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14 gün sonra
vefat etti

Çorum'un da içerisinde bulunduðu bölgede aþýrý yaðýþlar nedeniyle olabilecek
afetlere iliþkin uyarý yayýnladý. Afet ve
Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý (AFAD)
tarafýndan yapýlan açýklamada aþýrý yaðýþlar nedeniyle oluþabilecek afetler nedeniyle müdahale ekiplerinin hazýr bulundurulduðu ifade edildi. Meteoroloji
Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlan yaðýþ uyarýsýnýn ardýndan, Çorum Sakarya,
Bolu, Çankýrý, Kýrýkkale, Yozgat, Tokat,
Amasya, Samsun illerine verilen turuncu
uyarý devam ediyor. Bu süreçte vatandaþlarýn olasý afet durumuna karþý dikkatli ve tedbirli olmasý istendi. 3’TE

Nevzat Keleþ 14 günlük yaþam savaþýný kaybetti.
13 Haziran'da Osmancýk'ta
yaþanan olayda 56 yaþýndaki
Nevzat Keleþ motosikleti ile seyir halindeyken otomobil ile
çarpýþarak aðýr yaralanmýþtý.
Kazadan sonra Çorum Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlan ve 14 gündür
yoðun bakýmda olan Keleþ hayatýný kaybetti. (Haber Merkezi)

Þampiyonlara
coþkulu karþýlama
Çekya'da düzenlenen Down Sendromlular Atletizm ve Masa Tenisi Dünya Þampiyonasý'nda masa
tenisi branþýnda dünya þampiyonu olan Merve Peker ile disk atmada dördüncülük elde eden Merve Özlü, Çorum'da coþkuyla karþýlandý. Sporcular karþýlama töreninde 2024 yýlýnda yapýlacak
olan þampiyonada ayný baþarýyý sergileyeceklerinin sözünü verdi. 5’TE

Çorumlu ekip
Türkiye finallerinde
Çorum'da
FETÖ/PDY
terör örgütüne
operasyon
Emniyet Genel Müdürlüðü,
tarafýndan Eskiþehir, Manisa ve
Çorum'da FETÖ/PDY silahlý terör
örgütüne yönelik operasyonlarda
16 þahsýn yakalandýðýný, yapýlan
aramalarda çok sayýda dijital materyal ve paraya el konulduðunu
duyuruldu. Çorum'da "Güncel Öðrenci Yapýlanmasý" içerisinde faaliyette bulunduðu tespit edilen 7
þüpheli þahsa yönelik gerçekleþtirilen operasyonda 4 kiþinin yakalandýðý öðrenildi. 3’TE

Belediye, Erasmuslu
öðrencileri aðýrladý

Sivas'ta yapýlan Türkiye Halk Oyunlarý Federasyonu Bölge Yarýþmasý'na katýlan Çorum Halk Eðitim Kültür ve Gençlik Spor Kulübü "Büyükler geleneksel düzenlemeli" kategorisinde birinci oldu.
Yarýþmaya Çorum Halk Eðitim Kültür ve Gençlik
Spor Kulübünün yaný sýra Sivas, Kayseri, Amasya ve Kýrþehir'den de katýlým saðlandý. 8’DE

Otomobil dereye uçtu:
Bir ölü, bir yaralý
Çorum-Sungurlu karayolunda meydana gelen
kazada Çorum'a seyir halinde otomobil, Koparan mevkiinde kontrolden çýkarak dereye uçtu.
Kazada, 41 yaþýndaki otomobil sürücü Hüseyin Köroðlu hayatýný kaybederken, otomobilde
bulunan bir kiþi yaralý olarak Erol Olçok Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. 3’TE

Çorum'un tarihi ve kültürel mirasýnýn tanýtýmýna yönelik çalýþmalar kapsamýnda Ýspanya, Ýngiltere, Yunanistan, Romanya,
Çekya ve Fransa'dan gelen öðretmen öðrenciler Velipaþa Haný'nda misafir edildi. Yemek sonrasýnda Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn konuk ekiplerle bir araya geldi. 5’TE

"Ülkemizi önce 2023'e,
sonra 2053'e taþýyacaðýz"
AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðýnýn Haftalýk Olaðan Yönetim Kurulu Toplantýsýnda konuþan AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami
Ceylan AK Parti'nin Türkiye'nin en devrimci, en yenilikçi, en reformcu
partisi olduðunu belirterek "Herkesin 2023 için kendine göre bir hesabý
var. Ama unutulmamalýdýr ki asýl olan milletin hesabýdýr, milletin iradesidir, milletin sözüdür" dedi. 4’TE

FACÝA UCUZ
ATLATILDI 3’TE

UYUÞTURUCU ÝLE MÜCADELEDE
YENÝ YÖNTEM: UYUMA 3’TE

"EYT EKÝM AYI SONUNDA
ÇÖZÜME KAVUÞABÝLÝR" 4’TE

BÝNLERCE
DANSÖZ VAR
- YAZISI 2’DE

Cümle Mühendisi

MÝNÝKLER TAEKWONDO
SEÇMELERÝ YAPILACAK 8’DE

2
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BÝNLERCE
DANSÖZ VAR

Önder Kartal

güven tazeledi
S.S. Toprak Sanayicileri K.S. Koop.
Yönetim Kurulu Baþkaný Önder Kartal göreve tekrar seçildi.
S.S. Toprak Sanayicileri K.S. Koop.
olaðan Genel Kurulu 25 Haziran Cumartesi günü kooperatif merkezinde yapýldý.
Genel kurulda kooperatif baþkanlýðýna
tekrar seçilen Önder Kartal güven tazeledi. Kartal yönetiminde Yönetim Kurulunda
Yusuf Býyýkoðlu, Mahmut Öztemiz ve Yüksel Duran görev aldý.
Yönetim Kurulu þekillendirilmesin sonrasýnda bir konuþma yapan Toprak Sanayicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Baþkaný Önder Kartal öncelikle kooperatif üyesi
sanayicilere teþekkür etti.
Kartal, konuþmasýnda "Toprak Sanayicileri Kooperatifi olarak il merkezimizde
bulunan tüm toprak sanayicilerinin iþtiraki
ile sanayicilerimizin bir arada durmasýný
simgeliyoruz. Sektörde temsiliyet ve ortak
hareket tarzýnýn ilke edinerek çalýþmalarýmýz sürmektedir. Toprak Sanayicileri Kooperatifi sektörün güncel sorun ve taleplerine ortak akýl yolu ile çözüm bulma ilkesini devam ettirmektedir. Tüm üyelerimiz ile
birlikte Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði, Çevre, Laboratuvar, Ar-Ge, Mal ve hizmet alýmlarý
gibi sektörün tüm teþekküllerini kapsayan
ihtiyaç ve zorunluluklarý hep birlikte çözme
çabasý içinde hareket eden bir yapýya sahip durumdayýz. Toprak Sanayinin ilimizde
sanayinin geliþmesine ciddi katkýlarda bulunduðunu görüyoruz. Ýlimiz sanayileþmede önemli bir yere geldiyse bunda mihenk
taþý konumundaki sanayici ve iþ adamlarýmýzýn da payý çok büyük. Toprak Sanayi
sektörünün sosyoekonomik olarak bölgenin temel dayanaðý olduðunu gerçeði bizlerin omuzlarýna büyük sorumluluk yüklemektedir. Hiç bir ithal girdisi olmadýðý için
ülkemizin en büyük sorunlarýndan birisi
olan cari dengelerde büyük rol alan sektörümüzün ihracat kabiliyeti ve potansiyeli
geliþtirilmesi amacý ile faaliyet yürütme
hedefindeyiz. Yönetim Kurulu üyelerimiz
ile birlikte aldýðýmýz görevi Allah'ýn izniyle
baþarý ile sürdüreceðiz. Sanayicilerimizin
destek ve güvenleriyle sektörün istikrarlý
biçimde geliþimine katkýda bulunmayý görev edinen bir yönetim politikasý izleyeceðiz" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Herkese Merhabalar; gün geçmiyor ki ülke olarak yeni bir haberle çalkalanmayalým.
Eminim birçoðunuz "toplumda bir yozlaþma" olduðunun farkýnda ama nedendir bilinmez - birileri ortaya çýkarmadýðý sürece hiç
birimizin de haberi olmuyor bu durumlardan.
Ben en iyisi kýsa bir özet geçeyim sizlere…
Geçtiðimiz aylarda bir yer altý mafya lideri YouTube üzerinden açýklamalarda bulundu. Baþkalarý söylediði þeylerin tamamiyle
blöf olduðunu ve ortada hiç bir ispat, hiç bir
kanýt olmadýðýný söyledi. Bunun üzerine malum mafya lideri 1 hafta süre verdi. Kendisinden özür dilemesini aksi takdirde insan
içine çýkamayacaðýný söyledi. Karþý taraf yine bu iddialarý kaale almadý ve bildiði düzende canlý yayýnlarda karþý saldýrýlarýna
devam etti. Ve dün Twitter üzerinden Pandora'nýn kutusu açýldý.
Malumunuz bazý þeyleri ayan beyan ben
yazamýyorum çünkü terbiyem müsaade etmiyor ama videolarý izleyenler ya da gündemi televizyon kanallarýnýn dýþýndaki mecralardan takip edenler ne demek istediðimi
çok iyi anladý. Bu arada izleyenler izlemeyenlere lütfen izletmesinler. Herkesin mide-

CÜMLE MÜHENDÝSÝ

si o kadar geniþ olmayabilir.
Bizim ülke olarak baþýmýza ne geldiyse
gerçekten "ahlak" kelimesini aðýzlarýndan
düþürmeyenlerden geldi. Siz hiç bir Hristiyan ya da Yahudi yönetiminde "Ýncil Kurslarýnda" taciz ya da tecavüz vakasý duydunuz
mu? Ya da Japonya'da ayakkabý kutularýnýn
içinde dolarlar gördünüz mü? Hindistan'da
ya da Pakistan'da akrabasýna bakanlýktan iþ
bulduðu ya da torpille bir iþe soktuðu haberi gördünüz mü? Hadi onlarý da bir kenara
býrakalým, geliþmiþ ülkelerde insanlarýn özel
hayatlarýnýn böylesine deþifre edildiðini gördünüz mü?
Ben söyleyim; göremezsiniz. Bunlar sadece bizim ülkemize özel yaþanabilecek
þeyler ve þükürler olsun ki yine baþkalarýna
kaptýrmadýk bu haberleri. Zamanýnda LGBT
üyelerinin yaptýðý eylemlere karþý çýkanlar,
þimdi onlarýn hayatlarýna benzer hayatlar
yaþadýklarýný kabul edemiyorlar. Ýnsanlarýn
tercihleri bizi ilgilenmez ama kameralar
önünde birþeylere karþý çýkýp da otel odalarýnda gizli saklý birþeyler yaparsanýz, o gizli
saklý zannettiðiniz þeyleri bir anda 70 milyon
evlerinde izleyebilir.

Son bir þey söylemek istiyorum. Ülke
gündeminde böyle saçma sapan þeyler varken; ülkemiz için gerçekten çok önemli bir
sanatçýyý kaybetmenin hüznünü bile yaþayamadýk. Koskoca Kara Murat ve Malkoçoðlu filmlerinin büyük Jönü, efsane oyuncu, harikulade bir sanatçý olan "Cüneyt Arkýn"ý kaybetmenin derin ve büyük acýsýný
yaþýyorum. Eminim siz de çocukluðunuzdan
itibaren birçok filmini izlemiþ ve bazen gaza
gelip yastýklarla savaþmýþ, bazen de evde
kardeþinize ya da abinize uygulamýþsýnýzdýr. Ben þahsen böylesine önemli bir sanatçýdan özür dilemek istiyorum. Kusura bakma Cüneyt abi, biz zamanýnda senin surlardan atlayýp da onlarca kiþiyi öldürmene
abest gözüyle bakýyorduk ama þu an bizim
yaþadýðýmýz - ya da bize yaþatýlan hayat- o
filmlerden de abest bir hal almaya baþladý.
Umarým çocuklarýmýza bu günleri anlatýrken
- senin ne kadar büyük bir sanatçý olduðunu
ve ülke yangýn yeri de olsa - sana son görevimizi yerine getirdiðimizi anlayabileceðiz.
Haftaya görüþmek üzere; kendinize dikkat
edin, bir yere gittiðinizde etrafýnýzda kamera
var mý yok mu dikkatlice bakýn, olur mu?

Uyuþturucu ile mücadelede
yeni yöntem: UYUMA
Uyuþturucu ile mücadelede yeni bir yöntem
geliþtiren Emniyet Genel Müdürlüðü "Uyuma"
uygulamasýný aktif hale getirdi.
Uyuþturucu madde kullanýmýnýn önüne geçmek için kolluk kuvvetlerine yapýlan anlýk bildirimlerin önemini vurgulayan Emniyet Müdürlüðü
"Uyuma" uygulamasý ile vatandaþlardan kendilerine yardýmcý olmasýný istedi.
Polisler ayrýca akýllý telefonlardan indirilebilecek ve tamamen yerli yazýlým ile üretilen uygulama ile ilgili Samsun yolunda da sürücülere bilgilendirme broþürü daðýttý.
Emniyetten konu ile ilgili yapýlan açýklamada
þu ifadelere yer verildi:
Uyuþturucu madde kullanýmý tüm
dünyada olduðu gibi ülkemizde de
baþta gençlerimiz olmak üzere toplumumuz açýsýndan büyük tehlike arz
etmektedir. Uyuþturucu ile etkin mücadelede kolluðun suç ile mücadelesi
kadar, toplumumuzun bu konuda bilinçlendirilmesi de kaçýnýlmazdýr. Gücünü toplumdan alan kolluk kuvvetlerine yapýlan anlýk bildirimler, suçla mücadelede baþarýlý sonuçlar vereceði
aþikârdýr.
Emniyet Genel Müdürlüðü'nün tamamen yerli ve milli bir yazýlýmla gerçekleþtirdiði, akýllý telefonlardan Google Play Store ve Apple sanal maðazalarýndan ücretsiz olarak temin edilebilen UYUMA Uygulamasý aktif hale getirilmiþtir.
UYUMA uygulamasý ile vatandaþlarýmýz
uyuþturucu satýþýna veya kullanýmý ile karþýlaþ-

týklarý durumlarý hýzlý bir
þekilde kolluk birimlerine
bildirimde bulunabileceklerdir.
Müdürlüðümüz, Narkotik Suçlarla Mücadele
Þube Müdürlüðü Türkiye Uyuþturucu ve Uyuþturucu Baðýmlýlýðý Ýzleme Merkezi Büro Amirliðin-

ce (TUBÝM), 26 Haziran tarihinin "Dünya Uyuþturucu Kullanýmý ve Kaçakçýlýðý ile Mücadele
Günü" olmasý nedeniyle; ilimiz Samsun Yolu uygulama noktasýnda 127 vatandaþýmýza el broþürleri ile "UYUMA" uygulamasý hakkýnda tanýtým, farkýndalýk ve bilgilendirme etkinliði düzenlenmiþtir.
(Abdulkadir Söylemez)

Ankara yolunda
bakým var
Çorum-Ankara yolunda yol bakým çalýþmasý var. Karayollarý Genel Müdürlüðünden
edinilen bilgiye göre Çorum-Ankara yolunun
37-38. kilometrelerinde kavþak çalýþmasý yürütülüyor. Ýskilip-Osmancýk kavþaklarýndaki
farklý seviyeli kavþak çalýþmalarý nedeniyle
ulaþým kontrollü sürdürüldüðü yol için çalýþmalarýn sürdürüldüðü yerlerde yavaþ gidilmesi, trafik iþaret ve iþaretçilerine uyulmasý gerekiyor.
(Haber Merkezi)

Kurbanlýk satýþlarýnda küçükbaþ hayvanlar revaçta
Avrupa'nýn en büyük
canlý hayvan pazarý olan
Doðu Anadolu Canlý Hayvan Pazarý'nda, Kurban
Bayramý öncesi satýcýlar yerini aldý. Hayvan pazarýnda
vatandaþlar en çok küçükbaþ hayvanlara raðbet gösteriyor.
Erzurum Büyükþehir Belediyesince inþa edilen ve
Avrupa'nýn en büyük canlý
hayvan pazarý olan Doðu
Anadolu Canlý Hayvan Pazarý'nda, Kurban Bayramý
öncesi satýcýlar hayvanlarýný görücüye çýkardý. 160 bin
metrekare alan üzerine inþa
edilen pazarda binlerce satýcý ve alýcý kurbanlýk hayvanlar için bir araya geldi.
Kurban almak için pazara
gelen vatandaþlar, fiyatlarý-

nýn uygun olmasýndan dolayý en çok küçükbaþ hayvanlara raðbet gösteriyor.
Pazarda küçükbaþ hay-

vanlarýn fiyatlarý bin 500 liradan baþlayýp 2 bin 500 liraya kadar giderken, büyükbaþlarda ise düve cins-

ler 10 bin liradan baþlayýp
17-18 bin liraya kadar satýlýyor. Tosunlarýn fiyatlarý ise
50-60 bin TL'yi buluyor.

Vatandaþlarýn küçükbaþ
hayvanlara daha çok raðbet
gösterdiðini ifade eden
Adakçý Metin Yanar, "Sevkiyatlarýmýz yavaþ yavaþ baþladý. Alýcý ve satýcýlarýmýz
dört gözle bayramý bekliyorlar. Erzurum hayvancýlýðýn
merkezi ve yerli hayvan deposudur. Sevkiyatlarýmýz
baþladý, ülkemizin yüzde
20-30'unu Erzurum karþýlýyor. Küçükbaþ hayvanlarýmýzýn fiyatý bin 500 ile 2 bin
500 arasýnda deðiþiyor. Küpe numarasý ve iþaret vurulduktan sonra bayram gününe kadar bakýmýný yapýyoruz. Küçükbaþ hayvanlara
ilgi çok. Her bütçeye uygun
olduðu için küçükbaþa yöneliyorlar" þeklinde konuþtu.
(ÝHA)
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METEOROLOJi
UYARDI
Yaðýþ bir apartmanýn balkon sývalarýný düþmesine neden oldu

Facia ucuz atlatýldý
Sungurlu'da etkili olan yaðýþ
nedeniyle, bir apartmanýn balkonundan beton parçalarý caddeye
düþtü. O sýrada kimsenin olmamasý bir facia yaþanmasýný önledi.
Edinilen bilgilere göre ilçede
sabah saatlerinde baþlayan yaðmur yaðýþý nedeniyle, Sunguroðlu Mahallesi Belediye Caddesi'nde bulunan bir apartmanýn
balkon kýsmýndan beton parçalar

caddeye düþtü.
Gündüz saatlerinde insanlarýn yoðun olarak kullandýðý alana
düþen beton parçalarý kimseye
zarar vermezken, cadde esnafý
durumu belediyeye haber verdi.
Ýhbar üzerine belirtilen adrese gelen Belediyesi Ýtfaiye ekipleri, balkondan düþme ihtimali
olan beton parçalarý kazýrken,
caddedeki parçalarý da temizledi.
(ÝHA)

Çorum'da FETÖ/PDY terör
örgütüne operasyon
Emniyet Genel Müdürlüðü, Eskiþehir, Manisa ve Çorum'da FETÖ/PDY silahlý terör örgütüne yönelik operasyonlarda 16 þahsýn
yakalandýðýný, yapýlan aramalarda
çok sayýda dijital materyal ve
paraya el konulduðunu
duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüðü
Terörle Mücadele
Daire
Baþkanlýðý koordinesinde
FETÖ/PDY silahlý terör örgütünün faaliyetlerinin deþifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapýlan çalýþmalarda, Eskiþehir,
Manisa ve Çorum Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerince örgütün mahrem yapýlanmasýna yönelik operasyon gerçekleþtirildi.
Eskiþehir Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerince, örgütün
sözde "Askeri Mahrem Yapýlanmasý" içerisinde faaliyet gösterdiði
deðerlendirilen, ankesörlü telefonlarla iletiþim kurduklarý tespit edilen, ifade ve teþhislerde adý geçen
1 Binbaþý (Emekli), 1 Astsubay
(Emekli), 1'i aktif olmak üzere 4
Uzman Çavuþ, 1 Uzman Erbaþ
(Aktif) ve 1 Zabýta Memuru (Aktif,
Eski Astsubay) olmak üzere top-

lam 8 þüpheli þahsa yönelik gerçekleþtirilen operasyonda 6 kiþi
gözaltýna alýndý.
Manisa Terörle Mücadele Þube
Müdürlüðünce, örgüt içerisinde
"Çeþitli Meslek Gruplarýnda"
faaliyette bulunduðu
deðerlendirilen, ifade ve teþhislerde
adý geçen 1 öðretmen (Aktif),
1 vergi müfettiþi (Ýhraç), 1
avukat ve 4
özel
sektör
çalýþaný olmak
üzere toplam 7
þüpheli
þahsa
yönelik gerçekleþtirilen operasyonda 6
kiþi gözaltýna alýndý.
Çorum Terörle Mücadele Þube
Müdürlüðünce "Güncel Öðrenci
Yapýlanmasý" içerisinde faaliyette
bulunduðu tespit edilen 7 þüpheli
þahsa yönelik gerçekleþtirilen operasyonda 4 kiþi yakalanýrken, operasyon çerçevesinde yapýlan aramalarda 2 adet dijital materyal, 7
bin dolar ve 6 bin TL para ele geçirildi.
Türkiye genelinde düzenlenen
operasyonlarda toplam 16 þahýs
yakalanarak gözaltýna alýnýrken firari 6 þüphelinin yakalanmasýna
yönelik çalýþmalarýn devam ettiði
öðrenildi.
(ÝHA)

Çorum'da bugün
kuvvetli yaðýþ bekleniyor.
Meteorolojiden yapýlan açýklamada Çorum, Amasya ve Tokat
il geneli ile Kastamonu, Sinop, Samsun ve
Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli yaðýþ beklendiði açýklandý ve vatandaþlar olasý olumsuzluklara karþý uyarýldý.
29 Haziran Çarþamba saat sabah 9
ile akþam 18 saatleri
arasýnda kuvvetli yaðýþ ile birlikte gök gürültülü saðanak yaðýþ
beklendiði ve sel, su
baskýný, heyelan, yýldýrým, ulaþýmda aksamalar gibi olumsuzluklara karþý dikkatli ve
tedbirli olunmasý gerektiði belirtildi.
(Gizem Galatalý)

AFAD'dan yaðýþ açýklamasý
Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý (AFAD) tarafýndan yapýlan açýklamada,
Batý Karadeniz'de aþýrý yaðýþlarýn yaþandýðý bölgelere
gerekli ekiplerin gönderildiði,
3 helikopter desteði saðlandýðý, 38 köyde enerji kesintisi
bulunduðu, toplam 235 vatandaþýn tahliye edildiði belirtildi. Demiryolu ve havayolunda herhangi bir aksama
olmadýðý kaydedilirken, bölgede toplam 4 bin 684 personel ile 899 aracýn teyakkuzda
bulundurulduðu bildirildi.
AFAD tarafýndan, Batý
Karadeniz'de meydana gelen aþýrý yaðýþlar hakkýnda
yazýlý açýklama yapýldý. Açýklamada Meteoroloji Genel
Müdürlüðünden yapýlan uyarýlara, "Kastamonu, Sinop,
Bartýn, Karabük, Düzce ve
Zonguldak illerine kýrmýzý
uyarý verilmiþtir. Sakarya,
Bolu, Çankýrý, Kýrýkkale, Çorum, Yozgat, Tokat, Amasya,
Samsun illerine ise turuncu
uyarý verilmiþtir. Ýstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Ankara
ve Sivas ve Ordu illerine ise
sarý uyarý verilmiþtir. Yaðýþlarýn Kastamonu, Bartýn, Karabük ve Sinop illerinde saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþ þeklinde bu gece
saatlerine kadar devam edeceði tahmin edilmektedir" ifadeleriyle deðinildi.
ÇALIÞMALARA
BAÞLANDI
AFAD tarafýndan, Türkiye
Afet Müdahale Planý çerçevesinde; Arama ve Kurtarma,
Saðlýk, Ýletiþim, Enerji, Nakliye, Tahliye-Yerleþtirme, Güvenlik ve Trafik, Beslenme,
Barýnma, Ulaþým ve Altyapý,
Altyapý, Teknik Destek ve Ýkmal, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk, Satýn Alma ve Kaynak
Yönetimi gruplarý ile Meteoroloji Genel Müdürlüðü ve
Türkiye Belediyeler Birliði'nden görevlendirilen birer
temsilcinin
Baþkanlýðýn
AFAD Merkezi'nde toplanarak, çalýþmalara baþlandýðý
belirtildi.

destek ekibi olarak Çankýrý,
Konya, Tokat ve Yalova illeri
baþta olmak üzere ekiplerin
teyakkuza geçirildiði kaydedilen açýklamada Bartýn, Bolu, Çankýrý, Düzce, Karabük,
Kastamonu, Samsun, Sakarya, Sinop ve Zonguldak illerinde yaþanabilecek olumsuzluklara karþý Ýl AFAD Merkezinin ilgili afet gruplarýnýn
katýlýmý ile toplandýðý aktarýldý. Zonguldak ve Bartýn'da
27 Haziran tarihinde engelli
ve hamile kamu personelinin
1 gün idari izinli sayýlmasý
kararlaþtýrýldýðý açýklandý.
Yaðýþtan etkilenen bölge-

lere yönlendirilen Afet Arama
Kurtarma Grubu rakamlarý
þu þekilde paylaþýldý:
Yaðýþtan etkilenen bölgeye Emniyet Genel Müdürlüðü'nden 2 helikopter görevlendirilmiþtir. Sahil Güvenlik
Komutanlýðý'ndan 1 helikopter Bartýn Amasra'ya görevlendirilmiþtir. Bartýn'da; 4
daðcý, 9 dalgýç, 21 aramakurtarma personeli olmak
üzere toplam 34 personel, 9
araç, 3 bot görev yapmaktadýr. Düzce'de; 5 daðcý, 12
dalgýç, 176 arama-kurtarma
personeli olmak üzere toplam 193 personel, 47 araç, 4

bot, 14 motopomp görev
yapmaktadýr. Kastamonu'da;
4 daðcý, 10 dalgýç, 116 arama-kurtarma personeli olmak üzere toplamda 130
personel, 30 araç, 6 bot, 2
motopomp görev yapmaktadýr. Sinop'ta; 3 dalgýç, 15
arama-kurtarma personeli olmak üzere toplam 18 personel, 3 araç, 1 bot görev yapmaktadýr. Zonguldak'ta; 4
daðcý, 4 dalgýç, 20 aramakurtarma personeli olmak
üzere toplam 28 personel ile
6 araç, 4 bot görev yapmaktadýr.
Afet bölgesine 239 ambulans, 15 UMKE timi ve bin
929 personelden oluþan Afet
Saðlýk Grubu'nun gönderildiði not düþülen AFAD açýklamasýnda Afet Teknik Destek
ve Ýkmal Grubu'nun sahada
407 personel 351 araç ile çalýþmalarý yerine getirdiði, bölgeye 48 personel, 50 gönüllü
olmak üzere toplam 98 kiþi
görevlendirildiði ve 23 araç
ile toplam 835 adet beslenme hizmeti verildiði ifade
edildi.
(ÝHA)

EKÝPLER TEYAKKUZDA
Su, çamur, temizlik ve
tahliye çalýþmalarý için yerel

Otomobil dereye uçtu: Bir ölü, bir yaralý
Çorum'da yaðýþlý hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiði
otomobil dereye uçtu. Kazada
sürücü hayatýný kaybederken,

bir kiþi de yaralandý.
Kaza, Çorum-Sungurlu karayolunda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre Sungurlu istikametinden Çorum'a se-

yir halinde olan Hüseyin Köroðlu (41) yönetimindeki otomobil, Koparan mevkiinde yaðýþlý hava nedeniyle kayganlaþan yolda kontrolden çýktý.
Savrulmaya baþlayan otomobil bariyerleri yýktýktan sonra
yol kenarýndaki dereye uçarak
takla attý. Kazada sürücü hayatýný kaybederken, yanýnda
bulunan Alparslan Týrpancý
(24) yaralandý. Olay yerinde
ilk müdahalesi yapýlan Týrpancý ambulansla Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne
kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kaza ile ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.
(ÝHA)

Hüseyin
Köroðlu
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Ahlatcý: En farklý yanýmýz
birlik ve beraberliðimiz
AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý,
haftalýk olaðan il yönetim kurulu
toplantýsýný gerçekleþtirdi.
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný
Yusuf Ahlatcý baþkanlýðýnda gerçekleþen toplantýya MKYK Üyesi
Çorum Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan, Milletvekili Erol Kavuncu, Merkez Ýlçe Baþkaný Erhan
Akar, Ýl Genel Meclis Baþkaný
Mehmet Bektaþ, Dodurga Ýlçe
Belediye Baþkaný Mustafa
Aydýn, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ýl
Gençlik
Kollarý
Baþkaný katýldý.
Toplantýda yönetim
kurulu
üyelerine hitap
eden Ýl Baþkaný
AK Parti Ýl Baþkaný
Yusuf Ahlatcý
Yusuf Ahlatcý
"AK Parti'yi

diðer partilerden farklý kýlan en
önemli özellik birlik ve beraberliktir. Samimiyetle çýkýlan yolda engelleri kaldýran, sorumluluk bilinciyle attýðýmýz her adýmda bize
yardýmcý olan, sevgiyle yaklaþtýðýmýz herkesin gönlünde iz býrakmamýzý saðlayan siz yönetim
kurulu üyelerimize teþekkür ediyorum.
Hamdolsun AK Parti hükumetiyle birlikte ülkemiz devrim niteliðinde her alada büyük bir deðiþim ve dönüþümü yaþadý. Ýnþallah bundan sonra da yaptýklarýmýz yapacaklarýmýzýn teminatý
olmaya devam edecektir. Çorumumuzu 2023, ardýndan da
2053 ve 2071 hedeflerine ulaþtýrmak için hazýrýz. Genel Baþkanýmýz ve Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn li-

derliðinde memleketimizi her açýdan layýk olduðu yere elbirliði ile
taþýmanýn gayreti içinde olacaðýz. Bu yolda sarsýlmaz gönül

birliðimiz; bizi, yeni zaferlere ve
dünyanýn ihtiyaç duyduðu model
ülke konumuna ulaþtýracaktýr"
ifadelerine yer verdi.

Toplantý yönetim kurulu üyeleriyle çeþitli istiþareler ve deðerlendirmeler yapýlmasýnýn ardýndan sona erdi. (Gizem Galatalý)

‘Ülkemizi önce 2023'e,
sonra 2053'e taþýyacaðýz’
"EYT ekim ayý
sonunda çözüme
kavuþabilir"
Emeklilikte yaþa takýlanlar yani EYT'lilerin uzun yýllardýr emekli olabilmek için
beklediði düzenleme ile ilgili Ekonomist
Prof. Dr. Volkan Öngel, belirlenen 6 adýmlý yol haritasýnýn yaz aylarýnda tamamlanarak Ekim ayý sonuna doðru meclisin ilgili komisyonuna sunulmasýnýn mümkün
olduðunu söyledi.
EYT yani emeklilikte yaþa takýlanlar
uzun yýllardýr emekli olabilmek için düzenleme bekliyor. Sosyal Güvenlik Yasasý ile
ilgili düzenleme, 8 Eylül 1999 öncesinde
ilk kez sigortalý olarak çalýþmaya baþlamýþ, yýl ve prim þartýný tamamlamasýna
raðmen yaþ þartý getirildiði için emekli olamamýþ sigortalýlarýn sorunlarýný çözmek
amacýný taþýyor. Konuyla ilgili açýklamalarda bulunan Ekonomist Prof. Dr. Volkan
Öngel, belirlenen 6 adýmlý yol haritasýnýn
yaz aylarýnda tamamlanarak Ekim ayý sonuna doðru meclisin ilgili komisyonuna
sunulmasýnýn mümkün olduðunu söyledi.
Öngel, "Özellikle 3600 ek gösterge, asgari ücret, memur ve emekli aylýklarýndaki
iyileþtirmeler temelinde þekillenmeye devam eden enflasyonun yol açmýþ olduðu
gelir tahribatýna yönelik önlem çalýþmalarý
için EYT düzenlemesi büyük etki oluþturabilir" diye konuþtu.
EYT ile ilgili konuþan Ekonomist Prof.
Dr. Volkan Öngel, "Özellikle 3600 ek gösterge, asgari ücret, memur ve emekli aylýklarýndaki iyileþtirmeler temelinde þekillenmeye devam eden enflasyonun yol açmýþ olduðu gelir tahribatýna yönelik önlem
çalýþmalarý için EYT düzenlemesi büyük
etki oluþturabilir. 6 adýmlý yol haritasýnýn
yaz aylarýnda tamamlanarak Ekim ayý sonuna doðru Kasým gibi meclisin ilgili komisyonuna sunulmasý mümkün" ifadelerini kullandý.
ALIM GÜCÜNE OLUMLU ETKÝ
"EYT sorununun çözülmesi ile birlikte
sigortalýlar emekli olarak emekli maaþý ve
diðer sosyal yardýmlarý almaya hak kazanacaklar" diyen Beykent Üniversitesi'nden
Prof. Dr. Volkan Öngel, "Böylece vatandaþlarýmýzýn alým güçleri üzerinde olumlu
etkileri görülecek ve ekonomik alanda
devletin transfer harcamalarý yolu ile daha
fazla kiþiyi desteklemesi mümkün olacak.
Bu noktada hem bu avantajlar göz önüne
alýndýðýnda hem de gerek Sayýn Cumhurbaþkaný gerekse de ilgili Bakanlarýn açýklamalarý temelinde halkýn ekonomik sýkýntýlarýna çare bulacak yeni tedbirlerin hýzlýca hayatý geçirileceði öngörülebildiðinden
EYT ile ilgili düzenlemelerin de yýl sonuna
kalmadan bitmesi mümkün" dedi. (ÝHA)

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK
Parti'nin Türkiye'nin en devrimci, en
yenilikçi ve en reformcu partisi olduðunu söyledi.
AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðýnýn
Haftalýk Olaðan Yönetim Kurulu
Toplantýsý AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami
Ceylan'ýn katýlýmý ile gerçekleþtirildi.
AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðýným
Haftalýk Olaðan Yönetim Kurulu
Toplantýsýna katýlan Toplantýsý AK
Parti Çorum Milletvekili ve MKYK
Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, Merkez Ýlçe Baþkaný Erhan Akar, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mehmet Bektaþ, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Muhammed Fatih Temur ve Yönetim Kurulu Üyeleri bir
araya gelerek gündeme dair istiþare
ve deðerlendirmelerde bulundu.
AK Parti teþkilatlarýna seslenen
Milletvekili Ceylan, bu teþkilatlarýn
Türkiye'nin yakýn tarihinin inþasýný
yazdýðýný ve geleceðin inþasýný da
yazmaya devam edeceðini söyledi.
"TÜRKÝYE'NÝN EN
DEVRÝMCÝ PARTÝSÝYÝZ"
AK Parti'nin Türkiye'nin en devrimci, en yenilikçi, en reformcu partisi olduðuna belirten Milletvekili
Ceylan, "Herkesin 2023 için kendine göre bir hesabý var. Ama unutulmamalýdýr ki asýl olan milletin hesabýdýr, milletin iradesidir, milletin sözüdür. Ýnþallah, 2023 seçimleri de
hem ülkemizin AK Parti hükûmetleri
dönemindeki kazanýmlarýnýn bir
muhasebesi hem de 2053 vizyonumuzun habercisi olarak siyasi tarihimize nakþedilecektir. Allah'ýn yardýmý ve milletimizin desteðiyle, ülkemizi önce 2023'e, sonra da 2053'e
taþýyacaðýz" dedi.
Baþarýlý ve özverili çalýþmalarýndan dolayý yönetim kurulu üyelerini
tebrik eden Milletvekili Ceylan, "Ýl
Baþkanýmýz nezdinde tüm teþkilat
üyelerimizi tebrik ediyorum. Dinamik bir teþkilat yapýmýz var. Allah'ým
bize "Ýnþallah olur" diye dua edip
hayalini kurduðumuz her þeyin "Çok
þükür oldu" sevincini yaþatsýn. Tevazu, samimiyet ve gayretle aziz
milletimize hizmet yolunda emin
adýmlarla yürüyoruz" diye konuþtu.
"AK PARTÝ DÜNYADA EN
FAZLA ÜYEYE SAHÝP SÝVÝL
TOPLUM KURULUÞUDUR"
AK Parti'nin ortaya koyduðu siyaset anlayýþla sadece içeride deðil
aldýðý bütün kararlarla Türkiye'nin
dýþýnda ki gönül coðrafyalarýnda yaþayan bütün mazlum insanlarý etkileyen bir politika ortaya koyduðunu
vurgulayan Ceylan, AK Partinin,
dünyadaki en büyük sivil toplum kuruluþu olarak da en çok üyeye sahip
parti olduðunu ifade etti.
"Türkiye'nin etrafýndaki bölgemizde adeta denklemler yeniden
oluþturulmaktadýr ve dengeler yeniden kurulmaktadýr" diyen Milletvekili Ceylan, "Türkiye çok þükür böyle
bir ortamda bu bölgede masada yeri olan, sözü etkili bir devlet olarak
önemli bir rol üstlenmektedir. Eskiden masalar kurulduðunda 'Acaba
Türkiye masanýn konusu mudur?'
diye tedirgin olunurken bugün kurulan her masada 'Türkiye'nin etkili bir

yeri vardýr' ve devlet olarak orada
denkleme alýnmadan herhangi bir
sonuç elde edilememektedir. Türkiye, bu bölgelerde elden edilen sonuçlarda çok önemli politikalar ortaya koymaktadýr" þeklinde konuþtu.
"TÜRKÝYE ARTIK HEM
SAHADA HEM MASADA VAR"
Türkiye'nin bölgedeki en önemli
aktör olarak bütün gönül coðrafyalarýndaki mazlum insanlara azami
katkýyý saðlayabilme imkaný bulduðuna iþaret eden Ceylan, "Sahada
olmazsanýz masada olamazsýnýz,
sahada olmazsanýz masanýn konusu olursunuz, sahada olursanýz masadaki konuyu çözümleyen önemli
devletlerden biri olarak masada yeriniz olur. Bu çok önemlidir ve Türkiye bunu baþarmaktadýr. Sayýn
Cumhurbaþkanýmýz ve Genel Baþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan ve ilgili bakanlýklarýn ortaya
koyduðu politikalarla partimizin mefkuresiyle gerçekten yeni bir dýþ politika ve dýþ iliþkiler anlayýþýný ortaya
koyuyoruz, uygulamaya koyuyoruz"
dedi.
"20 YILDA YAPILAMAZ
DEDÝLER HER ÞEYÝ YAPTIK"
AK Parti'nin iktidarda olduðu 20
yýlda Türkiye'de yapýlamaz denilen
herþeyi yaptýðýna vurgu yapan Milletvekili Ceylan, Avrupa'nýn tahakkümü bertaraf edildi. Terör örgütlerinin gücü kýrýldý. Oyuncak edilen deðil, oyun kuran ülke oldu. Millete
devrim yapanlara karþý, millet adýna
devrim niteliðinde iþler yaptý" diye
konuþtu.

"ARTIK KENDÝ SÝLAHINI
ÜRETEN BÝR TÜRKÝYE VAR"
Mermi bile üretemeyen Türkiye'den, tank, uçak, savaþ gemisi,
hücumbot, helikopter, füze, uydu
sistemleri, ÝHA, SÝHA üreten Türkiye
konumuna geldiðine iþaret eden
Milletvekili Ceylan, savunma sanayinde yerli ve milli üretimin payýný
yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çýkardýklarýna kaydetti.
"ÝHA VE SÝHA'LARIMIZLA
DÜNYADAKÝ SAVAÞLARIN
DENGESÝNÝ DEÐÝÞTÝRDÝK
Türkiye'nin dünyada ki savaþlarýn dengeleri deðiþtirdiðini kaydeden Milletvekili Ceylan konuþmasýný
þöyle sürdürdü:
Artýk insansýz silahlar ön planda.
ÝHA, SÝHA, TÝHA, AKINCI teknolojileriyle Türkiye bu alanda dünyanýn
en güçlü 3 ülkesinden biri. Saðlýkta
devrim yaptýk. SSK-Baðkur-Emekli
Sandýðý ayrýmcýlýðýný kaldýrdýk. Acil
servisler, ilaçlar ücretsiz oldu. Yeni
Þehir Hastaneleri saðlýk hizmetlerine güç kattý. Güçlü saðlýk alt yapýsý
sayesinde Korona sürecini en rahat
atlatan ülkelerden biri olduk.
Silahlarýn cývatasýný bile ithal
eden Türkiye'den kendi ürettiði
tank, silah, zýrhlý araç, ATAK helikopteri gibi sistemleri ÝHRAÇ eden
Türkiye'ye Türkiye'nin yerli ve milli
otomobil hayali gerçek oldu. TOGG,
2023'te yollarda...
Eskiden "Su akar Türk bakar"
derlerdi. Þimdi "Su akar Türk yapar"
denilir oldu.
Son 20 yýlda yapýlan baraj ve

hidroelektrik santralleriyle içme suyu
güvence altýna alýndý. Tarýmsal sulama alanlarý arttý. Su gücüyle yenilenebilir enerji üretilmeye baþlandý.
Kendi arama-tarama-sondaj gemilerimizle hem Karadeniz'de hem
de Akdeniz'de doðal gaz ve petrol
arama faaliyetlerine baþladýk. Batýnýn engellemelerine aldýrmadan çalýþmalar aralýksýz sürüyor.
Son 20 yýlda 31 tane havalimaný
yaptýk. 2002 yýlýnda 26 olan havalimaný sayýsý bugün 57'ye yükseldi.
AK Parti iktidarlarý döneminde,
cumhuriyet tarihi boyunca yapýlanlardan daha büyük hizmetler yapýldý. Ýþte kanýtlarýndan sadece bir tanesi Yerli savaþ uçaðý, yerli tank,
yerli helikopter gibi savaþ sistemlerinin en önemli parçasý olan motorlarý da artýk üretebiliyoruz.
2002'de 32 bin megavat olan yenilenebilir elektrik kurulu gücü, 100
bin megavata yükseldi. Son 4 yýlda
yapýlan elektrik üretim yatýrýmlarýnýn
yüzde 86'sý yenilenebilir enerji alanýnda gerçekleþti.
Türkiye Uzay Ajansý kuruldu. Artýk uzayda da güçlü Türkiye var..
Geliþmiþ ülkeler bile vatandaþlarýný yalnýz býraktý. Bulunduðu ülkede
tedavi olamayan vatandaþlarýmýzý
ambulans uçaklarla Türkiye'ye getirip ücretsiz tedavi ettik.
Hava hava füzeleri ve hava savunma füzelerinin kritik alt bileþenlerinden Lazer Hedef Algýlayýcý TÜBÝTAK SAGE tarafýndan geliþtirilerek ülkemiz savunma sanayiine kazandýrýlmýþ ve yurt dýþýna baðýmlýlýk
sonlandýrýlmýþtýr" ifadeleriyle konuþmasýný tamamladý. (Gizem Galatalý)

Bakanlýktan BDDK açýklamasý
Hazine ve Maliye
Bakanlýðý
tarafýndan
son zamanlarda hayata
geçirilen kredi piyasasý
geliþmelerine yönelik
tedbirlerin, hem Türkiye
Ekonomi Modeli çerçevesindeki seçmeli kredi
yaklaþýmýný hem de finansal istikrarý destekler
nitelikli olduðu belirtildi.
Hazine ve Maliye
Bakanlýðý tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada,
son dönemde Bankacýlýk Düzenleme ve De-

netleme
Kurumu
(BDDK) tarafýndan alýnan yurt dýþý yerleþiklerle türev iþlem gerçekleþtiren bankalar ve finansal kuruluþlar dýþýndaki
yurt içi yerleþik kiþilere
kullandýrýlacak
ticari
nakdi kredilere yüzde
500 risk aðýrlýðý getirilmesi, konut kredilerinde
ve konut teminatlý kredilerde kredi deðer oranýnýn farklýlaþtýrýlmasý ve
15 milyon lira üzerinde
döviz varlýðý bulunan ve

yabancý para nakdi varlýklarýn lira karþýlýðýnýn;
aktif toplamýndan veya
son 1 yýllýk net satýþ hasýlatýndan büyük olaný
yüzde 10'u aþan baðýmsýz denetime tabi reel
sektör þirketleri için TL
cinsinden yeni nakdi ticari krediye eriþimlerinin
sýnýrlandýrýlmasý kararlarýnýn 9 Haziran'da atýlan adýmlarýn devamý niteliðinde olduðu kaydedildi.
Hayata geçirilen kre-

di piyasasý geliþmelerine yönelik tedbirlerin,
hem Türkiye Ekonomi
Modeli çerçevesindeki
seçmeli kredi yaklaþýmýný hem de finansal istikrarý destekler nitelikli olduðu savunulan açýklamada, tüm ekonomi kurumlarýyla beraberce
eþgüdüm halinde birbirini tamamlayýcý ve finansal istikrarýn güçlendirilmesine yönelik tedbirlerin alýnmaya devam edileceði aktarýldý.
(ÝHA)
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Belediye, Erasmuslu
öðrencileri aðýrladý
Abdulkadir Þahiner'in

Ankara ziyaretleri
Sungurlu Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner partisinin
genel baþkaný Meral Akþener'i
ziyaret etti. Þahiner ayrýca Ankara ziyaretleri sýrasýnda partisinin
önemli isimlerinin yaný sýra Çorumlu bakan yardýmcýsý Muhsin
Dere'ye de bir ziyaret gerçekleþtirdi.
Belediye Baþkaný Þahiner,
Akþener'i ziyareti ile ilgili paylaþýmýnda "Türk Milletinin umudu Liderimiz Sayýn Meral Akþener'i ziyaret edip tavsiyelerini ve nasihatlerini dinledik. Yoðun temposuna raðmen vaktini ayýran, Çorumlu hemþehrilerime kucak dolusu selamlarýný ileten Sayýn Genel Baþkanýmýza teþekkür ediyorum" dedi. Þahiner ayrýca ÝYÝ
Parti Genel Sekreteri Uður Poyraz, Genel Baþkan Yardýmcýsý
Ümit Dikbayýr ve Cihan Paçacý'yý
da ziyaret etti.
Bu ziyaret ile ilgili de açýkla-

ma yapan Þahiner "Ülkemiz siyaseti ve çalýþmalarýmýz hakkýnda hasbihal ettik. Kýymetli Baþkanlarýma misafirperverliklerinden ve hoþ sohbetlerinden dolayý teþekkür ediyorum" dedi.
Milli Savunma Bakan Yardýmcýsý Çorumlu Muhsin Dere'yi de
makamýnda ziyaret eden Þahiner, Sungurlu yatýrýmlarý hakkýnda istiþarelerde bulunduðunu da
açýkladý.
Þahiner "Ýlçemizin geliþmesi
hususunda siyaseti bir kenara
býrakýp birlik ve beraberliðin ön
planda olacaðý, fitneye ve fesada
asla taviz verilmeyeceði, kazananýn Sungurlu olacaðý görüþlerinin ön plana çýktýðý ziyaretimizde misafirperverliðinden ve ilçemize göstermiþ olduðu ilgilerinden dolayý sayýn bakanýmýza
þahsým ve hemþehrilerim adýna
teþekkür ediyorum" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Mehmetçik Anadolu Lisesi'nin ev sahipliðinde Erasmus+ projesi kapsamýnda
altý ülkeden 45 öðretmen ve öðrenci Çorum'a geldi. Konuk ekipler Çorum Belediyesi tarafýndan Velipaþa Haný'nda aðýlandý.
Çorum'un tarihi ve kültürel mirasýnýn
tanýtýmýna yönelik çalýþmalar kapsamýnda Ýspanya, Ýngiltere, Yunanistan, Romanya, Çekya ve Fransa'dan gelen öðretmen öðrenciler Velipaþa Haný'nda misafir edildi. Yemek sonrasýnda konuk
ekiplerle bir araya gelen Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn dünyanýn ihtiyacý olan kardeþlik iklimine katký saðlayacak olan bu tür projelerin önemli olduðunu ifade etti. Baþkan Aþgýn "Dünyanýn
merkezi, 7 bin yýllýk tarihi geçmiþi olan
þehrimize hoþ geldiniz. Sizi þehrimizi
aðýrlamaktan son derece mutluyuz. Altý
ülke ve sekiz farklý ekiple bir aradayýz.
Ýnþallah bu proje dünya barýþýna ve kardeþliðine katký saðlar ve dünyanýn ihtiyacý olan kardeþlik iklimine katký saðlar.
Çorum'un güzelliklerini, Türk insanýnýn
sevgisini, samimiyetin ve muhabbetini
gittiðiniz yerlere götürün ve bizlerin de
selamýný iletin" dedi.
Projeye ev sahipliði yapan Mehmetçik Anadolu Lisesi Öðretmenlerinden
Emine Yýlmaz kendilerine verilen destekten dolayý Çorum Belediyesine çok teþekkür etti. Yýlmaz "Erasmus+ projesi
kapsamýnda Çorum'u tanýtýyoruz. Bu anlamda destekleri için Çorum Belediyesine de teþekkür ediyoruz.
Mehmetçik Anadolu Lisesi Ýngilizce
Öðretmeni Alparslan Yetkin de iki farklý
projeyi bir araya getirdiklerini belirterek,
"Dijital kanallar yoluyla tarihi mirasýn aktarýmý konulu projemizde mevcut olan
kültürel mirasýmýzý bir sonraki nesle aktarýmý konusunda çalýþmalar yapýyoruz.
Bizleri misafir eden Çorum Belediyesi'ne
teþekkür ediyoruz" dedi.
Konuk ekipler Çorum Belediyesi'nin
ev sahipliðinde Çorumlu Obasý, Sýklýk
Tabiat Parký, Alacahöyük ve Boðazkale
ören yerlerini de ziyaret etti.
(Abdulkadir Söylemez)

Deva Partisi Genel Baþkan
Yardýmcýsý Çorum’a geldi
DEVA Partisi Kurucu Üyesi,
Genel Baþkan Yardýmcýsý ve
Halkla Ýliþkiler Baþkaný Mehmet Emin Ekmen Çorum Ýl Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.
Deva Partisi Ýl Baþkaný Elvan Can Çabuk ve Yönetim
Kurulu üyeleri ile gerçekleþtirilen toplantýnýn ana konusu seçim ve saha çalýþmalarý oldu.
"GÜVENÝMÝZ TAM"
DEVA Partisi Kurucu Üyesi
ve Genel Baþkan Yardýmcýsý
Ekmen tüm Türkiye'de olduðu
gibi Çorum'da da yükseliþte olduklarýný söylerken "Seçimde
kendi damla logomuz ve milletvekili adaylarýmýzla Çorum'dan vekil çýkarma konusunda yapýlacak çalýþmalar
adýna Çorum teþkilatýna güvenimiz tam" dedi.
Mehmet Emin Ekmen her
geçen gün DEVA Partisine tüm
Türkiye'nin daha fazla kucak
açtýðýný buna baðlý olarak Türkiye geneli anketlerde Deva
Partisinin hýzla yükseldiðini fakat bazý anket firmalarý tarafýndan taraflý anketler yapýldýðýna
dikkat çekerek, iktidarýn özellikle yandaþ, akraba medya ka-

ÞAMPÝYONLARA
COÞKULU KARÞILAMA
nallarýnda toplum ahlaký bozan
ve gençleri zehirleyen yayýnlarýn olduðunu ve ýsrarla devam
ettirildiðini bu aþamada DEVA
kadrolarýna toplumda yitirilmeye çalýþýlan kültür, örf ve adetlerin korunmasýnda büyük iþ
düþtüðünü ifade etti.
ÇABUK: MÝLLETVEKÝLÝ
ÇIKARACAÐIZ
Deva Partisi Ýl Baþkaný Elvan Can Çabuk ise yaptýðý konuþmada il yönetimi ve teþkila-

tý olarak biz siyasette konuþmaya deðil icraat yapmaya geldik. Erken veya zamanýnda yapýlacak genel seçimlerde halkýmýzýn teveccühü ile Çorum'a
verdiði sözleri tutan ve halkýn
istek, beklentileri doðrultusunda þehrimize hizmet edecek
milletvekilleri kazandýrma hedefleri olduðu belirtti.
Partiye yeni katýlan bazý
üyelere rozet takýldýktan sonra
toplantý sona erdi.
(Gizem Galatalý)

Çekya'da
düzenlenen
Down Sendromlular Atletizm ve Masa Tenisi
Dünya Þampiyonasý'nda masa tenisi
branþýnda
dünya
þampiyonu
olan
Merve Peker ile disk
atmada dördüncülük
elde eden Merve Özlü,
Çorum'da coþkuyla karþýlandý
Uluslararasý Özel Sporcular Federasyonu'nun
2022 yýlý faaliyet programýnda yer alan
Down Sendromlular
Atletizm ve Masa
Tenisi Dünya Þampiyonasý, 20-25 Haziran tarihleri arasýnda
Çekya'nýn
Nymburk
kentinde yapýldý. Masa
Tenisi Milli Takýmý'nda yer
alan Çorumlu sporcu Merve Peker, çift kadýnlar kategorisinde partneri Benay
Balcý ile dünya þampiyonu olmayý baþarmýþtý.
Disk atma kategorisinde mücadele eden bir diðer Çorumlu sporcu Merve Özlü de ilk kez katýldýðý þampiyonada önemli bir baþarýya imza
atarak dünya dördüncülüðü elde etti. Bu iki
sporcu, Çorumlu antrenör Mehmet Ali Kurt önderliðinde yurda döndü.
Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan
Çekya'da düzenlenen þampiyonada büyük bir
baþarýya imza atan Çorumlu sporcular ve antrenörleri Mehmet Ali Kurt için karþýlaþma töreni düzenlendi. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi
Bahçesi'nde gerçekleþen karþýlama törenine,
Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Cemil Çaðlar, þube
müdürleri, çok sayýda sporcu ve veli katýldý. Ýl

Müdürü Cemil Çaðlar tarafýndan
çiçeklerle karþýlanan Merve
Peker ve Merve Özlü, kendilerine gösterilen ilgiden
dolayý Çaðlar'a teþekkür
ederken, 2024 yýlýnda
yapýlacak olan þampiyonada ayný baþarýyý
sergileyeceklerinin de
sözünü verdi.
Sporcular daha sonra
konvoy eþliðinde þehir turu
yaptý. Gazi Caddesi halký selamlayan Peker ile Özlü,
daha sonra belediye binasý önünde kendileri için
düzenlenen törene katýldý.
AÞGIN'DAN PEKER
VE ÖZLÜ'YE ALTIN
Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
Merve Peker ve Merve Özlü'yü
altýn ile ödüllendirdi. Her iki sporcuyla
da gurur duyduðunu dile getiren Baþkan Aþgýn
"Çekya'da düzenlenen dünya þampiyonasýna
katýlan takýmýmýzý Çorum'da aðýrladýk. Giderken bize al bayraðý orada dalgalandýrmanýn sözünü verdiler. Orada bizim gururumuz oldular.
Þampiyonada milli takýmýmýz 13 altýn, 12 gümüþ, 18 bronz madalya kazanarak tarihi bir rekor kýrdý. Down Sendromlu Masa Tenisi ve Atletizm Milli Takýmýmýz dünya þampiyonu oldu. Bu
gurur bize yeter. Bu milletin her bir ferdi al bayraðýmýzý göndere çektirmekten onur ve gurur
duyuyor. Bayraðýmýzý göndere çektiren herkesle de onur ve gurur duyuyoruz. Bu iki kardeþimiz de bizim onurumuz, gururumuz. Çorumlular olarak bu sürece bir katký verdiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandý.
(Gizem Galatalý)
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DÝZ TENDON VE
BAÐLARINI GÜÇLENDÝRME
YÖNTEMLERÝ -2-

Milletvekili
Milletvekili Kavuncu
Kavuncu
KYK
KYK personeli
personeli ile
ile buluþtu
buluþtu
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) personeli
ile bir araya geldi. Kavuncu
burada yaptýðý konuþmada
"AK Parti döneminde 5 yýldýzlý otel konforunda hizmet
veren yurt konseptine geçilmiþtir" denildi.
Milletvekili görevinden
önce Çorum'da yurt müdürlüðü yapan Erol Kavuncu eski mesai arkadaþlarý ile bir
araya geldi. Hitit Yurt Müdürlüðünde yapýlan toplantýda
"Milletvekilliði öncesinde bir
aile olarak mesai arkadaþlýðý
yaptýðýmýz personellerimizle
hasbihal ettik" diyen Kavuncu, cumhuriyet tarihinin en
büyük yurt yatýrýmlarýný da
kendilerinin yaptýðýný söyledi.
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu konuþmasýnda þu cümlelere yer verdi:
Çorum Kredi Yurtlar Kurumumuzda Gençlik Spor Ýl
Müdürümüz Cemil Çaðlar,
Þube Müdürlerimiz, Yurt Müdürlerimiz, Yurt Yönetim Me-

murundan hizmetlisine, Güvenlik Görevlisinden Teknisyen ve kalorifercisine; geleceðimizi, umutlarýmýzý kendilerine emanet ettiðimiz,
"Gerçek Beka Meselemiz
Gençliðimiz"in yurtlarýmýzda
ev sýcaklýðýnda barýnmalarý
için birer abi abla sýcaklýðýnda görev yapan personelimizle Hitit Yurt Müdürlüðümüzde bir araya geldik.

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:07
05:05
12:49
16:47
20:22
22:11

TARiHTE BUGÜN
1925- Diyarbakýr Ýstiklal Mahkemesi'nce
idama mahkûm edilen Þeyh Said ile adamlarý idam edildi.
1934- Bitlis'te yaþayan Zaro Aða 157 yaþýndayken yaþamýný yitirdi. Ýç organlarý inceleme
amacýyla alýndý.
1938- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü
kuruldu.
1939- Hatay Devleti Meclisi, oybirliðiyle
Türkiye'ye katýlma kararý aldý.
1971- TBMM'de çýkan bir yasayla Türkiye'de haþhaþ ekimi yasaklandý.
1984- Türkiye ile Sovyetler Birliði arasýnda
karma ekonomik protokol imzalandý.
1995- Ankara Büyükþehir Belediyesi, amblemindeki Hitit Güneþi'ni; Kocatepe Camii'ni
ve Atakule'yi simgeleyen bir tasvir ile deðiþtirdi.
1999- Abdullah Öcalan, vatana ihanet suçundan idam cezasýna çarptýrýldý.
2002- Türkiye, 2002 FIFA Dünya Kupasý'nda 3. oldu.
2005- Sezen Aksu Bahane Albümünün Remiks'ini çýkarttý.
2011- TFF, Ankaraspor'un ihraç kararýný
kaldýrarak liglere geri dönmesini saðladý.
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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

Ülkemizdeki yurt sayýsý
sadece 190 iken bu gün yurt
sayýmýz 778'e; 180 bin olan
yurt kapasitemiz ise 747 binleri geçmiþtir. Edirne'den
Kars'a, Sinop'tan Hatay'a
kadar 81 ilimize 241 ilçemize
yurtlar yapýlmýþtýr. 80 yýlda
yapýlan yurtlarýn 3 kat fazlasý
yapýlmýþtýr. Sayýsal verilerin
yaný sýra nitelik anlamýnda
da yurtlarda devrim niteliðin-

de hizmetlere imza atýlmýþtýr.
5 yýldýzlý otel konforunda
hizmet veren yurt konseptine geçilmiþtir. Bugün her öðrenciye aylýk 850 lira burs
veya kredi desteði saðlanmaktadýr. KYK'nýn titizlikle
yürüttüðü çalýþmalar neticesinde öðrenci yurtlarýmýz bir
aile ortamý hüviyeti kazanmýþtýr. En önemlisi de, þehir
dýþýndan gelen öðrenci arka-

daþlarýmýzýn konforunun ve
güvenliðinin saðlanmasýdýr.
Ayrýca çocuklarýný öðrenim
için þehir dýþýna gönderen
ailelerin kafalarýndaki soru
iþaretleri ortadan kalkmýþtýr.
En büyük zenginliðimiz geleceðimizin teminatý gençlerimiz için ne yapsak azdýr.
AK Parti döneminde KYK
alanýnda nereden nereye
gelindiðini tekrar hatýrlattýðýmýz programda; bu hizmet
ve yatýrýmlara verdikleri katkýlardan dolayý personelimizin duyduðu mutluluðu,
memnuniyeti paylaþtýk.
Nihayetinde baki kalan,
insanýn yapacaðý iyiliktir ve
bu gök kubbeye býrakacaðý
hoþ sedadýr. Birlikte güzel iþler yaptýðýmýz kýymetli personellerimize özverili, baþarýlý çalýþmalarý ve programa
teþrifleri için teþekkür ediyorum.
Gençlik ve Spor Ýl Müdürümüz Cemil Çaðlar ve çalýþma arkadaþlarýmýzýn her
birine iþlerinde kolaylýklar diliyorum.
(Gizem Galatalý)

AGD obada kamp yaptý
Anadolu Gençlik
Derneði (AGD) Çorum
Þubesi izcileri, Çorumlu Obasý'nda ilk yerel
kampýný yaptý. Kampa
yaklaþýk 25 izci ve izci
gönüllüsü katýldý.
Kamp ile ilgili bilgi
veren AGD Ýl Ýzci sorumlusu Recep Çiftbaþ, 2019 yýlýnda Türkiye Ýzcilik Federasyonu bünyesinde baþlattýklarý izcilik faaliyetlerinin bugün ilk meyvelerini verdiðini ifade etti.
Ýzcilik konusunda
da bilgiler veren Çiftbaþ izciliðin günümüzde etkin bir eðitim aracý olarak önemini artýrmasý; gençlerin ders dýþý veya boþ
zamanlarýnda izciliðin türesinde olduðu gibi doðru,
çalýþkan, milli ve manevi deðerlere saygýlý, iyilik
yapmayý ve yardým etmeyi kendisine ilke edinmiþ,
doða içinde kendi baþýna yaþayabilen, saðlýklý ve
dinç olmasýný saðlayan bir spor olduðunu belirtti.
Sözlerine devam eden Çiftbaþ, izcilik; çocuðun
fiziksel saðlýðýna ve geliþimine katký saðlamakta, el
becerilerini ve yeteneklerini geliþtirmekte, onu disiplinli bir genç yapmaktadýr. Kýsacasý izcilik, haya-

ta atýlmak üzere hazýrlanan bir genç için çok kýymetli olan "karakter"i kazanmasýný desteklemektedir diyerek AGD olarak izcilik faaliyetlerine ara vermeden daha fazla gence ulaþmaya çalýþacaklarýný
söyledi.
Gerçekleþtirilen kampa da deðinen Çiftbaþ
"Çorumlu Obasý gibi bir nezih mekaný izcilerimize
tahsis eden Çorum Belediyemize, kampýmýzý ziyaret eden Türkiye Ýzcilik Federasyonu Ýl Ýzci Temsilcisine, izcilerimize ve ailelerine teþekkür ediyoruz"
diyerek sözlerini noktaladý.
(Gizem Galatalý)

- Suyu kaynatarak iþe
baþlayýn ve ardýndan
kaynayan suya yulaf
kepeklerini ekleyin. Yavaþça karýþtýrarak piþirin. Piþtikten sonra ananas suyu, portakal suyu,
bal, tarçýn, badem ve yulafý bir blendýra
koyun.
- Ýçindeki malzemeler iyice parçalanýp birbirine karýþana kadar blendýrý çalýþtýrýn. Eðer bir iki tane buz eklerseniz
tadý daha da güzel olur. Vakit kaybetmeden bugün deneyebilirsiniz.
3. LÝMON VE ISIRGAN
OTLU TARÝF
Gereken malzemeler
- 80 gram ýsýrgan otu
- 1 limonun suyu
- 1 litre su
HAZIRLANIÞI
Hazýrlamasý oldukça kolay bir tariftir. Bu ýsýrgan otlu karýþýmý haftada üç
kere içebilirsiniz. Tek yapmanýz gereken gün boyunca içebileceðiniz çayýnýzý bir litre suyla hazýrlamak. Isýrgan otu,
vücuttaki tendon ve baðlarý güçlendirmek için harika olan silis, magnezyum,
potasyum ve klorofil yönünden çok
zengindir. Peki bu kolay tarifi nasýl hazýrlayacaksýnýz?
Öncelikle bir litre suyu kaynatýn. Ardýndan ýsýrgan otunu ekleyin. Taze veya kurutulmuþ olmasýnýn önemi yoktur.
Ardýndan karýþýmý 15 dakika demlenmeye býrakýn.
Hazýrladýðýnýz karýþýmý cam bir þiþeye süzün. Kapaðýný kapatýn ve bir saat
öylece býrakýn. Bu süre geçtikten sonra
oda sýcaklýðýndaki çayýnýzdan ilk bardaðý içebilirsiniz. Fakat bundan sonra
çayýnýzý tekrar ocaða koyun. Birkaç
damla limon ve iki yemek kaþýðý bal ekleyin. Çok güçlü bir aroma elde edeceksiniz; ancak eklediðiniz doðal tatlandýrýcýyla tadý daha iyi olacak. Isýrgan
otu ve limonla hazýrladýðýnýz bu çayý
haftada üç kez içmeyi unutmayýn. Diz
saðlýðýnýzýn nasýl arttýðýný fark edeceksiniz.

DÝÞ SAÐLIÐI
ÝÇÝN ÇAM SAKIZI

ÇORUM
BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN
Ýþin Niteliði, Yeri ve Miktarý: Belediyemize ait Çepni Mahallesi, Öðretmen Lisesi 2. Cadde Millet
Bahçesinde bulunan ve aþaðýda nitelikleri belirtilen iþyeri;
S.N

Mahalle

Niteliði

1

Çepni

Restoran,
Kafe

Dýþ
Kapý No
2

Kapalý ve
Açýk Alan m²
621,75 m² + 897,20
m²

Geçici
1 Yýllýk Tahmini
Teminat (TL)
Kira Bedeli (TL)
100.000,00 TL+KDV 3.000,00 TL

Bedel üzerinden; 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45. Maddesi gereðince açýk teklif usulü ile hazýrlanan þartnamesi dahilinde 10 yýl müddetle kiraya verilecektir.
Þartname: Þartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðünden 500,00-TL karþýlýðýnda temin edilebilir ve görülebilir.
Ýhale Tarihi ve Yeri: 19.07.2022 Salý günü saat: 14.00'de Belediyemiz Turgut Özal Ýþ Merkezi 4. Kat
Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapýlacaktýr.
Ýsteklilerde Aranan Belgeler: A- Nüfus Cüzdaný Fotokopisi, B- Kanuni Ýkametgâh Belgesi, C- Türkiye' de tebligat için adres gösterilmesi, D- Þartname bedelinin ödendiðine dair makbuz, E- Geçici teminat bedelinin ödendiðine dair makbuz, F- Sabýka kaydý (Gerçek kiþiler için), tüzel kiþi olmasý halinde tüzel kiþiliði oluþturan gerçek kiþilerin T.C. Savcýlýðýndan alýnmýþ iyi hal kâðýtlarý (Sabýkasýzlýk
belgesi) G- Ýhaleye katýlacak olanlarýn, Belediyeye borcu olmadýðýna dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüðü, Tahsilât Biriminden alacaklarý yazýyý Ýhale Komisyonunda belgelendirmeleri
þarttýr. H- Kamu Ýhale Kanunu ile 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununa göre ihalelere katýlma yasaðý olmadýðýna dair ilgili kurumlardan belge getirilecektir. (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alýnabilir.) ÝÝsteklilerin ortak giriþim olmasý halinde ortak giriþim beyannamesi ile ortaklarca imzalý ortaklýk sözleþmesi vermesi, (Ýhale üzerinde kaldýðý takdirde noter tasdikli ortaklýk sözleþmesi verilir, ayrýca grubun
bütün ortaklarý idare ile yapacaklarý ihale sözleþmesini þahsen veya vekilleri vasýtasýyla imzalayacaklardýr.) J- Ýstekliler adýna vekâleten ihaleye katýlýnýyor ise istekli adýna teklifte bulunan kimselerin
vekâletnameleri ile vekâleten iþtirak edenin Noter tasdikli Ýmza Sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) K- Tüzel Kiþi olmasý halinde Tüzel Kiþiliðin siciline kayýtlý olduðu Ticaret veya Sanayi Odasýndan veya Ýdare Merkezinin bulunduðu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ tüzel
kiþiliðin siciline kayýtlý olduðuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, L- Ýhaleye katýlacak tüzel kiþilikler genel kurul ve yönetim kurullarýndan ihaleye girileceðine dair karar alýnmasý ve
tüzel kiþiliði temsilen ihaleye katýlacak bir kiþiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir. M- Ýhaleye katýlacaklarýn daha önce Restoran, Lokanta ve/veya Kafe vb. iþi yaptýðýný kanýtlayan belge N- Ýhalenin yapýlacaðý saatten önce, ihaleye katýlacaklarýn, yukarýda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayýp Ýhale Komisyonuna teslim etmeleri þarttýr. Keyfiyet ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1651015

Çam Sakýzý, çam aðacýndan elde
edilen bal renginde ve bal kývamýnda
olan besin kaðnaðýmýzdýr. Birçok hastalýða þifa olduðu bilinen bu besin deðerimiz keskin kokulu ve acý bir tada
sahiptir. Mide hastalýklarýna ve sindirim
sistemlerinde oldukça faydalýdýr. Bu
özelliðini ise içerisinde bulunan kolofan
ve reçine asidi sayesinde almaktadýr.
Çiðnendikçe morumsu rengini alan
Çam Sakýzý ayný zamanda sertleþmeye
baþlar, diðer sakýzlar gibi baloncuklar
yapýlmaz. Uzun bir süre çiðnendikten
sonra aðýzda toz þekline gelir.
ÇAM SAKIZI FAYDALARI
- Çam sakýzý solunum yolu hastalýklarýna olumlu etkisi nedeni ile akciðer iltihaplanmalarýna ve öksürüðe oldukça
iyi gelmektedir.
- Çam sakýzý diþ ve diþ etlerini temizleyerek diþ köklerimizi kuvvetlendirir.
- Sindirim sistemini düzenler ve mideyi kuvvetlendirir.
- Ýdrar yollarýnda meydana gelen
hastalýklara iyi gelir.
- Yara oluþan bölgeye sürülerek yaralarýn daha hýzlý iyileþmesini saðlar.
- Sert sakýz olmasýndan dolayý yüz
kaslarýnýn geliþmesi içinde kullanýlýr.
- Ses ve nefes açýcý özelliði de vardýr.
- Ayrýca Çam sakýzý bayanlar arasýnda aðda olarak da kullanýlmaktadýr.

7

29 HAZÝRAN 2022 ÇARÞAMBA

DODURGA BELEDÝYE BAÞKANI MUSTAFA AYDIN,
HGYD ÜYELERÝNÝ AÐIRLADI, YATIRIMLARI ANLATTI

‘Dodurga yatýrýmlarýn
merkezi oluyor’

Yýldýrým, Bosna'da
geziye katýldý
Türkiye Belediyeler Birliði ve Ýç Anadolu Belediyeler
Birliði tarafýndan 24 belediye baþkanýnýn katýlýmýyla
Bosna Hersek'te gerçekleþen teknik inceleme gezisine Oðuzlar Belediye Baþkaný Muzaffer Yýldýrým da
katýldý.
Türkiye Belediyeler Birliði ve Ýç Anadolu Belediyeler
Birliði tarafýndan düzenlenen teknik inceleme gezisi
ile ilgili Oðuzlar Belediye
Baþkaný Muzaffer Yýldýrým
þu açýklamalarda bulundu:
Türkiye Belediyeler Birliði Plan, Bütçe Komisyonu
Üyesi olarak katýldýðým
Bosna Hersek'e düzenlenen teknik inceleme gezisine Türkiye Belediyeler Birliði Genel Sekreteri hemþehrimiz Sayýn Salim Çoruk ve
Türkiye'nin farklý ilçelerinden gelen belediye baþkanlarýmýzla katýldýk. Bosna
Hersek'in Baþkenti Saraybosna'da Büyükelçimiz Sayýn Sadýk Babür Girgin'e ziyarette bulunduk.
Konjýc Belediyesi'nde
düzenlenen istiþare toplantýsýnda Belediye Baþkanýmýz Sayýn Osman Catic ile
bir araya geldik, Mostar
Baþkonsoloslumuza yaptýðýmýz ziyarette Baþkonsolosumuz Sayýn Yaþar Ergün
ile bir araya geldik, Bosna
Hersek'in tarihi ve kültürel
mekanlarýna ziyaretler gerçekleþtirdik. Bosna Hersek'in baðýmsýzlýk mücade-

lesinin önderi Aliya Ýzzet
Begoviç'in kabrine ve Bosna Hersek Savaþý'nda umudun simgesi olan Ilýca Tüneli'ne yaptýðýmýz ziyaretlerde aný defterine duygularýmýzý aktardýk. Ecdad ya-

digârý Bosna Hersek'e yapýlan bu teknik inceleme gezisinden dolayý Türkiye Belediyeler Birliði'ne teþekkür
ederiz. Bizim için çok anlamlý ve verimli bir program
oldu. (Gizem Galatalý)

Dodurga Belediye
Baþkaný Mustafa Aydýn
seçim döneminde verdikleri sözleri bir bir yerine getirmenin, ilçeyi
modern bir görünüme
kavuþturmanýn, bölge
halkýnýn huzur ve refah
seviyesini yükseltecek
yatýrýmlarý hayata geçirmenin mutluluðunu
yaþadýklarýný belirterek
"Ben deðil, biz yaptýk.
Dodurga, güzel yatýrýmlarýn, güzel çalýþmalarýn merkezi oldu"
dedi.
Dodurga Belediye
Baþkaný Mustafa Aydýn, Hitit Gazeteciler
ve Yayýncýlar Derneði
(HGYD) Baþkaný Birkan Demirci ve yönetim kurulu üyelerini ilçede aðýrladý.
Dernek üyesi gazetecilere yatýrýmlar, çalýþmalar ve geleceðe
yönelik plan ve projeler
hakkýnda bilgi vererek
durum deðerlendirmesi yapan Baþkan Aydýn
yatýrýmlarý gezdirdi.
"NE SÖZ
VERDÝYSEK O"
Dodurga Belediye Baþkaný
Mustafa Aydýn, ilçe için büyük bir
ihtiyaç olan Sentetik Çim Futbol
Sahasýnýn yapým çalýþmalarýnýn
devam ettiðini belirterek, Dodurga'nýn daha yaþanabilir bir kent
olmasý için sosyal, kültürel ve
sportif yatýrýmlara aðýrlýk verdiklerini kaydetti.
Dodurga'daki gençlerin modern bir spor tesisine kavuþacaðýný bildiren Aydýn "Gençlerimize,
Dodurga halkýna ne söz verdiysek arkasýndayýz. Söz verdiðimiz
projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Dodurga'mýzýn daha yaþanabilir, daha sosyal bir kent olmasý
için yüzme havuzu, kültür merkezi, spor sahalarý gibi sosyal projelere aðýrlýk veriyoruz. Bu çalýþmalarla birlikte gelecekte daha sosyal, daha mutlu, daha huzurlu bir
Dodurga bizi bekliyor" ifadelerini
kullandý.

"ÇOK AMAÇLI
MODERN TESÝS
BÜYÜK BÝR ÝHTÝYACI
KARÞILADI"
Ýlçede hayata geçirilen Kongre Merkezi ve Düðün Salonunun
büyük bir ihtiyaca cevap verdiðinin altýný çizen Aydýn, açýk ve kapalý alanda 2 bin 500 kiþi kapasiteli tesisi ilçe halkýnýn hizmetine
sunduklarýný açýkladý.
Belediyenin asli görevleri olan
altyapý çalýþmalarýný aksatýlmadan yürüttüklerini, bunun yaný sýra sosyal ve kültürel amaçlý yatýrýmlara da önem verdiklerini dile
getiren Aydýn, tesiste düðün, niþan, toplantý, konferans ve benzeri aktivitelerin yapýlabileceðini
belirtti.
TOKÝ KONUTLARI
KONFORU ARTIRDI
Ýlçede hayata geçirilen TOKÝ

konutlarýnýn da yaþam konforunu,
huzuru artýrdýðýný dile getiren Aydýn, 2. Etap dairelerin de anahtar
tesliminin yapýldýðýný kaydetti.
TOKÝ konutlarýnýn ilçenin
önemli bir ihtiyacýna cevap verdiðinin altýný çizen Aydýn, vatandaþlardan gelecek taleplere göre yeni yatýrýmlar yapmaya, ilçeyi büyütmeye, geliþtirmeye, güzelleþtirmeye devam edeceklerini anlattý.
Aydýn, hizmetlerin gerçekleþtirilmesinde kendilerine büyük destek olan Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan'a, bakanlara, milletvekillerine, bürokratlara, parti
teþkilatlarýna teþekkür etti.
Baþkan Aydýn, ilçede yapýlan
diðer çalýþmalar, ilçenin tarihi
özellikleri ve geçmiþi ile geleceðe
yönelik bazý projeler hakkýnda da
bilgiler vererek, gazetecilerle
sohbet etti.
HGYD Baþkaný Birkan Demirci ise Dodurga'nýn her geçen gün
büyüyüp geliþtiðine tanýk olduklarýný ifade ederek, güzel ve baþarýlý hizmetlerinden dolayý Baþkan
Aydýn'ý tebrik etti.
Demirci, yakýn ilgisi ve misafirperverliði nedeniyle Baþkan Aydýn'a teþekkür etti.
Baþkan Aydýn, Dodurga'ya özgü bazý hediyeler takdim ederek,
"hizmet kapýmýz, gönül kapýmýz
sizlere her zaman açýk. Gazeteci
arkadaþlarýmýzý ilçemizde konuk
etmek bizleri mutlu etti. Ýlginiz ve
katýlýmýnýz için hepinize teþekkür
ederim" diye konuþtu.
(Abdulkadir Söylemez)

ÝHH'den hayýrseverlere çaðrý
Çorum ÝHH kurban baðýþýna
aracý olmaya bu yýl da devam
edecek.
Çorum ÝHH'den yapýlan açýklamada hisse fiyatlarýnýn 2 bin TL
olduðu açýklanýrken hayýrseverlere yeryüzündeki tüm mazlum
coðrafyalara kurban ulaþtýrmak
için çaðrýda bulundu.
ÝHH'den yapýlan yazýlý açýkla-

ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN
Ýþin Niteliði, Yeri ve Miktarý: Mülkiyeti Belediyemize ait Kuruçay ve Gülabibey Mahallesinde bulunan, Cinsi Arsa vasfýnda olan,
aþaðýda nitelikleri belirtilen 2 adet taþýnmaz;
Bedeller üzerinden 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 35/a. Maddesine istinaden Kapalý Teklif Arttýrma Usulü ile hazýrlanan
þartnameleri dahilinde ayrý ayrý satýlacaktýr.
S.
No
1.
2.

MAH

Tarih Ve
PAFTA ADA PARSEL TOPLAM
ÝMAR
MUH.BED.
GEÇ.TEM.
Saati
M2
DURUMU
TL
TL
Kuruçay 20.07.2022 G33C- 274
1
7021,28 M2 E:0,40 Yençok: 8.425.000,00-TL 252.750,00-TL
Saat.14:00 20A-1B
2 Kat Konut Alaný
Gülabibey 20.07.2022 G33C- 4729
4
2393,09 M2 E:1,75 Yençok: 5.750.000,00-TL 172.500,00-TL
Saat.14:30 24B-3C
8 Kat (TÝCK)

Þartname : Þartname ve Ekleri Belediyemiz Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðünden 500,00 TL karþýlýðýnda temin edilebilir ve görülebilir.
Ýhale Tarihi ve Yeri: 20.07.2022 Çarþamba günü Ýlanda Belirtilen saatlerde Belediyemiz Turgut Özal Ýþ Merkezi 4. Kat Meclis
Salonunda ve Encümen huzurunda yapýlacaktýr.
Ýsteklilerde Aranan Belgeler: A) Tebligat için adres beyaný ayrýca irtibat için telefon numarasý ve fax numarasý ile varsa elektronik posta adresi. B) Nüfus Cüzdaný Fotokopisi (Tüzel Kiþilerden Ýstenmez). C) Ýstekli eðer tüzel kiþilik olarak ihaleye girecek ise;
yýl içersinde alýnmýþ halen faaliyette bulunduðuna dair Ticaret ve Sanayi Odasý veya baðlý bulunduðu odadan alýnmýþ kayýt belgesi ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri. D) Vekâleten ihaleye katýlma halinde istekli adýna katýlan kiþinin noter tasdikli
vekâletnamesi. E) Geçici Teminata ait belge (2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu'na uygun). F) Bankalarca ve özel finans kurumlarýnca verilen teminat mektuplarý dýþýndaki teminatlarýn istekliler tarafýndan mal sandýklarýna yatýrýlmasý zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alýnamaz. Üzerlerine ihale yapýlanlarýn teminat mektuplarý ihaleden sonra mal sandýklarýna teslim edilir ve
üzerlerine ihale yapýlmayan isteklilerin geçici teminatlarý hemen geri verilir. Her ne suretle olursa olsun idarece alýnan teminatlar
haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. G) Ortak giriþim olmasý halinde noter tasdikli ortak giriþim beyannamesi H)
Ýhale þartname bedelini yatýrdýðýna dair makbuz. I) Ýhaleye katýlacak olanlarýn, Belediye ye borcu olmadýðýna dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüðü, Tahsilat Biriminden alacaklarý yazý. Ý) Kamu Ýhale Kanunu ile 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununa göre ihalelere katýlma yasaðý olmadýðýna dair, ilgili kurumlardan belge, (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alýnabilir.)
*Yukarýda belirtilen ihalelere katýlacak olanlarýn istenilen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayýp, en geç 20.07.2022 Çarþamba günü Saat 13.45'e kadar belediyemiz Turgut Özal Ýþ Merkezi 4. Kat Meclis salonunda bulunan Ýhale Komisyon ( Encümen Baþkanlýðý) Baþkanlýðýna teslim etmeleri gerekmektedir.
Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ile posta ile geç gelen teklifler kabul edilmeyecektir. Keyfiyet ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1651026

mada þu ifadelere yer verildi:
30 yýldýr olduðu gibi bu Kurban Bayramý'nda da ihtiyaç sahipleri için "Bir Hisse Mutluluk" diyerek yola çýkýyoruz. Kurban vekaletlerinizi Türkiye ile birlikte 60
ülkede milyonlarca kiþiye ulaþtýracak ve dertlerine derman olacaðýz. Siz de kurban hisselerinizle
bizleri bekleyenlerin sevincine ortak olabilirsiniz.
ÇORUM ÝHH 2022
KURBAN ÇALIÞMASI
DEVAM EDÝYOR
ÝHH 2022 Kurban çalýþmasý
bir hisse bedeli 2 bin TL tek fiyat olarak belirlendi. Türkiye ile
birlikte 60 ülkede yürütülecek
kurban çalýþmalarý ile dünyanýn dört bir tarafýnda bayram
sevinci yaþatýlacak.
ÝHH'nýn 2021 Kurban çalýþmasýndan Türkiye ile birlikte 65
ülkede 2 milyon 482 bin 480 ihtiyaç sahibi faydalandý. Bu yýl
da bayram yapmayan ev kalmasýn diyerek Orta Doðu, Balkanlar ve Avrupa, Orta Asya ve
Kafkasya, Afrika, Güney ve
Güneydoðu Asya, Amerika'ya
kadar yeryüzündeki tüm mazlum coðrafyalara kurban ulaþtýrmak üzere yollarda olacaðýz.
BÝR HÝSSE FÝYATI
2 BÝN TL
ÝHH olarak 2022 yýlýnda
kurban hisse fiyatý 2 bin TL olarak belirlendi. ÝHH Kurban kesimleri tek fiyat üzerinden gerçekleþiyor. Tek fiyat uygulamasý, fiyatlarýn düþük olduðu bölgelere yoðunlaþmalarý engelliyor ve her bölgeye ihtiyaç oranýnda kurban eti götürebilmeye
de olanak saðlýyor. Acil ihtiyaç
içinde bulunduðu halde kurban
fiyatlarý yüksek olduðu için ba-

ðýþ alamayacak veya çok az baðýþ alacak birçok bölgeye bu sayede ihtiyaçlarý oranýnda kurban
gönderilebiliyor.
KISA MESAJ ÝLE
BÝLGÝLENDÝRME
Kurbanlarýný baðýþlayan hayýr
sahipleri, kurbanlarýnýn kesildiði
bilgisini ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý'nca cep telefonlarýna gönderilen kýsa mesajlar vasýtasýyla öðrenebilmektedirler.
Bölgelerde kurban kesimleri
tamamlandýktan sonra ÝHH vakýf
merkezindeki ekipler tarafýndan
kurbanýný kestiren kiþilere kurbanlarýnýn kesildiðine dair kýsa
cep mesajlarý gönderilmektedir.
HÜRRÝYET
MEYDANI'NDAYIZ
Kurban vekaleti vermek isteyen hayýrseverler 2 bin TL karþýlýðýnda bir hisse alabilirler. Ayrýntýlý
bilgi için Çorum Hürriyet Meydanýnda açtýðýmýz ÝHH Kurban
Standýmýza uðrayabilir veya Üçtutlar Mahallesi Murat Evler 6.
Sokak No 12'deki ofisimize gelebilir, aþaðýdaki ÝBAN numaralarý
üzerinden açýklama kýsmýna
KURBAN yazýp "CEP TELEFON
NUMARASI"ný ekleyerek baðýþlarýnýzý gönderebilirsiniz. Kurban
Bayramýnýz bereketli, kurbanlarýnýz kabul olsun.
Ýrtibat Tel: 0364 224 26 20 0538 877 76 55
Baðýþlarýnýz için: Çorum Ýnsan
Hak ve Hürriyetleri Ýnsani Yardým
Derneði.
Vakýf Katýlým Çorum Þb.
IBAN: TR17 0021 0000 0001
9001 9000 01
Ziraat Bankasý Çorum Þb.
IBAN: TR84 0001 0000 7870
5591 0950 01
(Sümeyra Özdoðan)

BUGÜN

ÇORUM HAVA TAHMiNi

KARAKAÞLI
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

29 HAZÝRAN 2022 ÇARÞAMBA

www.kesinkarar.com / haber@kesinkarar.com

1 TL

Yavru kuþlar için
seferber oldular
Sungurlu'da yuvasýndan düþen yavru kuþlar,
itfaiye ekiplerinin çalýþmalarý neticesinde tekrar
yuvalarýna yerleþtirildi.
Ýlçe Polis Karakol
Amirliði binasýnda, iki kýrlangýç yavrusunun yuvasýndan düþtüðünü fark
eden polisler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kýsa sürede belirtilen adrese giden Belediyesi itfaiye ekipleri yavru kuþlarý
düþtüðü yerden alarak
yuvasýna yerleþtirdi. Ýtfaiye ekipleri ayný zamanda
yuvada da düzeltmeler
yaparak bulunduklarý yerden ayrýldý.
(ÝHA)

0364 225 23 17
GAZI CAD. 81/C
ATATÜRK
LÝSESÝ ALTI

KOÇAK

SERHAT

0364 223 00 43
0364 234 00 23
BAHÇELÝEVLER MH. MÝMARSÝNAN MAH.
MEHMET AKÝF
MÝMARSÝNAN
ERSOY CAD. 41/A
5. CAD. NO: 1/B

Kaybolan
turisti
emniyet
buldu
Boðazkale'de kaybolan
turisti emniyet güçleri buldu.
27 Haziran Pazartesi günü öðlen saatlerinde gerçekleþen olayda 69 yaþýndaki
Fransýz asýllý Amerika Birleþik Devletleri vatandaþý bir
kadýnýn kayýp olduðu bildirildi. Ýhbar üzerine harekete
geçen Boðazkale Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri kayýp
kadýný Hattuþa Ören Yeri Kral
Kalesi mevkii ormanlýk alanda bulmayý baþardý.
Turist kadýn saðlýk kontrolleri için hastaneye sevk
edilirken emniyetten konu ilgili açýklama geldi.
Yazýlý açýklamada þu ifadelere yer verildi:
Çorum Emniyet Müdürlüðünden yapýlan açýklamada
"27.06.2022 günü saat 13.48
sýralarýnda (112) Acil Çaðrý
Merkezine gelen kayýp þahýs
ihbarý üzerine; Müdürlüðümüz
Boðazkale Ýlçe Emniyet Amir-

liði görevlilerince, ihbara konu
bölgeye ivedi olarak intikal
edilmiþ, Fransýz asýllý Amerika
Birleþik Devletleri vatandaþý
(69) yaþýnda olduðu öðrenilen
bayan þahsýn kayýp olduðu
bilgisine ulaþýlmýþtýr.

Konu ile ilgili Boðazkale
Polis Merkezi Amirliðimizce
yapýlan arama sonucunda;
Boðazkale Ýlçesi Hattuþa
Ören Yeri Kral Kalesi mevkii
ormanlýk alanda, hakkýnda
kayýp ihbarý yapýlan bayan

turiste ulaþýlmýþ, Boðazkale
Devlet Hastanesi'ne intikal
ettirilen þahýs gerekli saðlýk
kontrolleri neticesinde herhangi bir probleminin olmadýðý anlaþýlmýþtýr" denildi.
(Abdulkadir Söylemez)

ÇORUMLU EKiP TÜRKiYE FiNALLERiNDE
Çorum Halk Eðitim Kültür ve Gençlik
Spor Kulübü "Büyükler geleneksel düzenlemeli" kategorisinde birinci oldu.
Türkiye Halk Oyunlarý Federasyonu Bölge Yarýþmasý Sivas'ta yapýldý. Pazar günü
gerçekleþtirilen yarýþmaya Çorum Halk Eðitim Kültür ve Gençlik Spor Kulübünün yaný
sýra Sivas, Kayseri, Amasya ve Kýrþehir'den
de katýlým saðlandý.
Sivas'ta pazar günü yapýlan yarýþma öncesi kortej yürüyüþü yapýldý. Düzenlenen
yürüyüþ güzel görüntüler oluþturdu.
Sivas, Kayseri, Çorum, Amasya ve Kýrþehir'den yarýþmaya katýlan ekipler, kortej
öncesi yöresel kýyafetleriyle Sivas Tren Garý önünde toplandý.
Burada kýsa bir süre halk oyunlarý gösterisi sunan ekipler, daha sonra Ýstasyon Caddesi boyunca davul zurna eþliðinde yürüyerek tarihi Cumhuriyet Meydaný'na geldi.
Cumhuriyet Meydaný'nda da yöresel ezgiler eþliðinde halaylar çeken yarýþmacýlara

vatandaþlar eþlik etti. Pazar günü saat
10'da, 4 Eylül Kapalý Spor Salonu'nda açýlýþ
seremonisiyle baþlayan yarýþmaya beþ ilden 360 yarýþmacý katýldý.
Federasyona baðlý gençlik spor kulüple-

rinin yarýþmasýnda minikler, yýldýzlar, gençler ve büyükler olmak üzere dört farklý kategori yer aldý.
Vatandaþlarýn yoðun ilgi gösterdiði yarýþmada, "Büyükler geleneksel düzenleme-

li" kategorisinde Çorum Halk Eðitim Kültür
ve Gençlik Spor Kulübü, "Büyükler geleneksel düzenlemesiz" dalda Sivas Yüceyurt Gençlik Spor Kulübü birinci oldu.
"Gençler geleneksel düzenlemeli"de
Kýrþehir Gençlik Hizmetleri Gençlik Spor
Kulübü, "Gençler geleneksel düzenlemesiz"de de Sivas Folklor Kurumu kupayý aldý.
"Yýldýzlar geleneksel düzenlemeli" kategoride Sivas Bozkýr Gençlik Spor Kulübü,
"Geleneksel düzenlemesiz"de Sivas Anadolu Folklor Kurumu birinci sýrayý elde etti.
Miniklerde ise "Geleneksel düzenlemeli"
kategorisinde Kayseri Demir Karamancý
Gençlik Spor Kulübü, "Geleneksel düzenlemesiz"de Sivas Folklor Kurumu Gençlik
Spor Kulübü birincilik kürsüsüne çýktý.
THOF Bölge Yarýþmasý, kupa töreninin
ardýndan sona erdi.
Yarýþmada birinci olan ekipler, temmuz
ve aðustosta yapýlacak Türkiye finallerine
katýlmaya hak kazandý.
(Haber Merkezi)

KADIN VE ERKEK FUTBOL
TAKIMI KAMP YAPTI
Çorum Özel Sporcular Azim ve
Baþarý Kulübü Derneði Kulüp Baþkaný Fatih Atlý, Çorum'un tek kadýn futbol takýmý ve erkek futbol takýmý ile ilgili bilgiler verdi.
Samsun'a baðlý Asarcýk ilçesinde
hazýrlýk ve geliþim kampýnda bulunduklarýný açýklayan Baþkan Atlý kampýn 24 Haziran'da baþladýðýný ve üç
gün sürdüðünü açýkladý.
24 Haziranda baþlayan ve 26 Haziran'da sona eren kamp ile ilgili konuþan Atlý "Sporun sadece spor tesislerinde yapýlmasýyla sýnýrlý kalmamasý gerektiðini ve spor doða da yapýldý-

ðýnda verimli etkinliklerin, antrenmanlarýn çoðaldýðýný sporcularýmýza uygulamalý olarak kamp boyunca aþýlamaya çalýþtýk. Bu süreçte bizlere destek olan Asarcýk ilçemizin Belediye
Baþkaný Þerif Kýlaðuz Bey'e ayný zamanda Ýlçe Gençlik ve Spor Müdürüne teþekkür ederiz. Geleceðin sahibi
gençlerimiz her þeyin en iyisine layýk
ve bireyler hayatta görerek, gezerek
ve yaþayarak öðrenirler. Biz çýktýðýmýz bu yolda her genci birer Türk
Bayraðý olarak görüyoruz ve her daim
omuz omuza yürümekten vazgeçmiyoruz" dedi. (Abdulkadir Söylemez)

Mustafa
Kanat

Minikler taekwondo
seçmeleri yapýlacak
Minikler Kýz-Erkek Taekwondo
Ýl Birinciliði seçmeleri 2 Temmuz
Cumartesi günü yapýlacak. Tevfik
Kýþ Spor Salonu'nda gerçekleþecek olan seçmeler saat 9'da baþlayacak. Müsabakalarýn tartýsý ise
1 Temmuz 2022 Cuma günü saat
17'de gerçekleþecek.
Taekwondo Ýl Temsilcisi Mustafa Kanat yaptýðý açýklamada Ta-

ekwondo Federasyonu faaliyet
programý kapsamýnda yer alan
Minikler Kýz-Erkek Taekwondo Ýl
Birinciliði seçmelerinde 2010,
2011 ve 2012 doðumlu sporcularýn katýlacaðýný bildirdi. Kanat, 27,
30, 33, 36, 40, 45, 50, 57 ve +57
kilogramda mücadele edecek
olan sporculara baþarý diledi.
(Gizem Galatalý)

