Þehit öðretmen Yalçýn
mezarý baþýnda anýldý

Hekimoðlu
Trabzon
hazýrlýklarý
sürüyor

Batman'ýn Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK üyelerinin açtýðý
ateþle aracýnda þehit edilen müzik öðretmeni Þenay Aybüke
Yalçýn, 24 Kasým Öðretmenler Günü'nde Çorum Osmancýk ilçesinde bulunan mezarý baþýnda anýldý. Törene Emniyet Müdürü
Haluk Karslýoðlu, Jandarma Komutaný J.Ü.Tðm. Nuri Uyar, Milli Eðitim Müdürü Ýdris Makineci, Siyasi Parti ve çeþitli sivil toplum kuruluþu temsilcileri, öðretmen ve öðrenciler katýldý. 3’TE

Þenay Aybüke Yalçýn

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta
mücadele eden Çorum FK, ligin
15. haftasýnda deplasmanda karþýlaþacaðý Hekimoðlu Trabzon
maçýnýn hazýrlýklarýna devam ediyor. Son üç haftadýr sahadan beraberlikle ayrýlan kýrmýzý-siyahlýlar, ligde galibiyet kazanmak için
çalýþýyor. Çorum FK, ligin 15. haf-

25 KASIM 2021 PERÞEMBE

www.kesinkarar.com / haber@kesinkarar.com

75 Kuruþ

Coþkuyla kutlandý
24 Kasým
Öðretmenler
Günü, tüm
yurtta olduðu
Çorum'da da
etkinliklerle
kutlandý.

Baþöðretmen'e saygý!
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk'ün "Millet Mektepleri Baþöðretmenliði"ni kabul ettiði tarih olan ve 1981 yýlýndan bugüne "Öðretmenler Günü" olarak kutlanan 24 Kasým Öðretmenler
Günü nedeniyle Çorum'da etkinlikler düzenlendi. 5’TE

Öðretmenler Günü
nedeniyle Ýnönü
Anadolu Lisesi
tarafýndan Devlet
Tiyatro Salonu'nda
gerçekleþtirilen
törene Vali Mustafa
Çiftçi, AK Parti
Milletvekili Erol Kavuncu, Ýl Garnizon
Komutaný Albay
Murat Serdar
Emeksiz, Belediye
Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn, Ýl
Milli Eðitim Müdürü
Abdullah Kodek ve
Ýl Protokolü katýldý.
Saygý duruþu ve
Ýstiklal Marþý ile
baþlayan törende
mesleðe yeni baþlayan öðretmenler
yemin etti.
5’TE

‘VERiMLi NEFES AL,

Çorum Belediyesi, sonbaharýn gelmesiyle birlikte kaldýrým ve yol kenarlarýnda oluþan yapraklarý temizlemek için
mýntýka temizliklerini aralýksýz sürdürüyor. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail
Yaðbat konuyla ilgili açýklamasýnda Çorum'un temizlikte marka bir þehir olduðunu, yaptýklarý çalýþmalarla Çorum'u
daha temiz bir þehir haline getirdiklerini
ifade etti. 8’DE

Öðretmen Lisesi
caddesine asfalt
Þehrin trafiðini rahatlatacak yeni yollar
açtýklarýný, bu yollarýn alt ve üstyapýlarýný tamamlayýp hizmete sunduklarýný belirten Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, Öðretmen Lisesi Caddesinde
baþlayan asfalt çalýþmalarýný yerinde inceleyerek çalýþmalar hakkýnda bilgiler
aldý.Aþgýn, alternatif yeni yollar planladýklarýný vurguladý. 8’DE

ASLIHAN DAL CiNAYETiNDE
MAHKEME KARARINI VERDi

Çorum Tabip Odasý tarafýndan düzenlenen
"Saðlýkta Nefes Terapisi" konulu konferansta nefes
terapisinin insan saðlýðýna etkileri konuþuldu.
Çorum Tabip Odasý tarafýndan "Saðlýkta Nefes Terapisi" konulu konferans düzenlendi. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen konferansa, Ýl Saðlýk Müdürü Uzman Dr. Ömer Sobacý,
Halk Saðlýðý Hizmetleri Baþkaný Dr. Ahmet Barýþ, Yeþilay Derneði Çorum Þube Baþkaný Dr. Türker Ejder, Çorum Tabip
Odasý Baþkaný Mustafa Azak, hastane yöneticileri, akademisyenler, doktorlar ve hastane çalýþanlarý katýldý.
2’DE

Sonbahar temizliði baþladý

Çorum'u yasa boðan Aslýhan Dal cinayetinde
mahkeme kararýný açýkladý. Sanýk Polat H.'ye
müebbet hapis cezasý verildi.

KALiTELi YAÞA’
Aslýhan Dal

Ocak ayýnda meydana gelen olayda dini nikahla yaþadýðý Aslýhan Dal'ý boðarak öldüren Polat H., 3.
Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yapýlan yargýlamasýnda
kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasýyla
cezalandýrýldý. 3. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen
HABERÝ
ÝZLEMEK duruþmaya, tutuklu sanýk Polat H., Aslýhan Dal'ýn
ÝÇÝN KODU yakýnlarý ile taraf avukatlarý katýldý. Polat H., savunOKUTUN masýnda, öldürme kastýnýn olmadýðýný söyledi. 3’TE

Çiftçi önce gezdi,
sonra inceledi

Özcan ailesinin
acý
günü
Milliyetçi Hareket
Partisi
(MHP)
BelediDöndü Özcan
ye Meclis Üyesi Halil Ýbrahim Özcan'ýn annesi
Döndü Özcan, hayatýný kaybetti. Merhumenin cenazesi dün
Çorum Özel Hastanesi'nden alýnarak Ulu Cami'ye getirildi. Cenaze namazýnýn ardýndan Ulu
Mezarlýk'ta topraða verildi. 3’TE

tasýnda Trabzon'da oynayacaðý
maçýn hazýrlýklarýný kulüp tesislerinde yaptýðý antrenmanla devam
etti. Teknik Direktör Ahmet Yýldýrým nezaretinde yapýlan antrenmanda taktik çalýþýldý. Çorum FK,
bu maçýn hazýrlýklarýna bugün
yapacaðý antrenmanla devam
edecek. (Abdulkadir Söylemez)

Vali Mustafa
Çiftçi, dün Çorum
Valiliði ek binasýnda bulunan
müdürlükleri ziyaret etti. Vali Çiftçi
beraberinde Vali
Yardýmcýlarý Tamer Orhan ve Dr.
Hakan Kubalý ile
birlikte ilk olarak
Ýl Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürlüðü'nü ziyaret
etti. Burada
müdürlüðün çalýþmalarýyla ilgili
bilgiler aldý. 2’DE

Kalýn'dan Çorum
obasýna tam not
Çorum Belediyesi'nce Türkiye'de ilk kez oba konseptinde inþaa edilerek hizmete açýlan Gençlik Kampý'ný
ziyaret eden Prof. Dr. Ýbrahim Kalýn'a oba hakkýnda
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn bilgi verdi.
Kampý gezen Kalýn, daha sonra obada gençlerle bir
araya gelerek sohbet etti. 4’TE

YENÝ KOMUTAN
GÖREVE BAÞLADI 5’TE

ÞEHÝT AÝLELERÝ VE GAZÝLER DERNEÐÝ
BÝNASI YENÝLENDÝ
6’DA

TÜRK TARIM ORMAN-SEN'DE
YUSUF BAYÇELÝK DÖNEMÝ 7’DE

ALÝ KINIK, ÇORUM'DA
KONSER VERECEK 8’DE
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Çorum Tabip Odasý tarafýndan düzenlenen "Saðlýkta Nefes Terapisi" konulu konferansta nefes terapisinin insan saðlýðýna etkileri konuþuldu.

'VERiMLi NEFES AL,

KALiTELi YASA'
Geleneksel ve Tamamlayýcý Týp
(GETAT) Uzmaný Dr. Havvanur Keleþ, "Nefes terapi uygulama kolaylýðý ve sonuçlarý düþünüldüðünde insanlýðýn kendine verebileceði en
mükemmel hediyedir. Dünyanýn birçok yerinde doðru nefes alýnmasýna
yönelik uygulamalar vardýr" dedi.
Çorum Tabip Odasý tarafýndan
"Saðlýkta Nefes Terapisi" konulu
konferans düzenlendi. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen konferansa,
Ýl Saðlýk Müdürü Uzman Dr. Ömer
Sobacý, Halk Saðlýðý Hizmetleri
Baþkaný Dr. Ahmet Barýþ, Yeþilay
Derneði Çorum Þube Baþkaný Dr.
Türker Ejder, Çorum Tabip Odasý
Baþkaný Mustafa Azak, hastane yöneticileri, akademisyenler, doktorlar
ve hastane çalýþanlarý katýldý.
Saygý duruþunda bulunulmasý ve
Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan programda açýlýþ konuþmasýný
Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr.
Mustafa Azak gerçekleþtirdi. Osmancýk'ta koronavirüs nedeniyle hayatýný kaybeden Þerafettin Boyacý'ya
Allah'tan rahmet ailesi dileyen Azak,
saðlýk personelinin Kovid ile mücadelede büyük bir özveri ile çalýþmalarýný sürdürdüðünü belirterek, tüm
saðlýk çalýþanlarýna teþekkür etti.
"HEKÝM ARKADAÞLARIMIZIN
HER ZAMAN EMRÝNDEYÝZ"
Bütün dünyayý etkisi altýna alan
pandeminin saðlýkçýlarý daha fazla
etkilediðini ve görev þehitleri verdiklerini belirten Azak, "Öncelikle bu
zorlu süreci yürüten hem aile hekimliðinde çalýþan hem de hastanelerin tüm kademelerinde yer alan
saðlýkçýlarýmýzýn haklarýnýn korunmasý ve emeklerinin karþýlýðýnýn verilmesi gerekmektedir. Hükümetimizin bu yönde gayretleri vardýr ancak
yeterli olmadýðý için geliþtirmelerin
yapýlmasý gerekmektedir. Kovid-19
pandemisi süresince yapmayý planladýðýmýz birçok faaliyeti katýlýmcýlarýn saðlýðýný gözettiðimiz için ertelemek zorunda kaldýk. Fýrsat buldukça ve pandemi þartlarý elverdikçe
çalýþmalarýmýzý yürütmeye devam
ediyoruz. Hekim arkadaþlarýmýzýn
her zaman emrindeyiz. Onlarýn öneri ve desteklerini bekliyoruz. Çok
önemli bir konu olan "Nefes Terapi-

si" hakkýnda farkýndalýk oluþturmak
amacýyla bu programý düzenliyoruz.
GETAT Hekimi Dr. Havvanur Keleþ,
Saðlýkta Nefes Terapisi hakkýnda
bilgiler verecek. Kendisine ve siz
deðerli misafirlerimize teþekkür ediyorum. Çarþamba günü ise isteyen
arkadaþlarýmýza uygulamalý eðitim
yapacaðýz. Bu programýn gerçekleþmesi için yer ve teknik destek veren hastane idarecilerimiz ve ilgili birim çalýþanlarýna teþekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandý.
Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan
konferansa geçildi. Geleneksel ve
Tamamlayýcý Týp Uzmaný Dr. Havvanur Keleþ, "Saðlýkta Nefes Terapisi" konulu bir sunum yaptý.
Alýnan nefesin verimliliðinin yaþam kalitesini belirlediðini belirterek
sözlerine baþlayan Havvanur Ke-

leþ, "Günümüzde karþýlaþýlan pek
çok rahatsýzlýk için, nefes terapileri
oldukça rahatlatýcý ve etkili bir çözüm olarak gündemdedir. Nefes terapi, alýnan ve verilen nefesin bilinçli olarak uyarýlmasýdýr. Nefes kapasitesi artýrýlarak, saðlýklý ve dengeli
bir solunum saðlanýr. Amaç, bedende fiziksel, zihinsel, duygusal ve
ruhsal seviyede bir dönüþümün ve
dengenin saðlanmasýdýr." dedi.
"NEFES TERAPÝSÝ TÜM
VÜCUT SÝSTEMLERÝNÝ
OLUMLU ETKÝLER"
"Kudret-i Nefes" tekniðinin, diyafram solunumunu en üst seviyede gerçekleþtirerek kiþide bedensel
ve psikolojik iyilik halini hedeflediðini ifade eden Keleþ, "Nefes burundan alýnýr, çoðunlukla aðýzdan veri-

lir. Akupunktur meridyen noktalarý
kullanýlarak enerji beden dengelenir, yaþam enerjisi güçlenir. Beraberinde destekleyici yöntemler kullanýlýr. Nefes terapi sonrasýnda kiþide
bedensel ve psikolojik rahatlama
olur. Tüm vücut sistemleri olumlu
etkilenir. Hücre yenilenmesi artar,
kalbin yükü hafifler, lenf dolaþýmý artar, immün sistem güçlenir ve toksin
atýlýmý artar. Zihinsel olarak hafýza
güçlenir, odaklanma ve motivasyon
artýþý saðlanýr. Duygusal alanda,
akupunktur meridyenlerindeki biriken duygu yüklerinin boþalmasý sonucu stresin ortadan kalkmasý ile
neþe, huzur deneyimlenir. Ruhsal
alanda ise artan bilinçlilik hali ile birlikte yaþam kalitesi artar. Bedensel
ve psikolojik denge hali immün sistemini optimum seviyeye çeker. Ýmmün sistemimizi güçlü tutmak için
doðru nefes, güçlü bir akciðer altýn
anahtardýr. Nefes terapi uygulama
kolaylýðý ve sonuçlarý düþünüldüðünde insanlýðýn kendine verebileceði en mükemmel hediyedir. Dünyanýn birçok yerinde doðru nefes
alýnmasýna yönelik uygulamalar
vardýr. Bu uygulamalarý bilimsel olarak inceleyip örnek alýyoruz. "ifadelerini kullandý. Daha sonra gönüllü
bir katýlýmcýlarla örnek bir nefes uygulamasý yapýldý.
Programýn sonunda Ýl Saðlýk
Müdürü Dr. Ömer Sobacý ile Çorum
Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa
Azak, Dr. Havvanur Keleþ'e teþekkür belgesi takdim etti.
(Mahmut Emin Söylemez)

Dr. Havvanur Keleþ

“Osmancýk
için birlikte
çalýþacaðýz”
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK
Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Meclisteki makamýnda Osmancýk kaymakamý Ayhan Akpay ve Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet
Gelgör'ü aðýrladý.
Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet
Gelgör, ilçede yürütülen çalýþmalar ve projeler hakkýnda Milletvekili Ahmet Sami ceylan'a bilgi verdi. Gelgör Ýlçesine verdiði
desteklerden dolayý Milletvekili Ceylan'a
Teþekkür etti.
Nazik ziyaretleri için Kaymakam Akpay
ile Belediye Baþkaný Gelgör'e teþekkür
eden Ceylan, ziyaret sýrasýnda Osmancýk
Ýlçesi'nin çehresini ve yaþam standartlarýný
artýrmak adýna yapýmý devam eden yatýrým
ve yapýlmasý planlanan projeler üzerine istiþarelerde bulunduklarýný söyledi.
Bölgenin en büyük kapalý pazar projesinin Osmancýk'ta yapýldýðýný hatýrlatan
Ceylan, Osmancýk Semt Pazarý inþaatýnýn
hýzla ilerlediðini tamamlandýðýnda yeni
modern pazarýnýn hem esnafa hem de vatandaþa rahat bir alýþveriþ imkaný sunacaðýný ifade etti. Osmancýk Ýlçesi'ne yapýlacak olan tüm çalýþmalarda birlik ve beraberlik içerisinde çalýþacaklarýný kaydeden
Ceylan, Osmancýk Ýlçesi'ndeki tarihi eserlerin restorasyonu ve Osmancýk Kalesi için
hazýrlanan asansör projelerini yakýndan
takip ettiðini söyledi. Osmancýk için kendisine sunulan tüm projeleri yakýndan takip
ettiðini kaydeden Ceylan, ayrýca 2022 yýlýnda içme suyuna zam yapmadýklarý için
Baþkan Gelgör'e teþekkür etti. Osmancýk
halkýna selam ve sevgilerini ileten Ceylan,
"Cumhur ittifaký olarak var gücümüzle mücadelemize devam edeceðiz, önümüzdeki
engelleri aþacaðýz, tuzaklarý bozacaðýz ve
inþallah 2023 hedeflerimize de ulaþacaðýz" diye konuþtu.
(Haber Merkezi)

Belediyede Mesleki Yeterlilik Belgesi sýnavlarý baþladý
Çorum Belediyesince yapýlan
protokolle ücretsiz olarak verilen
mesleki yeterlilik belgeleri için sýnavlar baþladý.
Çorum Belediyesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu iþ birliðiyle iþ gücü
piyasasýna mesleki yeterlilik belgesine sahip kalifiye personel kazandýrýyor. 27 Aðustos'ta baþvurularý
alýnmaya baþlanan sýnavlara ilgi de
oldukça yoðun oldu. Birçok meslek
kolunda yapýlan sýnavlara katýlan
adaylar, teorik ve uygulamalý olmak
üzere iki farklý sýnava girerek belge

almaya çalýþtý. Hafta sonu yapýlan
sýnavlarda adaylarýn oldukça zorlandýðý da gözlere çarptý.
Belgelendirme firmasý yetkililerinin detaylý gözetimi altýnda gerçekleþtirilen sýnav süresince adaylar,
her bir adýmý kuralýna uygun olarak
gerçekleþtirdi. Yazýlý sýnavlarýn ardýndan uygulama sýnavýna geçen
adaylar, Çorum Belediyesi ve Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a, bu belgeyi ücretsiz bir þekilde almalarýný saðladýðý için teþekkür etti.
(Haber Merkezi)

Vali önce gezdi, sonra inceledi
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kurumlarda incelemelerde bulundu. Vali Mustafa Çiftçi, dün
Çorum Valiliði ek binasýnda bulunan müdürlükleri ziyaret etti. Vali Çiftçi beraberinde Vali Yardýmcýlarý Tamer Orhan ve Dr. Hakan Kubalý ile
birlikte ilk olarak Ýl Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürlüðü'nü ziyaret etti. Burada müdürlüðün çalýþmalarýyla ilgili bilgiler alan Vali Çiftçi, daha sonra Ýl Göç Ýdaresi Müdürlüðü'nü ve Ýl Sivil Toplumla Ýliþkiler Müdürlüðü'nü ziyaret etti. Ziyaretlerde bilgiler alan Vali Çiftçi, müdürlüklerin taleplerini de dinledi.
(Mehmet Halim Coþkun)

Binevler'e 9 bin metre kilit taþý
Çorum Belediyesi Üçtutlar
Mahallesi Binevler bölgesinde
baþlattýðý 9 bin metre karelik kilit
taþý çalýþmasýný tamamladý.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, çalýþmalarý yerinde
inceleyerek Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Alper Zahir'den bilgiler aldý.
Þehir genelinde alt ve üstyapý
çalýþmalarýna ara vermeden devam ettiklerini kaydeden Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþ-

gýn, "Binevler Bölgemizde 54,
58, 65, 67, 69, 71, 75, 78, 80, 83
ve 94. Sokaklarda 6 metre geniþliðindeki 1500 metre uzunluða
sahip kilit taþý çalýþmamýzý tamamladýk" dedi. Baþkan Aþgýn,
"Bir yandan çalýþma sezonumuzda yer alan alt ve üstyapý iþlerimizi bitirmeye gayret ediyor,
bir yandan da mahallelerimizdeki
eksiklikleri gideriyoruz. Hemþehrilerimize hayýrlý olsun." diye konuþtu.
(Bahattin Sümüþ)
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Öncel: Yeni sezon
ürünleri en az yüzde
70 zamla satýlacak

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

ÇORUM'U YASA BOÐAN ASLIHAN DAL CÝNAYETÝNDE MAHKEME KARARINI
AÇIKLADI. SANIK POLAT H.'YE MÜEBBET HAPÝS CEZASI VERÝLDÝ.

ASLIHAN DAL CiNAYETiNDE
MAHKEME KARARINI VERDi
Çorum'da birlikte yaþadýðý Aslýhan Dal'ý boðarak öldüren Polat H., müebbet hapis cezasýna
çarptýrýldý.
Olay, Ocak ayýnda meydana geldi. Edinilen
bilgilere göre Polat H., polisi arayarak dini nikahla yaþadýðý Aslýhan Dal'ý boðarak öldürdüðünü
söylemesi üzerine polis, eve çelik kapýyý kýrarak
girmiþti. Yerde hareketsiz halde bulunan Dal,
kaldýrýldýðý Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'nde hayatýný kaybetmiþti.
Evin yakýnýnda gözaltýna alýnan Polis H.,
"kasten öldürme suçundan" müebbet hapis cezasý istemiyle yargýlanýyordu.
"KASTEN
ÖLDÜRMEDÝM"
Aslýhan Dal cinayetinin sanýðý Polat H.'nin
yargýlanmasýna devam
edildi. 3. Aðýr Ceza
Mahkemesi'nde görülen duruþmaya, tutuklu sanýk Polat H., Aslýhan Dal'ýn yakýnlarý ile taraf
avukatlarý katýldý. Polat H., savunmasýnda, öldürme kastýnýn olmadýðýný söyledi.
Polat H., "Aslýhan'ý tasarlayarak öldürmedim.
Olaydan 5-6 gün önce Aslýhan ile ayný evdeydik,
isteseydim öldürürdüm. Aslýhan'ý gerçekten çok
sevdim, 14 yýl baþýmýn tacý ettim. O yakýnlarýyla
sorun yaþýyordu. Aslýhan evi terk edip, annesine
gitmiþti. Gidip evimize getirmiþtim sonra aramýzda tartýþma baþladý. Bana aðza alýnmayacak
hakaretlerde bulundu. 'Ýstediðim her þeyi yaparým, sen bana karýþamazsýn' gibi sözlerin yaný
sýra çocuklarýmýn benden olmadýðý yönünde
aðýr ithamlarda bulundu. Bana 'Evden defol git'
dedi sonra bana tokat attý, ben de boðazýný sýktým, yere yýðýldý. Aslýhan'ý çok seviyordum, ilgim
ve alakam halen devam etmektedir. Boðazýný
sýktýðým için çok piþmaným. Keþke o gece, o eve

hiç gitmeseydim" ifadelerini kullandý.

masýn, anneler de çocuksuz kalmasýn." dedi.

MÜEBBET HAPÝS CEZASI VERÝLDÝ
Aslýhan Dal'ýn ailesinin avukatý ise sanýðýn
kastýnýn öldürmeye yönelik olduðunu ve indirim
uygulanmadan cezalandýrýlmasýný talep etti.
Ýddia makamý, savunmalarýn ardýndan tekrarladýðý mütalaasýnda, tutuklu sanýk Polat H.'nin
"kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle
cezalandýrýlmasýný istedi.
Mahkeme heyeti de Polat H.'nin kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasýyla cezalandýrýlmasýna karar verdi.

"MÜCADELEMÝZ SÜRECEK"
Çorum Kadýn Meclisi Sözcüsü Avukat Burçin
Solmaz Polat ise sanýða takdiri indirim sebebi
uygulanmamasýnýn sevindirici olduðunu belirterek, "Biz baþtan itibaren sanýðýn tasarlayarak,
eþe karþý ve canavarca hisle öldürme suçundan
ceza verilmesi yönünde savunma yaptýk. Mahkeme kasten öldürme suçundan müebbet hapis
cezasý verdi. Sanýðýn pek çok sabýkasý olduðu
için daha önceki ertelenmiþ cezalarýyla ilgili de ilgili mahkemelerine ihbar edildi. Sanýk müebbet
hapis cezasý aldý. Kadýn Cinayetlerini Durduracaðýz Platformu üyeleri olarak dosyanýn baþýndan beri takipçisiyiz. Üst mahkemeye de 'tasarlayarak adam öldürmeye teþebbüs' suçundan itirazlarýmýz olacak. Bütün kadýnlar özgürce yaþayana ve kadýn cinayetleri son buluncaya kadar
mücadelemiz sürecek" dedi. (Haber Merkezi)

"HÝÇBÝR KADIN ÖLMESÝN"
Dal'ýn annesi Sevgi Dal, duruþma çýkýþý mahkemenin verdiði karardan dolayý mutlu olduðunu
söyledi.
Sanýðýn kýzýný kasten öldürdüðünü ifade eden
Dal, "Hiçbir kadýn ölmesin, çocuklar annesiz kal-

Özcan ailesinin acý günü
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye
Meclis Üyesi Halil Ýbrahim Özcan'ýn annesi
Döndü Özcan, hayatýný kaybetti.
Cavit Özcan'ýn eþi Fatih Sultan Mehmet Ýlköðretim Okulu Müdür Yardýmcýsý Sümeyra Yabacý, Süheyla Teymur ve Sultan Özcan'ýn anneleri Döndü Özcan'ýn 2 aydýr yoðun bakýmda tedavi gördüðü öðrenildi.
Merhumenin cenazesi dün Çorum Özel
Hastanesi'nden alýnarak Ulu Cami'ye getirildi.
Burada öðle namazýna müteakip kýlýnan
cenaze namazýnýn
ardýndan Ulu Mezarlýk'ta topraða verildi.
Cenazeye, Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn, AK
Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ercan Daþdan, Belediye Meclis
Üyeleri, Özcan ailesi
ile sevenleri katýldý.
Döndü Özcan
(Haber Merkezi)

"VERGÝ ÝNDÝRÝMÝ YAPILMAZSA
SIKINTI BÜYÜR"
Ev ve Mutfak Eþyalarý Sanayicileri ve Ýhracatçýlarý Derneði (EVSÝD) Baþkaný Talha
Özger ise son bir yýlda çelik, alüminyum,
plastik ve demir gibi ham maddelerdeki fiyatlarýn üçe katlandýðýný ve kurda yaþanan her
dalgalanmada ciddi zorluklarla karþýlaþtýklarýný belirtiyor. Özger'e göre kurdaki artýþ ne
ihracatçýya ne de iç pazarda satýþ yapan üreticiye yarýyor. Bu konuda çizilen tablonun
yanlýþ olduðunu vurgulayan Özger, "Eðer
Türkiye'de üretilmeyen ham maddelerde vergi indirimi yapýlmazsa önümüzdeki günler
daha da sýkýntýlý geçebilir" dedi.
"SÜREKLÝ FÝYAT ARTACAK
BEKLENTÝSÝ VAR"
TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði)
Otomotiv Tedarik Sanayi Meclis Baþkaný Alper Kanca da piyasada yaþanan tedarik
probleminin temelinde küresel etkilerin yattýðýný ancak Türkiye ekonomisinde yaþanan
dalgalanmalarýn bu etkinin katlanmasýna neden olduðunu söylüyor.
Küresel ekonomide konteyner, çip, magnezyum, çelik ve plastik temininin oldukça
zorlaþtýðýný belirten Kanca, "Para birimimizdeki dalgalanma bu tedarik sorununu farklý
bir boyuta taþýyor. 2001'deki kriz ortamýnýn
bir benzeri yaþanýyor. Ýnsanlar elindeki ürünü
satmak istemiyor. Çünkü bugün sattýðý fiyattan yerine yeni ürün koyamayacaðýndan korkuyor. 10 liraya satýlacak ürün sürekli fiyatlar
artacak beklentisi ile elde tutuluyor. Belki 12
liraya satarým beklentisi var. Bu beraberinde
stokçuluðu da getiriyor. Bugün bir ham maddeyi istediðiniz tarihte alabilmeniz pek mümkün deðil. Ayrýca para politikasýnda belirsizlik
de bunu tetikliyor. Yani kimse liranýn dolar
karþýsýndaki pozisyonun ne olacaðýný anlamýþ deðil. Sanki serbest býrakýlmýþ gibi. Bu
da davranýþlarý etkiliyor" ifadelerini kullanýyor.
"YENÝ SEZON ÜRÜNLERÝ EN AZ
YÜZDE 70 ZAMLA SATILACAK"
Þimdiye kadar piyasada satýlan ürünlerin
altý ay önceki fiyatlama ile raflarda olduðunu
belirten Öncel, "Yeni sezon ürünleri en az
yüzde 70 zamla satýlacak. Maliyetlerdeki artýþ böyle devam ederse maðazalar kapanmak zorunda kalýr. 100 liraya sattýðýmýz ürünün yerine yenisini koymak için en az 160 lira gerekiyor" dedi.
Öncel'in altýný çizdiði diðer konu ise sermayelerdeki erime. Öncel, "Kendi üreticilerimizle konuþtuðumuzda bunu daha iyi anlýyoruz. Bu yýl Gaziantep'teki bir üreticimiz sadece dolardaki artýþ yüzünden yüzde 20 küçülmek zorunda olduðunu belirtti. Çünkü insanlar artýk daha az ham madde alabiliyor. Bu da
sermayelerin erimesine neden oluyor" diye
konuþtu.
(Haber Merkezi)

Þehit öðretmen Yalçýn
mezarý baþýnda anýldý
Batman'ýn Kozluk ilçesinde terör ör- fýndan þehit edildi. 24 Kasým Öðretmengütü PKK üyelerinin açtýðý ateþle ara- ler Günü vesilesiyle onun aziz hatýrasýcýnda þehit edilen müzik öðretmeni Þe- ný yaþatmak için öðrencilerimizle birlikte
nay Aybüke Yalçýn, 24 Kasým Öðret- geldik. Þehidimizi bir kez daha anmak
menler Günü'nde Çorum Osmancýk il- için buradayýz. Tüm þehitlerimize Alçesinde bulunan mezarý baþýnda anýldý. lah'tan rahmet diliyorum.
24 Kasým Öðretmenler Günü'nde
Bu saldýrýyý gerçekleþtirenler tarihin
Atatürk Anýtý'na çelenk sunulmasýkaranlýk çöplüðünde anýlacak.
nýn ardýndan Ýlçe Milli Eðitim MüAma Þenay Aybüke öðretmenidürlüðü tarafýndan þehit öðretmizin yetiþtirdiði çocuklar ve
menin mezarý baþýnda
Þenay Aybüke öðretmenianma programý dümiz hayýrla yad edilezenlendi.
cektir. Bu saldýrýyý
Törende konuþgerçekleþma yapan Osmantirenler
cýk Kaymakamý Ayen aðýr
han Akpay, "Þenay
cezayý
Aybüke öðretmenimiz
hem bu
hayatýnýn baharýnda
dünyada
Þenay Aybüke Yalçýn
terör örgütü PKK tarahem ötür ta-

Ham maddede yaþanan küresel tedarik
problemi ve dolar kurundaki hýzlý yükseliþ
Türkiye'de etiketlere zam olarak yansýmaya
devam ediyor. Þimdiye kadar piyasada satýlan ürünlerin altý ay önceki fiyatlama ile raflarda olduðunu belirten Birleþmiþ Markalar Derneði Baþkaný Sinan Öncel, "Yeni sezon ürünleri en az yüzde 70 zamla satýlacak. Maliyetlerdeki artýþ böyle devam ederse maðazalar
kapanmak zorunda kalýr. 100 liraya sattýðýmýz ürünün yerine yenisini koymak için en az
160 lira gerekiyor" dedi.
Pandemi döneminin tedarik zincirinde açtýðý hasar tüm dünyada etkisini göstermeye
devam ediyor. Özellikle çip ve ham madde ticaretinde küresel bir sorun yaþanýyor. Ancak
uzun süredir Türkiye'deki üretim sistemini de
etkileyen bu problem kurdaki hýzla yükseliþle
beraber farklý bir boyut kazandý. Neredeyse
her sektörde kendini gösteren tedarik problemi ayný zamanda fiyatlarýn da hýzla yükselmesine neden oluyor.
Þu an için kriz tanýmlamasý yapýlmasa da
krize yakýn bir sýkýþýklýðýn olduðunu söyleyen
Birleþmiþ Markalar Derneði (BMD) Baþkaný
Sinan Öncel'e göre yüksek kapasite ile üretim yapan firmalarýn üretim bantlarýný durdurmamak için ham madde stoðu yapmasý büyük problemler oluþturuyor.
Türkiye, üretiminin büyük bölümünde kullandýðý ham maddeleri ithal ediyor. Hem
uluslararasý piyasadaki fiyat artýþlarý hem de
Türk Lirasý'ndaki hýzlý deðer kaybý bu konuda
üreticiyi oldukça yýpratýyor.

rafta alacaklardýr. Ýlçemizde Þenay Aybüke öðretmenimizin ismini her yerde
öðrencilerimizle birlikte yaþatmaya çalýþýyoruz. Aziz hatýrasýný sonsuza kadar
devam ettireceðiz" dedi.
Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör ise,
PKK terör örgütü tarafýndan hayatýnýn
baharýnda müzik öðretmenimiz Þenay
Aybüke öðretmenin þehit edildiðini hatýrlatarak, "Þehit Þenay Aybüke öðretmenimiz aziz hatýrasýný bize bir harf öðreten tüm öðretmenlerime teþekkür
ederek günlerini kutluyorum" diye konuþtu.
Törene Emniyet Müdürü Haluk
Karslýoðlu,
Jandarma
Komutaný
J.Ü.Tðm. Nuri Uyar, Milli Eðitim Müdürü
Ýdris Makineci, Siyasi Parti ve çeþitli sivil toplum kuruluþu temsilcileri, öðretmen ve öðrenciler katýldý.
(ÝHA)
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OBASINA TAM NOT

Engin Erenler

'Öðretmenlik mesleði,
toplumlarýn geliþiminde
kutsal bir yere sahip'
Türkiye Deðiþim Partisi Ýl Baþkaný Engin Erenler, her mesleðin deðerli olduðunu
ancak öðretmenliðin, toplumlarýn geliþmesinde ve ilerlemesinde kutsal bir yere sahip olduðunu ifade etti.
24 Kasým Öðretmenler Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada öðretmenliðin her
toplumda önemli bir yerinin bulunduðuna
dikkat çeken Erenler, her öðretmenin mesleðini severek yaptýðýný bunun da iþe gidiyorum deðil de okula gidiyorum demelerinden anlaþýlabildiðini kaydetti.
Milli Eðitimde sürekli deðiþen uygulamalarýn öðretmenleri zora soktuðunu, iktidarýn eðitimdeki aksaklýklarý öðretmenlerin
üzerine yüklediðini anlatan Engin Erenler,
bu zor ve özveri isteyen mesleði seçen öðretmenlerin tüm bu etkenlere raðmen, Baþöðretmen Atatürk tarafýndan Cumhuriyetin emanet edildiði yeni nesilleri yetiþtirebilmek için kendini tüketen mum misali özveriyle hizmet ettiðini anlattý.
Geleceði þekillendirecek gençlerin iyi
yetiþmesinin önemli olduðunu bunun için
de öðretmenlerin hayat þartlarýnýn ve eðitimdeki sorunlarýn çözüme kavuþturulmasý
gerektiðini anlatan TDP Ýl Baþkaný Erenler,
TDP Genel Baþkaný Mustafa Sarýgül'ün de
bir sýnýf öðretmeni olarak öðretmenlerin
yaþadýðý sorunlarýn bilincinde olduðunu,
Türkiye Deðiþim Partisi'nin iktidarýnda öðretmenlerin önündeki engellerin kaldýrýlmasý yönünde önemli adýmlar atýlacaðýný
vurguladý.
(Haber Merkezi)

Cumhurbaþkanlýðý sözcüsü Prof. Dr. Ýbrahim
Kalýn, Çorum Belediyesi tarafýndan yapýlan Çorumlu Obasý'nda incelemelerde bulundu.
Çorum Belediyesi'nce Türkiye'de ilk kez oba
konseptinde inþaa edilerek hizmete açýlan Genlik Kampý'ný ziyaret eden Prof. Dr. Ýbrahim Kalýn'a oba hakkýnda Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn bilgi verdi. Kampý gezen Kalýn,
daha sonra obada gençlerle bir araya gelerek
sohbet etti.
Cumhurbaþkanlýðý sözcüsü Prof. Dr. Ýbrahim
Kalýn, Türkçe'de gelenek ifadesi gelene ek eklediðiniz zaman devam ettiðini belirterek, "Yoksa
gelenek tarihte yaþanmýþ nostaljik bir dönemi
ifade etmiyor. Gelenek geçtiðimiz hafta kaybettiðimiz Sezai Karakoç üstadýmýzýn dediði gibi,
"Seni diriltecek deðil, dirilttirecek bir þey. Bakýlacak deðil kendisiyle diriltip yol alýnacak bir þey".
O yüzden bizde gelenek kelimesi bir birine ek
olarak ifade edilirken Batýda birbirine eklenerek
gelen þey demektir. Dolasýyla neye eklendiðimizi ve o eklediðimiz þeye ne kattýðýmýz bilmemiz
bizim gelenek anlayýþýmýzý ortaya koyuyor. Bugün genel olarak Ýslam dünyasýnda büyük bir
hazinenin üzerinde biraz tembelce oturan büyük bir kitle var. Bizim uyanýp o hazinenin deðerlerini bugüne taþýmamýz gerekiyor. Nasýl bir
zenginliðin varisleri olduðumuzu tekrar hatýrlamamýz gerekiyor" dedi.

"GENÇLÝÐE YATIRIM YAPMAYA
DEVAM EDECEÐÝZ"
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn da,

belediye olarak her kesimin hayatýný kolaylaþtýrmaya çalýþtýklarýný vurgulayarak, "Göreve geldiðimiz günden bugüne kadar en çok gençlere yatýrým yaptýðýmýzý görüyorum. Bu enerjiye, düþünceye nerden kapýlýyoruz, neden en çok gençlere
yatýrým yapýyoruz. Bunu Cumhurbaþkanýmýza
baðlýyoruz. Çünkü cumhurbaþkanýmýz gençlere

ÝHALE ÝLANI
ÇORUM ÝL SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ
HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ EROL OLÇOK
EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ BAÞHEKÝMLÝÐÝNDEN
Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðüne baðlý Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine tahsisli taþýnmaz üzerindeki hastane hizmet binasý içerisinde zemin katta yer alan 20 m² alanýn çiçekçi
- bijuteri yeri olarak kullanýlmak üzere 3 (üç) yýl süreli kiralama iþi 01/12/2021 Çarþamba günü saat
10.00'da 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu 45. Maddesi gereðince Açýk Teklif Usulü ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþtabipliðinde ihale edilecektir.
Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
1-Ýhale Konusu iþin niteliði, yeri ve miktarý:
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi hizmet binasý içerisinde zemin katta yer
alan 20 m² alanýn çiçekçi - bijuteri yeri olarak kullanýlmak üzere 1 (bir) yýllýk kira bedeli (Muhammen
Bedeli) 85.000,00 TL (Seksenbeþbin Türk Lirasý) olup, kira bedeli aylýk olarak peþin ödenecektir.
2- Geçici Teminat Tutarý:
Muhammen Bedelinin %30'u (yüzde otuzu) olan Geçici Teminat Tutarý 25.500,00 TL (Yirmibeþbinbeþyüz Türk Lirasý) Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinin Türkiye Halk Bankasý A.Þ. Çorum Þubesindeki TR030001200931200005000104 iban no.lu hesabýna yatýrýlacaktýr.
Geçici teminatýn banka mektubu olmasý durumunda banka mektubunun süresinin ihale ilan tarihi itibariyle en az 90 (doksan) gün veya süresiz olmasý gerekmektedir.
Ýhale dokümaný mesai saatleri içinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde
bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye iþtirak edecek isteklilerin Ýdarece onaylý ihale dokümaný satýn almalarý zorunludur. Ýhale doküman bedeli 200,00 TL (Ýkiyüz Türk Lirasý) olup, Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinin Türkiye Halk Bankasý A.Þ. Çorum Þubesindeki
TR030001200931200005000104 iban no.lu hesabýna yatýrýlacaktýr.
3-Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler:
3.1. Tebligat için adres beyaný, irtibat için telefon, faks no. varsa elektronik posta adresi.
3.2. Ýkametgâh Ýlmühaberi.
3.3. Gerçek kiþilerin T.C. kimlik numaralý nüfus cüzdaný fotokopisi veya onaylý nüfus kayýt örneði; (aslý ihale sýrasýnda ibraz edilecektir)
3.4. Gerçek kiþi olmasý halinde ilgilisine göre Esnaf ve Sanatkârlar Odasý siciline kayýt olduðunu ve
halen faaliyette olduðunu gösterir ihale tarihinin içinde bulunulan yýlda alýnmýþ belge,
3.5. Tüzel kiþilik adýna ihaleye iþtirak edeceklerin T.C. kimlik numaralý nüfus cüzdaný fotokopisi veya
onaylý nüfus kayýt örneklerine ilave olarak tüzel kiþiliðin vergi kimlik numarasýný, tüzel kiþiliðin idare
merkezinin bulunduðu yer mahkemesinden veya siciline kayýtlý bulunduðu ticaret veya sanayi odasýndan yahut benzeri mesleki kuruluþtan, 2021 yýlý içinde alýnmýþ Oda sicil kayýt belgesi ile tüzel kiþiliði temsile tam yetkili olduklarýný gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslý veya noter tasdikli örneði veya Ýdaremizce onaylanmýþ sureti,
3.6. Sabýka kaydýnýn bulunmadýðýna dair Savcýlýk Belgesi. (Gerçek kiþiler için)
3.7. Ýmza sirküleri veya Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi
3.8. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
3.9. Vekaleten ihaleye katýlma halinde, vekil adýna düzenlenmiþ, ihaleye katýlmaya iliþkin noter onaylý vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, iþ ortaklýðý olmasý halinde, noter tasdikli
iþ ortaklýðý beyannamesi, (Geçici teminat hariç, istenilen belgelerin her bir ortakça ayrý ayrý verilmesi
zorunludur.)
3.10. Ýhale þartnamesialýndý belgesi.
3.11. Ýlk ilan tarihi itibarý ile SGK ve vergi borcunun bulunmadýðýna dair belge,
3.12. Teklif mektubu,
3.13. Geçici teminata iliþkin belge,
3.14. Baðlý bulunduðu meslek veya esnaf odasýndan ihale ile ilgili ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin
içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ olan ihaleden men yasaðý almadýðýna dair belge,
3.15. Son 5 (beþ) yýl içerisinde alýnmýþ ve en az 1 (bir) yýl süreyle çiçekçi - bijuteri yeri iþletmecisi olarak hizmet verdiðini gösteren Resmi makamlarca onaylanmýþ bir belgeye sahip olacaktýr.
3.16. Belgelerin aslý yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunlarýn Noterce veya idarece onaylý olmasý gerekmektedir.
4- Ýstenilen belgeleri içeren ihale zarflarý 01/12/2021 Çarþamba günü saat 10.00'a kadar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine verilebilecektir. Belirlenen saatekadar idareye
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çok önemi veren, her zaman genç genç diyen ve
gençlerle beraber yol yürüyen bir liderimiz. Örnekliðimizi oradan alýyoruz. Gençlere yatýrým
yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandý.
Çorumlu Obasý hakkýnda da bilgi veren Baþkan Aþgýn, "1074 yýlýnda Çorum, Daniþmend Ahmet Gazi tarafýndan fethediliyor. Ýlk getirilen oymakta Çorumlu oymadýðý. Þehrimiz ismini de bu oymaktan alýyor.
Gençlerimiz tarihimizi bilsinler. Bu
topraklarýn nasýl vatan olduðunu,
bu bayraðýn nasýl özgürce dalgalandýðýný görsünler ve ondan sonrada yönlerini geleceðe çevirsinler.
Gelenekle gelecek arasýndaki buluþma noktasýnda burada gençlerimize dokunmak istedik. Oba konseptinde ilk gençlik kampýmýzý inþaa ettik. Bir çok kurumla protokol
imzaladýk. Her gün buraya 200300 öðrenci geliyor. Geçtiðimiz
günlerde de Cumhurbaþkanýmýzdan ödül aldýk" diye konuþtu. (ÝHA)

ÖDÜLLÜ OBA, bir ayda
3 bin 500 genci aðýrladý
Çorum Belediyesince inþa edilen ve Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'dan gençlik
hizmetlerine yönelik fiziki belediyecilik yatýrýmlarý alanýnda ödül alan Türkiye'nin ilk oba konseptli gençlik kampý bir ayda 3 bin 500 genci
aðýrladý.
Gençlerin eðlence ve eðitimi bir arada bulabilmeleri amacýyla Çorum Belediyesince
kent merkezine 5 kilometre mesafedeki Sýklýk
Tabiat Parký'na 20 bin metrekare alana sahip
gençlik kampý inþa edildi.
Türk tarihinde önemli yere sahip "kýl çadýr"
konseptiyle kurulan "Çorumlu Obasý Gençlik
Kampý", Dünya Etnospor Konfederasyonu
Baþkaný Bilal Erdoðan'ýn katýlýmýyla 13
Ekim'de hizmete açýldý.
Doðasý, manzarasý, tasarýmý ve atölyeleriyle kentin en önemli cazibe merkezlerinden biri
haline gelen kamp, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Baþkanlýðýnca "Gençlik ve Yerel
Yönetimler" yarýþmasýnda gençlik hizmetlerine
yönelik fiziki belediyecilik yatýrýmlarý alanýnda
birincilik kazandý.
Çorum Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, birincilik ödülünü Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan'ýn elinden aldý.
"TARÝHÝMÝZÝ, KÜLTÜRÜMÜZÜ,
ÝSLAM MEDENÝYETÝNÝ
GENÇLERÝMÝZE BU DOÐAL
ORTAMDA ANLATABÝLÝYORUZ"
Baþkan Aþgýn,"Çorumlunun yaptýðýný herkes yapamaz" sloganýyla Türkiye'de benzeri
olmayan bir gençlik kampý inþa etmek üzere
çalýþmalara baþladýklarýný ve obayý oluþturduklarýný söyledi. Gençlik obasýnda 28 metrekare geniþliðindeki 10 çadýrda her biri farklý
branþlarda atölyeler bulunduðunu belirten Aþgýn, "Ihlamur baský atölyesinden ebru atölyesine, marangoz atölyesinden mangala oyun alanýna, ok yapým atölyesine kadar farklý alanlarda etkinlikler yapýyoruz. Her çadýrda 10 öðrenci gece konaklayabiliyor. Dolayýsýyla 100 kapasitemiz var. Burada bir de 260 metrekarelik
otaðýmýz var. Burada 150 öðrenciye kadar da
strateji oyunlarý, geleneksel oyunlar gibi etkin-

liklerle tarihimizi, kültürümüzü, Ýslam medeniyetini anlatabiliyoruz." dedi.
Oba konseptiyle gençlere ecdadýn günlük
yaþam alanýný hayal ettirerek, fikir sahibi olmalarýný saðlamayý hedeflediklerini dile getiren
Aþgýn, þöyle devam etti:
"Bütün gücünü, enerjisini tarihten alan,
2023, 2053, 2071'e emin adýmlarla yürüyen bir
nesil olsun istiyoruz. Bir tarafta teknolojiyle uðraþan, teknoloji çaðýný yakalamýþ olan ama diðer taraftan da tarihini, kültürünü, medeniyetinin nereden geldiðini unutmayan, bu topraklarýn nasýl vatan yapýldýðýný unutmayan, 'Asýmýn
Nesli' dediðimiz nesil olsun istiyoruz. Çadýrlarýmýz her ne kadar tarihi görünümlü, orijinal keçi kýlýndan yapýlmýþ olsa da yalýtým, ýsýtma ve
aydýnlatmada teknolojiden istifade ettik. Bu sayede gençlerimizi her mevsim burada misafir
edebileceðiz."
"HEDEFÝMÝZ BÝR YILDA EN AZ 20 BÝN
GENCÝMÝZÝ OBAYLA BULUÞTURMAK"
Öðrencileri belediyenin servis araçlarýyla
gruplar halinde okuldan alýp obaya getirdiklerini ifade eden Aþgýn, þunlarý dile getirdi:
"Burada öðrencilerimize kampçýlýkla ilgili
donanýmlý arkadaþlarýmýz refakat ediyor. 1,5
ay oldu burasý açýlalý. Þu an 3 bin 500 gencimizi burada aðýrladýk. Hedefimiz bir yýlda en
az 20 bin gencimizi obayla buluþturmak, onlarý kýsa süreliðine de olsa dijital ortamdan bu
doðal ortama getirmek ve nitelikli zaman geçirmelerini saðlamak. Atölye çalýþmalarý, okçuluk
faaliyetleri, geleneksel oyunlarla birlikte hem
eðlence, hem eðitimi bir arada gençlerimize
sunuyoruz."
Kampýn Türkiye genelinde büyük beðeni
topladýðýný ve ödüle layýk görüldüðünü aktaran
Aþgýn, "Bir de ödül aldýk. Gençler için 2023,
2053, 2071 hedeflerini koyan Cumhurbaþkanýmýzdan, gençlere en çok deðer veren liderin
elinden bu ödülü almak bizim için büyük bir
onur" ifadesini kullandý.
Aþgýn, kamp alanýnda obanýn yaný sýra survivor alaný ve macera parký da kurmayý hedeflediklerini sözlerine ekledi.
(Haber Merkezi)
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Baþöðretmen'e saygý!

24 Kasým Öðretmenler Günü, tüm yurtta olduðu gibi Çorum'da da kutlandý.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri Baþöðretmenliði"ni kabul ettiði tarih olan ve 1981 yýlýndan bugüne "Öðretmenler Günü" olarak kutlanan 24 Kasým Öðretmenler Günü nedeniyle
Çorum'da etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler çer-

çevesinde ilk olarak Atatürk Anýtý'na çelenk konuldu. Törene, Ýl Milli Eðitim Müdürü Abdullah
Kodek, daire müdürleri, Milli Eðitim Müdür Yardýmcýlarý, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, öðretmenler, öðrenciler ile vatandaþlar katýldý.
Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nün çelengi Ýl Milli
Eðitim Müdürü Abdullah Kodek tarafýndan Ata-

türk Anýtý'na konuldu. Daha sonra saygý duruþunda bulunuldu
ve Ýstiklal Marþý'nýn okundu.
24 Kasým Öðretmenler Günü
kutlamalarý, Devlet Tiyatro Salonu'nda Ýnönü Anadolu Lisesi tarafýndan düzenlenen programla devam etti.
(Mehmet Halim Coþkun)

Coþkuyla kutlandý
Yeni öðretmenler

YEMiN ETTi
Çorum'da öðretmenlik mesleðine yeni
baþlayan öðretmenler
yemin etti.
Dün Devlet Tiyatro
Salonu'nda gerçekleþtirilen kutlama programýnda,
Çorum'da
mesleðe yeni baþlayan öðretmenler yemin etti. Kürsüye çýkan öðretmenler, "Türkiye
Cumhuriyeti
Anayasasýna, Atatürk
inkýlâp ve ilkelerine, Anayasada
ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliðine sadakatla baðlý kalacaðýma;
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarýný
Milletin hizmetinde olarak tarafsýz
ve eþitlik ilkelerine baðlý kalarak
uygulayacaðýma; Türk Milletinin
milli, ahlaký, insaný, manevi ve kültürel deðerlerini benimseyip, koruyup, bunlarý geliþtirmek için çalý-

þacaðýma; insan haklarýna ve
Anayasanýn temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karþý görev ve sorumluluklarýmý bilerek, bunlarý davranýþ
halinde göstereceðime namusum
ve þerefim üzerine yemin ederim"
diyerek görevlerine baþlamýþ oldu.
(Mehmet Halim Coþkun)

24 Kasým Öðretmenler
Günü, tüm yurtta olduðu Çorum'da da etkinliklerle kutlandý. 24 Kasým Öðretmenler
Günü münasebetiyle Ýnönü
Anadolu Lisesi tarafýndan
kutlama programý düzenlendi. Dün Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilen törene, Vali Mustafa Çiftçi, AK
Parti Milletvekili Erol Kavuncu, Ýl Garnizon Komutaný Albay Murat Serdar Emeksiz,
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Vali Yardýmcýsý
Murat Çaðrý Erdinç, Ýl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser,
Ýl Müftüsü Muharrem Biçer, Ýl
Milli Eðitim Müdürü Abdullah
Kodek, CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, MHP Ýl Baþkaný
Agah Karapýçak, daire müdürleri, kamu kurum ve kuruluþlarýn temsilcileri ile öðretmenler katýldý.
Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn
okunmasýyla baþlayan törende, Ýnönü Anadolu Lisesi Müdürü Nihat Þener yaptý.
Daha sonra emekli öðretmenler adýna ve yeni öðretmenler adýna birer konuþma
yapýldý. Ardýndan Ýl Milli Eðitim Müdürü Abdullah Kodek
ve AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, kürsüye çýktý.
Konuþmalarýn ardýndan
mesleðe yeni baþlayan öðretmenler yemin etti. Kutlama
programý, emekli öðretmenlere hizmet þeref belgeleri takdim edilmesiyle devam etti.

Daha sonra Öðretmenler
Günü nedeniyle öðretmenler
arasýnda yapýlan yarýþmalarda dereceye giren öðretmen-

lere ödülleri verildi.
Kutlama programý, Çorum
Güzel Sanatlar Lisesi öðretmenlerinin müzik dinletisiyle

devam etti.
Program, hatýra fotoðrafý
çektirilmesinin ardýndan sona
erdi. (Mehmet Halim Coþkun)

YENi KOMUTAN
GÖREVE BAÞLADI
Çorum Ýl Garnizon Komutanlýðýna atanan Albay Murat Serdar
Emeksiz, Çorum'da göreve baþladý.
Albay Ferhan Iþýk'ýn tayinin
çýkmasýnýn ardýndan yeni Garnizon Komutaný Murat Serdar

Emeksiz oldu.
Aydýn'da görev yaptýktan
sonra Çorum'a atanan Emeksiz,
Çorum'da 24 Kasým Öðretmenler Günü nedeniyle düzenlenen
kutlama programýna katýldý.
(Haber Merkezi)

Erdoðan'dan dikkat çeken 'ekonomi' çýkýþý
Dolar, altýn ve euro rekor kýrarken
Cumhurbaþkaný Erdoðan'dan dikkat çeken bir açýklama geldi. Erdoðan, "Bölgesinin ve dünyanýn siyasette sözü dinlenen, üretimiyle, ihracatýyla, istihdamýyla ekonomisi güçlü, sosyal ve kültürel etki alaný geniþ Türkiye'sine iki asýrdýr hiç olmadýðýmýz kadar yakýnýz." dedi. Son aylarda Merkez Bankasý'nýn seri faiz indirimleri sonrasý TL'deki deðer
kaybý sürüyor. Dolar 15.27 itibariyle
12.84 lira seviyesini görerek rekor tazeledi. Altýnýn gram fiyatý ise 750 lirayla
tüm zamanlarýn en yüksek seviyesini
gördü. Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan ise
AK Parti Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý'na katýlarak bir konuþma gerçekleþtirdi. Burada dikkat çeken ifadeler
kullanan Erdoðan, ekonomiye iliþkin de
görüþlerini aktardý.

Türkiye'de makroekonomide dengelerin tekrar yerine oturmaya baþladýðýný,
göstergelerin, ekonomideki pozitif yükseliþin artarak süreceðine iþaret ettiðini
söyleyen Cumhurbaþkaný Erdoðan þöyle devam etti: "Bölgesinin ve dünyanýn
siyasette sözü dinlenen, üretimi, ihracatý, istihdamý ve ekonomisiyle güçlü, sosyal ve kültürel etki alaný geniþ Türkiye'sine iki asýrdýr hiç olmadýðý kadar yakýnýz. Sizler iþte bu büyük misyonun, iþte bu büyük hedefin kendi þehirlerinizdeki uç beyleri olarak sadece bugüne
deðil, geleceðe de istikamet verecek bir
yerde duruyorsunuz.
AK Parti, milletimiz tarafýndan kurulan, milletimizin gösterdiði istikamette,
milletimizle birlikte yol yürüyen bir partidir. Yaptýðýmýz her eseri, her hizmeti milletimiz için hayata geçirdik. Yaþadýðýmýz
her badirenin üstesinden milletimizden

aldýðýmýz destekle geldik, bunun için
2023'e giden süreçte 84 milyon vatandaþýmýzýn her birinin kapýsýna gideceðiz, elini tutacaðýz, gönlünü kazanacaðýz. Onun için yan gelip durmak yok.
Çok gayret edeceðiz, çok koþacaðýz.
Þurada bir buçuk yýl kaldý, bunu en iyi
þekilde deðerlendireceðiz. Unutmayýnýz
bizim boþ býraktýðýmýz her yer, karþýmýzdakiler tarafýndan yalan, iftira ve çarpýtmayla doldurulacaktýr. Ülkeyi CHP'nin
yalanlarýna, iftiralarýna terk edemeyiz.
Türkiye'yi, 'helalleþme' deyip de, haleldar etmeye çalýþan, yani bozmaktan, lekelemekten, fesat çýkartmaya çalýþmaktan baþka iþ bilmeyen Kýlýçdaroðlu'nun
kifayetsizliðine terk edemeyiz. Meydaný
bölücü örgütün güdümündeki HDP'ye
de þehit yakýnlarýna sövmekten baþka
mahareti olmayan edepsizlere de býrakamayýz."
(Haber Merkezi)
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ÞEHiT AiLELERi VE GAZiLER
DERNEÐi BiNASI YENiLENDi
Milli Savunma Bakan Yardýmcýsý
hemþehrimiz Muhsin Dere'nin desteði ile Sungurlu Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði binasý yenilendi.
Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði
Baþkaný Seyfi Keyvanoðlu, yönetim
kurulu üyeleri Ömer Karaman, Bayram Kanat, Doðan Yazdýç ve Ýsmail
Turan ile birlikte Milli Savunma Bakan Yardýmcýsý Muhsin Dere'yi makamýnda ziyaret ederek derneklerine
yaptýðý desteklerden dolayý teþekkür
ettiler.
Dernek Baþkaný Seyfi Keyvanoðlu, Milli Savunma Bakan Yardýmcýsý
Muhsin Dere'nin geçtiðimiz günlerde
Sungurlu'ya geldiðinde Þehit Aileleri
ve Gaziler Derneði'ni de ziyaret etti-

ðini, bu ziyarette derneðin eksikleri
hakkýnda kendisine bilgi verdiklerini
belirtti. Dernek Baþkaný Keyvanoðlu,

Bakan Yardýmcýsý Muhsin Dere'nin
kýsa sürede derneðin ihtiyaçlarýný
karþýlayarak, binanýn da yenilenerek

modern hale geldiðini ifade etti.
Milli Savunma Bakan Yardýmcýsý
Muhsin Dere'yi makamýnda ziyaret
ederek dernekte yapýlan yenileme
çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdiklerini
anlatan Dernek Baþkaný Seyfi Keyvanoðlu, derneðe yaptýðý katký ve
yakýn ilgisinden dolayý kendisine teþekkür ettiklerini kaydetti. Keyvanoðlu, ziyaretten duyduðu memnuniyeti
dile getiren Bakan Yardýmcýsý Muhsin Dere'nin günün anýsýna heyete
plaket taktim ettiðini söyledi.
Seyfi Keyvanoðlu, ayrýca Þehit
Aileleri ve Gaziler Derneði'ne ilçede
her türlü destek olan Kaymakam Fatih Görmüþ'e de teþekkür etti.
(Haber Merkezi)

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

06:02
07:31
12:32
15:01
17:23
18:47

TARiHTE BUGÜN
1922- Edirne'nin kurtuluþu.
1924- Kazým Özalp Paþa, TBMM Baþkanlýðý’na seçildi
1925- Þapka giyilmesi konusundaki kanun,
TBMM'de kabul edildi. Kanun, 28 Kasým'da
yürürlüðe girdi. Kanun kabul edilirken, Rize'de
þapka ve diðer inkýlaplara karþý gösteriler yapýldý. Göstericilerden 8'i idama mahkûm edildi.
1948- Öðrenci velilerinin talebiyle, ilkokullara isteðe baðlý din dersi kondu.
1955- Bir yýl önce büyük bir yangýnla hasar
gören Kapalýçarþý yeniden açýldý
1958- Ahmet Adnan Saygun'un bestelediði
Yunus Emre Oratoryosu, BM'nin yeni çalýþma
dönemi dolayýsýyla New York'ta seslendirildi. Orkestra ve koroyu þef Leopold Stokowski yönetti.
1967- ABD Baþkaný Johnson'un Kýbrýs Özel
Temsilcisi Cyrus Vance, Atina'nýn önerilerini Ankara'ya getirdi. NATO Genel Sekreteri Brosio da
arabuluculuk için Ankara'ya geldi. BM Güvenlik
Konseyi, savaþtan kaçýnýlmasý çaðrýsý yaptý.
1968- Ýstanbul'da Dr. Siyami Ersek ve ekibi,
trafik kazasýnda ölen bir memurun kalbini bir
iþçiye taktý; hasta 39 saat yaþayabildi.
1979- Abdi Ýpekçi'nin katlinden sanýk Mehmet Ali Aðca, Kartal-Maltepe Askeri Ceza ve
Tutukevi'nden kaçtý.
1998- 55. Hükümet, gensoru ile düþürüldü.
Devlet Bakaný Güneþ Taner'in bakanlýk görevi
sona erdi. Baþbakan Mesut Yýlmaz, istifasýný
Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel'e sundu.
2001- Türkiye'nin ilk ve tek Yahudi müzesi olan
500. Yýl Vakfý Türk Musevileri Müzesi açýldý.
2009- Ýstanbul Barosu Baþkanlýðýnýn Danýþtay'a yaptýðý katsayý itirazý kabul edildi.
2009- Beþiktaþ, Manchester United takýmýný deplasmanda 1-0 yendi.
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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

ÇESÝAD'tan hemþehri ziyareti
ÇESÝAD yeni yönetim kurulu, Ýstanbul'da Çorumlu
hemþehrileri hýz kesmeden
ziyaret etmeye devam ediyor.
ÇESÝAD Baþkaný Mehmet
Yýldýrým, Baþkan Yardýmcýlarý
ve Yönetim Kurulu Üyeleri,
Sancaktepe Belediye Baþkaný hemþehrimiz Þeyma Döðücü'yü ziyaret ederek, ÇESÝAD'ýn Çorum ve Çorumlular'a dair projelerini anlattý.
Hemþehrimiz
Baþkan
Þeyma Döðücü ise maddi ve
manevi olarak her zaman Çorumlu hemþehrilerinin yanýnda olduðunu ve olmaya devam edeceðini ifade etti.
(Haber Merkezi)

ÇORUM
BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN
Ýþin Niteliði, Yeri ve Miktarý: Mülkiyeti Belediyemize ait Çepni Mahallesi, 352 ada 178 Parsel üzerinde kurulu Þehirlerarasý Otobüs Terminalinde bulunan 2 adet Ýþyeri;
S.No Ýþyeri No
1
52
2

53

Niteliði
Þehirlerarasý Otobüs
Yazýhanesi
Þehirlerarasý Otobüs
Yazýhanesi

1 yýllýk Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL)
126.000,00-TL+KDV
3.780,00TL
126.000,00-TL+KDV

3.780,00TL

Bedeller üzerinden; 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45. Maddesi gereðince açýk teklif arttýrma
usulü ile þartnamesi dahilinde 5 yýl müddetle ilanda belirtilen sýra numarasýndan baþlanarak ayrý ayrý kiraya verilecektir.
Þartname: Þartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðünden 2.000,00 TL karþýlýðýnda temin edilebilir ve görülebilir.
Ýhale Tarihi ve Yeri: 10.12.2021 Cuma günü saat: 14.30'da Belediyemiz Turgut Özal Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapýlacaktýr.
Ýsteklilerde Aranan Belgeler: A- Nüfus cüzdaný fotokopisi. B- Kanuni Ýkametgâh Belgesi. C- Türkiye' de tebligat için adres gösterilmesi. D- Tüzel Kiþi olmasý halinde Tüzel Kiþiliðin siciline kayýtlý olduðu Ticaret veya Sanayi Odasýndan veya Ýdare Merkezinin bulunduðu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðuna dair
belge, Noterden tasdikli imza sirküleri. E- Ýstekliler adýna vekâleten ihaleye katýlýnýyor ise istekli adýna teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iþtirak edenin Noter tasdikli Ýmza Sirküleri vermeleri. F- Ýstekliler, geçici teminatlarýný; belediyemiz veznesine veya belediyemizin, Ziraat
Bankasý TR98 0001 0000 7830 9681 3250 03, Vakýfbank Þubesi TR97 0001 5001 5800 7290 5439
01, Halk Bankasý Þubesi TR65 0001 2009 3120 0007 0000 01 ÝBAN numaralý hesaplarýndan birisine yatýrýlmasý, geçici teminat alýndý belgelerini komisyona vermeleri þarttýr. G- Þartname bedelinin yatýrýldýðýna iliþkin makbuz. H- Ýhaleye katýlacak olanlarýn, Belediye ye borcu olmadýðýna dair (taksitli
borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüðünden alacaklarý yazýyý Ýhale Komisyonunda belgelendirmeleri, Ý- Ýsteklilerin ortak giriþim olmasý halinde ortak giriþim beyannamesi ile ortaklarca imzalý ortaklýk
sözleþmesi vermesi, (ihale üzerinde kaldýðý takdirde noter tasdikli ortaklýk sözleþmesi verilir, ayrýca
grubun bütün ortaklarý idare ile yapacaklarý ihale sözleþmesini þahsen veya vekilleri vasýtasýyla imzalayacaklardýr. J- Ýhaleye katýlacak tüzel kiþilikler genel kurul ve yönetim kurullarýndan ihaleye girileceðine dair karar alýnmasý ve tüzelkiþiliði temsilen ihaleye katýlacak bir kiþiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir. K- Kamu Ýhale Kanunu ile 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununa göre ihalelere katýlma yasaðý olmadýðýna dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir. L- Þehirlerarasý otobüs yazýhanesi kiralayacaklarýn, Ulaþtýrma Bakanlýðýndan alýnmýþ olan (B1-D1-F1-F2) yetki belgelerinden en az birisine sahip olmasý þarttýr. M- Sabýka kaydý (Gerçek kiþiler için), tüzel kiþi olmasý halinde tüzel kiþiliði oluþturan gerçek kiþilerin Sabýka belgesi. N- Ýhalenin yapýlacaðý saatten önce, ihaleye katýlacaklarýn, yukarýda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayýp, Ýhale Komisyonuna teslim etmeleri þarttýr. Keyfiyet
ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
BASIN: 1497804

ÇUHA ÇÝÇEÐÝ
YAÐI
Ayýkulaðý, bahar çiçeði ve eþek otu gibi
isimlerle de anýlan çuha
çiçeði kökleri, çiçekleri ve
yapraklarý kullanýlabilen bir bitkidir. Ayrýca çuha çiçeði yaðý da kullanýlarak birçok hastalýða fayda saðlar.
ÇUHA ÇÝÇEÐÝ YAÐININ
FAYDALARI NELERDÝR?
- Günümüzde birçok kiþi tarafýndan
bilinen bir çeþit sinir hastalýðý olan multipl
skleroz yani MS rahatsýzlýðýna iyi gelir.
- Kronik yorgunluða iyi gelir ve uykunuzu düzene sokar.
- Kadýnlar için de oldukça önem taþýyan bir yaðdýr. Regl döneminde yani kadýnlarýn adet zamanlarýnda oluþan karýn
aðrýlarý, baþ aðrýlarý ve meme aðrýlarýna
iyi gelir.
- Hemoroid yani basura karþý da fayda saðlayan bir yaðdýr.
- Hiperaktivite durumundaki çok hareketli olan çocuklara iyi gelir.
- Alkol kullanan insanlarda aþýrý alkol
kullanýmýna karþý vücutta oluþan zehirlerin vücuttan atýlmasýna yardým eder.
- Kadýnlarýn menopoz döneminde
yarar saðlar. Menopoz döneminde kadýnlarýn sýklýkla yaþadýðý sýcak basmasý,
terleme ve duygusal olarak yaþanan deðiþiklikleri azaltýr.
- Kalbe fayda saðlar dolayýsýyla kalp
hastalýklarýna karþý koruma saðlar ve
kalp krizi geçirme riskini azaltýr.
- Diyabet rahatsýzlýðý olan kiþiler de
bu þifalý yaðý kullanabilirler. Þeker hastalýðýna karþý fayda saðlar.
- Vücuttaki týkanýk gözenekleri açarak akne ve sivilceleri yok eder.
- Sinir uyarýlarýnýn iletimini arttýrýr. Bunun sonucunda alzheimer yada farklý
beyin rahatsýzlýklarýna iyi gelebilir.
- Çuha çiçeði yaðý, C vitamini desteði ve ginkgo biloba ile kullanýlýrsa iktidarsýzlýk problemine karþý çözüm olabilir.
- Baðýþýklýk sistemini güçlendirici etkisi vardýr, hastalýklara kolay yakalanmamaya yardým eder.
- Obeziteye karþý da yarar saðlar.
Fazla kilolarýndan kurtulmak ve zayýflamak isteyen kiþiler de bu yaðý kullanabilir.
- Saçlarý parlatýr, saç dökülmesini
azaltarak güzel bir görünüme kavuþmaya yardým eder.
- Kolesterolü dengelemeye yardým
eder.
- Baþ aðrýlarýna iyi gelir, migrene karþý yarar saðlar.
- Öksürük ve göðüs aðrýlarýna iyi gelir. Ayrýca bronþit ve astým için de þifalý
bir yaðdýr.
KEMÝK HASTALIKLARININ
TEDAVÝSÝNDE KULLANILIR!
Kemikleriniz mi aðrýyor? Çuha çiçeði
yaðý kemik aðrýlarýný hafifletir, romatoid
artrit gibi kemik hastalýklarýna da fayda
saðlar. Ayný zamanda eklem aðlarýna da
iyi gelir. Eklem þiþliðini azaltýcý etkisi vardýr. Ayný zamanda özellikle yaþlý insanlarda görülen osteoporoz yani kemik erimesi rahatsýzlýðýný da önleyicidir.
ÇUHA ÇÝÇEÐÝ YAÐININ CÝLDE
FAYDALARI NELERDÝR?
Cilt problemleri birçok kiþinin canýný
sýkar. Bazý insanlar kuru cilde sahipken
bazý insanlar yaðlý ciltten þikayet eder.
Ayrýca sivilceler, akneler yada sedef hastalýðý, egzama gibi cilt rahatsýzlýklarý da
ciltle ilgili farklý sorunlardýr. Tüm bunlarýn
yanýnda cildimize iyi bakmak, genç tutmak ve güzel görünmek de herkesin derdi haline gelmiþtir. Çuha çiçeði yaðý ile
birçok cilt sorununa çözüm bulabilirsiniz.
CÝLDÝNÝZ KURUYOR MU?
Cildinizin kuru olmasýndan bu yüzden sürekli çatlamasýndan mý þikayet
ediyorsunuz? Çuha çiçeði yaðý ile cildiniz nemlenir ve kurumaktan kurtulur. Ayrýca yaðlý ciltler için de faydalý bir yaðdýr.
Cildin sýk yaðlanmasýndan ortaya çýkan
sivilceleri de yok eder.
YAÞLANMA KARÞITI
ÇUHA ÇÝÇEÐÝ YAÐI!
Birçok kiþi yaþlanmaktan korkar.
Özellikle hanýmlar daima genç görünmek ister. Yaþlanma karþýtý anti aging
özelliði olan birçok bitki mevcuttur. Çuha
çiçeði yaðý da yaþlanmaya karþý kullanýlabilecek genç görünmeye yardým edecek bir bitkidir.
EGZAMA VE SEDEF HASTALIÐI
GÝBÝ CÝLT HASTALIKLARINA
KARÞI ÇUHA ÇÝÇEÐÝ YAÐI!
Cildinizde sedef hastalýðý yada egzama mý var? Özellikle el, dirsek yada dizlerde kendini gösteren yaralar birçok kiþiyi rahatsýz eder. Çuha çiçeði yaðý sayesinde egzama yada sedef hastalýðýna
karþý þifa bulunabilir.
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CHP, emektar
eðitimcileri unutmadý
Türk Tarým Orman-Sen'de
Yusuf Bayçelik dönemi
Türk Tarým Orman Sendikasý 17
No'lu Çorum-Çankýrý Yozgat Þubesi 7. Dönem Olaðan Genel Kurulu,
gerçekleþtirildi.
Kentteki bir düðün salonunda
yapýlan genel kurula, MHP Çorum
Ýl Baþkaný Agah Karapýçak, MHP
Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Reþit
Büzkaya, Türk Tarým Orman Sen
Genel Baþkan Yardýmcýsý Selim
Sarý, Çorum TÜRKAV Ýl Baþkaný Ýsmail Deli, Çorum Ziraat Mühendisleri Odasý Baþkaný Necati Gül 'ün
yaný sýra sivil toplum kuruluþlarý katýldý.
Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan genel kurulda kongre divan teþekkülü, yönetim kurulu ve denetim
kurulu faaliyet raporlarý
okunarak ibra edildi.
Gündem gereði yönetim,
denetim ve disiplin kurulu
ve genel merkez delegelerinin seçimine geçildi.

Seçim sonucunda Türk Tarým
Orman Sendikasý 17 No'lu ÇorumÇankýrý Yozgat Þubesi baþkanlýðýna Yusuf Bayçelik seçildi.
Türk Tarým Orman Sendikasý
Çorum Ýl Baþkanlýðý Yönetimi aþaðýdaki isimlerden oluþtu: "Yusuf
Bayçelik -17 No'lu Çorum-Çankýrý
Yozgat Þube Baþkaný, Fatih TorunMali Ýþlerden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý, Burak Dölcü- Basýn ve
Sosyal Ýliþkilerden Sorumlu Baþkan
Yardýmcýsý."
(Haber Merkezi)

Yusuf Bayçelik

CHP Çorum Ýl Baþkaný
Mehmet Tahtasýz, 24 Kasým
Öðretmenler Günü nedeniyle
bazý emekli öðretmenleri
evinde ziyaret ederek günlerini kutladý.
Tahtasýz, beraberinde Ýl
Kadýn Kollarý Baþkaný Kamile
Anar ve Merkez Ýlçe Kadýn
Kollarý Baþkan Yardýmcýsý
Gülsemin Türkoðlu ile birlikte
emektar eðitimcileri ziyaret
etti.
Günün anýsýna birer çiçek
takdim ederek 24 Kasým Öðretmenler Günü'nü kutlayan
Tahtasýz ve beraberindekiler,
anlamlý bir etkinliðe imza attý.
Bu çerçevede; Köy Enstitüsü mezunu emekli öðretmen Bekir Buðdaycý ve Ali
Nazmi Er ziyaret edildi.
Ziyaret sýrasýnda emekli
eðitimcilerin hatýralarý konuþularak, geçmiþ dönemdeki
eðitim anlayýþý ile günümüz
eðitim sistemi arasýndaki
farklýlýk gündeme getirildi.
Emekli öðretmenler, bu
anlamlý günde kendilerini

unutmayan CHP Ýl Baþkaný
Mehmet Tahtasýz ve beraberindekilere teþekkür etti.
Tahtasýz, "Baþta Baþöðretmenimiz Mustafa Kemal
Atatürk ve þehit öðretmenlerimiz olmak üzere, ebediyete
intikal etmiþ tüm öðretmenlerimizi saygý, sevgi ve minnetle anýyor; Atatürk ilke ve devrimleri ýþýðýnda, büyük bir
gayret ve özveriyle, zorlukla-

ra göðüs gererek, yýlmadan,
usanmadan, kararlýlýkla ülkemizi, muasýr medeniyetler seviyesine çýkartmak için gecesini gündüzüne katan deðerli
öðretmenlerimizin bu güzel
gününü kutluyor, sevgi ve
saygýlarýmý
sunuyorum.
Emekli olan öðretmenlerimize de saðlýklý, huzurlu bir
ömür diliyorum" dedi.
(Haber Merkezi)

TEMÝZLÝK HÝZMETÝ ALINACAKTIR
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
2022 Yýlý Ev Temizlenmesi Hizmet Alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açýk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alýnacaktýr. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN
: 2021/766280
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
b) Adresi
: Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 364 2250810/1452 - 364 212 55 71
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve e-imza kullanýlarak indirilebileceði internet sayfasý
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu hizmet alýmýn
a) Adý
: 2022 Yýlý Ev Temizlenmesi Hizmet Alýmý
b) Niteliði, türü ve miktarý
: Belediyemiz tarafýndan sosyal yardým hizmetleri kapsamýnda
yardýma muhtaç, yaþlý, hasta, kimsesiz, engelli ve benzeri
dezavantajlý durumda olan vatandaþlarýmýza ait 1200 adet evin
temizliði Hizmet Alýmý
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer: Çorum Belediyesi Mücavir Alan Sýnýrlarý içerisinde bulunan
idarece belirlenen evler
ç) Süresi/teslim tarihi
: Ýþe baþlama tarihi 01.01.2022, iþin bitiþ tarihi 31.12.2022
d) Ýþe baþlama tarihi
: 01.01.2022
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.12.2021 - 10:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý / Turgut Özal Ýþ haný /
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Konferans Salonu / Yeniyol Mah. Gazi 4. Sok. No : 4/310
Kat :4 / ÇORUM
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý unsurlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren 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 bilgileri.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu
gösteren belgeye iliþkin bilgiler,
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 deneyimini gösteren belgelere iliþkin bilgiler:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde Yapýlmýþ Her türlü Ev Temizliði, Cami Temizliði, Bina Temizliði vb.
iþler yapmýþ olmak Benzer Ýþ olarak deðerlendirilecektir.
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 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (R) : Diðer Hizmetler/0,80
Aþýrý düþük teklif deðerlendirme yöntemi: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1497995

CHP'de parti okulu eðitimleri baþladý
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP), "parti okulu" eðitimlerini sürdürüyor.
CHP Çorum Ýl Baþkanlýðý'nda Karadeniz Bölge Ko-

ordinatörü Galip Dinçer
Cengiz'in katýlýmý ile eðitim
programý düzenlendi.
Eðitime, Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Merkez Ýlçe

Baþkaný Ulaþ Tokgöz, ilçe
baþkanlarý, il ve ilçe eðitim
sorumlularý ile bazý parti yöneticiler katýldý.
(Haber Merkezi)

Oðuzlar'da hummalý
parke çalýþmasý
Oðuzlar Belediyesi tarafýndan Gölbaþý Mahallesi Kirenciler ve Çavdarlar küme evleri,
Mehmet Yýldýrým Caddesi, Karadonlu Mahallesi Saðlýk Ocaðý Sokak'ta parke çalýþmasý
yapýlýyor.
Oðuzlar Belediye Baþkaný Muzaffer Yýldýrým yapýmý devam eden Kirenciler ve Çavdarlar küme evleri bölgelerindeki parke çalýþmalarý ile Acarlar ve Goceyeni küme evleri bölgelerinde baþlatýlacak çalýþmalar öncesi incelemelerde bulundu. Çalýþmalar ile ilgili bilgi veren Oðuzlar Belediye Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, "Ýlçemizin her yeri þuanda þantiye gibi her
noktada ayrý bir parke çalýþmasý yapýlýyor. Ýl-

çemizde bir tarafta Kirenciler ve Çavdarlar küme evleri bölgesinde hemþerilerimizin talepleri üzerine yaptýðýmýz parke çalýþmasý sona
yaklaþýyor, diðer tarafta doðalgaz ve alt yapý
çalýþmalarý sonrasýnda Mehmet Yýldýrým Caddesi ve Saðlýk Ocaðý Sokak'ta çalýþmalar büyük bir hýzla yürütülüyor. Acarlar ve Goceyeni
bölgelerinde de hemþerilerimizin talepleri üzerine bölgede incelemelerde bulunup bu bölgemizde yapýlacak çalýþmalarý da programýmýza
ekledik. Daha yaþanýlabilir bir Oðuzlar için,
halkýmýza hizmet etmek için gönül belediyeciliði ile durmaksýzýn çalýþýyoruz" ifadelerini kullandý.
(Haber Merkezi)
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Ali
Ali Kýnýk,
Kýnýk, Çorum'da
Çorum'da
konser
konser verecek
verecek
Ünlü sanatçý Ali Kýnýk, Ülkü
Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Þubesi'nin düzenleyeceði konsere katýlacak. Kýnýk, 3 Ocak 2022
tarihinde Atatürk Spor Salonunda
konser verecek.
Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür
Vakfý Çorum Þube Baþkaný "Çorum
Ülkü Ocaklarý olarak; salgýn sebebiyle uzun zamandýr kültür sanat
faaliyetlerine ara vermek zorunda
kalmýþtýk. Yeni dönemde, gönüldaþlarýmýz arasýnda birlik ve beraberliðe katký sunacaðýný, moral ve

Ortaköy'de kadýnlar,
ekonomiye katký saðlýyor
Ortaköy ilçesinde Halk
Eðitim Merkezi bünyesinde
kurulan oyuncak atölyesi
kadýnlara ekonomik katký
saðlýyor.
Ýlçe Halk Eðitim Merkezinde kurulan oyuncak atölyesi ilçe kadýnlarýnýn ekonomisine katký saðlýyor.
Kaymakam Abdülhamit

motivasyon saðlayacaðýný düþündüðümüz kültür sanat etkinlikleri
ile de camiamýzýn ve hemþehrilerimizin karþýsýna çýkacaðýz" dedi.
Sevilen sanatçý Ali Kýnýk ve Alperen Kekilli'nin sahne alacaðý
konserin "Cumhuriyete Yüzyýllýk
Yemin, Adým Adým Turan" temasýyla yapýlacaðýný ifade eden Orhan
Tosik, "Kardeþlik hukuku, birlik beraberlik ruhu ile programýmýza teþrif edecek bütün konuklarýmýza
þimdiden teþekkür ediyorum" diye
konuþtu.
(Haber Merkezi)

Mutlu ile birlikte çalýþmalarý
yakýndan takip eden Ortaköy Belediye Baþkaný Taner
Ýsbir, "Çalýþmalar ve ailelerimize saðlamýþ olduðu ekonomik katkýlardan dolayý Ýlçe Kaymakamýmýz Abdülhamit Mutlu'ya ilçe halkým
adýna teþekkür ediyorum"
dedi.
(Haber Merkezi)

SONBAHAR

temizliði baþladý
Çorum Belediyesi, sonbaharýn gelmesiyle birlikte kaldýrým ve yol kenarlarýnda oluþan
yapraklarý temizlemek için
mýntýka temizliklerini aralýksýz
sürdürüyor.
Çorum'un temizlikte marka
bir þehir olduðunu, yaptýklarý
çalýþmalarla Çorum'u daha temiz bir þehir haline getirdiklerini ifade eden Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat,
"Þehir merkezinde sonbahar
aylarýnýn gelmesiyle birlikte
kaldýrým ve yol kenarlarýnda
oluþan yapraklarýn süpürülmesi konusunda mýntýka temizliklerimize ara vermeden
devam ediyoruz" dedi.
Yaðbat, "Ekiplerimiz her
gün þehrimizin dört bir yanýnda temizlik çalýþmalarýný sürdürüyor. Kaldýrým ve yol kenarlarýnda yapraklarý süpürüyor, cep yerlerinde ise temizlik
çalýþmalarýmýzý aralýksýz sürdürüyoruz" diye konuþtu.
(Mahmut Emin Söylemez)

Sel felaketinde görev yapan gönüllülere teþekkür belgesi
Çorum Valiliði tarafýndan Sinop'ta meydana gelen sel felaketinde görev yapan 20 AFAD gönüllüsüne teþekkür belgesi verildi.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Sinop'un Ayancýk ilçesinde meydana
gelen sel felaketinin ardýndan gönüllü olarak görev yapan 20 AFAD
gönüllüsünü Valilikte aðýrladý. Vali
Mustafa Çiftçi, özverili çalýþmalarý
nedeniyle gönüllülere teþekkür belgesi takdim etti.
Gönüllülerle bir süre görüþen
Vali Çiftçi, yaptýklarý görevin çok
önemli olduðunu belirterek, teþekkür etti. (Mahmut Emin Söylemez)

ÖÐRETMEN LÝSESÝ
CADDESÝNE ASFALT
Çorum
Belediyesi
þehrin trafiðini rahatlatacak alternatif
yollar açmaya ve bu yollarý tamamlayýp vatandaþýn hizmetine
sunmaya devam ediyor.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Öðretmen
Lisesi Caddesinde baþlayan asfalt çalýþmalarýný yerinde inceleyerek Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper
Zahir'den çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý.
Þehrin trafiðini rahatlatacak yeni yollar açtýklarýný,
bu yollarýn alt ve üstyapýlarýný tamamlayýp hizmete
sunduklarýný belirten Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, alternatif ve sürdürülebilir ulaþým araçlarýn
yoðunluðunu da kaldýracak ve destekleyecek geniþlikte yeni yollar planladýklarýný vurguladý. Belediye
Baþkaný Aþgýn, "Bu bölgedeki yeni yapýlaþmayla birlikte yoðun bir þekilde kullanýlan Öðretmen Lisesi
Caddesi'nin ilk olarak altyapýsýný tamamladýk. Daha
sonra yolumuzu saðlamlaþtýrarak dolgu ve mekanik
çalýþmalarýný yaptýk. Toplam 6 bin metre uzunluðundaki bordür çalýþmalarýnýn ardýndan ekiplerimiz 800
metre uzunluða sahip tek þeridin asfalt çalýþmasýna
baþladý. Caddemiz tamamlandýðýnda, yeni kavþaklarý
ve bisiklet yoluyla hemþehrilerimizin hizmetinde olacak" diye konuþtu.
(Haber Merkezi)

'Sýfýr Atýk'ýn önemi anlatýlýyor
Çorum Belediyesi Sýfýr Atýk Projesi'nin
uygulanmasýna yönelik seminerlerine Kadýn Kültür ve Sanat Merkezlerinde devam
ediyor. Temizlik Ýþleri Müdürlüðümüzün Sýfýr Atýk Projesi'nin uygulanmasýna yönelik
bilgilendirici seminerlerinin büyük bir hýzla
devam ettiðini ifade eden Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat, her yaþ ve gruptan vatandaþý sýfýr atýk konusunda bilgilendirmeye devam ettiklerini söyledi.
Kadýn Kültür ve Sanat Merkezlerinde görevli eðitmenlere ve kursiyerlere verdikleri
seminerle atýk nedir, atýk türleri, sýfýr atýk
nedir, atýk pil, bitkisel atýk yað, inþaat ve
moloz atýklarý, geri dönüþüm nedir, atýklarýn
ayrýþtýrýlmasý, geri dönüþümün faydalarý,
israfýn önlenmesi, ekonomiye katký saðlamasý, kaynaðýnda ayrýþtýrýlmasý, atýk miktarýnýn azaltýlmasý ve doðal kaynaklarýn verimli bir þekilde kullanýlmasýnýn çevre için
önemine deðindiklerini ifade eden Yaðbat,
seminer sonunda katýlýmcýlara poþet kullanýmýný azaltmak için bez çanta ve daha yeþil bir Çorum için tohumlu kalem hediye ettiklerini vurguladý.
(Bahattin Sümüþ)

