Güler'den veda ziyareti
Basýn Ýlan Kurumu Þube
Müdürü Abdullah Güler,
Denizli Ýl Müdürlüðü görevine atanmasý nedeniyle gazetemize veda
ziyaretinde
bulundu.
Haftasonu Çorum'dan
ayrýlacak olan BÝK Þube
Müdürü Güler ziyaretinde gazetemizin kurucusu Halil Ýbrahim Söylemez ve gazetemiz imtiyaz sahibi Ayhan Aykanat ile görüþtü.
4’TE

Baþkan Þahiner: Devletin
seviyesini düþürmeyin
Sungurlu ilçe merkezine taþkýn, sulama ve içme suyu saðlayacak olan
Dið Barajý ile ilgili olarak gerçekleþtirilen bilgilendirme toplantýsýna Kaymakam ile birlikte çaðrýlmayan Sungurlu Belediyesi Baþkaný Abdulkadir
Þahiner olaya sert tepki göstererek "kafalarýna göre kamulaþtýrma yönetiyor, bilgilendirme yapýyorlar. Siz býrakýn
bu iþleri önce devlet adabý,
devlet terbiyesi nedir onu
öðrenin" dedi.
4’TE

Abdulkadir Þahiner

Yatay geçiþ
baþvurularý
baþlýyor
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

HÝTÜ'nün web sitesinde "2021-2022
Eðitim-Öðretim Yýlý Güz Dönemi Ýçin
Yatay Geçiþ Baþvurularý Baþlýyor"
baþlýklý bir bilgilendirme paylaþýmý
yapýldý. Paylaþýmda yatay geçiþ
þartlarý ile ilgili bilgilerin yaný sýra geçiþ süreci hakkýnda da detaylara yer verildi.
6’DA
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75 Kuruþ

YENi KUYULARIN SUYU

BAHABEY'E ULAÞTI
Artan kuraklýk tehlikesine karþý Çorum'da içme suyu sýkýntýsý yaþanmamasý için yeni kuyu ve alternatif
su kaynaklarý arama çalýþmalarý sonucunda Sýklýk Bölgesinde bulunan
kuyularýn suyu þebekeye verildi.
Sýklýk Bölgesinde bulunan saniyede
170 litre kapasiteli su için 4 kilometre isale hattý döþenerek Bahabey Su
Arýtma Tesisi üzerinden þehir þebekesine baðlandý. Çorumun günlük
su tüketiminin yüzde 22'si bu sayede karþýlanmýþ olacak.
4’TE

Aþgýn, engelsiz
kafeyi inceledi
Çorum Belediyesi tarafýndan Kadeþ Barýþ
Meydanýnda yapýmý süren ve çalýþmalarda
son aþamaya gelinen Engelsiz Kafede incelemelerde bulunan Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn "Yakýnda Engelsiz Kafemizi engelli kardeþlerimizin hizmetine sunacaðýz" dedi. 315 m2 alana kurulan kafede mescit, personel odasý ve depo alaný bulunuyor.
6’DA

MUSTAFA TOPRAK
BABASINI KAYBETTÝ

Ýnalcýk köyü
karantinaya
alýndý
Osmancýk Ýlçe Umumi Hýfzýssýhha Meclisi,
ilçeye baðlý Ýnal köyünün korona virüs tedbirleri kapsamýnda 14 gün süre ile karantina altýna alýnmasýný kararlaþtýrdý. Kaymakamlýktan konuyla ilgili yapýlan açýklamaya göreÝnal köyünün 28.07.2021 tarihi saat 19 itibarýyla 14 gün süre ile karantina altýna alýnmasýna karar verildi.
2’DE

Çorum'un eski valilerinden Mustafa Toprak'ýn bir süredir prostat kanseri nedeniyle tedavi gören babasý Halilullah Toprak (90) tedavi sürecinde koronavirüse
yakalanarak hayatýný kaybetti.
8’DE

KIRKDiLiM'de yeni heyelanlarý
önlemek için çalýþma yapýlýyor
Kýrkdilim'deki tünellerde geçtiðimiz günlerde
meydana gelen heyelanýn ardýndan Karayollarý Bölge Müdürlüðü'nden gelen ekiplerin yaptýðý incelemenin ardýndan yeni heyelanlarýn önlemek için çalýþmalar baþladý. Yetkililerden
edinilen bilgilere göre daha önce de sýk sýk heyelanýn yaþandýðý bölgede projelendirme ve
sondaj çalýþmalarý tamamlandýktan sonra heyelan ýslahý çalýþmalarýna baþlanýlacak. 5’TE

37 koyun kayboldu

Ünlü, tekerlekli
sandalye talebini
geri çevirmedi

Geçtiðimiz Cumartesi günü Çorum'daki radyo
vericilerinin bulunduðu civarda kaybettiði 58
koyunundan 21'ini kireç ocaðý civarýnda bulan
Muharrem Aykaç konuyu Çorum Ýl Jandarma
ve Emniyetine bildirdi. Kaybolan 58 koyunundan 21 tanesini bulmayý baþaran çoban, henüz
bulamadýðý 37 koyununu arýyor.
2’DE

ÇORUM’DA TRAFiK KAZASI:

ÜÇ ÖLÜ, ÝKÝ YARALI
Çorum-Sungurlu karayolu, Kalehisar köyü kavþaðýnda meydana gelen kazada
seyir halinde olan emekli polis memuru
Ýsmail Naci Baþer'in kullandýðý otomobil,
kavþaktan dönmeye çalýþan traktör ile
çarpýþtý. Otomobil sürücüsü emekli polis
memuru Ýsmail Naci Baþer olay yerinde
hayatýný kaybederken, yaralýlardan
Havva Iþýk ile Gönül Þeker hastanede
yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. 2’DE

Muharrem Aykaç

Ýnanç Penceresinden
Sümeyra ÖZDOÐAN

HUTBETÜL-VEDA (VEDA HUTBESÝ)
- YAZISI 2’DE

SAÐLIK-SEN TALEPLERÝNÝ
BAKANLIÐA ÝLETTÝ 5’TE

KODEK, KARGI'DA
ÝNCELEME YAPTI 6’DA

KOCA: VAKALARIN %87'SÝ AÞISI
TAMAMLANMAMIÞ KÝÞÝLER 5’TE

Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü Tepebayat Mahallesi sakinlerinden Mehmet
Þahin'in tekerlekli sandalye talebini cevapsýz býrakmadý. Mehmet Þahin'e manuel tekerlekli sandalye hediye eden Belediye
Baþkaný Ünlü "Engelli vatandaþlarýn sokaða daha rahat çýkmasý adýna elimizden
geleni yapmayý amaçlýyoruz" dedi. 7’DE

Amasya'da kayboldu,
Çorum'da bulundu
Amasya'da kaybolan
'Ramiz' adlý kedi Çorum'da bulundu. Polislerin de aradýðý dört aylýk kediyi yol kenarýnda
bulan bir taksicinin Çorum'a götürdüðü ortaya çýktý. Ramiz' adýný verdiði çok sevdiði
kedisine kavuþan Sefa Aydemir, Çorumlu
taksici ve polislere teþekkür etti.
8’DE

EN YÜKSEK PAY HÝZMET
SEKTÖRÜNDE
5’TE

2
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Ýnanç Penceresinden

Sümeyra ÖZDOÐAN

HUTBETÜL-VEDA (VEDA HUTBESi)
Cemile Kocabaþ

Baþkan Aylar'ýn
halasý vefat etti
Mecitözü Belediyesi Baþkaný Veli Aylar'ýn halasý Cemile Kocabaþ vefat etti.
Mecitözü Belediye Baþkaný Veli Aylar'ýn
halasý Cemile Kocabaþ geçirdiði kalp krizi
sonucu hayatýný kaybetti.
Merhume Cemile Kocabaþ'ýn naþý dün
topraða verildi.
(Furkan Kalkan)

Mevlüde Kaya
vefat etti
Çorumlu Prof. Dr. Aslan Kaya'nýn annesi Mevlüde Kaya yaþamýný yitirdi.
Ýstanbul Üniversitesi Kara Ticaret Hukuku Kürsü Baþkaný Prof. Dr. Aslan Kaya'nýn annesi Mevlüde Kaya vefat etti.
Kaya'nýn cenazesi Alaca'ya baðlý Tutaþ
köyünde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan köy mezarlýðýnda topraða verildi.
(Bahattin Sümüþ)

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed
(sav) veda haccýnda, Zilhicce 9/632 cuma günü kasve adlý devesinin üzerinde, Arafat Vadisi'nin ortasýnda 124 binMüslümanýn þahsýnda
bütün insanlýða þöyle hitap etti:
"Hamd Allah'a mahsustur. O'na hamd eder,
O'ndan yardým isteriz. Allah kime hidayet ederse artýk onu kimse saptýramaz. Sapýklýða düþürdüðünü de kimse hidayete erdiremez" Sonrasýnda þehadet getirdi.
" Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum belki bu seneden sonra sizinle burada
bir daha buluþamayacaðým. Bu günleriniz nasýl mukaddes bir gün ise, bu þehriniz (Mekke)
nasýl mukaddes bir þehir ise, canlarýnýz, mallarýnýz, namuslarýnýz da öyle mukaddestir. Her
türlü tecavüzden korunmuþtur. Ey insanlar! Biliniz ki Rabbimiz birdir, atamýz da birdir. Bütün
insanlar Âdem'den gelmiþ, Âdem de topraktan
yaratýlmýþtýr. Arap'ýn Arap olmayana, Arap olmayanýn Arap'a, beyazýn siyaha siyahýn da beyaza hiçbir üstünlüðü yoktur. Allah katýnda üstünlük ancak takva iledir. Allah katýnda en kýymetli olanýnýz, O'ndan en çok korkanýnýzdýr.
Ashabým, muhakkak Rabbinize kavuþacaksýnýz. O da sizi yaptýklarýnýzdan dolayý sorguya
çekecektir. Sakýn benden sonra eski sapýklýklara dönmeyiniz, birbirinizin boynunu vurmayýnýz. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaþtýrsýn. Olur ki burada bulunan kimse bunlarý daha iyi anlayan birisine ulaþtýrýr ve
itaat eder. Ashabým! Dikkat ediniz. Cahiliyeden
kalma bütün adetler kaldýrýlmýþtýr, ayaðýmýn altýndadýr. Cahiliye devrinde güdülen kan davalarý da tamamen kaldýrýlmýþtýr. Kaldýrdýðým ilk

kan davasý akrabalarýmdan Rebia b. Haris b.
Abdülmuttalib'in oðlu Amir'in kan davasýdýr. Ashabým! Kimin yanýnda bir emanet varsa, onu
hemen sahibine versin. Biliniz ki, faizin her çeþidi kaldýrýlmýþtýr. Allah böyle hükmetmiþtir. Ýlk
kaldýrdýðým faiz de Abdülmuttalib'in oðlu amcam Abbas'ýn faizidir. Lakin anaparanýz size
aittir. Ne zulmediniz, ne de zulme uðrayýnýz.
Ey insanlar! Kadýnlarýn haklarýný gözetmenizi
ve bu hususta Allah'tan korkmanýzý tavsiye
ederim. Siz kadýnlarý Allah'ýn emaneti olarak
aldýnýz ve onlarýn namusunu kendinize Allah'ýn
emriyle helal kýldýnýz. Sizin kadýnlar üzerinde
hakkýnýz, kadýnlarýnda sizin üzerinizde hakký
vardýr. Sizin onlar üzerinizdeki hakkýnýz iffet ve
namuslarýnýzý kurmalarýdýr. Kadýnlarýn sizin
üzerinizdeki haklarý meþru örf ve adetlere göre
yiyecek ve giyeceklerini saðlamanýzdýr.
Müminler, Sözümü iyi dinleyiniz! Müslüman, Müslümanýn kardeþidir ve böylece bütün
Müslümanlar kardeþtirler. Müslümana kardeþinin kaný da, malý da helal olmaz. Fakat malýný
gönül hoþluðu ile vermiþ ise o baþkadýr. Herkes ancak kendi iþlediði suçtan sorumludur.
Baba oðlunun, oðul da babanýn suçundan sorumlu tutulmaz. Ey insanlar! Cenabý hak her
hak sahibine hakkýný vermiþtir. Her insanýn mirastan hissesini ayýrmýþtýr. Mirasçýya vasiyet
etmeye lüzum yoktur. Zina eden kimse için
mahrumiyet vardýr.
Ey müminler! Size iki emanet býrakýyorum
onlara sýmsýký sarýldýkça yolunuzu hiç þaþýrmazsýnýz. O emanetler; Allah'ýn kitabý Kur'an-ý
Kerim ve Peygamberin sünnetidir. Rabbiniz
olan Allah'tan sakýnýn, O'na kulluk edin, beþ

vakit namazý kýlýn, ramazan ayýnda oruç tutun,
hac ibadetini yerine getirin, mallarýnýzýn zekatýný gönül hoþnutluðuyla verin, yöneticilerinize
Allah'ýn kitabýna uyduklarý sürece itaat edin ve
böylece Rabbimizin cennetine girin.
Dikkat ediniz! Þu dört þeyi kesinlikle yapmayacaksýnýz: Allah'a hiçbir þeyi ortak koþmayacaksýnýz. Allah'ýn haram ve dokunulmaz
kýldýðý caný, haksýz yere öldürmeyeceksiniz.
Zina etmeyeceksiniz. Hýrsýzlýk yapmayacaksýnýz.
Ey insanlar! Yarýn beni sizden soracaklar
ne diyeceksiniz deyince; Ashab-ý Kiram birden
þöyle seslendi: "Allah'ýn elçiliðini îfa ettiniz, vazifenizi hakkýyla yerine getirdiniz, bize nasihat
ve vasiyette bulundunuz diye þehadet ederiz"
dediler. Bunun üzerine Resulü Ekrem Efendimiz (SAV) þehadet parmaðýný semaya kaldýrdý,
sonra cemaatin üzerine çevirip indirdi ve þöyle
buyurdu: "Þahid ol ya Rab! Þahid ol ya Rab!
Þahid ol ya Rab!" dedi.
Resulullah veda hutbesinde can ve mal dokunulmazlýðý, cahiliye adetlerinden olan ribanýn ve kan davalarýnýn kaldýrýlmasý, karý-koca
arasýnda ki haklar ve sorumluluklar, Müslüman
kardeþliði, Müslümanlarýn birbirleriyle savaþmamasý, emanetleri sahiplerine iade edilmesi,
miras hakký gibi doðrudan kul hakkýný ilgilendiren hususlar yanýnda kendisinin son Peygamber olmasý ümmetine miras olarak Allah'ýn kitabýný ve sünnetini býrakmasý gibi temel esaslara
vurgu yapýlmýþtýr. Güvenilir kaynaklardaki rivayetlerde derlenen veda hutbesi ana hatlarýyla
bundan ibarettir. (Kynk: Tdv Ýslam ansklopedisi.org.tr -diyanet.org.tr)

ÇORUM'DA TRAFiK KAZASI:
ÜÇ ÖLÜ, iKi YARALI
Otomobilin hurdaya döndüðü,
traktörün ise 2'ye bölündüðü
kaza Kalehisar köyü kavþaðýnda meydana geldi.

Yaþlý adam evinde
ölü bulundu
Sungurlu'da 84 yaþýndaki þahýs yalnýz
yaþadýðý evinde ölü bulundu.
Olay, ilçeye baðlý Sunguroðlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre
yalnýz yaþadýðý öðrenilen 84 yaþýndaki Ahmet Okcanoðlu'ndan bir süredir haber alamayan komþularý konuyu polise bildirdi. Ýhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112
acil servis ekibi, evde yaptýklarý incelemede yaþlý adamýn bir süre önce hayatýný
kaybettiðini belirledi.
Tek baþýna yaþadýðý evde hayatýný kaybeden yaþlý adamýn cenazesi, otopsi için
Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Polis ekiplerinin olayla ilgili olarak
baþlattýðý soruþturma devam ediyor. (ÝHA)

Muharrem Aykaç

37 KOYUN
KAYBOLDU
Çorum'da bir çoban Kurban Bayramýnda
58 koyununu kaybetti. Kayýp koyunlardan
21'ini bulan çoban, hâlâ kayýp olan 37 koyununu arýyor. Geçtiðimiz Cumartesi günü Çorum'daki radyo vericilerinin bulunduðu civarda kaybettiði 58 koyunundan 21'ini kireç ocaðý civarýnda bulan Muharrem Aykaç konuyu
Çorum Ýl Jandarma ve Emniyetine bildirdi.
Kaybolan 58 koyunundan 21 tanesini bulmayý baþaran çoban, henüz bulamadýðý 37 koyununu arýyor. Arama çalýþmalarýna jandarma ve polis ekipleri de eþlik ediyor.
"YARDIMA ÝHTÝYACIM VAR"
Muharrem Aykaç "Cumartesi günü akþamüstü sürüden koyunlarýn bir bölümü ayrýlmýþ. Akþam sayýmýnda 58 adet koyun ve kuzunun kayýp olduðunu belirledik. Kardeþlerimle ve komþularla aramaya çýktýk. Gidebilecekleri yönleri aramaya baþladýk. 21 adedini
kireç ocaðý civarýnda bulduk. 37 adedi halen
kayýp. Konuyu jandarma ve polise bildirdim.
Dört gündür arýyoruz henüz bir ize rastlamadýk. Jandarma ekipleri drone kaldýrdý ama bir
bulgu elde edemedik. Gören veya yerini bilen
vatandaþlarýn yardýmýna ihtiyacým var. Ýki yýllýk emeðim elimden uçtu gidiyor. Allah aþkýna
koyunlarýmý gören veya yerini bilen insanlarýn
en yakýn jandarma veya polis birimine bildirmelerini rica ediyorum" dedi. (Haber Merkezi)

Çorum'da bir otomobil ile traktörün çarpýþmasý sonucu meydana
gelen trafik kazasýnda üç kiþi hayatýný kaybederken, bir kiþi yaralandý.
Kaza, Çorum-Sungurlu karayolu, Kalehisar köyü kavþaðýnda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,
Sungurlu'dan Çorum istikametine
seyir halinde olan emekli polis memuru Ýsmail Naci Baþer'in kullandýðý 16 NB 998 plakalý otomobil, kavþaktan dönmeye çalýþan Celal Öztürk (80) yönetimindeki 20 H 0283
plakalý traktör ile çarpýþtý. Çarpýþmanýn þiddeti ile traktör ortadan
2'ye ayrýlýrken otomobil ise hurdaya
döndü. Kazanýn ihbar edilmesinden
sonra olay yerine çok sayýda 112
Acil Saðlýk ekibi, itfaiye kaza kýrým
ekibi ve jandarma sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü

emekli polis memuru Ýsmail Naci
Baþer olay yerinde hayatýný kaybederken, 1'i aðýr dört kiþi yaralandý.
Ýtfaiye ekiplerinin çalýþmalarý sonucu araçtan çýkartýlan Havva Iþýk,
Bilge Buse Baþer (19), Gönül Þe-

ker (45) ve traktör sürücüsü Celal
Öztürk saðlýk ekiplerinin olay yerinde yaptýðý ilk müdahalenin ardýndan Hitit Üniversitesi Erol Olçok
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne
kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Ya-

ralýlardan 75 yaþýndaki Havva Iþýk
ile 49 yaþýndaki Gönül Þeker yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti.
Kaza ile ilgili soruþturma sürüyor.
(ÝHA)

Ýnalcýk köyü karantinaya alýndý
Osmancýk'a baðlý Ýnal köyü
korona virüs tedbirleri kapsamýnda 14 gün süreyle karantinaya alýndý.
Kaymakam Ayhan Akpay
baþkanlýðýnda olaðanüstü toplanan Osmancýk Ýlçe Umumi
Hýfzýssýhha Meclisi, gündemdeki konularý görüþerek ilçeye
baðlý Ýnal köyünün korona virüs tedbirleri kapsamýnda 14
gün süre ile karantina altýna
alýnmasýný kararlaþtýrýldý. Kaymakamlýktan konuyla ilgili yapýlan açýklamada, "Çin'in Wuhan kentinde baþlayan korona

virüs salgýný, birçok ülkede
hýzla yayýlým göstererek tüm
dünyayý tehdit etmeye devam
etmekte, bu salgýn Dünya
Saðlýk Örgütü tarafýndan pandemi olarak nitelendirilmektedir. Korona virüs salgýný ile mücadelede gelinen aþamada virüsün yayýlma ve bulaþma hýzýnýn azalmasý, vaka artýþ hýzýnýn düþüþe geçmesi yönünde
kaydedilen olumlu geliþmeler
doðrultusunda kontrollü sosyal
hayat sürecine geçilmiþ olmasýna raðmen bölgesel vaka sayýlarýnýn artýþý göz önüne alý-

narak gerekli tedbirlerin alýnmasý gerekliliði doðmuþtur. Bu
çerçevede ilçemize baðlý Ýnal
köyünün 28.07.2021 tarihi saat 19 itibarýyla 14 gün süre ile
karantina altýna alýnmasýna
karar verilmiþtir" denildi.
Süreç boyunca gereken
kontrol ve denetimlerin devam
edeceðinin bildirildiði açýklamada, "Ýlçemiz Ýnal köyü karantina
uygulamasýnýn düzenli olarak
jandarma devriyesi tarafýndan
kontrolüne, köy içerisinde vatandaþlarýn kalabalýk gruplar
halinde bulunmamalarý ve zorunlu olmadýkça evlerinden dýþarý çýkmamalarýna, köy camisinden düzenli olarak sosyal
mesafe ve maske kullanýmý ile
karantina uygulamasý hakkýnda duyuru yapýlmasýna, tüm ilçe kurum ve kuruluþlarý ile iþbirliði içerisinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli
çalýþmalarýn ve alýnan tedbirlerin ivedilikle planlanmasý, uygulanmasý ve kolluk birimleri tarafýndan konunun takip edilerek
gerekli kontrol ve denetimlerin
yapýlmasýna, uygulanmasýnýn
saðlanmasýna, herhangi bir aksaklýða meydan verilmemesine
oy birliði ile karar verilmiþtir"
ifadelerine yer verildi.
(ÝHA)

Eski savcý tutuklandý
Samsun'da, Fetullahçý Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapýlanmasý (FETÖ/PDY) soruþturmasý kapsamýnda yargýlandýðý mahkemece altý yýl üç ay hapis cezasýna çarptýrýlýp cezasý Yargýtay tarafýndan onanan eski
savcý, polis tarafýndan gözaltýna alýnýp tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme
ilçesinde cumhuriyet savcýsý olarak görev
yaparken tayini Çorum'a çýkýp daha sonra
da FETÖ/PDY soruþturmasý kapsamýnda
meslekten ihraç edilen Ü.U, yargýlandýðý
Samsun 2. Aðýr Ceza Mahkemesinde "FETÖ/PDY silahlý terör örgütüne üye olmak"
suçundan altý yýl altý ay hapis cezasýna çarptýrýldý. Bir süre cezaevinde yatýp tahliye olduðu öðrenilen Ü.U. hakkýndaki hapis cezasý Yargýtay tarafýndan onandý. Bunun üzerine Ü.U. hakkýnda yakalama kararý çýkartýldý.
Samsun Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri tarafýndan gözaltýna alýnan eski savcý bugün Samsun Adliyesine sevk edilip adli iþlemlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan tutuklanarak Samsun
T Tipi Kapalý Cezaevine gönderildi. (ÝHA)
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Güler'den veda ziyareti

"Devletin
seviyesini
düþürmeyin"
Sungurlu ilçe merkezine taþkýn, sulama
ve içme suyu saðlayacak olan Dið Barajý
ile ilgili olarak gerçekleþtirilen bilgilendirme
toplantýsýna Kaymakam ile birlikte çaðrýlmayan Sungurlu Belediyesi Baþkaný Abdulkadir Þahiner olaya sert tepki gösterdi.
DSÝ 5. Bölge Müdürlüðüne baðlý Emlak
ve Kamulaþtýrma Þube Müdürü Bülent
Kartal, þube müdür yardýmcýsý,
ziraat mühendisi,
memurlar ve yüklenici Temel Fen
Ýnþaat
firmasý
yetkilileri ile AK
Parti Ýlçe Baþkaný
Metin Özsarý ve Ýl
Genel
Meclis
Üyesi Mehmet
Kaplan, Cevheri
ve Akçalý köyleAbdulkadir Þahiner
rinde arazi sahipleri görüþerek barajýn kurulacaðý alanda
yürütülen kamulaþtýrma çalýþmalarý hakkýnda vatandaþlara bilgi verdi.
Sungurlu Kaymakamý Fatih Görmüþ ve
Sungurlu Belediyesi Baþkaný Abdulkadir
Þahiner toplantýya davet edilmemesi tepkilere neden oldu.
Konu ile ilgili vatandaþlarýn yaný sýra bir
tepki de Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'den geldi. "AK Parti Ýlçe Baþkaný, oturmuþ kamulaþtýrmayý yönetiyor"
diyen Baþkan Þahiner "Devlet ne hâle gelmiþ. Sungurlu halkýnýn takdiri ile seçilerek
göreve gelmiþ belediye baþkaný yok! Devleti temsil eden Sungurlu Kaymakamý yok!
Oturmuþlar, kafalarýna göre kamulaþtýrma
yönetiyor, bilgilendirme yapýyorlar. Siz býrakýn bu iþleri önce devlet adabý, devlet
terbiyesi nedir onu öðrenin" dedi. Yetkisiz
þahýslara gayri resmi yetki verildiðinin altýný çizen Þahiner "Devleti yönetenlerin bu
durumdan utanç duymasý lazým. Daha
kendisini yönetemeyen, saat kurmaktan
baþka bir iþ bilmeyen þahýslara yetki verenlerin niyetinden þüphe duyarým. Bunlar
ya hiç devlet terbiyesi almamýþlar ya da
devlet terbiyesini unutmuþlar" dedi.
"HADDÝNÝZÝ BÝLÝN"
Sungurlu Belediyesi Baþkaný Abdulkadir Þahiner ülkeyi yönetenlerin bir an önce
bu seviyesizliðe dur demesi gerektiðini belirterek 'Devletin Kaymakamýnýn seçilmiþ
belediye baþkanýnýn çaðrýlmadýðý toplantýlarý bu gibi insanlarýn temsil etmeleri devletin seviyesini düþürmekten baþka bir iþe
yaramaz. Bu seviyesizliðe müsaade etmem. Yedi senedir fitneyle Sungurlu'ya elinizden gelen zararý vermeye çalýþtýnýz.
Verdirmem. Cahil, seviyesiz, yetkisiz ve
bilgisiz kendisini yönetici zanneden zevatlara pabuç býrakmayýz' dedi.
Sungurlu Belediye Baþkaný Þahiner
"Kimsenin Sungurlu'nun kaderiyle oynamasýna izin vermem. Deneyenler sonuçlarýný gördü" diyerek, tavrýný bir kez daha net
ortaya koydu.
(Mehmet Halim Coþkun)

Basýn Ýlan Kurumu Þube Müdürü Abdullah Güler, Denizli Ýl
Müdürlüðü görevine atanmasý
nedeniyle gazetemize veda ziyaretinde bulundu.
Haftasonu Çorum'dan ayrýlacak olan BÝK Þube Müdürü Güler
ziyaretinde gazetemizin kurucusu
Halil Ýbrahim Söylemez ve gazetemiz imtiyaz sahibi Ayhan Aykanat ile görüþtü.
Ziyaretinde Çorum'da görev
yaptýðý süre içinde rahat bir ortamda çalýþtýðýný dile getiren Güler "Göreve geldiðim günden beri
bana gösterdiðiniz yakýn ilgi nedeniyle sizlere özel olarak teþekkür etmek istiyorum. Sizlerle birlikte çalýþmýþ olmaktan dolayý
mutluyum, Denizli'de bir kardeþiniz var, her zaman kapým sizlere
açýk" dedi.
(Bahattin Sümüþ)

BÝK Þube Müdürü Abdullah Güler, veda
ziyaretinde gazetemizin kurucusu Halil
Ýbrahim Söylemez ve gazetemiz imtiyaz
sahibi Ayhan Aykanat ile görüþtü.

YENi KUYULARIN SUYU

BAHABEY'E ULAÞTI

Çorum Belediyesi artan kuraklýk tehlikesine karþý Çorum'da içme suyu sýkýntýsý yaþanmamasý için yeni kuyu ve alternatif su
kaynaklarý arama çalýþmalarýný sürdürüyor.
Sýklýk Bölgesinde bulunan yeni kuyularýn suyu da þebekeye verildi.
Sýklýk bölgesinde dokuz içme suyu kuyusundan 170lt/sn su bulundu. Çorum Belediyesinin Sýklýk Bölgesinde bulunduðu kuyu
sularýndan su teminine baþlandý. Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn "Çorumumuzun su sýkýntýsý yaþamamasý için aþkla
çalýþýyoruz" dedi.
Artan kuraklýk tehlikesi nedeniyle içme
suyu kaynaklarýnýn azaldýðýný ve yeni içme
suyu kaynaklarýnýn daha da önemli hale geldiðine dikkat çeken Baþkan Aþgýn "Þehrimizin içme suyu problemini 10 yýllara sari çözecek olan Koçhisar Ýsale Hattýmýzda son
dönemece girdik. Sayýn Cumhurbaþkanýmýz
Recep Tayyip Erdoðan'ýn talimatlarýyla acil
kamulaþtýrma kararý çýkartýldý ve birkaç ay
içinde bu hat tamamlanarak þehrimize su teminini gerçekleþtirecek. Bu esnada baþkaca
su kaynaklarý bulmak için sürekli zemin etüt
çalýþmalarý yapýyoruz ve kuyular açýyoruz.
Sýklýk Bölgesinde bulduðumuz saniyede
170 litre kapasiteli suyu 4 kilometre isale
hattý döþeyerek Bahabey Su Arýtma Tesisimize ulaþtýrdýk ve þehir þebekemize bu suyu
baðladýk. Saniyede 170 litre su kapasitesi
þehrimizin günlük su tüketiminin yüzde
22'sine tekabül ediyor ve çok ciddi bir miktar. Belediye hizmetlerimizin tamamýnda olduðu gibi þehrimize içme suyu saðlamak,
yeni kaynaklar bulmak için de durmadan,
yorulmadan, aþkla çalýþmaya devam ediyoruz" dedi.
Belediye Baþkaný Aþgýn, tüm Çorum halkýna içme suyunu tasarruflu kullanmalarý ve
israf etmemeleri noktasýnda uyarýlarda bulundu.
(Abdulkadir Söylemez)

5 milyon 960 bin 584 ton linyit üretildi

Oðuz Hantal yeniden seçildi
Oðuzlar Ceviz Üreticileri Tarýmsal Birliði 5. Genel Kurul Toplantýsý dün gerçekleþtirdi. Genel
Kurul Toplantýsýna 161 üyeden
125'i katýldý. Adaylardan Ahmet
Gümüþ 47 oy alýrken mevcut Baþkan Oðuz Hantal 77 oy alarak yeniden seçildi. Bir oy ise boþ çýktý.
Tekrar baþkanlýða seçilen

Oðuz Hantal "Oðuzlar Ceviz Üreticileri Tarýmsal Birliði Yönetim Kurulu 5. Genel Kurul Toplantýsý'ný
gerçekleþtirdik. Bana inanan, güvenen ve çalýþmalarýmda destek
olan herkese teþekkür ederim.
Oðuzlar Cevizini hep birlikte daha
iyi yerlere taþýmak için çalýþacaðýz" dedi. (Mehmet Halim Coþkun)

Linyit üretimi Mayýs ayýnda 5 milyon 960 bin 584 ton
olarak gerçekleþti. Linyit satýlabilir üretimi Mayýs ayýnda
bir önceki aya göre %7,9, bir
önceki yýlýn ayný ayýna göre
%50,2 arttý. Taþkömürü üretimi Mayýs ayýnda 80 bin 573
ton olarak gerçekleþti.
Türkiye Ýstatistik Kurumu
Samsun Bölge Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre;
Taþkömürü satýlabilir üretimi
Mayýs ayýnda bir önceki aya
göre %23,3 azalýrken, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre
%364,3 arttý.
Taþkömürü koku satýlabilir üretimi Mayýs ayýnda 377
bin 556 ton olarak gerçekleþti. Bu üretim bir önceki aya
göre %2,4, bir önceki yýlýn
ayný ayýna göre %6,9 arttý.
Taþkömürü ithalatý Mayýs
ayýnda 2 milyon 175 bin 921

ton olarak gerçekleþti.
Taþkömürü ithalatý Mayýs
ayýnda bir önceki aya göre
%36,1 azalýrken, bir önceki
yýlýn ayný ayýna göre %1,0
arttý.
Taþkömürü koku ithalatý

Mayýs ayýnda bir önceki aya
göre %0,4, bir önceki yýlýn
ayný ayýna göre %218,4 arttý.
Mayýs ayýnda üretimin
teslimatlarý karþýlama oraný
en yüksek linyitte gerçekleþti.

Üretimin teslimatlarý karþýlama oraný(2) Mayýs ayýnda %100,8 ile en yüksek linyitte gerçekleþti. Bu oran taþkömürü kokunda %76,5 iken
taþkömüründe %3,2 olarak
hesaplandý.
Taþkömürü ve linyit teslimatý en fazla termik santrallere yapýldý.
Katý yakýtlarýn teslimat
yerlerine göre daðýlýmý incelendiðinde; Mayýs ayýnda
taþkömürü
teslimatýnýn
%49,1'i termik santrallere,
%17,2'si kok tesislerine,
%20,3'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapýlýrken, linyit teslimatýnýn %84,9'u termik santrallere ve %9,4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapýldý. Taþkömürü kokunda ise en fazla teslimat
%97,0 ile demir-çelik sanayine yapýldý. (Furkan Kalkan)
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Bakan Koca: Vakalarýn %87'si
aþýsý tamamlanmamýþ kiþiler
Ýki ilçeye asaleten
kaymakam atanacak
Çorum'da vekaleten yürütülen iki ilçeye
asaleten kaymakam atanacaðý açýklandý.
Ýlçe ziyaretleri yapan AK Parti MKYK
Üyesi Ahmet Sami Ceylan ilk olarak Laçin,
Osmancýk ve Kargý Ýlçelerini ziyaret etti.
Ceylan ardýndan da Boðazkale ve Alaca Ýlçelerine gitti. Boðazkale'de Kaymakam
Vekili Muhammed Fatih Aydýn ile görüþen
Milletvekili Ceylan ilçe hakkýnda genel bilgiler aldý. Aydýn'ýn kýsa bir süre sonra eðitim için yurt dýþýna gideceðini öðrenen Milletvekili Ceylan ilçenin kaymakamsýz kalmamasý için giriþimde bulundu.
Ýçiþleri Bakanlýðý Personel Genel Müdürü Mehmet Fatih Serdengeçti ile telefonda görüþen Milletvekili Ceylan, Boðazkale
ve ayný durumda olan Ortaköy Ýlçeleri için
kaymakam atanmasýný talep etti.
Ceylan, görüþmenin ardýndan yaptýðý
açýklamada, talebe genel müdür Serdengeçti'nin olumlu yanýt verdiði ve en kýsa süre içerisinde hem Boðazkale hem de Ortaköy'e yeni kaymakam atamalarýnýn yapýlacaðýný bildirdi.
(Furkan Kalkan)

Kültür ve Turizm'de 17
personel çalýþtýrýlacak
Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü (Ýþ-Kur) ile Çorum Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü arasýnda yapýlan protokol çerçevesinde gerçekleþtirilecek olan Toplum Yararýna Program'da dokuz olan kontenjan sayýsý
ek bütçe ile 17 ye çýkarýldý.
Baþvuru þartlarý ve çalýþma sürelerinde
herhangi bir deðiþiklik olmadý.
Bu çerçevede; Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nde iki, Ýl Halk Kütüphanesi Müdürlüðü'nde iki, Hasanpaþa Halk Kütüphanesi'nde
bir, Eþref Ertekin Halk Kütüphanesi'nde bir,
Faik Tonguç Çocuk Kütüphanesi'nde bir, Çorum Müzesi'nde iki, Ortaköy Kazý Baþkanlýðý'nda dört, Alacahöyük Kazý Baþkanlýðý'nda
iki, Boðazkale Boðazköy Müzesi'nde iki olmak üzere toplam 17 personel çalýþtýrýlacak.
(Abdulkadir Söylemez)

Saðlýk Bakaný
Fahrettin
Koca
"Þu an aktif vakalarýmýzýn yaklaþýk
HABERÝ
yüzde 87'si aþýsý
ÝZLEMEK
tamamlanmamýþ
ÝÇÝN KODU
kiþiler. Mevcut akOKUTUN
tif vakalar içinde
tam aþýlý olup hastalýða yakalananlarýn oraný yüzde 5'den az.
Hastanede yatan hastalarýmýzýn yüzde 95'i de aþýsý tamamlanmamýþ kiþiler" dedi.
Saðlýk Bakanlýðý Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca baþkanlýðýnda online
olarak toplandý. Toplantý sonrasýnda bir açýklama yapan Bakan Koca "Hepinizin bildiði gibi
son iki hafta içinde vaka sayýlarýnda çok hýzlý bir yükseliþ yaþadýk. Bayram günlerinde hastalýk yok olmadý ama üzülerek
izledik ki hastalýk yokmuþ, hiç
olmamýþ gibi bir tavýrla bayramý
karþýladýk. Tedbirlere dikkatin
çok azaldýðýný üzülerek gördük.
Bu günlerde bunun ektisini yaþadýðýmýz bir gerçek. Vaka sayýlarýnýn artýþ hýzý istemesek de
yükselme eðiliminde. Bu durum
birçok açýdan sorun teþkil ediyor. Bunlarýn ilki aþý programýmýz toplum baðýþýklýðý hedefine
ulaþamadan yeni bir varyantýn
baskýn hale gelmesi ve aþý ile
baðýþýklýk programýmýzý sekteye uðratma riski. Unutmayalým
ki en az iki doz aþý olmadan ve
üzerinden belirli bir süre geçmeden baðýþýklýk elde edilmiyor. Birinci doz aþýsýný olmuþ
vatandaþlarýmýz henüz baðýþýklýk kazanmadan virüsle karþýlaþtýklarýnda hastalýða yakalanabiliyorlar. Benzer þekilde iki
doz aþý olmuþ kiþiler için de
üzerinden belirli bir süre geçtikten sonra aþýlarýn etkinliði azalýyor ve bu durum da hastalýða
yakalanma riski ortaya çýkýyor.
Bunlar, aþý programýnýn baþarýya ulaþmasýnýn önündeki en
önemli risk faktörleridir" ifadelerini kullandý.
"KISITLAMA GÜNLERÝNE
GERÝ DÖNMEYÝ HÝÇ BÝRÝMÝZ
HÝÇBÝR SURETTE TEKRAR
YAÞAMAK ÝSTEMEYÝZ"
Son dönemlerde artan vakalara dikkat çeken Bakan Koca kýsýtlamalarla dolu eski günlere dönülmemesi için aþýlamanýn çok önemli olduðunu vurgulayarak "Kýsýtlama uygulanan
dönemler salgýnýn sosyal hayatýmýzý en çok etkilediði, insani
ihtiyaçlarýn bile özel planlama-

Saðlýk-Sen
taleplerini
bakanlýða iletti
Saðlýk Bakaný
Fahrettin Koca

lar gerektirdiði günlerdi. Kýsýtlama günlerine geri dönmeyi hiç
birimiz hiçbir surette tekrar yaþamak istemeyiz. Buna mecbur
kalacaðýmýz bir seyir þuan için
yok ama olmayacaðý anlamýna
gelmez. Baðýþýklýk saðlanmadan yapacaðýmýz her tedbirsizlik bizi bu istemediðimiz sýnýra
yaklaþtýrýr. Bu kýsýr döngüden
kurtulmanýn tek yolu aþý ile baðýþýklýk elde edene kadar tedbirlere uymaktýr. Aþýlar en çok
risk grubundaki vatandaþlarýmýz için önemli ancak yaygýn
olarak aþý olmadan sadece risk
grubunun aþýlanmasý ile onlarý
korumamýz mümkün deðil.
Sevdiklerimizi, büyüklerimizi
korumak için önce kendi aþýlarýmýzý olmamýz þart. Bana bir þey
olmuyor düþüncesi ile sevdiklerimizi riske atabilecek durumda
deðiliz" þeklinde konuþtu.
"ÞU AN AKTÝF
VAKALARIMIZIN YAKLAÞIK
YÜZDE 87'SÝ AÞISI TAMAMLANMAMIÞ KÝÞÝLER"
Salgýnýn kontrolünü elde tutabilmek için tüm verilerin anlýk
olarak sürekli takip edildiðinin
altýný çizen Bakan Koca "Þu an
aktif vakalarýmýzýn yaklaþýk
yüzde 87'si aþýsý tamamlanmamýþ kiþiler. Mevcut aktif vakalar
içinde tam aþýlý olup hastalýða
yakalananlarýn oraný yüzde
5'den az. Hastanede yatan
hastalarýmýzýn yüzde 95'i de
aþýsý tamamlanmamýþ kiþiler.
Bir baþka önemli ön deðerlendirmemiz de aþýlarýn etki süresi
ile ilgili. Aþý programýmýz ile birlikte aktif vakalar içinde 60 yaþ
üzeri vatandaþlarýmýzýn oraný
dramatik þekilde azalmýþtý ancak aþýlamanýn üzerinden 4-5
ay geçtikten sonra bu yaþ grubunun aktif vakalar içindeki oraný artmaya baþladý. Bunu görür
görmez 3. doz uyarýsýnda bu-

lunduk ve 50 yaþ üzeri vatandaþlarýmýzýn 3. doz aþýlarýný olmalarýný saðlayan programý
baþlattýk. Bunu bizden daha erken fark eden ve uygulayan olmadý ancak hali hazýrda bu durumda aþý olmasý gereken 9
milyona yakýn vatandaþýmýz aþý
olmayý bekliyor. Bu vatandaþlarýmýzý korunmak için bir an evvel 3. doz aþýlarýný olmaya davet ediyorum" diye konuþtu.
"KISITLAMALARLA DOLU
BÝR TOPLUMSAL HAYAT
HÝÇ BÝRÝMÝZÝN TERCÝHÝ YA
DA ÖNCELÝÐÝ DEÐÝLDÝR"
Salgýnýn seyrine göre bilimsel verileri dikkate alýnarak hareket edildiðinin ve bu þekilde
hareket edilmeye de devam
edileceðinin altýný çizen Saðlýk
Bakaný Fahrettin Koca þunlarý
kaydetti: "Salgýnýn seyrini dikkate alarak zorunlu uygulamalar getirilmesi gerektiði çokça
dile getiriliyor. Hatta bazý ülkeler
bu konuda kanunlar çýkarýyor
ya da hazýrlýyor. Bizim bu konuya yaklaþýmýmýz bilimsel verilerden elde edilecek sonuçlara
bakmadan atýlacak adýmlarýn
eksik olacaðý yönündedir. Birinci önceliðimiz, tüm vatandaþlarýmýzýn sorumluluk alarak ve
sorumlu bir birey olarak kendi
tedbirlerini almasý ve aþý olarak
topluma karþý ödevini yerine
getirmesidir. Yaptýðýmýz çalýþmalarýn bilime ve kanýta dayalý
sonuçlarý özel tedbirler almayý
gerektirirse bunu yapmaktan
imtina etmeyiz ancak, herkes
yapýyor, herkes istiyor diye bir
adým atmayacaðýz. Kýsýtlamalarla dolu bir toplumsal hayat
hiç birimizin tercihi veya önceliði deðildir. Yaptýðýmýz deðerlendirmeler sonucunda tedbir alýnmasý gerek bir durum olursa
bunu sizlerle paylaþacaðým.
(Abdulkadir Söylemez)

Kýrkdilim’de yeni heyelanlarý
önlemek için çalýþma yapýlýyor
Kýrkdilim'deki tünellerde geçtiðimiz
günlerde meydana gelen heyelandan
sonra bölgede projelendirme ve sondaj çalýþmalarýnýn ardýndan heyelan
ýslah çalýþmalarý yapýlacaðý açýklandý.
Heyelanýn ardýndan Karayollarý
Bölge Müdürlüðü'nden gelen ekiplerin
incelemesinden sonra yeni heyelanlarý önlemek için çalýþmalar devam ediyor. Yetkililerden edinilen bilgilere gö-

re daha önce de sýk sýk heyelanýn yaþandýðý bölgede projelendirme ve
sondaj çalýþmalarý tamamlandýktan
sonra heyelan ýslahý çalýþmalarýna
baþlanýlacak.
Laçin'de bulunan Kýrkdilim geçidinde T1 tünelinin çýkýþýnda 16 Temmuz Cuma günü heyelan meydana
gelmiþ, herhangi bir can kaybý yaþanmamýþtý.
(Haber Merkezi)

En yüksek pay hizmet sektöründe
Giriþim sayýsý ve istihdamda en yüksek payý
hizmet sektörü oluþturdu.
Geçici sonuçlara göre 2020 yýlýnda faal olan
giriþimlerin
%43,2'si hizmet sektöründe,
%36,6'sý ise ticaret sektöründe yer aldý. Ýstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamýn
%37,9'unu oluþtururken sanayi sektörünün istihdam payý %28,9 oldu.

Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre; ciroda en yüksek payý ticaret sektörü aldý.
Ticaret sektörü ciroda %46'lýk pay ile ilk sýrada yer aldý. Giriþimlerin en fazla yer aldýðý ve istihdam payý en yüksek olan hizmet sektörünün
ciro payý %14 iken sanayi sektörünün ciro payý
%34,1 oldu.

2020 yýlýnda üretim deðeri imalatta 2 839 Milyar TL, ticarette 713 milyar TL, inþaatta 584 milyar TL, ulaþtýrma ve depolamada 463 milyar TL
ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi
ve daðýtýmýnda 427 milyar TL olarak gerçekleþti.
2020 yýlýnda ciro payýnýn %34'ünü 250+ büyüklük grubu, %26'sýný 1-9 büyüklük grubu,
%20'sini 10-49 büyüklük grubu ve %20'sini 50249 büyüklük grubu oluþturdu. Ýstihdamda ise
%37,8'ini 1-9 büyüklük grubu, %26,1'ini 250+
büyüklük grubu, %19,7'sini 10-49 büyüklük grubu ve %16,4'ünü 50-249 büyüklük grubu oluþturdu. Ýmalat sanayindeki giriþimlerin %56,6'sý
düþük teknoloji faaliyetlerinde yer aldý.
Düþük teknoloji faaliyetlerinde yer alan bu giriþimler, istihdamýn %51,9'unu, cironun %37,8'ini
oluþturdu.
2020 yýlýnda aktif giriþim sayýsý 3 milyon 304
bin 54 olarak gerçekleþti.
Geçici sonuçlara göre 2020 yýlýnda ciro 10
576 milyar TL, üretim deðeri 6 032 milyar TL,
faktör maliyetiyle katma deðer 1 651 milyar TL
olarak gerçekleþirken mal ve hizmetlerin toplam
satýn alýþlarý 9 424 milyar TL olarak gerçekleþmiþtir. Ýstihdam ise 15 milyon 953 bin 915 kiþi
olarak gerçekleþti.
(Furkan Kalkan)

Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, 6. Dönem Toplu Sözleþme görüþmelerinin arifesinde saðlýk çalýþanlarýnýn sorunlarýna dikkat çekmek adýna Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'na
sunmuþ olduklarý toplu sözleþme taleplerimizi kamuoyuyla paylaþtý.
Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, "Memur-Sen olarak, üç gün
önce düzenlemiþ olduðumuz basýn toplantýsýnýn ardýndan, Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlýðýna tekliflerimizi sunduk. Önümüzdeki pazartesi de bu tekliflerin kabul edilmesi için masadaki yerimizi
alacaðýz. 1 milyonu saðlýk ve sosyal hizmet çalýþaný olmak üzere, 3 milyon kamu
çalýþaný ve 2 milyon kamu emeklisinin gözü kulaðý doðal olarak bu masada olacak.
Þu da bir gerçek ki bedel ödeyenlerin, can
kurtarmak için can verenlerin, gecesini
gündüzüne katanlarýn, yýllardan beri mali,
özlük ve sosyal haklarý noktasýnda hep
görmezden gelinen saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýnýn gözü - kulaðý çok daha
yüksek bir þekilde bu masada olacak.
Saðlýk-Sen olarak, onlardan almýþ olduðumuz güçle, yetkili sendika olarak masadaki yerimizi alarak, sorunlarýn çözümü, haklý taleplerin kabul görmesi için tüm gücümüzle mücadele edeceðiz" açýklamalarýnda bulundu.
Tüm bu nedenlerle de pazartesi baþlayacak. Toplu Sözleþme görüþmelerini bir
fýrsat olarak görüyoruz. Ülke olarak kritik
bir eþikten geçiyoruz. Bunu biz görüyoruz,
hükümet de her fýrsatta söylüyor. O halde
bu geçiþi, sað salim tamamlamak lazým.
Bunun da yolu; sorunlarý hasýraltý etmemek, yarýnlara býrakmamaktýr. Böyle bir
tavrýn hiçbir kimseye faydasý olamayacaðý
gibi ülkemize ve milletimize de fayda getirmeyeceði açýktýr. Açýkçasý, saðlýk çalýþanlarý artýk takdire, teþekküre, alkýþa doydu,
icraat bekliyorlar, sorunlarýna çözüm istiyorlar, haklý talep ve beklentilerinin karþýlanmasýný istiyorlar. Peki hangi icraatlar
bunlar, hangi sorunlar ve hangi haklar.
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýna
sunmuþ olduðumuz tekliflerimizde bunlarý
tek tek ortaya koyduk" ifadelerine yer verdi. Saatcý 81 maddeden oluþan teklif paketini þu þekilde açýkladý:
2022 yýlý için %21 zam, 2023 yýlý için
%17 zam; 2022'de % 3, 2023'de % 3 refah payý, 600 TL seyyanen zam; emeklilerde olduðu gibi bayram ikramiyesi; üç
ayda bir 134 TL olarak ödenen Toplu Sözleþme ikramiyesinin 2022'de 450 TL,
2023'te 540 TL olarak ödenmesi; 3600 ek
gösterge vaadi bir an önce hayata geçirilmeli.
Saymýþ olduðum bu talepler elbette
saðlýk çalýþanlarý için de geçerli. Bunlarýn
haricinde saðlýk çalýþanlarý adýna teklifte
bulunduðumuz bazý önemli maddeleri de
þu þekilde sýralamak istiyorum:
Saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýnýn
ek ödemeleri en az %40 oranýnda artýrýlmalý ya da özel hizmet tazminatlarý 40 puan artýrýlmalý; nöbet ücretleri en az %50
oranýnda arttýrýlmalý; 4/b süresiz sözleþmeli personeller ile vekil ebe/hemþireler
ve kamu görevlisi olmayan aile saðlýðý çalýþanlarý 3+1 statüsüne geçirilmeli; üç yýlýný dolduranlar kadroya alýnmalý; aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanlýðý'nda çalýþanlarýn, sosyal hizmet tazminatýnýn kapsamý
geniþletilerek oraný 50 puana çýkarýlmalý;
genel Ýdari ve Yardýmcý Hizmetler sýnýfý
için döner sermaye tavan oranlarý %20
arttýrýlmalý; sabit ek ödemeler gelir vergisinden muaf tutulmalý; gelir vergisi %15'i
aþmamalý; tüm saðlýk çalýþanlarýna 2022
yýlý için 500 TL, 2023 yýlý için 650 TL giyecek yardýmý verilmeli; görevde Yükselme
ve Unvan Deðiþikliði sýnavlarý düzenli olarak yapýlmalý; yardýmcý Hizmetler Sýnýfý
kaldýrýlmalý, mevcut personel genel idari
hizmetler sýnýfýna aktarýlmalý; saðlýk çalýþanlarý kamu sosyal tesislerinden ve toplu
ulaþýmdan %50 indirimli yararlanmalý; idari izin günlerindeki çalýþmalarý karþýlýðýnda
saðlýk çalýþanlarýna nöbet ücreti verilmeli;
icap nöbet ücretleri ödenmeli; üniversite
hastanesi çalýþanlarýna mazeret tayini (eþ
durumu, saðlýk can güvenliði) ve becayiþ
hakký verilmeli; geçici görev yolluk ücretleri artýrýlmalý; adli Týp Kurumu çalýþanlarý
için adalet hizmetleri tazminatý ödenmeli;
ebelere de hemþireler gibi aile danýþmaný
ve iþyeri hemþiresi olabilme hakký verilmeli; 657 sayýlý devlet memurlarý kanununda
yer alan yardýmcý saðlýk hizmetleri kavramýndan "yardýmcý" ibaresi çýkartýlmalý.
Saðlýk - Sen olarak tüm bu maddelerin
kabul görmesi için masada mücadelemize
devam edeceðiz. (Mehmet Halim Coþkun)
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Yatay geçiþ baþvurularý baþlýyor
Hitit Üniversitesi (HÝTÜ) yatay geçiþlerin baþladýðýný ve yatay geçiþ için yapýlmasý gerekenleri
duyurdu. HÝTÜ'nün web sitesinde "2021-2022
Eðitim - Öðretim Yýlý Güz Dönemi Ýçin Yatay Geçiþ Baþvurularý Baþlýyor" baþlýklý bir bilgilendirme
paylaþýmý yapýldý. Paylaþýmda yatay geçiþ þartlarý
ile ilgili bilgilerin yaný sýra geçiþ süreci hakkýnda da
detaylara yer verildi. HÝTÜ'nün konu ile ilgili paylaþýmýnda þu bilgilere ver yerildi:
Bilindiði üzere Yükseköðretim Kurumlarý arasýnda Yatay Geçiþ baþvurularý, Genel Not Ortalamasý ve Merkezi Yerleþtirme Puanýna göre olmak
üzere iki þekilde yapýlmaktadýr.
1) Genel Not Ortalamasýna Göre Yatay Geçiþ
Baþvurularý
2021-2022 Eðitim-Öðretim yýlýnda genel not
ortalamasý esas alýnmak suretiyle yapýlacak baþvurular, 02-26 Aðustos 2021 tarihleri arasýnda online olarak https://ubys.hitit.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=5 adresinden yapýlacaktýr.

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

HAVUÇ YAÐI -22) Merkezi Yerleþtirme Puanýna Göre Yatay
Geçiþ Baþvurularý
Merkezi Yerleþtirme Puaný esas alýnmak suretiyle yatay geçiþ yapmak isteyen öðrencinin
ÖSYS yerleþtirme puanýnýn, geçiþ yapmak istediði programýn yerleþtirildiði yýldaki puan türünden
olmasý ve puanýnýn ilgili programýn puanýna eþit
veya ondan yüksek olmasý gerekir. Merkezi Yerleþtirme Puaný ile yatay geçiþ yapmak isteyen öðrenciler baþvurularýný, 2-26 Aðustos 2021 tarihleri
arasýnda online olarak https://ubys.hitit.edu.tr
/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=5
adresinden yapmalarý gerekmektedir.

Gerekli Belgeler; ÖSYS/YKS Sonuç Belgesi,
ÖSYM Yerleþtirme Belgesi, Yükseköðretim Kurumu'ndan alýnan Öðrenci Belgesi, Transkript, Disiplin cezasý almadýðýna iliþkin belge, Yükseköðretim
Kurumlarýnda Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasýnda Geçiþ, Çift Anadal, Yan Dal
Ýle Kurumlar Arasý Kredi Transferi Yapýlmasý Esaslarýna Ýliþkin Yönetmeliðinin Ek Madde-1 kapsamýnda daha önce yatay geçiþ yapmadýðýna iliþkin kayýtlý olduðu yükseköðretim kurumundan alýnacak belge, Yükseköðretim Kurumundan "Yatay Geçiþ Yapmasýnda Sakýnca Yoktur" yazýsý (Kesin kayýt esnasýnda teslim edilecektir) (Mahmut Emin Söylemez)

03:44
05:28
12:52
16:46
20:05
21:42

TARiHTE BUGÜN
1908- Ýstanbul Cibali Tütün Fabrikasý iþçileri greve çýktý.
1929- Cumhurbaþkaný Mustafa Kemal Paþa’ya suikast giriþimi iddiasýyla yargýlanan
Kadriye Haným ve arkadaþlarý beraat ettiler.
1940- Yozgat’ta deprem: 12 köy yýkýldý, 300
ölü, 360 yaralý.
1946- Kazým Orbay genelkurmay baþkanlýðýndan istifa etti, yerine Salih Omurtak atandý.
1947- Demokrat Parti Kütahya Milletvekili
Adnan Menderes’in TBMM’de yaptýðý konuþmayý yayýmlayan Tasvir, Demokrasi, Demokrat Ýzmir, Yeni Asýr gazetelerinin sahipleri ve
yazý iþleri müdürleri tutuklandýlar.
1953- Demiryollarý devlet iþletmesi haline
getirildi.
1956- Ordu, Giresun ve Trabzon’da Cumhuriyet Halk Partililerin siyasi toplantý yapmalarýna izin verilmedi.
1973- Üniversiteye giriþ sýnavý, sorular satýldýðý için iptal edildi.
1975- Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Ýþ
Bankasý’ndaki hissesini denetleme yetkisinin
Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olduðu karara
baðlandý.
1977- Türkiye Basketbol Genç Milli Takýmý
Avrupa þampiyonu oldu.
1981- Mamak Askeri Cezaevi’nde açlýk grevi yapanlardan 16’sý hastaneye kaldýrýldý.
1982- Mehmet Yurdadön, Finlandiya'da yapýlan 10 bin metre yarýþmasýnda altýn madalya kazandý.
1988- Fethiye ve Gökova körfezleriyle Dalyan kýyýlarý özel çevre ve koruma bölgesi ilan
edildi. Bölgedeki inþaatlar durduruldu.
1990- Eðitim Aðýrlýklý TRT 4 Ýzmir'den yayýn
hayatýna baþladý.
1992- Ýstanbul, Ankara, Adana büyükþehir
ve ilçe belediyeleri ile Trabzon Belediyesi’nde
çalýþan yaklaþýk 43.000 iþçi greve baþladý.
1992- Barcelona’da düzenlenen Yaz Olimpiyatlarýnda 62 kiloda güreþçi Akif Pirim altýn
madalya kazandý.
1998- Üniversite sýnavlarýnýn tek basamaklý
olmasý YÖK Genel Kurulu’nda onaylandý.
2008- Anayasa Mahkemesi tarafýndan Adalet ve Kalkýnma Partisine açýlan kapatma davasý reddedildi.
2009- 3G Türkiye'de resmi olarak kullanýlmaya baþlandý.
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Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

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

Ali Ceylani KOLAÇ

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

kep:
ayhan.aykanat@hs01.kep.tr

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

HAVUÇ YAÐININ ZARARLARI
NELERDÝR? KÝMLER
KULLANMAMALIDIR?
Hamile kadýnlar, hamilelik sýrasýnda havuç yaðý kullanmamalýdýr. Hamilelik sýrasýnda kullanýlýrsa kanamaya
neden olabilir. Sara yani epilepsi rahatsýzlýðý bulunan kiþiler havuç yaðý kullanmamalýdýr.

HATMÝ ÇÝÇEÐÝ
NEDÝR?

dýklarýný söyledi.
Belediye Baþkaný Dr. Haili Ýbrahim Aþgýn açýlýþ için gün sayan
Engelsiz Kafede engelli kardeþlerimiz herhangi bir engelle kar-

þýlaþmadan hareket edebileceði
her türlü fiziksel konfor saðlanacaðýný belirterek Engelsiz Kafenin hayýrlý olmasýný diledi.
(Mahmut Emin Söylemez)

AYKANAT

Ömer Faruk SÖYLEMEZ

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

Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn seçim taahhütleri
arasýnda yer alan engellilere yönelik hizmet verecek olan Engelsiz Kafe'nin yakýnda açýlacaðýný
söyledi.
Çorum Belediyesi tarafýndan
Kadeþ Barýþ Meydanýnda yapýmý
süren ve çalýþmalarda son aþamaya gelinen Engelsiz Kafede
incelemelerde bulunan Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn
"Yakýnda Engelsiz Kafemizi engelli kardeþlerimizin hizmetine
sunacaðýz" dedi. Engelsiz Kafe
hakkýnda bilgiler veren Baþkan
Aþgýn "315 m2 alana kurulan kafemizde ayrýca mescit, personel
odasý ve depo alaný bulunuyor.
Kapalý alanda 50 açýk alanda ise
80 engelli kardeþimize hizmet
verebilecek kapasitede olup çalýþan personel yine engelli kardeþlerimizden oluþacak" diye konuþtu.
Kafenin içinde engelli bireylerin yaptýðý sanatsal çalýþmalarýn
sergileneceði stantlar ve duvarlar planladýklarýný ifade eden
Baþkan Aþgýn farkýndalýk amacýyla engelli guruplarýnýn temsil
edildiði renkler, mekan tasarýmý
ve ýþýklandýrma kullandýklarýný
ayrýca giriþteki duvara farkýndalýk ve eþitlik vurgusu amacýyla
özel tasarým duvar resmi uygula-
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Aþgýn, engelsiz kafeyi inceledi

HAVUÇ YAÐININ
SAÇA FAYDALARI
NELERDÝR?
Kadýnlar saçlarýnýn
çabuk uzamasýný ister.
Özellikle kestirdikten sonra saðlýklý uzayan saçlar birçok kadýnýn hayalidir. Saç uzamasýný
saðlamasý havuç yaðýnýn faydalarý
arasýndadýr. Saç uzamasýný hýzlandýrýr.
Havuç yaðýnýn düzenli kullanýmý saçlarý güçlendirir ve saçlara parlaklýk verir.
Ayný zamanda saçlara yumuþaklýk
saðlar. Saç köklerini güçlendirir, bunun
sonucunda saç dökülmesini önler.
Saçlarýmýza her ne kadar evimizde iyi
baksak da dýþarý çýktýðýmýzda birçok
faktörün etkisiyle saçlarýmýz olumsuz
etkilenebilir.
Güneþ ýþýðý, hava kirliliði gibi birçok
faktör saçlarý kötü etkiler ve güçsüzleþtirir. Bu þifalý yað saçlarý dýþarýdaki
olumsuz etkilere karþý da korur.
Saçlara karþý havuç yaðý formülü
þu þekilde uygulanabilir: Yarým fincan
kadar havuç yaðý azar azar alýnarak
saç derisine masaj yapýlarak sürülür.
30 dakika kadar bu þekilde bekleyin.
Daha sonra saçlarýnýzý suyla akýtarak
þampuan ve saç nemlendiricisi uygulayarak yýkayabilirsiniz.

Kodek, Kargý'da inceleme yaptý
Ýl Milli Eðitim Müdürü Abdullah Kodek, Kargý'da
bir dizi inceleme yaptý.
Kargý'ya okullarda inceleme yapmak için giden
Ýl Milli Eðitim Müdürü Kodek ilk olarak Kargý Kaymakamý Abdulhamid Uyar'ý ve Kargý Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünü ziyaret ederek, Ýlçe Milli Eðitim
Müdürü Ahmet Genç ve personel ile bir araya geldi.
Yapýlan çalýþmalar
hakkýnda da bilgiler
alan Milli Eðitim Müdürü Kodek ardýndan Kargý Kaymakamý Abdülhamid Uyar ile Kargý'da
LGS'de dereceye giren
öðrencilere verdi.
Milli Eðitim Müdürü
Abdullah Kodek, Kargý

Halk Eðitimi Merkezini de ziyaret ederek kursiyer
ve usta öðreticilerin yapmýþ olduklarý çalýþmalarý
inceledi.
Kodek ayrýca Kargý Çok Programlý Anadolu Lisesi, bakým-onarým ve güçlendirme çalýþmalarý devam eden Atatürk Ýlkokulu, Kargý Fen Lisesi, Kargý
125. Yýl Anaokulu, Kargý Ýmam Hatip Ortaokulu,
Kargý Cumhuriyet Yatýlý
Bölge Ortaokulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Milli Eðitim Müdürü
Abdullah Kodek öte
yandan Telafide Ben de
Varým programý kapsamýndaki etkinliklere de
katýldý. (Mahmut Emin
Söylemez)

Hatmi çiçeði, geniþ yapraklý, morumsu pembemsi çiçekleri olan uzun
köklü bir bitkidir. Genellikle süs bitkisi
olarak kullanýlýr.
Çiçekleri Temmuz-Aðustos aylarýnda, Sonbahar aylarýnda ise kökleri toplanýr. Hatmi çiçeðinin içerisinde uçucu
yað, sarý ve acý madde, müsilaj, niþasta, pektin ve mineral bolca bulunur.
HATMÝ ÇÝÇEÐÝNÝN
FAYDALARI
- Baðýrsak iltihaplarýnda faydalýdýr.
- Boðaz aðrýlarýný ve öksürüðü keser.
- Vücuda direnç ve rahatlýk verir.
- Ýdrar söktürür.
- Diþ eti iltihaplanmalarýna karþý iyi
gelir.
- Balgam söktürür, göðüsü yumuþatýr.
- Cilt bakýmý ve ciltte oluþan yaralara karþý faydalýdýr.
- Nezle ve bronþite karþý iyi gelir.
- Mide rahatsýzlýklarýnda ülser tedavisinde kullanýlýr.
Hatmi çiçeði en çok mide mikozasýnýn iltihaplanmasý ve yangýnýn dindirilmesini saðlamak için kullanýlýr. Çiçeðin
içerisinde bulunan müsilaj polisakkaritleri sindirim sistemi için koruyucu faydalýdýr.
Ayrýca deri ülserine, abselere cilt
tahriþlerine, yanýklara karþýda faydalý
gelmektedir. Kremlere kür yapýlarak
soðuk nedeniyle çatlamýþ, þiþerek kýzarmýþ cildin tedavisinde kullanýlýr.
Rahim hastalýklarýna ve böbrek taþý
hastalýklarýna karþý da faydalýdýr. Böbrek taþý olan kiþilerin hatmi yapraðýnýn
kullanmasý üzerine taþlarýn eridiðini
görecektir.
Hatmi çiçeðinin herhangi bir yan etkisi yoktur. Tabi her bitki gibi bu bitkinin
de fazla kullanýmý iyi deðildir.
HATMÝ ÇÝÇEÐÝNÝN
KULLANIMI
Kurutulmuþ þekilde olan 1 tutam
hatmi yapraðýný, 1 litre kaynar suyun
içerisine atýnýz. 8-10 dakika demini almasýný bekleyiniz. Daha sonra süzerek
kullanýma hazýrlayabilirsiniz.
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Baþkan Ünlü tekerlekli sandalye talebini geri çevirmedi

Çorum Ticaret Borsasý'ndan
Dodurga Belediyesine ziyaret
Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Naki
Özkubat ve Meclis Baþkaný Yýlmaz Kaya,
Dodurga Belediyesi Baþkaný Mustafa Aydýn'ý
ziyaret etti.
Çorum Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Yýlmaz Kaya ve Yönetim Kurulu Baþkaný Naki

Özkubat, Dodurga Belediyesi Baþkaný Mustafa Aydýn'ý makamýnda ziyaret etti.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Mustafa Aydýn ziyaretlerinden dolayý Çorum Ticaret Borsasý Yönetimine teþekkür etti.
(Mahmut Emin Söylemez)

Uyar, vatandaþlar ile bir araya geldi
Kargý Kaymakamý Abdulhamid
Uyar, Baðözü köyünde vatandaþlarla
bayramlaþtý. Kaymakam Uyar, Baðözü
köyünde ve pazar yerinde vatandaþlarla bir araya geldi. Hem vatandaþlarýn istek ve taleplerini dinleyen hem de Kurban Bayramý vesilesi ile vatandaþlarla
bayramlaþan Kaymakam Abdulhamid
Uyar köylerdeki sorunlarýn çözüme kavuþturulmasý için çalýþmalar yapýlacaðýný ifade etti. (Mehmet Halim Coþkun)

“Parti ayrýmý yapmýyoruz”
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Boðazkale Belediyesi'ne Çevre ve Þehircilik
Bakanlýðý'ndan 400 bin TL
destek saðladýklarýný belirterek, Çorum'a ve ilçelerine hizmette asla parti ayrýmý yapmadýklarýný söyledi.
Boðazkale'yi ziyareti sýrasýnda ilk olarak AK Parti Ýlçe
Baþkanlýðý'na giden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan teþkilat mensuplarýyla görüþtü.
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný
Av. Yusuf Ahlatcý, Ýl Genel
Meclis Baþkaný Mehmet Bektaþ, il baþkan yardýmcýlarý, il
yönetim kurulu üyeleri ile ilçe
teþkilatý mensuplarýnýn da yer
aldýðý toplantýda konuþan Milletvekili Ceylan, Boðazkale'ye yapýlan hizmetler ve yatýrýmlarý anlattý. 19 yýllýk AK
Parti iktidarý döneminde her
ilçeye olduðu gibi Boðazka-

le'ye de çok önemli yatýrýmlarýn kazandýrýldýðýný ifade
eden Ceylan özellikle de 10
milyon TL gibi önemli bir paranýn harcanarak gerçekleþtirilen Hitit Köy Projesi'ni hatýrlatarak projenin yeniden canlandýrýlmasý için çalýþacaklarýný kaydetti.
Ceylan, Boðazkale'ye ta-

lep gelmesi halinde TOKÝ konutlarýnýn da istenilen sayýya
yapýlabileceðini dile getirdi.
Milletvekili Ceylan, Boðazkale Belediyesi'nin farklý bir
partinin mensubu baþkan tarafýndan yönetiliyor olmasýna
raðmen hizmette asla ayrým
yapmadýklarýný savundu.
(Bahattin Sümüþ)

Bayat Belediyesi tarafýndan Tepebayat
Mahallesi sakinlerinden Mehmet Þahin'e manuel tekerlekli sandalye hediye edildi.
Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü yaptýðý açýklamada "Mehmet Amcamýzýn yakýnlarý belediyemiz ekiplerine ulaþarak bizlerden tekerlekli
sandalye talebinde bulundu. Bizlerde taleplerini boþa çýkarmayarak Mehmet amcamýzýn
hayatýný bir nebze olsa kolaylaþtýrmak adýna
kendisine tekerlekli sandalye hediye ettik. Bayat Belediyesi olarak her alanda sosyal projeler üreterek toplumsal farkýndalýk oluþturmayý
amaçlýyoruz. Engelli vatandaþlarýn sokaða
daha rahat çýkmasý ve günlük hayatlarýnda sýkýntý yaþamamasý adýna elimizden geleni yapmayý amaçlýyoruz" dedi.
(Furkan Kalkan)

DODURGA BEYLÝÐÝ
MESÝRE YERÝ
ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜÇORUM DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ KURULUÞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
Dodurga Beyliði Mesire Yeri 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
: 2021/437368
1-Ýdarenin
a) Adý
: ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ-ÇORUM DÝÐER ÖZEL
BÜTÇELÝ KURULUÞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
b) Adresi
: ÇEPNÝ MAH ÝNÖNÜ CAD.NO:72 MERKEZ ÇORUM
MERKEZ/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642277901 - 3642277904
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve e-imza kullanýlarak indirilebileceði internet sayfasý
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Adý
: Dodurga Beyliði Mesire Yeri
b) Niteliði, türü ve miktarý
: 1 Adet Dodurga Beyliði Mesire yeri
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer : Laçin Orman Ýþletme Þefliði Dodurga Beyliði Mesire yeri
ç) Süresi/teslim tarihi
: Yer tesliminden itibaren 60 (Altmýþ) 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 : 09.08.2021 - 10:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Ýþletme Müdürlüðü Toplantý salonu
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý unsurlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler (anonim þirketler tarafýndan her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri:
Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
Yapým Ýþlerinde Ýþ Deneyiminde Deðerlendirilecek Benzer Ýþlere Ait Tebliðde yer alan "YAPIM ÝÞLERÝNDE BENZER ÝÞ GRUPLARI TEBLÝÐÝ"NDEKÝ Ek:1 Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Listesideki; (B) ÜSTYAPI (BÝNA) ÝÞLERÝ ,III. Grup, ( D) Elektrik Ýþleri
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Mimarlýk veya Ýnþaat Mühendisliði Bölümleri
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 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1
Aþýrý düþük teklif deðerlendirme yöntemi: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.
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

BASIN: 1424005

BUGÜN

ÇORUM HAVA TAHMiNi

DOÐA
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
www.kesinkarar.com / haber@kesinkarar.com
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(TEL: 221 96 97)
(TEL: 227 32 27)
(TEL: 223 13 08)
GÜLABÝBEY M. EKÝN ULUKAVAK MAH. BAHÇELÝEVLER MH.
CD. 42/A AÞIKLAR VARÝNLÝ CD. NAZAR DUMLUPINAR CAD.
TEPESÝ ÝLERÝSÝ
EKMEK FIRINI CÝV.
NO: 6

BELEDiYE KAMP
ORGANiZE EDiYOR
Çorum Belediyesi
Çatak Tabiat Parký'nda kamp organizasyonu gerçekleþtirecek.
'Çadýrýný al da gel,
en baba kamp' sloganýyla düzenlenen aktivitede sürpriz hediyeler, sportif etkinlikler,
eðlence, akþam yemeði ve sabah kahvaltýsý düzenlenecek.
Babalar ve çocuklarýnýn katýlacaðý kamp
etkinliði için 35 çadýrlýk kontenjan doldu.
Çatak Tabiat Parký'nda gerçekleþecek
kamp 31 Temmuz
2021 Cumartesi günü
saat 14'te baþlayacak. (Haber Merkezi)

Amasya'da kayboldu,
ÇORUM'DA BULUNDU

Mustafa Toprak
babasýný kaybetti
Çorum'un eski valilerinden Mustafa Toprak'ýn babasý vefat etti.
Prostat kanseri tedavisi gördüðü süreçte
koronavirüse yakalan
90 yaþýndaki Halilullah
Toprak yaþamýný yitirdi.
Çarþamba günü Erzincan Kebir Cami'de
ikindi namazýna müteakiben kýlýnan cenaze
namazýna eski Baþbakan Binali Yýldýrým, Erzincan Valisi Mehmet
Makas, Erzincan Milletvekili Burhan Çakýr, Erzincan Belediye Baþkaný Bekir Aksun, Erzincan Binali Yýldýrým
Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Akýn Levent
ve vatandaþlar katýldý.
Cenaze namazýnýn
ardýndan
Halilullah
Toprak, Piri Sami Hazretleri
mezarlýðýnda
topraða verildi.
(Abdulkadir Söylemez)

Amasya'da kaybolan 'Ramiz'
adlý kedi Çorum'da bulundu. Polislerin de aradýðý dört aylýk kediyi
yol kenarýnda bulan bir taksicinin
Çorum'a götürdüðü ortaya çýktý.
Beþ gün önce Çorum'dan Erzincan'a giderken Amasya giriþinde karayolunda ezilme tehlikesi
atlatan bir kediyi gören taksici Rýza Yalçýnkaya onu alýp Amasya
Bölge Trafik Ýstasyonu görevlilerine verdi. Dönüþte tekrar istasyona gelip kedinin durumunu soran
Yalçýnkaya sahibi çýkmadýðýný öðrenince alýp Çorum'a götürdü.
Ertesi gün Amasya'da bir kafe
iþleten Sefa Aydemir kaybolan
kedisi için Amasya Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þubesine baþvurdu. Yapýlan incelemede kedinin
Çorumlu taksiciye verilen kedi olduðu anlaþýldý. Kendisine ulaþýlan
Rýza Yalçýnkaya tekrar Amasya'ya gelip kediyi polislere teslim
etti. 'Ramiz' adýný verdiði çok sevdiði kedisine kavuþan Sefa Aydemir, Yalçýnkaya ve polislere teþekkür etti.
(ÝHA)

Eve giren yýlaný
itfaiye çýkardý
Evin içine giren yýlan, itfaiye ekiplerince çýkarýldý.
Bayat'ta yaþanan olayda evin içine yýlan girdiðini
fark eden ev sahibi, Bayat Belediyesi Ýtfaiye Amirliði
ekiplerine haber verdi. Ýtfaiye ekiplerinin incelemesi
sonucu yýlan, uzun uðraþlar sonucunda bulunduðu
yerden çýkarýldý. (Mahmut
Emin Söylemez)

Balkon demirlerine sýkýþan
çocuðu itfaiye kurtardý

Ýskilip'te baþý
balkon demirlerine sýkýþan çocuk
itfaiye ekipleri tarafýndan kurtarýldý.
Olay, ilçedeki
Meydan mahallesinde meydana
geldi. Edinilen bilgilere göre, Veysel
Talha Þ. adlý çocuk evlerinin balkonunda oynadýðý
sýrada baþýný balkon demirlerine sýkýþtýrdý. Ailesinin uzun uðraþlarý sonuç vermeyince itfaiyeden yardým istendi.
Ýhbar üzerine belirtilen adrese Ýskilip Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekipleri sevk edildi. Ýtfaiye ekiplerinin çalýþmasý sonucu küçük çocuk sýkýþtýðý yerden kurtarýldý.
Ýtfaiye ekiplerinin hýzlý müdahalesi ile küçük çocuðun sýkýþtýðý yerden kurtarýldýðýný dile getiren Ýskilip
Belediye Baþkaný Ali Sülük "Baþý balkon korkuluklarýna sýkýþan çocuðu anýnda ve yerinde müdahalesi ile
hýzlý þekilde sýkýþtýðý yerden kurtaran Ýtfaiye Müdürlüðü ekiplerimizi caný gönülden kutluyorum" dedi. (ÝHA)

Selçuk Caddesi'nin
yaðmursuyu hattý
yenileniyor
Çorum Belediyesi þehir genelinde ekonomik ömrünü tamamlamýþ mevcut altyapýlarý yenileme çalýþmasýný sürdürüyor. Çalýþma programýnda yer alan bölgelerde altyapý çalýþmalarýný aralýksýz sürdüren Çorum Belediyesi Ýbrahim Çayýrý 11. Sokak'tan baþlayýp Selçuk
Caddesini de içine alan Biþkek Caddesine kadar olan
kýsýmda yaðmursuyu yenileme çalýþmasý baþlattý.
Konuyla ilgili açýklama yapan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir "Ýhtiyaç olan bölgelerimize altyapý
yapýyor, altyapýsý yeteriz olan bölgelerimizin de altyapýsýný yeniliyoruz. Ekiplerimiz þuan Ýbrahim Çayýrý 11.
Sokaktan baþlayýp Selçuk Caddesi'ni de içine alan Biþkek Caddesi'ne kadar olan 500 metrelik kýsýmda yaðmursuyu yenileme çalýþmasý yapýyor" dedi. Baþkan
Yardýmcýsý Zahir çalýþmalar tamamlandýðýnda yaðmursularýndan kaynaklý sel ve taþkýnlarýn da önüne geçmiþ
olacaðýz diye konuþtu.
(Mahmut Emin Söylemez)

Hira ile Hüseyin
Can evleniyor
Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan
Miss Seliz ve Bella Maðazalarý Sahibi
Suat Bozer kýzýný evlendiriyor.
Seliz ve Suat Bozer çiftinin kýzlarý
Hira, Sungurlu'da faaliyet gösteren Özgür Leblebi Sahibi Özlem ve Coþkun
Özgür çiftinin oðullarý Hüseyin Can ile
hayatýný birleþtirecek. Genç çiftin düðün töreni ise 4 Aðustos Çarþamba
günü saat 19'da Altýnkaya Arena'da
gerçekleþtirilecek.
(Haber Merkezi)

