Sungurlu'ya 6 milyon
liralýk savunma
sanayi yatýrýmý
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Çorum Kadeþ
Barýþ Meydaný'nda gerçekleþtirilen toplu açýlýþ töreninde
Küresel Barut, Nitrogliserin ve Nitroselüloz Üretim Tesisleri, Kapsül Üretim Tesisi ve Fiþek Üretim Tesisi'nin temel atma törenine Video konferans yoluyla katýldý. 4’TE
HABERÝ
ÝZLEMEK ÝÇÝN
KODU OKUTUN

Ýkinci etap baþladý
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

Bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan
Çorum FK, lig için hazýrlýklarýný sürdürüyor. Kýrmýzý-siyahlýlar,
geçtiðimiz hafta Perþembe günü Iðdýrspor ile oynadýðý hazýrlýk
maçýnýn ardýndan ilk etabý tamamladý. Cuma günü Bolu'ya
hareket eden Çorum FK, burada hafta sonu yaptýðý çalýþmalarla
hazýrlýklarýna devam etti. 7’DE
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Hýzlý treni aldýk
Cumhurbaþkaný Erdoðan, Çorum’un beklentisine cevap vererek hýzlý tren için müjdeyi verdi
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Hýzlý Tren Projesi'nde Çorum bölümü
yatýrým programýna alýndý.
Sungurlu'da temeli atýlan fabrikalarda
2 bin 500 kiþiye iþ, 10 bin kiþiye aþ, ekmek...
3 milyar 263 milyon lirayý aþan 78 kalem
eser ve hizmetin resmi açýlýþý...
Çorumlularýn havaalaný
talebi ise havada kaldý.
Hafta sonu Çorum'a gelerek Kadeþ Barýþ Meydaný'nda vatandaþlara hitap eden Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, beklenen müjdeyi vererek hýzlý tren projesinin Çorum bölümünün yatýrým programýna alýndýðýný söyledi. Erdoðan konuþmasýnda bugüne kadar yapýlan yatýrýmlarý da
anlatarak Sungurlu'da yapýmýna baþlanacak olan fabrikalarda 2 bin 500
kiþiye iþ imkaný saðlanacaðýný ifade etti. 5’TE

Çorum, ‘havaalaný'
dedi, bakan kayýtsýz
kaldý

Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný
Adil Karaismailoðlu

Recep Tayyip Erdoðan'ýn da katýldýðý
Toplu Açýlýþ Töreni'nde Ulaþtýrma ve
Altyapý Bakaný Adil Karaismailoðlu'nun konuþma yaptýðý sýrada vatandaþlarýn havaalaný istiyoruz sloganlarý karþýlýk bulmadý. Karaismailoðlu sloganlara kayýtsýz kalarak
konuþmasýna devam etti. 2’DE

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan

Özer: Son 20 yýlda
eðitimde devrimsel
dönüþümler yaþandý

Kiriþci: Tarýmsal
destek 329 milyon
liraya yükseldi

Milli Eðitim Bakaný Mahmut Özer, “Çorum,
Amasya, Cizre, Silopi diye hiçbir bölge
ayrýmý yapýlmadan devasa yatýrýmlar
yapýldý. 2000'li yýllarda 300 bin seviyeMilli Eðitim sinde olan derslik sayýsý bugün 857 biBakaný
Mahmut Özer ne ulaþtý. Bugün eðitim sistemimizde
18,9 milyon yavrumuz ücretsiz olarak
yararlanmakta" dedi.
6’DA

Çorum'da düzenlenen toplu açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada “65 milyonu
dün doyuran, bugün 85 milyona çýkmýþ
nüfusu doyurmaya devam eden sizlersiniz” diyen Bakan Kiriþci, “Türkiye sadece kendini doyuran bir ülke deðil,
ihracatýyla da yurtdýþýndaki insanlarý
da doyuran bir ülke" dedi.
2’DE

Tarým ve Orman Bakaný
Vahit Kiriþci

ERDOÐAN'DAN AK
PARTi'YE ZiYARET
‘Meydandaki yapýlar
neden söküldü?'

Cumartesi günü Toplu Açýlýþ Töreni'ne katýlmak üzere Çorum'a gelen Cumhurbaþkaný ve AK Parti
Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, KADEÞ Barýþ Meydaný'ndaki programýn ardýndan AK Parti
Ýl Baþkanlýðýný ziyaret ederek AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý ile görüþtü. 4’TE

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Ýl
Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep
Tayyip Erdoðan'ýn yapacaðý miting öncesinde KADEÞ Barýþ Meydaný'ndaki
heykel, bank gibi yapý ve objelerin tamamen söküldüðünü belirterek, bunun
sebebini sordu. 3’TE

Baþhekim
Zehir'in
Sinan
Zehir

acý günü

Bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi gören
Baþhekim Doç. Dr. Sinan Zehir'in babasý
hayatýný kaybetti. Baþhekim Doç.Dr. Zehir'in
babasý Mahmut Zehir'in cenazesi bugün
Trabzon Sürmene Ýlçesi Yeni Camii'nde öðlen namazýný müteakip kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan topraða verilecek. 8’DE

Alaca yol ayrýmýnda kaza:

Bir ölü, üç yaralý
Çorum-Alaca yol ayrýmýnda meydana gelen
kazada soðan yüklü kamyona arkadan çarpan
araçta bulunan 14 yaþýndaki çocuk hayatýný
kaybederken, 3 kiþi de yaralandý. 8’DE

Zihin
Türbülansý

5 bin nüfuslu ilçede
TOKÝ'ye 3 bin baþvuru

Ümit Özdað Çorum'a geliyor

2021 Eylül ayýnda AK Parti Çorum Milletvekili
Oðuzhan Kaya tarafýndan müjdesi verilen Kargý 3.
Etap TOKÝ Konutlarý'na talep oldukça yoðun oldu.
Kargý Belediyesi'ne þuana kadar 2 bin 900'ün
üzerinde ön baþvuru yapýldýðý öðrenildi. 8’DE

Zafer Partisi Genel Baþkaný Ümit Özdað, Karadeniz turu kapsamýnda
bugün Çorum'a gelecek. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Zafer
Partisi Ýl Baþkaný Bedii Onan, Genel Baþkan Ümit Özdað'ýn,
program kapsamýnda ilk olarak Ýskilip ilçesine uðrayacaðýný
buradan da Çorum'u ziyaret ede-

SUNGURLU'DA MARKETLERE
SIKI DENETÝM
3’TE

ÇABUK: AK PARTÝ'NÝN
ADALETÝ ÖLDÜ 3’TE

SUNGURLU'DA KARPUZ
HASADI BAÞLADI 2’DE

YANLIÞ ZARFLARI
KUÞLA UÇURMAYIN
Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer

atakentpsk@gmail.com

- YAZISI 2’DE

HASTANEYE OKUL ÖNCESÝ
ÖÐRETMENÝ ALINACAK 8’DE
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Benzinden sonra
bir okkalý zam da
motorine geliyor
Benzine gelen zammýn ardýndan pazartesi motorinin litre fiyatýna da 1 lira 26 kuruþ
zam yapýlacak. Gelecek zamla birlikte motorinin litre fiyatý yaklaþýk olarak Ýstanbul'da
24,44 TL'ye, Ankara'da 24,55 TL'ye ve Ýzmir'de 24,57 TL'ye yükselecek.
Petrol fiyatlarýnda son günlerde kaydedilen yükseliþ, akaryakýt fiyatlarýna zam olarak
yansýmaya devam ediyor. Benzine gelen
zammýn ardýndan hafta baþýnda motorine de
zam gelecek. Akaryakýt sektörü kaynaklarýndan edinilen bilgiye göre; 15 Aðustos Pazartesi gecesi motorinin litre fiyatýna 1 lira 26 kuruþ zam yapýlacak. Pazartesi gelecek zamla
birlikte motorinin litre fiyatý yaklaþýk olarak Ýstanbul'da 24,44 TL'ye, Ankara'da 24,55 TL'ye
ve Ýzmir'de 24,57 TL'ye yükselecek.
Dün geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatý yaklaþýk olarak Ýstanbul'da 21,15 TL'ye,
Ankara'da 21,28 TL'ye, Ýzmir'de 21,27 TL'ye
yükseldi. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasýnda farklýlýk gösteriyor.
(Haber Merkezi)

Zihin Türbülansý
YANLIÞ ZARFLARI KUÞLA UÇURMAYIN
Elimdekinden fazlasýný yitirdim,her an yeni bir yaþam
sunulur bize. Bugün, þimdi,
hemen. Tutabileceðimiz tek
þey budur
Ýnsan gerçekten seviyorsa, sevdiði varlýklarýn yaptýklarýna fazla önem vermemeli.
Onlara gereksinimimiz vardýr;
yalnýz onlar bizi vazgeçemeyeceðimiz bir 'havada' yaþayabilirler
Kimsenin, senin yüksek
ahlaki deðerlerine eriþemeyeceðinden o kadar eminsin ki
herkesi baðýþlýyorsun. Bundan daha kibir dolu bir davranýþ olamaz.Bazý arkadaþlarým
hayatýmýzýn en güzel renkleri
arasýnda hep varolacak.

Sanki yanlýþ yerlere baðlaçlar koymuþuz
Yanlýþ zarflarý kuþla uçurmuþuz
Vurduðumuz kuþlarý þaire
sormuþuz
Þair bilir mi ki bendeki seni.
Yaralý tepeden týrnaða
herkes yaralý
Alýþýlmýyor acýya, yok kaidesi kuralý
Kanayýp, ne kadar tutabilirsin gül uðruna dikeni
Ne gelen anladý ne giden
olaný biteni...
Elveda' ne güzel kelime;
dýþarýda deðil iç dünyanýzda
bir þeylere veya birilerine denilecek türden...

Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer
atakentpsk@gmail.com

Çorum, ‘havaalaný' dedi,
BAKAN KAYITSIZ KALDI
Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný
Adil Karaismailoðlu

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn da
katýldýðý Toplu Açýlýþ Töreni'nde alaný dolduran
Çorumlular, Ulaþtýrma
ve Altyapý Bakaný Adil
Karaismailoðlu'nun
konuþmasý sýrasýnda
"havaalaný" sloganlarý attý.
Geçtiðimiz Cumartesi günü Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan'ýn
da katýldýðý Toplu
Açýlýþ
Töreni'nde
Ulaþtýrma ve Altyapý
Bakaný Adil Karaismailoðlu bir konuþma
yaptý. Çorum'da devam eden

altyapý ve üst yapý projelerine
deðinen Karaismailoðlu, yol
aðýný artýracaklarýný, çalýþmalarýn devam ettiðini vurguladý.
Konuþmasý sýrasýnda KADEÞ Barýþ Meydaný'ný dolduran Çorumlular "Havaalaný istiyoruz" sloganlarý attý.
SLOGANLARA
KAYITSIZ KALDI
Bakan Karaismailoðlu ise
sloganlara kayýtsýz kalarak
konuþmasýna devam etti. Karaismailoðlu, konuþmasýnda
Kýrkdilim Tüneli, bölünmüþ yol
baþta olmak üzere devam
eden yatýrýmlardan özetle
bahsetti, havaalaný konusuna
deðinmedi.
(Çaðrý Uzun)

Kiriþci: Tarýmsal destek
329 milyon liraya yükseldi
Muhalefete pankartlý mesaj
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 40 bin kiþi önünde
konuþma yaptýðý alana asýlan "altýlý masa" pankartlarý dikkat çekti.
KADEÞ Barýþ Meydaný'nda
yapýlan törende alana asýlan
pankartlar mitinge gelen herkesin
dikkatini çekti. Pankartlarda, "6'lý
masa menüsü; yalan çorbasý,
koltuk kebabý, kandil dolmasý,
SELO kahvaltýsý, Washington
portakal", "Leblebi koydum tasa,
doldurdum basa basa, aðzýnýzda
kuþ tutsanýz size oy yok 6'lý masa" ifadeleri yer aldý.
Bir diðer pankartta ise "Leble-

bi koydum tasa, doldurdum basa
basa, aðzýnýzla kuþ tutsanýz size
oy yok altýlý masa" ifadeleri kullanýldý.
"YÝÐÝDÝN HARMAN
OLDUÐU YER BURASI"
Konuþmasý sýrasýnda pankartlarý gören Cumhurbaþkaný
Erdoðan, pankartta yer alan ifadeleri okudu, Çorumlulara mesaj
verdi. Cumhurbaþkaný Erdoðan,
"Burasý neresi? O kadar. Burasý
neresi? O kadar. Yiðidin harman
olduðu yer burasý kolay deðil" diye konuþtu.
(Çaðrý Uzun)

15 Temmuz þehitleri
için kürsüde dua etti
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
Erdoðan, posterini gördüðü 15
Temmuz darbe giriþiminde þehit
olan Erol Olçok ve oðlu Abdullah
Tayyip için kürsüde dua etti.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
Erdoðan, Çorum'daki konuþmasý
sýrasýnda, meydanda asýlan, 15
Temmuz Darbe Giriþimi'nde þehit

düþen Erol Olçok ve oðlu Abdullah Tayyip Olçok'un fotoðrafýný
iþaret ederek, "Karþýmda mesai
arkadaþým Erol'u ve sevgili yavrusu Abdullah Tayyip'i görüyorum.
Gelin onlarýn ruhlarýna bir Fatiha
okuyalým" dedi. Erdoðan daha
sonra kürsüde Erol Olçok ve oðlu
için dua etti.
(ÝHA)

Tarým ve Orman Bakaný Vahit Kiriþci, "Hububata vermiþ olduðumuz, özellikle buðdaya vermiþ olduðumuz ton baþýna 7 bin 450 gibi güzel bir fiyatla üreticilerimizin yüzü gülmüþtür. Biz üreticimizin yanýnda olduðumuzu her vesile
ile gösterdik, göstermeye de devam
ediyoruz. Cumhurbaþkanýmýz 2002 yýlýnda bu memlekette, Çorum'da tarýmsal destekler noktasýnda sadece 30.8
milyon Türk lirasý gibi bir tarýmsal destek verilirken, bugün 2021 yýlý sonu itibari ile bu rakam 329 milyon Türk lirasýna çýkmýþtýr. Yani 10 kat 2002'nin üzerine eklenmiþtir" dedi.
"ÜLKEMÝZDE ÇÝFTÇÝLER 84 MÝLYON
ÝÇÝN ÜRETÝM YAPIYORLAR"
Tarým ve Orman Bakaný Vahit Kiriþci, Çorum'da düzenlenen toplu açýlýþ töreninde konuþtu. "Bu ülkede üretici
üretmiyor, çiftçi üretmiyor yalanýn dik eden sizlersiniz, bu ülkenin aziz üreticialasýný söyleyenler" olduðuna dikkat çe- leridir. Bu ülke, zengin ve geliþmiþ ülke
ken Bakan Kiriþci, "Bakýnýz, birkaç ra- diyerek bilinen, pandemi de raflarý bokam söyleyeceðim. 2002 yýlýnda hükü- þanan o geliþmiþ ülkeleri televizyondan
met olarak iþ baþýna geldiðimizde Türki- izledi. Bu ülkede bir ürünün yokluðu çeye'nin nüfusu 65 milyondu. Bugün Tür- kildi mi, hayýr. Elhamdülillah bütün ürünkiye'nin nüfusu 84 milyon. Üzerine tam lerimizin yeteri kadar raflarda bulundu,
19 milyon nüfus eklenmiþ durumda. O bulunmaya da devam ediyor. Türkiye
gün üreten çiftçi 64 milyon için üretir- sadece kendini doyuran bir ülke deðil,
ken, bugün 84 milyon için üretiyor. Yani, ayný zamanda 25 milyar dolarý bulan ihüretmeye devam ediyor. O gün ülkemi- racatýyla da yurtdýþýndaki insanlarý da
zi ziyaret eden turist sayýsý 15
doyuran bir ülke. 2002'de 25 milyar
milyondu. Pandemi öncesinolan tarýmsal ihracat sadece 3,5 milde 52 milyonlara dayandý. Tuyar dolardý. Þimdi ihracatýmýzý, üretirist sayýsý da 3 kat arttý. Gemimizi arttýrmýþ mýyýz, evet. Kendi
len turistlerin yediklerini, içinsanlarýmýzýn nüfusu artmýþ, onlatiklerini üreten kim? Bu ülkerý doyurmaya devam ediyoruz. Bunnin aziz ve eli öpülesi üreticilarýn tarýmla ilgili söylediði yalanlarýn
leri üretiyor. Utanmadan, sýhiçbir geçerliliði yoktur" diye konuþtu.
kýlmadan 'Bu ülkede üretim yok, bu
"ET VE SÜT KURUMU
ülkede üretim
KÜÇÜKBAÞ HAYVAN
yapýlmýyor' deETÝNDE YÜZDE 25
niliyor. Bunlarýn
ÝNDÝRÝME GÝTTÝ"
hiçbir sözüne
Son olarak Et ve
itibar etmeSüt Kurumu aracýlýðý
mek lazým. 65
ile küçükbaþ hayvan
milyonu dün
etinde yüzde 25 indidoyuran, burime gittiklerini anlagün 85 milyona
tan Kiriþci, "Cumçýkmýþ nüfusu doTarým ve Orman Bakaný
hurbaþkanýmýz önVahit Kiriþci
yurmaya
devam
ceki gün DSÝ'nin

toplu açýlýþ töreninde Tarým Kredi Kooperatifleri aracýlýðýyla et baþta olmak
üzere pek çok üründe indirime gidileceði açýklamasýný yaptý. Ýnþallah, fazlasýný
yapacaðýz. Çünkü bu aziz milletimiz bunu ziyadesiyle hak ediyorlar. Ýnþallah bu
desteklerimiz artarak devam edecek.
Ekonomik sýkýntýlar elbette var. Dünyada da var, bizde de var. Enflasyon bizde de var. Bütün bunlarý dikkate alarak
kendi vatandaþýnýn huzurunu, mutluluðunu, aþýný düþüren bir Cumhurbaþkanýmýz var. Belki de tarihinde iþsizlik en
düþük düzeye indi, yüzde 10'lar mertebesine ilerledi. Ýþsizlikle ilgili de pek çok
adým varken benim aziz Çorumlu hemþehrilerim, kendi aralarýnda 2023'ü mutlaka mütalaa etmeliler, 2023'ün kritik
önemi haiz bir seçim olduðunu mutlaka
birbirleri ile deðerlendirmeliler. Bu seçim Cumhurbaþkanýmýzýn bir þahsi meselesi ve seçimi deðildir. Yine ayný þekilde bu milletvekillerimizin, belediye
baþkanlarýmýzýn seçimleri ile ilgili bir
mesele deðildir. Benim sizden isteðim,
bu seçime tamamý ile odaklanmanýz, bu
seçimi bu aziz millet ve bu aziz millete
bel baðlamýþ mazlum milletlerin geleceði adýna bir kritik seçim olduðunu sürekli aklýnýzda tutmanýz ve AK Parti olarak,
Cumhur Ýttifaký olarak bu çalýþmalarýmýzý sürdürmenizdir" dedi.
(ÝHA)
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‘Cumhurbaþkanlýðý Hükümet
Sistemi ülkenin sigortasýdýr'
Ümit Özdað

Çorum'a geliyor
Zafer Partisi Genel Baþkaný Prof. Dr.
Ümit Özdað, bugün Çorum'a geliyor.
Zafer Partisi Genel Baþkaný Ümit Özdað, Karadeniz turu kapsamýnda bugün
Çorum'a gelecek.
Konuyla ilgili bir açýklama yapan Zafer
Partisi Ýl Baþkaný Bedii Onan, Genel Baþkan
Ümit Özdað'ýn, program kapsamýnda ilk olarak Ýskilip ilçesine uðrayacaðýný söyledi.
Onan, Ümit Özdað'ýn Ýskilip'te Tarihi Çarþý
Ýçi ve sanayi esnafýný ziyaret edeceðini bildirirken, Belediye Çay Bahçesi'nde vatandaþlarla bir araya buluþacaðýný kaydetti.
Onan'ýn verdiði bilgiye göre Ümit Özdað, Ýskilip ziyaretinin ardýndan Çorum'a
hareket edecek. Çorum'da tarihi Ayakkabýcýlar Arastasý, Eðridere Çarþýsý, Gazi ve
Ýnönü Caddeleri'nde esnaf bir araya gelecek olan Özdað, sorun ve talepleri dinleyecek. Özdað daha sonra Zafer Partisi Ýl Baþkanlýðýný ziyaret edecek. Burada Özdað,
partiye yeni katýlan üyelere rozetlerini takýlacak. Zafer Partisi Ýl Baþkaný Bedii Onan,
Genel Baþkan Prof. Özdað'a Çorum'un
beklentileri ve sorunlarýyla ilgili bir dosya
sunulacaðýný ifade etti.
Onan, bölgenin sanayi ve ihracatta parlayan yýldýzý olan Çorum'da iþadamlarýnýn
havaalaný beklentisi, hýzlý tren talebi, Þeker
Fabrikasý'nýn özelleþtirilmesi sonucu þehirde oluþan katma deðer kaybý, tarýmsal üretimde maliyet yüksekliði ile tarým ve hayvancýlýk faaliyetlerinde çalýþacak eleman
problemi, gençlerin istihdam sorunu, imalat
sektöründe çalýþacak nitelikli eleman ve
ara eleman ihtiyacý gibi bilgileri içeren dosyayý Genel Baþkan Prof Özdað'a sunacaðýný kaydetti.
(Haber Merkezi)

MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Mevlüt Karakaya, Cumhurbaþkanlýðý Hükümet Sistemi'nin
önemine deðinerek "Cumhurbaþkanlýðý Hükümet Sistemi bu ülkenin sigortasý, bekasýnýn garantisidir. Bu kadar net söylüyorum." dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin "Adým Adým
2023" programý çerçevesinde MHP Kargý Ýlçe
Baþkanlýðý tarafýndan bir dizi etkinlik düzenlendi.
Düzenlenen 'Adým Adým 2023' programýna,
MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Ankara 1.
Bölge Milletvekili Mevlüt Karakaya, Yozgat Milletvekili Ýbrahim Ethem Sedef, Merkez Disiplin
Kurulu Üyeleri Cemil Yavuz Aksu ve Kürþat Türker Ercan, Ýl Baþkaný Agah Karapýçak ve çok sayýda partili katýldý. Ýlk olarak esnaf ziyareti yapan
heyet daha sonra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve
Kefalet Kooperatifi salonunda muhtarlar ve vatandaþlarla bir araya geldi. Programda bir konuþma yapan MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve
Ankara 1. Bölge Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Cumhurbaþkanlýðý sistemini anlatarak,
bu sistemde erken seçimin olmayacaðýný ifade
etti. Türkiye'nin yeni dünya düzeninde söz sahibi olmak için bir dizi deðiþiklikler yaptýðýný bu nedenle de bazen hýz kesmesi gerekeceðini belirten Karakaya sözlerini þöyle sürdürdü:
"Türkiye üretime gidiyor. Türkiye'nin önü
açýk. Ýnanýn önü açýk ama bir aks deðiþtiriyor,
dünya bir aks deðiþtiriyor. Buradan baþka bir yola geçerken bile araba biraz sallanýr, biraz yavaþlayýp dikkatli geçersin. Ondan sonra otobana
çýkarsýn. Bunun için bir zaman ihtiyaç vardýr. Þuandaki yapý da, Türkiye'yi üretime sevk eden bir
yapý. Ýnþallah her þey iyi olacak. Her þey güllük
gülistanlýk demiyoruz. Olmasý mümkün deðil.
Ama iyiye gidiyor. Dünya düzeni içerisinde Türkiye söz sahibi olma derdinde, onun mücadelesini veriyor'' dedi.
2023 yýlýndaki seçimlerden farklý bir sonuç

çýkmasý durumunda bugüne kadar elde edilen
tüm kazanýmlarýn da kaybolacaðýnýn altýný çizen
Karakaya, "2023 bu anlamda çok önemli. 2023
ülkenin geleceðidir. Son derece önemli. 2023 de
eðer farklý bir þey olursa bugüne kadar elde edilen kazanýmlar tamamen gidecektir. Cumhurbaþkanlýðý Hükümet Sistemi bu ülkenin sigortasý, bekasýnýn garantisidir. Bu kadar net söylüyorum. O gün 15 Temmuz'da Türkiye'nin içine düþtüðü o sýkýntýda Genel Baþkanýmýz Devlet Bahçeli beyefendi, 'Evet biz bu arabayý buradan çýkartýrýz ama bu araba bu motorla yol almaz' dedi. 'Önce bunun motorunu deðiþtireceðiz' dedi.
Ýþte Cumhurbaþkanlýðý hükümet sistemi bu gerekçeyle deðiþtirilmiþ bir sistemdir. Dolayýsýyla
size samimiyetle söylüyorum. Cumhurbaþkanlýðý hükümet sistemi olmasaydý 2018 yýlýndan bu
yana Türkiye'de en az 3 defa hükümet gelir giderdi'' þeklinde konuþtu.
Muhalefetin eski sisteme dönecekleri yönündeki açýklamalarýný da sert dille eleþtiren Karakaya, "Þimdi ne yapacaklarmýþ eski sistemi geri getireceklermiþ. Dönmek mümkün deðil ki. Böyle

bir þey yok. Niye kandýrýyorsunuz milleti. Ama ne
yapacaklar 6 koalisyonlu, birde gizli birisi daha
var. Bunlarla koalisyon kuracaklarmýþ. Ýçiþleri politikasýnda, güvenlik politikasýnda Meral Akþener
acaba CHP ile bir anlaþman var mý? Yok mu?
CHP'nin HDP ile ilgili söylediklerini kabul ediyor
musun? Etmiyor musun? Etmiyorsan böyle bir
þeyi yapýnca bu ülkeyi nasýl yöneteceksin. Biriniz
diyecek ki Suriye'de asker kalsýn, diðeriniz diyecek çýksýn. Birisi diyecek ki PKK ile mücadeleye
devam, diðeri diyecek biraz ara verelim, ya da
mücadele etmeyelim" ifadelerini kullandý.
Altýlý masanýn adayýný bilerek belirlemediklerini belirten Karakaya, "Özellikle adaylarýný belirlemiyorlar ki kamuoyu adayý tartýþýyor. Aday belirlenince ne diyecek bunlar. Terörle mücadelede
ne yapacaksýn deyince ne diyecekler CHP'nin
söyledikleri ortada. HDP bunlarýn yanýnda. HDP
olmazsa nasýl kazanacaklar. Terörün ve PKK'nýn
kökün kazýyacaðýz diyebilirler mi, derlerse kazanabilirler mi, kendi partilerinin içlerinde dahi fikir
konusunda birbirlerine yakýn deðiller'' ifadesini
kullandý.
(ÝHA)

'AK Parti'nin adaleti öldü'
'Meydandaki yapýlar
neden söküldü?'
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Cumhurbaþkaný
ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn miting yapacaðý KADEÞ Barýþ Meydaný'ndaki heykel, bank gibi yapý ve
objelerin tamamen söküldüðünü
belirterek, bunun sebebini sordu.
Tahtasýz, "Konserler verilirken kaldýrýlmayan oturma gruplarý, çiçeklikler, heykeller þimdi
neden kaldýrýldý? Sökme - tekrar
yerine takma maliyetlerini kim

karþýlayacak? Þehrimizde miting
alaný Abide Kavþaðý iken, mitingler yýllardýr bu meydanda yapýlýrken, burasýný dolduramayacaðýnýzý mý düþündünüz? Baþka siyasi partiler de KADEÞ Barýþ
Meydanýný isterse, baþka siyasi
partilerin genel baþkanlarý da gelip burada miting yaparsa Çorum
Belediyesi ayný çalýþmayý yapacak mý? Daha müsait miting alaný var iken neden bu küçük alan
seçildi?" diye sordu.
(Haber Merkezi)

Mehmet
Tahtasýz

Sungurlu'da karpuz hasadý baþladý
Sungurlu'da geçen sene 4
dekar karpuz üretimi denemesi yapan genç çiftçiler
aldýklarý güzel sonuçla
bu sene üretimi 15 dekara çýkarttý.
Karpuz üretiminin
Adana, Bafra, Diyarbakýr dan ibaret olmadýðýný, Çorum ve ilçelerinde de üretilebileceðini gördüklerini belirten genç çiftçiler,
"Sungurlu'da Ziraat Yüksek Mühendisi Melih Basar
Bey'in destek ve danýþmanlýðý ile bu iþi baþarýlý þekilde yürüttük ve hasat zamanýmýz geldi. Baktat
tesisleri karþýsýnda bulunan 15 dekar tarlamýz
da üretim yapýyoruz, karpuzlarýmýz çok lezzetli. Sungurlu halkýmýza da bu lezzeti tattýrabil-

mek için Cumartesi ve Perþembe günleri pazara çýkýyoruz. Ýlçe manavlarýmýz
ve ilden gelecek pazarcýlarýmýzý Sungurlumuza davet ediyoruz"
þeklinde konuþtu.
Ziraat
Yüksek
Mühendisi Melih Basar da, "Sungurlu sadece buðday ya da
arpa üretim merkezi
deðil. On dilim kavunun
yaný sýra soðan, pancar,
nohut ve mercimek ekimi
oluyordu. Ayçiçeði, týbbi aromatik bitkiler, mýsýr ve karpuz
bunlara eklendi. Danýþmanlýk desteði ve bilinçli çiftçilikle sulu tarýma geçerek Sungurlumuzun çeþitlilikte daha iyi yerlere geleceðini düþünmekteyim" dedi.
(ÝHA)

DEVA Partisi Çorum Ýl
Baþkanlýðý tarafýndan þehrin farklý yerlerinde kiralanan reklam panolarýnýn
baskýlar sonucu söküldüðü iddia edildi.
DEVA Partisi Ýl Baþkaný Elvan Can Çabuk, beraberinde parti yöneticileriyle reklamlarýnýn kaldýrýldýðý iddia edilen pano
önünde bir basýn açýklamasý yaptý. Çabuk, "Demokrasi ve Atýlým Partisi (DEVA) olarak Çorum
Merkezde 8 Adet Bilbord'u 1-14 Aðustos arasý ilgili firmadan kiraladýk. Sözleþme
gereði belirlenen 8 noktada afiþlerimiz yayýnlanmaya baþladý.
Gel gelelim billboard süresin
dolmasýna 4 gün kala ilgili firma
sözleþmemiz olduðu halde bilHABERÝ
bordlardan hukuka ve sözleþÝZLEMEK ÝÇÝN
KODU OKUTUN memize aykýrý þeklide reklamlarý
kaldýrmýþ. Bununla ilgili tarafýmýza herhangi bir bildirimde bulunmuyor. 11 Aðustos günü vatandaþlarýmýzýn þikayetleri üzerine
fark edilen durum sonrasý ilgili firma ile temas
kurduðumuz da kendileri tarafýmýza Ak Parti'den
baský geldiðini ve bu nedenle ilgili bilboardlarý
kaldýrmak zorunda kaldýklarýný belirttiler" dedi.
Çabuk, açýklamasýný þunlarý söyledi:
"Kendilerine hukuk devleti olduðumuzu hatýrlatmak istiyoruz. Þu an Adalet talimatla yönetiliyor olabilir. Elbette bu devran deðiþecek. Bir gün
ülkemize adalet geldiðinde bu yapýlanlarýn hesabýný baðýmsýz mahkemeler ve hakimler karþýsýnda soracaðýz.
Bu yapýlanlarýn sonuna kadar takipçisi olacaðýz. Bir sözümüzde bu talimatlarý veren Ak Parti
yönetimindeki arkadaþlarýmýza olsun. "Hukuk

hepimize lazým özellikle de bugün kantarýný bozduðunuz adalet yarýnlarda bu haksýzlýklara cevap veren sizlere daha da lazým olacak." Bu
devran böyle sürmeyecek bu düzen er ya da
geç deðiþecek adalet karþýsýnda bu yapýlanlarýn
hesabýný sonuna kadar soracaðýz. Adalet sizin
için sadece partinizin adýndan ibaret olabilir. Demokrasinin de sizin için sadece bir araç olduðu
ortada. Anlýyoruz bizlerden korkuyorsunuz derdiniz rant ve kolay kazanç ise bizden korkun
derdiniz demokrasi, refah ve adalet ise bizle
olun.
Söylenecek çok söz var ama biz bu hukuk
tanýmaz tavýrlarýn cevabýný sandýkta halkýmýz tarafýndan verileceðini olan inancýmýz tamdýr.
Son dönemde Adalet, TÜÝK, Merkez Bankasý, hazine ve devlet kurumlarýnýn yanlýþ kararlarý ve uygulamalarýnýn sonucu 84 Milyon vatandaþýmýz, Yatýrýmcýmýz, Ýþ Ýnsanlarýmýz, Esnafýmýz, Emeklimiz, Memurumuz, toplumumuzun
tamamý olumsuz etkilenmekte ve Devlet Kurumlarýna Güven sarsýlmaktadýr. Þu anda Tüm Devlet Kurumlarýna olan Güven Kaybedilmiþ durumdadýr. Bunun faturasýnýn aðýrlaþmamasý adýna
bir an önce seçim kararý alýnarak toplum huzur
bulmalý ve nefes almalýdýr.
Çözüm, DEVA'dadýr, demokrasi seçim ve
sandýktýr."
(Haber Merkezi)
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Cumhurbaþkaný Erdoðan Çorum'da
Cumhurbaþkaný ve AK
Parti Genel Baþkaný Recep
Tayyip Erdoðan, Çorum'da
on binlerle buluþtu.
Cumhurbaþkaný ve AK
Parti Genel Baþkaný Recep
Tayyip Erdoðan, 3,5 milyar liralýk yatýrýmýn açýlýþýný yapmak üzere Çorum'a geldi. Ziyaret programý kapsamýnda
Cumhurbaþkaný Erdoðan ilk
olarak Merzifon Havalimanýna uçak ile geldi. Daha sonra
helikopterle birlikte Çorum
Þehir Stadyumu'na geçiþ
yaptý. Cumhurbaþkanlýðý otobüsüyle KADEÞ Barýþ Meydaný'na geçen Erdoðan,
meydaný dolduran on binlerce Çorumluya hitap etti.
Cumhurbaþkaný Erdoðan,
yapýlan hizmetleri hatýrlattý,
2023 yýlý için Çorumlulardan
oy istedi.
Erdoðan, "Çorum denince
artýk akla sadece, tarým deðil,
sanayi, ihracat, üretim geliyor.
Artýk Çorum denince akla her
yönüyle Türkiye'nin yüz aký
bir þehir geliyor. Çorum'un kat
ettiði mesafeden, baþarýlarýndan bizler de gurur duyuyoruz. Özellikle 40'ýn üzerindeki
vatandaþlarýmýz 20 yýl öncesinin Çorum'u ile bugünün
Çorum'unu çok iyi mukayese

edeceklerdir" dedi.
Çorum'a bugünün rakamlarýyla 23.5 milyar TL tutarýnda yatýrým yaptýklarýnýn altýný
çizen Erdoðan, "Eðitimden,
spora, saðlýktan ulaþýma kadar çok sayýda 7 bin 858 konut projesini hayata geçirdik.
5 millet bahçesi projesinden
bir tanesi hizmete alýndý, 4

hizmet bahçesi yapýmý devam ediyor.
Eski stadyumun alanýný
da Çorum'un marka deðerinin artýran vizyonel bir proje
ile deðerlendiriyoruz" ifadelerini kullandý.
MEYDAN DOLDU
AK Parti Ýl Teþkilatý tara-

fýndan KADEÞ Barýþ Meydaný'na muhalefeti hedef alan
iki farklý poster asýldý. Meydana on binlerce Çorumlu akýn
etti. Mitinde KADEÞ Barýþ
Meydaný'nýn dolduðu gözlemlendi.
Öte yandan gün boyunca
kentte geniþ güvenlik önlemleri alýndý. KADEÞ Barýþ
Meydaný'nýn çevresinde güvenlik þeridi oluþturuldu.
Konuþmasýnýn ardýndan
Sungurlu'da yapýlacak üç savunma sanayi fabrikasýnýn
temeli atýldý. Daha sonra yatýrým tutarý 3,5 milyar lira olan
78 adet yatýrýmýn açýlýþý, kurdele kesimiyle yapýldý.
Cumhurbaþkaný Erdoðan,
KADEÞ Barýþ Meydaný'ndaki
programýn ardýndan AK Parti
Ýl Baþkanlýðýna geçti. Burada
parti yöneticileriyle bir araya
gelen Cumhurbaþkaný Erdoðan, Çorum'un sorun ve taleplerini dinledi.
Cumhurbaþkaný Erdoðan,
AK Parti Ýl Binasý ziyaretinin
ardýndan Hacý Bektaþ Veli
Hazretleri'nin Hakk'a yürüyüþünün 751. yýl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programýna katýlmak üzere Nevþehir'e gitmek üzere kentten
ayrýldý.
(Çaðrý Uzun)

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Çorum'dan CHP'li belediyelere yüklendi.

'CHP'YE OY VERENLERE
ÜZÜLÜYORUM'
Sungurlu'ya 6 milyon liralýk

savunma sanayi yatýrýmý
Sungurlu'da Makine ve
Kimya Endüstrisi Anonim
Þirketi (MKE) koordinatörlüðünde yapýlacak olan ve
6 milyon TL yatýrýma sahip
Küresel Barut, Nitrogliserin ve Nitroselüloz Üretim
Tesisleri, Kapsül Üretim
Tesisi ve Fiþek Üretim Tesisinin temeli, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn video konferansla
katýldýðý törende atýldý.
Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan, Çorum
Kadeþ Barýþ Meydaný'nda gerçekleþtirilen toplu açýlýþ törenine katýldý. Gündeme iliþkin önemli açýklamalarda bulunan Cumhurbaþkaný Erdoðan, Küresel
Barut, Nitrogliserin ve Nitroselüloz Üretim Tesisleri, Kapsül Üretim Tesisi ve Fiþek Üretim Tesisi için Sungurlu'da, Milli
Savunma Bakan Yardýmcýsý Muhsin
Dere, MKE Genel Müdürü Yasin Akde-

re'nin katýlýmý ile gerçekleþtirilen temel
atma törenine video konferans yolu ile
baðlandý.
Erdoðan'ýn talimatý ile tören alanýndaki protokol üyeleri ilk temel atma için
butonlara bastý. Daha sonra Cumhurbaþkaný Erdoðan, Çorum'daki yapýlan
tüm eserler için kurdele keserek açýlýþýný yaptý.
(ÝHA)

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan,
"Ýç Anadolu'ya geldiðinde Kandil'i yerle bir etmekten
bahseden Bay Kemal, Ankara'ya dönünce Kandil'in
siyasi uzantýlarý karþýsýnda kaðýttan kaplana
dönüþüyor" dedi.
Çorum'da toplu açýlýþ töreninde
konuþan Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan, CHP'li belediyeler
ve CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nu eleþtirdi.
"HER GÜN YENÝ BÝR SKANDALLA
ÜLKENÝN GÜNDEMÝNÝ MEÞGUL
EDÝYORLAR"
"CHP'nin belediyelerindeki yolsuzlar, hýrsýzlýk, ahlaksýzlýk vakalarýný almýþ baþýný gidiyor" diyen
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, "Zaten Bay Kemal, Sayýn
Baykal'ý bir gece kasetle devirerek
gelmedi mi? Bunun mesleði bu.
Þimdi ise oturduðu koltuktan kalkamýyor. Kasetle genel baþkan olunan bir partinin milletvekili adaylarýný hangi kriterlere göre belirlediði
bizzat kendileri tarafýndan ikrar edilmeye baþladý. Hizmetleri ve eserleri ile konuþulmak yerine her gün yeni bir skandalla ülkenin gündemini
meþgul ediyorlar. Bay Kemal'in biliyorsunuz ki çok farklý özellikleri var.
En önemli özelliklerinden bir tanesi
de Sosyal Sigortalar Kurumunun
baþýndayken hastanelerimizi ne hale getirdiðini biliyorsunuz deðil mi?
Biz þuna bakacaðýz. Memleket iþi
gönül iþi. Artýk bunlar bu tür adýmlarý da atacak durumda deðiller. Gittikleri her yerde yalan, yanlýþ. Ellerinde olan bütün büyük þehirlerde
attýklarý doðru dürüst bir adým yok"
ifadelerini kullandý.
"KANDÝL'ÝN SÝYASÝ UZANTILARI
KARÞISINDA KAÐITTAN
KAPLANA DÖNÜÞÜYOR"
Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Bu

zat, bahar aylarýnda
elektriðe kafayý takmýþ,
faturasýný ödemediði
için kendisini günlerce karanlýða mahkum etmiþti. Güya vatandaþlarý
ziyaret adý altýnda milleti
kandýrmaya
çalýþmýþtý.
Þimdi anlýyoruz ki sadece milleti
deðil, evlerine misafir olduklarý kiþileri de aldatmýþlar.
Çeþitli vaatlerde bulunup vatandaþlara alçakça ve açýkça yalan söyleyerek yalan söyleterek, utanmadan, sýkýlmadan insanlarýmýzý siyasi
þovlarýna alet etmiþtir. Kim var bunlarýn yanýnda, PKK terör örgütünün
siyasi uzantýsý HDP. Kim var, ÝP.
Kim var, kendisi ve yanýnda ufak tefek birileri. Bu þahsýn siyasi ahlaký
olsa çýkar milletten açýkça özür diler. Bunlar milletten af dileyeceði
yerde iþi piþkinliðe, arsýzlýða vurarak paçayý kurtarmaya çalýþýyorlar.
Ayný yüzsüzlüðü, tutarsýzlýðý ülkemizin beka meselesi olan terörle
mücadelede de sergiliyorlar. Ýç Anadolu'ya geldiðinde Kandil'i yerle bir
etmekten bahseden Bay Kemal,
Ankara'ya dönünce Kandil'in siyasi
uzantýlarý karþýsýnda kaðýttan kaplana dönüþüyor. Bay Kemal unutma, bu terör örgütlerinden sana yar
olmaz. Bunlarý Gabar, Cudi, Tendürek, Besler Deresi'nde nasýl yerle
bir ettiysek bundan sonra da yerle
bir etmeye devam edeceðiz." dedi.

Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan

"CHP'YE OY VERENLERE
ÜZÜLÜYORUM"
"Çok net söylüyorum Bay Kemal
ve arkadaþlarýn bu durumunu gördükçe CHP'ye oy veren arkadaþlarým adýna gerçekten üzülüyorum"
diyen Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan "Polisimize, askerimize el kaldýranlarýn yanýnda olanlardan bir þey olmaz. Kaldý ki bu CHP,
terörle, teröristlerle mücadelede
parlamentoda ret oyu veren deðil
mi? Bu kadar kývýrmayý býrakýn insan beli, rüzgar gülü bile dayanmaz. Ýradesi ipotek altýna alýnmýþ,
etrafý kuþatýlmýþ, hýrsýnýn esiri olmuþ, Türkiye'ye dair hiçbir umdu
bulunmayan muhalefetle karþý karþýyýz. Mehmet Akif, bunlarý, 'þarka
bakmaz, garbý bilmez, ilimden yok
payesi, bir kýzarmaz yüz, yaþarmaz
göz. Bütün sermayesi bu' diye anlatýyor. Bunlarýn da tek sermayesi kýzarmayan yüzleri, yaþarmayan
gözleri" þeklinde konuþtu.
(ÝHA)
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Cumhurbaþkaný Erdoðan, hýzlý tren için müjdeyi verdi

'Hýzlý treni yatýrým
programýna aldýk'
Cumhurbaþkaný
Recep
Tayyip Erdoðan, "KýrýkkaleSamsun arasýndaki hatta Çorum bölümünü yatýrým programýna aldýk. Ulaþtýrma Bakanýmýz Kýrýkkale-Çorum-Samsun
hýzlý tren hattý ile ilgili çalýþmalarýný sürdürüyor" dedi.
KADEÞ Barýþ Meydaný'nda
düzenlenen Toplu Açýlýþ Töreni'ne katýlan Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan, tüm
Çorum'un beklediði müjdeyi
verdi. Erdoðan, Kýrýkkale-Samsun Hýzlý Tren Projesi'nde Çorum bölümünün yatýrým programýna alýndýðýný açýkladý.
Cumhurbaþkaný
Recep
Tayyip Erdoðan, konuþmasýnda þunlarý söyledi:

"Saatte 200 kilometre hýz
yapacak hýzlý trenin, KýrýkkaleSamsun arasýndaki hatta Çorum bölümünü yatýrým programýna aldýk. Ulaþtýrma Bakanýmýz Kýrýkkale-Çorum-Samsun
hýzlý tren hattý ile ilgili çalýþmalarýný sürdürüyor. Þimdi bir müjdeyi sanayi ile ilgili verelim.Çorum'u Savunma Sanayiinde
öne çýkan merkez haline getiriyoruz. Sungurlu OSB'de 6 milyarlýk bir bedelle 3 ayrý fabrikadan oluþan savunma sanayi
yatýrýmý yapýyoruz. Cumhur ittifaký olarak, tam kapasite ile
Çorum'un genelinde el ele vererek bir, beraber, kardeþ olacaðýz. Hep birlikte Türkiye olacaðýz."

"BÝZ DE LAF YOK,
ÝÞ VAR"
Cumhurbaþkaný
Recep
Tayyip Erdoðan, Çorum'da katýldýðý toplu açýlýþ töreninde
açýklamalarda bulundu. 3 milyar 263 milyon lirayý aþan 78
kalem eser ve hizmetin resmi
açýlýþýný yaptýklarýný ifade eden
Cumhurbaþkaný
Erdoðan,
"Eðitimde, Çorum merkezde
yapýmý tamamlanan okullarý,
Kur'an kurslarý, ilçelerimizdeki
aile saðlýðý merkezlerini, 112
istasyonlarýný, kültürde Osmancýk Halk Kütüphanesini
Çorum'un emrine veriyoruz. Hitit Üniversitemiz Kuzey Kampüsü, Ýlahiyat Fakültesi ile
Oðuzlar yerleþkesinin ilk etabýný tamamladýk" diye konuþtu.
Þehre 15 bin kapasiteli modern bir stadyum kazandýrdýklarýný anlatan Cumhurbaþkaný
Erdoðan, "Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Daha önceki Çorum ziyaretimizde þehrimize modern
bir stadyum kazandýrmanýn sözünü vermiþtik. Hamdolsun, 15
bin kapasiteli Çorum Þehir
Stadyumunu tamamlayarak,
Çorumspor'un ve sporcu gençlerimizin kullanýmýna açtýk. Þu
anda Çorum 2. Lig'de. 2. Lig
Çorum'a yakýþmaz. Çorum'dan
geçen herkesi görkemi ile selamlayan
stadyumumuzun

HABERÝ
ÝZLEMEK ÝÇÝN
KODU OKUTUN

kentimize hayýrlý olmasýný diliyorum. Stadyumun yaný sýra
Alaca, Oðuzlar, Ýskilip ilçelerimiz ile Çorum merkezdeki spor
yatýrýmlarýnýn da hayýrlý olmasýný temenni ediyorum. Devlet
Su Ýþlerimiz Osmancýk Ýncesu
Göleti Sulamasý, Koçhisar Barajý Ýkinci Kýsým Ýçme Suyu Ýsale Hattý, Alaca Arazi Toplulaþtýrma ve Tarla Ýçi Geliþtirme Projelerini, Obruk barajý Mansup
Düzenlemesi ve Kýzýlýrmak-Osmancýk Geçiþini bitirdi. Çevre

ve Þehircilik Müdürlüðümüzün
hizmet binalarýný, millet bahçelerini, güneþ enerjisi santralleri
ile altyapý ve çevre düzenleme
iþlerini bugün sizlerin istifadesine sunuyoruz. Biz de laf yok iþ
var" ifadesini kullandý.
Cumhurbaþkaný Erdoðan,
"Çorum Belediyesi, þehrimiz
için aþkla çalýþarak taþ üstüne
taþ koymaya devam ediyor.
Belediyemizin
tamamladýðý
Recep Tayyip Erdoðan Caddesi'ni, yarý olimpik yüzme havuz-

larýný, Veli Paþa Haný ve Dikiciler Restorasyonu, cenaze ve
define istasyonu, millet kýraathanelerini, semt sahalarýný resmen hizmete alýyoruz. Ýl Özel
Ýdaremiz toplam 729 milyon lira
yatýrým bedeli ile Çorum ve
köylerine sulama tesisleri, su
iþleri, içme göletleri, 112 Acil
Çaðrý Merkezi Müdürlüðü hizmet binasýný kazandýrdý. Bu
eserlerin resmi açýlýþýný da bugün yapýyoruz" þeklinde konuþtu.
(Çaðrý Uzun)

6'lý masaya gönderme: Bundan
sonra arkadan nal toplayacaklar
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Çorum'da katýldýðý toplu açýlýþ
töreninde yaptýðý açýklamada, "Artýk
CHP ve þürekâsý býrakýn ortaya fikir
sunmayý, Türkiye'nin kazanýmlarýný
engellemeyi, bundan sonra arkadan
nal toplayacaklar. Zaten yaptýklarý bir
þey, ortaya koyduklarý bir þey yok.
Sadece laf, iftira" dedi.
Cumhur Baþkaný Recep Tayyip
Erdoðan, Çorum'da düzenlenen toplu
açýlýþ töreninde gündeme dair açýklamalarda bulundu. Cumhurbaþkaný
Erdoðan, "Partimizin kuruluþunun 21.
yýl dönümüne yarýn ulaþacaðýz. Pazartesi Ankara'da 21. yaþýmýzý özellikle farklý bir þekilde, þanýmýza ve þerefimize uygun bir þekilde idrak edeceðiz. Merhum Neþet Ertaþ, 'aþk ile
çalýþan yorulmaz' diyordu. Biz de 14
Aðustos 2001'de hangi heyecanla yola çýktýysak bugün de ayný heyecaný
yüreðimizde taþýyoruz" dedi.
"BÝRÝLERÝ MASA KURUP, SABAH
AKÞAM ÝFTÝRA ÜRETÝRKEN
BÝZ ESER ÜRETÝYOR, HÝZMET
ÜRETÝYORUZ"
Türkiye'yi dünyanýn ilk 10 ekonomisinden biri yapmanýn mücadelesini
verdiklerini ifade eden Erdoðan, konuþmasýnda þunlarý kaydetti:
"Þurada bir poster görüyorum, '6'lý
masa menüsü' diyorlar. Siz bu menüyü görmüþsünüzdür. Ne var bu menüde yalan çorbasý var, koltuk kebabý,
kandil dolmasý, laf salatasý, SELO
kahvaltýsý, Washington portakalý var.
Ye yiyebildiðin kadar. Buradaki posterde de 'leblebi koydum tasa, ye basa basa, aðzýnýzla kuþ tutsanýz size
oy yok, altýlý masa.' Burasý, yiðidin
harman olduðu yer, kolay deðil. Bundan 21 sene önce gönülleri fet etmek,
kalplarý kazanmak için nasýl bir azme
sahipsek bugün de ayný kararlýlýkla
yolumuzda yürüyoruz. Aradan geçen
yýllarda zorluklarla karþýlaþsak da Türkiye'ye hizmet davamýzdan asla geri
adým atmadýk. Saldýrýlara maruz kalsak da milletimiz ve ülkemiz için hayal
kurmaktan vaz geçmedik. Hep daha
iyiye daha güzele ulaþmanýn, göz bebeðimiz Çorum'u hak ettiði yere ulaþtýrmanýn mücadelesini verdik. Yol projeleriyle, çevre projeleriyle, konut projeleriyle þehirlerimizi yeniden ayaða
kaldýrýrken gelecek kuþaklara daha
müreffeh bir ülke býrakmak için gece
gündüz demeden gayret gösterdik.
Geriye dönüp baktýðýmýzda ve geçmiþle mukayese ettiðimizde, elhamdülillah ülkemizin her karýþ topraðýnda
mührümüzün olduðunu görüyoruz. Birileri masa kurup, sabah akþam iftira
üretirken biz eser üretiyor, hizmet üretiyor, milletimizin dertlerine derman

Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan

üretiyoruz. Birileri sahte gündemlerin
peþinde ömür tüketirken biz Türkiye'yi
dünyanýn ilk 10 ekonomisinden biri
yapmanýn mücadelesini veriyoruz."
"KURDUÐUMUZ ÝLÝÞKÝLERLE
DÝPLOMASÝDE TÜRKÝYE'NÝN
KONUMUNU GÜÇLENDÝRDÝK"
Sýnýr içinde ve dýþýnda terör örgütlerine nefes aldýrmadýklarýnýn altýný çizen Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Yeri
geliyor, Ukrayna'dayýz, yeri geliyor
Rusya'dayýz. Niye, çünkü biz Türkiye'yiz. Sýnýrlarýmýz içinde terör örgütlerine nefes aldýrmadýðýmýz gibi, sýnýrlarýmýz dýþýnda teröristlerin tepelerine tepelerine biniyoruz. Bunu bizden önce yapýldýðý gibi baþkalarýnýn
emanet silahlarý ile deðil, yerli ve milli imkanlarla imal ettiðimiz helikopter,
SÝHA'larla yapýyoruz. 21 yýl önce savunma sanayisi yüzde 70 dýþa baðýmlý bir ülkeyi dünyanýn en modern

silahlarýný tasarlayan, üreten, ihraç
eden bir ülke haline getirdik. Eðitimde, saðlýkta, ulaþýmda, ticarette,
enerjide ve daha pek çok alanda adeta çað atlattýk. Kurduðumuz iliþkilerle
diplomaside Türkiye'nin konumunu
güçlendirdik. Hadiseleri tribünden
seyretmek yerine hadiselere müdahil
oluyor, çözüm üretiyor, savaþan taraflarý dahi ayný zeminde buluþturabiliyoruz" diye konuþtu.
"TÜRKÝYE'YÝ ÇOK FARKLI BÝR
KONUMA TAÞIYACAÐIZ"
Avrupalýlar 'kýþý nasýl geçireceðiz'
diye karar kara düþünürken, biz þimdiden enerji arz güvenliðimizi garantiye alacak stratejik çalýþmalar yürütüyoruz" diyen Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Hayata geçirdiðimiz boru hattý
projeleri ile ülkemizi doðu ile batý arasýnda en önemli enerji köprülerinden
birine dönüþtürdük. Daha önce kirala-

ma ya da benzeri yöntemlerle gerçekleþtirdiðimiz arama-sondaj faaliyetlerini artýk kendi gemilerimizle icra
ediyoruz. Þu anda 4 tane sondaj gemimiz var. Abdulhamid Han sýfýr kilometre. Ýki tane sismik araþtýrma gemimiz var. Bu 6 gemimizle Akdeniz, Karadeniz'de arama ve tarama çalýþmalarýný yapýyoruz. Ýnþallah doðalgazý
çýkarttýðýmýz andan itibaren, bu ülke
çok daha güçlü olacak ve halkýmýza
bunun yansýmasý da farklý olacak. Þu
anda Abdulhamid Han'dan güzel haberler bekliyoruz. Nasýl savunma sanayisinden ülkemizin makus tarihini
yenmiþsek enerjide de Türkiye'yi çok
farklý bir konuma taþýyacaðýz."
"BUNDAN SONRA ARKADAN
NAL TOPLAYACAKLAR"
40 çeþit üründe Tarým Kredi Kooperatiflerinde ciddi manada indirime gittiklerinin müjdesini veren Cumhurbaþka-

ný Erdoðan, "Ýnsanlýk son asrýn en ekonomik fýrtýnalarýndan birini yaþýyor.
CHP ve maþa arkadaþlarý sabah-akþam birbirlerine laf yetiþtiriyor. Boþuna
uðraþmayýn. Koyun, kuzuda yüzde 25
indirim yaptýk. Pazartesi gününden itibaren büyük baþta da yüzde 30-35 indirim. 40 çeþit üründe Tarým Kredi Kooperatiflerinde ciddi manada indirime
gidiyoruz. Tarým Kredi Kooperatiflerinden alýþveriþlerini rahatlýkla yapabilirsiniz. Þekerinden pirincine kadar, zeytinyaðý, ayçiçeði yaðýna kadar aklýnýza ne
gelirse bunlarý alabilirsiniz. Piyasalarý
böylece daha da rahatlatacaðýz. Bazý
zincir marketler kendilerini buna göre
ayarlayacak. Artýk CHP ve þürekâsý,
býrakýn ortaya fikir sunmayý, Türkiye'nin
kazanýmlarýný engellemeyi, bundan
sonra arkadan nal toplayacaklar. Zaten
yaptýklarý bir þey, ortaya koyduklarý bir
þey yok. Sadece laf, iftira. Hepsini aþacaðýz" þeklinde konuþtu.
(ÝHA)

Yoðun güvenlik önlemi
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn
Çorum'da yapacaðý miting için yoðun güvenlik
önlemleri alýndý. Kent merkezinde, emniyet güçleri sabah erken saatlerden itibaren mesai baþýndaydý.
Erdoðan'ýn Çorum'u ziyareti öncesinde Emniyet Müdürlüðü ekipleri Gazi Caddesi'nde yoðun güvenlik önlemi aldý. Miting bölgesi olan
Gazi Caddesi ve Bahabey Caddesi'nin bir kýsmý
erken saatlerden itibaren araç trafiðine kapatýldý. Kent merkezinde park halindeki araçlar kaldýrýlýrken, Valilik binasý, Gazi Caddesi, KADEÞ
Barýþ Meydaný çevresinin önüne barikatlar kuru-

larak güvenlik bölgesi oluþturuldu. Ayrýca resmi
ve sivil olmak üzere binlerce polis, güvenlik önlemleri için görev aldý.
Miting için KADEÞ Barýþ Meydaný'na gelen
vatandaþlar güvenlik noktasýnda üst aramasýndan geçtikten sonra miting alanýna alýndý.
Saat 17.00'de Çorum'a gelen Cumhurbaþkaný Erdoðan, alanda toplanan yaklaþýk 40 bin kiþiye hitap etti.
Öte yandan miting için kentte toplu ulaþým
tüm gün ücretsiz yapýldý. Ýlçelerden çok sayýda
vatandaþ için parti teþkilatlarý tarafýndan araç
tahsis edilerek, mitinge getirildi. (Çaðrý Uzun)
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Bakan Özer: Son 20 yýlda bu ülkedeki
eðitimde devrimsel dönüþümler yaþandý
Milli Eðitim Bakaný Mahmut Özer, "Son 20 yýl,
bu ülkedeki eðitimde devrimsel dönüþümler yaþandý. Bu ülkenin evlatlarýnýn, siz deðerli ailelerin
yavrularýnýn eðitimin tüm kademelerine ücretsiz
bir þekilde eriþebilmesi için Çorum, Amasya, Cizre, Silopi diye hiçbir bölge ayrýmý yapýlmadan devasa yatýrýmlar yapýldý" dedi.
Milli Eðitim Bakaný Mahmut Özer, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýlýmý ile Çorum'da gerçekleþen toplu açýlýþ töreninde konuþtu. Vatandaþlara seslenen Bakan Özer, son 20
yýlda Türkiye'deki eðitim sisteminde
devrimsel dönüþümler yaþandýðýný
belirterek, "Son 20 yýl, bu ülkedeki eðitimde devrimsel dönüþümler yaþandý. Bu ülkenin evlatlarýnýn, siz deðerli ailelerin yavrularýnýn eðitim tüm kademelerine ücretsiz bir þekilde eriþebilmesi için Çorum, Amasya, Cizre, Silopi diye
hiçbir bölge ayrýmý yapýlmadan devasa yatýrýmlar
yapýldý.
2000'li yýllarda 300
bin
seviyesinde
olan derslik sayýsý
bugün 857 bine
ulaþtý. Bugün eðitim
sistemimizde
18,9 milyon yavrumuz ücretsiz olarak
yararlanmakta. Ayný
zamanda 1.2 milyon
öðretmenimiz eðiMilli Eðitim Bakaný
Mahmut Özer
tim sisteminde yer almaktadýr. Þu anda
eðitim sisteminde yer
alan öðretmenlerimizin yüzde 75'i son 19 yýlda
atandý. Sadece bunlar yapýlmadý. Baþörtülü kýzlarýmýz, yavrularýmýz, kadýnlarýmýz eðitime eriþemiyordu. Baþörtüsü yasaðý bu dönemde kaldýrýldý. O dönem, baþörtüsü, bugün kadýna þiddetten konuþanlar o gün kadýna þiddetten konuþmuyordu. Baþörtülü kadýnlarýmýz yurtdýþýna
eðitime gittiði zaman bugün beyin göçü hakkýnda konuþanlar o gün beyin göçü hakkýnda konuþmuyorlardý. Çocuklarýmýzýn eðitime eriþim-

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

04:07
05:43
12:50
16:39
19:46
21:16

TARiHTE BUGÜN
1948- Ankara'da Milli Kütüphane açýldý.
1956- Van, Özalp'te 1943 yýlýnda 33 yurttaþýn kurþuna dizilmesi olayýyla ilgili olarak Ýsmet Ýnönü hakkýnda meclis soruþturmasý açýlmasý istendi.
1974- Türk birlikleri Kýbrýs'ta Magosa'ya girdi.
1984- PKK, Hakkari ve Þýrnak illerinin Eruh
ve Þemdinli ilçelerine saldýrarak silahlý eylemlerine baþladý.
1989- Aziz Nesin, Mina Urgan, Rasih Nuri
Ýleri, Mehmet Ali Aybar ve Emil Galip Sandalcý cezaevlerindeki açlýk grevlerine destek
amacýyla 48 saatlik açlýk grevine baþladý.
1996- Dönemin Cumhurbaþkaný Süleyman
Demirel kumarhane yasaðý yasasýný onayladý.
2000- Türkiye, Birleþmiþ Milletler Bireysel ve
Siyasi Haklar Sözleþmesi ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleþmesi'ni imzaladý.

15 AÐUSTOS 2022 PAZARTESÝ YIL: 5 / SAYI: 2184

Ýmtiyaz Sahibi: Mahmut

Emin SÖYLEMEZ

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:
mahmutemin.soylemez@hs01.kep.tr

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

Baský:
Ýhlas Gazetecilik A.Þ.
Saracalar Mh. 57. Cd. No: 21/A
Akyurt/ANKARA
Tel: 0312 351 83 10

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

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
7 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
40 TL
Kongre Ýlanlarý
200 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
700 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
350 TL
Tam sayfa reklam
1.250 TL
Yarým sayfa reklam
700 TL
Çeyrek sayfa reklam
400 TL

ABONE FÝYATLARI
Yýllýk: 300 TL 6 Aylýk : 175 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 450 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 250 TL
Yurt Dýþý Yýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 125 EURO
Organize Sanayi Yýllýk: 350 TL Organize Sanayi 6 Aylýk: 200 TL

KAHVE TELVESi -2-

leri hiç kimsenin umurunda deðildi. Recep Tayyip
Erdoðan gibi bir liderin himayesinde Türkiye'nin
her noktasýna eðitim kuruluþlarý kavuþturuldu.

Bugün de Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn öncülüðünde bu eðitim kuruluþlarýnýn açýlýþýný yapacaðýz" diye konuþtu.
(ÝHA)

LAÇÝN ÇAMLICA-MESCÝTLÝ YERÜSTÜ
SULAMA TAMAMLAMA TESÝSÝ YAPIMI
ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ TARIMSAL HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ
LAÇÝN ÇAMLICA-MESCÝTLÝ YERÜSTÜ SULAMA TAMAMLAMA TESÝSÝ YAPIMI 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
: 2022/804875
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ TARIMSAL HÝZMETLER
MÜDÜRLÜÐÜ
b) Adresi
: MIMAR SINAN MAHALLESI INÖNÜ CADDESI 179
19100 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642257400 - 3642257416
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanýlarak indirilebileceði
internet sayfasý
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Adý
: LAÇÝN ÇAMLICA-MESCÝTLÝ YERÜSTÜ SULAMA
TAMAMLAMA TESÝSÝ YAPIMI
b) Niteliði, türü ve miktarý
: 1506 m trapez kanal, 3 adet yol geçidi, 33 adet tarla priz
kapaðý, 1 adet rögar ( Toplam 18 adet iþ kalemi)
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer
: Laçin Çamlýca Mescitli Köyleri
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 : 24.08.2022 - 11:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Çorum Ýl Özel Ýdaresi / Tarýmsal Hizmetler
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Müdürlüðü/Toplantý Salonu
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý unsurlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. 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.
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
% 60 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:
27.04.2016 tarih ve 29696 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan "Yapým Ýþlerinde benzer iþ gruplarý tebliði" ne göre A/XX grubu tarýmsal alt yapý iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Ýnþaat Mühendisliði, Ziraat Mühendisliði (Tarýmsal Yapýlar ve Sulama - Kültürteknik, Toprak ve
Tarým Makineleri bölümleri) Biyosistem Mühendisliði
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarýn, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn
çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucunda, üzerine ihale yapýlan istekli ile birim fiyat 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 45 (KýrkBeþ) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20
Sýnýr deðerin altýnda teklif sunan isteklilerin teklifleri açýklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1675394

KAHVE TELVESÝNÝN
DÝÐER FAYDALARI VE
KULLANIM ALANLARI
NELERDÝR?
- Týkanmýþ Lavabolarda Etkili: Lavabo açmak
için kimyasal birçok ürün kullanýlabilir.
Kimyasal ürünler kadar doðal ürünler
ile de lavabolarý açmak mümkündür.
Bir miktar su kaynatýn. Kaynamýþ suyun içine bir miktar karbonat ve bir
miktar kahve telvesi atýn. Bu suyu týkanmýþ lavaboya dökün. Bu þekilde
lavabo açýlacaktýr.
- Kötü Kokularý Giderir: Buzdolabýndaki kötü kokularý gidermek artýk
sizin elinizde ve kötü kokularý gidermek için farklý birçok yöntem mevcuttur. Ýçtiðiniz kahvenin telvesini çöpe
atmak yerine bir kaseye koyarak kurutun. Kurutulmuþ telveyi buzdolabýna
koyun. Buzdolabýndaki kötü kokularý
çekmekte oldukça etkili olacaktýr.
- Çiçeklere Gübre Olarak Verebilirsiniz: Çiçeklerinize doðal gübre hazýrlamak mümkündür. Sardunya, açelya
gibi hemen hemen herkesin evinde
bulunan çiçeklere telve verilebilir. Bu
þekilde telve, gübre görevi görür ve
topraðý besler. Ayrýca çiçeklerinize telveyi gübre gibi ekleyerek salyangozlarý, sinekleri de çiçeklerden uzak tutabilirsiniz.
- Sarýmsak Soðan Kokusunda Etkili: Soðan yada sarýmsak doðradýktan
sonra herkesin elleri kokar. Bu kokudan kurtulmak için kolonya dökülür, eller güzelce yýkanýr. Fakat yine de etkili olmaz. Ellerdeki soðan ve sarýmsak
kokusunu geçirmek için kahve telvesi
ile eller güzelce ovularak yýkanýr. Bu
þekilde ellerdeki soðan ve sarýmsak
kokusunun geçmesi saðlanabilir.
- Yanýk Tencerelere Çözüm: Yemek yaparken kimi zamanlar yemeðin
dibi tutabilir. Dibi tutan yemek çöpe
atýlsa da bir de dibi tutan tencerenin
temizlenmesi gerekecektir. Ýþte dibi tutan tencerenin kolay temizlenmesi için
de telveye baþvurulabilir. Yanan tencerenin içine bir miktar kahve telvesi
atýn. Sünger ya da tel yardýmý ile dibi
yanan tencereyi ovalayýn. Yanan kýsmý bu þekilde kahve telvesi sayesinde
temizleyebilirsiniz.

HER DERDE DERMAN
KEÇÝ BOYNUZU, NEFES
DARLIÐINA DA ÇARE…
Keçiboynuzunun en önemli özelliði
nefes darlýðýna karþý oldukça etkili olmasý. Keçiboynuzunun, nefes darlýðýna karþý etkili olan, etken maddesi hemen hemen baþka hiçbir bitkide bulunmamaktadýr. Bu etken madde astým rahatsýzlýklarýnda da öyle etkilidir
ki kullanýldýðýnda hemen etkisini gösterir. Alerjinin neden olduðu nefes darlýðýnda da baþarýyla uygulanabilir.
Keçiboynuzu düþük kalorilidir. Yenildiði zaman insaný uzun zaman tok
tutar. Kalsiyum açýsýndan çok zengin
olan keçiboynuzu (sütün 3 katýdýr), nefes darlýðý çekenlere ýsrarla tavsiye
edilir.
Birçok hastalýða çare olan keçiboynuzu; potasyum, kalsiyum, fosfor,
sodyum magnezyum, demir, bakýr,
çinko açýsýndan da zengindir.
ÝÞTE GENEL NEFES DARLIÐI
VE ALERJÝK NEFES DARLIÐI
ÇEKENLER ÝÇÝN ÖNERECEÐÝMÝZ
KEÇÝBOYNUZU KÜRÜ:
Orta büyüklükteki keçiboynuzundan 6-7 adedini önce soðuk su altýnda
yýkayýnýz. Daha sonra bunlarý küçük
küçük ( 3-4 cm uzunluðunda) kýrarak,
kaynamakta olan yaklaþýk yarým litre
suyun içine atýnýz. Hafif ateþte 7-8 dakika kaynatýnýz. Soðuduktan sonra süzerek suyunu cam þiþeye doldurunuz.
Her gün sabah kahvaltý arasýnda
ve akþam yemeðinden önce bir çay
bardaðý için. Yaklaþýk yarým litre olarak
hazýrladýðýmýz keçiboynuzu suyu üç
gün buzdolabýnda bozulmadan korunabilir.
Her üç günde bir, taze olarak hazýrlamanýz gerekecektir. Hiç ara vermeden on beþ gün devam ediniz. On beþ
günlük kürü uygularken bir çay bardaðý içerisine bir küçük çay kaþýðý bal ilave edip karýþtýrýnýz ve sabah kahvaltýnýz arasýnda ve de akþam yemeðinden
önce birer çay bardaðý içiniz.
NOT: Keçiboynuzu kürünü uygularken sabah kahvaltýnýzda ayrýca bal
tüketmeyiniz.
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Muhsin Yýldýrým

Van yolcusu
Çorum FK'nin deneyimli defans
oyuncusu Muhsin Yýldýrým, Van Spor
FK'ye transfer oldu.
2021-2022 sezonunda Çorum FK'ye
Boluspor'dan transfer olan 28 yaþýndaki
tecrübeli futbolcu Muhsin Yýldýrým, TFF
2. Lig Kýrmýzý Grup'ta yer alan Van Spor
FK ile anlaþtý. Kulüpten yapýlan açýklamada, "Profesyonel futbolcularýmýzdan
Muhsin Yýldýrým ile yapýlan görüþmeler
sonucu, Van Spor FK ile transferi konusunda anlaþma saðlanmýþtý. Kendisine
kulübümüze vermiþ olduðu katkýlardan
dolayý teþekkür eder, bundan sonraki
yaþamýnda baþarýlar dileriz" denildi.
Çorum FK formasýyla bir sezon geçiren Muhsin Yýldýrým, 17 maçta forma
giydi. Bu maçlarda üç sarý kart gören 28
yaþýndaki futbolcu, toplamda 828 dakika süre aldý.
(Abdulkadir Söylemez)

Ýkinci etap baþladý

T.C. ÇORUM ÝCRA DAÝRESÝ
2022/7542 ESAS
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Satýlacak yer Çorum Ýli Merkez Ýlçesi, Kuruçay köyü, Baðlar Mevkii, 154
ada 28 nolu parselde kayýtlý, Tarla vasfýnda olup, yüz ölçümü 1.880,19 m² dir. Tarla üzerinde 3 katlý
mesken olduðu ve etrafýnýn tel örgü ile çeverelendiði görülmüþtür. Ýmar Planý Bulunmamaktadýr. Tarla kuþ bakýþý mesafe ile Çorum Saat Kulesine 7,15 km, Çorum Valiliðine 6,8 km uzaklýktadýr. Üç Katlý Mesken: Yýpranmasý düþük, yaklaþýk 10-15 yýl önce inþa edildiði düþünülmektedir. En alt katý depo, diðer katlarý mesken olarak kullanýlmaktadýr. Dýþ cephesi sýva üzeri boyalý, PVC doðramalý ve çatýsý ahþap orturtma, marsilya tipi kiremit kaplamalý, yaklaþýk 200 m² inþaat alanýna sahiptir. Odalarda zemin laminant kaplamalý, duvarlarý sýva üzeri boyalý, Islak hacimlerin yer ve duvarlarý seramik
kaplamalý olduðu, kapýlarý ahþap, Elektrik, su, telekomünikasyon, doðalgaz, kanalizasyon gibi altyapý sistemlerinin mevcut olduðu tespit edilen bina, III. Sýnýf A Grubu yapýlar sýnýfýna dâhildir. Tel Örgü
: Parselinde çevresinin tel örgü ile çevrildiði görülmüþtür.Tel örgü için %10 oranýnda yýpranma payý
öngörülmüþtür. Yapýlan piyasa araþtýrmasýna göre satýþa konu parselin þehir merkezine uzaklýðý göz
önüne alýndýðýnda imalatýn metretül bedelinin yaklaþýk 75 TL olabileceði kanaatine varýlmýþtýr. Aðaçlarýn Deðeri: Taþýnmazýn bahçesinde dikili, ekonomik deðeri olan, çeþitli yaþ ve cinste 2 adet erik, 5
adet ceviz, 3 adet elma, 3 adet asma, 1 adet dut ve 3 adet sedir olmak üzere toplam 17 adet meyve
ve orman aðacý olduðu tespit edilmiþtir. Taþýnmaz üzerinde ki aðaçlarýn kültürel bakýmlarý (sulama,
budama, ilaçlama vb.) yapýlmýþ olup, bulunduklarý konum, dikim ve geliþim durumlarý, verim ve getirisi, yaþlarý vb.piyasa araþtýrmasý ve rayiç fiyatlar dikkate alýnarak deðerleri 9.800,00 TL'dir. Zemin
Deðeri : Yapýlan piyasa araþtýrmalarýnda ve yukarýda açýklanan özelliklerle birlikte, taþýnmazýn konumu ana yola yakýnlýðý ve köy merkezine yakýnlýðý, parselin geometrik durumu ve günün ekonomik koþullarý da göz önünde bulundurulduðunda dikkate alýndýðýnda parselin m² bedelinin 220 TL olabileceði tespit edilmiþtir.
YAPI

SINIFI

ALAN

Mesken
Tel örgü
Aðaç Deðeri
Zemin Deðeri

3A
-

200
180
1.880,19

TOPLAM

BÝRÝM FÝYATI
(TL / M²)
2.250
75
220

YIPRANMA
ORANI(%)
15
10
-

DEÐERÝ (TL)
382.500,00
12.150,00
9.800,00
413.641,80
818.091,80

Yapýlan piyasa araþtýrmasýna göre ve binanýn durumu, yapýlýþ tarzý,iþlevi, taþýnmazýn binadaki konumu, kullaným kabiliyeti, eksik imalatlarý, Çarþý, Pazar ve Alýþ Veriþ Merkezi ve Park gibi sosyal donatýlara uzaklýklarý, belediye ve diðer kurumlardan alýnan altyapý hizmetlerinden yararlanma durumu,
bulunduðu muhitteki menkul ve gayrimenkullerin satýþ fiyatlarý da dikkate alýndýðýnda taþýnmazýn serbest piyasa rayiçleri ile hak ve nefaset ölçüsünde, ortak alanlar payý (Arsa payý oranýnda) ve arsa payý dahil keþif tarihi itibariyle KDV hariç; 818.091,80 TL kýymet takdir edildiði ve kesinleþtiði anlaþýlmýþtýr.
Adresi
: Kuruçay Köyü, 154 Ada 28 Parsel Tarla Çorum Merkez
Yüzölçümü
: 1.880,19 m2
Arsa Payý
: Tapuda tarla vasfýndadýr.
Ýmar Durumu
: Yok
Kýymeti
: 818.091,80 TL
KDV Oraný
: %18
Kaydýndaki Þerhler
: Beyan: Parsel üzerine kadastrodan sonra ölçü krokisinde (A) harfi ile gösterilen yere kargir ev yapýlmýþtýr.
1. Satýþ Günü
: 21/09/2022 günü 11:30 - 11:35 arasý
2. Satýþ Günü
: 19/10/2022 günü 11:30 - 11:35 arasý
Satýþ Yeri
: Karakeçili Mah. Alaybey Sok. No: 96/A Çorum Adalet Ek Hizmet Binasý 2.
Kat Mezat Salonu Merkez/ Çorum
Satýþ þartlarý :
1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve
satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik
ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini,
rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya
aittir. Tellâllýk Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. (Alacaklarý rehinli
olan alacaklýlarýn satýþ tutarý üzerinden rüçhan haklarý vardýr. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eþya ve akardan alýnmasý lazým gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan
sonra gelir.)
3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi
takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve
temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.
5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir.
ÝHALELERDE NÝSPETSÝZ PEY (1 TL, 5 TL VB.) SÜRÜLDÜÐÜNDEN, ÝHALENÝN SAÐLIKLI ÝLERLEMESÝ ÝÇÝN ARTIRMA 500 TL VE KATLARI OLARAK YAPILACAKTIR.
6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca
bilgi almak isteyenlerin 2022/7542 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan
olunur.05/08/2022
(ÝÝK m.126)
(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

2022-2023
sezonu için hazýrlýklarýný sürdüren Çorum FK,
ikinci etap kapsamýnda Bolu'da
HABERÝ
kampa girdi.
ÝZLEMEK ÝÇÝN
Bu
sezon
KODU OKUTUN
TFF 2. Lig Beyaz
Grup'ta mücadele edecek olan
Çorum FK, lig için hazýrlýklarýný
sürdürüyor.
Kýrmýzý-siyahlýlar,
geçtiðimiz hafta Perþembe günü
Iðdýrspor ile oynadýðý hazýrlýk maçýnýn ardýndan ilk etabý tamamladý. Cuma günü Bolu'ya hareket
eden Çorum FK, burada hafta sonu yaptýðý çalýþmalarla hazýrlýklarýna devam etti. Teknik Direktör
Mert Nobre nezaretinde yapýlan
antrenmanlarda hem kondisyon
hem de taktik çalýþýldý.
Kýrmýzý-siyahlýlar, yeni sezon
hazýrlýklarýna bugün yapacaðý antrenmanla devam edecek.
(Abdulkadir Söylemez)

BASIN: 1675973

Malik'e ‘minik' sürpriz
Çorum
FK'nin
genç futbolcularýndan
Malik Karaahmet, yeni doðan oðlunu, eþinin yaptýðý sürprizle
ilk kez görme fýrsatý
HABERÝ
buldu.
ÝZLEMEK ÝÇÝN
2022-2023 sezo- KODU OKUTUN
nu için Keçiörengücü'nden Çorum FK'ye transfer olan
Malik Karaahmet, geçtiðimiz haftalarda baba olma sevinci yaþadý. Yoðun
kamp süreci nedeniyle yeni doðan
oðlunu görme fýrsatý bulamayan Malik
Karaahmet'e eþi güzel bir sürpriz yaptý. Çorum FK tesislerine oðullarýyla
birlikte gelen Malik Karaahmet'in eþi,
baba ve oðlu bir araya getirdi. Büyük
sevinç yaþayan Karaahmet, güzel
sürpriz nedeniyle eþine teþekkür etti.
Kulüpten yapýlan açýklamada,
"Oyuncularýmýzdan Malik Karaahmet,
doðumdan sonra ilk defa gördüðü eþi
ve oðlu kulüp tesislerimize gelerek
oyuncumuza sürpriz yaptý" denildi.
(Abdulkadir Söylemez)

Çorum FK'ye yeni sponsor
Amerikan Life, yeni sezonda Çorum FK'ye
sponsor oldu.
Kulüpten yapýlan açýklamada, "2022-2023
Futbol Sezonu için, Ayþegül Özçiftci ve Oðul-

han Göktuð Sirkeci yönetimindeki American LIFE, Kulüp 'CEO'muz Sayýn Abdülhamit Yýldýz
ile yapýlan anlaþma sonucu, kulübümüze sponsor olmuþtur" denildi. (Abdulkadir Söylemez)
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ÇORUM HAVA TAHMiNi
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0364 213 15 58
INÖNÜ CAD.
NO: 6/C
ÝÞ BANKASI YANI

0364 223 00 20
BAHÇELIEVLER MH.
BAHABEY CAD.
YEÞÝL FIRIN ÝLERÝSÝ

0364 777 17 55
ÜÇTUTLAR MAH.
AHÇILAR 8. SOK.
NO: 4/A

5 bin nüfuslu ilçede TOKi’ye 3 bin baþvuru
Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ)
tarafýndan Kargý'ya yapýlmasý
planlanan 3. Etap TOKÝ Konutlarý için açýlan ön baþvuruya þu
ana kadar yaklaþýk 3 bin kiþi
baþvuru yaptý.
2021 Eylül ayýnda AK Parti
Çorum Milletvekili Oðuzhan
Kaya tarafýndan müjdesi verilen Kargý 3. Etap TOKÝ Konutlarý'na talep oldukça yoðun oldu.
Milletvekili Oðuzhan Kaya 2021
Eylül ayýnda sosyal medya üzerinden yaptýðý paylaþýmla TOKÝ

Baþkaný Ömer Bulut ile bir fotoðraf yayýnlamýþ ve görüþmeler sonucunda Kargý'da 3 Etap
TOKÝ Konutlarýnýn çalýþmasýnýn
baþladýðýný ifade etmiþti.
REKOR BAÞVURU YAPILDI
Yapýlacak konutlar için ön
baþvurular aylardýr Kargý Belediyesi tarafýndan alýnýyor. Kargý
Belediyesi'ne þuana kadar 2
bin 900'ün üzerinde ön baþvuru
yapýldýðý öðrenildi. Baþvurularýn bu kadar çok olmasýnýn se-

bebinin ise ev almak isteyenlerin kuradaki þansýný yükseltmek için ailesinden veya akrabalarýndan baþka kiþileri de
yazdýrdýklarý için olduðunu belirten yetkililer, gerçek baþvuru
sayýsýnýn ise 500-600 civarýnda
olduðu tahmin ediliyor.
Projeye ön baþvuru sürecini
tamamlanmasýnýn ardýndan hemen baþlanacaðý öðrenilirken,
kaç dairelik bir proje olacaðý
ise baþvurulara göre netlik kazanacak.
(ÝHA)

ERDOÐAN'DAN AK
PARTi'YE ZiYARET
Doç. Dr.
Sinan Zehir

Baþhekim Zehir'in

acý günü
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir babasýný kaybetti.
Düþme sonucu geçirdiði beyin kanamasý nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi
altýna alýnan Mahmut Zehir, tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Merhumun cenazesi dün sabah Çorum'dan Trabzon'a götürüldü.
Merhumun cenazesi dün sabah saat
9'da hastane morgundan alýnarak Trabzon'a gönderildi. Merhum Mahmut Zehir,
Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Eski Camii'nde öðle namazýna müteakip kýlýnacak
cenaze namazýnýn ardýndan topraða verilecek.
(Fatih Yýldýrým)

Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný
Recep Tayyip Erdoðan, AK Parti Ýl Baþkanlýðýnýn
yeni binasýný ziyaret etti.
Cumartesi günü Toplu Açýlýþ Töreni'ne katýlmak üzere Çorum'a gelen Cumhurbaþkaný ve
AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan,
KADEÞ Barýþ Meydaný'ndaki programýn ardýndan AK Parti Ýl Baþkanlýðýný ziyaret etti.
Ziyarette AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý ile görüþen Cumhurbaþkaný Erdoðan, sorun
ve talepleri dinledi, talimatlar verdi.
VATANDAÞLARDAN SEVGÝ SELÝ
Parti ziyaretinin ardýndan dýþarý çýkan vatandaþlar, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a yoðun sevgi gösterisinde bulundu.
Cumhurbaþkaný Erdoðan, Hacý Bektaþ Veli
Hazretleri'nin Hakk'a yürüyüþünün 751. yýl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programýna
katýlmak üzere Nevþehir'e gitti.
(Çaðrý Uzun)

Sungurlu'da marketlere
Alaca yol
ayrýmýnda kaza:
Bir ölü, üç yaralý
Çorumda meydana gelen kazada bir çocuk hayatýný kaybetti, üç kiþi de yaralandý.
Kaza, Çorum-Alaca yol ayrýmýnda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 19 ACY
070 plakalý otomobil soðan yüklü kamyona
arkadan çarptý. Kazanýn ardýndan olay yerine polis ve saðlýk ekipleri sevk edildi.
Kazada araç içinde bulunan 14 yaþýndaki çocuk hayatýný kaybederken, 3 kiþi de yaralandý.
Yaralýlar ambulansla Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne
kaldýrýlýrken, kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý.
(Haber Merkezi)

SIKI DENETiM
Sungurlu Ýlçesi'nde zabýta ekipleri, marketlerde fiyat ve hijyen denetimi gerçekleþtirdi.
Zabýta Müdürlüðüne baðlý ekipler zincir marketlerde denetlemelerde bulundu. Denetimlerde marketlerde raflarý dolaþarak etiketleri
inceleyip fahiþ fiyat artýþý, gramaj
eksikliði ve etiket denetimi yapan
ekipler, yaptýklarý denetimlerde ayrýca esnaflarýn ruhsat belgelerini
ve satýlan ürünlerin saðlýk acýsýndan uygunluðunu kontrol ettiler.
Belediye zabýta ekipleri, vatandaþlarýn korunmasý hakkýndaki kanun çerçevesinde ilçede faaliyet
gösteren yerel ve ulusal zincir
marketlerde vatandaþlarýn zarar
görmemesi için denetimlerini aralýksýz sürdüreceðini belirtti. (ÝHA)

Hastaneye okul
öncesi öðretmeni
alýnacak
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi Gündüz Bakýmevi bünyesinde istihdam edilmek üzere 2
okul öncesi öðretmen alýmý yapacak.
Araþtýrma Hastanesi ÝÞKUR üzerinden personel alýmý ilanýný yayýnladý. Yayýnlanan ilana göre 2020 yýlý KPSS P3
puan türünden en az 60 ve üstü almasý
kaydý ile 2 okul öncesi öðretmen alýmý
yapýlacaktýr.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi Gündüz Bakýmevi tarafýndan ÝÞKUR üzerinden Kamu
personeli alýmý ilanýný yayýnladý. Baþvurularda KPSS puaný dikkate alýnacak.
(Zahide Yasemin Eðrigözlü)

