Türk Büro-Sen'den
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KUTLAMA
KUTLAMA
Türk Büro-Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, Kesin Karar Gazetesi
Ýmtiyaz Sahibi Ayhan Aykanat'ý ziyaret etti. Ziyarette Aykanat ile bir süre
görüþen Þube Baþkaný Sami Çam,
Kesin Karar Gazetesi'nin kuruluþunun 7. yýldönümünü kutladý. 8’DE

KARABACAK MOBiLYA
39. YILINI 6. MAÐAZASIYLA
TAÇLANDIRIYOR
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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75 Kuruþ

Mobilya sektöründe önemli bir tecrübeye sahip olan
Karabacak Mobilya, 39'uncu yýlýný Dr. Ýlhan Gürel Caddesi'nde
açtýðý maðazayla kutluyor. Ali Karabacak'ýn sahibi olduðu
Karabacak Mobilya, Karabacak Premium Mobilya Maðazasý'ný
4 Aralýk Cumartesi günü açacak. 8’DE

ÇORUM KASIM'DA DA
Miniklere 'trafik
eðitimi' veriliyor

TiM
TiM
Baþkaný
TiM
TiM Baþkaný
Baþkaný
Baþkaný
Gülle,
Gülle, açýkladý
açýkladý

Ýçiþleri Bakanlýðý ve Milli Eðitim Bakanlýðý
arasýnda imzalanan iþ birliði protokolü
kapsamýnda Çorum'a gelen "Mobil
Trafik Eðitim Týrý", Mimar Sinan Ortaokulu
bahçesinde faaliyetine baþladý. Ýlkokul ve
ortaokul öðrencilerine yönelik iki günlük
program çerçevesinde öðrencilere týr
içinde teorik, açýk alanda ise uygulamalý
eðitim veriliyor. 3’TE

Tiryakilere kötü
haber, zam geldi
Türkiye Tekel Bayiler Baþkaný Özgür Aybaþ, sigaralara 2 TL zam geldiðini duyurdu.
Yarýndan itibaren geçerli olacak fiyat artýþýnýn ardýndan grubun sattýðý en ucuz sigara
16 TL'ye, en pahalý sigara ise 17 TL'ye çýkacak. Aybaþ, yýlbaþýnda da sigara ve alkole ÖTV zammý geleceðini söyledi. 5’TE

Fatih Gök

REKOR KIRDI!

Türkiye Ýhracatçýlar Birliði (TÝM)
Baþkaný Ýsmail Gülle, Kasým
ayýnda Çorum'un da aralarýnda
bulunduðu 11 ilin ihracat rekoru
kýrdýðýný, Çorum'un dikkat çeken bir ivme yakaladýðýný söyledi. Çorum'un ihracatýnýnýn Kasým ayýnda 249 milyon dolar arttýrdýðýný vurgulayan Ýsmail Gülle, "Ýhracatta ilk üç sýrayý yakalayan illerin haricinde artýþýyla
dikkat çeken illerimiz, ihracatýný
249 milyon dolar artýran Çorum
ve 244 milyon dolar artýran Ýzmir
oldu" ifadelerini kullandý. 2’DE

SAÐLIK iÞÇiLERi
GREVE GiDiYOR!

“Engelli vatandaþlarýmýza
mutlu hayat sunmak
hepimizin sorumluluðu”

Geçtiðimiz günlerde Türkiye Büyük Meclis Meclisi'nden geçen, doktor ve pratisyen hekimlere yapýlan zamma tepki yaðýyor. Saðlýk iþçileri, doktorlar ile saðlýk iþçileri arasýnda ayrýmcýlýk yaptýðýný dile getirerek tepki gösteriyor. Türk Saðlýk-Sen
Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök, bugün tüm Türkiye'de saðlýk
çalýþanlarýnýn bir saat iþe geç baþlayacaðýný duyurdu. 2’DE

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, , 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayýmladýðý mesajýnda "Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn
þuuruyla hareket eden sosyal devlet anlayýþýna sahip olarak
engelli vatandaþlarýmýzýn umutlarýný yitirmeden mutlu bir yaþam sürmeleri için çaba sarf edip çözümler üretmek en
önemli sorumluluklarýmýzýn baþýnda gelmektedir" dedi. 5’TE

Vali Mustafa Çiftçi

Özellikle pandemi döneminde ekonomik olarak en az etkilenen
sektörlerden birisi olan 'inanç turizmi'nin Çorum'da daha aktif hale
getirilmesi amacýyla kentte çalýþtay düzenlendi. Çalýþtay kapsamýnda
11 farklý ilden 40'ýn üzerinde akademisyen sunum yapacak.

Erdal Mobilya'dan
'3 Aralýk' jesti
Altýnokta Körler Derneði Çorum Þube Baþkaný Þaban Kabakçý, derneðe büro mobilya
malzemesi desteðinde bulunan iþ insaný Murat Erdal'a teþekkür etti. Kabakçý, yaptýðý açýklamada, toplumun saðlýklý bilinçlendirilmesi
konusunda sivil toplum kuruluþlarýna verilen
desteðin önemli olduðunu vurgulayarak "Erdal Büro Mobilya sahibi deðerli iþ insaný Murat Erdal'a çok teþekkür ediyoruz dedi. 8’DE

ÇORUM'UN ''iNANÇ
TURiZMi'' MASADA
Hitit Üniversitesi tarafýndan düzenlenen "Çorum'da Ýnanç Turizmi" konulu çalýþtayýn
açýlýþýnda konuþan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk "Turizm ülkeler
için gelir getirici önemli bir argüman olurken genç nesil için aslýnda kanýksanmýþ pek kýymeti
bilinmeyen bir alana dönüþtü" dedi. 5’TE

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi
Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti Çorum
Milletvekili Oðuzhan Kaya, Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakaný Fatih Dönmez'i ziyaret
ederek Çorum iþ dünyasýnýn enerji konusundaki taleplerini iletti. 4’TE

Benzine zam geldi
58 kuruþ indirim yapýlan benzine
dün de 44 kuruþ zam geldi. Zammýn
ardýndan benzinin litresi Ýstanbul'da
9,53'ten, Ankara'da 9,62'den, Ýzmir'de ise
9,63'ten satýlacak. Enerji Petrol Gaz Ýkmal
Ýstasyonlarý Ýþveren Sendikasý'ndan
(EPGÝS) yapýlan açýklamaya göre,
benzine 44 kuruþ zam geldi. 5’TE

Kaza yapan otomobil
iþ yerine girdi: 1 yaralý
Karakeçili Mahallesi Albayrak Caddesinde
meydana gelen kazada Albayrak caddesinde seyir halindeyken karþý þeritten gelen
araç ile çarpýþan otomobil çarpýþmanýn etkisiyle savrularak yol
kenarýndaki fýrýna girdi. Kazada yaralanan
yaralanan otomobil
sürücüsü hastaneye
kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
3’TE

GÖRÜNTÜ KÝRLÝLÝÐÝNE
GEÇÝT YOK
2’DE

Ýþ dünyasýnýn talepleri
Bakan Dönmez'e iletildi

Ýnanç Penceresinden
Sümeyra ÖZDOÐAN

"EVRENÝ DEÐERLÝ KILAN ÝNSAN"
- YAZISI 2’DE

JANDARMADAN KIRSALDA
KIÞ LASTÝÐÝ DENETÝMÝ 3’TE

'SAÐLIK SÝSTEMÝNÝN YÜKÜ
ECZACILARIN OMUZLARINDA' 4’TE

'SAÐLIK ÇALIÞANLARI ARASINA
ZAM NÝFAKI SOKULMASIN' 6’DA
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SAÐLIK ÝÞÇÝLERÝ Ýnanç Penceresinden
“EVRENÝ DEÐERLÝ KILAN ÝNSAN”
GREVE GÝDÝYOR!

Sümeyra ÖZDOÐAN

Türk Saðlýk-Sen
Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök, bugün tüm Türkiye'de
saðlýk çalýþanlarýnýn
bir saat iþe geç baþlayacaðýný duyurdu.
Geçtiðimiz günlerde Türkiye Büyük
Meclis Meclisi'nden
geçen, doktor ve
pratisyen hekimlere
yapýlan zamma tepki yaðýyor. Saðlýk iþçileri, doktorlar ile
saðlýk iþçileri arasýnda
ayrýmcýlýk
yaptýðýný dile getirerek tepki gösteriyor.
Türk Saðlýk-Sen
Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök,
Fatih Gök
"Ankara'da
tüm
saðlýk çalýþanlarýna
zam yapýlmasý, haksýzlýðýn sonlandýrýlmasý için
Saðlýk Bakanlýðý önünde binlerce saðlýk çalýþaný ile eylem yaptýk. Bugün tüm Türkiye'de iþe 1
saat geç baþlýyoruz. Pazartesi ise tüm saðlýk
kurum ve kuruluþlarýnda iþ býrakýyoruz. Haksýzlýða karþý mücadelemiz hiç durmadý, durmayacak. Bugün Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi, Göðüs Hastanesi ve Saðlýk Müdürlüðünde sabah 1 saat hizmet üretmiyoruz ve
saðlýk çalýþanlarýna yapýlan haksýzlýðý alkýþlarla
protesto ediyoruz" dedi.
(Haber Merkezi)

Ýnsan, yaratýlmýþlarýn en mükemmeli ve en
þereflisi, âlemde var olan her þey hizmetine
sunulan, Allah katýndaki deðeri ise; iman, ibadet, salih amel ve güzel ahlaklý olma hasebiyle deðerli bir varlýktýr.
Ýnsan ölümü ve hayatý ile imtihan halindedir. Bazen nimetlerle bazen de sýkýntýlarla imtihan olur. Nitekim Kur'an ayetlerinde;
"And olsun ki sizleri biraz korku ve açlýkla;
canlardan, mallardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceðiz.Sabredenleri müjdele."
(Bakara, 155)
Bunun bir imtihan olduðuna inanan mümin
kendisine nimet verildiðinde þükretmek, sýkýntý, musibet uðradýðýnda sabretmek suretiyle iki
durumda da sýnavý kazanma imkânýna sahiptir.
Allah'ýn dünya hayatýnda Ýnsanoðlunu imtihan
ettiði en zor hususlarýn baþýnda can, mal ve
evlat gelir.
Bunlar hayra kullanýldýðýnda nimet iken,
þerre kullanýldýðýnda da sýkýntý sebebidir. Bir
musibetle karþýlaþan insanýn her þeyden önce
metanet ve sabýr göstermesi gerekir. Allah
þükredenleri ve sabredenleri ayýrt etmek için
gerek verdiði nimetlerle ve gerekse vermedikleri ile bizleri sýnar. Musibet ancak Allah'ýn izni
ve takdiri ile olmuþtur. O, izin vermeseydi olmazdý, bundada bir hayýr vardýr diyerekrahat
olma bilincini kazanabilmesi, insanýn Allah'a
olan imanýnýn sonucudur.
Ýnsanýn üstünlüðü onun maddi ve fiziki yapýsý ile ilgili deðil, manevi ve ruhi yapýsý ile ilgilidir. Her yönüyle bizler için ideal bir model olan
Sevgili Peygamberimiz, hayatý boyunca insanlar arasýnda ýrk, renk, zengin, fakir, engelli-en-

TÝM Baþkaný Gülle, açýkladý.

ÇORUM KASIM’DA DA
Türkiye Ýhracatçýlar Birliði (TÝM) Baþkaný Ýsmail Gülle, Kasým ayýnda Çorum'un da aralarýnda
bulunduðu 11 ilin ihracat rekoru kýrdýðýný, Çorum'un dikkat çeken bir ivme yakaladýðýný söyledi.
Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM), kasým ayý
ihracat rakamlarýný açýkladý. Açýklanan verilere
göre, Türkiye'nin kasým ihracatý, geçtiðimiz yýlýn
ayný ayýna göre yüzde 33,4 artýþla 21,5 milyar dolara ulaþtý. TÝM Baþkaný Ýsmail Gülle konuya iliþkin açýklamasýnda, "Ülkemize yönelik
ciddi bir talep kaymasý söz konusu.
Öncü projeksiyonlarýmýz gösteriyor ki, 'Dýþ Ticaret Fazlasý Veren
Türkiye' hedefine belki de hiç
olmadýðý kadar yakýnýz" dedi.

ifadelerini kullandý.
Öte yandan TÝM Baþkaný Ýsmail Gülle konuya
iliþkin açýklamasýnda, "Yýllýk ihracat hedefimizi
þimdiden aþmýþ durumdayýz hatta 2022 yýlý hedefine doðru emin adýmlarla ilerliyoruz. Bu durum,
ihracatta sürdürülebilir artýþý yakaladýðýmýzýn net
bir göstergesi. 10 yýl önce, ihracatýmýzýn ithalatý
karþýlama oraný aylýk bazda yüzde 50-60 seviyelerindeyken bu oran yýlbaþýndan bu yana yüzde
80'in üzerinde gerçekleþti. Hatta yüzde
90 seviyesini aþtýðýmýz aylar dahi oldu. Ülkemize yönelik ciddi bir talep kaymasý söz konusu. Öncü
projeksiyonlarýmýz gösteriyor
ki, 'Dýþ Ticaret Fazlasý Veren
Türkiye' hedefine belki de hiç
ÇORUM REKOR KIRDI
olmadýðý kadar yakýnýz. BuÇorum'un Kasým ayýnda
gün bir kez daha net bir þerekor kýrdýðýný kaydeden
kilde görüyoruz ki, ülkemizin
TÝM Baþkaný Ýsmail Gülle,
müreffeh yarýnlarý, ihracatý"11 ilimiz, Ýstanbul, Çorum,
mýzýn geleceði ile kesiþmiþtir.
Adana, Yalova, Zonguldak,
Ýhracatta yakaladýðýmýz artýþýn
Eskiþehir, Malatya, Osmaniye,
yaklaþýk yüzde 60'ýnýn küresel
Kütahya, Uþak ve Diyarbakýr tarihtedarik zincirlerindeki dönüþümden
Ýsmail Gülle
lerinin en yüksek aylýk ihracatýný, kakaynaklandýðýný tespit ettik. Özellikle,
sým ayýnda gerçekleþtirdi. Bu ay en çok ihTekstil, Hazýrgiyim, Kimya, Demir-Çelik ve
racat gerçekleþtiren ilk 3 ilimiz sýrasýyla; 8,7 mil- Makine sektörlerinde bu dönüþümden dolayý çok
yar dolarla Ýstanbul, 1,5 milyar dolarla Kocaeli ve ciddi yükseliþ söz konusu" dedi.
1,4 milyar dolarla Bursa oldu" dedi.
"TÜRKÝYE ÝHRACATLA YÜKSELECEK"
DÝKKAT ÇEKÝYOR
Kasým ayý ihracat rakamlarýna deðinmeden
Çorum'un ihracatýný Kasým ayýnda 249 mil- önce üçüncü çeyrek büyüme rakamlarýný deðeryon dolar arttýrdýðýný vurgulayan Ýsmail Gülle, lendiren TÝM Baþkaný Ýsmail Gülle, "Ülkemiz, yý"Bu þehirlerimizin haricinde artýþýyla dikkat çe- lýn üçüncü çeyreðinde yüzde 7,4'lük büyüme
ken illerimiz, ihracatýný 249 milyon dolar artýran performansýyla fark yarattý. Bu rakamla beraber
Çorum ve 244 milyon dolar artýran Ýzmir oldu" son 5 çeyrekte aralýksýz büyüdük. Dünya ekono-

gelsiz hiçbir hususta ayrým yapmamýþ, onlara
deðer vermiþ, onlara iyi davrananlarý övmüþtür. Her toplumda olduðu gibi Peygamberimiz
döneminde de engelli kimseler bulunmaktaydý.
Sevgili Peygamberimiz engelli sahabelere hususi ilgi ve þefkat göstermiþ, sahip çýkmýþ ve
onlarý toplumun faydalý birer unsuru haline getirmiþtir. Mesela Bilal'i Habeþi ile birlikte Hz.
Peygamber'in müezzinliðini de yapmýþ olan
Abdullah B.Ümmü Mektum'un âmâ olduðu
halde mescide cemaate katýlmasý, Hz.Peygamber'in deðiþik vesilelerle Medine dýþýna
çýktýðý zaman Abdullah B. Ümmü Mektum'u
yerine cemaate namaz kýldýrmasý için vekil olarak býrakmasý, sahabenin ileri gelenleri arasýnda ilk Müslümanlardan olmasý gibi özelliklerinden dolayý sahabeler arasýnda adeta sembol
bir isimdir. Resulullah'ýn vahiy kâtiplerinden
Zeyd B. Sabit þöyle anlatýyor:
"Allah Resulü, müminlerden cihada katýlmayýp oturanlarla, mallarý ve canlarý ile Allah
yolunda cihat edenler bir olmaz ayetini (Nisa,
95) yazdýrýyordu. Tam o sýrada Ümmü Mektum
çýkageldi. Ey Allah'ýn Resulü vallahi cihada gücüm yetseydi ben de savaþýrdým. Bunun üzerine ayný ayet Yüce Allah tarafýndan özür sahipleri hariç kýsmý eklenmek suretiyle yeniden indirildi." (Buhari Feda Ýlül Kuran)
Buna raðmen þehadet arzusu ile yanýp tutuþan Ümmü Mektum tüm Kadisiye Savaþý'ndanda geri kalmamýþ, hatta sancaktarlýk
yaptýðý bu savaþta þehit olmuþtur. Onun ýsrarla toplum içinde aktif bulunmasý kendisinden
sonra gelen benzeri kimselere örnek teþkil etmiþtir. Engelli ve mazeretli olmalarýna raðmen

kendi istekleriyle savaþa iþtirak eden sahabeler de vardý. Örneðin Amr B. El-Cemuh Ensar'ýn temsilcilerindendi. Topal olmasýna raðmen ordunun önündeydi. 4 oðlu ile birlikte Hz.
Peygamberle savaþa katýlýyordu. Babalarýnýn
topal olmasý sebebiyle ruhsatýnýn olduðunu
söyleselerde Amr oðullarýnýn kendisine engel
olduklarýný, o ise þehit olmak istediðini söylüyordu.Yüce Allah tarafýndan savaþa katýlmamasýna izin verilmesine raðmen, týpký gözleri
görmeyen Abdullah B.Ümmü Mektum gibi ayaðý sakat olan Amr'da cennet arzusuyla yanmýþ,
ruhsat yerine azimeti tercih etmiþ ve Uhud savaþýnda þehadet þerbetini içmiþtir. Hz. Peygamber'in görme engelli sahabelerin gerek cemaate devam etmelerini ýsrarla istemesinde,
gerek onlarý görevlendirmesinde, hatta savaþlara katýlmalarýna izin vermesinde onlarýn toplumdan tecrit edilmemelerini saðlama arzusu
yatmaktaydý. Efendimizin ahirete irtihalinden
sonra bir gözünü kaybetmiþ Abdullah B. Mesut
ve Ebu Süfyan gibi sahabeler de vardýr. Bu
arada engelli sahabelerin çoðunun savaþlarda
aldýðý ok ve kýlýç darbeleriyle sonradan bu hale geldikleri unutulmamalýdýr.
Kýymetli okurlar!
1992'den beri her 3 Aralýk Birleþmiþ Milletlerce "Uluslararasý Engelliler Günü" olarak kabul edilen bir gündür. Bizlerde bu vesileyle,
toplumdaki ön yargýyý kýrmak ve toplumu bu
yönde bilinçlendirmek adýna; engellilerin toplumdan soyutlanmamasý ve tüm insanlarýn fiziksel özelliklerine bakýlmaksýzýn eþit olmalarýnýönemsiyoruz. Engelliler gününüz kutlu olsun.
Selam ve dua ile…

REKOR KIRDI!
mileri arasýnda da öne çýktýk. Yýlýn üçüncü çeyreðinde G20 ülkeleri arasýnda en çok büyüyen
ikinci ülke olduk. Büyümeye ihracatýn katkýsý 5
puan, net ihracat katkýsý 6,8 puan oldu. Yani, bu
büyüme rakamýnýn arkasýnda, yüzde 92,3'lük
oranla net ihracat var. Bugün bir kez daha net bir
þekilde görüyoruz ki, ülkemizin müreffeh yarýnlarý, ihracatýmýzýn geleceði ile kesiþmiþtir. Her zaman ifade ediyoruz; 'Türkiye Ýhracatla Yükselecek' diyoruz. Ülkemiz ekonomisine verdiðimiz
katkýdan gurur duyuyoruz. Türk ekonomisini üretim, hizmet ve ihracatlarýyla büyüten tüm ihracat

ailemize müteþekkiriz. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediði
gibi, 'Vatanýný en çok seven, görevini en iyi yapandýr.' 100 bini aþkýn ihracatçýmýz, vatan aþkýyla, ayak basmadýk tek bir ülke býrakmayarak rekor üstüne rekor kýrarak üzerine düþen tüm sorumluluðu fazlasýyla yerine getiriyor. Bizler, bugüne kadar olduðu gibi, bundan sonrasýnda da
bu ülke için üretmeye, milli servetimize deðer
katmaya ve bayraðýmýzý dünyanýn dört bir köþesinde gururla dalgalandýrmaya devam edeceðiz"
diye konuþtu.
(Mehmet Halim Coþkun)

Görüntü kirliliðine geçit yok
Çorum Belediyesi Zabýta
Müdürlüðüne baðlý ekipler þehir genelinde afiþ ve pankartlarý topladý. Þehirde görüntü kirliliði oluþturan afiþ ve pankartlara müsaade etmeyeceklerini
söyleyen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, vatandaþlardan gelen þikayetleri de
anýnda deðerlendirdiklerini belirtti. Candan, "Hemþehrilerimizden gelen þikâyet ve talepler üzerine Zabýta ekiplerimiz
görüntü kirliliði oluþturan tarihi
geçmiþ afiþ ve pankartlarý topladý" dedi.
(Haber Merkezi)

3

3 ARALIK 2021 CUMA

BASIN: 1505250

Miniklere 'trafik eðitimi' veriliyor
Türkiye genelinde ilkokul öðrencilerinin trafik konusundaki bilgisinin artýrýlmasý amacýyla baþlatýlan
proje kapsamýnda, Emniyet Genel
Müdürlüðü "Mobil Trafik Eðitim Týrý"nda Çorum'daki öðrencilere eðitim verildi.
Ýçiþleri Bakanlýðý ve Milli Eðitim
Bakanlýðý arasýnda imzalanan iþ
birliði protokolü kapsamýnda Çorum'a gelen eðitim týrý, Mimar Sinan
Ortaokulu bahçesinde faaliyetine
baþladý. Ýlkokul ve ortaokul öðrencilerine yönelik iki günlük program
çerçevesinde öðrencilere týr içinde
teorik, açýk alanda ise uygulamalý
eðitim veriliyor.
Týrdaki mobil sýnýfta trafik eðitimi
gören öðrenciler, trafik iþaretlerinin
yer aldýðý alanda ise polis eþliðinde
akülü araç kullandý. Uygulamalý
eðitimde, öðrenciler trafik kurallarý
hakkýnda bilgilendirildi.
Programa Vali Yardýmcýsý Tamer
Orhan da katýldý. Öðrencilerle sohbet eden Tamer Orhan, kitap, kýrmýzý düdük ve trafik kartlarý daðýttý.

Kaza yapan otomobil
iþ yerine girdi: 1 yaralý
"ÇALIÞMAYI
ÇOK OLUMLU
BULUYORUM"
Vali Yardýmcýsý Tamer Orhan, ülkemizde trafik bilincinin yaygýnlaþtýrýlmasý, öðrencilere trafik eðitimi verilmesi ve kýrmýzý düdük kampanya-

sý kapsamýnda Mobil Trafik Eðitim
Týrý'nýn Çorum'a geldiðini söyledi.
Öðrencilere emniyet kemeri ve yaya güvenliði konusunda eðitim çalýþmasý yapýldýðýný belirten Orhan,
"Trafik bilincinin oluþmasý amacýyla
yapýlan bu çalýþmayý çok olumlu

buluyorum" dedi.
Emniyet Genel Müdürlüðü'ne
tahsis edilen "Mobil Trafik Eðitim Týrý" ile ülke genelinde 40 bin okulda
öðrenim gören yaklaþýk 6 milyon
öðrenciye trafik eðitimi verilmesi hedefleniyor. (Mahmut Emin Söylemez)

Jandarmadan kýrsalda kýþ lastiði denetimi
Ýl Jandarma Komutanlýðý, kýrsal bölgelerde Kýþ
Lastiði Uygulamasý kapsamýnda denetimlerine
baþladý.
Ulaþtýrma ve Altyapý Bakanlýðýnýn "Kýþ lastiði
kullanma zorunluluðu ile ilgili usul ve esaslar hakkýnda tebliði" kapsamýnda ülke genelinde þehirlerarasý karayollarýnda ticari yolcu ve eþya taþýmacýlýðýnda kullanýlan araçlarda zorunlu hale getirilen kýþ
lastiði takma uygulamasý hayata geçiriliyor.
Çorum'da Ticari araçlar için zorunlu kýþ lastiði
uygulamasýnýn baþlamasý ile birlikte Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýna baðlý trafik ekipleri, Jandarma sorumluluk bölgesinde yük ve yolcu taþýmacýlýðý yapan araçlara yönelik kýþ lastiði denetimi yaptý.
Kýþ lastiðinin 7 derecenin altýnda, ýslak ve kaygan zeminli yollarda, yola tutunma ve yolu kavrama
gücü ile daha az kaza yapma riski ve çok daha güvenli bir sürüþ saðladýðý konusunda tüm yol kullanýcýlarý bilgilendirildi. Kýþ lastiði kullanma zorunluluðu bulunmayan diðer hususi araç sürücülerine de
kýþ lastiði kullanýmý tavsiye edilerek konuyla ilgili
bilgilendirici broþürler daðýtýldý.
(Haber Merkezi)

Çorum'da iki otomobilin çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý. Çarpýþmanýn etkisiyle savrulan otomobil fýrýna girerek durabildi.
Kaza, Karakeçili Mahallesi Albayrak
Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 19 KH 873 plakalý araç Albayrak
caddesinde seyir halindeyken karþý þeritten gelen Mert Can G.' nin içinde bulunduðu 19 RU 6876 plakalý araç ile çarpýþtý.
Çarpýþmanýn etkisiyle kontrolden çýkan
otomobil yol kenarýndaki bir fýrýna girerek
durabildi. Vatandaþlarýn ihbarý üzerine
olay yerine polis ve 112 saðlýk ekipleri
sevk edildi. Kazada yaralanan yaralanan
otomobil sürücüsü Mert Can G. 112 saðlýk
ekipleri tarafýndan olay yerinde yapýlan ilk
müdahalenin ardýndan Hitit Üniversitesi
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kaza ile ilgili soruþturma baþlatýldý.
(ÝHA)

4

3 ARALIK 2021 CUMA

ÝÞ DÜNYASININ TALEPLERi
BAKAN DÖNMEZ’E iLETiLDi
'Yarýnlar Asým'ýn neslinin
omuzlarýnda yükselecek'
AK Parti Çorum Milletvekili ve
MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan,
yarýnýn Türkiye'sinin Asým'ýn nesli
olan gençlerin omuzlarýnda yükseleceði belirtti.
Ceylan, Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nde Çorumlu gençler Ali
Burak Kütükcü, Mithat Can Uygur
ve Nazým Tekin'i misafir etti.
Gençlerle günümüz siyasetinden ülkenin geleceðine kadar birçok konuda sohbet eden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, çeþitli konularda tecrübesini de paylaþtýðý
gençlere tavsiyelerde de bulunmayý da unutmadý.
"MÜCADELEMÝZÝN
HER SAFHASINDA
SÝZLER VARDINIZ"
Ceylan, gençlere seslenerek,
"Sizler, 2053 vizyonumuzu hayata
geçirecek, yarýnýn büyük ve güçlü
Türkiye'sinin öncüleri, önderleri
ve mirasçýlarý olacaksýnýz. Malazgirt'ten bugüne bu topraklarý vatan haline getirme mücadelemizin

her safhasýnda sizler vardýnýz"
dedi.
"BÝZÝM KARDEÞLÝÐÝMÝZÝN
VE BÝRLÝÐÝMÝZÝN
TEMÝNATISINIZ"
Gençleri Asým'ýn nesli olarak
niteleyen Milletvekili Ceylan, "Sizler Asým'ýn neslisiniz. Yemen'de,
Kudüs'te, Kut'ül Amare'de siz vardýnýz, siz. Balkanlar'da, Çanakkale'de, Galiçya'da siz vardýnýz, siz.
Gaziantep'te, Þanlýurfa'da, Maraþ'ta siz vardýnýz, siz. Ýstiklal Harbimizde, Sakarya'da, Dumlupýnar'da, Ýzmir'de siz vardýnýz, siz.
Kýbrýs'tan Irak'a ve Suriye'ye, Karabað'dan Libya'ya kadar kardeþlerimizin imdadýna yetiþtiðimiz her
yerde siz vardýnýz, siz. Nerede bir
ay yýldýzlý bayrak yükseldiyse bu
bayraðý oraya taþýyan da yere düþürmeyen de Asým'ýn nesli olan
sizlerdiniz. Sizler her zaman bizim kardeþliðimizin ve birliðimizin
teminatýsýnýz" ifadelerini kullandý.
(Haber Merkezi)

Ceylan: Uðurludað'ýn
geliþimi için çalýþýyoruz
AK Parti Çorum Milletvekili ve
MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan,
misafirlerini Türkiye Büyük Millet
Meclis'indeki makamýnda aðýrlamaya devam ediyor.
Milletvekili Ceylan bu defa Çorum'un Uðurludað Ýlçe Belediye
Baþkaný Remzi Torun ve AK Parti
Uðurludað Ýlçe Baþkaný Ömer Kiday'ý aðýrladý.
Uðurludað Ýlçe Belediye Baþkaný Remzi Torun ve AK Parti Ýlçe
Baþkaný Ömer Kiday Ýlçe halkýnýn
istek ve taleplerini Milletvekili
Ceylan'a iletti.
Belediye Baþkaný Remzi Torun belediye faaliyetleri hakkýnda
Milletvekili Ceylan'a bilgi vererek,
projelerini anlattý.
Karþýlýklý fikir alýþveriþinin bulunulduðu ziyarette Belediye Baþ-

kaný Torun kendisine her zaman
destek veren Milletvekili Ceylan'a
teþekkür etti.
Ziyaretleri için misafirlerine teþekkür eden Milletvekili Ceylan, ilçeye yapýlacak yatýrým ve projeler
hakkýnda istiþarelerde bulunduklarýný söyledi.
Bu zamana kadar Uðurludað
halkýna en güzel hizmetleri sunmaya çalýþtýklarýný belirten Milletvekili Ceylan, Belediye Baþkaný
Torun ile Ýlçe halkýnýn yaþam kalitesini artýrmak adýna her türlü çalýþmalarý yaptýklarýný kaydetti.
Ceylan, Baþkan Torun'a her
zaman yanlarýnda olduðunu belirterek Uðurludað'ýn geliþmesi için
ellerinden gelen her türlü desteði
vermeye devam edeceklerini ifade etti.
(Haber Merkezi)

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK
Üyesi Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti
Çorum Milletvekili Oðuzhan Kaya, Çorum iþ dünyasýnýn enerji konusundaki
taleplerini Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakaný Fatih Dönmez'e iletti.
Milletvekili Ceylan, Milletvekili Kaya
ve Ankara'ya gelen Çorum Ticaret ve
Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile birlikte Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakaný Fatih Dönmez'i makamýnda
ziyaret etti.
Ziyaret ardýndan bir açýklama yapan

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, TSO
Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ýn baþta
iþ dünyasýnýn bir takým talep ve istekleri baþta olmak üzere çeþitli konularda
kendilerine ilettiði istek ve talepleri ilgili
kiþi ve kurumlarla görüþerek çözmeye
gayret ettiklerini vurguladý.
Çorum merkez ve ilçelerde bulunan
Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet
gösteren fabrikalarýn ve diðer sanayi
bölgelerindeki sanayici ve iþ adamlarýnýn enerji ile ilgili taleplerinin olduðunu
söyleyen Ceylan, bu konuda Enerji ve

‘Saðlýk sisteminin yükü
eczacýlarýn omuzlarýnda'
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Çorum Ýl Baþkaný
Mehmet Tahtasýz, eczacýlarýn saðlýk sisteminin en
önemli halkalarýndan biri olduðunu vurgulayarak, özellikle pandemi döneminde eczacýnýn omuzlarýna yüklenen
yükün aðýrlaþtýðýný söyledi.
CHP Ýl Baþkaný Tahtasýz,
beraberinde parti yöneticileri
ile birlikte Çorum Eczacý
Odasý'nýn geçtiðimiz günlerde yapýlan genel kurulunda
güven tazeleyerek yeniden
baþkan seçilen E. Þefkat Güler ve yönetim kuruluna hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Tahtasýz ve beraberindekiler, sektörün sýkýntýlarý hakkýnda karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulundu.
Eczacý Odasý Yönetim
Kurulu Baþkaný E. Þefkat
Güler, döviz kuru artýþýyla
ilaç kuru arasýndaki yüksek
farktan dolayý piyasada olmayan ilaçlarýn eczanelerde
sorun yarattýðýný anlatarak,
internet üzerinden satýþý yapýlan ilaç dýþý ürünlerin kontrolsüzlüðünden yakýndý.
Güler, yeni mezun eczacýlara kamuda ve diðer saðlýk kuruluþlarýnda istihdam
saðlanmasýný isteyerek, çok
sayýda Eczacýlýk Fakültesi

açýlmasýnýn eczacýlýk mesleðini de gelecekte iþsizlikle
karþý karþýya býrakacaðýndan
dolayý sýnýrlandýrýlmasý yada
kontenjan azaltýlmasý gerektiðinin altýný çizdi. Güler, eczacýlýk mesleðinin öneminden bahsederek, bu mesleðin geleceðinin tehlikeye atýlmamasý için gerekli düzenlemelerin yapýlmasýný talep etti.
Tahtasýz ise eczacýlarýn
saðlýk sisteminin vazgeçilmez unsurlarý olduðunu be-

Türk Eðitim-Sen’den vefa gecesi
Türk Eðitim-Sen Çorum Þubesi, 2020 ve 2021 yýllarýnda
emekli olan 110 üye için "vefa
gecesi" düzenledi.
Kamu-Sen'e baðlý Türk Eðitim-Sen Çorum Þubesi, 24 Kasým Öðretmenler Günü ve ahde
vefanýn gereði ilimiz merkez ve
ilçelerden emekli olan, özel sek-

törde görevine devam eden üyelerle yemekli programda bir araya geldi.
Kamu-Sen Ýl Temsilcisi ve
Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný
Selim Aydýn, Hanoðlu Konaðý'nda düzenlenen etkinlik sýrasýnda emekli üyelere birer teþekkür belgesi takdim etti.

Tabi Kaynaklar Bakaný Fatih Dönmez
ile görüþtüklerini anlattý.
Milletvekili Oðuzhan Kaya ve Ticaret
ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile birlikte Bakan Dönmez'e
sanayicilerin taleplerini ilettiklerini belirten Milletvekili Ceylan, Bakan Dönmez'in de taleplerine olumlu yaklaþtýðýný kaydetti.
Ceylan, Çorumlularýn selamlarýný da
ilettikleri Bakan Fatih Dönmez'e gösterdiði yakýn ilgi ve alakadan dolayý teþekkür etti.
(Mehmet Halim Coþkun)

Programa; MHP Ýl Baþkaný
Agah Karapýçak, MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Reþit Büzkaya, Türk
Emekli Sen Ýl Temsilcisi Kamil Yiðit, sendika yönetimi ve emekli
öðretmenler katýldý.
Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan
programda bir konuþma yapan

Þube Baþkaný Selim Aydýn,
"Türk Eðitim Sen, bugüne kadar
dik ve omurgalý duruþunu gösteren bir sendikadýr. Bu da üyelerimiz duruþlarý ve gayretleriyle olmuþtur. Görev yaptýklarý süre
zarfýnda Türk Eðitim Sen'in bayraktarlýðýný yapan büyüklerimize
emeklilik yaþamlarýnda saðlýk ve
huzur diliyorum" dedi.
Selim Aydýn, sendikalarýnýn
"bizim ilkemiz önce ülkemiz" diyen ve devletinin baðýmsýzlýðýný
her þeyin üstünde tutan vatan
sevdalýlarýndan oluþan milli bir
sivil toplum kuruluþu olduðunu
söyledi. 2020 ve 2021 yýllarýnda
toplam 110 üyelerinin emekli olduðunu aktaran Selim Aydýn,
"Sizler, bugüne kadar sendikamýz ile birlikte her zaman ilkeli ve
dik duruþunuzu gösterdiniz. Öncelikle, sizlere böyle bir sendikaya destek verdiðinizden ve hiçbir
zaman dik duruþunuzdan taviz
vermediðinizden mücadeleye
devam ettiðinizden ötürü þahsým
ve teþkilatým adýna teþekkür ediyorum" diye konuþtu.
MHP Ýl Baþkaný Agah Karapýçak da bir selamlama konuþmasý
yaptý. Konuþmalarýn ardýndan
emekli olan sendika üyelerine teþekkür belgeleri verildi.
(Haber Merkezi)

lirterek, saðlýk danýþmanýmýz
eczacýlarýn yaþadýklarý sorunlarýn bir an önce çözüme
kavuþturulmasýný istedi.
Tahtasýz, kutsal bir görevi
yerine getiren eczacýlýlarýn
sorunlarýnýn çözülmesini, yasal düzenlemelerle mesleðin
güçlü kýlýnmasýný arzu ettiklerini söyledi. Pandemi döneminde eczacýlarýn öneminin
daha net bir þekilde ortaya
çýktýðýna vurgu yapan Tahtasýz, bu süreçte özveriyle, yoðun bir tempoyla görev ya-

pan tüm eczacýlara teþekkür
etti.
CHP Ýl Baþkaný Tahtasýz
eczacýlarýn taleplerinin karþýlanmasý ve sorunlarýnýn çözümü için gereken çabayý
göstereceklerini, talepleri
Genel Merkez'e ve ilgili kurumlara ileteceklerini bildirdi.
Tahtasýz'a ziyareti sýrasýnda; Belediye Meclis Üyesi
Nazik Bulut, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Duran Arslan, Ali
Bükücü ve Utku Ulaþ Taþar
da eþlik etti. (Haber Merkezi)
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Çiftçi: Engelli vatandaþlarýmýza mutlu
hayat sunmak hepimizin sorumluluðu
Þemsi Bayraktar

'Üretici ve market
arasýnda yüzde 790'lýk
büyük fark var'
TZOB Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar,
kasýmda üretici ile market arasýndaki fiyat
farkýnýn 9 kata ulaþtýðýný bildirdi. Bayraktar,
"Markette en fazla fiyat artýþý patlýcanda, en
fazla fiyat düþüþü ise limonda görüldü" dedi.Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, yaptýðý yazýlý açýklamada, kasým ayýnda üretici ve market arasýndaki fiyat farkýnýn en fazla yüzde
790,44 ile limonda yaþandýðýnda dikkati
çekti. Bayraktar, bunu yüzde 309,42 ile kuru soðan, yüzde 246,94 ile mandalina, yüzde 233,42 ile ýspanak, yüzde 224,72 ile havuç, yüzde 220,96 ile portakal, yüzde
220,82 ile elma, yüzde 217,67 ile kabak,
yüzde 210, 69 ile marulun izlediðini belirtti.
Bayraktar, kasýmda limonun 8,9 kat, kuru soðanýn 4,1 kat, mandalinanýn 3,5 kat,
ýspanaðýn 3,3 kat, havuç, portakal, elma ve
kabaðýn 3,2 kat, marulun ise 3,1 kat fazla
fiyata tüketiciye satýldýðýna iþaret ederek,
"Üreticide 50 kuruþ olan limon 4 lira 45 kuruþa, 59 kuruþ olan kuru soðan 2 lira 42 kuruþa, 1 lira 82 kuruþ olan mandalina 6 lira
30 kuruþa, 1 lira 89 kuruþ olan ýspanak 6 lira 31 kuruþa, 2 lira olan havuç 6 lira 49 kuruþa satýlmaktadýr." ifadelerini kullandý.
Kasýmda markette fiyatý deðiþmeyen
ürün olmadýðýnýn altýný çizen Bayraktar,
þunlarý kaydetti:
"Markette fiyat artýþý en fazla yüzde
34,56 ile patlýcanda görüldü. Patlýcandaki
fiyat artýþýný yüzde 29,09 ile kuru kayýsý,
yüzde 25,86 ile sivri biber, yüzde 23,36 ile
mýsýrözü yaðý, yüzde 19,74 ile havuç,
18,97 ile yumurta, yüzde 17,89 ile toz þeker, yüzde 17,06 ile fýndýk (iç), yüzde 16,78
ile tavuk eti, yüzde 14,57 ile kabak, yüzde
14,36 ile nohut, yüzde 12,44 ile ayçiçek yaðý, yüzde 11,66 ile patates, yüzde 7,21 ile
elma, yüzde 7,01 ile salatalýk takip etti.
Markette fiyatý en fazla düþen ürün yüzde
18,05 ile limon oldu. Limondaki fiyat düþüþünü yüzde 12,97 ile ýspanak, yüzde 9,92
ile marul, yüzde 6,30 ile yeþil mercimek,
yüzde 5,76 ile yeþil soðan, yüzde 3,97 ile
kuru soðan, yüzde 3,45 ile kuru fasulye,
yüzde 2,70 ile zeytinyaðý, yüzde 0,8 ise kýrmýzý mercimek ve yüzde 0,39 ile yeþil fasulye izledi."
Bayraktar, kasýmda üreticide kýrmýzý
mercimek, kuru kayýsý, kuru incir ve süt fiyatýnda deðiþim görülmediðine, yüzde 60
ile fiyatý en fazla düþen ürünün limon olduðuna dikkati çekerek, "Limondaki fiyat düþüþünü yüzde 18,18 ile ýspanak, yüzde
14,41 ile domates, yüzde 9,61 ile yeþil
mercimek, yüzde 9,09 ile havuç, yüzde
6,02 ile kabak, yüzde 2,13 ile marul izledi.
Üreticide en fazla fiyat artýþý yüzde 63,81
ile patlýcanda görüldü. Patlýcandaki fiyat artýþýný yüzde 51,48 ile patates, yüzde 32,29
ile yeþil fasulye, yüzde 24,57 ile elma, yüzde 21,33 ile zeytinyaðý, yüzde 21,24 ile salatalýk, yüzde 21,19 ile sivri biber, yüzde 20
ile maydanoz, yüzde18,52 ile pirinç, yüzde
9,34 ile kuru fasulye, yüzde 8 ile fýndýk (iç),
yüzde 7,69 ile yumurta, yüzde 5,83 ile kuru üzüm, yüzde 5,78 ile nohut, yüzde 5,09
ile dana eti, yüzde 3,51 ile kuru soðan, yüzde 2,01 ile kuzu eti takip etti." ifadelerini
kullandý.
(Haber Merkezi)

BENZiNE
ZAM GELDi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, "'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' þuuruyla hareket eden sosyal devlet
anlayýþýna sahip olarak engelli vatandaþlarýmýzýn umutlarýný yitirmeden mutlu bir yaþam sürmeleri için
çaba sarf edip çözümler üretmek
en önemli sorumluluklarýmýzýn baþýnda gelmektedir" dedi.
Vali Mustafa Çiftçi, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir
mesaj yayýmladý. Mesajýnda engellilerin hayatýný kolaylaþtýrmanýn
herkesin sorumluluðu olduðunu hatýrlatan Vali Çiftçi, þunlarý söyledi:
"Birleþmiþ Milletler tarafýndan
1992 yýlýnda Dünya Engelliler Günü
olarak kabul edilen 3 Aralýk günü,
hayatýn tüm alanlarýnda yer alarak
toplumun ayrýlmaz bir parçasý olan
engelli vatandaþlarýmýzýn seslerini

duyurduðu özel bir gündür.
Engellilik, sosyal yönleriyle her
birimizi yakýndan ilgilendiren, olumsuz etkilerini en aza indirgemek için
herkesin katkýsýna, duyarlýlýðýna ve
ortak çabasýna ihtiyaç hissedilen
toplumsal bir husustur. Engelli kardeþlerimizin sorunlarýný çözmek,
onlarýn her konuda yanýnda olmak
ve hayatlarýný kolaylaþtýrmak onlarýn bizim üzerimizdeki hakkýdýr.
'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn'
þuuruyla hareket eden sosyal devlet anlayýþýna sahip olarak engelli
vatandaþlarýmýzýn umutlarýný yitirmeden mutlu bir yaþam sürmeleri
için çaba sarf edip çözümler üretmek en önemli sorumluluklarýmýzýn
baþýnda gelmektedir. Kalplerdeki,
zihinlerdeki engelleri yýkacak toplumsal faaliyetler ve fiziki engelleri

kaldýracak yatýrým, hizmet ve mevzuat çalýþmalarý sonucunda engelli
kardeþlerimizin spor, sanat, siyaset, eðitim ve iþ dünyasýnda elde
ettikleri baþarýlarý görmek bizim en
büyük gurur kaynaðýmýz olmuþtur.
Çünkü engelli vatandaþlarýmýzýn
desteklenmeleri halinde neleri baþarabileceklerini görüyor, onlarýn
yaþama sevinçlerini yüksek tutarak
hayata sarýlmalarýndan büyük mutluluk duyuyoruz.
Hiçbir engelin seçim olmadýðý,
her saðlýklý insanýn da bir engelli
adayý olduðu gerçeðinin unutulmadan, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü'nün toplumda engellilere yönelik
farkýndalýðýn artmasýna ve daha
fazla sorumluluk alýnmasýna vesile
olmasýný temenni ediyorum.
Hayatýn önlerine çýkardýðý zor-

Özellikle pandemi döneminde ekonomik olarak en az etkilenen sektörlerden birisi olan
'inanç turizmi'nin Çorum'da daha aktif hale getirilmesi amacýyla kentte çalýþtay düzenlendi.
Çalýþtay kapsamýnda 11 farklý ilden 40'ýn üzerinde akademisyen sunum yapacak.

Hitit Üniversitesi tarafýndan düzenlenen "Çorum'da Ýnanç Turizmi"
konulu çalýþtay baþladý.
Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen çalýþtayýn
açýlýþ programýna, Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk,
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Nurcan
Baykam, akademisyenler, öðrenciler ve davetliler katýldý.
Çalýþtayýn açýlýþýnda konuþan
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ali Osman Öztürk "Turizm ülkeler
için gelir getirici önemli bir argüman
olurken genç nesil için aslýnda kanýksanmýþ pek kýymeti bilinmeyen
bir alana dönüþtü" dedi.
Hitit Üniversitesi tarafýndan "Çorum'da Ýnanç Turizmi" konulu çalýþtay düzenlendi. Çalýþtayda, "Ýnanç
turizmi, kavramlar, tanýmlar, özellikleri", "Kültürel ve tarihi açýdan Çorum'daki camiler, zaviyeler, türbeler", "Çorum'daki ören yerleri ve
inanç turizmi", "Halk inancý kapsamýnda Çorum'daki ziyaret yerleri",
"Türk-Ýslam sanat tarihi açýsýndan
Çorum'daki önemli eserler", "Hýristiyanlýk tarihi açýsýndan Çorum'daki
önemli eserler" baþlýðýnda 11 farklý
üniversiteden 40'ýn üzerinde akademisyen sunum yapacak.
Çalýþtayýn açýlýþýnda konuþan
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ali Osman Öztürk, turizmin ülkeler
için gelir getirici önemli bir argüman
olurken genç nesil için kanýksanmýþ
kýymeti bilinmeyen bir alana dönüþtüðünü söyledi. Hitit Üniversitesi'nin
hiçbir zaman tarihe, geçmiþe, geleneklerimize yabancýlaþmadýðýný ve
yabancý kalamayacaðýný dile getiren Prof. Dr. Ali Osman öztürk, üniversitenin hem turizm, hem kültürel
anlamda hem de þehirle bütünleþme noktasýnda üzerindeki sorumluluðu sonuna kadar hisseden genç

bi Gazi'den, Ubeydi Rumi'den, Suheybi Rumi'den baþlayan bir ilk dönem hareketliliðinin dýþýnda birçok
Anadolu akýmýyla buralara gelen
büyüklerin makamlarýný, bulunduklarý, yetiþtikleri yerleri tanýmak, anlamak, tanýtmak olduðunu kaydetti.

Ali Osman Öztürk

bir üniversite olarak yoluna devam
ettiðini belirtti.
"ÝNANÇ TURÝZMÝ BAÐLAMINDA
ÇORUM'UN BU ÇALIÞMA
ÝÇERÝSÝNDE OLMADIÐI
GÖRÜLÜYOR"
Turizmin sektörel anlamda illeri,
bulunduklarý bölgeleri, ülkeleri kalkýndýran bir alan olduðuna dikkat
çeken Prof. Dr. Öztürk, "Turizm ülkeler için gelir getirici önemli bir argüman olurken genç nesil için aslýnda kanýksanmýþ pek kýymeti bilinmeyen bir alana dönüþtü. Turizm
sektörel anlamda illeri, bulunduklarý
bölgeleri, ülkeleri kalkýndýran bir
alan. Bu kalkýnma refah düzeyi, gelirleri ve ayný zamanda ülkelerin

Zekeriya Iþýk

ekonomik anlamda daha üst seviyeye çýkmasý önemli bir kalem haline geldi. Önceki yýllarda dini alanlar
ve dini makamlar diye inanç turizminin söz konusu olduðu bir dizi çalýþmayý Kültür ve Turizm Bakanlýðý
yapmýþ. 1993 yýlýnda önemli noktalar, ziyaret edilecek bölgelerle ilgili
bir dizi çalýþma yapýlmýþ. Bu çalýþmalarda dini alan ziyaretleri, yani
inanç turizmi baðlamýnda Çorum'un
bu çalýþma içerisinde olmadýðý görülüyor" dedi.
Öztürk, çalýþtayýn amacýnýn Çorum'un inanç turizmindeki yerini,
Anadou'nun Türk yurdu olmadan,
Ýslamlaþmadan önceki ve Ýslam'la
tanýþarak Türk yurdu olduktan sonraki dönemi de dikkate alarak Kere-

BENZÝNÝN LÝTRESÝ
KAÇ LÝRA OLACAK?
Zammýn ardýndan Ýstanbul'da 9,09'dan
satýlan benzinin litresi 9,53'e yükselecek.
Benzinin litresi Ankara'da 9,18'den 9,62'ye,
Ýzmir'de ise 9,19'dan 9,63'e çýkacak.

BENZÝNE ÝNDÝRÝM GELMÝÞTÝ
Dolar kurundaki aþýrý oynaklýk akaryakýt fiyatlarýna da yansýyor. Kurun yükselmesi ya da
düþmesi fiyatlarda sürekli deðiþikliðe neden
oluyor. Geçtiðimiz Çarþamba günü benzine
44 kuruþ indirim gelmiþti. Ýndirimin üzerinden
1 gün geçmeden kurun yükselmesi nedeniyle
benzine tekrar zam geldi.
(Haber Merkezi)

luklara karþý mücadele azmini ve
kararlýlýðýný kaybetmeyerek topluma örnek olan tüm engelli kardeþlerimizi muhabbetle selamlýyorum."
(Haber Merkezi)

ÇORUM'UN ''iNANÇ
TURiZMi'' MASADA

58 kuruþ indirim yapýlan benzine dün de
44 kuruþ zam geldi. Zammýn ardýndan benzinin litresi Ýstanbul'da 9,53'ten, Ankara'da
9,62'den, Ýzmir'de ise 9,63'ten satýlacak.
Enerji Petrol Gaz Ýkmal Ýstasyonlarý Ýþveren Sendikasý'ndan (EPGÝS) yapýlan açýklamaya göre, benzine 44 kuruþ zam geldi.

AKARYAKIT FÝYATLARININ
HESAPLANMASI
Akaryakýt fiyatlarý, Türkiye'nin de dahil olduðu Akdeniz piyasasýndaki iþlenmiþ ürün fiyatlarýnýn ortalamasý ile dolar kurundaki deðiþiklikler baz alýnarak rafineriler tarafýndan
hesaplanýyor. Bu hesaplanma sonucunda
daðýtým firmalarýnca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle þirketler ve kentlere göre küçük deðiþiklikler gösterebiliyor.

Vali Mustafa Çiftçi

"HALK ÖREN YERLERÝNE
ÝLGÝ GÖSTERMÝYOR"
Ýstatistiklere bakýldýðýnda Çorum'daki ören yerlerine ziyaretlere
yapýlan ziyaretlerin çok az olduðunu gördüðünü açýklayan Öztürk, tarihi ve kültürel yerlere hem halkýn
hem öðrencilerin çok fazla ilgi göstermemesinin üzüntü verici olduðunu sözlerine ekledi.
Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi
Doç. Dr. Zekeriya Iþýk da, inanç turizmi insanlarýn ibadet amaçlý, dini
ve manevi amaçlý yada farklý dinlere ait olsa bile bir takým dini yerleri
gezmek, görmek, ibadet etmek
amacýyla çok yönlü olarak bir yerden bir yere ziyaret etmelerine dayandýðýný anýmsatarak, kitle turizmi
içerisinde inanç turizminin payýnýn
her geçen yýl giderek arttýðýna dikkat çekti.
"ÜLKEMÝZ ÝNANÇ TURÝZMÝ
AÇISINDAN ÇOK FARKLI
KÜLTÜRLERE, ÇOK FARKLI
DÝNLERE EV SAHÝPLÝÐÝ
YAPIYOR"
Dünya Turizm Örgütü'nün 2016
yýlý verilerine göre dünyada 1 milyar
135 milyon insan seyahat ettiðini
anlatan Iþýk, "Bunlarýn içerisinde
300 milyon insanýnda seyahat ettiði
görülüyor. Bunun toplam ekonomik
bedeli ise 20 milyar dolar. Giderek
artan bir pay. Ýnanç turizmi büyük
bir önem arz ediyor. Ýnsanlarýn tarihi, kültürel , dini, manevi yerlere
olan ilgi ve alakasýnýn modern zamanda da giderek arttýðý buradan
anlaþýlýyor. Son dönemlerde pandemi verileri deðiþtirse de pandemi
sonrasýnda bu trendin böyle devam
edeceði görülüyor. Ýnanç turizmi aslýnda saðlýk turizmi ile birlikte dünyanýn içerisinde bulunabileceði
ekonomik dalgalanmalardan da en
az etkilenen turizm olarak karþýmýzda duruyor. Ýnsanlar hacca her zaman gidiyorlar. Gitmek de istiyorlar.
Bu sadece bizim dinimiz açýsýndan
deðil bütün dinler açýsýndan da
böyle. Kültür ve Turizm Bakanlýðý
da inanç turizmi geliþtirilmesi adýna
bir takým çalýþmalar yapýyor. Bugün
70'in üzerinde farklý topluluðun yaþadýðý Anadolu coðrafyasýnda 26
farklý kültürün dini, kültürel izlerini
görebiliyoruz.
Bu baðlamda ülkemiz inanç turizmi açýsýndan çok farklý kültürlere,
çok farklý dinlere ev sahipliði yapýyor" þeklinde konuþtu.
(ÝHA)

Tiryakilere kötü haber, zam geldi
Türkiye Tekel Bayiler Baþkaný
Özgür Aybaþ, sigaralara 2 TL zam
geldiðini duyurdu. Yarýndan itibaren geçerli olacak fiyat artýþýnýn ardýndan grubun sattýðý en ucuz sigara 16 TL'ye, en pahalý sigara ise
17 TL'ye çýkacak. Aybaþ, yýlbaþýn-

da da sigara ve alkole ÖTV zammý
geleceðini söyledi.
Son dönemde gýdadan giyime,
akaryakýttan enerjiye kadar birçok
ürünün fiyatý artýyor. Zam furyasýnda sigara ve alkol de yer alýyor.
Ekim ayýnda sigaraya, kasým ayýn-

da da alkole gelen zammýn ardýndan Türkiye Tekel Bayiler Baþkaný
Özgür Aybaþ'tan bir zam duyurusu
daha geldi.
2 TL ZAM
Sosyal medyadan paylaþým yapan Aybaþ, sigaralara 2 TL zam

geldiðini söyledi. Fiyat artýþý yarýndan itibaren geçerli olacak.
EN UCUZU 16 TL
Grubun sattýðý en ucuz sigara
fiyatý 16 TL'ye yükselirken, en pahalý sigara fiyatý ise 17 TL oldu.
(Haber Merkezi)
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Hükümetin doktor ve pratisyen hekimlerinin maaþlarýna zam yapmasýnýn ardýndan saðlýk çalýþanlarý isyan etti. Hükümetin saðlýk iþçileri ile doktorlar arasýnda "ayrýmcýlýk" yaptýðý iddia ediliyor.

‘SAÐLIK ÇALIÞANLARI ARASINA
ZAM NiFAKI SOKULMASIN'

Öz Saðlýk-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný
Devlet Sert, saðlýk iþçileri ile doktorlar arasýnda hükümetin ayrýmcýlýk yapmasýna
tepki gösterdi.
Geçtiðimiz günlerde TBMM'de yer
alan kanun teklifiyle doktor ve pratisyen
hekimlerinin maaþlarýna zam yapýldý.
Saðlýk iþçileri de zamma tepki gösterdi. Öz Saðlýk-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný
Devlet Sert'te bir açýklama yayýmladý.
Sert, açýklamasýnda þu ifadelere yer
verdi:
"Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn, Saðlýk
Bakaný Fahrettin Koca ile birlikte yaptýðý
ve sadece doktorlarý kapsayan zam açýklamasý diðer saðlýk çalýþanlarý tarafýndan
büyük tepki ile karþýlandý.
Saðlýk Bakanlýðý bünyesinde görev yapan tüm personel gibi saðlýk iþçilerinin de
"saðlýk çalýþaný" olduðunu belirten Öz
Saðlýk-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Devlet
Sert, "Farklý zam uygulamasý saðlýk kurumlarýnda çalýþma barýþýný yok eder.
Hekimlere yapýlan zam elbette yerindedir, ama saðlýk hizmetinin taþýyýcý kolonu saðlýk iþçisidir. Yapýlan açýklama ile
saðlýk çalýþanlarý, doktorlar ve diðerleri
þeklinde bir ayrýma tabi tutulmuþtur. Saðlýk çalýþanlarý arasýnda yapýlmasý planlanan farklý zam uygulamasý saðlýk kurumlarýnda çalýþma barýþýný yok edecektir.
Saðlýk Bakanlýðý'nda görev yapan saðlýk iþçileri adýna yetkili sendika olan Öz

Saðlýk-Ýþ olarak çalýþanlar arasýnda yapýlan bu ayrýmý kabul edemeyiz. Pandemi
ile mücadelede izinsiz, karantinalý nöbetlerle her gün görevinin baþýnda ülke için,
millet için bu devlet için canýný ortaya koyan saðlýk emekçilerinin arasýna zam nifaký sokulmamalýdýr.
Saðlýk iþçileri olarak böyle bir yanlýþtan
acilen dönülmesini istiyoruz. Yapýlacak

zamdan iþçi-memur ayrýmý da dahil olmak üzere hiçbir ayrýma gidilmeden bütün saðlýk çalýþanlarý faydalandýrýlmalýdýr.
Saðlýk iþçileri olarak Cumhurbaþkanýna sesleniyoruz; ayrýmcý zam uygulamasýyla saðlýk sisteminde sizin de büyük
destek verdiðiniz yýllarýn emeðinin heba
edilmesine izin vermeyin."
(Haber Merkezi)

HÝNDÝBA NEDÝR?
Devlet Sert

Kabakçý: Sadece bir günde deðil,
yaþamýn her alanýnda hatýrlanmalý
BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

06:09
07:39
12:35
14:59
17:21
18:45

TARiHTE BUGÜN
1928- Ekmek otuz para ucuzladý.
1934- Dini kisvelerle ilgili yasaklar öngören
"Bazý Kisvelerin Giyilemeyeceðine Dair Kanun" kabul edildi.
1942- Zonguldak'ta bir maden ocaðýndaki
kazada 63 iþçi öldü.
1945- Ýstanbul'da Tan Matbaasý gericilerin
saldýrýsýyla yýkýldý.
1971- Prof.Dr. Mümtaz Soysal 6 yýl 8 ay
hapse mahkûm edildi.
1978- Türkiye'de yýlda 14 milyon ton tezeðin yakýt olarak kullanýldýðý açýklandý.
1979- Fedai Dergisi sahibi, yazar Kemal
Fedai Coþkuner Ýzmir'de öldürüldü.
1981- Bülent Ecevit, dört aylýk hapis cezasýný çekmek üzere Ankara Merkez Kapalý Cezaevine konuldu.
1990- TRT'nin Telegün adlý yayýný baþladý.
1999- Bakanlar Kurulu, Bolu'ya baðlý Düzce
ilçesinin il, Kaynaþlý ve Derince beldelerinin
de Düzce'ye baðlý ilçe yapýlmasýna karar verdi.
2003- Türk-Ýþ'in 19. Genel Kurulunda Genel
Baþkanlýða Salih Kýlýç seçildi.
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YIL: 5 / SAYI: 1933

Ýmtiyaz Sahibi: Ayhan

AYKANAT

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr

Ömer Faruk SÖYLEMEZ

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

Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

Ali Ceylani KOLAÇ

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

kep:
ayhan.aykanat@hs01.kep.tr

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

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

Bayi Daðýtým: Çaðrý Daðýtým
Adres: Osmancýk Cad.
Ölçek Ýþmerkezi No: 27/46
ÇORUM

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
6 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
30 TL
Kongre Ýlanlarý
120 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
500 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
300 TL
Tam sayfa reklam
1.100 TL
Yarým sayfa reklam
600 TL
Çeyrek sayfa reklam
350 TL

ABONE FÝYATLARI
Yýllýk: 200 TL 6 Aylýk : 100 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 400 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 200 TL
Yurt Dýþý Yýllýk: 150 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 75 EURO
Organize Sanayi Yýllýk: 250 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 125 TL

Altý Nokta Körler Derneði Çorum Þube Baþkaný Þaban Kabakçý, "Tohum topraðýn baðrýna,
engelli birey de topluma emanettir" dedi.
3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayýmlayan Altý Nokta Körler Derneði
Çorum Þube Baþkaný Þaban Kabakçý, sadece belirli bir günde
deðil her gün engellilerin sorunlarý için çaba sarf edilmesi gerektiðini kaydetti.
Kabakçý, açýklamasýnda þu
ifadelere yer verdi:
"Birleþmiþ Milletler tarafýndan
engellilerin toplumsal yaþama
tam ve diðer bireylerle eþit katýlým saðlanmalarýna iliþkin çalýþmalar yürütülmüþtür. Bu kapsamda engellilerin sorunlarýna
dikkat çekmek ve onlarý daha iyi
anlayabilmek için 3 Aralýk, 'Uluslararasý Engelliler Günü' olarak
ilan edilmiþtir.
Sosyal yaþamda, iþ yaþamýnda kendilerine çok zor yer bulan
ve çeþitli güçlüklerle karþýlaþan

Þaban Kabakçý

engellilerin farkýna varmamýz,
onlarla birlikte yaþadýðýmýzý
unutmamamýz gerek. Sadece 3
Aralýk Dünya Engelliler Günü'nde hatýrlayarak, sosyal medyadan birkaç paylaþým yaparak
deðil; yaþamýn her alanýnda onlarýn sorunlarýna çözüm üretebilmek için uðraþmalý ve hayatýn
kenarýnda býrakmamalýyýz. Herhangi bir 'aralýkta' deðil her zaman yanýmýzda olmalarýný istiyoruz.
Bugün vesilesiyle engelleri

dolayýsýyla karþýlaþtýklarý güçlüklerden yýlmadan, azimle çalýþan,
kararlý duruþlarý ve çabalarýyla
hepimize güç veren kardeþlerimizin yanýnda olduðumuzu belirterek 3 Aralýk Dünya Engelliler
Gününü kutluyor ve kendilerine
aileleriyle birlikte mutlu, huzurlu
bir yaþam diliyorum. Altý Nokta
Körler Derneði olarak bugünü
Kovid-19 nedeni ile bir etkinlik
gerçekleþtiremiyoruz ama en içten duygularla kutluyoruz" diye
konuþtu.
(Haber Merkezi)

Hindiba, tarlalarda,
yol kenarlarýnda, dað
bayýrlarýnda, ince tüylerle kaplý, 1 metreye
kadar boylanabilen, Haziran - Eylül aylarýnda
morumsu çiçekler açan bir
bitkidir. Toprakta 20 cm alta kadar inen
kökleri vardýr. Hindiba döktüðü tohumlarla çoðalýr.
HÝNDÝBANIN FAYDALARI
- Ýþtah açar.
- Hazmý kolaylaþtýrýr.
- Sindirim sistemini güçlendirir.
- Mide sývýlarýný düzenler.
- Romatizma kaynaklý kemik aðrýlarýna karþý faydalýdýr.
- Karaciðer iltihaplanmalarýna karþý
iyi gelir.
- Ciltteki kýrýþýklýklara karþý faydalýdýr.
- Kaný temizler.
- Ýdrar söktürücüdür.
- Ciltteki akne ve sivilceleri temizler.
- Saçlarý kuvvetlendirir.
- Ateþ düþürür vücuda direnç verir.
Ayrýca þeker hastalarýnýn hindibanýn
saplarýný yemesi faydalý gelir. Düzenli
olarak bu bitkinin tüketiminde þeker
hastalýðýnýn zararlý yanlarýndan korumaktadýr.
Baðýrsaklarý yumuþatýcý, hazmý kolaylaþtýrýcý, idrar ve gaz söktürücü bu
bitki sindirim sistemi sorunlarýna karþý
birebir faydalýdýr. Adet döneminde ise
aðrýlý adet geçirmeye karþý faydalý gelir.
Halsizliðe karþý ve ateþ düþürücü
özelliði bulunan bu bitkinin safra kesesi
hastalýklarýna da faydalý geliyor. Safra
kesesi taþý oluþumunu engeller, olan
taþlarýnda büyümesini önler.
Bu bitkinin fazla tüketimi dalaðýnýza
zarar verebilir. Bu yüzden her bitkinin
yararý olduðu gibi fazla kullanýmýn da
zararý olabiliyor.
HÝNDÝBANIN KULLANIMI
2 tatlý kaþýðý hindibanýn kökleri alýnýr
ve demliðin içinde bulunan 1 su bardaðý suya konulur ve kaynatýlýr. Kaynadýktan sonra demlenmesi beklenir daha
sonra süzülerek kullanýma hazýrlanýr.

HÝNDÝSTAN CEVÝZÝ
SUYUNUN TÝROÝDE
FAYDALARI

ÝLAN
ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ ÝL ENCÜMENÝNDEN
1- Ýlimiz Bayat Ýlçesi Yukarýyoncalý köyü sýnýrlarý içerisinde bulunan linyit malzemesinin satýþ iþleminin yapýlmasý için, 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri çerçevesinde açýk teklif usulü ile ekli ihale þartnamesinde ve komisyon raporunda belirtilen 250.101,89 TL (KDV hariç) (ikiyüzellibinyüzbir TürkLirasý seksendokuz Kuruþ) bedel üzerinden, 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanunu'nun 45. maddesi gereðince açýk teklif usulüyle ihaleye çýkartýlmýþtýr.
2- Ýhale 15/12/2021 Çarþamba günü saat 13:40'da, Mimar Sinan Mahallesi, Ýnönü Caddesi No:167
Çorum adresinde bulunan, Ýl Özel Ýdaresi ana binadaki Genel Sekreterlik toplantý salonunda yapýlacaktýr.
3- Satýþý yapýlacak malzeme ile ilgili Ýhale dosya bedeli 150 TL'dir, þartnameler Çorum Ýl Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðünde mesai saatleri içerisinde görülebilir veya alýnabilir.
4- ÝHALEYE KATILACAK OLANLARDAN ÝSTENÝLEN BELGELER
Gerçek Kiþiler:
a)Müracaat dilekçesi,
b)Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi.
c)Geçici ihale teminatý.
d)Baðlý olduðu Vergi Dairesi, Ýli ve vergi numarasý,
e) T.C. kimlik numaralý nüfus cüzdaný fotokopisi.
f) Ýmza sirküleri aslý (Vekaleten iþtirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslý)
g) Þartnamenin kabul edildiðine dair imzalý þartname örneði,
Tüzel Kiþiler:
a)Müracaat dilekçesi,
b) Þirketin kuruluþ statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslý veya onaylý sureti.
c)Baðlý olduðu Vergi Dairesi, Ýli ve Vergi Numarasý,
d) Noter tasdikli imza sirkülerinin aslý.
e) Vekaleten iþtirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslý,
f)Tüzel kiþilik adýna ihaleye katýlacaklardan, tüzel kiþiliði temsilen yetkili olduðuna dair yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.
g)Ýlgililerin kum ocaðý ve madencilik faaliyetleri ile uðraþtýðýna dair, Ticaret ve Sanayi Odasýndan veya ilgili olduðu Odadan alýnacak yazýlý belgenin aslý veya onaylý örneði,
h)Þartnamenin kabul edildiðine dair imzalý þartname örneði,
i)Geçici ihale teminatý.
Ýlan Olunur.
ÝÞÝN ADI

MUHAMMEN
GEÇÝCÝ
ÝHALE
ÝHALÝ
BEDELÝ (K.D.V. TEMÝNATI
TARÝHÝ
SAATÝ
Hariç) TL
(% 3) TL
Ýlimiz Bayat Ýlçesi Yukarýyoncalý 1.518,53 m3 250.101,89 TL. 7.503,05 TL. 15/12/2021 13:40
köyü sýnýrlarý içerisinde bulunan
linyit malzemesinin satýþý
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

MÝKTARI

BASIN: 1505977

Hipotiroidiniz varsa, muhtemelen
aþaðýdaki belirtileri yaþýyorsunuz:
Kilo alma, Baþ aðrýsý, Uykusuzluk,
Saç dökülmesi, Kuru cilt, Soðuða hassasiyet, soðuk eller ve ayaklar, Neredeyse sürekli yorgunluk, Kas aðrýsý, Ýdrar yolu enfeksiyonu, Kabýzlýk
Bu problemlerin hepsi tiroit bezinde
yeterince tiroid hormonu üretilemediði
için gerçekleþir.
HÝNDÝSTAN CEVÝZÝ SUYU
TÝROÝDÝN ÝÞLEVÝNÝ DÜZENLER
Hindistan cevizi suyunun ve hatta
Hindistan cevizi yaðýnýn en güzel özelliklerinden biri tiroidin iþlevini düzenlemesidir. Doðal enzimleri aktif olmayan
tiroidi uyarýr ve tiroidiniz aþýrý iþliyorsa
da düzenli iþlemesini saðlar. Kilo alýmýný kontrol ettiði ve baðýrsak ile sindirim
sistemini düzenlediði için de Hindistan
cevizi suyu hipotiroid durumu için birebirdir.
- Hindistan cevizi suyu hücresel oksitlenme ile savaþýr
- Hindistan cevizi suyu vücudu nemli tutar
- Hindistan cevizi suyu saçlarý, cildi
ve týrnaklarý besler
HÝPOTÝROÝD TEDAVÝSÝ ÝÇÝN
HÝNDÝSTAN CEVÝZÝ SUYUNU
NASIL TÜKETECEKSÝNÝZ?
Her gün her öðünden sonra iki üç
bardak Hindistan cevizi suyu içmeye
çalýþýn. Bunu 20 gün boyunca sürdürün. 10 gün ara verin ve tekrarlayýn.
Ýsterseniz Hindistan cevizi yaðýný da
deneyin. Ayrýca faydalýdýr. Doðal olarak
üretilmiþ organik Hindistan cevizi suyu
aldýðýnýza emin olun. Soðuk bir yerde
tutun ve özellikle sabahlarý olmak üzere
günde bir yemek kaþýðý tüketin. Hindistan cevizi suyu gibi yaðý da metabolizmayý hýzlandýrýr ve tiroit hormonunun
üretimini uyarýr.
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YILDIRIMLAR
ÇARPIÞACAK
Çorum FK Teknik Direktörü
Ahmet Yýldýrým ve Ýnegölspor
Teknik Direktörü Þaban Yýldýrým,
daha önce altý defa karþýlaþtý.
TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta
mücadele eden Çorum FK, ligin
16. haftasýnda Ýnegölspor'u konuk edecek.
Rakip takýmýn Teknik Direktö-

rü Þaban Yýldýrým ile Çorum FK
Teknik Direktörü Ahmet Yýldýrým,
bugüne kadar altý defa farklý takýmlarda karþý karþýya geldi. Ýki
defa Þaban Yýldýrým, bir defa da
Ahmet Yýldýrým'ýn temsil ettiði takým kazandý. Üç karþýlaþmada
da berabere tamamlandý.
(Abdulkadir Söylemez)

Ýnegöl'e bileniyoruz
Ahmet Yýldýrým

Þaban Yýldýrým

KARÞILAÞMALAR ÝSE ÞÖYLE:
Ahmet Yýldýrým-Kastamonu
Þaban Yýldýrým-Pendikspor
Þaban Yýldýrým-Pendikspor
Þaban Yýldýrým-Kartalspor
Ahmet Yýldýrým-Körfez Spor
Þaban Yýldýrým-Çubukspor

1-1
2-2
1-3
1-0
1-1
5-2

Sakaryaspor-Þaban Yýldýrým
BB Erzurum-Ahmet Yýldýrým
Fethiyespor-Ahmet Yýldýrým
Pendikspor-Ahmet Yýldýrým
Çubukspor-Þaban Yýldýrým
Körfez Spor-Ahmet Yýldýrým

TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden Çorum FK, ligin 16. Haftasýnda
oynayacaðý
Ýnegölspor
maçýnýn hazýrlýklarýna devam ediyor.
Son dört haftada 9 puan kaybeden Çorum FK, ligin 16. haftasýnda sahasýnda Ýnegölspor'u konuk
edecek. Kýrmýzý-siyahlýlar,
dün yaptýðý antrenmanla
bu maçýn hazýrlýklarýna devam ediyor. Teknik Direktör Ahmet Yýldýrým nezaretinde yapýlan antrenman-

da taktik çalýþmasý yapýldý.
Kýrmýzý-siyahlýlar, bu maçýn hazýrlýk-

larýna bugün yapacaðý antrenmanla devam edecek.
(Abdulkadir Söylemez)

GIDA ÜRÜNLERÝ SATIN ALINACAKTIR
ÇOCUK EVLERÝ SÝTESÝ 0-18 YAÞ AÝLE VE SOSYAL HÝZMETLER BAKANLIÐI BAKAN YARDIMCILIKLARI
ÇORUM 0-18 YAÞ ÇOCUK EVLERÝ SÝTESÝ MÜDÜRLÜÐÜ 6 AYLIK 2022 YILI (OCAK-HAZÝRAN)
GIDA MALZEMESÝ ALIMI 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale
usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2021/779282
1-Ýdarenin
a) Adresi
: AKKENT MAHALLESÝ AKKENT CADDESÝ 110 19100 ÇORUM
MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarasý
: 3642243973 - 3642211258
c) Elektronik Posta Adresi
: corum.secykyym@ailevecalisma.gov.tr
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý
: 2022 YILI 6 AYLIK (OCAK-HAZÝRAN) 153 KALEM 4 KISIM GIDA
MAL VE MALZEMESÝ ALIMI
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Teslim yeri
: ÇORUM 0-18 YAÞ ÇOCUK EVLERÝ SÝTESÝ MÜDÜRLÜÐÜ Yaþam
Birimleri, Sözleþme imzalandýktan sonra ihtiyaca binaen sipariþ
tarihinden 5(beþ) iþ günü içerisinde peyder pey 30.06.2022
tarihine kadardýr.
c) Teslim tarihi
: Teslimat, Sözleþme imzalandýktan sonra ihtiyaca binaen sipariþ
tarihinden itibaren 5 (beþ) iþ günü içerisinde peyder pey sözleþme
bitiþ tarihi 30.06.2022 'ye kadar devam edecektir. Malzemenin teslim
yeri Kuruluþa ait yaþam birimleridir. Yüklenici tarafýndan idareye
getirilecek bütün malzemeler, Mal Alýmlarý Denetim Muayene ve
Kabul iþlemlerine Dair Yönetmelik esaslarý dahilinde hafta içi 10:0015:00 saatleri arasýnda Kuruluþumuzda kurulan Muayene ve Kabul
Komisyonunca yapýlacaktýr. Ýhale konusu mallarýn duyusal ve fiziksel
muayenesi söz konusu mallarýn özelliklerine göre renk ve görünüþüne
bakýlarak, koklanarak, tadýlarak piþirilerek ve çiðnenerek yapýlacaktýr.
Ýdare ihtiyacýna göre oluþturacaðý listeleri yüklenici firmaya
bildirilecektir. Listelere göre teslimat yapýlacak. kesinlikle listelerin
birleþtirilmesi söz konusu olmayacaktýr. Yüklenici firma sipariþi verilen
o parti mallarýn miktarlarýnda artýrma ve eksiltme yapamayacaktýr.
Ekmek ihtiyacýmýz bir gün önceden sipariþ edilecek ve günlük olarak
temin edilecektir.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
: ÇORUM 0-18 YAÞ ÇOCUK EVLERÝ SÝTESÝ MÜDÜRLÜÐÜAKKENT MAHALLESÝ AKKENT CADDESÝ NO:110 ÇORUM
b) Tarihi ve saati
: 28.12.2021 - 10:30
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, teklif mektubunu imzalayanýn noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kiþilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklýk oranlarýna (halka
arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularýna iliþkin bilgiler idarece EKAP'tan alýnýr. EKAP'a kayýtlý olmayan yabancý istekliler tarafýndan ise, ilgili ülke mevzuatý dikkate alýnarak, belirtilen hususlara
iliþkin gerekli belgeler sunulur.
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 alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
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:
Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM 0-18 YAÞ ÇOCUK EVLERÝ SÝTESÝ MÜDÜRLÜÐÜAKKENT MAHALLESÝ AKKENT CADDESÝ NO:110 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
14. Diðer hususlar:
Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1506035

Ýnegölspor'a karþý üstünüz
2'inci Lig Kýrmýzý Grup 16'ýncý hafta maçýnda sahamýzda karþýlaþacaðýmýz Ýnegölspor
maçýnda rakibimiz ile 5'inci randevuya çýkacaðýz. Son iki sezon olduðu gibi bu sezonda ayný grupta mücadele eden Çorum FK ve Ýnegölspor maçlarýnda temsilcimiz dört maçýn
üçünü kazanýrken bir maçta ise sahada maðlup ayrýldý. Bu maçlarda Çorum sekiz gol atarken kalesinde ise altý gole engel olamadý.
Dört karþýlaþmanýn sadece birinde Çorum FK

sahada 10 kiþi kalýrken yine bir hariç hepsinde iki takýmda gol atma baþarýsý gösterdi.
2019/2020 ve 2020/2021 sezonlarýnda
karþýlaþan iki takým arasýndaki maç sonuçlarý
ise þu þekilde;
2020/2021 Çorum FK - Ýnegölspor 2-0
2020/2021 Ýnegölspor - Çorum FK 2-3
2019/2020 Çorum FK - Ýnegölspor 1-3
2019/2020 Ýnegölspor - Çorum FK 1-2
(Abdulkadir Söylemez)

Ýnegölspor maçýnýn hakemi açýklandý
TFF 2'inci Lig Kýrmýzý Grup 16'inci hafta
maçýnda sahamýzda konuk edeceðimiz Ýnagölspor maçýnýn hakemi açýklandý. Karþýlaþmayý Samsun bölgesinden Erdem Mertoðlu
yönetirken yardýmcýlýklarýný Servet Bozkurt ve
Ýsmail Ertunç yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Gökhan Özbulut olacak.
MERTOÐLU 3'ÜNCÜ
KEZ MAÇIMIZI
YÖNETECEK
Pazar günü saat 13'te
baþlayacak olan Çorum FK Ýnegölspor maçýnda düdük
çalacak Erdem Mertoðlu Çorum FK, 3'üncü kez Ýnegölspor'un ise 2'inci kez maçýný
yönetmiþ olacak.
Mertoðlu'nun yönettiði iki
Çorum FK maçý da geçen sezon oynandý. Ýlk maçta Çorum FK evinde Niðde Anadolu FK'yi 4-0 ile geçerken diðer
maç ise Ýstanbul'da Sarýyer
ile 1-1'lik eþitlikle sonuçlamýþtý. Mertoðlu, Ýnegölspor'un bu

Erdem Mertoðlu

sezon deplasmanda Niðde Anadolu FK'yi 5-1
yendiði maçta düdük çalmýþtý.
Çorum FK - Ýnegölspor maçýnýn hakemi
Erdem Mertoðlu bu sezon 2'inci lig Kýrmýzý
Grupta iki maç yönetti. Grubumuzda yönettiði
maçlarda Niðde Anadolu evinde Ýnegölspor'a
5-1 maðlup olurken, Bayburt Özel Ýdare Sakaryaspor maçý ise 1-1'lik
eþitlikle sonuçlandý.
KARÝYERÝNDEKÝ
99'UNCU MAÇA
ÇIKACAK
Erdem Mertoðlu kariyerindeki 99'uncu maça Çorum FK - Ýnegölspor maçý
ile çýkacak. Mertoðlu'nun
düdük çaldýðý 98maçýn
45'ini ev sahibi takýmlar,
28'sini deplasman takýmlarý
kazanýrken 25 karþýlaþma
ise beraberlikle sonuçlandý.
Mertoðlu yönettiði 98 maçta
464 sarý, 39 ise kýrmýzý kartýna baþvurdu.
(Abdulkadir Söylemez)

BUGÜN
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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BÝLGÝN
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NO: 86
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NO: 147/B

Türk Büro-Sen'den

kutlama ziyareti
Erdal Mobilya'dan

'3 Aralýk' jesti
Altýnokta Körler Derneði
Çorum Þube Baþkaný Þaban
Kabakçý, derneðe büro mobilya malzemesi desteðinde bulunan iþ insaný Murat Erdal'a
teþekkür etti. Kabakçý, yaptýðý
açýklamada, toplumun saðlýklý
bilinçlendirilmesi konusunda

Murat Erdal

sivil toplum kuruluþlarýna verilen desteðin önemli olduðunu vurguladý. Altýnokta Körler
Derneðinin daha iyi þartlarda
hizmet verebilmesi amacýyla
çeþitli çalýþmalar yaptýklarýný
ifade eden Þaban Kabakçý,
dernek merkezindeki büro
mobilya malzemelerinin yenilenmesi sýrasýnda anlamlý bir
destekle karþýlaþtýklarýný söyledi. Kabakçý, "Derneðimize
büro mobilya malzemesi desteðinde bulunan Erdal Büro
Mobilya sahibi deðerli iþ insaný Murat Erdal'a çok teþekkür
ediyoruz. Kendisi bu konunun
duyulmasýný istemedi. Ancak,
bizler topluma örnek olmasý
açýsýndan ve farkýndalýk oluþturmasý adýna kamuoyuyla
paylaþma gereði hissettik.
Tekrar kendilerine çok teþekkür ediyor, bu güzel örneklerin
çoðalmasýný diliyoruz" dedi.
(Haber Merkezi)

Türk Büro-Sen Çorum
Þube Baþkaný Sami Çam,
Kesin Karar Gazetesi'nin kuruluþunun 7. yýlýný kutladý.
Türk Büro-Sen Çorum
Þube Baþkaný Sami Çam,
Kesin Karar Gazetesi Ýmtiyaz
Sahibi Ayhan Aykanat'ý ziyaret etti. Ziyarette Aykanat ile
bir süre görüþen Þube Baþkaný Sami Çam, Kesin Karar
Gazetesi'nin kuruluþunun 7.
yýldönümünü kutladý.

"KAMU ÇALIÞANLARINA ZAM" TALEBÝ
Ziyarette kamu çalýþanlarýnýn zam talebiyle ilgili deðerlendirmelerde de bulunan
Çam, "Yeniden deðerleme fiyatý dedikleri yüzde 36,20'lik
vergi ve harçlara gelen zam
var. Gýda fiyatlarýndaki yüksek artýþ, piyasadaki olumsuz
þartlar en çok asgari ücretliyi,
kamu çalýþanlarýný, emeklileri
maðdur etti. Bunun için de
hükümetin bir önlem almasý
gerekiyor. Kamu çalýþanlarýna acilen bin lira seyyanen
zam ve yüzde 3'lük refah payý verilmelidir. Aksi takdirde
kamu çalýþanlarý geçinemeyecek duruma gelmiþtir. Kamu çalýþanlarý, temel ihtiyaçlarýný karþýlayamamaktadýrlar. Bunlarýn da karþýlanabilmesi için tüm kalemlerde nasýl esnafa vergi muafiyeti veriliyorsa, kamu çalýþanlarýnýn
2022'nin Ocak ayýnda alacaðý

zam revize edilmelidir" dedi.
"MAAÞIMIZI FEDA
ETMEYE HAZIRIZ"
Cumhurbaþkaný
Erdoðan'ýn "Ekonomik Kurtuluþ
Savaþý" sözlerini hatýrlatan
Çam, "Kamu çalýþanlarý olarak eðer gerçekten bu bir
'ekonomik kurtuluþ savaþý'
ise biz maaþlarýmýzý da feda

etmeye hazýrýz. Eðer bu minvalde deðil de bazý kesimlere
zam verilip kamu çalýþanlarýna verilmeyecekse bunun da
karþýsýndayýz. Kamuda iþ barýþý bozulmamalýdýr" ifadelerini kullandý.
"ÝÞ BARIÞI BOZULMASIN"
3600 ek gösterge konusunda kamunun ayrýþtýrýlma-

masý gerektiðini vurgulayan
Çam, þunlarý söyledi:
"3600 ek gösterge meselesinde kamu hiçbir þekilde
ayýrt edilmemeli. Sadece dört
meslek grubuna 3600 ek
gösterge verilip, kamunun diðer raflarý göz ardý edilmemeli. Böyle bir durum iþ barýþýný
bozacaktýr. Bunun için de
Türkiye Kamu-Sen'in vermiþ
olduðu bir kanun teklifi vardýr.
Halen Meclis Plan ve Bütçe
Komisyonu'nda bulunmaktadýr. Bunun üstünden gidilerek
kamuda çalýþan tüm çalýþanlara eþit oranda 3600 ek gösterge verilmelidir."
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Kesin Karar Gazetesi Ayhan Aykanat
ise Çam'a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. (Bahattin Sümüþ)

KARABACAK MOBiLYA, 39. YILINI
6. MAÐAZASIYLA TAÇLANDIRIYOR
KARABACAK PREMÝUM MOBÝLYA MAÐAZASI
4 Aralýk Cumartesi günü saat 14.00'de açýlýyor.

Ali Karabacak ve oðullarý
Mobilya sektöründe önemli bir
tecrübeye sahip olan Karabacak
Mobilya, 39'uncu yýlýný Dr. Ýlhan Gürel Caddesi'nde açtýðý maðazayla
kutluyor. Ali Karabacak'ýn sahibi olduðu Karabacak Mobilya, Karabacak Premium Mobilya Maðazasý'ný 4
Aralýk Cumartesi günü açacak.
ÜCRETSÝZ HÝZMET
Yüzölçümü bin metrekare olan
maðazada mimarlarla birlikte proje
iþleri, otel, villa, mutfak mobilyalarý
konularýn Çorum ve çevre illere ücretsiz hizmet verecek.
ÜCRETSÝZ SEVKÝYAT
Türkiye'ye ücretsiz sevkiyat imkaný sunan Karabacak Mobilya, ücretsiz kurulum imkaný da saðlýyor.
MODERN TARZIYLA
DÝKKAT ÇEKÝYOR
Karabacak Premium Mobilya
Maðazasý, modern tarzýyla onlar
markanýn bayiliðini, sayýsýz markanýn yer aldýðý bir maðaza olarak dikkat çekiyor. (Mehmet Halim Coþkun)

