‘Kabadayýlýklara
geçit vermeyeceðiz'

70 farklý okula Tasarým
ve Beceri Atölyesi

DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroðlu ve emniyet
güçleri arasýnda tartýþma yaþandý. Tartýþmanýn ardýndan Emniyet Genel Müdürlüðünün yayýmladýðý açýklamaya tepki geldi. DEVA Partisi Çorum Teþkilatý, parti
binasýnda bir araya gelerek bir basýn açýklamasý yaptý.
81 ilde eþ zamanlý olarak gerçekleþtirilen basýn açýklamasýnda Emniyet Genel Müdürlüðünün hukuksuzluk
ve kabadayýlýða göz yumduðu belirtildi. 4’TE

Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünün Doðu Karadeniz Projesi
Bölge Kalkýnma Ýdaresi desteðiyle hayata geçireceði iki projede
imzalar atýldý. Bir projeyle 70 okulda Tasarým ve Beceri Atölyesi
kurulacak, bir diðer projeyle ise Psikolojik Ýlk Yardým ve Travma
Önleme Merkezi hayata geçirilecek. 6’DA
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Çorum ziyaretinde
Bakan Akar'ýn Acemi Birliði
ve savunma sanayii ile ilgili
müjdeler vermesi bekleniyor.

BAKAN AKAR
CORUM'A GELiYOR
Milli Savunma Bakaný Hulusi Akar,
önümüzdeki günlerde Çorum'a gelecek.
AK Parti Genel Merkezi tarafýndan
düzenlenen Ýl Baþkanlarý Toplantýsý'nda
Milli Savunma Bakaný Hulusi Akar ile
görüþen AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf
Ahlatcý, Bakan Akar'ý Çorum'a davet etti.
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý,
daveti üzerine Bakan Akar'ýn Haziran ayý
sonu veya Temmuz ayý baþýnda
Çorum'u ziyaret edeceðini söyledi.

AK Parti
Ýl Baþkaný
Av. Yusuf
Ahlatcý

l SAVUNMA SANAYÝ ÝÇÝN
ÖNEMLÝ GÖRÜÞME

Edindiðimiz bilgilere göre Türkiye'nin
güçlü savunma sanayisinde Çorum'un
da katký saðlamasý amacýyla çalýþmalar sürüyor. Bu kapsamda Bakan Akar,
Çorumlu sanayiciler ve iþ adamlarýyla
bir araya gelerek savunma sanayi için
yapýlabilecek çalýþmalarý deðerlendirecek. Bakan Akar'ýn Çorum sanayicisine
müjdeler vermesi de bekleniyor.

l ACEMÝ BÝRLÝÐÝ ÝÇÝN

MÜJDE BEKLENÝYOR

Çorum'a yapýlmasý planlanan ancak
bugüne kadar bir geliþme kaydedilemeyen Acemi Birliði konusu da Bakan
Akar'ýn ziyaretinde gündeme gelecek.
Acemi Birliði'nin yapýlmasý planlanan
bölgede incelemelerde bulunacak olan
Bakan Akar'ýn Çorum ziyaretinde bu
konuyla ilgili bir müjde vermesi
bekleniyor. - HABERÝ 4’TE

Milli Savunma Bakaný
Hulusi Akar

Baðcý: Þuþa Beyannamesi,
Türkiye'nin ekonomik
hedeflerine hizmet edecek

Azeri yazar, yeni kitabý için Çorum'da
Caminin musluklarýný
çalan zanlý tutuklandý
Türkiye'deki þehitlikleri gezerek kahramanlýk hikayelerini
kitaplaþtýrmaya hazýrlanan yazar Gülsüm Adilqýzý, Çorum'da Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn misafiri oldu. Çorum Þehitliði'ni
Baþkan Aþgýn ile birlikte gezerek bilgi alan Adilqýzý, 15 Temmuz Þehitler
Müzesi'ni de ziyaret etti. Ziyaretlerde duygu dolu anlar yaþayan Azeri
Yazar, "Burada bu kahramanlarý görünce çok duygulandým. Bir daha
hissettim ki kimse Türkü yenemez" diye konuþtu. 5’TE

TÜGVA YAZ
OKULU AÇILDI
Türkiye Gençlik Vakfý (TÜGVA) Çorum
Ýl Temsilciliði tarafýndan hayata geçirilen Yaz
Okullarý projesi kapsamýnda eðitimler baþladý.
Kentte altý okulda gerçekleþtirilen eðitimlere
veliler ve gençler yoðun ilgi gösterdi.
Kur'an-ý Kerim dersi ile baþlayan yaz okulu,
sportif faaliyetlerle devam etti. Yaz okulu,
ilerleyen günlerde yüzme ve binicilik faaliyetleri
ile devam edecek. 8’DE

Çorum'da Çepni Mahallesi Fen Lisesi
Sokak üzerinde bulunan bir caminin
þadýrvanýnda bulunan musluklar çalýndý. Cami görevlilerinin ihbarýyla harekete geçen Emniyet Müdürlüðü ekipleri, þüpheliyi Osmancýk'ta musluklar ile
birlikte yakaladý. Zanlý, "mabetten hýrsýzlýk ve mala zarar verme" suçundan
çýkarýldýðý mahkemece tutuklanarak
cezaevine gönderildi. 3’TE

Çorum Belediyesinin satýn aldýðý yeni otobüsler þehre geldi. Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, toplu taþýma hizmeti veren firmaya mesaj verdi.

gücümüz var'
YARI OLÝMPÝK YÜZME HAVUZLARI KISA
SÜRE ÝÇERÝSÝNDE AÇILACAK 8’DE

'Kurbanlýk fiyatlarý bir
yýlda yüzde 30 arttý'
Türkiye Kasaplar Federasyonu Baþkaný
Osman Yardýmcý, sayýlý günlerin kaldýðý Kurban
Bayramý'nda Türkiye'nin kurbanlýk sýkýntýsý
yaþamayacaðýnýn altýný çizerek, küçükbaþ
hayvanýn 62, büyükbaþýn ise 65 TL'den kilogram
fiyatýnýn belirlendiðini kaydetti. Yardýmcý, geçen
yýla oranla kurbanlýk fiyatlarýna yüzde 25-30
oranýnda zam geldiðini bildirdi. 2’DE

‘Bu hizmeti verecek
Çorum Belediyesi, toplu ulaþýmý saðlamak amacýyla çalýþmalarýný
sürdürüyor. Bugüne kadar 18 adet otobüs kamulaþtýrýlýrken, sipariþi verilen beþ otobüs de dün itibariyle kente ulaþtý. Toplu taþýma
hizmeti veren Hitit Ulaþ A.Þ.'ye isim vermeden seslenen Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, verilen destekleri hatýrlatarak,
"Bunca desteðimize raðmen toplu ulaþým hizmetini düþürürlerse
bundan sonra yapacak bir þeyimiz olmayacak" dedi. 5’TE

OSMANCIK'A BÝN TON
ASFALT DESTEÐÝ 8’DE

Cahit Baðcý

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi, eski
Çorum Milletvekili ve hemþehrimiz
Cahit Baðcý, Türkiye ile Azerbaycan'ýn ticari ve siyasal
geleceðini deðerlendirdi. Þuþa
Beyannamesi'nin ticaret
için önemine
deðinen Cahit
Baðcý,
"Þuþa Beyannamesi'ni Türkiye'nin ekonomik olarak hedeflerinin de gerçekleþmesine hizmet edecek
bir anlaþma olarak
görüyorum" þeklinde konuþtu. 4’TE

ADALETÝN
BU MU
DÜNYA?
HABERÝ
ÝZLEMEK ÝÇÝN
KODU OKUTUN

ZAMLARA RAÐMEN AKARYAKIT
SATIÞLARI ARTIYOR 3’TE

- YAZISI 2’DE

Cümle Mühendisi

MÝLLETVEKÝLLERÝNE
AÇIK ÇAÐRI 2’DE
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ADALETÝN
BU MU DÜNYA?

Yardýmcý: Geçen
yýla oranla kurbanlýk
fiyatlarýna yüzde
25-30 oranýnda
zam geldi
Türkiye Kasaplar Federasyonu Baþkaný Osman Yardýmcý, sayýlý günlerin kaldýðý
Kurban Bayramý'nda Türkiye'nin kurbanlýk
sýkýntýsý yaþamayacaðýnýn altýný çizerek,
küçükbaþ hayvanýn 62, büyükbaþýn ise 65
TL'den kilogram fiyatýnýn belirlendiðini
kaydetti. Yardýmcý, geçen
yýla oranla kurbanlýk fiyatlarýna yüzde 25-30
oranýnda zam
geldiðini bildirdi.
Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et
Ürünleri Esnaf
ve Sanatkarlarý
Federasyonu
Baþkaný
Osman Yardýmcý,
Osman Yardýmcý
yaklaþan Kurban Bayramý öncesi kurbanlýk durumu ve
fiyatlar hakkýnda açýklamalarda bulundu.
"VATANDAÞIMIZ GÝTSÝN RAHAT
RAHAT KURBANINI ALSIN"
Kurban Bayramý yaklaþýrken her zaman ortaya, 'kurban yok, kurbanýmýz az'
þeklinde söylemlerin atýldýðýný dile getiren
Yardýmcý, böyle bir durumun ise söz konusu olmadýðýnýn altýný çizdi. Bu yýl canlý
hayvan kilogram fiyatýnýn küçükbaþ 62,
büyükbaþ 65 TL olarak belirlendiðini kaydeden Osman Yardýmcý, "Vatandaþýmýz
gitsin rahat rahat kurbanýný alsýn. Ama
kurbaný kesmek, pay etmek, parçalamak
ayrý bir ücrete tabidir. Tabii ki kesimin, parçalamanýn bir fiyatý pazarlýk payý olur. Bu
da üreticimize destek olsun" diye konuþtu.
"DÝÐER MAMULLERE YÜZDE 300
ZAM GELÝRKEN, ETE YÜZDE 30
GELMÝÞ BÜYÜK BÝR PARA DEÐÝL"
Yardýmcý, geçen yýla oranla bu yýl kurbanlýklara yüzde 25-30 oranýnda bir zam
olduðunu belirterek, "Diðer mamullere
yüzde 200-300 zam gelirken, ete yüzde
30 gelmiþ çok büyük bir para deðil. Bizim
üreticimizde bunu yemle besliyor. Kurbancýlýk ayrý bir sektör, bunu bilmeleri gerek,
kurbanla, besicilik, kesimlik hayvan ayrý
bir sektör. Kurbancýlýk 1-1,5 sene beklemek zorunda kalýyor. Onun için ne vatandaþýmýz üzülsün, ne de esnafýmýz üzülsün. Tüm esnaflarýmýz kurbanda vatandaþa hizmet için hazýr" diye konuþtu.
"KURBANDA MAL VARLIÐIMIZ,
ETÝMÝZ YETERLÝ"
Küçükbaþýn 250-300 TL'ye kesiminin
yapýldýðýný kaydeden Yardýmcý, "Bugün
pazara giden kiþi canlý 50 kilo bile desen 3
bin 200, 3 bin 500 TL'ye küçükbaþýný alabilir. Yani öyle büyük bir zam yok. Yani
zannediyorlar ki kurbaný geçen sene aldýk
3 bine bu sene alacaðýz 10 bine yok öyle
bir þey. Her sene spekülasyon yapýlýr,
'hayvan yok, kurban yok' böyle bir durum
yok. Kurbanda mal varlýðýmýz, etimiz, hayvanýmýz yeterli. O hayvanlarý kesecek kasabamýz da yeterlidir" ifadelerini kullandý.
Yardýmcý, ithal kurbanlýk gibi bir durumun söz konusu olmadýðýný sözlerine ekledi.
(Haber Merkezi)

Herkese Merhaba; bu hafta bu zamana kadar
yazdýðým bütün konu ya da olaylarýn üzerinde
olan ve mutlaka herkesin kendinden bir þey bulabileceði bir konu hakkýnda yazmak istedim. Düþündüm, araþtýrdým, ölçtüm biçtim tarttým. Her
açýdan deðerlendirmek ama son kararý yine size
býrakmak istedim. Adaleti titizlikle ayakta tutan
herkese selam olsun…
Kelime anlamý olarak baktýðýmýzda '' hak ve
hukuka uygunluk, hak ve hukuku gözetme ve yerine getirme, doðruluk'' anlamlarýna gelir adalet
kelimesi. Kök olarak ''adil' kelimesinden türemiþ
ve '' adil olma durumu'' olarak da nitelendirilebilir.
Genellikle bizde ''eþitlik'' kelimesiyle karýþtýrýlýr
ama ortada ciddi bir yanlýþ anlaþýlma vardýr.
Eþit olmak demek; adil olmak demek deðildir.
Sýnýftaki bir öðretmenden örnek vereyim. Eðer bir
öðretmen sýnýftaki bütün öðrencilerine sözlü notu
olarak 90 verirse eþit davranmýþ olur; ama adil olmaz. Çünkü o sýnýftaki tüm öðrencilerin ayný anda o sözlü notunu hak etmiþ olmasý imkansýza
yakýndýr. Mutlaka farklýlýklar olmalýdýr; nasýl ki kiþiler arasýnda bir fark varsa; notlar konusunda da
bir fark olmalýdýr. Ancak maalesef þu an ülkemizde böyle bir durum söz konusu deðil. Eðitimde
eþitlikten bahsediyoruz ama adil olamýyor; þartlarý adil bir hale getiremiyoruz. Kendi çocuklarýmýzýn kaderlerini kendi ellerimizle mahvediyoruz.
Okula, sýnýfa, derse ve hatta öðretmenin notuna

bile karýþýyoruz. Sýnýfta kalmayý da ortadan kaldýrdýk; her öðrenci çalýþsýn ya da çalýþmasýn bir
þekilde okuldan mezun olabiliyor artýk ve sonuç
çoðu zaman hüsran oluyor.
Geçtiðimiz hafta sonu yine memleketimin her
bir köþesinde sýnava giren öðrenciler ve onlarý
bekleyen velilerle karþýlaþtýk. Birçok öðrencinin
sýnavdan sonraki tavrý zaten durumu gayet net
bir þekilde açýklýyordu bizlere; okulda bütün notlarý yüksek olan bir öðrencinin sýnavda yeterli bir
puan alamamasý sizce normal mi? Öðrencinin
karnesine baktýðýnýzda bütün derslerinde baþarýlý olduðunu düþünüyoruz ama gerçekte birçok þeyi öðrenmeden hayata baþladýðýnýn da farkýna
varýyoruz. Kendi çocuklarýmýza bile ''adil''davranamýyor; adil bir gelecek sunamýyoruz.
Diðer taraftan baktýðýmýzda bir de iþin '' ahlak''
boyutu var. Hakkaniyet ve eþitlik ilkelerine göre
uygun yaþamaya da ahlaki erdem ya da ahlaki
adalet denir. Adâlet, "davranýþ ve hükümde doðru olmak, hakka göre hüküm vermek, eþit olmak
anlamýndadýr. Adâlet, Kur'ân-ý Kerîm'de ve hadislerde genellikle "düzen, denge, denklik, eþitlik,
gerçeðe uygun hükmetme, doðru yolu izleme,
dürüstlük, tarafsýzlýk" gibi anlamlarda kullanýlmýþtýr. Hadi tamam akademik anlamda baþarýyý bir
kenara býrakalým þimdilik; çocuklarýmýzý ya da
gençlerimizi bu bilgiler ýþýðýnda yetiþtirebiliyor
muyuz?

Aþýrýlýklardan uzak durmalarý gereken bir ortam hazýrlamamýz gerekiyor ama maalesef sizin
de takdiriniz; günümüzde her konuyu uçlarda ve
aþýrýlýkta yaþýyoruz. Sadece internette ya da sanal dünyada deðil; gerçek hayatta da bu zamana
kadar hiç karþýlaþmadýðýmýz ''enteresan'' haberlerle karþýlaþýyoruz. Dengeli ve uyumlu bir hayat
tarzýný ön görüyoruz ama toplumda o kadar çok
kutuplaþma ve o kadar çok deðersizleþtirme var
ki, sýrf birkaç daha fazla beðeni almak için '' bir erkeðin'' hamilelik sürecini takip ediyoruz. Sonra da
kalkýp '' þu mecra kapatýlsýn'' diye gönderiler paylaþýyoruz. Neden? Mecranýn bir suçu yok ; suç tamimiyle o mecrayý bu þekilde kullanan ve kullanýlmasýna izin veren bizlerde. Bunu nedendir bilmem bir türlü kabullenemiyoruz. Yapýlan bir hatayý kabul etmek de ayrý bir erdemdir ama maalesef bazýlarýnda o erdem bile yok. Bütün bunlar
yetmiyormuþ gibi bir de piþkin bir þekilde '' eee siz
takip ettiniz, ben de sürdürdüm'' gibi abest bir cevapla da karþýlaþýyorsunuz. Bu insanlar varlýk
içinde ve gayet huzurlu hayat sürdürürken; evladýna bakamadýðý için hastane kapýsýna býrakan
annelerin olduðunu unutuyoruz. Göremiyoruz;
görmek istemiyoruz ya da yok sayýyoruz. Haksýzýn ve yalancýnýn sesinin çok daha yüksek çýktýðý
bir döneme doðru emin adýmlarla ilerliyoruz. Son
kararý ben yine sizlere býrakmak istiyorum. Sizce
bize sunulan dünyanýn adaleti gerçekten bu mu?

Milletvekillerine
Kamuoyunda
dezenformasyon yasasý
olarak bilinen kanun
teklifinin gazeteler ve
gazeteciler açýsýndan
yaratacaðý sakýncalarýn
bir an önce düzeltilmesi
için Anadolu Gazete
Sahipleri Temsilcileri
ortak bir çaðrý yayýnlayarak yanlýþta ýsrar edilmemesini istedi.
Kýsa süre önce TBMM Dijital
Mecralar ile Adalet Komisyonlarýnda görüþülerek TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelen, kamuoyunda "Dezenformasyon Yasasý"
olarak bilinen yasa teklifi hakkýnda
Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Anadolu
Gazete Sahipleri Temsilcisi ve BÝK
Yönetim Kurulu Üyesi Þevket Erzen, BÝK Genel Kurul Üyesi M. Nuri Kolaylý ve Mustafa Arslan milletvekillerine yazdýklarý mektupla ortak bir çaðrý yaptý. Çaðrýda teklifin
Anadolu basýnýný ciddi ekonomik
sorunlarla karþý karþýya getireceði
ifade edilerek bazý maddelerde deðiþiklik yapýlmasýný istedi.
BÝK Anadolu Gazete Sahipleri
temsilci Erzen, Kolaylý ve Arslan
imzasýyla yapýlan ortak çaðrýda kanun teklifinin hazýrlýk süreci özetlenerek "Tarihe ve mesleðe olan saygýmýz ve görev bilincimizle bir defa
daha toplam fayda öncelikli görüþlerimizi paylaþmak istiyor, saðduyulu bu yaklaþýmýmýzýn göz önünde
bulundurulacaðýna inanýyoruz" ifadelerine yer verildi.
BÝK Anadolu Gazete Sahipleri
temsilcileri tarafýndan kamuoyunda
dezenformasyon yasasý olan bilinen kanun teklifi hakkýnda gazetecilerin ortak görüþü olarak þu ifadelere yer verildi.
"Bir kamu görev alaný olan ve
Anayasal güvence altýnda olan kitle
iletiþim sahasýnda gazetelerimiz
Basýn Ýlan Kurumu mevzuatý eli ile
düzenlenmekte, denetlenmekte ve
desteklenmektedir (3D). Ayný mantýðýn radyo ve televizyonlar ile internet mecrasýnda da olmasý kaçýnýlmaz bir gerekliliktir. Söz konusu kanun teklifi ile internet mecrasýnda
da 3D kuralý getirilmektedir ki bu temel yaklaþým itibarý ile desteklediði-
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miz bir konudur. Radyo ve televizyonlar için de destekleme ayaðýnýn
tamamlanmasý beklentimizdir.
Söz konusu düzenlemelerin
toplum yararýna basýn özgürlüðünü
kýsýtlamayan, kamuoyu adýna denetim iþlevini yerine getirmesine
imkân tanýyan atmosferi saðlamasý
esastýr. Teklifin bu konuya iliþkin,
komisyonlarda ve kamuoyunda da
tartýþýlan bölümlerinde umuyoruz ki
TBMM Genel Kurul'unda uzlaþý ile
çözüm yollarý bulunacaktýr.
Bilindiði gibi BÝK mevzuatý eli ile
altmýþ yýldýr yazýlý basýnýmýz, radyo
ve televizyon haberciliði ile internet
habercilik sahasýna da insan kaynaðý olmuþ, geleneklerinin oluþmasýna katký saðlamýþ temel direk konumundadýr. Bu süre içinde Anadolu'da kamuoyu oluþturan, haberleþme iþlevini yerine getiren, yerel siyasi ve ekonomik kahramanlar yetiþtiren, hak savunuculuðu yapan
özgün bir medya atmosferi resmi
ilanlarýn da önemli ölçüdeki katkýsý
ile inþa edilmiþtir. Anadolu basýný
bugün yoðun kur baskýsý ve girdilerin kaðýt baþta olmak üzere döviz
bazýnda katlanarak artýþý ile karþý
karþýyadýr.

Tahmini bütçe 1 trilyon dolarý aþtý
Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn imzasýný taþýyan Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu ile Baðlý Cetvellerinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi,
TBMM Baþkanlýðý'na sunuldu. Teklifle
genel bütçe kapsamýndaki idarelere
880 milyar 474 milyon 775 bin lira
ödenek eklenecek.
2022 yýlý Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu teklifi TBMM'ye getirildi. Kanun teklifi ile genel bütçe kapsamýndaki idarelerin bütçe tertiplerine 817
milyar 271 milyon 632 bin lira, özel
bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 63
milyar 203 milyon 143 bin lira olmak

CÜMLE MÜHENDÝSÝ

üzere toplam 880 milyar 474 milyon
775 bin lira ödenek gelecek.
YÜZDE 20 ÝLE 40 ARASINDA
ÖDENEK EKLENECEK
Merkezi yönetim kapsamýndaki
kamu idarelerinin bütçelerinde yer
alan "personel giderleri" ve "Sosyal
Güvenlik kurumlarýna devlet primi giderleri" ekonomik kodlarýný içeren tertiplere, baþlangýç ödeneklerinin yüzde
40,5'i oranýnda, "Cumhurbaþkaný
ödeneði" ekonomik kodlu tertibe baþlangýç ödeneðinin yüzde 20,2'si oranýnda ödenek eklemesi yapýlacak.

YETKÝ
CUMHURBAÞKANI'NDA
OLACAK
Bu kapsamda yapýlan ödenek eklemeleri karþýlýðý Hazine yardýmý ödenekleri ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaþkaný yetkili olacak.
GENEL BÜTÇE
GELÝR TAHMÝNÝ ARTTI
2022 Yýlý Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu'na baðlý genel bütçe gelir tahmini toplam 1 trilyon 80 milyar 515
milyon 421 bin lira artýrýlacak.
(Haber Merkezi)

Rahatlýkla ifade edebiliriz ki sektörümüz en kayýtlý sektördür ve kamudan aldýðý kaynaklarý fazlasý ile
kamuya döndürmekte, istihdam ve
katma deðer üretmektedir. Hal böyle iken teklifle zaten zor durumda
olan Anadolu Basýný kapanmaya itilmektedir. Ýnternet mecrasý isabetli
bir kararla desteklenirken, anlam
veremediðimiz bir yaklaþýmla yazýlý
basýnýn kendine yetmeyen kaynaklarý bölünerek bu düzenleme yapýlmaktadýr. Emin olunuz ki bu yanlýþtýr. Bu yaklaþým sadece yerel basýnýmýza deðil, iktidarý muhalefeti ile
siyasetimize, yerel yönetimlerimize,
sivil toplumumuza ve yerel ekonomimize zarar verecektir.
Uzun bir süredir üzülerek mücadele ettiðimiz Ankara bürokrasisindeki, 'resmi ilana ne gerek var' anlayýþý tek taraflý, bütünsel yaklaþýmý
göz ardý eden bir yaklaþýmdýr. Resmi ilanlarýn basýna destek boyutu
(tarýmsal destekler, sanayi destekleri, milli eðitim vb kamusal iþlerde
nasýl yapýlmasý gerekiyorsa bu kamu hizmet sahasýnda da yapýlmasý
çok doðaldýr) iþin sadece bir cephesidir. Kamu yönetiminde açýklýk ve
þeffaflýk, rekabet, denetlenebilirlik
ve ekonomik kazanç anlamýnda da
resmi ilanlar vazgeçilmezdir.
Kanun teklifinde yer alan 25.
Madde'deki 'veya' ibaresinin 've'
olarak deðiþtirilmesini arz ve talep
ediyoruz. Ýcralýk vatandaþlarýmýzýn
düzenlemeden maddi zarar görmesini engelleyici tedbirleri almak BÝK
Genel Kurulu'nda Resmi Ýlan Fiyat
Tarifesi hazýrlanýrken mümkündür.
Konuya iliþkin kontenjan belirleme
vb. hususlar BÝK Genel Müdürlüðü
iþ ve iþlemleri açýsýndan son derece uygulanabilir noktadadýr. Aksi
yaklaþýmlar yersizdir.
Kanun teklifinin 27. Maddesinde
yer alan 'bir gazete ve bir internet
haber sitesi' ifadesinin de 'iki gazete ve bir internet haber sitesi' þeklinde deðiþtirilmesini öneriyoruz.
Aksi halde yazýlý basýnýmýzýn
özellikle mahalli gazetelerin resmi
ilan gelirleri yarýdan fazla düþecek

ve son yýllardaki gazete kapanmalarý, iþ kayýplarý geometrik þekilde
artacaktýr.
Öte yandan;
1) 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendi kapsamýndaki ihalelerin ilanlarýnýn Kamu Ýhale
Bülteni yanýnda bir gazete ve bir internet haber sitesinde de yayýnlanmasý saðlanabilir.
2) 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun Doðrudan temin baþlýklý
22 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn
giriþi; "Aþaðýda belirtilen hallerde
ihtiyaçlarýn bu maddenin (d), (e) ve
(ý) bentleri hariç ilân yapýlmaksýzýn
ve teminat alýnmaksýzýn doðrudan
temini usulüne baþvurulabilir:" þeklinde düzenlenerek doðrudan temin
ile alakalý birkaç bente ilan zorunluluðu getirilebilir.
3) 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun Pazarlýk usulü baþlýklý 21
inci maddesinin ilan istisnasý tanýyan ikinci fýkrasý; "(b), ve (c) ve (f)
bentlerinde belirtilen hallerde ilan
yapýlmasý zorunlu deðildir. Ýlan yapýlmayan hallerde en az üç istekli
davet edilerek, yeterlik belgelerini
ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri
istenir." þeklinde düzenlenerek ilan
zorunluluðu bulunmayan (f) bendi
için ilan zorunluluðu getirilebilir.
Böylece kamu çok daha karlý çýkacaðý bir süreç yaþayabilir.
Saygýdeðer Vekillerimiz,BÝK Kanunu'nda genel kurul yapýsý dâhil
bir dizi düzenleme yapýlmaktadýr.
Bu düzenlemelere iliþkin yaklaþýmlarýmýz olmakla birlikte odaðý daðýtmamak adýna bu noktada detaya
girmek istemiyoruz. Þu kadar ki;
kanun metninde yer alan ikili yapý
fiilen sona ermiþ bulunmaktadýr.
Kanun'un da buna göre düzenlenmesi þarttýr.
Resmi ilan yayýnlama hakkýný
kazanacak internet haber sitelerinin
nitelikleri BÝK Genel Kurulu'nca belirlenmekle birlikte, gazetelerdeki gibi bir sýnýrsýzlýk olacak mýdýr, yoksa
RTÜK mevzuatýnda olduðu gibi yayýn yerleri açýsýndan sayý sýnýrlamasý gelecek midir bilinmemektedir.
Emeklilikte yýpranma hakkýndan
yararlanmak için basýn kartý þartýnýn kaldýrýlarak 5953 sayýlý yasaya
tabi çalýþmanýn yeterli olmasý saðlanmalýdýr.
Basýn kartý komisyonunun bir
aydan az ara olmamak kaydý ile yýlda en az altý kez toplanmasý ve diðer konulara iliþkin tekliflerimizi hazýr olup kamuoyu ile paylaþýlacaktýr.
Sayýn Milletvekillerimiz,Tarih
önünde tutum ve kararlarýmýzýn
sorgulanacaðý bu önemli süreçte
akýllarýmýzý birleþtirerek, saðduyudan ayrýlmayarak, inatlaþmadan,
Anadolu'nun temiz tarihinden tertemiz gelecek inþa etmek ve bu gelecekte Anadolu Basýný'na hizmet
imkâný vermek sizlerin elindedir.Lütfen bu imkâný hep birlikte deðerlendirelim.
(Gizem Galatalý)
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Caminin musluklarýný
çalan zanlý tutuklandý
ÖZEL ÇOCUKLAR
gönüllerince eðlendi
Hitit Üniversitesi
Sungurlu
Meslek
Yüksekokulu Fizyoterapi programý öðrencilerinin organize ettiði etkinlikte özel gereksinimli çocuklar
gönüllerince eðlendi.
Yüksekokulun çok
amaçlý spor sahasýnda Öðretim Görevlisi
Emre Yamaner'in koordinatörlüðünde Fizyoterapi programý öðrencilerinin organize
ettiði etkinlik kapsamýnda özel gereksinimli çocuklarla ile bir
araya gelindi.
Farkýndalýk oluþturmak için düzenlenen etkinlikte özel gereksinimli çocuklar ile
çeþitli sportif oyunlar
oynanarak, eðlenceli
anlar yaþandý.
Öðrencilerin özenle hazýrladýðý istasyon oyunlarý ile özel
gereksinimli çocuklar
ve öðrenciler spor aktiviteleriyle gönüllerince eðlendi.
Etkinliðe Yüksekokul Müdürü Doç. Dr.
Buðra Baðcý'da katýlarak çocuklarýn eðlencesine ortak oldu.
(Haber Merkezi)

Çorum'da bir caminin þadýrvanýndan musluk çalan zanlý
yakalandý.
Edinilen bilgiye göre, Çepni
Mahallesi Fen Lisesi Sokak
üzerinde bulunan bir caminin
þadýrvanýnda bulunan 24 adet
musluk çalýndý. Camii görevlileri tarafýndan yapýlan ihbar üzerine harekete geçen Hýrsýzlýk
ve Yankesicilik Büro Amirliði
ekipleri kýsa sürede olayýn failini belirledi.
Osmancýk'ta çalýntý musluklar ile birlikte yakalanan zanlý
gözaltýna alýnarak Çorum'a getirildi. Ýl Emniyet Müdürlüðü'nde
hazýrlanan tahkikat evraklarý ile
"Mabetten hýrsýzlýk ve mala zarar verme" suçundan adliyeye
sevk edilen zanlý çýkarýldýðý
mahkeme tarafýndan tutuklanarak Çorum L tipi kapalý ceza infaz kurumuna gönderildi.
Zanlýnýn ikametinde ele geçirilen 24 adet musluðun camii
görevlisine teslim edildiði öðrenildi.
(ÝHA)

Sungurlu'da ilk buðday
Ticaret Borsasý'nda
Sungurlu'da 2022 hasat
sezonunun ilk ekmeklik buðdaylarý borsa satýþ salonunda satýldý.
Ýlçeye baðlý Kavþut köyünden Mehmet Kuþbudu'ya
ait 4 ton ekmeklik buðday 6
bin 990 TL'ye borsa üyesi
Koçoðullarý Petrol Nakliye
San. ve Tic. Ltd. Þti tarafýndan, Çavuþcu köyünden Kadir Ýçtüzere'e ait 5 ton ekmeklik buðday ise 6 bin 874
TL'ye yine Koçoðullarý Petrol
Nakliye San. Tic. Ltd. Þti. tarafýndan satýn alýndý.
Sungurlu Ticaret Borsasý
Baþkaný Mustafa Kürbüz,
"Yeni hasat sezonunun hayýrlý uðurlu olmasýný, hasat
sezonumuzun bereketli olmasýný, kazancýmýzýn bol ve
bereketli olmasýný, rabbimizin razý olduðu yerler ve iþlerde harcamamýzý nasip etmesini dilerim" ifadelerini
kullandý.
(ÝHA)

Zamlara raðmen
akaryakýt satýþlarý
artýyor
Brent petrol ve döviz kurundaki deðiþkenliðin akaryakýt fiyatlarýna yansýmasýyla son dönemde üst üste zam haberleri
geldi. Buna raðmen Petrol Sanayi Derneði'nin verilerine göre;
benzin satýþlarý mayýs
ayýnda yüzde 57, motorin satýþlarý ise
yüzde 22 arttý.
Rusya-Ukrayna savaþýyla
birlikte brent
petrol fiyatlarýnda dalgalanma
sürerken,
benzin ve
motorin fiyatlarý da
indirim ve
zam haberleriyle deðiþkenlik gösteriyor. Son dönemdeki üst üste
zamlarla birlikte
motorinin litre fiyatý 30
TL'yi bulurken, benzinin litre fiyatý ise 28 TL'ye yaklaþtý.
Buna raðmen yurt içi piyasalarda Mayýs ayýnda benzin satýþlarý
yüzde 57 ve motorin satýþlarý ise
yüzde 22 arttý.
BENZÝN SATIÞLARI
YÜZDE 58 ARTTI
Petrol Sanayi Derneði (PETDER) verilerine göre, benzin satýþlarý mayýs ayýnda geçen yýlýn
ayný ayýna göre yüzde 57,87 artýþla 350 bin 578 metreküp oldu.

MOTORÝN SATIÞLARI
YÜZDE 22 ARTTI
Ayný ayda motorin satýþlarý
yüzde 22,53 artýþla 2 milyon 653
bin 76 metreküp olarak gerçekleþti. Fuel oil satýþlarý yüzde
50,72 artýþla 13 bin 999
ton olurken, gazyaðý
satýþlarý yüzde
6,82 artýþla 141
metreküp seviyesine
geldi. Otogaz satýþlarýnýn
yüzde
43,52 artýþla 269
bin 575
ton olduðu belirtildi.
2022 YILI
VERÝLERÝ
2022
yýlý
ocak-mayýs döneminde benzin ve
motorin satýþlarýnda artýþ
yaþandý. Benzin satýþlarý yüzde
37,31 artýþla 1 milyon 577 bin 66
metreküp olurken, motorin satýþlarý yüzde 6,74 artýþla 11 milyon
641 bin 341 metreküp seviyesine ulaþtý.
Fuel oil satýþlarý yüzde 53,38
artýþla 96 bin 148 ton, gazyaðý
satýþlarý yüzde 18,54 düþüþle
760 metreküp, otogaz satýþlarý
ise yüzde 10,60 artýþla 1 milyon
146 bin 313 ton olarak gerçekleþti.
(Haber Merkezi)

Yol-Ýþ’te devir-teslim
Çorum Ýl Özel Ýdaresi
Yol-Ýþ Sendikasý Baþtemsilciliði'nde devir teslim töreni
gerçekleþtirildi.
Türk Ýþ Ýl Temsilciliðine
atanan Ýhsan Üçtepe, Yol-Ýþ
Ýþyeri Baþtemsilciliði görevini Rüþtü Barýþ Öztürk'e teslim etti. Ýþyeri Temsilciliðine
Hayati Demirci ve Mehmet
Küçükahýskalý atandý.
Devir teslim törenine
TYol-Ýþ Samsun 2 Nolu Þube Genel Sekreteri Ahmet
Özdemir ve Yol-Ýþ Samsun
2 Nolu Þube Teþkilat Sekreteri Mustafa Karaca, Yol-Ýþ
delegeleri ve iþçiler katýldý.
Görev sürelerini dolduran Ýhsan Üçtepe ve Ziya
Kökden'e teþekkür plaketi
verildi.
(Haber Merkezi)
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AK Parti Ýl Baþkaný
Av. Yusuf Ahlatcý'nýn daveti
üzerine Milli Savunma Bakaný
Hulusi Akar Çorum'a gelecek.

HULUSi AKAR
CORUM'A GELiYOR
Milli Savunma Bakaný Hulusi Akar,
Acemi Birliði ve savunma sanayii için
Çorum'a gelecek.
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Çorum Radyo Televizyonu Yönetim Kurulu Baþkaný Halil Ýbrahim
Söylemez ve Kesin Karar Gazetesi
Yazý Ýþleri Müdürü Ömer Faruk Söylemez ile bir araya geldi. Ziyarette gazetemiz muhabirine özel açýklamalarda bulunan Ýl Baþkaný Ahlatcý, Milli
Savunma Bakaný Hulusi Akar'ýn önümüzdeki günlerde Çorum'u ziyaret
edeceðini açýkladý.

BAÞKAN DAVET ETTÝ,
BAKAN GELÝYOR
Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, geçtiðimiz hafta AK Parti Genel Merkezi
tarafýndan düzenlenen Ýl Baþkanlarý
Toplantýsý'nda Bakan Hulusi Akar'ý

Çorum'a davet ettiðini,
amacýyla çalýþmalar sürüyor.
ziyaret için çalýþmaBu kapsamda Bakan Akar,
larýn sürdüðünü
Çorumlu sanayiciler ve iþ
ifade etti. Haziran
adamlarýyla bir araya geleayý sonu veya
rek savunma sanayi için
Temmuz ayý baþyapýlabilecek çalýþmalarý
larýnda
Bakan
deðerlendirecek.
Akar'ýn Çorum'a
Bakan Akar'ýn Çorum
geleceðini vurgulasanayicisine müjdeler verHulusi
Akar
yan Baþkan Ahlatcý,
mesi de bekleniyor.
"Davetimiz üzerine
bakanýmýzý Çorum'da
ACEMÝ BÝRLÝÐÝ
aðýrlayacaðýz. Henüz ziyaret
Çorum'a yapýlmasý planlanan anprogramý belli deðil ancak önümüzde- cak bugüne kadar bir geliþme kaydeki günlerde netleþecek" diye konuþtu. dilemeyen Acemi Birliði konusu da
Bakan Akar'ýn ziyaretinde gündeme
SAVUNMA SANAYÝ ÝÇÝN
gelecek. Acemi Birliði'nin yapýlmasý
ÖNEMLÝ GÖRÜÞME
planlanan bölgede incelemelerde buÖte yandan edindiðimiz bilgilere lunacak olan Bakan Akar'ýn Çorum zigöre Türkiye'nin güçlü savunma sa- yaretinde bu konuyla ilgili bir müjde
nayisinde Çorum'un katký saðlamasý vermesi bekleniyor.
(Çaðrý Uzun)

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi
Cahit Baðcý

Baðcý: Þuþa
Beyannamesi,
Türkiye'nin
ekonomik
hedeflerine
hizmet edecek
Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi, Çorumlu hemþehrimiz Cahit Baðcý bir televizyona konuþtu.
Cahit Baðcý, Türkiye-Azerbaycan
arasýndaki ekonomik iliþkilerini yukarýya
taþýmak ve geliþtirmek istediklerini belirterek, "Bizim 15 milyar dolarlýk bir hedefimiz var. Pandemiye raðmen grafiðimiz
yukarýya doðru. 5.4 milyar dolara ulaþan
bir ikili ticaretimiz var" dedi.
Þuþa Beyannamesi ve öneminin detaylý olarak dile getirildiði röportajda, Türkiye ve Azerbaycan arasýndaki enerji ve
ekonomi iþbirliðinin altý çizildi.
Türkiye ve Azerbaycan'ýn birlikte yapacaðý çok iþinin olduðunu söyleyen
Baðcý, "Ortak yatýrýmlar konusunda irade var. Sadece Türkiye'de ya da Azerbaycan'da deðil, baþka ülkelerde de ortak yatýrým konusunda bir irade var. Gerek Hazar petrollerinin gazýnýn çýkarýlmasý ve küresel pazara sunulmasý gerekse
Türkiye'deki yatýrýmlarýn bir kýsmýnýn
Azerbaycan'a kaydýrýlmasý, buradan doðuya ve Rusya'ya, Ukrayna pazarýna çýkýþ saðlanmasý açýsýndan güçlü bir potansiyel var. Þuþa Beyannamesi'ni Türkiye'nin ekonomik olarak hedeflerinin de
gerçekleþmesine hizmet edecek bir anlaþma olarak görüyorum" dedi.
ENERJÝ VE EKONOMÝ
ÝÞBÝRLÝÐÝ ARTACAK MI?
Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit
Baðcý Baþkan Erdoðan ve Azerbaycan
Cumhurbaþkaný Aliyev'in bir hedefi olduðunu açýklarken, "Türkiye-Azerbaycan
arasýndaki ekonomik iliþkileri yukarýya
taþýmak ve geliþtirmek. Bizim 15 milyar
dolarlýk bir hedefimiz var. Kuþkusuz pandemiye raðmen grafiðimiz yukarýya doðru 5.4 milyar dolara ulaþan bir ikili ticaretimiz var. Bunu daha da artýrabilecek durumundayýz" ifadelerini kullandý.
Türkiye ve Azerbaycan'ýn birlikte yapacaðý çok iþinin olduðunu söyleyen
Baðcý, "Ortak yatýrýmlar konusunda irade var. Sadece Türkiye'de ya da Azerbaycan'da deðil, baþka ülkelerde de ortak yatýrým konusunda bir irade var. Gerek Hazar petrollerinin gazýnýn çýkarýlmasý ve küresel pazara sunulmasý gerekse Türkiye'deki yatýrýmlarýn bir kýsmýnýn Azerbaycan'a kaydýrýlmasý, buradan
doðuya ve Rusya'ya, Ukrayna pazarýna
çýkýþ saðlanmasý açýsýndan güçlü bir
potansiyel var. Þuþa Beyannamesi'ni
Türkiye'nin ekonomik olarak hedeflerinin de gerçekleþmesine hizmet edecek
bir anlaþma olarak görüyorum" dedi.
(Haber Merkezi)

AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Çorum Radyo Televizyonu
Yönetim Kurulu Baþkaný Halil Ýbrahim Söylemez ve Kesin Karar
Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Ömer Faruk Söylemez’i ziyaret etti.

'2023’E EN iYi ÞEKiLDE
HAZIRLANIYORUZ'
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, 2023 seçimleri için en iyi þekilde hazýrlanacaklarýný söyledi.
AK Parti'nin haftalýk olaðan yönetim kurulu toplantýsý gerçekleþtirildi.
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý
baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýya, yönetim kurulu üyeleri katýldý.
Toplantýda konuþan Ýl Baþkaný Av.
Yusuf Ahlatcý, 2023 seçimleri için en
iyi þekilde hazýrlanacaklarýný vurgulayarak, "2023 seçimleri için en iyi þekilde hazýrlanýyoruz. 23 milyon üye
hedefimizi gerçekleþtirmek için teþkilatýmýz sahada. Sadece seçimde deðil her gün sahada vatandaþla, esnaf
olan bir teþkilatýmýz var. Vatandaþýmýzýn her zaman yanýndayýz. 2023
yýlýnda da Çorum, bugüne kadar olduðu gibi 2023 yýlýnda da Cumhurbaþkanýmýza desteðini verecektir" diye konuþtu.
(Haber Merkezi)

Yusuf Ahlatcý

Çabuk: Kabadayýlýklara
geçit vermeyeceðiz
DEVA Partisi Çorum Ýl Teþkilatý,
Emniyet Genel Müdürlüðünün Ýstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroðlu hakkýndaki açýklamalarýna
tepki gösterdi.
Ankara'da Somalilerin iþlettiði
bir dükkanýn tabela açýlýþýna müdahale eden polisle DEVA Partisi Ýstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroðlu arasýnda tartýþma yaþandý.
Emniyet Genel Müdürlüðü (EGM)
Yeneroðlu'na "Senin gibi tiplerin ne
olduðu belli, ahlaksýz sensin lan"
diyen polis amirinin uyarýldýðýný
açýkladý. EGM, Yeneroðlu hakkýnda da görevi baþýndaki memura
yönelik hakaret ve tehdit gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacaðýný açýkladý.
Bu açýklamanýn ardýndan DEVA
Partisi teþkilatý harekete geçti. 81 ilde eþ zamanlý olarak konuyla ilgili
basýn açýklamasý yapýldý.
Çorum'da da DEVA Partisi Ýl
Teþkilatý, parti binasýnda bir araya
gelerek açýklamaya tepki gösterdi.
Basýn açýklamasýna, DEVA Partisi
Ýl Baþkaný Elvan Can Çabuk, Merkez Ýlçe Baþkaný Þerafettin Ahýskalý, Kadýn Çalýþmalarý Baþkaný Zehra Sucu Benli ile parti yöneticileri
katýldý.
Partililer adýna bir açýklama yapan DEVA Partisi Ýl Baþkaný Elvan
Can Çabuk, Emniyet Genel Müdürlüðünün yaptýðý açýklamayla hukuksuzluða ve kabadayýlýða müsaade ettiðini vurguladý.
Çabuk, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi:
"Bugün, DEVA Partisi'nin tüm
Türkiye'deki teþkilatý olarak basýnýn
karþýsýndayýz. Milletvekilimiz ve

Hukuk ve Adalet Politikalarý Baþkanýmýz Mustafa Yeneroðlu'na yapýlan çirkin saldýrýlara Türkiye'nin 81
ilinde güçlü bir þekilde itiraz ediyoruz. Az önce Genel Baþkanýmýz Ali
Babacan genel merkezimizde ko-

Elvan Can
Çabuk

nuya iliþkin deðerlendirmelerini kamuoyuyla paylaþtý.
Genel Baþkanýmýzýn ifade ettikleri üzere; Emniyet Genel Müdürlüðü; haksýzlýðý, kabadayýlýðý, hukuksuzluðu koruyan bir metin yayýnlamýþtýr. Kimin kimden cesaret aldýðý
ortadadýr. Ýnsanlara parmak sallayanlarýn arkasýnda kimlerin olduðu
ayan beyan ortadadýr. Þunu özenle
belirtmek gerekir ki; muhatabýmýz
zor þartlarda canýný diþine takarak
güvenliðimizi saðlayan emniyet
personeli deðil, polis teþkilatýmýzý
siyasete alet edenlerdir. Hukuka ve
kanuna uygun davranan, zor þartlarda çalýþan tüm emniyet teþkilatý
mensuplarýna bu vesileyle teþekkürlerimizi sunuyoruz.
Hukuk ve Adalet Politikalarý
Baþkanýmýza, milletvekilimize, yol

arkadaþýmýza yapýlan saldýrýlar karþýsýnda asla susmayacaðýz. Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk tanýmazlarýn devlet katýnda görev yapacaðý
yer olmadýðýný biliyoruz.
Genel Baþkanýmýzýn vurguladýðý gibi, önümüzdeki ilk seçimde hukuk namýna, adalet namýna ve demokrasi namýna büyük bir zafer elde edeceðiz. Bizler, DEVA Partisi
Çorum Ýl Teþkilatý olarak kararlýyýz.
Hukuksuzluklara, kabadayýlýklara
geçit vermeyeceðiz. Mücadelemizi,
ülkemizde tam demokrasiyi inþa
edene dek sürdüreceðiz.
Sayýn milletvekilimiz Yeneroðlu'nun dediði gibi; 'Koyunlarý kurtlar
deðil çobanlar yerse, bilenlerde bunu söylemeyip susarsa iste devletin
sonu o zaman gelir."
(Gizem Galatalý)
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Güney Kore heyeti Çorum'un
tarihine hayran kaldý
Güney Kore'den gelen heyet,
Çorum Müzesi'ni ziyaret etti.
Kore Türkiye diplomatik iliþkilerinin kurulmasýnýn 65. yýldönümü
dolayýsýyla Güney Kore'den Çorum'a gelen yaklaþýk 30 kiþilik bir
kafile, Çorum'da bir takým ziyaretlerde bulundu.
Aralarýnda Güney Kore eski
Büyükelçisi Cho Yunsoo, Kore'deki bazý üniversitelerin akademisyenleri, profesörler, bölüm baþkanlarý ve iþ adamlarýndan oluþan
yaklaþýk 30 kiþilik heyet, Prof. Dr.
Tayfun Yýldýrým'ýn daveti üzerine
Çorum'a geldi.
Ziyaret programý kapsamýnda
heyet, Çorum Müzesi'ni ziyaret etti.
Vali Yardýmcýsý Dr. Hakan Kubalý'nýn da eþlik ettiði müze gezintisinde Güney Koreli misafirler Müze Müdürü Metin Çakar'ýn
rehberliðinde müzeyi
gezdi. Eserleri büyük bir hayranlýkla inceleyen
Güney Koreli
grup, müzedeki her bir
detayý titizlikle gözlemledi
ve
fotoðraf
çekmeyi de ihmal etmedi.
Müze gezintisinin
sona ermesinin ardýndan
konuþan Vali Yardýmcýsý Dr. Hakan Kubalý, Güney Koreli misafirlerin yapmýþ olduklarý güzel ve anlamlý ziyaretten dolayý duyduðu
memnuniyeti dile getirerek Çorum'a tekrar beklediklerini söyledi.
"KORE VE TÜRK
KARDEÞLÝÐÝNÝN HER
ALANDA GELÝÞMESÝ
ÝÇÝN BURADAYIZ"
Ardýndan konuþan Güney Koreli emekli Profesör Ýrsuli ise "Bize

Azeri yazar,
yeni kitabý için
Çorum’da
Yeni kitabý için incelemeler yapmak üzere
Türkiye'ye gelen Azeri yazar Gülsüm Adilqýzý,
Çorum Belediyesinin 15 Temmuz Þehitler
Müzesi'ni gezdi.
Türkiye'deki þehitlikleri gezerek kahramanlýk hikayelerini kitaplaþtýrmaya hazýrlanan yazar Gülsüm Adilqýzý, Çorum'da Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn misafiri
oldu. Çorum Þehitliði'ni Baþkan Aþgýn ile birlikte gezerek bilgi alan Adilqýzý, 15 Temmuz
Þehitler Müzesi'ni de ziyaret etti.
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Þehit Dul ve
Yetimleri Derneði Çorum Þube Baþkaný Galip
Deniz, müze sorumlusu Bilgehan Geniþ ve
þehit aileleriyle birlikte müzeyi inceleyerek
hayat hikayelerini dinleyen Adilqýzý, duygu
dolu anlar yaþadý. Müze hakkýnda konuþan
yazar Gülsüm Adilqýzý, "Bu terörü üretenlere
lanet olsun. Kimse Türkü, Türk birliðini mahvedemez. Bugün burada bu kahramanlarý görünce çok duygulandým. Bir daha hissettim ki
kimse Türkü yenemez. Bir defa yükselen
bayrak bir daha inmez. Ben Azerbaycanlý olarak özümü Türk vatandaþý olarak görüyorum"
dedi.
Çorum Þehitliðini Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn ile birlikte gezen Adilqýzý,
"Bugün Çorum'da olmaktan gurur duydum.
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn ile birlikte þehitliði gezdik, incelemelerde bulunduk ve bir hediye
verdi. Çorum'un sembolik bir hediyesini de
verdi, benim için anlamý çok büyük. Minnettarým ona, teþekkür ediyorum. Bizi konuk ettiði
için, deðerli yerleri gezdirdiði için çok teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu.
Gülsüm Adilqýzý, diðer þehirlerdeki þehitlikleri de inceleyip edindiði bilgileri kitaplaþtýrdýktan sonra Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
Erdoðan'a hediye etmek istediðini de sözlerine ekledi.
(Sümeyra Özdoðan)

herkese
Türkler
için kan
kardeþ diyoruz.
Bu
sevginin sadece kalpte kalamamasý gerekiyor daha gerçek anlamda iþi istenilen seviyeye
getirmek için sevdiði ülkenin halkýný, kültürünü, tarihini, yaþam tarzýný yakýndan takip etmek gerekiyor.
Yani o açýdan ana maksadýmýz bu.
Kore ve Türk kardeþliðinin her
alanda geliþmesi için diplomatik
iliþkilerinin 65.yýlý dolayýsýyla Çorum'a geldik ve bundan sonra da
geleceðiz" diye konuþtu.
Toplu hatýra fotoðrafýnýn çekilmesinin ardýndan Müze ziyareti

sona erdi.
Çorum'da bir gece konaklayan
Güney Koreli misafirler Çorum Mü-

zesini ziyaret ettikten sonra Alacahöyük ve Hattuþa'yý da gezmek
üzere yola çýktý. (Gizem Galatalý)

Çorum
Çorum Belediyesinin
Belediyesinin satýn
satýn aldýðý
aldýðý yeni
yeni otobüsler
otobüsler þehre
þehre geldi.
geldi. Belediye
Belediye Baþkaný
Baþkaný
Dr.
Dr. Halil
Halil Ýbrahim
Ýbrahim Aþgýn,
Aþgýn, toplu
toplu taþýma
taþýma hizmeti
hizmeti veren
veren firmaya
firmaya mesaj
mesaj verdi.
verdi.

‘Bu hizmeti verecek
gücümüz var'
Çorum Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, toplu taþýma
hizmeti veren özel firmaya saðladýklarý desteðin yeterli olduðunu belirterek, "Bunca desteðimize raðmen toplu ulaþým hizmetiHABERÝ
ni düþürürlerse bundan sonra
ÝZLEMEK ÝÇÝN
KODU OKUTUN yapacak bir þeyimiz olmayacak"
dedi.
Çorum Belediyesi þehir içi toplu ulaþýma dört
adet minibüsten sonra beþ adet otobüsü de dahil etti. Yeni alýnan otobüs ve minibüsler önümüzdeki günlerde yolcu taþýmaya baþlayacak.
Çorum Belediyesi, yeni aldýðý beþ adet otobüs ve dört adet minibüsü araç filosuna dahil etti. Geçtiðimiz hafta yeni alýnan Karsan marka
minibüslerden sonra dün de beþ adet BMC marka büyük otobüsler kente geldi.
Çorum Belediyesi Makine Ýkmal Müdürlüðü
otoparkýnda yeni alýnan otobüs ve minibüsleri
tanýtan Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, toplu ulaþýmda hizmet kalitesini artýrmaya
yönelik çalýþmalara devam ettiklerini ifade etti.
AMAÇ KALÝTEYÝ ARTIRMAK
Geçtiðimiz günlerde 4 adet Karsan marka
minibüslerin Çorum'a ulaþtýðýný hatýrlatan Aþgýn,
"Bugün itibariyle aðabeyleri de gelerek kardeþleriyle buluþtu" dedi. Alt yapý ve üst yapý çalýþmalarý gibi toplu ulaþýmýn da belediyenin asli görevleri arasýnda olduðunu belirten Baþkan Aþgýn, "Toplu ulaþýmda kaliteyi, verimliliði artýrmak
ve yaygýnlaþtýrmak adýna son dönemlerde büyük bir gayretin içerisindeyiz." dedi.
18 OTOBÜS KAMULAÞTIRILDI
Geçtiðimiz aylarda 18 adet halk otobüsünü

kamulaþtýrdýklarýný hatýrlatan Baþkan Aþgýn,
"Süreç içerisinde bu sayýyý artýrmak adýna bir takým kararla aldýk. Bu kararlardan birisi de araç filomuzu yenilemekti. Geçtiðimiz hafta içerisinde
4 adet minibüs gelmiþti. Minibüsler, özellikle yoðun olmayan hatlarda kullanýlacak. Minibüslere
ilave olarak 5 adet BMC marka uzun otobüslerimiz de geldi. Belediyenin kamulaþtýrdýðý hat ve
otobüslere yeni araçlarý da ilave edilerek daha
kaliteli bir toplu ulaþým hizmeti sunmayý hedefliyoruz." dedi.
ÜCRETSÝZ BÝNENLER ÝÇÝN
40 LÝTRE MAZOT DESTEÐÝ
Çorum Belediyesi kadar toplu ulaþýma destek veren bir baþka belediye olmadýðýnýn altýný
çizen Baþkan Aþgýn son 3 aydýr bütün ücretsiz
binen vatandaþýn ücretlerinin Çorum Belediyesi
olarak ödediklerini vurguladý. Ücretsiz binen vatandaþlar için özel halk otobüsü iþletmecilerine

her gün 40 litre mazot verdiklerini söyleyen Baþkan Aþgýn þubat ayý sonuna kadar bu desteðin
devam edeceðini açýkladý.
ÖZEL FÝRMAYA MESAJ VERDÝ
Özel halk otobüsü iþletmecilerini kaliteyi düþürmemeleri konusunda uyaran Baþkan Aþgýn,
"Bunca desteðimize raðmen toplu ulaþým hizmetini düþürürlerse bundan sonra yapacak bir
þeyimiz olmayacak. Çorum Belediyesi olarak
araç filomuzu geniþletmeye devam ediyoruz ve
bu hizmetin tamamýný verecek gücümüz var" diye konuþtu.
(Çaðrý Uzun)
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70 farklý okula Tasarým
ve Beceri Atölyesi
Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, DOKAP desteðiyle birlikte iki projeyi hayata geçiriyor.
Bir projeyle 70 okulda Tasarým ve Beceri
Atölyesi kurulacak, bir diðer projeyle ise Psikolojik Ýlk Yardým ve Travma Önleme Merkezi hayata geçirilecek.
Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan Doðu Karadeniz Projesi Bölge Kalkýnma
Ýdaresi Baþkanlýðý'nca (DOKAP) tarafýndan
destek saðlanacak olan iki proje için protokol
imzalandý.
"Tasarým ve Beceri Atölyeleri ile Gelecekte
Mesleki Eðitim Projesi" kapsamýnda Çorum
merkez ve 13 ilçede belirlenecek 70 okulda Tasarým ve Beceri Atölyesi kurulacak.

DAMARLARINIZI
TEMÝZLEYECEK ON BESÝN

MERKEZLER 1 MÝLYON
600 BÝN LÝRAYA MAL OLACAK
Milli Eðitim Müdürlüðünden yapýlan açýklamada projeyle ilgili þöyle denildi:
"Çocuklarýmýzýn ilgi, yetenek ve mizaçlarý
doðrultusunda geliþimleri için okullarýmýzda Tasarým- Beceri Atölyeleri kurulmasý önem arz etmektedir. Ýlkokuldan baþlanarak tüm öðretim
kademelerinde, çocuklarýn sahip olduklarý yetenek kümeleriyle iliþkilendirilmiþ becerilerin
uygulama düzeyinde kazandýrýlabilmesi öðrencilerimizin kiþisel ve sosyal geliþimlerine olumlu etki kazandýracaktýr.
1.600.000 Türk Lira bütçesi olan proje ile Ýlçelerimizde kuracaðýmýz atölyelerde tüm okullarýmýz faydalanabilecektir."
PSÝKOLOJÝK ÝLK YARDIM VE TRAVMA
ÖNLEME MERKEZÝ AÇILACAK
Bir diðer proje ise Psikolojik Ýlk Yardým ve
Travma Önleme Merkezi Projesi. Çorum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðü tarafýndan hayata geçirilecek proje kapsamýnda kurulacak merkezle birlikte eðitimler verilecek.
Milli Eðitim Müdürlüðünden projenin hedef
grubuyla ilgili yapýlan açýklamada, "Çorum
merkezdeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde görevli beþ psikolojik danýþman, Çorum
ilinde görev yapan tüm rehber öðretmenler, Aile ve Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðünde, Saðlýk
Müdürlüðü'nde, Çorum belediyesinde, Adalet
Sarayýnda ve Emniyet Müdürlüðünde çalýþan
sosyal çalýþmacýlar, travmatik durumlara maruz kalan bireylere destek olan tüm sivil toplum
kuruluþu çalýþanlarý ve gönüllüleri yer almaktadýr" denildi.
(Zahide Yasemin Eðrigözlü)

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:04
05:03
12:47
16:46
20:21
22:11

TARiHTE BUGÜN
1919- Amasya Genelgesi yayýnlandý.
1925- 20 Haziran'da Ýstanbul'da tutuklanan
gazeteciler Doðu Ýstiklal Mahkemesi'nde yargýlanmak üzere Diyarbakýr'a gönderildi.
1939- Adana Elektrik Þirketi satýn alýnarak
devletleþtirildi.
1945- Ýller Bankasý Kuruluþ Kanunu kabul
edildi.
1954- Devlet Malzeme Ofisi kuruldu.
2008- MEB`ìn hazýrlamýþ olduðu 7. sýnýf
SBS (Seviye Belirleme Sýnavý) ilk kez yapýldý.
2012- Malatya Erhaç Hava Üssü'nden görev amacýyla kalkan F-4 tipi Türk askerî jeti,
Suriye karasularý açýklarýnda Suriye ordusu
tarafýndan düþürüldü.
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Ýmtiyaz Sahibi: Mahmut

YIL: 5 / SAYI: 2132

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

T.C. ÇORUM ÝCRA DAÝRESÝ
2019/7976 ESAS
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Taþýnmaz tapuda; Çorum Ýli, Merkez Ýlçesi, Ulukavak Mahallesi, Ada: 4008,
Parsel: 2 adresinde, Zemin+Asma Kat, baðýmsýz bölüm no: 35, Ana Taþýnmaz Yüzölçümü: 959,36m²
alanýnda, ana taþ. niteliði "Arsa" vasfýnda, 18/429 arsa paylý "Asma Katlý Ýþ Yeri" olarak kayýtlýdýr.
Taþýnmazýn Bulunduðu Binanýn Özellikleri: Satýþa konu taþýnmaz bodrum kat + zemin kat + asma kat
+ 7 normal kat olmak üzere toplam 10 kattan oluþan binanýn zemin+asma katýnda bulunmaktadýr. Taþýnmazýn bulunduðu bina ayrýk nizamda ve betonarme karkas olarak inþa edilmiþtir. Binanýn giriþ kapýsý ferforje doðramalý, dýþ cephesi mantolamalýdýr. Binanýn çatýsý ahþap oturma çatý üzeri kiremit
kaplýdýr. Binada asansör mevcuttur. Elektrik, su, doðalgaz, telekomünikasyon ve kanalizasyon gibi
altyapý sistemleri mevcut olan bina; Mimarlýk ve Mühendislik Ýþleri Þartnamesinin 3.2. Maddesi gereðince; III. Sýnýf B grubu yapý sýnýfýna dâhildir.
35 Numaralý Baðýmsýz Bölümün (Dükkan) Özellikleri: Taþýnmaz binanýn zemin+asma katýnda, kuzeydoðu cephesinde bulunmaktadýr. Dükkan Çorum Tapu Müdürlüðündeki projesine göre asma katýyla
birlikte toplam 103,00m² alanýndadýr. Baðýmsýz bölüm bitiþiðindeki diðer dükkanlarla aradaki duvarlar
kaldýrýlmak suretiyle birlikte kullanýlmaktadýr. Asma kata dükkan içerisinden çýkýþ saðlanmaktadýr.
Dükkan halihazýrda inþaat malzemeleri satan firma tarafýndan kullanýlmaktadýr.
Zemin kat ve asma katýn zeminleri seramik kaplý, duvarlarý sýva üzeri plastik boyalýdýr. Giriþ kýsmý
demir doðramalý camekanlýdýr. Satýþa konu taþýnmaz; Osmancýk Caddesine cepheli binanýn arka
cephesindedir. Çorum-Samsun çevre yoluna 740m mesafede, Çorum Merkezine (Çan Saati) 2230m
mesafededir.
Adresi
: Ulukavak Mahallesi, Osmancýk Caddesi, No: 262-D Merkez/Çorum
Yüzölçümü
: 103,00 m2
Arsa Payý : 18/429
Ýmar Durumu
: Var, Ýnþaat tarzý TAKS:0,35, KAKS:2.80, (A-8) Ayrýk Nizam 8 Kat TÝCK:
Ticaret + Konut parselidir
Kýymeti
: 900.000,00 TL
KDV Oraný
: %18
Kaydýndaki Þerhler
: Yoktur
1. Satýþ Günü
: 25/08/2022 günü 10:30 - 10:35 arasý
2. Satýþ Günü
: 22/09/2022 günü 10:30 - 10:35 arasý
Satýþ Yeri
: Karakeçili Mah. Alaybey Sk. No:96/A Çorum Adalet Sarayý Ek Hizmet
Binasýndaki 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.
6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca
bilgi almak isteyenlerin 2019/7976 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan
olunur.17/06/2022
(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
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Kýrmýzý taneli meyvelerin hepsi, antioksidan
açýsýndan zengindir. Bu
anlamda en yoðun içeriðe nar sahiptir.
Atardamar ve toplardamarlarýnýzý temizleyerek,
damar sertliði probleminden korunabilmek mümkündür.
Beslenme alýþkanlýklarý, saðlýðýmýzýn daha iyi veya daha kötü olmasý açýsýndan her zaman çok büyük rol oynamaktadýr. Zaman içinde, bazý elementler atardamarlarýnýzda birikerek bloklar
oluþtururlar ve bu da dolaþým problemlerine, kardiovasküler hastalýklara ve
dahasý ölüme yol açabilir. Diðer taraftan; bazý yiyecekler, atardamar ve toplardamarlarýnýzý temizleyebilirler. Bu
besinleri günlük beslenme diyetinizde
bulundurmanýz, çok çeþitli hastalýklardan korunmanýz açýsýndan önemlidir.
Araþtýrmalara göre, damar sertliði,
her geçen yýl dünyada daha fazla ölüme sebep olmaktadýr. Bu çok ciddi bir
hastalýktýr; çünkü bu hastalýða sahip kiþilerin enfeksiyonlara karþý baðýþýklýk
sistemleri zayýf olur. Týkanmýþ atardamar ve toplardamarlar, damar sertliðine
ilaveten, hipertansiyon ve kalp hastalýklarý riskini de yüksek miktarda arttýrýrlar.
Yukarýda bahsettiðimiz tüm bu ciddi
hastalýklardan korunmak için, yapabileceðiniz en önemli þey, beslenme diyetinize dikkat etmenizdir. Takip eden makalede, atardamar ve toplardamarlarýnýzý temizlemek için tüketebileceðiniz
on besinden bahsedeceðiz.
SARIMSAK: Damarlarýn temizlenmesi dendiðinde, bir numaralý besin sarýmsaktýr. Ýçerdiði güçlü antioksidanlar
sayesinde vücudunuzdaki serbest radikallerle savaþabilir ve kötü kolesterol
seviyesini düþürürken, iyi kolesterol seviyesini yükseltir. Bu mucizevi fayda,
kan dolaþýmýný hýzlandýrarak, hipertansiyon ile savaþmanýza yardýmcý olur.
YULAF EZMESÝ: Bu yiyeceði özellikle kahvaltýnýzýn bir parçasý olarak tüketmenizi tavsiye ediyoruz, çünkü sindirime yardýmcý olur ve günün kalan
kýsmýnda size enerji verir. Yulaf ezmesinin harika faydalarýndan bir diðeri de;
kolesterolün atardamarlarýn duvarlarýna yapýþma kabiliyetini düþürmesi ile
damar sertliði ve kalp hastalýklarý riskini
düþürmesidir.
ELMA: Kaliforniya Üniversitesi'nde
Doktor ve Beslenme Uzmaný olan Liz
Applegate'e göre; elmanýn içeriðinde
bulunan pektin isimli maddenin kolesterol ile birleþme özelliði vardýr. Ayrýca elma içeriðinde bulunan flavonoid, kalp
hastalýklarýna yakalanma riskini %50
azaltýr.
BALIK: Yaðlý balýklar, "iyi yaðlar"
olarak da bilinen omega-3 yað asidi
açýsýndan zengindir. Bu yaðlar, damarlarýn týkanmasýný engellemeye yardýmcýdýr. Bu amaca ulaþmak için tüketmeniz gereken balýklar þu þekilde sýralanabilir: Somon, orkinos, ton balýðý, alabalýk, ringa balýðý ve sardalya.
ZERDEÇAL: Zerdeçalda bulunan
ana element kurkumindir, bu da kalbinizi korur. Araþtýrmalara göre, zerdeçal
bu element sayesinde genellikle týkanýklýkla oluþan damardaki zararý engelleyebilici özelliktedir.
ISPANAK: Bu yeþil yapraklý sebze,
A ve C vitamini açýsýndan zengindir. Bu
vitaminler de, araþtýrmalarýn gösterdiðine göre; kolesterolün oksitlenmesini ve
damar sertliði problemini engelleyicidir.
KURUYEMÝÞLER: Ýçerdikleri mono-doymamýþ yað ve kalp saðlýðý için
çok önemli olan omega-3 yað asidi sayesinde kuruyemiþler; damarlarýnýzdaki
týkanýklýklarý engelleyici özelliðinin yanýsýra, ayrýca damarlarýn temizlenmesinde de etkilidirler. En faydalý kuruyemiþler þu þekilde sýralanabilir: Fýndýk, badem, ceviz ve fýstýk.
ZEYTÝNYAÐI: Sýzma zeytinyaðý,
saðlýðýnýz için çok faydalýdýr ve kalp
hastalýklarýný engelleyici özelliklere sahiptir. Bu yað, mono-doymamýþ bir yaðdýr ve bu, kolesterolün damar duvarlarýna yapýþmasýný engelleyici özelliktedir.
DOMATES: Domates, likopen kaynaðýdýr. Likopen, bir tür antioksidandýr
ve kötü kolesterolün damar duvarlarýna
yapýþmasýný engelleyicidir. Araþtýrmalara göre, günlük domates tüketimi, atardamarlarda meydana gelen plak oluþumu riskini ciddi oranda düþürmektedir.
NAR SUYU: Nar suyunun, böðürtlen suyu, yaban mersini suyu ve portakal suyu gibi diðer tüm meyve sularýndan daha yüksek oranda antioksidan
içerdiði bilimsel çalýþmalarla kanýtlanmýþtýr. Bu mucizevi içeriði sayesinde,
fareler üzerinde yapýlan bir çalýþmaya
göre, nar suyu, damar sertliði olarak bilinen atardamarlarda oluþan hasarý iyileþtirmede oldukça etkilidir.
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Karateciler kuþak
sýnavýnda

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü karate takýmýnda kuþak sýnavý heyecaný yaþandý. 120 kiþinin katýldýðý sýnavda
kuþak sýnavý sonrasýnda tüm sporcular bir
üst kuþaða terfi etti.
2022 yýlý karate 2. dönem kuþak sýnavý
120 sporcunun katýlýmý ile gerçekleþti. 50
sporcu beyaz kemerden sarý kemere, 20
sporcu sarý kemerden turuncu kemere, 25
sporcu turuncu kemerden yeþil kemere,
10 sporcu yeþil kemerden mavi kemere, 5

sporcu mavi kemerden kahverengi kemere, 10 sporcu kahverengi kemerden siyah
kemere geçmek için mücadele verdi. Sýnav sonrasýnda 120 sporcu bir üst kuþaða
terfi etti. Karate takýmýnýn kuþak sýnavý
sonrasýnda Mevlana Spor Salonu'nda terfi töreni yapýldý. Törene sporcu ve ailelerin
yaný sýra Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Cemil Çaðlar ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Ýsmail Yaðbat da katýldý.

Törende konuþan Gençlik ve Spor Ýl
Müdürü Cemil Çaðlar, Sporun ve gençliðin her alanýnda yer alan Çorum Belediyesi'ne teþekkür etti. Çaðlar, "Böyle bir belediye ile birlikte çalýþmaktan çok memnunun. Gençliðe ve spora verdiði desteklerden dolayý Belediye Baþkanýmýza çok teþekkür ediyorum. Çocuklarýna deðer veren ve spor yapmalarý için onlara destek
veren aileleri de kutluyorum" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

ALACA SPOR SALONU BAKIM ONARIM ÝÞÝ
ÇORUM GENÇLÝK VE SPOR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ
ALACA SPOR SALONU BAKIM ONARIM ÝÞÝ 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
: 2022/626412
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÇORUM GENÇLÝK VE SPOR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ
b) Adresi
: YAVRUTURNA MAHALLESÝ GAZÝ PAÞA SOKAK N0:66
19030 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642231020 - 3642231024
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanýlarak indirilebileceði
internet sayfasý
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Adý
: ALACA SPOR SALONU BAKIM ONARIM ÝÞÝ
b) Niteliði, türü ve miktarý
: 1 ADET ALACA SPOR SALONU BAKIM ONARIM ÝÞÝ
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer
: ÇORUM ALACA ÝLÇESÝ
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 : 30.06.2022 - 10:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: ÇORUM GENÇLÝK VE SPOR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
TOPLANTI 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 % 70
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:
17.11.2011 tarihli ve 27967 sayýlý Resmi Gazetede 11.06.2011 tarihli ve 27961 sayýlý Resmi Gazetenin aslýna uygun olarak yayýmlanan Kamu Ýhale Kurumuna ait Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý
Tebliði'nin ekinde yer alan "Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Listesinde (B) Üstyapý (Bina) Ýþleri'
baþlýðý altýnda yer alan "III.Grup: Bina Ýþleri veya B III. Grup binalarýn bakým, onarým, tadilat, veya tamamlama iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Ýþ deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerinin /diplomalarýnýn sunmak suretiyle ihaleye girecek
olan mühendis ve mimarlýk bölümlerinden; ÝNÞAAT MÜHENDÝSLÝÐÝ veya MÝMARLIK bölümünden
mezun olanlar ihale konusu iþe veya benzer iþlere denk sayýlacaktýr.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarýn, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,00
Sýnýr deðerin altýnda teklif sunan isteklilerin teklifleri açýklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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Yeni binanýn ismi
LALEZAR oldu
Çevre yolu üzerinde yapýmý tamamlanan kýz Kur'an
kursu binasýnýn ismi Lalezar
oldu.
Çorum Ýl Müftülüðünden
yapýlan açýklamaya göre; kuruma baðlý Lalezar Kýz Kur'an
Kursunda hafýzlýða çalýþan
öðrenciler, eðitimlerine devam ediyor.
Çorum Ýl Müftülüðü hizmet
binasýnýn üst katýnda eðitim
gören öðrenciler, inþaatýný
Çorum Belediyesinin baþlattýðý, Çorum halkýnýn katký saðladýðý, Ýl Müftülüðünün tamamladýðý yeni kurs binasýnda þimdi ferah ve huzurlu bir
ortamda çalýþmalarýný sürdürdüðü belirtildi.
Müftü Muharrem Biçer,
konuya iliþkin açýklamasýnda
þöyle dedi:
"Þimdiye kadar Ýl Müftülüðümüz üst katýnda sadece 55
öðrenci kapasiteli ve dört daireden çevrilmiþ Çorum'umuza yakýþmayan bir binada
eðitime devam eden kursumuzu, Çorumlu hayýrseverlerimizin de destekleriyle 6 ay
gibi kýsa bir sürede tamamladýk. 2022 yýlý Ramazan Bayramý sonrasý 55 öðrencimizi
buraya taþýdýk. Yeni ve modern bir görünüme sahip kursumuza bugün itibariyle 35
öðrenci daha kayýt yaptýrmýþ
olup hafýzlýða çalýþan öðrenci

sayýmýz 80'e ulaþmýþtýr. Bu
eðitim öðretim yýlýnýn baþýnda
100 öðrencinin üzerine ulaþacaðýmýzý ümit ediyorum.
Kursumuz, 160 kapasiteli
olup 10'ar kiþilik ferah sýnýflarý, 4'er kiþilik rahat yatakhaneleri, çalýþma salonlarý,
mescidi, bilgisayar sýnýfý ile
bölgemizin en büyük kursla-

rýndan biridir. Yeni dönemde
öðrencilerimizi hafýzlýk eðitimlerinin yaný sýra halen devam eden deðerler eðitimi ile
beraber, el becerileri ve farklý
sosyal faaliyetlerle de hem
bilinçli ve kültürlü hem de marifetli nesiller yetiþtirmek hedefimiz olacaktýr."
(Haber Merkezi)

BUGÜN
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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ÇORUM HAVA TAHMiNi

GÖKMEN

BOZDOÐAN

SEVDA

0364 777 04 77
ULUKAVAK MAH.
8.TARAKÇI SOK.
NO: 18/20

0364 234 46 44
MIMARSINAN MAH.
CEMILBEY. CAD.
NO: 74/E

0364 221 86 35
BAHABEY CAD.
ÞENYURT 9. SOK.
NO: 2/A

Yarý Olimpik Yüzme Havuzlarý
kýsa süre içerisinde açýlacak
Çorum Belediyesi tarafýndan inþa edilen Yarý Olimpik
Yüzme Havuzlarý'nda son rötuþlar yapýlýyor. Biri Ulukavak, diðeri Gülabibey Mahallesi'nde olmak üzere iki adet
yarý olimpik yüzme havuzu
yakýn zamanda hizmete sunulacaðý bildirildi.
Çorum Belediyesi Etüt
Proje Müdürlüðü Kontrolörü
Hasan Abuhanoðlu, yarý
olimpik yüzme havuzlarýnýn
2021 yýlý Ocak ayýnda ihale
edildiðini belirterek, sözleþme bedeli 9,5 milyon TL olan
tesisin 950 metrekare alana
inþa edildiðini açýkladý. 2
bloktan oluþan tesiste idari
bina, antrenör odasý, duþ ve
soyunma odalarý ile birlikte
25X12,5 metre ölçülerinde
ve 1,40 metre derinliðinde
havuzun yer aldýðýný dile ge-

Çorum'dan Osmancýk'a

bin ton asfalt desteði
Hasan Abuhanoðlu

tiren Abuhanoðlu, "Temmuz'un son haftasýnda iþin
teslim edilmesini öngörüyoruz" diye konuþtu.
HAVUZLAR YAZ-KIÞ
HÝZMET VERECEK
Yarý olimpik yüzme havuzlarýný inþa eden yüklenici
firma mimarý denetçisi Umut

Umut Gebeþ

Gebeþ de, yüzme havuzlarýndaki ýsýtma sistemi sayesinde tesisin hem yaz hem
de kýþ döneminde kullanýlabileceðini açýkladý.
Yüklenici Firma yetkilisi
Necmettin Ataman da çalýþmalarý bir önce tamamlayabilmek için yoðun bir þekilde
çalýþmalara devam ettiklerini

TÜGVA Yaz
Okulu açýldý
TÜGVA Çorum
Ýl Temsilciliði'nin
yaz okullarýnda bu
yýl 700 ortaokul öðrencisi eðitim görecek.
Çorum'da altý
okulda gerçekleþtirilen yaz okuluna
veliler ve gençler
yoðun ilgi gösterdi. Kur'an-ý Kerim
dersi ile baþlayan
yaz okulu, sportif
faaliyetlerle devam
etti. Gençler ilk
olarak okçuluðun
temellerini öðrenip
ok attý. Yaz okulu
ilerleyen günlerde
yüzme ve binicilik
faaliyetleri ile devam edecek.
TÜGVA Çorum
Ýl Temsilcisi Enes
Kayabaþý "Elhamdülillah bu yýl da
yaz okulumuza büyük bir coþkuyla baþladýk. Gençlerimiz hem Kur'an-ý Kerim öðrenecekler
hem de sportif faaliyetler gerçekleþtirecekler. Gençlerimizin yaz okuluna
ilgisi bizleri çok mutlu etti. Yaz okulumuzda gençlerimiz hem Rabbimizin
kelamýný okumayý öðreniyor hem de
Siyer-i Nebi dersleri ile Peygamber
efendimizin hayatýný öðrenecekler.
Okçuluk, yüzme, binicilik sporlarýný

da deneme fýrsatý bulacaklar. Türkiye
Gençlik Vakfý Çorum Ýl Temsilciliði
olarak her zaman gençlerimizin yanýnda olduk ve olmaya da devam
edeceðiz. Yaz okulumuz kapsamýnda
okullarda görev alan bütün gönüllü
arkadaþlarýmýza teþekkür ediyorum.
Yaz okulu kayýtlarýmýz devam ediyor.
Bütün gençlerimizi yaz okuluna bekliyoruz" dedi.
(Sümeyra Özdoðan)

Necmettin Ataman

söyledi. Ataman, "Belediye
Baþkanýmýzýn iþin bir an önce bitirilmesi konusundaki
uyarýsý üzerine gece-gündüz
çalýþarak çalýþmalarýmýzý son
aþamaya getirdik. Daha önceden de belirtildiði gibi temmuz ayý sonlarýnda çalýþmalarý tamamlamýþ olacaðýz"
dedi. (Abdulkadir Söylemez)

Çorum Belediyesi ilçelere
asfalt desteðini devam ettiriyor. Belediye, 2022 asfalt sezonunda Osmancýk ilçesine
de destek verecek.
Çorum Belediyesi, altyapý
ilçelerden gelen asfalt taleplerini karþýlýyor. Çorum Belediyesi, Alaca, Mecitözü, Dodurga, Ortaköy, Oðuzlar ve Boðazkale'den sonra Osmancýk'a
da bin ton asfalt dökecek.
Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör ve beraberindeki heyet Çorum Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a ziyarette bulunarak, ça-

lýþmalar hakkýnda istiþarelerde bulundu. Baþkan Aþgýn,
Osmancýk'a asfalt desteði sözü verdi.
"CUMHUR ÝTTÝFAKI'NIN EN
GÜZEL ÖRNEÐÝ ÇORUM'DA"
Sosyal medya hesabýndan
paylaþýmda bulunan Baþkan
Aþgýn, "Osmancýk Belediye
Baþkanýmýz Ahmet Gelgör'ü
Belediyemizde misafir ettik. Ýlçemizde yapacaðýmýz çalýþmalarý istiþare ettik. Osmancýk'ta
1.000 ton asfalt serimine en kýsa sürede baþlýyoruz. Hayýrlý
olsun" dedi.
(Çaðrý Uzun)

