)

HAVUÇ YAÐI -1HAVUÇ YAÐI
FAYDALARI ÝLE CÝLT
VE SAÇ BAKIMI
Havuç, faydalarý bilinen bir bitkidir. Havuç
kadar havuç yaðý da faydalarý çok olan bir yaðdýr. Hintliler ve yunanlýlar tarafýndan yýllardýr
faydalarý bilinen ve kullanýlan bir yaðdýr. Havuç yaðýnýn cilde faydalarý ve
saça faydalarý oldukça fazladýr. Cildi
rahatlatýr, ferahlýk verir. Ayný zamanda
nemlendirici özelliði görür, nemlendirme saðlar. Saçlara da ayrýca faydalarý
vardýr. Saçlarýn güçlenmesini saðlamasý havuç yaðý faydalarý arasýndadýr.
Kepek oluþumunu engeller. Yaz aylarýnda havuç yaðý eklenmiþ güneþ
kremleri de birçok kiþi tarafýndan tercih
edilir. Havuç yaðý karýþýmý olan güneþ
kremleri bronzlaþmaya da yardým eder.
HAVUÇ YAÐI FAYDALARI
NELERDÝR?
- Kas aðrýlarýný hafifletmek için masaj yaðý ve banyo yaðý olarak kullanýlýr.
- Ýdrar söktürücü özelliði vardýr.
- Gaz giderici özelliði sayesinde baðýrsaklarý rahatlatýr. Ayný zamanda hazýmsýzlýk ve þiþkinlik için de yararlýdýr.
- Kadýnlarýn adet zamanlarýnda oluþan adet aðrýlarýný (menstürasyon aðrýlarý) hafifletir.
- Ýþtah açmaya yardým eder.
- Karaciðer ve safra kesesini korur.
Özellikle hepatit ve kolit rahatsýzlýklarýna iyi gelir.
- Doðum sonrasýnda anne sütünü
arttýrýcý özelliði vardýr.
- Hýçkýrýk için yarar saðlar.
- Enfeksiyonlara karþý koruma saðlar.
- Ülser gibi mide rahatsýzlýklarýna
karþý iyi gelmesi de havuç yaðýnýn faydalarý arasýndadýr.
- Beyin fonksiyonlarý ve sinirleri uyararak daha zinde hissetmeyi saðlar.
- Havuç yaðý, kan, doku, karaciðer
ve böbrekler için detoks yeteneðine
sahiptir. Bu organlardaki ürik asit ve
toksinlerin atýlmasýna yardým eder.
- Artrit ve romatizma gibi kemik aðrýlarýna iyi gelir.
- Strese karþý iyi gelerek rahatlama
saðlar.
- Ýçeriðindeki A vitamini sebebiyle
diþ ve diþ etlerine de yarar saðlar.
- Gut rahatsýzlýðýna da iyi gelir.
- Grip, nezle, bronþit, öksürük, boðaz aðrýsý, kabakulak ve kýzamýk gibi
hastalýklara karþý koruma saðlar.
- Böbrekleri temizleyici özelliði vardýr.
- Düzensiz olan adet dönemlerini
düzene sokmaya yardým eder.
- Baðýrsaklardaki solucanlarýn düþürülmesine fayda saðlar.
- Ýçeriðindeki beta karoten sayesinde gözlere yarar saðlar, gece körlüðüne de iyi gelir.
- Baðýþýklýk sistemini güçlendirici
özelliði vardýr.
HAVUÇ YAÐININ KANSERE
KARÞI ETKÝSÝ!
Kanser çaðýmýzýn korkulu hastalýklarýndan biridir. Kansere karþý koruma
saðlayan bitkiler, þifalý yaðlar herkes
tarafýndan araþtýrýlarak kullanýlmaya
çalýþýlýr. Kansere karþý koruma saðlamasý da havuç yaðý faydalarý arasýndadýr. Özellikle mide, aðýz, boðaz,
prostat ve böbreklerde oluþacak kanser türlerine karþý koruma saðlar. Ayný
zamanda anti kanser ve antioksidan
özelliði vardýr.
HAVUÇ YAÐININ CÝLDE
FAYDALARI NELERDÝR?
Havuç yaðý cilde nemlendiren, koruyan bir yaðdýr. Cildi besleyici özelliði
vardýr. Yaþlanmaktan, cildinde kýrýþýklýk oluþmasýndan korkan kiþiler de bu
þifalý yaðý kullanabilir. Genç görünmeye yardým etmesi, kýrýþýklýklarý önlemesi de havuç yaðýnýn cilde faydalarý arasýndadýr. Cilde fayda saðlamasý için
havuç yaðý içeren losyonlar kullanýlabilir. Ayný zamanda havuç yaðý, süt ve
bal ile karýþtýrýlarak da kullanýlýrsa cilde
fayda saðlar. Ayný zamanda sedef hastalýðý, dermatit, deri döküntüleri ve egzama gibi cilt rahatsýzlýklarýna da iyi
gelir. Ciltte yaþlýlýk nedeniyle oluþan lekelere de fayda saðlar. Kuru ciltlere de
iyi gelir. Havuç yaðý içeren güneþ losyonlarý yada güneþ kremleri kullanýlýrsa ayný zamanda güneþin zararlý ýþýnlarýna karþý koruma saðlar ve cilde
bronzluk verir.
Havuç yaðýnýn cilde faydalarýný görmek için; pamuða bir miktar havuç yaðý dökün. Cildinize akþam yatmadan
önce masaj yaparak bu yaðý yedirin.
Sabah yüzünüzü yýkayýn. Bu yað ile
genç görünmeye devam edeceksiniz,
kýrýþýklýk oluþumunuz engellenecektir.
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Fikstür çekildi
ÝLK MAÇ ÇORUM'DA
TFF Misli.com 2.Lig 2021-2022 sezonu
Kýrmýzý Grup fikstürü çekildi. Sezona þampiyonluk iddiasý ile baþlayan Kýrmýzý-Siyahlýlar ilk maçýný sahasýnda oynayacak. 1'nci
haftada Diyarbekir AÞ ile üç puan mücadelesi verecek olan Çorum FK ardýndan Ergene Velimeþe deplasmanýna gidecek. Ýlk
yarýnýn son maçýnda Afjet Afyospor'a konuk olacak Kýrmýýzý-Siyahlýlar seyircisinin
karþýsýna 4 veya 5 Eylül'de çýkacak.
Ýþte Çorum FK'nin ilk yarý fikstürü:
1. Hafta Diyarbekir AÞ
2. Hafta Ergene Velimeþespor (D)
3. Hafta Sakaryaspor AÞ
4. Hafta Turgutluspor (D)
5. Hafta Serik Belediyespor
6. Hafta Kahramanmaraþspor (D)
7. Hafta Sivas Belediye Spor
8. Hafta Bayburt ÝÖ Spor (D)
9.Hafta Sarýyer
10.Hafta Etimesgut Belediye Spor (D)
11. Hafta Bodrumspor (D)
12. Hafta Silahtaroðlu Van Spor FK
13. Hafta Somaspor (D)
14. Hafta Ankaraspor
15. Hafta Hekimoðlu Trabzon (D)
16. Hafta Ýnegölspor
17. Hafta Niðde Anadolu FK (D)
18. Hafta Adýyaman 1954 Spor
19. Hafta Afjet Afyonspor (D)
(Abdulkadir Söylemez)

Muhammet'ten kötü haber
Yeni sezon hazýrlýklarýný sürdüren Çorum FK'de zaman zaman
yaþanan sakatlýklar can sýkýyor. Konu ile ilgili kulüpten yapýlan bilgilendirmede Muhammet Fettahoðlu, Kývanç
Kaya, Hasan Küçcük,
Umut Kayave Tarýk Mayhoþ'un durumlarý ile ilgili
bilgi verildi.
Yapýlan bilgilendirmede Kývanç, Hasan, Umut
ve Tarýk'ýn sakatlýklarý kýsa
süreli olurken Muhammet'in
4-6 altý ay arasý sahalardan
uzak kalacaðý belirtildi.
Çorum FK saðlýk ekibinin
yaptýðý açýklamada þu bilgilere
yer verildi:
Oyuncularýmýzdan Muhammet Fettahoðlu idmanda geçirdiði sakatlýk sonucu
dinlenme sürecine geçmiþtir. Klinik muayene
ve ileri tetkikler yapýlmýþtýr. Uzman görüþleri
alýnarak, detaylý ileri teknolojik görüntülemeler
sonucunda cerrahi müdahaleye karar verilmiþtir. Ön görülen sahaya dönüþ süresi 4-6
aydýr.
Oyuncularýmýzdan Kývanç Kaya idmanda
geçirdiði sakatlýk sonucu dinlenme sürecine

geçmiþtir. Ýleri tetkik ve muayeneleri yapýlmýþtýr. Oyuncumuzun sol
diz dýþ yan baðýnda yýrtýk ve
dýþ menisküsünde zorlanma
tespit edilmiþtir. Ön görülen
sahaya dönüþ süresi 6-8
haftadýr.
Oyuncularýmýzdan Hasan Küçcük idmanda geçirdiði sakatlýk sonucu alt
adalesinde 1. derece zorlanma ve aþil tendon kýlýfýnda kalýnlaþma tespit edilmiþ olup tedavisi devam etmektedir. Ön görülen sahaya
dönüþ süresi 7-10 gündür.
Oyuncularýmýzdan Umut
Kaya idmanda geçirdiði sakatlýk
sonucu dinlenme süreci baþlamýþtýr. Yapýlan ileri tetkikler sonucunda
kalça iç kas grubunda 1. derece zorlanma ve
ödem tespit edilmiþtir. Ön görülen sahaya dönüþ süresi 7-10 gündür.
Oyuncularýmýzdan Tarýk Mayhoþ idmanda
geçirdiði sakatlýk sonucu dinlenme süreci baþlamýþtýr. Klinik muayenesi yapýlarak sol alt
adalesinde gerilme tespit edilmiþtir. Ön görülen sahaya dönüþ süresi 4-7 gündür.
(Abdulkadir Söylemez)

Sülük, güreþçileri
ziyaret etti
Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük, Belediye
Ýskilipspor'un yaz güreþ kursunu ziyaret ederek, sporcular ile sohbet etti. Çocuklarýn isteklerini dinleyen Belediye Baþkaný Ali Sülük "Belediye Ýskilipspor Güreþ takýmýmýzýn 7-10 yaþ

aralýðý çocuklarýmýza açtýðý yaz güreþ kursunu
ziyaret ettik. Evlatlarýmýzýn heyecanýna ortak
olduk. Ýlçemizde güreþ sporunun daha üst
noktalara taþýnmasý için, desteklerimiz artarak
devam edecektir" dedi.
(Furkan Kalkan)

GAZETESÝ VE YAYINLARI
Abonelik ve sipariþleriniz için

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

518 23 97

KARDELEN TIBBÝ ATIK STERÝLÝZASYON
TESÝSÝ ÝDARÝ OFÝS TADÝLAT YAPIM ÝÞÝ
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Kardelen Týbbi Atýk Sterilizasyon Tesisi Ýdari Ofis Tadilat 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
: 2021/430076
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
b) Adresi
: Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 364 2250810/1452 - 364 212 55 71
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve e-imza kullanýlarak indirilebileceði internet sayfasý
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Adý
: Kardelen Týbbi Atýk Sterilizasyon Tesisi Ýdari Ofis Tadilat
Yapým Ýþi
b) Niteliði, türü ve miktarý
: Kardelen Týbbi Atýk Sterilizasyon Tesisi içerisine, Temizlik
Ýþleri Müdürlüðünün talepleri doðrultusunda, 62 m2 taban
alanýna sahip tek katlý idari ofis Tadilat Yapým Ýþi
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde
bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer: Çorum Belediyeler Çevre Birliði Katý Atýk Tesisi içerisinde
bulunan Kardelen Týbbi Atýk Sterilizasyon Tesisi
ç) Süresi/teslim tarihi
: Yer tesliminden itibaren 35 (OtuzBeþ) 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 : 06.08.2021 - 11:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý / Turgut Özal Ýþ haný /
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Konferans Salonu / Yeniyol Mah. Gazi 4. Sok. No :
4/310 Kat :4 / ÇORUM
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý unsurlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler (anonim þirketler tarafýndan her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri:
Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
75 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
11/6/2011 tarihli ve 27961 sayýlý Resmi Gazete yayýnlanan Yapým Ýþlerinde iþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþlere dair tebliðin B/III. grup iþler benzer iþ olarak deðerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Ýnþaat Mühendisliði
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarýn, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1
Aþýrý düþük teklif deðerlendirme yöntemi: Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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KADEÞ BARIÞ MEYDANI'NA

LEBLEBi VE HiTiT FiGÜRÜ RÖLYEFLERi
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Çorum Belediyesi, Gazi
Caddesi üzerinde bulunan Kadeþ Barýþ Meydaný'ný güzelleþtirmek için çalýþmalara baþladý. Çorum'un simgesi leblebi
figüründen oluþan duvar rölyefiyle otantik bir ortam oluþturmayý hedeflediklerini dile
getiren Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn meydanýn

tarih kokacaðýný dile getirdi.
Leblebi rölyefinin yaný sýra Hititlere ait birçok eserin de yer
alacaðýný kaydeden Baþkan
Aþgýn "Ýsmini insanlýk tarihinde yapýlmýþ olan ilk yazýlý anlaþma Kadeþ Barýþ Anlaþmasýndan alan meydanýmýzý daha estetik bir hale getirmek
için kollarý sývadýk.

monte edeceðiz. Gazi Caddesi'nden Kadeþ Barýþ Meydaný'na gelen hemþehrilerimiz,
Hattuþa'da bulunan Aslanlý
Kapý figüründen geçerek meydana girmiþ olacak. Aslanlý
Kapý'dan geçen vatandaþlarýmýzý baþta Hititler olmak üzere
Osmanlý, Selçuklu ve Bizans
dönemlerine ait figürlerden
oluþan sekiz adet eðik bank
karþýlayacak" dedi.
Baþkan Aþgýn rölyefler ve
eðik banklarýn yaný sýra vatandaþlarýn dinlenip vakit geçirebileceði yeni alanlarýn da oluþturulacaðýný kaydetti. Çiçekler
ve aðaçlarýn etrafýna ahþap
kaplama oturma alanlarýnýn
da yerleþtirileceðini dile getiren Baþkan Aþgýn "Hemþehrilerimiz her þeyin en iyisini hak
ediyor. Meydanýmýzý beton görünümden uzaklaþtýrýp yeþil
alanlar oluþturacaðýz. Vatandaþlarýmýzýn dinlenip sohbet
edecekleri banklarý çiçek ve
aðaçlarla yeþillendirerek onlara yakýþýr þekilde hazýrlayacaðýz" þeklinde konuþtu.
(Mahmut Emin Söylemez)

Büyükdona köyünde yangýn

Tahtasýz'ýn
acý günü
CHP Çorum Ýl
Baþkaný Mehmet Tahtasýz'ýn teyzesinin oðlu Mete Gündoðan
geçirdiði kalp krizi sonucu hayatýný kaybetti. Ankara'da yaþayan
50 yaþýndaki Mete
Gündoðan dün ikindi
namazý sonrasý Ankara'da topraða verildi.
(Haber Merkezi)

"MEYDANA GÝRENLER
ASLANLI KAPIDAN
GEÇECEK"
Meydanýmýzýn ortasýnda
kalan 30 m2'lik duvara Çorumumuzun simgesi leblebi figürleriyle otantik bir ortam
oluþturduk. Yine ayný duvar
üzerine Kadeþ Barýþ Antlaþmasý'nýn tabletinin bir örneðini

Alaca'ya baðlý Büyükdona köyünde bir evde yangýn çýktý.
Ýsa Sezer'e ait olan evde çýkan
yangýn itfaiye ekiplerinin müdaha-

Mete Gündoðan

lesi ile çevreye sýçramadan söndürüldü.
ÜÇ BELEDÝYE ÝTFAÝYE EKÝBÝ
SEVK ETTÝ
Yangýna Alaca Belediyesi, Yozgat Aydýncýk Belediyesi ve Yozgat Baydiðin Belediyesine ait itfaiye ekipleri
müdahale etti. Yangýndan
herhangi bir can kaybý ve
yaralanmanýn olmadýðý öðrenildi. Yangýnýn nedeni ise
henüz belirlenemedi.
(Haber Merkezi)

Çocuklar cam boyadý
ÇOKÝÞ yeni yerinde
hizmet verecek
ÇOKÝÞ faaliyetlerini Kadeþ
Barýþ Meydaný'nda yürütecek.
Çorum Belediyesi tarafýndan geçtiðimiz yýl faaliyete geçen ÇOKÝÞ yakýnda yeni yerinde faaliyetlerini sürdürecek.
Çorum Belediyesi tarafýndan istihdama katký saðlamak
amacýyla kurulan ÇOKÝÞ (Çorum Belediyesi Kariyer ve Ýþ
Merkezi) þimdiye kadar 874 kiþiyi iþ sahibi yaptý. Ýþveren ile
iþ arayanýn ortak noktasý ÇOKÝÞ, Kadeþ Barýþ Meydaný'nda
yapýlan çalýþmalar sona erdi-

ðinde çalýþmalarýný artýk buradan yürütecek. Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
yapýlan çalýþmalarý yerinde inceleyerek "Ýþveren ile iþ arayanlarýn rahat ve ferah bir ortamda iþlemlerini gerçekleþtirebilmeleri için Kadeþ Barýþ
Meydanýnda bulunan hizmet
binamýzýn bir bölümünü ÇOKÝÞ'e tahsis ettik. Hazýrlýklarda
son aþamaya gelen binamýz
bittiðinde ÇOKÝÞ yeni yerinde
faaliyetlerini sürdürecek" dedi.
(Mehmet Halim Coþkun)

Velipaþa Kadýn Kültür
Merkezi çocuklar için vitray
(Cam boyama) etkinliði düzenledi.
Kadýn Kültür Merkezi'ndeki kursiyerlerin çocuklarý için düzenlenen vitray etkinliði renkli görüntülere sahne oldu.
Velipaþa Konaðý bahçesinde gerçekleþen etkinliðe anneleri ile birlikte çok
sayýda çocuk katýldý.
Ýlk defa cam boyamasý
yapan minikler, rengârenk
motifleri ve resimleri cam
üzerinde nakþetti.
"ÝLGÝ DUYANLARI
BEKLÝYORUZ"
Kadýn Kültür Merkezi'nde vitray kursu veren
usta öðretici Aysel Gülnaz
çocuklarýn isteði üzerine
böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Katýlýmýn
yoðun olduðunu belirten
Gülnaz "Renk ve ýþýðýn buluþtuðu vitray sanatýna ilgi
duyanlarý
kurslarýmýza
bekliyoruz" dedi.
(Mahmut Emin Söylemez)

