2023 yýlýnda yapýmýna baþlanacak projenin temelini Ýçiþleri Bakaný Süleyman Soylu atacak.

POLiS MORAL EÐiTiM
MERKEZi TAMAM!
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Ýçiþleri Bakaný Süleyman Soylu ile yaptýklarý görüþmede
müjdeli haberi aldýklarýný ifade ederek Polis Moral Eðitim Merkezi'nin 2023 yýlýnda ihale edilerek
yapýmýna baþlanacaðýný duyurdu. 8’DE

Yusuf Ahlatcý

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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1 TL

'SOSYAL MEDYA YASASI
GERÝ ÇEKÝLMELÝ'
"Sosyal Medya Yasasý" olarak
bilinen Basýn Kanunu ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna
Dair Kanun Teklifi, Ankara'da
meslek örgütü temsilcileri ve gazetecilerin katýlýmýyla protesto
edildi. Ankara'daki Ulus Meydaný'ndaki Atatürk Anýtý önünde gerçekleþtirildi. Burada gazeteciler
adýna bir açýklama yapan Nazmi
Bilgin, yeni yasasýnýn toplumda
"otosansür" etkisi yaratacaðýný
vurguladý. Yeni tasarýda Anadolu

basýnýnýn hiçe sayýldýðýný ifade
eden Bilgin, "Bu yasada gazeteciler yok, gazetecilerin görüþleri
yok, basýn özgürlüðü yok diyoruz.
Bir kez daha bu yasada susturma,
korkutma ve hapsetme var diyoruz. Biz gazeteciler bu yasanýn
geri çekilmesini istiyoruz" dedi.
Geniþ güvenlik önlemleri altýnda gerçekleþtirilen protesto sonunda gazeteciler "sansüre dur" diyerek kalemlerini Atatürk Anýtý önüne
býraktý.
(Sümeyra Özdoðan)

EKMEÐE ZAM GELiYOR!
Çorum'da 200
gram ekmeðin
zamlanmasý
için Ticaret
Bakanlýðýna
baþvuruda
bulunuldu. Bakanlýk onayýna
sunulan zam talebine göre 2.75 liradan satýlan ekmek 4
lira, simit 4 lira, boþ
pide ise 4.5 lira olacak. Belediye tarafýndan satýlan ekmek
için zam düþünülmediði öðrenildi. 3’TE

MEYDANDA
OTOBÜS SERGÝSÝ!
Çorum Belediyesinin satýn aldýðý ve
geçtiðimiz Salý günü kente ulaþan beþ otobüs ve dört minibüs, Hürriyet Meydaný'nda
sergileniyor. Belediyeden konuya iliþkin
yapýlan açýklamada hizmet kalitesinin
arttýrýlacaðý vurgulandý. 2’DE

‘YA DESTEK VERiN
YA DA DEÐERiNDEN ALIN'
Özel otobüs iþletmecilerinden
Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn'a çaðrý

Çorum merkezdeki þehir içi ulaþýmý saðlayan HÝTÝT ULAÞ AÞ Yönetim Kurulu Baþkaný
Arap Ballý Kesin Karar Gazetesini ziyaretinde, sektörün sorunlarýný ve beklentilerini dile getirerek
"Türkiye'de ilk kez halk otobüslerine mazot desteði saðlayan Belediye Baþkanýmýza teþekkür
ediyoruz, bu destek verilemeye baþladýðýnda mazot 12 liraydý þimdi 30 lira oldu aradaki farký
karþýlayabilecek durumda deðiliz, Baþkanýmýzýn Þehrül Emin olmanýn gereðini yapacaðýna
inanýyoruz. Beklentimiz günün koþullarýna göre desteðin yeniden gözden geçilmesidir, olmuyorsa
belediyemiz bu hizmeti yapacaksa bizim araçlarýmýzý deðeri üzerinden alsýn" dedi. 5’TE

Prof. Ahmet Özalp,
Memleket Partisi'nde
MYK Üyesi oldu
Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler
Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet
Özalp, Muharrem Ýnce'nin genel baþkaný
olduðu Memleket Partisi'nde Merkez Yürütme Kurulu üyeliðine getirildi. 4’TE

Haþhaþ kapsülü alým
fiyatlarý yeniden belirlendi
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Çorum'un
da aralarýnda bulunduðu 13 ilde 2022 yýlý
haþhaþ kapsülü alým fiyatlarýný belirledi.
Açýklamaya göre alým fiyatý, TMO tohumluðu kullanýlarak elde edilen haþhaþ kapsülü kilosu 15 TL, geleneksel tohumluktan üretilen haþhaþ kapsülü 7,5 TL, sözleþmeli üretimle elde edilen tohumlu
haþhaþ kapsülü ise 25 TL olacak. 2’DE

BAÐÝMSIZ ÇOCUKLAR
YETÝÞTÝRMEK
(KÝÞÝLÝK GELÝÞÝMLERÝ)
- YAZISI 2’DE

Oya Hayriye ÇIRACI

GÝRÝÞÝMCÝ GENÇ BAKAN
MUÞ ÝLE GÖRÜÞTÜ 4’TE

HÝTÜ, keneyi yenmek
için Koç ile çalýþýyor
Yenilenebilir enerji
için 7,5 milyona
kadar kredi imkaný

Türkiye'de ilk kez 2002 yýlýnda tespit edilen Kýrým
Kongo Kanamalý Ateþi ile
ilgili 20 yýldýr çalýþmalar
yürüten Koç Üniversitesi
Ýþ Bankasý Enfeksiyon
Hastalýklarý Araþtýrma
Merkezi (KUISCID) çalýþmalarýný hastalýðýn en çok
görüldüðü bölgelerden
Çorum'daki Hitit Üniversitesi Enfeksiyon Hastalýklarý bölümüyle iþbirliði içerisinde yürütüyor. 5’TE

KILIÇDAROÐLU ÝLE
ÇORUM ÝSTÝÞARESÝ 8’DE

AK Parti Çorum Milletvekili Erol
Kavuncu yaptýðý açýklamada, tarýmsal
sulamada güneþ enerji sistemi kurulumu için çiftçiye Ziraat Bankasý'ndan sýfýr faizle 7 yýl 84 ay vadeli kredi desteði
saðlanacaðýný ifade ederek, 2023 yýlsonuna kadar devam edecek bu imkanla
7,5 milyon TL'ye kadar kredi kullanýlabileceðini söyledi. 2’DE

BELEDÝYENÝN 15 ARSASI
4,3 MÝLYONA SATILDI 2’DE

ADLÝ TIP VE YENÝ ADLÝYE
BÝNASI YOLDA 4’TE

2

23 HAZÝRAN 2022 PERÞEMBE

Buðday, 11 haftanýn
en dip seviyesinde
Buðday fiyatlarý, Avrupa ve ABD'deki hasadýn etkisiyle nisan ayýndan bu yana en düþük
seviyeyi gördü.
Buðdayýn Chicago borsasýnda iþlem gören
vadeli kontratlarý Avrupa'nýn bazý bölgelerinde
ve Kuzey Amerika'da hasadýn piyasalarý baský
altýnda býrakmasýyla yaklaþýk yüzde 2 gerileyerek nisan ayýndan bu yana en düþük seviyeleri
gördü.
Avrupa'nýn bazý bölgeleri ve Kuzey Amerika'da yapýlan buðday biçimleri, Rusya'nýn Ukrayna'yý iþgali nedeniyle Karadeniz'den gerçekleþtirilen sevkiyatlardaki aksamalara dair kaygýlarý hafifletiyor.
MISIR VE SOYA FASULYESÝNDE DÜÞÜÞ
Öte yandan, Ukrayna'da üretilen tahýlý Karadeniz üzerinden ihraç etmek üzere yürütülen
müzakerelerde belirgin bir ilerleme saðlanamamasý buðday ve mýsýr fiyatlarýný etkiliyor.
Mýsýr ve soya fasulyesi fiyatlarý dünün ardýndan bugün de geriledi.
Chicago borsasýnda en yüksek iþlem hacmine sahip olan buðday vadeli kontratlarý gün içinde 10.13 dolar/bushel ile 4 Nisan'dan bu yana
en düþük seviyeyi görmesinin ardýndan yüzde
1.9 ekside 10.14 dolar/bushel, yani 372.6 dolar/ton seviyesinden iþlem gördü. Mýsýr yüzde
1.4 gerileyerek 7.73 dolar/bushel yani 304.3 dolar/ton seviyesine düþtü.
Soya fasulyesi yüzde 1.1 deðer kaybederek
16.83 dolar/bushel yani 618.4 dolar/ton seviyesine geriledi.
(Haber Merkezi)

BAÐÝMSIZ ÇOCUKLAR YETÝÞTÝRMEK
(KÝÞÝLÝK GELÝÞÝMLERÝ)

Oya Hayriye ÇIRACI
Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Uzmaný

Birisi bize sürekli nasýl davranmamýz gerektiðini söylese ne hissederdik?. Hoþumuza gitmezdi ya da uzaktan kumandalý araba gibi yönlendirilmek hiç hoþ olmazdý. Peki çocuklarýmýza
neden böyle davranýyoruz? Onlara belli sýnýrlar
dahilinde istedikleri gibi davranmalarýna izin
vermiyoruz? Çocuða "düzgün otur, koþma, dur,
bekle, sesiz ol, sus, aðlama..." gibi müdahale
etmek, çocuðun baðýmsýz kiþilik geliþtirmesini
engeller.
Çocuða baðýmsýzlýk hakkýný vermek, çocuðun kendisini ilgilendiren bir konuda kendi kararýný alabilmesini saðlar. Çocuk hayatta bir problemle karþýlaþtýðý zaman akýlcý bir þekilde üstesinden gelme gücünü bulur kendinde, sorumluluk sahibi bir kiþilik geliþtirilmiþ olunur.
Çocuðun baðýmsýz bir kiþilik kazanmasý olgun bir birey olabilmesi için þarttýr. Devamlý ne
yapacaðýný ne þekilde yapacaðýný söyleyen
ebeveynler çocuðunun güdümlü olmasýna sebebiyet verir. Çocuða baðýmsýzlýk kazandýrma
alýþtýrmalarý bebeklik döneminde baþlamalýdýr.
Sabýrsýz anneler, çocuðun kendi baþýna yemek
yeme giriþimi ya da giyinmeye yönelik çabalarý
baþarýsýzlýkla sonuçlandýðýnda, hemen iþe müdahale ederek, yardým etmek adýna onun rolü
üstleniverir. Burda anne baba bir þekilde çocuða yardým ettiklerini düþünse de aslýnda onun
kendi kendine yeterli olmasý için gereken becerileri kazanmasýný geciktirmektedir. Burada yapýlmasý gereken çocuða baþarýlý olana kadar
söz konusu beceriler üzerinde çalýþma imkaný

vermektedir. Çocuklarý ile kendilerini çok fazla
özdeþleþtiren anne babalar farkýnda olmadan
çocuklarýnýn baðýmsýzlýklarýný ve kiþilik geliþimlerinin önüne geçmektedirler. Çoðu ebeveyn
kendi çocukluðunda yaþayamadýðý ve sahip
olamadýðý (içlerinde kalan) ne varsa kendi çocuðuna aynýlarýný yaptýrmaya ve almaya eðilimli olurlar. Çocuðun kendi istekleri, zevkleri, kararlarý bu þekilde körelir ve benlik algýsý oluþmamýþ olur.
Okulun ilk günü annesinden ayrýlamayan,
aðlayan baðýran çaðýran çocuklar olduðu gibi
daha ilk andan okul ortamýna, öðretmenine arkadaþlarýna uyum saðlayan çocuklar da vardýr.
Annesinin elini býrakmayan okula alýþmak istemeyen kaygýlý çocuk baðýmsýzlýk hakký verilmemiþ anneye baðýmlý çocuklardýr. Okul ortamýnda tek baþýna birçok sorunla karþý karþýya gelecek ve tek baþýna (annesiz) üstesinden gelmesi daha zor olacaktýr. Kendi kendilerini tuvalete
bile gitmekte zorlanacak olan çocuklardýr. Baðýmsýz olmayan çocuk genelde evde babadan
okulda öðretmenden emir alan bir emir kulu durumundadýr. Gelecekte ise eþinin sözünden çýkmayan, patronuna hesap veren baðýmlý bir kiþilik haline dönüþebilir.
Anne ve babalar çocuklarýn yeteneklerini ortaya çýkaracak þanslar vermelidirler onlara…
Bir hobi üzerine diretmemeli çocuðun kendisinin bir alana yönelmesi fýrsatýný sunmalýdýrlar.
Uzun uzun öðütler vermek yerine hayatýn içinden örneklerle çocuða bir þeyleri tembihlemeye

çalýþmalýdýrlar. Yaþayarak öðrenmelerine yeri
geldiðinde acý çekmelerine izin vermelidirler.
Çocuðunuzun baðýmsýz olmasý baþýna buyruk olmasý anlamýna gelmez. Ayaklarý yere basan, yanlýþý doðruyu kendi tecrübeleri ile öðrenen bir çocuk hayatta daha güçlü ve saygýn bir
kiþi olacaktýr.
Kendi kýyafetlerini kendi giyinmeli (4-5 yaþýndan sonra) ,odasýnýn temizliðini ve düzenini
kendi saðlamalýdýr. Para biriktirme, telefon kullanma, hayvan besleme, anneye babaya evde
yardýmcý olma gibi sorumluluklar da yine anne
baba tarafýndan çocuða kazandýrýlmasý gereken alýþkanlýklardýr.
Kýyafet konusunda özellikle çocuðun fikri
alýnmalý 'hangi pantolonunu giymek istersin sarý olaný mý yeþil olaný mý?' diye seçenekler sunulmalýdýr.
Çocuða sorumluluk verilmesi gerekir mesela; biberondaki sütü kardeþine içirelim mi yeterince ýsýnmýþ mý yoksa aðzý yanacak derecede
mi sence? gibi bir soru sormak çocuðun kapasitesini destekleyen giriþimlerdir.
Unutulmamalýdýr ki çocuðun annesi de olsak babasý da olsak hayat onun hayatý ve her
alanýna müdahale etmek gibi þansýmýz ve hakkýmýz yok. Doðduðu andan itibaren koruma içgüdüsü taþýsak da bunun sýnýrýný bilmek uygulamak gerekir. Aþýrý baskýcý ve müdahaleci ebeveyne sahip genç, anne babanýn önerdiði çoðu
þeyi hiç düþünmeden red ve inkar etmeye daha
eðilimli olur.

Yenilenebilir enerji için 7,5
milyona kadar kredi imkaný
Hazine ve Maliye Bakanlýðý yaptýðý düzenlemeyle tarýmsal sulamada güneþ
enerji sistemi kurulumu için
çiftçiye Ziraat Bankasý'ndan
sýfýr faizle 7 yýl 84 ay vadeli
kredi desteði saðlanacak.
AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, 2023 yýlsonuna kadar
devam edecek bu imkanla
7,5 milyon TL'ye kadar kredi
kullanýlabileceðini açýkladý.
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu yaptýðý
açýklamada güneþ enerjili
sulama sistemi sayesinde tarýmsal üretimde enerji maliyetlerin azalacaðýný ve susuzluk nedeniyle mahsullerin
tarlada kurumayacaðýný söyledi. Kavuncu, "Yenilenebilir
enerji kaynaklarýmýz etkin ve
verimli þekilde kullanýlacak
ve çiftçimize destek saðlanacak" diye konuþtu.
"VAKÝTLÝCE ALINAN
TEDBÝRLER SAYESÝNDE
HÝÇBÝR VATANDAÞIMIZ
SAHÝPSÝZ
BIRAKILMAMIÞTIR"
Milletvekili Kavuncu açýklamasýnda þu ifadelere yer
verdi:
"Hazine ve Maliye Bakanlýðýmýzýn yaptýðý düzenlemeyle, Tarýmsal sulamada
Güneþ Enerji Sistemi kurulumu için çiftçilerimize Ziraat
Bankasý vasýtasýyla sýfýr faizle, faizsiz 7 yýl 84 ay vadeli
kredi desteði saðlanacaktýr.
Uygulama süresi 2023
yýlsonuna kadar devam eden
bu imkânla 7.5 milyon TL' ye
kadar kredi kullanma limiti
için sýfýr faizli, yüzde 100 faiz
desteði sunulacaktýr.
Bu sayede tarýmsal üre-

AK Parti Çorum Milletvekili
Erol Kavuncu

timde enerji maliyetleri azalacak ve karlýlýk artacak; en
önemlisi de artýk yaðmur
yaðmadýðýnda mahsuller tarlada kurumayacaktýr. Hem
yenilenebilir enerji kaynaklarýmýz etkin ve verimli þekilde
kullanýlacak hem çiftçilerimize, tarýmda cansuyu, destek
saðlanacak hem de ülke kalkýnmasýna ve hayatýn sürdürülebilirliðine katký sunulacaktýr.

Giderek milli güvenlik sorunu haline gelen gýda ihtiyacýnýn karþýlanmasý, üretimin
artýrýlmasý için yapýlan bu düzenlemeyle Tarým alanýndaki
reformlarýmýza bir yenisi daha eklenmiþtir. Çiftçilerimizin
kalkýnmasýna katký sunacak,
topraklarýmýza, mahsullerimize can olacak bu uygulamanýn hayýrlý, uðurlu olmasýný diliyorum.
Gýda güvenliðini saðla-

manýn insanlýðýn en temel
sorunu haline geldiði bu günleri önceden gören Cumhurbaþkanýmýz
liderliðindeki
Devletimiz, vatandaþlarýmýzý
bu sýkýntýlardan kurtarmak ve
en az düzeyde etkilenmeleri
için orta ve uzun vadede tüm
tedbirleri almýþtýr. Vakitlice
alýnan tedbirler sayesinde
hiçbir vatandaþýmýz çaresiz,
sahipsiz býrakýlmamýþtýr.
Yapýlan planlamalar doðrultusunda her gün bir yenisi
açýklanan destek ve teþviklerle çiftçilerimize olduðu gibi
halkýmýzýn tüm kesimlerini
rahatlatacak destekler ve uygulamalar hayata geçirilmeye devam edecektir.
Aziz milletimiz için her
gün yeni bir baþarý hikayesine imza atan Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan
baþta olmak üzere Bakanlarýmýza ve emeði geçen herkese þahsým ve aziz milletimiz adýna þükranlarýmý sunuyorum." (Sümeyra Özdoðan)

MEYDANDA OTOBÜS SERGÝSÝ!
Çorum Belediyesi, satýn aldýðý beþ
otobüs ve dört minibüsü Hürriyet Meydaný'nda sergiliyor.
Çorum Belediyesi tarafýndan satýn alýnan beþ otobüs ve dört minibüs, geçtiðimiz Salý günü kente ulaþtý. Konuyla ilgili
bir açýklama yapan Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, amaçlarýnýn toplu taþýmada kaliteyi artýrmak olduðunu ifade
etmiþ, hizmet veren özel firmaya da mesaj vermiþti.
Dün de Çorum Belediyesi, satýn aldýðý
otobüsleri Hürriyet Meydaný'nda sergilemeye baþladý.
Belediyeden yapýlan açýklamada,
"Toplu ulaþýmda araç filosunu güçlendiren Çorum Belediyesi hizmet kalitesini
artýrýyor. Gazi Caddesi'nde sergilenen
otobüs ve minibüsler vatandaþlarýn beðenisini topladý" denildi.
(Çaðrý Uzun)

Çorumlu üreticiler dikkat:

Haþhaþ kapsülü alým
fiyatlarý yeniden belirlendi
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO),
2022 yýlý haþhaþ kapsülü alým fiyatlarýný yeniden belirledi.
TMO, haþhaþ üretiminin sürdürülebilirliðinin saðlanmasý amacýyla, 2022 yýlý haþhaþ kapsülü alým fiyatlarýný
yeniden
belirledi.
TMO'dan yapýlan açýklamada, "Ülkemiz, haþhaþ tohumu ve kapsülünden üretilen morfin ve türevlerinde net ihracatçý konumda bulunmaktadýr. Haþhaþ kapsülünden
üretilen morfin ve türevlerinin yaklaþýk yüzde 95'i TMO, kapsülden
elde edilen haþhaþ tohumunun da
yaklaþýk yüzde 90'ý özel firmalar tarafýndan yurt dýþýna ihraç edilmektedir. Yapýlan bu ihracattan gerek
kamu gerekse özel sektör aracýlýðý
ile ülkemize önemli miktarda döviz
girdisi saðlanmaktadýr. Haþhaþ
üretim maliyetleri göz önüne alýnarak haþhaþ üreticilerimizin korunmasý ve haþhaþ üretiminin sürdürülebilirliðinin saðlanmasý amacýyla

2022 yýlý haþhaþ kapsülü alým fiyatlarý yeniden belirlenmiþtir" denildi.
Açýklamanýn
devamýnda,
"2022 alým döneminde haþhaþ
kapsülü alým fiyatlarý; yüksek morfinli TMO tohumluðu kullanýlarak
elde edilen haþhaþ kapsülü alým
fiyatý 15 TL/Kg, geleneksel tohumluk kullanýlarak elde edilen haþhaþ
kapsülü alým fiyatý 7,5 TL/Kg,
TMO'nun tohumluk ihtiyacýna yönelik, sözleþmeli üretimle elde edilen tohumlu haþhaþ kapsülü alým
fiyatý 25 TL/Kg, olarak uygulanacaktýr. Toprak Mahsulleri Ofisi,
haþhaþ alýmlarý ile ilgili tüm hazýrlýklarýný tamamlamýþ olup hasat
dönemi sonrasýnda haþhaþ ekimine müsaade edilen 13 ilimizde
alýmlarýný gerçekleþtirecektir. Bu
illerimiz; Afyonkarahisar, Amasya,
Balýkesir, Burdur, Çorum, Denizli,
Eskiþehir, Isparta, Konya, Kütahya, Manisa, Tokat ve Uþak'týr" ifadelerine yer verildi.
(ÝHA)

Belediyenin 15 arsasý
4,3 milyona satýldý
Çorum Belediyesi'nin Hobi
Köyü Projesi kapsamýnda Silmkent bölgesi Kuruçay mevkisinde
ihale ile satýþa çýkardýðý 15 arsanýn tamamý satýldý. Turgut Özal
Ýþ Merkezi Konferans Salonu'nda ve encümen huzurunda
gerçekleþtirilen ihalede, 15 arsa
açýk teklif artýrma usulü ile en az
yüzde 25'i peþin, kalaný en fazla

12 taksitle satýþa çýkarýldý.
4,5 MÝLYONA SATILDI
Yaklaþýk beþ saat süren ihalede muhammen bedelleri 150-190
bin TL arasýnda deðiþen fiyatlarla
270 ve 300 metrekare büyüklüðündeki 15 arsanýn tamamý, toplam 4,3 milyon TL'ye alýcý buldu.
(Zahide Yasemin Eðrigözlü)
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EKMEÐE ZAM GELiYOR!
Fýrýncýlar Odasý
Baþkaný
Seyit Arslan

Çorum'da
ekmeðe
zam geliyor. Fýrýnlarda
ve
marketlerde
2,75'ten satýlan 200
gram ekmek 4 liraya
yükselecek. Zam için
bakanlýk onayý bekleniyor.
Çorum Fýrýncýlar
Odasý Baþkaný Seyit
Arslan'dan edindiðimiz
bilgilere göre Çorum'da 200
gram ekmeðin zamlanmasý için
Ticaret Bakanlýðýna baþvuruda bulunuldu.
Zam bakanlýkça
onaylanýrsa 2,75'ten
satýlan 200 gramlýk
ekmek, 4 liraya yükselecek. Zammýn pi-

yasaya yansýmasý için
onay bekleniyor.
SÝMÝT VE
PÝDEYE ZAM
Öte yandan yine
edindiðimiz bilgilere
göre 3 liraya satýlan
100 gram susamlý simit 4 liraya, 3,75 liradan
satýlan 200 gram boþ pide
ise 4,5 liraya yükseldi.
HALK EKMEK
ZAM DÜÞÜNMÜYOR
Ayrýca Çorum Belediyesi tarafýndan satýlan Halk Ekmek için de zam
düþünülmediði öðrenildi. Halk Ekmek'in 1,75 liradan satýþa devam
edeceði kaydedildi. (Çaðrý Uzun)

Bayat'ý sel bastý
Bayat'ta kuvvetli saðanak yaðýþ, su baskýnlarýna ve taþkýnlara yol açtý.
Bayat Ýlçesi Yatukcu Mahallesi'nde derelerde
taþkýn yaþandý. Yatukcu Mezarlýðý mevkiinde
taþkýn bir süre ana yolu ulaþýma kapattý. Ara sokaklarda göllenme sebebiyle trafikte bir süre aksamalar oldu.
Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri, iþ makineleri ve vidanjörlerle su baskýnlarý ve taþkýnlara
müdahale etti. Bayat Belediye Baþkaný Ekrem
Ünlü, krizi bizzat sahada yönetti.

Sýkýþan yavru kargayý
itfaiye kurtardý
Sungurlu ilçesinde, ayaklarý
fileye takýlan yavru karga, sýkýþtýðý yerden itfaiye ekiplerince
kurtarýldý.
Belediye Ýþ Haný civarýnda
ayaklarý plastik fileye takýlan
yavru karga sýkýþtý. Vatandaþlar,
yavru kargayý kurtarmak için 112

ÝSKÝLÝP'TEN DESTEK
Ýskilip Belediyesi, Bayat ilçesinde yoðun yaðmur sebebiyle oluþan su baskýný ve hasarlarýn
giderilmesine destek olmak amacýyla itfaiye ve
vidanjör desteði saðladý.
Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, ilçeye
yardým gönderen Ýskilip Belediyesi ekiplerine teþekkür etti.
(Haber Merkezi)

Acil Çaðrý Merkezi'ni arayarak
yardým istedi. Olay yerine gelen
Belediyesi itfaiye ekipleri, mahsur kalan kargayý sýkýþtýðý yerden çýkardý.
Takýldýðý fileden kurtarýlan
karga daha sonra doðaya salýndý.
(ÝHA)

ORGANÝZASYON HÝZMETÝ
ALINACAKTIR
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
2022 Yýlý Sünnet Þöleni Organizasyon Hizmet Alýmý 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
: 2022/627726
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
b) Adresi
: Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100
Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642250810/1455 - 3642125571
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanýlarak indirilebileceði
internet sayfasý
2-Ýhale konusu hizmet alýmýn
a) Adý
: 2022 Yýlý Sünnet Þöleni Organizasyon Hizmet Alýmý
b) Niteliði, türü ve miktarý
: 1 Adet Sünnet Þöleni Organizasyonu
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer
: Çorum Belediyesi Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü
ç) Süresi/teslim tarihi
: Ýþe baþlama tarihi 25.07.2022, iþin bitiþ tarihi 06.08.2022
d) Ýþe baþlama tarihi
: 25.07.2022
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.07.2022 - 11:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý/ Turgut Özal Ýþ haný
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Konferans Salonu/ Yeniyol Mah./ Gazi 4. Sokak.
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.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale 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, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucunda, üzerine ihale yapýlan
istekliyle toplam bedel üzerinden 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 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (R) : Diðer Hizmetler/0,71
Aþýrý düþük teklif deðerlendirme yöntemi: Sýnýr deðerin altýnda teklif sunan isteklilerin teklifleri açýklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1647714

Sungurlu’da fýrýn ve
pastanelere sýký denetim
Sungurlu Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri fýrýn ve simit satan pastane ve
fýrýn denetledi.
Zabýta ekipleri,
halkýn daha temiz ve
hijyen kurallarýna uygun, saðlýklý ürünlere
ulaþabilmesi için gýda
üretimi yapan yerlerin denetimine devam ediyor.
Ekipler, simit ve
poðaça üretimi yapan fýrýnlara yönelik
denetim yaptý. Ekipler, fiyat tarifesi, gramaj ve hijyen kurallarý konusunda iþletmeleri denetledi.
Ekipler tarafýndan
gerekli kurallara uymayan veya dikkat
etmeyen iþyerlerine
uyarýlar yapýldý. (ÝHA)
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ADLi TIP VE YENi
ADLiYE BiNASI YOLDA Giriþimci genç Bakan
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Adli Týp
binasý ve yeni Adliye binasýnýn yakýn zamanda
ihale edilerek yapýmýna baþlanacaðýný duyurdu.
Gazetemize açýklamalarda bulunan Av. Yusuf Ahlatcý, Adalet Bakaný Bekir Bozdað ile yaptýklarý görüþmenin detaylarýný anlattý. Baþkan
Ahlatcý, "Adliye binasý, Adli Týp Kurumu gibi Çorum'a kazandýrmayý hedeflediðimiz tesislerle ilgili görüþmeler yaptýk. Adalet Bakanýmýzý ziyaret
ettik. Teþkilatýmýzýn ve halkýmýzýn kendisine selamlarýný ilettik. Kendisi de Çorum'a sevgi ve
saygýlarýný iletti. Bu projelerin de artýk nihayete
erdiði, artýk projeden inþaat aþamasýna geçeceði müjdesini aldýk. Ýhalesi yapýlýp inþaatlara baþlanacak" diye konuþtu.
(Çaðrý Uzun)

AK Parti
Ýl Baþkaný
Av. Yusuf Ahlatcý

T.C. ÇORUM 2. (SULH HUKUK MAH.)
SATIÞ MEMURLUÐU 2021/24 SATIÞ
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýli, Merkez Ýlçesi, Çalyayla Köyü, Aþýkaða mevkii, 119 ada 17 nolu
parselde kayýtlý 10.173,07m² alanýnda tarla vasfýnda kayýtlýdýr. Obruk barajýna 115 m. mesafededir.
Taþýnmazýn toprak bünyesi killi olup, toprak yapýsý hafif taþlýdýr. Zemini topografik bakýmdan dalgalý
olup, yaklaþýk %8 oranýnda eðime sahiptir. Taþýnmaz organik maddece zenginliði ve fiziksel özellikleri orta derecedir. Drenaj sorunu yoktur. Devlet eliyle sulanabilir arazilerden deðildir. Taþýnmaz üzerinde tek ve çok yýllýk yabancý ot kalýntýlarý ile 3 adet dut aðacý olup, boþ durumdadýr.
Adresi
: Çorum Merkez Çalyayla Köyünde bulunan 119 Ada 17 Parsel.
Yüzölçümü
: 10.173,07 m2
Ýmar Durumu
: Mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda kalmaktadýr.
Kýymeti
: 51.840,35 TL
KDV Oraný
: %8
Kaydýndaki Þerhler
: Tapu kaydýndaki gibidir.
1. Satýþ Günü
: 16/09/2022 günü 14:30 - 14:35 arasý
2. Satýþ Günü
: 11/10/2022 günü 14:30 - 14:35 arasý
Satýþ Yeri
: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu
2 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýli, Merkez Ýlçesi, Çalyayla Köyü, Aþýkaða mevkii, 119 ada 21 nolu
parselde kayýtlý 3.533,00m² alanýnda bað vasfýnda kayýtlýdýr. Obruk barajýna 190 m. mesafededir. Kuzeyinde 119 ada 17 nolu parsel vardýr. Taþýnmazýn toprak bünyesi killi olup, toprak yapýsý hafif taþlýdýr. Taþýnmazýn zemini topografik bakýmdan eðimlidir. Taþýnmaz organik maddece zenginliði ve fiziksel özellikleri orta derecedir. Drenaj sorunu yoktur. Devlet eliyle sulanabilir arazilerden deðildir. Taþýnmazýn uzun zamandýr boþ, üzerinde ekonomik deðeri olmayan çalý formunun olduðu, vasýf özelliklerini yitirdiði görülmüþtür. Taþýnmaz üzerindeki yaklaþýk 60 adet bað omcasýnýn verim kabiliyetini bakýmsýzlýktan ve yaþlýlýktan yitirdiði görülmüþtür. Ayrýca muhtelif yaþ ve kuturda odunluk deðere sahip
badem, kiraz gibi meyve aðaçlarýnýn da olduðu görülmüþtür.
Adresi
: Çorum Merkez Çalyayla Köyünde Bulunan 119 Ada 21 Parsel.
Yüzölçümü
: 3.533,00 m2
Ýmar Durumu
: Mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda kalmaktadýr.
Kýymeti
: 19.015,00 TL
KDV Oraný
: %8
Kaydýndaki Þerhler
: Tapu kaydýndaki gibidir.
1. Satýþ Günü
: 16/09/2022 günü 14:45 - 14:50 arasý
2. Satýþ Günü
: 11/10/2022 günü 14:45 - 14:50 arasý
Satýþ Yeri
: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu
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. %o 5,69 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 2021/24 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan
olunur.20/06/2022
(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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Muþ ile görüþtü

Hitit Üniversitesi öðrencisi
Mert Can Demir, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý'nýn giriþimleriyle Ticaret Bakaný Mehmet Muþ ile görüþtü.
Hitit Üniversitesi Bilgisayar
Teknolojileri Bölümü öðrencisi
Mert Can Demir, internetteki
ürün ve fiyat karmaþasýný ortadan kaldýrmaya çalýþýyor. Bu
kapsamda "Ucuzu Nerede" adlý
bir uygulama geliþtiren Mert Can
Demir, geçtiðimiz haftalarda AK
Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý
ile görüþerek kendisine projesiyle ilgili bilgiler vermiþti.
Bu görüþmenin ardýndan AK
Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, genç giriþimciyi Ticaret Bakaný Mehmet Muþ ile görüþtü.
Görüþmenin detaylarýný pay-

laþan Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, "Geçtiðimiz haftalarda düzenlenen Ýl Baþkanlarý Toplantýsý öncesinde Ankara'da bir takým temaslarda bulunduk.
Bu ziyaretlerimizde ÜNÝAK'ta
bulunan 19 yaþýndaki genç bir
kardeþimizin güzel bir yazýlýmý
vardý. Bu yazýlýmý bakanýmýza
iletmek istedi. Ben de ona inandýðým için beraber Ticaret Bakanýmýz Mehmet Muþ'u ziyaret ettik. Mertcan kardeþimizin hazýrladýðý projeyi sunduk. Orada þunu gördüm; biz Türk gençlerine
fýrsat verdiðimizde çok güzel
eserler ortaya çýkarýyorlar. Kendisiyle de gurur duydum. Bakanýmýz çok güzel ilgilendi, geliþtirilmesi noktasýnda da tavsiyelerde bulundu.
(Çaðrý Uzun)

Ahmet Özalp, Memleket
Partisi'nde MYK Üyesi oldu
Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr.
Ahmet Özalp, Memleket Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyeliðine atandý.
Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler
Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim
Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Özalp,
Muharrem Ýnce'nin genel baþkaný olduðu
Memleket Partisi'nde Merkez Yürütme Kurulu üyesi olduðunu açýkladý. Sosyal medya
hesabýndan bir açýklama yapan Ahmet
Özalp, "Memleket Hareketi ile baþladýðýmýzda rengimiz kýrmýzýydý. Coþkunun ve kararlýlýðýn sembolüydü. Pandeminin zorluklarýný
aþtýk ve Memleket Partisi olduk. Rengimiz
memleketin, adaletin, vicdanýn, iþin, aþýn,
ekmeðin sembolü mavi oldu. Þimdi Genel
Baþkanýmýz tarafýndan MYK üyeliði tevdi
edildi. Týpký futbol gibi siyaset de takým iþi.
Hepimiz üzerimize düþeni yapacaðýz. Birlikte baþaracaðýz" dedi.
(Gizem Galatalý)

'Halk
'Halk otobüslerine
otobüslerine Ýstanbul'dan
Ýstanbul'dan
talip
talip çýktý'
çýktý' iddiasý
iddiasý
Gelecek Partisi Çorum
Merkez Ýlçe Baþkaný Muhammed Taha Derin, Çorum'da
toplu ulaþýmda ULAÞ A.Þ.
bünyesinde faaliyet gösteren
46 otobüse Ýstanbul'dan bir
firmanýn talip olduðunu ileri
sürdü.
Geçtiðimiz aylarda kentte
toplu taþýma hizmeti veren
ULAÞ A.Þ.'yi ziyaret ederek
sorunlarýný dinleyen Muhammed Taha Derin, artan motorin fiyatlarýndan dolayý özel
halk otobüsü iþleten esnafýn
artýk dayanacak gücünün kalmadýðýný, esnafýn çareyi otobüsleri satmakta bulduðunu
ifade etti.
Ýstanbul'da bir firmanýn 46
otobüse otobüs baþýna 900
bin TL teklif ettiðini öðrendiklerini vurgulayan Muhammed
Taha Derin, aylýk 2 bin litre
motorin yakan bir otobüs sahibinin her gün zarar ettiðini
dile getirdi.
Bir otobüs satýn almak için
250 bin TL deðerindeki evini
satarak ve 300 bin lira kredi
çekerek bu iþe giren bir esnafýn günün þartlarýnda otobüsünü 900 bin TL'ye satmasýnýn hiçbir þeye merhem olmayacaðýný söyleyen Derin,
geçmiþte otobüs satýn almak
için 250 bin liraya evini satan
esnafýn evinin deðerinin günümüz þartlarýnda 1 milyon

Muhammed
Taha Derin

TL'yi geçtiðini ayrýca hala
çektiði kredisini de ödemeye
devam edeceðini belirtti.
Çorum Belediyesi'nin bu
konuda ULAÞ A.Þ. ortaklarýný
yalnýz býraktýðýný ve sorunlarýný çözmek yerine onlarý artýk muhatap yerine koymadýðýný aktaran Muhammed Taha Derin, "Hani bu konuyu
tatlýya baðlayacaktýnýz. Esnafýn sorunlarýna, dertlerine çare olacaktýnýz. Nerde verdiðiniz sözler. Çorum esnafý bunlarý hak edecek ne yaptý size?" diye sordu.
CEYLAN'A ÇAÐRI
AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'a da
çaðrýda bulunan Derin, "Verdiðiniz sözleri çok çabuk
unuttunuz Sayýn Vekilim. Siz
esnafýn Ahmet Abisi deðil

miydiniz? Yoksa biz mi yanlýþ
biliyoruz. Görünen o ki Çorum'un yerel esnafýný bitirmek
için elinizden geleni yapýyorsunuz. Ya bu iþi çözün ya da
esnafýn abisi olmayý býrakýn"
þeklinde konuþtu. Artan motorin fiyatlarýndan kaynaklanan sorunlarýn tek sorumlusunun mevcut iktidarýn yanlýþ
ekonomik politikalarýndan
kaynaklandýðýný
savunan
Muhammed Taha Derin, "Burada bir suçlu varsa o da sizlersiniz. Sizin yanlýþ politikalarýnýz yüzünden esnafýmýz
kan aðlýyor. Ama esnafýmýz
için gelecek güzel günler yakýn. Gelecek Partisi iktidarýnda esnafýmýzýn tüm sorunlarýný çözeceðimiz gibi onlarý hiçbir zaman yalnýz ve çaresiz
býrakmayacaðýz" ifadelerine
yer verdi.
(Haber Merkezi)
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‘YA DESTEK VERiN
YA DA DEÐERiNDEN ALIN'
Özel otobüs iþletmecilerinden
Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn'a çaðrý

Hitit ULAÞ A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Arap Ballý, özel halk otobüslerinin günlük mazot giderini
dahi karþýlayamadýðýný belirterek, Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn'a seslendi. Ballý, Arap
"Baþkanýmýzdan isteðimiz desteðin artýrýlmasý ya da otobüslerin deðerinden satýn almasý" dedi.
Hitit ULAÞ A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný
Arap Ballý, Kesin Karar Gazetesi'ni ziyaret etti.
Ziyarette Yazý Ýþleri Müdürü Ömer Faruk Söylemez ile bir süre görüþen Arap Ballý, özel halk
otobüsü iþletmecilerinin yaþadýðý sorunlara deðindi.
Son dönemde artan döviz kuru, enflasyon ve
Rusya-Ukrayna savaþý nedeniyle artan akaryakýt fiyatlarýnýn kendilerini zorladýðýný ifade eden Arap
Bal-

lý, belediye yöneticilerine çaðrý yaptý.
"DÖNEMÝ ÝÇÝN ÝYÝ BÝR
DESTEKTÝ, AMA YETMÝYOR"
Çorum Belediyesinin kendilerine verdiði 40
litre mazot desteðinin bugün þartlarýyla yetersiz
kaldýðýný vurgulayan Ballý, "Çorum Belediyesi,
Türkiye'de bir ilke imza atarak özel otobüslere
destek veren ilk belediye oldu. Belediyemizin
destek kararý aldýðý dönemde 12 lira olan mazot,
þuan 30 lira. O günün þartlarýnda aldýðýmýz destek iyi bir destekti ama artýk yetmiyor. Giderlerimizi karþýlayabiliyorduk. Ancak þuan belediyenin desteðiyle dahi giderlerimizi
karþýlayamaz hala geldik. Maliyetler
çok yükseldi. Belediyenin desteði yetersiz kalýyor" dedi.

Hitit ULAÞ A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Arap Ballý,
Kesin Karar Gazetesi'ni ziyaret ederek Yazý Ýþleri Müdürü
Ömer Faruk Söylemez ile görüþtü

mazot
giderini
dahi karþýlayamadýðýný dile getiren Ballý, "Çorum Belediyesi
þuanda 18 hatta,
biz de 46 hatta
hizmet veriyor.
Ancak bu iþ sürdürülebilir olmaktan çýktý. Zarar
ediyoruz. Bir otobüs ayda 2 bin
300 litre mazot harcýyor. Günlük ortalama 90 ila
100 litre mazot harcýyoruz. Ancak bir otobüs bir
hattan maksimum 2 bin lira getiri elde edebiliyor.
Dolayýsýyla gelirimiz mazot ücretine dahi yetmiyor" ifadelerini kullandý.

"OTOBÜSLER MAZOT GÝDERÝNÝ
DAHÝ KARÞILAMIYOR"
Otobüslerin artýk günlük

"TEKLÝF VAR, SATAMIYORUZ"
Ýstanbul'dan bir firmanýn
otobüsler için bir teklif yaptýðýndan bahseden Arap Ballý,
þunlarý söyledi:
"Otobüslerimize Ýstanbul'dan bir talip var. Otobüs
baþýna 900 bin lira gibi bir
teklif verildi. Ancak biz bu
teklifi kabul edemiyoruz. Yeni otobüslerin yaklaþýk 20
milyon lira bankaya borcu
var. Otobüsler banka kredisiyle alýndý. Dolayýsýyla oto-

büsler bankaya rehinli. Yapýlan teklifle bu borcu
kapatýp otobüsleri satmamýz mümkün deðil."
"BAÞKANIMIZA KENDÝSÝNÝN ÞEHR-ÜL EMÝN
OLDUÐUNU HATIRLATMAK ÝSTÝYORUZ"
Ballý, Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a seslenerek, "Biz Belediye Baþkanýmýza
kendisinin þehr-ül emin olduðunu hatýrlatmak istiyoruz. Biz bu þehirden ekmek yiyen esnaflarýz.
27 yýldýr bu iþi yapýyoruz. Tek gayemiz evimize
ekmek götürebilmek. Baþkanýmýzdan isteðimiz
desteðin artýrýlmasý veya otobüslerin deðerinden
satýn almasý. Biz burada siyaset yapmýyoruz. Bizim þirketimizde her görüþten otobüs sahibi arkadaþýmýz var. Bize yapýlan teklifle otobüs borçlarýný ödeyip satýþ iþlemini yapmamýzýn imkaný
yok" diye konuþtu.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren
Kesin Karar Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Ömer
Faruk Söylemez ise sorunlarýn bir an önce çözülmesini diledi.
(Çaðrý Uzun)

HÝTÜ, keneyi yenmek
için Koç ile çalýþýyor
Türkiye'de ilk kez 2002 yýlýnda tespit edilen
Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi ile ilgili 20 yýldýr çalýþmalar yürüten Koç Üniversitesi Ýþ Bankasý Enfeksiyon Hastalýklarý Araþtýrma Merkezi (KUISCID) Direktörü Prof. Dr. Önder Ergönül, hastalýðýn Türkiye için hala önemli bir baþlýk olduðuna

iþaret ederek araþtýrmalarý, hastalýðýn en çok
görüldüðü bölgelerden Çorum'daki Hitit Üniversitesi Enfeksiyon Hastalýklarý bölümüyle de iþbirliði içerisinde yürüttüklerini söyledi.
Prof. Dr. Önder Ergönül, KUISCID araþtýrmacýlarýyla birlikte hastalýðýn erken teþhisi için yay-

gýn olarak kullanýlabilecek PCR testi geliþtirmeye baþladýklarýný, tedavide etkin ilaçlarýn tespit
edilebilmesi için de büyük bir çalýþma yürüttüklerini söyledi.

T.C. OSMANCIK ÝCRA DAÝRESÝ
2022/41 TLMT.
TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup:
Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci
artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 22/06/2022
1.Ýhale Tarihi : 27/07/2022 günü, saat 11:00 - 11:05 arasý.
2.Ýhale Tarihi : 11/08/2022 günü, saat 11:00 - 11:05 arasý.
Ýhale Yeri
: Çiftlikler Mah. Küçük Sanayi Sitesi - DOSTLAR YEDÝEMÝN OTOPARKI
Osmancýk / ÇORUM
No
1

Takdir Edilen Adedi
Deðeri TL.
260.000,00
1

KDV
%1

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
19 DH 825 plakalý, 2017 model, mavi renkli, dizel yakýtlý, turbo intercooler, 65-56S tipi,New Holland marka kabinli traktör
üzerinde makine bilirkiþisinin yapmýþ olduðu incelemede;
-19 DH 825 plakalý, 2017 model, mavi renkli,
803525C313T422694 motor nolu, HFS034544 þase nolu,
manuel vites, dizel yakýtlý, turbo intercooler, 65-56S tipi,New
Holland marka kabinli traktör olduðu,
-araca ait ruhsatýnýn olmadýðý,
-aracýn anahtarýnýn olduðu,
-aracýn plakalarýnýn üzerinde olmamasý sebebiyle araç þase
ve motor numaralarýndan tespit edildi.
-aracýn aküsünün þarjýnýn yetersiz olduðundan çalýþtýrýlýp
denemesinin yapýlamadýðý,
-aracýn çalýþma saati bilgisinin 1542 saat olduðu,
-aracýn kabin sol yan arka camýnýn kýrýk olduðu,
-aracýn içerisinin ve dýþýnýn kirli olduðu,
-aracýn ön lastiklerinin durumunun orta, sað ön lastiðin havasýnýn inmiþ ve rka lastiklerinin durumu iyi olduðu,
-aracýn ön ve arka teker aðýrlýklarýnýn takýlý olduðu, -aracýn
genel durumunun iyi olduðu,
-aracýn genel görüntü itibariyle çalýþýr yürür durumda olabileceði tespit edilmiþtir.

(ÝÝK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
BASIN: 1648927

tý, bilinen bir yöntemdi zaten ama bunu, KKKA
için artýk her yere girmesi gereken bir test olarak
düþünüyoruz. Klasik bir test olmasýna raðmen
rahat ulaþýlabilir, fiyat olarak da dolar-euro baskýsýndan kurtulmuþ, en azýndan bir kýsmýný yerli
imkanlarýmýzla üretebileceðiniz bir test olmasý
çok önemli. Çünkü bu tanýlar halen belli merkezlerde yapýlabiliyor Türkiye'de. Daha
küçük ölçekli hastanelere taný testini
de taþýma þansýmýz var bu þekilde.
Çünkü Kýrým Kongo'da erken müdahale çok önemli" diye konuþtu.

5 KAT DAHA ÖLÜMCÜL
Erken teþhisle semptomlarýn görüldüðü ilk 3 gün içinde bazý antiviral
ilaçlarla ölümlerin önlenebildiðine dikkat çeken Prof. Dr. Ergönül, bu nedenle týpký Kovid'de olduðu gibi KKKA'da
da PCR testlerinin yaygýn
olarak her merkezde kul"TEDAVÝDE ALTERNATÝF
lanýlabilir hale getirilmesiÝLAÇLAR BULMAYI
nin hayati önem taþýdýðýAMAÇLIYORUZ"
na dikkat çekti. Prof. Dr.
KKKA tedavisinde týpký KoErgönül, dünyada en sýk
vid'de olduðu gibi belirtiler çýkar
görülen ülkelerin baþýnda
çýkmaz ilk 3 gün içinde verilirse
geldiðimiz için hastalýðýn
etkili olduðu çalýþmalarla gösteilk baþlarda 'Tokat hastalýrilen bir ilaç olduðunu dile getiðý' olarak anýldýðýný söyleren Prof. Dr. Ergönül, "Sempyerek "KKKA'nýn ülkemiztomlar baþladýktan sonra ilk 3
de en sýk görüldüðü yerler
gün içerisinde verilmesi durumunOrta ve Ýç Anadolu'nun doðu
da veya maruziyet sonrasý koruma
Prof. Dr.
kesimleri ile Karadeniz'in güamaçlý örneðin bir saðlýk çalýþanýna
Önder Ergönül
ney kesimleri. Ýlk yaz döneminiðne batmasý gibi durumlarda verildide, haziran gibi vakalar yoðunlaþýr,
ðinde, etkili olduðunu biliyoruz. Daha geç
temmuz aðustos gibi azaldýðýný görürüz
safhada gerçekten yararlý olmuyor. Kovid de
ama eylül gibi hasat döneminde tekrar ar- Kýrým Kongo da RNA virüsü, çok benzerlikleri
tar. Çünkü bu aylar, tarýmda çalýþan insan- var. Bu açýdan da þu an Kovid tedavisinde kullarýn keneye maruz kaldýðý zamanlardýr. landýðýmýz molnupiravir, remdesivir, nirmatrelmir
Son olarak üzücü bir þekilde bir arkeolog, (paxlovid), ritonavir gibi ilaçlarýn, KKKA tedaviErzurum yakýnlarýnda çalýþýrken hasta oldu sinde kullanýlan ribavirin'e göre üstünlüðü var mý
ve kaybedildi. Kovid-19 ile karþýlaþtýrdýðý- yok mu bunlara bakacaðýmýz bir çalýþma da
mýz zaman, KKKA'da ölüm oraný çok daha baþlattýk. Koç Üniversitesi Ýþ Bankasý Enfeksiyüksek. Kovid-19'da en fazla yüzde 1-2 gi- yon Hastalýklarý Araþtýrmalar Merkezi'nde Kýrým
bi ölüm oraný. Ama Kýrým Kongo'ya yakala- Kongo tedavisinde faydalý olabilecek muhtemel
nan bütün hastalarda baktýðýmýzda ölüm diðer antiviralleri gözden geçirerek, laboratuvaroraný yüzde 5, neredeyse 4-5 kat daha da ürettiðimiz virüsün üzerinde deneyeceðiz.
yüksek. Semptomlarý baþlayýp hastaneye Laboratuvar testlerinde hýzlýca bir taramayla
yatmýþ olanlarda ise ölüm oraný yüzde 10- baþlayacaðýz buna. Daha sonra bunlar açýsýn15'leri buluyor" dedi.
dan ümit veren ve anlamlý fark gösteren ilaçlarý
da bu kez hem hayvan deneyleriyle, hem de
YERLÝ ÜRETÝM PCR TESTÝ
olumlu sonuçlar alýrsak insanlarda kullanýmýna
KKKA'nýn da týpký Kovid gibi virüs kay- yönelik klinik çalýþmalar planlayacaðýz" þeklinde
naklý bir hastalýk olduðuna da dikkat çeken konuþtu.
(Haber Merkezi)
Prof. Dr. Ergönül, "Kovid-19 akciðeri tutuyor, Kýrým Kongo ise
karaciðeri tutuyor. Bu
nedenle Kovid-19'da
öðrendiklerimizi
KKKA araþtýrmalarýmýz için de kullanacaðýz. Örneðin tedavide
ve taný testlerinde Kovid'den öðrendiðimiz
teknolojinin
Kýrým
Kongo'ya uygulanmasý çerçevesinde çalýþmalar yürütüyoruz.
Kovid tanýsýnda PCR
testleri çok yaygýnlaþ-
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Özel eðitim ve rehabilitasyon merkezleri temsilcileri, devletten verilen desteðin yetersiz olduðunu söyledi.

'Kamu katkýsý yeterli deðil'
Özel Eðitim Konfederasyon Dernekleri Baþkaný Ferhat Öztürk ve yönetim kurulu, özel eðitim ve
rehabilitasyon merkezlerine yapýlmasý istenen iyileþtirmelere yönelik bir basýn toplantýsý düzenledi.
Toplantýya, Özel Eðitim Konfederasyon Dernekleri Ýl Baþkaný Ferhat Öztürk, yönetim kurulu
üyeleri Gülden Arzoðlu, Yalçýn Oruç, Kenan Can
ve Mustafa Bozkurt katýldý.
"EÐÝTÝM ÖDENEKLERÝ PERSONEL
MAAÞLARINA VE ULAÞIM
HÝZMETLERÝNE DAHÝ YETERLÝ DEÐÝL"
Özel eðitim ve rehabilitasyon hizmetlerine
ödenen kamu katkýsýnýn yeterli olmadýðýný vurgulayan Özel Eðitim Konfederasyon Dernekleri Baþkaný Ferhat Öztürk, engelli çocuklarýn rehabilitasyon merkezlerine taþýnmasýný saðlamak için gerekli olan servis hizmetinin ücretsiz yapýlýyor olmasýnýn sektöre mali açýdan büyük bir yük getirdiðini kaydetti.
Eðitim ödeneklerinin personel maaþlarýna ve
ulaþým hizmetlerine dahi yeterli olmadýðýný dile
getiren Öztürk, "Türkiye genelinde 3150 kurum,
525.000 özel gereksinimli çocuða, 52.000 çalýþan
ve 7.500 servis aracý ile hizmet veriyoruz. Geçen
20 yýlda Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip
Erdoðan'ýn duyarlýlýðý ve sosyal devlet anlayýþý
gereði engelli bireyler kendilerini deðerli hissetmiþler ve destek görmüþlerdir. 2005 yýlýna kadar
sadece SSK ve Emekli Sandýðý'na baðlý olan vatandaþlarýn çocuklarý özel eðitim hizmetinden yararlanmaktayken, düzenlenen Engelliler Kanunu
ile bu hizmet tabana yayýlmýþ, özel eðitim hizme-

Özel Eðitim
Konfederasyon
Dernekleri Baþkaný
Ferhat Öztürk

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

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

TARiHTE BUGÜN
1920- Çerkez Ethem, Yozgat'a girdi.
1939- Hatay'ýn Türkiye'ye katýlmasýna iliþkin antlaþma, Ankara'da imzalandý.
1941- Birleþik Krallýk'a sipariþ edilen denizaltý ve uçak filosunu teslim alacak personeli
taþýyan Refah þilebi, Mersin'den Ýskenderiye'ye giderken, bir denizaltý tarafýndan Mersin
açýklarýnda batýrýldý. 168 kiþinin öldüðü, 32 kiþinin kurtulabildiði olayýn ardýndan, TBMM'de
soruþturma baþlatýldý.(Refah Faciasý)
1950- Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankasý
kuruldu.
1954- Türkiye, ilk kez katýldýðý Dünya Futbol Kupasý finallerinde Federal Almanya'ya
yenilerek elendi.
1954- Ýstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
Dekanlýðýna seçilen Prof.Dr. Nüzhet Gökdoðan, ilk kadýn dekan oldu.
1983- Doðru Yol Partisi (DYP) kuruldu.
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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

DEFNE YAPRAÐI
Defne yapraðý hoþ koku ve aromasý ile birçok
kiþinin severek kullandýðý bir bitkidir. Özellikle
yemeklere harika bir tat
ve aroma kazandýrýr. Et
yemeklerinde, balýk yemeklerinde birçok kiþi tarafýndan tercih edilir. Ünlü lokantalar bu þifalý ve leziz bitkinin yapraðýný bolca kullanýrlar.

tinden yararlanan çocuk sayýsý 35 binlerden 500
binlere ulaþmýþtýr. Ancak son yýllarda özel eðitim
ve rehabilitasyon hizmetlerine ödenen kamu katkýsýnýn ülkedeki ekonomik göstergelerin çok altýnda kaldýðý görülmektedir. Kurumlarýn hizmet sunum maliyetleri dikkate alýnmadan belirlenen yýllýk
ücret artýþlarý hizmet sunumunun sürdürülebilirliðini neredeyse imkansýz hale getirmiþtir. Ayrýca
engelli çocuklarýn rehabilitasyon merkezlerine taþýnmasýný saðlamak için mutlak bir gereklilik olan
servis hizmetinin kurumlarýmýzca ücretsiz yapýlýyor olmasý sektöre mali açýdan büyük bir yük getirmektedir. Özellikle son aylarda görülen akaryakýt zamlarý bu maliyetlerimizi daha da katlamakta,
verilen eðitim ödenekleri sadece personel maaþlarýný ve ulaþým hizmetimizi dahi karþýlayamamaktadýr" diye konuþtu.

Ferhat Öztürk, "Mevcut þartlar neticesinde belirtilen sorunlara çözüm yollarý üretilmediði takdirde ülkenin bu alandaki 20 yýllýk kazanýmý heba
olacaktýr" dedi.
Öztürk, açýklamasýna þöyle devam etti:
"Ýçinde bulunduðumuz mevcut þartlarda bu soruna bir çözüm üretilemediði takdirde ülkemizin
bu alandaki 20 yýllýk kazanýmlarý heba olma riskiyle karþý karþýya kalacaktýr. Burada söz konusu
olan, 2005 yýlýnda engelli bireylere sunulan eðitim
hakkýnýn ekonomik koþullar sebebiyle kullanýlamayacak hale gelmesi, ailelerimizin maðdur duruma düþmesi ve çalýþanlarýmýzýn iþlerini kaybetme
olasýlýðýdýr. Bu tespitler ýþýðýnda taleplerimiz; ücret
iyileþtirmelerimizin yapýlmasý ve servis ücretlerimizin karþýlanmasý ve yasal hale getirilmesidir."
(Gizem Galatalý)

T.C. BAYAT (ÇORUM) (SULH HUKUK MAH.)
SATIÞ MEMURLUÐU 2021/6 SATIÞ
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Bayat Ýlçe, 0 Ada, 225 Parsel, ÝSHAKLI Mahalle/Köy, Göl Civarý
Mevkii, Çorum ili Bayat ilçesi Ýshaklý Köyü Göl Civarý 225 parsel sayýlý taþýnmaz 12300,00 M2 alana
sahip killi-týnlý kuru tarla vasfýndadýr.devlet eliyle sulanabilen bir yer olmayýp her türlü tarým aleti kullanýlabilir.taban suyu ve tuzluluk problemi yoktur,bölgede genellikle ayçiçeði, buðday, arpa gibi bitkiler yetiþmekte olup köy merkezine yaklaþýk 300 metre ilçe merkezine ise 11 kmdir.satýþa konu taþýnmazýn deðeri 123.000,00 TLdir.
Adresi
: Ýshaklý Köyü Göl Civarý Mevkii 225 Parsel Sayýlý Tarla Vasfýndaki Taþýnmaz
Bayat/Çorum / ÇORUM
Yüzölçümü
: 12.300 m2
Kýymeti
: 123.000,00 TL
KDV Oraný
: %18
Kaydýndaki Þerhler
:
1. Satýþ Günü
: 01/08/2022 günü 10:00 - 10:10 arasý
2. Satýþ Günü
: 01/09/2022 günü 10:00 - 10:10 arasý
Satýþ Yeri
: Bayat Ziraat Odasý Baþkanlýðý Toplantý Salonu
2 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Bayat Ýlçe, 0 Ada, 72 Parsel, ÝSHAKLI Mahalle/Köy, köyiçi mevkii Mevkii, Çorum ili Bayat ilçesi Ýshaklý Köyü Köyiçi Mevkii 72 nolu patsel 200 m2 alana sahip ahþap
ev ve arsasýdýr.her ne kadar ahþap ev olarak tanýmlanmýþ ise de taþýnmaz üzerinde yapý bulunmamaktadýr.taþýnmazýn deðeri 6.500,00 TLdir.
Adresi
: Ýshaklý Köyü Köyiçi Mevkii 72 Parsel Sayýlý 200 M2 Alana Sahip Ahþap Ev
Ve Arsasý Bayat/Çorum / ÇORUM
Yüzölçümü
: 200 m2
Kýymeti
: 6.500,00 TL
KDV Oraný
: %18
Kaydýndaki Þerhler
:
1. Satýþ Günü
: 01/08/2022 günü 10:15 - 10:25 arasý
2. Satýþ Günü
: 01/09/2022 günü 10:15 - 10:25 arasý
Satýþ Yeri
: Bayat Ziraat Odasý Toplantý Salonu - null null / null
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 2021/6 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 20/06/2022
(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

BASIN: 1647794

DEFNE YAPRAÐININ
FAYDALARI NELERDÝR?
Mutfaklarýn vazgeçilmezi olan özellikle Akdeniz mutfaklarýnda sýk sýk kullanýlan, yemeklere enfes bir tat katan
defne yapraðý, son zamanlarda faydalarý ile de adýndan söz ettiriyor. Yurt dýþýndaki ülkelerde de özellikle ünlü restoranlarýn vazgeçilmez bitkilerinden biridir. Ýþte bu þifalý yapraðýn faydalarýndan bazýlarý:
1. Soðuk algýnlýðý, grip gibi kýþ hastalýklarýnýn önlenmesine yardým eder.
2. Balgam sökücü özelliði vardýr.
3. Ýdrar söktürücüdür.
4. Astým gibi solunum hastalýklarýna
fayda saðlar.
5. Yapýlan bir araþtýrmaya göre, bu
yapraðýn yaralarý kýsa sürede iyileþtirdiði, açýk yaralarýn çabuk kapanmasýný
saðladýðý sonucuna varýldý.
6. Kolesterolü düþürür.
7. Cildi gençleþtirir. Genç bir görünüme sahip olmayý saðlar. Kýrýþýklýklarý
önler. Cildinizin genç kalmasýný istiyorsanýz yemeklerinizde bir parça defne
yapraðý kullanmayý unutmayýn.
8. Kuru ciltler için de oldukça faydalýdýr.
9. Aknelere iyi gelir, geçmelerini
saðlar.
10. Artrit gibi kemik hastalýklarýnýn
iyileþmesine yardým eder.
11. Mikroplara karþý savaþýr. Bakteriyel enfeksiyonlarý engeller.
12. Kulak aðrýlarýna iyi gelir.
13. Egzama ve sedef hastalýðý gibi
el ve vücutta çýkan yaralar için de oldukça faydalý bir bitkidir.
14. Romatizmaya iyi gelir.
15. Mantari veya viral enfeksiyonlara fayda saðlar.
16. Alzheimer hastalýðý için de yararlýdýr.
17. Yapýlan araþtýrmalar sonucunda
parkinson rahatsýzlýðýna da iyi geldiði
ortaya çýkmýþtýr.
18. Görme bozukluklarýna iyi gelir.
19. Sakinleþtirici özelliði vardýr.
20. Ülser gibi mide hastalýklarýna oldukça büyük fayda saðlar. Mideyi güçlendirir.
21. Kalp damar saðlýðýný korur.
22. Lösemi yani kan kanseri ve cilt
kanseri gibi kanser türlerine fayda saðlar.
23. Bel aðrýlarýný giderir.
24. Migren ve baþ aðrýlarýna da fayda saðlar.
25. Kan þekerini düþürmeye yardým
eder. Yüksek kan þekeri olup düþüremeyen kiþiler defne yapraðý kullanabilir.
26. Sindirim sistemini rahatlatýr, gaz
giderici özelliði vardýr.
27. Ateþ düþürücüdür.
28. Vücuttaki mikrop, bakteri ve
mantarlarýn üremesini, çoðalmasýný engeller.
29. Antibiyotik özelliði vardýr.
30. Terlemeyi saðlar. Bu þekilde ter
yolu ile vücuttan mikroplar atýlabilir. Bu
da vücudu rahatlatýr, terleme ile tuz ve
su yolu ile vücuttaki mikroplardan kurtulmak mümkündür. Ayrýca terleme ile
vücut ýsýsý da düþer.
31. Vücuttaki hormonlarýn ve enzimlerin salgýlanmasýný, aktivitesini düzenler.
32. Diþ aðrýsýna iyi gelir.
33. Saçlarýn saðlýklý bir þekilde uzamasýný saðlar. Saçlarýnýzýn uzamamasýndan yakýnýyorsanýz bu yapraðý kullanabilirsiniz.
34. Saç dökülmesini önler.
35. Regl dönemi düzensiz olan yada zamaný geldiðinde adetkanamasý olmayan kadýnlar da bu bitkiyi tüketmelidir. Adet kanamasýný düzenler ve zamanýnda gelmesini saðlar.
36. Zayýflamaya yardým eder.
37. Hamile ve emziren bayanlarýn
kullanmamasý gereken bir bitkidir.
38. Merkezi sinir sistemine zarar verebilir.
39. Þiddetli bir þekilde koklandýðý zaman solunum sistemine zarar verebilir.
40. Fazla kullaným alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.
41. Alerjisi olanlar kullanmamalýdýr.
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Demirer: Amasya Genelgesi
milletimize kurtuluþ yolunu
gösteren tarihi bir bildiridir

Kayýtlar baþladý, yoðun ilgi var
Çorum Belediyesi Gençlik Merkezlerinde yaz
dönemi kurslarý için kayýtlar baþladý. 18 Haziran
Cumartesi günü baþlayan kayýtlara ilgili yoðun oldu. Bu yýl 22 branþta açýlacak yaz kurslarý 27 Haziran Pazartesi günü baþlayacak.
Çorum Belediyesi bu yýl da gençlik merkezleri
bünyesinde açacaðý yaz kurslarý ile öðrencilerin
kiþisel geliþimine ve eðitimlerine katký sunacak.
8 ayrý gençlik merkezinde akademik, kiþisel
geliþim, sosyal ve sanatsal alanlarda olmak üzere
toplam 22 branþta kurs açýlacak. Yaz kurslarýnda
akademik branþlarda Türkçe, Ýngilizce, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, Türk Edebiyatý, tarih, coðrafya, fizik, kimya ve biyoloji; sanatsal ve

kültürel alanda gitar, baðlama, keman, piyano,
satranç, akýl oyunlarý, bilgisayar, robotik kodlama,
resim ve el sanatlarý branþlarýnda eðitim verilecek.
YAZ KURSLARI 27 HAZÝRAN'DA BAÞLIYOR
27 Haziran 2022 Pazartesi tarihinde baþlayacak kurslara kayýt yaptýrmak isteyen öðrenciler,
Mimar Sinan Gençlik Merkezi, Buhara Kültür
Merkezi, NFK Gençlik Merkezi, Ýkbal Gençlik
Merkezi, Akkent Gençlik Merkezi, Bahçelievler
Gençlik Merkezi, Þehit Öðretmen Þenay Aybüke
Yalçýn ve Melik Gazi Gençlik Merkezlerine giderek sýnýrlý sayýda kalan kontenjanlara kayýtlarýný
yaptýrabilecek.
(Abdulkadir Söylemez)

TEVFÝK KIÞ VE MECÝTÖZÜ ÝLÇESÝ
SPOR SALONU ONARIM ÝÞÝ
ÇORUM GENÇLÝK VE SPOR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ
TEVFÝK KIÞ VE MECÝTÖZÜ ÝLÇESÝ SPOR SALONU 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
: 2022/631056
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
: TEVFÝK KIÞ VE MECÝTÖZÜ ÝLÇESÝ SPOR SALONU
ONARIM ÝÞÝ
b) Niteliði, türü ve miktarý
: 1 ADET TEVFÝK KIÞ VE MECÝTÖZÜ ÝLÇESÝ SPOR
SALONU ONARIM ÝÞÝ
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer
: ÇORUM MERKEZ VE MECÝTÖZÜ ÝLÇESÝ
ç) Süresi/teslim tarihi
: Yer tesliminden itibaren 70 (Yetmiþ) 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 : 08.07.2022 - 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
BASIN: 1647912

Atatürkçü Düþünce Derneði Çorum Þube
Baþkaný Uður Demirer, Amasya Genelgesinin
103. Yýldönümü nedeniyle bir açýklama yaparak, "Amasya Genelgesi; Büyük Kurtarýcý'nýn,
emperyalist iþgale, Saray'ýn teslimiyetine, hükümetin iþbirlikçiliðine ve milletin baþsýz býrakýlmasýna isyanýnýn ilk resmî
belgesi olmasýnýn ötesinde,
Türk Ulusuna kurtuluþun yolunu, yöntemini gösteren tarihi bir bildiridir" dedi.
Uður Demirer, yaptýðý yazýlý açýklamada þu ifadelere
yer verdi:
103 yýl önce tam da bu
günlerde, Ýstanbul Mütareke
Basýnýnda 'Ýki Kemal' tartýþmasý vardý.
Biri Anafartalar Kahramaný 9. Ordu Müfettiþi Mustafa
Kemal Paþa, diðeri Dâhiliye
Nazýrý Gazeteci Ali Kemal.
Biri Amasya'daki "Ýsyancý
Kemal", diðeri Ýstanbul'daki
Köle Kemal. Kadim Laik
Cumhuriyet düþmanlarý ve nevzuhur Yeni Osmanlýcýlar, "Mustafa'ya Kemal Paþa'yý 'Git vataný kurtar Paþa' diyerek, Anadolu'ya Vahdettin
gönderdi" yalanýný yýllardýr sürdürüyorlar.
Oysa Mustafa Kemal Paþa, Samsun'a çýkmasýnýn üzerinden daha 20 gün geçmemiþken, 8 Haziran 1919'da Ýstanbul'a geri çaðrýldý.
Çünkü; Samsun'dan Amasya'ya hareketinden
itibaren yaptýðý yazýþmalar, yurttaþlarla konuþmalarý, Havza'dan Anadolu'daki komutan, vali
ve mutasarrýflara gönderdiði tamim iþgalci emperyalistleri, Saray'ý, Ýstanbul hükümetini ve en
çok da Dahiliye Nazýrý Ali Kemal'i tedirgin etmiþti. Ali Kemal'in -tabii Saray ve hükümetinin
de- en büyük endiþesi ise, Ýngilizlere mahcup
olmaktý.
Mustafa Kemal Paþa ve arkadaþlarý 21-22
Haziran 1919 gecesi geç saatlere kadar çalýþarak Amasya Genelgesi'ni yayýnladýlar.
Amasya Genelgesi; Büyük Kurtarýcý'nýn,
emperyalist iþgale, Saray'ýn teslimiyetine, hükümetin iþbirlikçiliðine ve milletin baþsýz býrakýlmasýna isyanýnýn ilk resmî belgesi olmasýnýn ötesinde, Türk Ulusuna kurtuluþun yolunu,
yöntemini gösteren tarihi bir bildiridir.
Genelgenin en önemli bölümü olan ilk üç
maddede þu ifadeler yer almaktadýr; vatanýn
bütünlüðü, ulusun baðýmsýzlýðý tehlikededir.
Ýstanbul'daki hükümet, üstlendiði sorumluluðun gereklerini yerine getirememektedir. Bu
durum ulusumuzu yok olmuþ gibi gösteriyor.
Ulusun baðýmsýzlýðýný yine ulusun azim ve kararý kurtaracaktýr.
Bu 3 madde apaçýk bir direniþ, bir mücadele çaðrýsýdýr, bir isyandýr; Kutsal Ýsyan. Dâhiliye nazýrý çok telaþlanýr. Hemen ertesi gün yayýnladýðý genelgede þu ifadeleri kullanýr; Mustafa Kemal Paþa, büyük bir asker olmakla birlikte, güncel siyasayý o derece bilmediði için,
olaðanüstü yurtseverlik ve çaba gösterdiði halde, yeni görevinde hiç baþarýlý olamadý. Ýngiliz
Olaðanüstü Temsilciliðinin isteði ve ýsrarý üzerine görevinden alýndý. Görevden alýndýktan
sonra, yaptýklarý ve yazdýklarý ile de bu kusurlarýný daha çok açýða vurdu.
Mustafa Kemal'i baþarýsýz (!) bulduðunu
belirten Ali Kemal; bu genelgesinden sadece 3
gün sonra, iþgalci Ýngiliz'in ve güdümündeki
Saray'ýn kendisine verdiði Milli Mücadeleyi daha baþlamadan ezme görevini yerine getiremediðinden bahisle, bu kez kendini baþarýsýz
bulacak ve Dâhiliye Nazýrlýðý'ndan istifa edecektir.
Sonradan "Artin Kemal" olarak anýlacak
olan Ali Kemal, Sadrazamlýk makamýna ve Padiþah Vahdettin'e ayrý ayrý yazdýðý istifa mektuplarýnda baþarýsýz olduðunu açýkça dile getirir.
Vahdettin'e yazdýðý mektupta kullandýðý dil ise

ibret vericidir. Þöyle seslenmektedir efendisine:
"Yüce kapýnýza bütün varlýðýyla baðlanmýþ
olan bu en sadýk kölenizin, sizin kutsal rýzanýzdan ve yüce kabullerinizden kýl kadar sapmayý
ne büyük bir var oluþ faciasý sayacaðý padiþah
hazretlerine açýklanmasýna gerek olmayan
gerçeklerdendir. Sadýk kölenizin bu baðlýlýkla ulaþabildiði güveninizi çekemeyen rakip arkadaþlarýmdan bazý
kimselerin baþarýsýzlýklar
yaratarak beni padiþah hazretlerinin ilgisinden yoksun
býrakmakla sonuçlanacak
bazý olaylarý hazýrlamakta
olduklarýndan; bundan nasýl
yararlanacaklarýný bekler ve
Anadolu'nun bazý yerlerinde
ortaya çýkan devrim ateþinin
hemen söndürülüp yok edilmesi için alýnacak tedbirler
ve bu uygulamanýn yapýlmasý sýrf makamýmýn görevi
ADD Þube Baþkaný
Uður Demirer
iken, bu konuda bir çok boþ
ve öznel kanýtlar öne sürerek devrimin etki alanýnýn geniþlemesine ve bu
konuda sonuç olarak baþarýsýzlýða uðratýlarak
velinimetlerinin uðurlu rýzalarýný almamdan
uzak ve yoksun kalmama vesile olduklarýndan
ve söylediklerimi desteklemeyerek müdahalelere baþlamalarý sebebiyle tedbir düþünme ve
almadaki baðýmsýzlýðýmdan yoksun kalmam
dolayýsýyla doðan manevi yýkým ve zararý anlayarak bugün sadrazamlýk makamý kaymakamlýðýna kesin istifamý verdim."
Ýki Kemal'den biri, her türlü makam ve ikbal
kapýsýný elinin tersiyle iterek vatanýn ve milletin
varlýk ve baðýmsýzlýðý için idamý göze alýp genelgeler yayýnlar, milleti mücadeleye çaðýrýrken, diðeri kendisi için "sadýk köleniz" sýfatýný
kullanarak vatanýna ihanet etmekte baþarýsýz
olduðunu büyük üzüntü ile ilan etmektedir.
Mustafa Kemal Paþa Anadolu'ya vataný
kurtarsýn diye deðil; emperyalist iþgale direnmek için çoban ateþleri yakmaya çalýþan Kuvayý Milliyecileri daðýtsýn, iþgalin sorunsuz tamamlanmasýný saðlasýn diye gönderilmiþ,
ama Anadolu'ya ayak bastýðý andan itibaren
Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i Ýlhak Cemiyetlerini birleþtirmeye, Kuvayý Milliyeyi güçlendirmeye, Milli Mücadele'yi örgütlemeye giriþmiþtir.
Dâhiliye Nazýrlýðý'ndan ayrýldýktan sonra
Peyam-ý Sabah gazetesinde yazmaya devam
eden Ali Kemal; 3 yýl boyunca Mustafa Kemal'e ve Ankara'ya en aðýr sözlerle saldýrmýþ,
ancak -bütün hainler gibi- yaptýklarýnýn ve yazdýklarýnýn unutulduðunu sanarak Zafer'in kesinleþtiði 10 Eylül 1922 tarihli yazýsýnda "Gaye birdir ve birdi…" diyebilmiþ, bu sözleri O'nu
halkýn nefretinden koruyamamýþ, yaþamý Ýzmit'te hazin biçimde sonlanmýþtýr.
Ne acýdýr ki; Mustafa Kemal'in baþarýsý ile
gurur duymaktan kaçýnan güruh, þimdilerde
Ýngiltere Baþbakaný olan Ali Kemal'in torunu ile
gurur duymaktan utanmamaktadýr.
Vahdettin'in, iþbirlikçi Sadrazamý Damat
Ferit'in ve sadýk kölesi Ali Kemal'in ibretlik sonlarý malumdur.
"Ýsyancý Kemal" ise; 22 Haziran 1919'da
Amasya'da ilan ettiði hedeflere milletiyle adým
adým ulaþarak Atatürk oldu. Ulusu'nun kalbinde deðiþmez þerefli yerini aldý. Adýný insanlýk
tarihine altýn harflerle yazdýrdý.
Atatürkçü Düþünce Derneði; Ali Kemaller'in
her devirde ortaya çýkacaðýný, Mustafa Kemaller'in ise bin yýlda bir zor geleceðini bilerek, fert
fert Atatürk olma kararlýlýðý ile milletimizin Atatürk'e yürekten baðlý kahir ekseriyetiyle birlikte
"Türk Ýstiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet
muhafaza ve müdafaa etmek" görevinin baþýnda olduðunu kamuoyuna saygý ile duyurur.
Amasya Genelgesi'nin 103. yaþý kutlu olsun."
(Haber Merkezi)

Ýtfaiyeden YEPAÞ çalýþanlarýnýn
çocuklarýna eðitim
Samsun Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Daire Baþkanlýðý
ekipleri YEPAÞ çalýþanlarýnýn
5-15 yaþ aralýðýndaki çocuklarýna yangýna karþý farkýndalýk eðitimi verdi.
Son yýllarda toplumun bi-

linçlendirilmesi çalýþmalarýyla
verdiði önem ile dikkatleri çeken Samsun Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Daire Baþkanlýðý, bünyesinde yer alan
Samsun Ýtfaiye Eðitim Merkezi (SABÝTEM) ile YEPAÞ Çalý-

þanlarýnýn 5-15 yaþ aralýðýndaki çocuklarýna yangýna karþý farkýndalýk eðitimi veren
ekipler itfaiyecilik mesleði,
yangýn, ilk müdahale, korunma yollarý, yangýn sýrasýnda
doðru tahliye gibi eðitimler
verdi.Ýtfaiye Eðitim Merkezi
Arama ve Kurtarma Eðitim
Müdürü Mehmet Aþýkoðlu ve
Eðitmen Ercan Kabadayý tarafýndan verilen eðitimde ayrýca çocuklara itfaiye araçlarý
da tanýtýldý.
YEPAÞ Genel Müdürü Arif
Akþam, "Çocuklarýmýza itfaiyecilik mesleði tanýtýlýrken,
olasý yangýn ve afet durumlarýnda neler yapýlmasý gerektiðini hem teorik hem de pratik
þekilde bu alanlarda uygulatarak bilinçlendirmeyi amaçladýk. Çocuklarýmýz hem eðlenip hem de öðrendiler, tüm
halkýmýzýn bu deneyimi çocuklarýna yerinde yaþatmak
için yetkililer ile irtibata geçmeli ve bu farkýndalýk kazanýlmalý" dedi. (Haber Merkezi)
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2023 yýlýnda yapýmýna baþlanacak projenin temelini Ýçiþleri Bakaný Süleyman Soylu atacak.

Kavuncu, 'Adalar
Yunanistan'ýn'
diyenlere
tepki gösterdi
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, muhalefeti eleþtirdi, "Adalar Yunanistan'ýn" diyenlere tepki gösterdi.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabýndan
bir açýklama yayýmlayan AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, Yunanistan ile yaþanan
ada gerginliðini deðerlendirdi. Muhalefeti eleþtiren Kavuncu, "Hazýr ol cenge
eðer ister isen sulh-ü
salâh'. Bu sözün anlamý silahlý kuvvetlerini güçlü kýl düþmanlarýn sana saldýrma cesaretinde
bulunamasýnlar ve
barýþ devam etsindir.
Erol Kavuncu
Bu günlerde Türk silahlý kuvvetlerinin güçlü olmasýndan o kadar rahatsýz olan dýþ düþmanlarýmýz var ki
onlarýn kaygýsýný anlarýz. Ancak ülkede iktidar olmak ve bu ülkeyi yönetmek isteyen
muhalefet partilerinden bazý kiþilerin silahlý
kuvvetlerimizin güçlü olmasýndan neden rahatsýz olduklarýný anlamak mümkün deðil.
Maalesef ülkemizde açýktan Yunanlýlara
destek veren 'Adalar Yunanistan'ýndýr' diyen zevatlar da var. Bunlar, tek merkezden
yönetilen, sahiplerinin istediði role giren kuzu postuna bürünmüþ kurtlardýr" diye konuþtu.
(Sümeyra Özdoðan)

POLiS MORAL EÐiTiM
MERKEZi TAMAM!
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Ýçiþleri
Bakaný Süleyman Soylu ile yaptýklarý görüþmede müjdeli haberi aldýklarýný söyledi. Baþkan Ahlatcý, Polis Moral Eðitim Merkezi'nin 2023 yýlýnda
ihale edilerek yapýmýna baþlanacaðýný duyurdu.
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.
TEMELÝNÝ BAKAN SOYLU ATACAK
Ziyarette gazetemiz muhabirine özel açýklamalarda bulunan Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý,
Ýçiþleri Bakaný Süleyman Soylu ile yaptýklarý görüþmenin detaylarýný paylaþtý. Ahlatcý, "Bakanýmýz, 'Temelini gelip atacaðým' dedi. Temel atma
törenini bakanýmýz Süleyman Soylu ile birlikte
yapacaðýz" ifadelerini kullandý.
ÝNÞAAT 2023'ÜN ÝLK
ÇEYREÐÝNDE BAÞLAYACAK
Projenin yapýmýna 2023 yýlýnýn ilk çeyreðinde
baþlanacaðýný vurgulayan Baþkan Ahlatcý, "Sü-

leyman Soylu bakanýmýza gittik. Bakanýmýzla
Çorum Polis Moral Eðitim Merkezi için görüþtük.
Bölgede hiç olmayan bir yatýrým. Merkezin de
2023 yýlýnýn Nisan ayýnda inþaat mevsimi baþladýðýnda yapýlacak. Bakanýmýz, 'Temelini gelip

atacaðým' dedi. 2023 yýlýnýn ilk çeyreðinde temel
atma törenini Süleyman Soylu bakanýmýz ile birlikte yapacaðýz. Bölgede hiç olmayan Polis Moral Eðitim Merkezi müjdesini bakanýmýz bize
verdi" ifadelerini kullandý.
(Çaðrý Uzun)

KILIÇDAROÐLU iLE
ÇORUM iSTiÞARESi
Binevler Kavþaðý'na

Ay Yýldýzlý totem
Çorum Belediyesi tarafýndan Binevler Kavþaðý'na lale ve ay yýldýz
motifli totem inþa edildi.
Geleneksel motiflerin
yer aldýðý totemin inþaatý
geçtiðimiz hafta tamamlandý. Çorum Belediyesi,
totemin özel olarak tasarlandýðýný, tüm haklarýnýn belediyeye ait olduðu bildirildi.
Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, kültürümüzde çok önemli
bir sembolik deðeri olan
laleyi ay yýldýzla buluþturduklarýný ifade ederek
"Geleneksel motiflerin
de yer aldýðý çalýþmamýz
son derece özgün bir
içeriðe sahip. Çorum
Belediyesi için özel olarak tasarlanan lale ve ay
yýldýz temalý totem Çevre yolu Binevler Kavþaðýna geçtiðimiz hafta
monte edildi ve bu kavþaða gerçekten çok yakýþtý." dedi.
AÇILIÞ, 15 TEMMUZ'DA
Baþkan Aþgýn, Çevre Yolu Binevler Kavþaðý'nda yaptýklarý totemin açýlýþýný 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yapacaklarýný söyledi. Baþkan Aþgýn, anýtýn
açýlýþýný tüm Çorum halký ile gerçekleþtireceklerini sözlerine ekledi.

ÝLÝM YAYMA KAVÞAÐI'NA
LEBLEBÝ TOTEMÝ YAPILIYOR
Baþkan Aþgýn ayrýca, Ýlim Yayma Kavþaðý'nda da leblebi konseptli bir totem yapýmýna baþladýklarýný, meþhur leblebisinin yer aldýðý bu totemi de kýsa sürede tamamlayacaklarýný kaydetti.
Aþgýn, vatandaþlardan gelen talepler doðrultusunda baþka kavþaklarda da buna benzer çalýþmalarý yapacaklarýný kaydetti.
(Gizem Galatalý)

Cumhuriyet Halk
Partisi Çorum heyeti, Ankara'da partinin haftalýk Grup
Toplantýsýna katýldý.
Ziyaret programý
kapsamýnda heyet,
CHP Lideri Kemal
Kýlýçdaroðlu ile de
bir araya geldi.
CHP Ýl Baþkaný
Mehmet Tahtasýz, Ýl
Genel Meclisi Üyeleri ve Belediye
Meclisi Üyelerinden
oluþan heyet, Çorum Milletvekili Tufan Köse ile birlikte
grup toplantýsýna
katýldýktan sonra,
Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu ve
Genel Baþkan Yardýmcýlarýný ziyaret
etti.
Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Milletvekili Tufan Köse
ve meclis üyelerini
oldukça sýcak karþýlayan CHP Genel
Baþkaný Kýlýçdaroðlu, Çorum'daki parti
çalýþmalarý hakkýnda bilgi alarak, gündemi deðerlendirdi.
CHP Ýl Baþkaný
Mehmet Tahtasýz,
yakýn ve sýcak ilgisi
nedeniyle Kýlýçdaroðlu'na teþekkür
ederek, partinin ilk
seçimlerde iktidara
gelmesi için yoðun
bir çalýþma temposu içerisinde mücadeleye devam ettiklerini, halkýn tek
umudu haline gelen
CHP'ye yeni üye
kayýtlarýnýn da hýzla
devam ettiðini, halkýn yoðun ilgisinden
memnun olduklarýný anlattý. (Zahide
Yasemin Eðrigözlü)

Para dolu çantayý teslim ettiler
Osmancýk'ta D-100 karayolunda bulunan para dolu
çanta jandarmaya teslim edildi. Çanta gerçek sahibine
ulaþtýrýlmak üzere iade edildi.
Edinilen bilgilere göre Osmancýk'a baðlý Gecek köyü
mevkii D-100 Karayolu üzerinde bir bayan çantasý olduðunu
fark eden Hakký Korkmazer ve
Ýlhami Þahin çantanýn içinde para ve ziynet
eþyasý olduðunu görünce hiç düþünmeden
jandarmaya teslim ettiler. Jandarma ekipleri
çanta içerisinde inceleme yaptý. Yapýlan araþtýrma sonucu jandarma ekipleri kimliði belirlenen çantanýn sahibine ulaþtý. Bulunan çanta
sahibine ulaþtýrýlmak üzere bir yakýnýna teslim
edildi.
"BULDUKLARI PARA DOLU ÇANTAYI
JANDARMAYA TESLÝM ETTÝLER"
Her gün 10 binden fazla aracýn geçtiði D100 Karayolu üzerinde bulduklarý para dolu
çantayý jandarma ekiplerine teslim eden Gecek köyü sakinlerinden Hakký Korkmazer;
"Saat 23.30 sýralarýnda arkadaþýmla birlikte
benzinliðe geldik. Benzinlikten eve dönüþümüzde saat 24.00 sýralarýnda yolda bir çanta
ile karþýlaþtýk. Arkadaþýma çanta düþmüþ dedim. Arkadaþým aracýný durdurdu, çantayý aldýk. Baktýðýmýzda içinde para ve ziynet eþyasý olduðunu görünce jandarmaya gelip çantayý teslim ettik. "dedi.

Çantayý bulanlardan Ýlhami Þahin ise, içerisinde para ve kimliklerin olduðu çantayý Osmancýk Ýlçe Jandarma Komutanlýðýna teslim
ettiklerini belirterek "Jandarma komutanlýðýndan çantanýn sahibini aradýlar. Ýçersin de bulunanlar teyit edildi bizde para dolu çantayý
teslim ettik" þeklinde konuþtu.
SAHÝBÝNE ULAÞTIRILMAK ÜZERE
DAYISINA TESLÝM EDÝLDÝ
Karayolu'nda bulunan çanta sahibinin dayýsý Osmancýk Jandarma Komutanlýðý'na gelerek, gerekli iþlemlerin ardýndan çantayý teslim aldý. Çantanýn yeðenine ait olduðunu belirten Abdullah bey, "Ýstanbul'dan Giresun'a giden yeðenim yolculuk esnasýnda Osmancýk'ta çantasýný düþürmüþ. Arkadaþlar da yol
kenarýnda bulduklarý çantayý jandarmaya getirmiþler. Bizde ayný yoldan memlekete gittiðimiz için çantasýný aldýk kendisine ileteceðiz.
Jandarma ekiplerine ve iyi niyetli davranýþlarýndan dolayý çantayý bulan arkadaþlarýmýza
teþekkür ederiz" þeklinde konuþtu.
(ÝHA)

