Belediye, inþaat ve
yýkýntý atýklarýný alýyor

Yavru kedi
uzun uðraþlar
sonu kurtarýldý

Çorum'da çevre kirliliðinin önüne geçilmesi
için vatandaþlar evde yaptýðý tadilattan çýkan atýk ve molozlarý çevreye geliþi güzel
atmak yerine Çorum Belediyesi Ýnþaat ve
Yýkýntý Atýðý Geçici Biriktirme Alaný'na götürerek teslim edebiliyor. Ýsterlerse vatandaþlar bir telefonla ulaþýp inþaat ve yýkýntý
atýklarýný eve gelen belediye ekiplerine
ücretini ödeyerek teslim edebiliyor. 4’TE

Sungurlu'da Muhsin Yazýcýoðlu Caddesi'nde park halindeki otomobilin
motor kýsmýndan kedi sesi geldiðini
duyan vatandaþlar durumu itfaiyeye
bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri,
aracýn motor kaputunu açarak kedinin yerini tespit ederek uzun uðraþlar
sonucunda kediyi kurtardý. 8’DE

GRUPLAR

BELLi OLUYOR
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

30 HAZÝRAN 2022 PERÞEMBE

www.kesinkarar.com / haber@kesinkarar.com

1 TL

Her yýl büyük heyecan, rekabet ve dramaya
sahne olan TFF 2. Lig'de 2022-23 sezonunun
kurasý çekiliyor. Hatýrlanacaðý üzere
geçtiðimiz sezon Sakaryaspor, Pendikspor
ve Bodrumspor TFF 1. Lig'e terfi etmiþti.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi
internet sitesinde kuraya iliþkin açýklama
yapýlýrken tarihler de duyuruldu. 7’DE

‘Ciddi saðlýk
sorunlarý kapýda’
Türk Eczacýlarý
Birliði ve 54 Bölge
Eczacý Odasý 43.
dönem toplantýsýnýn
sonuç deklarasyonunu
açýkladý

Türk Eczacýlarý Birliði
ve Eczacý Odalarý ile
eþ zamanlý olarak
gerçekleþtirilen basýn
açýklamasýnda Çorum
Eczacý Odasý Baþkaný
Ecz. E. Þefkat Güler,
43. Dönem 1. Bölgelerarasý Konya toplantýsýnda gündeme gelen
konularý dile getirdi.
Çorum Eczacý Odasý Yönetim
Kurulu Baþkaný E. Þefkat Güler açýklamasýnda eczacýlarýn
mesleki sorunlarýný ve vatandaþlarýn bazý ilaçlara ulaþmakta sorun yaþayacaklarýný
vurgulayarak "Son dönemde
özellikle diyabet, tansiyon,
kalp hastalýklarý gibi kronik
hastalýklara ait ilaçlara eriþimde güçlük yaþanmaktadýr.
Hastalarýmýzýn yaþadýklarý bu
maðduriyetin sorumlusu eczacýlar deðildir" dedi. 3’TE

Çorum Eczacý Odasý
Baþkaný Ecz. E. Þefkat
Güler, 43. Dönem
1. Bölgelerarasý Konya
toplantýsýnda gündeme
gelen konularý
dile getirdi.

Mayýsta Çorum'dan
bir baþvuru yapýldý
Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)
tarafýndan açýklanan 2022 Mayýs ayý iller patent
baþvuru verilerine göre Türkiye geneli yapýlan
601 patent baþvurusundan sadece bir tanesi
Çorum'dan yapýldý.Karadeniz Bölgesi'ne baðlý
18 il arasýnda ise Karabük 8 baþvuru ile en çok
baþvuruya sahip il oldu. 3’TE

Ýl güvenlik toplantýsý
Sungurlu'da yapýldý
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Sungurlu'da
gerçekleþtirilen Ýl Güvenlik ve Asayiþ Koordinasyon Merkezi Toplantýsýsonrasýnda ilçede
bulunan spor yatýrýmlarýný inceledi. Vali Çiftçi
ayrýca Sungurlu Adliyesi ve Halk Eðitim Merkezini de ziyaret etti. 2’DE

OKA'nýn projeleri Çorum'da konuþuldu
Çorum'da
gerçekleþtirilen Orta
Karadeniz Kalkýnma
Ajansý'nýn (OKA) 2022
yýlý haziran ayý Yönetim
Kurulu Toplantýsýnda,
Ajans kaynaklarýnýn doðru yatýrým ve faaliyetlere
yönlendirilmesi, Amasya, Çorum, Samsun ve
Tokat illerinde ki verimlilik artýþý, istihdamýn teþviki, yatýrým alanlarýnýn
etkin kullanýmý konularý
görüþüldü. 5’TE

Saðlýk personeline
eðitim verildi
Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðünde görevli personel
için 2021-2022 Kamu Ýç Kontrol Standartlarýna
Uyum Eylem Planý Faaliyeti gereði
"Kurumsallaþma Toplantýsý" ve "Bilgi Güvenliði
Eðitimi" düzenlendi. 2’DE

Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'nýn 2022 yýlý haziran ayý Toplantýsý
Çorum Valiliði, Çorum Belediyesi, Ýl Genel Meclisi Baþkanlýðý ve Ticaret
ve Sanayi Odasý Baþkanlýðýnýn ev sahipliðinde gerçekleþtirildi.

Ýl Özel Ýdareye
baþarý belgesi
"Torba" kanun teklifi
TBMM'ye sunuldu
AK Parti Milletvekillerinin imzasýný taþýyan,
3600 ek gösterge düzenlemesi, öðrenci affý,
en düþük emekli aylýðýnýn 3 bin liraya yükseltilmesini de içinde barýndýran ekonomiye
iliþkin "torba" kanun teklifi, TBMM
Baþkanlýðýna sunuldu. 2’DE

BELEDÝYE EKÝPLERÝ YAÐMUR
MESAÝSÝNDE
3’TE

ÇOCUÐUMLA NASIL
KALÝTELÝ ZAMAN
GEÇÝREBÝLÝRÝM?
- YAZISI 2’DE

Oya Hayriye ÇIRACI

Çorum Valisi Mustafa
Çiftçi'nin isteði üzerine Ýl
Özel Ýdare Genel Sekreteri
Recep Cýplak tarafýndan kurumun baþarýlý personellerine
"baþarý belgesi" verdi.
Ýl Özel Ýdaresi toplantý
salonunda gerçekleþtirilen
baþarý belgesi takdim
töreninde baþarý belgesi
almaya hak kazanan personeller hazýr bulundu. 2’DE

VERGÝ MEMURU
TOPRAÐA VERÝLDÝ

BÝZÝM KÖÞE
Mehmet
Dolgunyürek

ÖRGÜNÖZ
EKONOMÝSÝ -2- YAZISI 4’TE

5’TE

YAZ OKULLARI AÇILIÞ
TÖRENÝ ERTELENDÝ 8’DE

MOTORÝNE 2 LÝRA 50 KURUÞ
ÝNDÝRÝM GELDÝ
3’TE
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ÇOCUÐUMLA NASIL
KALÝTELÝ ZAMAN GEÇÝREBÝLÝRÝM?

Oya Hayriye ÇIRACI
Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Uzmaný

Ýl Özel Ýdareye
baþarý belgesi
Ýl Özel Ýdare personeline plaket verildi.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin isteði üzerine
Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Recep Cýplak kurumun baþarýlý personellerine "baþarý belgesi"
verildi. Ýl Özel Ýdaresi toplantý salonunda gerçekleþtirilen baþarý belgesi takdim töreninde baþarý
belgesi almaya hak kazanan personeller hazýr
bulundu.
Personele Vali Mustafa Çiftçi'nin selamlarýný
ileten Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Recep Cýplak kurum personeline baþarýlarýnýn devamýný
diledi.
Vali Mustafa Çiftçi ise Ýl Özel Ýdaresi Genel
Sekreteri Recep Cýplak ve þube müdürlerine baþarý belgesi verdi. Ýl Özel Ýdaresi toplantý salonunda gerçekleþtirilen toplantýda tüm þube müdürleri hazýr bulundu.
(Abdulkadir Söylemez)

"Torba" kanun teklifi
TBMM’ye sunuldu

Eskiden çocuklar tüm vakitlerini dýþarýda arkadaþlarýyla oynayarak geçiriyorlardý, onlarý eve getirebilmekse büyük bir çaba gerektiriyordu. Elbette
teknolojinin bu kadar hayatýmýza girmediði dönemlerden bahsediyoruz. Þimdilerde çocuklar dýþarý
çýktýðýnda, arkadaþlarýyla oynadýklarýnda ve iletiþim kurduklarýnda mutlu oluyoruz. Tabletten bilgisayara çocuklarýn neredeyse tüm vakitlerini geçirmek istedikleri teknolojik aletler yararlý olduðu kadar zararlý da. Çocuklarý sosyal yaþamdan koparan tabletlerle aralarýna biraz mesafeye koyabilmek ve dikkatlerini baþka yöne çekebilmek için çocuklarla yapýlacak etkinlikler ve faaliyetler var.
Çocuðunuzla evde kalarak kaliteli vakit geçirmenin pek çok yolu var. Bu noktada sýraladýðýmýz
önerilerin yaný sýra sizin ve çocuðunuzun sevdiði
þeyler de önem kazanýyor. Ýþte evde çocuklarla yapýlacak etkinlikler:
Birlikte evde bozulan ya da aksayan bir þeyi tamir edin.
Sevdiði bir yemeði ya da tatlýyý birlikte hazýrlayýn.
Çiçek ekin, evinizdeki çiçekleri sulayýn, topraklarýný birlikte deðiþtirin veya çiçeklere bakým yapýn.
Evdeki koltuk, yastýk, çarþaf vb. eþyalarla çadýr
kurun ve içinde evcilik oynayýn.
Teknoloji her alanda iþlerimizi kolaylaþtýrmada
yararlý olduðu kadar zararlý da. Çocuklarý sosyal
yaþamdan koparan tabletlerle aralarýna biraz mesafeye koyabilmek ve dikkatlerini baþka yöne çe-

kebilmek için çocuklarla yapýlacak etkinlikler ve faaliyetler var.
Evde neler yapabiliriz.
Çocuðunuzla evde kalarak kaliteli vakit geçirmenin pek çok yolu var. Bu noktada aþaðýda sýraladýðýmýz önerilerin yaný sýra sizin ve çocuðunuzun
sevdiði þeyler de önem kazanýyor.
Birlikte evde bozulan ya da aksayan bir þeyi tamir edin.
Sevdiði bir yemeði ya da tatlýyý birlikte hazýrlayýn.
Çiçek ekin, evinizdeki çiçekleri sulayýn, topraklarýný birlikte deðiþtirin veya çiçeklere bakým yapýn.
Evdeki koltuk, yastýk, çarþaf vb. eþyalarla çadýr
kurun ve içinde evcilik oynayýn.
Çocuðunuzu teknolojiden uzaklaþtýrmak istiyorsanýz ona yapabileceðiniz en büyük iyilik onunla iletiþim kurmak, birlikte eðlenebildiðinizi göstermek olacaktýr. Çocuðunuzun da isteklerini dikkate
alarak birlikte oynayabileceðiniz oyunlar:
Çocuðunuzun en sevdiði kutu oyunlarý oynayýn. (Kýzmabirader, jenga gibi.)
Zeka geliþtirici oyuncaklar ile oynayýn. (Satranç, dama, solo test gibi.)
Becerilerini geliþtirebilecekleri oyunlar oynayýn.
(Hamur, akýl küpü gibi.)
Çocuklarýn dikkatini çekme konusunda en
önemli noktalardan biri de aile bireylerinin baðlýlýðý
ve aile bilinci. Çocuklara yasaklar koyarak ya da

Ýl
Ýl güvenlik
güvenlik toplantýsý
toplantýsý
Sungurlu’da yapýldý
yapýldý
Sungurlu’da
Çorum Ýl Güvenlik ve
Asayiþ Koordinasyon Merkezi Toplantýsý Vali Mustafa Çiftçi baþkanlýðýnda
Sungurlu'da gerçekleþti.
Toplantýya Sungurlu
Kaymakamý Fatih Görmüþ'ün yaný sýra diðer ilçelerin kaymakamlarý, ilgili kurumlarýn il müdürleri
katýldý. Toplantýda ilçeler
ve il genelindeki geliþmeler ile yapýlacak çalýþmalar
deðerlendirildi.

3600 ek gösterge, öðrenci affý düzenlemesini de içeren "torba" kanun teklifi TBMM
Baþkanlýðýna sunuldu.
AK Parti Milletvekillerinin imzasýný taþýyan, 3600 ek gösterge düzenlemesi, öðrenci affý, en düþük emekli aylýðýnýn 3 bin liraya
yükseltilmesini de içinde barýndýran ekonomiye iliþkin "torba" kanun teklifi, TBMM
Baþkanlýðýna sunuldu.
Milyonlarýn heyecanla beklediði torba
yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. AK Partili vekillerin imzasýný taþýyan ve ek gösterge düzenlemesi, öðrenci affý, en düþük emekli
aylýðýnýn artýrýlmasýný da içinde barýndýran
torba yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðý'nda.

VALÝ ÇÝFTÇÝ ÝLÇEDE
ÝNCELEMELERDE
BULUNDU
Ýl Güvenlik ve Asayiþ
Koordinasyon
Merkezi
Toplantýsý için Sungurlu'ya gelen
Vali Çiftçi, beraberindeki heyetle
birlikte ilçede yapýmý devam eden
spor yatýrýmlarýný inceledi.
Öðretmenevi'nde verilen öðle
yemeðinin ardýndan Ticaret Borsasý'nda düzenlenen Ýl Güvenlik ve
Asayiþ Koordinasyon Merkezi Toplantýsý'na katýlan Vali Çiftçi, daha
sonra Fen Lisesi ve Þehit Ali Alýtkan Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nde
yapýmý devam eden spor yatýrýmla-

POLÝS VE ÖÐRETMENLERÝN
EK GÖSTERGESÝ 3 BÝN 600'E
YÜKSELECEK
Yasayla, yýl baþýndan itibaren polis, uzman erbaþ, öðretmen, hemþire, avukat ve
din görevlilerinin ek göstergesi 3 bin 600'e
yükselecek. Doktorlar ve veterinerler ile subay ve astsubaylarýn ek göstergesi ise 4 bin
200'e çýkarýlacak. Genelkurmay Baþkaný ile
Diyanet Ýþleri Baþkaný'nýn ek göstergesi 9
bin, Yargýtay ve Danýþtay Baþkaný ile YÖK
Baþkaný'nýn 8 bin, valilerin 7 bin 800, emniyet müdürünün ise 7 bin 600 olacak.
EN DÜÞÜK EMEKLÝ MAAÞINDA ARTIÞ
Yasayla, en düþük emekli maaþýnda da
artýþ gerçekleþtirilecek. En düþük emekli
maaþý 2 bin 500 liradan 3 bin liraya yükselecek. Söz konusu zamlý maaþlar temmuz
ayý itibarýyla geçerli olacak.
MÝLLETVEKÝLÝ EMEKLÝ AYLIKLARI
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn çaðrýsý üzerine milletvekili emekli aylýklarýna yönelik de düzenleme yapýlýyor.
Daha önce Cumhurbaþkaný maaþýna endekslenen milletvekili emekli aylýklarý bundan sonra Cumhurbaþkanlýðý Ýdari Ýþler
Baþkaný aylýðýna endekslenecek. Milletvekili emekli aylýklarý 6 ayda bir memur maaþ
katsayýsýna baðlý olarak arttýrýlacak.
ÖÐRENCÝ AFFI
Yasayla ayrýca, lisans, yüksek lisans,
doktora öðrencilerinden eðitimlerini býrakmak zorunda kalanlara belirli þartlarda okullarýna dönüþ imkaný tanýnacak. Hazineden
kredi garanti kuruluþlarýna aktarýlacak kaynak 50 milyar liradan 100 milyar liraya çýkarýlacak. Þans oyunlarýnda devlete aktarýlan
payýn yüzde 8'i yasadýþý bahisle mücadele
için Milli Piyango Ýdaresi'ne aktarýlacak.
ÝMAR AFFI
1 Temmuz 2022 tarihine kadar inþaat
ruhsatý alýnmýþ ancak kullanýmýna izin verilmeyen yapýlara geçici olarak elektrik ve su
aboneliði yapýlabilecek.
(Haber Merkezi)

onlara sert bir tavýrla yaklaþarak deðil onun aileyle
vakit geçirmesini saðlayarak tabletten uzaklaþmasýný saðlayabilirsiniz. Ýþte aile bilincini ve baðlýlýðýný
arttýrabilecek çocuklarla yapýlacak aktiviteler:
Vakit geçirmekten keyif aldýðý birini eve çaðýrýn
ya da misafirliðe gidin.
Birlikte eski aile albümüne, onun çocukluk fotoðraflarýna bakýn. Bu sýrada merak ettiði þeyleri
ona anlatýn.
Çocuklar genelde oldukça enerjik ve hareketlidirler. Bu durumda onlarý suçlamak ve bir köþede
uslu uslu oturmalarýný söylemek büyük bir hata olacaktýr. Çocuðunuzun enerjik olduðunu görüyorsanýz onu tabletten uzaklaþtýrmak için enerjisini atabileceði aktivitelere yönlendirmelisiniz. Ýþte çocuðunuzun enerjisini atabileceði eðlenceli aktiviteler:
Onu yormayacak þekilde, yaþýna uygun hareketlerle spor yapýn.
Birlikte müzik dinleyin ve dans edin.
Bisiklete binin.
Lunaparka veya eðlence merkezine gidin.
Basketbol, voleybol ve futbol gibi top oyunlarý
oynayarak spor becerisini geliþtirin. Körebe, saklambaç gibi onun da sevdiðini bildiðiniz oyunlar oynayýn.
Çocuklarla kaliteli zaman geçirmek hem geliþimlerine destek olacak hem de ilerideki yaþamlarýnda özgüvenli ve sosyal yaþantýlarýna da büyük
katký saðlayacaktýr.

rýný inceledi.
Daha sonra Halk Eðitim Merkezi'ni ziyaret eden Vali Çiftçi, stadyumda yapýmý devam eden soyunma odalarýnýn inþaatýný inceleyerek
yetkililerden bilgi aldý. Spor yapan
gençlerle teker teker ilgilenen Vali
Çiftçi, son olarak Sungurlu Adliyesini ziyaret etti. Vali Çiftçi, Aðýr Ceza
Baþkaný ve Cumhuriyet Baþsavcýsý
ile bir süre görüþtükten sonra ilçeden ayrýldý.
(ÝHA)

Saðlýk personeline eðitim verildi
Saðlýk Ýl Müdürlüðünde personele yönelik eðitim gerçekleþtirildi.
28 Haziran Salý günü müdürlüðün toplantý salonunda yapýlan
eðitim seminerinde kurumsallaþma
ve bilgi güvenliði eðitimi verildi.
Ýl Saðlýk Müdürlüðünden yapýlan açýklamada "Ýl Saðlýk Müdürümüz Uzm. Dr. Ömer Sobacý ve
Destek Hizmetleri Baþkanýmýz Ahmet Bahadýr Ünlü'nün baþkanlý-

ðýnda, 2021-2022 Kamu Ýç Kontrol
Standartlarýna Uyum Eylem Planý
Faaliyeti gereði "Kurumsallaþma
Toplantýsý" ve "Bilgi Güvenliði Eðitimi" kapsamýnda müdürlüðümüz
yöneticileri ile tüm personele yönelik 28 Haziran 2022 tarihinde
müdürlüðümüz toplantý salonunda
iki grup þeklinde saat 10 ve 14'te
eðitim verildi" denildi.
(Gizem Galatalý)
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Türk Eczacýlarý Birliði ve 54 Bölge Eczacý Odasý 43. dönem toplantýsýnýn sonuç deklarasyonunu açýkladý

‘Ciddi saðlýk sorunlarý kapýda’
Türk Eczacýlarý Birliði ve Eczacý
Odalarý ile eþ zamanlý olarak gerçekleþtirilen basýn açýklamasýnda Çorum
Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. E. Þefkat
Güler, 43. Dönem 1. Bölgelerarasý
Konya toplantýsýnda gündeme gelen
konularý dile getirdi.
Çorum Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný E. Þefkat Güler açýklamasýnda eczacýlarýn mesleki sorunlarýný ve vatandaþlarýn bazý ilaçlara
ulaþmakta sorun yaþayacaklarýný vurgulayarak "Son dönemde özellikle diyabet, tansiyon, kalp hastalýklarý gibi
kronik hastalýklara ait ilaçlara eriþimde
güçlük yaþanmaktadýr. Hastalarýmýzýn
yaþadýklarý bu maðduriyetin sorumlusu eczacýlar deðildir" dedi.
Çorum Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný E. Þefkat Güler, 43. Dönem 1. Bölgelerarasý Konya toplantýsýnda yayýnlanan deklerasyonu þu ifadelerle açýkladý:
"HÝÇ YAÞANMAYANLAR
YAÞANDI"
1- Türk Eczacýlarý Birliði, tüm Bölge Eczacý Odalarý ve ülkemizin dört
bir yanýnda hizmet sunan meslektaþlarýmýz, üstlendikleri sorumluluðunun
bilincinde, toplum saðlýðýný koruma ve
geliþtirme ana hedefiyle eczacýlýk
mesleðini onurlu bir þekilde sürdürebilmek için var gücüyle çalýþmaktadýr.
Ancak mesleðin karþý karþýya kaldýðý
sorunlar, artýk katlanýlamaz bir boyuta
ulaþmýþ durumdadýr. Eczacýlýk mesleði, benzeri daha önce hiç yaþanmamýþ bir ekonomik tehdit altýndadýr. Bu
tehdidin ana sebebi, 2009 yýlýndan bu
yana eczacýlarla ilgili olan bölümü bir
türlü deðiþtirilmeyen ilaç fiyat kararnamesidir. 13 yýldýr deðiþtirilmeyen ilaç
fiyat kararnamesinin yarattýðý koþulla-

Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. E. Þefkat Güler,
43. Dönem 1. Bölgelerarasý Konya toplantýsýnda
gündeme gelen konularý dile getirdi.

ra bir de ekonomik krizin eklenmesi
eczacýlarý tamamen tüketmiþtir.
Eczacýlar; kira, elektrik, doðalgaz,
personel gideri gibi rutin ödemeleri
dahi yapamayacak noktaya gelmiþ,
ecza depolarýna ödemeleri birikmiþ ve
bir kredi borcunu baþka bir kredi borcuyla ödedikleri bir borç sarmalýna girmiþlerdir. En temel iþletme giderlerini
dahi karþýlayamaz duruma gelen eczacýlarýn bu borç sarmalýndan çýkmasý mümkün görünmemektedir. Ýki eczaneden birinin kapanma tehlikesi yaþadýðý bu ortamda, eczane iflaslarýnýn
baþlamasý an meselesidir.
Türk Eczacýlarý Birliði bu konuda
diyalog kanallarýný sonuna kadar kullanmýþtýr. Türk Eczacýlarý Birliðinin,
sorunun çözümü için yaptýðý sayýsýz
giriþim ve uyarý göz ardý edilmiþ, her
türlü yapýcý öneri görmezden gelinmiþtir. Mesleðin sorunlarýný çözme
gayretinin gösterilmesi bir yana, içinde bulunduðumuz krizin derinleþmesine her geçen gün seyirci kalýnmýþtýr.
Ne yazýk ki 44 bini aþkýn eczacýnýn ve
eczacýlýk mesleðinin sorunlarý gör-

mezden gelinmiþ, adeta yok sayýlmýþtýr. Mevcut koþullarýn, sadece bugünümüzü deðil, geleceðimizi de kararttýðý aþikardýr.
"HAK KAYBI
KABUL EDÝLEMEZ"
2- Saðlýk çalýþanlarýnýn özlük haklarýyla ilgili geçtiðimiz haftalarda
TBMM'den geçen son yasal düzenlemede kamu eczacýlarýnýn hak ettikleri
þekilde yer almamasý mesleðimize
bakýþ açýsýnýn bir baþka tezahürüdür.
Kamuda görev yapan eczacýlarýmýz
ile kamudan emekli eczacýlarýmýzýn
uðradýðý hak kaybý kabul edilemez.
ÝLAÇ ERÝÞÝMÝNDE GÜÇLÜK
3- Hastalarýn ilaca eriþim sorununun çözülmesi bir yana, ilaç yokluklarý artýk daha sýk periyotlarla yaþanýr
hale gelmiþtir. Son dönemde özellikle
diyabet, tansiyon, kalp hastalýklarý gibi
kronik hastalýklara ait ilaçlara eriþimde
güçlük yaþanmaktadýr. Hastalarýmýzýn
yaþadýklarý bu maðduriyetin sorumlusu eczacýlar deðildir. Yaþanan bu so-

runa kalýcý ve gerçekçi bir çözüm bulunmazsa, vatandaþlarýmýzýn ilaca eriþimi her geçen gün daha da zorlaþacaktýr. Bu durum ciddi saðlýk sorunlarý
yaratacaktýr. Bununla birlikte, baþta
onkoloji ilaçlarý olmak üzere çok sayýda yeni nesil ilaç, Türkiye'ye gelmemektedir. Hastalarýmýz daha etkin ve
yenilikçi tedavi yöntemlerinden mahrum kalmaktadýr.
"FARKI HASTALAR CEBÝNDEN
ÖDEMEK ZORUNDA KALIYOR"
4- Hastalarýmýza fiyat farký çýkarmayan ilaç neredeyse kalmamýþtýr.
Bazý ilaçlarda, Sosyal Güvenlik Kurumunun karþýladýðý tutarýn daha fazlasýný hastalarýmýz cebinden ödemek
zorunda kalmaktadýr. Mevcut ekonomik koþullar düþünüldüðünde, hastalar açýsýndan sürdürülemez olan bu
durum, eczacýlar açýsýndan da maðduriyet yaratmaktadýr.
Buradan ilan ediyoruz ki;
Eczacýlýk mesleðinin varlýk yokluk
mücadelesi verdiði bir dönemde, Türk
Eczacýlarý Birliði ve 54 Bölge Eczacý

Odamýzýn öncelikli gündem maddesi,
mesleki sürdürülebilirliði saðlamaktýr.
"BU ÝRADEYE BOYUN
EÐMEYECEÐÝZ"
Burada ifade ettiklerimizin dýþýnda,
mesleðimizin çok sayýda çözüm bekleyen sorunu bulunmaktadýr. Tüm bu sýkýntýlarýn ve eczacýlýk mesleðinin sorunlarýnýn görmezden gelinmesi, mesleðimizin sorunlarýný çözme istek ve
iradesinin bulunmadýðýný göstermektedir. Eczacýlar, kendilerini yok sayan bu
iradeye boyun eðmemeye kararlýdýr.
Eczacýlar olarak birlikte eylemsel tavýr gösterme kararýmýz; mesleðe baþlarken ettiðimiz yeminin gereðidir. Bu
yeminin gereði olarak harekete geçmekten baþka çaremiz kalmamýþtýr.
Meslek onurumuzu korumak için
gerekirse eczane kapatma da dâhil olmak üzere kademeli eylem planýmýz
acilen hayata geçirilecektir.
Bu çerçevede, Anayasal demokratik haklarýmýzý kullanacaðýmýz yönündeki güçlü irademizi kamuoyunun bilgisine sunarýz. (Abdulkadir Söylemez)

BELEDÝYE EKÝPLERÝ

YAÐMUR MESAiSiNDE
Vergi memuru
topraða verildi
Çorum'da salý günü meydana gelen
trafik kazasýnda hayatýný kaybeden
Vergi Dairesi personeli Hüseyin Köroðlu, Ýskilip'te son yolculuðuna uðurlandý.
Çorum-Sungurlu karayolu Koparan
mevkiinde yaðýþlý hava nedeniyle otomobilinin dereye uçmasý sonucu hayatýný kaybeden Sungurlu Vergi Dairesi
personeli Hüseyin Köroðlu için memleketi Ýskilip'te cenaze töreni düzenlendi.
Çarþýbaþý Cami'de kýlýnan cenaze
namazýnýn ardýndan Köroðlu'nun cenazesi ilçeye baðlý Yanoðlan köyünde
defnedildi.
(ÝHA)

Hüseyin
Köroðlu

Çorum'da yaðmurlu hava etkisini sürdürürken, Çorum Belediyesi ekipleri de saat teyakkuzdaydý. Zaman zaman etkisini artýran yaðýþlar
sýrasýnda olasý su taþkýnlarýný engellemek için
çalýþma yapan belediye ekipleri, rögarlarýn baþýnda nöbet tuttu. Saðanak yaðmur süresince
görev yapan ekipler rögarlarý týkanmalara karþý
temizleyerek açýk tutmaya çalýþýyor.
Çorum Web TV'nin haberine göre Çorum
Belediyesi'nin son üç yýl içinde gerçekleþtirdiði
altyapý çalýþmalarýnýn olumlu sonuçlarý da birçok bölgede kendini gösterdi. Önceki yýllarda
aþýrý yaðmurlar sýrasýnda su taþkýnlarýnýn yaþandýðý bölgelerde artýk sel sorunun ortadan
kalktýðý görüldü. Sel sorununun yaþandýðý bölgelerden birisi olan Cemilbey Caddesi'nde de
yaðmur suyu hattýnýn yapýlmasýnýn ardýndan sel
manzaralarý tarihe karþýtý.
Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hasan Belli,
önceki yýllarda Küçük Abdullah Caddesi, Beytepe ve Kafkas Evler bölgesinden gelen sel sularýnýn Cemilbey Caddesi'nde taþkýna sebep olduðunu hatýrlatarak, "Çorum Belediyesi'nin bölgede yaptýðý yaðmur suyu hattý çalýþmasýnýn ardýndan artýk bölgemizde taþkýn sorunu yaþanmýyor. Çorum Belediyesi'ne teþekkür ederiz" dedi.
(Gizem Galatalý)

Saðanak yaðmur süresince
görev yapan ekipler rögarlarý
týkanmalara karþý temizleyerek
açýk tutmaya çalýþýyor.

Motorine 2 lira 50
kuruþ indirim geldi

Mayýsta Çorum'dan bir baþvuru yapýldý
Türk Patent ve Marka Kurumu
(TÜRKPATENT) 2022 Mayýs ayý iller
patent baþvuru sayýlarýný açýkladý. Son
açýklanan verilere göre Çorum'dan mayýs ayýnda bir adet baþvuru yapýldý.
TÜRKPATENT 2022 Mayýs ayý iller
patent baþvuru sayýlarý verileri açýklandý. Türkiye'de tüm illerden mayýs ayýnda toplam 601 baþvuru gerçekleþtirilirken, Türkiye genelinde en çok Ýstanbul
216 baþvuru ile birinci, Ankara 73 baþvuru ile ikinci, Erzurum 37 baþvuru ile
üçüncü sýrada yer aldý. Karadeniz'e

baðlý 18 ilde mayýs ayýnda toplam 35
baþvuru ile genel toplamýn yüzde 5,8'lik
diliminde yer aldý.
Karadeniz Bölgesi'ne baðlý 18 il arasýnda ise Karabük 8 baþvuru, Samsun
7 baþvuru, Trabzon ve Giresun 5'er
baþvuru, Zonguldak, Kastamonu ve
Bolu 2'þer baþvuru, Düzce, Ordu, Çorum ve Amasya'dan 1'er baþvuru yapýldý. Bartýn, Bayburt, Tokat, Sinop, Rize,
Gümüþhane ve Artvin'de ise mayýs
ayýnda hiç patent baþvurusu yapýlmadý.
2022 yýlý ilk 5 aylýk döneminde Tür-

kiye'de toplam 2 bin 303 baþvuru yapýldý. 5 aylýk döneme göre Türkiye genelinde 951 baþvuru ile Ýstanbul birinci,
330 baþvuru ile Ankara ikinci, 148 baþvuru ile Ýzmir üçüncü sýrada yer aldý.
Karadeniz Bölgesi'nde ilk 5 aylýk dönemde 18 ilde en çok baþvuru yapan illerde 24 baþvuru ile Samsun birinci, 21
baþvuru ile Giresun ikinci, 16 baþvuru
ile Çorum üçüncü sýrada yer aldý. Sinop'tan hiç baþvuru yapýlmadýðý, Artvin
ve Bayburt'tan ise 1'er baþvuru yapýldýðý görüldü.
(ÝHA)

Son dönemde üst üste gelen
zamlarýn ardýndan akaryakýta bu
kez çok büyük bir indirim geldi. Bu
gece yarýsýndan itibaren motorinin
litresi 2 lira 50 kuruþ düþtü. Ýndirimin ardýndan motorinin litresi
Ýstanbul'da 27.49'a, Ankara ve Ýzmir'de ise
27.64'e geriledi.
Brent petrol ve döviz kurundaki deðiþkenlik akaryakýt fiyatlarýna yansýmaya devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen
zamlarýn ardýndan akaryakýta bu kez çok büyük
indirim geldi. Bu gece yarýsýndan itibaren motorinin fiyatý 2 lira
50 kuruþ düþtü.
MOTORÝNÝN LÝTRESÝ
KAÇ LÝRA OLDU?
Ýndirimin ardýndan Ýstanbul'da
29.99'dan satýlan motorinin litresi
27.49'a düþtü. Motorinin litresi Ankara ve Ýzmir'de 30.14'ten 27.64'e
geriledi.

AKARYAKIT FÝYATLARI
NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakýt fiyatlarý, Türkiye'nin
de dahil olduðu Akdeniz piyasasýndaki iþlenmiþ ürün fiyatlarýnýn ortalamasý ile dolar kurundaki
deðiþiklikler baz alýnarak
rafineriler tarafýndan
hesaplanýyor. Bu hesaplanma sonucunda daðýtým firmalarýnca uygulanan fiyatlar, rekabet ve
serbesti nedeniyle
þirketler ve kentlere
göre küçük deðiþiklikler
gösterebiliyor.
EPGÝS FÝYAT DEÐÝÞÝMLERÝNÝ
DUYURMAMA KARARI ALMIÞTI
EPDK'nýn fiyatlardaki deðiþimi
açýklayan tek sendika olan EPGÝS
hakkýnda suç duyurusunda bulunmasýnýn ardýndan, sendika dava
süreci sonlanana kadar akaryakýttaki fiyat deðiþimlerini vatandaþlarla paylaþmayacaðýný açýklamýþtý.
(Haber Merkezi)
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Mehmet Dolgunyürek

Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn

40 bin liralýk maaþ
zammý iptal edildi
Cumhurbaþkaný Erdoðan, muhalefetin eleþtirileri sonrasý Kabine toplantýsýnýn ardýndan "Ek
bütçenin genel kuruldaki görüþmelerinde Cumhurbaþkanlýðý ödeneðiyle ilgili maddenin kanun
metninden çýkartýlmasýný talep ediyorum" açýklamasýnda bulunmuþtu. Erdoðan'ýn TBMM'ye
çaðrýsý sonrasý maaþýna 40 bin lira zam yapýlmasýný öngören madde ek bütçe yasa teklifinden çýkarýldý.
TBMM Genel Kurulunda görüþülen Ek Bütçe
Yasa Teklifinin birinci maddesinde yer alan ve
Cumhurbaþkanlýðý baþlangýç ödeneklerinin artýrýlmasýný öngören madde AK Partili milletvekillerinin verdiði önergeyle teklif metninden çýkarýldý.
DÜZENLEMEYLE 40 BÝN LÝRALIK
ZAMDAN VAZGEÇÝLDÝ
Zam baþlangýç ödeneðine yapýlacaðý için
brüt maaþýn ikinci 6 aylýk dönemine yüzde 40.4
oranýnda zam olarak yansýyacak ve böylece
100 bin 750 lira olan Cumhurbaþkaný aylýðý 141
bin 453 liraya çýkacaktý. Bu düzenleme ile 40 bin
703 liralýk zamdan vazgeçildi.

Ýki arkadaþ üç gün sonra tekrar kahvehanenin bahçesine otururlar.
Ali hemen garsona çay söyler.
Ali buluþmadan çok memnundur ve heyecanlanýr. Çünkü ekonomide hiç duymadýðý konularý öðrenmenin sevincini Yaþar.
Ekonomiden daha çok merak ettiði konularý hazýrlamýþ olarak Ahmet'e sorar.
Ahmetçiðim, meslek ve iþ bölümlerinde, rekabetli çalýþmalar halk yararýna olduðu kadar,
meslektaþlarýn yarýþmalarý daha güzel olmasýna raðmen bu güzellikler neden kalmadý?
Ahmet: Çok kazanma ve hepsini birden
yutma hýrsý çýkýnca bu güzellikler kalmadý.
Haris bir canavarýn diþleri güzelliklerinin ardýndan ahmaklar, meziyetleri de kemirmeye
devam ediyor.
Ali: Ekonomik baðýmlýlýk kaç türlüdür?
Ali: Ýki türlüdür. Bir, meslek sahibi olamamak, iki kazandýðý paralarý yerinde harcamayýp israf etmektir.
Milletçe de böyledir.
Ali: Ýnsan neden borçlu kalýr?
Ahmet: Ýsrafýndan dolayý borçlu kalýr. Onun
baðýmlýlýðý israfýndan gelmektedir.
Ali: Ýnsan neden çeþitli mahkumiyetlere düþer?
Ahmet: Tasarruf edememek, kendilerini çeþitli mahcubiyetlere sokar. Buda iradesine hakim olmak meselesidir. Ýradesine hakim olmayan çeþitli mahkumiyetlere düþer.

Ali: Çalýþmamaktan kaç tür mahcubiyet
olur?
Ahmet: Ýki tür mahcubiyet vardýr, 1- tembellik 2- meslek sahibi olamamak, bu iki tür eksiklik kiþiyi ekonomide baðýmlý kýlar.
Ali: Toplumda ekonomik baskýlar neden
olur?
Ahmet: Ailelerin çoðunlukla soysuzlaþmasýndan yetiþen kuþaklar bozuklaþýr. Doðrunun
yerini hýrs alýr, çýkarcý tipler çoðalýr. Amaç denilen kavramýn lafý bile edilmez.
Ali: Ýnsanlýðýn hayatýný iktisadi olarak nasýl
tanýmlarsýnýz?
Ahmet: Ýnsanlýðýn hayatý ekonomiyi meydana getiren emek ile zeka bileþimidir.
Ali: Ýnsan aleminde hayat, ne ile baþlar, ne
ile geliþir?
Ahmet: Zeka ile baþlar, bilinçli emekle geliþir.
Ali: Bu gerçeði kapatan nedir?
Ahmet: Bu gerçeði sermeye zihniyeti kapatmaktadýr.
Ali: Yanýlgý nerden çýkýyor?
Ahmet: Yanýlgý; Ekonominin yanlýþ kavranmasýndan çýkýyor.
Ali: Bunun sebebi nedir?
Ahmet: Bu da, insanýn öz yapýsýný bilmemektir.
Ali: Bu gün teknik geliþmeler, Ýnsanlýðýn refahýna deðil midir?
Ahmet: Bugünkü teknik geliþmeler, Ýnsan-

ORTAKÖY'DE
karayollarý istiþaresi

EMEKLÝ CUMHURBAÞKANI, BAÞBAKAN,
MÝLLETVEKÝLÝ ZAMLARI DA ÝPTAL
Cumhurbaþkaný maaþ zammý iptal edildiði
için emekli cumhurbaþkaný, emekli baþbakan,
emekli milletvekilleri ile bu kiþilerin eþlerinin
emekli aylýklarýna yapýlacak yüzde 40'lýk zam da
þimdilik askýya alýnmýþ oldu. Ýktidar emekli eski
yöneticilerin maaþ zammýný Cumhurbaþkanlýðý
ödeneði dýþýnda baþka bir göstergeye endekslemek için düzenleme yapacak.
ERDOÐAN NE DEMÝÞTÝ?
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, önceki gün gerçekleþtirilen kabine toplantýsýnýn ardýndan yaptýðý basýn açýklamasýnda "Buradan
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir çaðrýda bulunmak istiyorum. Ek bütçenin genel kuruldaki
görüþmelerinde Cumhurbaþkanlýðý ödeneðiyle
ilgili maddenin kanun metninden çýkartýlmasýný
talep ediyorum" demiþti.
(Haber Merkezi)

lýðýn ve refahýna yarayacaðýna, belirli kimselerin elinde ekonomik sömürü haline dönüþmüþtür ve sermaye zihniyeti de budur.
Ali: Ýnsanlýðý her bakýmdan tatmin edecek
nedir?
Ahmet: Kendi baþarmasý ve kendi imkanlanmasýdýr.
Ali: Buna yer verilmeyiþinden teknik geliþimin durumu ne oluyor?
Ahmet: Teknik geliþim sýnýrlý ellerde kalmýþ,
bu ise sadece onlarýn sermayelerini geliþtirmiþtir.
Ali: Ekonomideki gerçek amaç nedir?
Ahmet: Dünyanýn bütün insanlarýnýn zekalarýný geliþtirmek ve emekleriyle yatýþtýrmaktýr.
Dünyada bir kaç kiþinin zekasýný kullanýp ötekilerin seyirci kalmasý deðildir. Bütün insanlarýn birbiriyle yarýþmasýný saðlayýcý ekonomi
sistemi þarttýr.
Ali: Gerçek ekonomi düzeni nasýldýr?
Ahmet: Bireyle toplumu bir birinden ayýrmayan, kimseyi kimseden fazla sevindirmeyin,
kimseyi kimseden çok faydalandýrmayan, kimseyi tutup kimsenin sýrtýna bindirmeyen ve de
kimseye kimseden çok yüz vermeyendir.
Ali: Ahmetçiðim çok faydalý oldu. Saðolun
yarýn yine buluþalým, yine sorular hazýrlarým
der ve buluþmak üzere ayrýlýrlar.
Eser: A. Kadir Duru
Kaynak: Temel Kitap
Derleyen: Mehmet Dolgunyürek

Karayollarý 7. Bölge Müdürü Rýfat Silov, Ortaköy'ü ziyaret etti. Ziyarette Ortaköy'ün Karayollarý hakkýnda istiþarelerde bulunuldu.

Ortaköy Ýlçe Belediye Baþkaný Taner
Ýsbir, Karayollarý Bölge Müdürü Rýfat
Silov'u Ortaköy'de misafir etti.

TALEPLER YERÝNDE GÖSTERÝLDÝ
Ortaköy Ýlçe Belediye Baþkaný
Taner Ýsbir, Karayollarý Bölge Müdürü Rýfat Silov'u Ortaköy'de misafir etti. Ýsbir, Karayollarý 7. Bölge
Müdürü Rýfat Silov'a ilçenin Karayollarý ile ilgili taleplerini yerinde

gösterdi. Karayollarý Bölge Müdürü
ile Ýlçede bir araya gelerek talep ve
istekleri yerinde gösterme fýrsatý
bulan Baþkan Ýsbir, "Ýhalesi tamamlanan ve inþasýna baþlanacak olan
Cemilbey-Ortaköy yolu hakkýnda
istiþarelerde bulunduk, ziyaretlerinden dolayý memnuniyetimi ifade
ediyor, yapacaðýmýz çalýþmalara
vermiþ olduðu desteklerden dolayý
Ýlçe halkým adýna teþekkür ediyorum" dedi. (Abdulkadir Söylemez)

Belediye, inþaat ve
yýkýntý atýklarýný alýyor
ABB'nin afet farkýndalýk ve ilk yardým eðitimleri devam ediyor

Hitit Federasyonu
farkýndalýk eðitiminde
Ankara Büyükþehir Belediyesi
(ABB), Baþkentlilerin afet ve acil durumlara hazýrlýklý olmasý ve farkýndalýk düzeylerinin artýrýlmasý amacýyla
baþlattýðý eðitimlere devam ediyor.
Ankara Büyükþehir Belediyesi, doðal afetlere karþý vatandaþlarý bilinçlendirerek farkýndalýk oluþturmak
amacýyla baþlattýðý eðitim çalýþmalarýný ara vermeden sürdürüyor. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkanlýðý Afet Teknolojileri
Ýzleme ve Eðitim Þube Müdürlüðü,
kentin tüm paydaþlarý çerçevesinde
afet farkýndalýk ve ilk yardým eðitimlerine devam ediyor. AFAD ile iþ birliðini sürdüren ABB ve AKUT Arama Kurtarma Derneði gönüllülerinin verdiði
eðitime, Anadolu Konfederasyonu'na
baðlý Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu, Kýzýlýrmak Federasyonu,
Çorum Hitit Federasyonu, Aydos Dernekler Federasyonu, Kars Demokrat
Dernekler Federasyonu ve Erzurumlular Dayanýþma Federasyonu üyeleri
de katýldý.

ný heyecanla devam ettiriyoruz. Biz
her yýl Türkiye'nin afetler riskine karþý,
ülkemizin dört bir yanýndaki afetlere
yardýmcý olacak bir kadroyu Ankara
Büyükþehir Belediyesi'nin öncülüðünde hazýrlamak hedefindeydik. Bu hedef çerçevesindeki yeni eðitimlerimizi
Anadolu Konfederasyonu üyelerine
de vererek tamamladýk. Önümüzdeki
aylarda yeni sosyal kitlelere, yeni
gruplarla, yeni STK'lerle iþ birliði yaparak eðitimlerimizi en yüksek seviyeye getireceðiz. Hedefimiz binlerce
kiþilik bir gönüllü ordusunun AFAD ile
Ankara Büyükþehir Belediyesinin koordinasyonuyla, Türkiye'nin dört bir
yanýndaki beklenmedik ama aslýnda
bildiðimiz doða olayý olup; afete dönüþen süreçlerde Ankara Büyükþehir
Belediyesinin yanýnda olacak bir gönüllü ordusunun ekipmanlarýyla, bilgisiyle, tecrübesiyle, görgüsüyle aralarýndaki iþ birliði ve koordinasyon eksikliklerini gidererek sahada olacak
þekilde çalýþmalarýmýza devam ediyoruz" ifadelerini kullandý.

"EÐÝTÝMLERÝMÝZÝ EN YÜKSEK
SEVÝYEYE GETÝRECEÐÝZ"
ABB Deprem Risk Yönetimi ve
Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkaný
Mutlu Gürler, afetlere yönelik farkýndalýk ve ilk yardým eðitimlerini Baþkent'te en üst seviyeye çýkaracaklarýný belirterek, "Türkiye'de afet farkýndalýk eðitimlerini uluslararasý afet farkýndalýk yýlýnda baþlattýðýmýz birinci
adýmla yine ayný planla ayný hýzla ay-

ÝLKER ÇELÝK:
BULUNMAZ BÝR DEÐER
Eðitimde konuþan Çorum Hitit Federasyonu Genel Baþkaný Ýlker Çelik
"Ýnsan hayatýný kurtaracak bir eðitim
alýyor olmak çok önemli. Bu eðitimler
herhangi bir insanýn hayatýný kurtarabilmek adýna bizim için bulunmaz bir
deðer. Büyükþehir Belediyesine ve
tüm emeði geçenlere teþekkür ediyorum" dedi.
(ÝHA)

Çorum Belediyesi, inþaat ve
yýkýntý atýklarýný cüzi ücretlerle
alýp Ýnþaat ve Yýkýntý Atýðý Geçici
Biriktirme Alanýna götürerek çevre kirliliðinin önüne geçiyor.
Çorum'da çevre kirliliðinin
önüne geçilmesi için 2019 yýlýnda Çorum Belediyesi tarafýndan
inþaat ve yýkýntý atýklarýnýn depolanmasý için baþlatýlan hizmet
her geçen gün daha fazla talep
görüyor. Vatandaþlar evde yaptýðý tadilattan çýkan atýk ve molozlarý çevreye geliþi güzel atmak
yerine Çorum Belediyesi Ýnþaat
ve Yýkýntý Atýðý Geçici Biriktirme
Alaný'na götürerek teslim edebiliyor. Ýsterlerse vatandaþlar bir telefonla ulaþýp inþaat ve yýkýntý
atýklarýný eve gelen belediye
ekiplerine teslim edebiliyor.
Konuyla ilgili açýklama yapan
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat "2019 yýlýndan bu
güne kadar 565 ton inþaat ve yýkýntý atýðýný hemþehrilerimiz tesisimize getirerek teslim ettiler. Yine 2019 yýlýndan itibaren 350 ton
atýðý da vatandaþlarýmýzýn aramasýna istinaden bizim arkadaþlarýmýz giderek yerinden teslim
aldý. Yol ve dere kenarlarýndan
boþ arazilerden topladýðýmýz geliþi güzel atýlan atýklarla birlikte
toplamla 3 buçuk yýlda 1478 ton
inþaat ve yýkýntý atýðýný toplayarak çevreye zarar vermesini engelledik" dedi.
Ayriyeten inþaat ve yýkýntý
atýklarýnýn çevreye geliþi güzel
dökülmesinin kanuni olarak da
yasak olduðunu belirten Baþkan
Yardýmcýsý Yaðbat, bu þekilde
çevreyi kirletenlerin tespit edilmesi durumunda gerekli iþlemlerin yapýlacaðýný söyledi. Ýnþaat
ve yýkýntý atýklarýnýn yerinden
alýnmasýný talep eden vatandaþlar 0364 333 11 99 nolu telefonu
arayarak atýklarýný çok cüzi ücretlerle belediye ekiplerine teslim
edebilir.
(Gizem Galatalý)

Vatandaþlar evde yaptýðý tadilattan çýkan atýk ve molozlarý Çorum Belediyesi
Ýnþaat ve Yýkýntý Atýðý Geçici Biriktirme Alaný'na götürerek teslim edebiliyor.
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ÇTSO,
TOBB’un
etkinliðinde
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, TOBB'un
70'nci yýlýný kutlamak için yapýlan etkinliðe katýldý.
70'nci yýlýný kutlayan TOBB'un düzenlediði
etkinliðe Çorum TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Genel Sekreter Murat
Zeybel ve Ticaret Borsasý Genel Sekreteri
Funda Ertekin katýldý.
Etkinlikte camiada 10 yýlý aþan hizmetlerinden dolayý Baþaranhýncal, Zeybel ve Ertekin'e plaket verildi.
(Abdulkadir Söylemez)

OKA'nýn projeleri
Çorum'da konuþuldu
Bakan Yanýk Aile Destek
Programý'nýn detaylarýný paylaþtý:

“Gelir durumuna
göre yýllýk 5.400 ile
7.200 lira arasýnda
yardým yapacaðýz”
Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn 15 milyar liralýk ilave bütçeye sahip olan Aile Destek
Programý'nýn ilk ödemesinin temmuz ayýnda yapýlacaðýný duyurmasýnýn ardýndan,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakaný Derya Yanýk programýn detaylarý paylaþtý.
12 ay süreyle
ödenecek maddi
yardýmdan, daha
önce hiç sosyal
yardým almamýþ
vatandaþlarýn da
faydalanabileceðini söyleyen Bakan Yanýk, "Gelir
durumuna göre
Derya
yýllýk 5 bin 400 ile
Yanýk
7 bin 200 lira arasýnda yardým yapacaðýz" dedi.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan
Külliye'deki Kabine Toplantýsý'nýn ardýndan
zirvede alýnan kararlarý kamuoyu ile paylaþtý. Erdoðan Aile Destek Programý'na iliþkinkin de önemli mesajlar verdi.
"ÝLK ÖDEMESÝNÝ
TEMMUZDA YAPIYORUZ"
Kabine Toplantýsý sonrasý ulusa seslenen Erdoðan, "Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlýðýmýz düzenli ve süreli yardým
programlarýndan faydalanan tüm aileleri ziyaret ederek insanlarýmýzý dinleyecek, ihtiyaç tespiti yapacaktýr. 15 milyar liralýk ilave
bütçeye sahip, 12 ay süreyle devam edecek olan aile destek programýnýn ilk ödemesini Temmuz ayýnda yapýyoruz." ifadelerini kullandý.
BAKAN YANIK:
BAÞVURULAR BAÞLADI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakaný Derya
Yanýk,Aile Destek Programý'nýn detaylarýný
sosyal medya hesabýndan paylaþtý. Bakan
Yanýk ,12 ay süreyle ödenecek maddi yardýmdan, daha önce hiç sosyal yardým almamýþ vatandaþlarýn da faydalanabileceðini bildirdi. Bakan Yanýk, paylaþýmýnda, "12
ay süreyle ödenecek olan, gelir durumuna
göre yýllýk 5 bin 400-7 bin 200 lira maddi
yardýmdan, daha önce hiç sosyal yardým
almamýþ vatandaþlarýmýz da faydalanabilecek. Türkiye Aile Destek Programý'na baþvurular baþladý" ifadelerini kullandý.
“ÖDEMELER BAYRAMDAN
ÖNCE HESAPLARDA"
Yaklaþýk 4 milyon haneye bir yýlda 15
milyar liralýk maddi destek saðlanacaðýný
bildiren Yanýk, þunlarý kaydetti: "Ödemeler
12 ay boyunca süreli ve aylýk olarak yapýlacak. Bugünden itibaren e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarýmýza giderek baþvurabilirsiniz.
Hiçbir sosyal yardýmdan faydalanamayan
vatandaþlarýmýz da baþvuru yapabilecek.
Ýlk destek ödemesi Kurban Bayramý'ndan
önce hesaplarda."
(Haber Merkezi)

Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'nýn (OKA)
2022 yýlý haziran ayý Yönetim Kurulu Toplantýsý
Çorum'da gerçekleþtirildi.
Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde
faaliyet gösteren Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'nýn 2022 yýlý haziran ayý yönetim kurulu toplantýsý için yetkililer Çorum'da bir araya geldi.
Çorum Valiliði, Çorum Belediyesi, Ýl Genel
Meclisi Baþkanlýðý ve Ticaret ve Sanayi Odasý
Baþkanlýðýnýn ev sahipliðinde gerçekleþtirilen
toplantýya; Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Tokat
Valisi ve OKA Yönetim Kurulu Baþkaný Numan
Hatipoðlu, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülfikar Daðlý, Amasya Valisi Mustafa Masatlý, Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Amasya
Belediye Baþkaný Mehmet Sarý, Çorum Ýl Genel
Meclis Baþkaný Mehmet Bektaþ ve OKA Genel
Sekreteri Ýbrahim Ethem Þahin katýldý.
Gerçekleþtirilen toplantýda devam eden proje
uygulamalarý ile ilgili görüþmeler yapýlarak 2022
yýlýnda Ajans kaynaklarýnýn doðru yatýrým ve faaliyetlere yönlendirilmesi için gündem maddeleri ele alýndý ve ajansýn geçmiþten bugüne kadar
ve önümüzdeki dönemlerde Amasya, Çorum,
Samsun ve Tokat illerinde ki verimlilik artýþý, istihdamýn teþviki, yatýrým alanlarýnýn etkin kullanýmý ve iþletmelerin uluslararasý pazarlara giriþi
noktasýnda destek saðlanmasý amacýyla faaliyet
ve desteklere yoðunlaþýlacaðýna dikkat çekildi.
Toplantýda bir konuþma yapan OKA Yönetim
Kurulu Baþkaný ve Tokat Valisi Numan Hatipoðlu toplantýnýn akýþý hakkýnda bilgilendirme yaptý.
Hatipoðlu" Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde faaliyet gösteren Orta Karadeniz
Kalkýnma Ajansý'nýn (OKA) 2022 yýlý haziran ayý
yönetim kurulu toplantýsý için Çorum'da bir aradayýz. Bildiðiniz üzere Kalkýnma Ajanslarý kamu
kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluþlarý
arasýndaki iþbirliðini geliþtirmek, kaynaklarýn yerinde ve etkin kullanýmýný saðlamak ve yerel po-

Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'nýn (OKA) 2022 yýlý haziran ayý Yönetim
Kurulu Toplantýsý Çorum Valiliði, Çorum Belediyesi, Ýl Genel Meclisi Baþkanlýðý
ve Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðýnýn ev sahipliðinde gerçekleþtirildi.

tansiyeli harekete geçirmek amacýyla faaliyetler
yürütmektedir. Bu faaliyetler içerisinde kamuoyu
tarafýndan en çok bilineni ise kalkýnma ajanslarý
tarafýndan projelere saðlanan mali destek programlarýdýr. Bölge illerimizde 13 yýldýr proje geliþtirme, destekleme ve izleme faaliyetlerini yürüten OKA da bu dönem zarfýnda 1000'in üzerinde
projenin hayata geçirilmesine destek vermiþtir.
Bugünkü toplantýmýzda Ajansýn, devam eden
proje uygulamalarý ile ilgili görüþmeler yapýp
2022 yýlýnda Ajans kaynaklarýnýn doðru yatýrým
ve faaliyetlere yönlendirilmesi için gündem maddelerini ele alacaðýz. Ajansýmýzýn önümüzdeki
dönemlerde de, bugüne kadar olduðu gibi, artan
bir ivme ile Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde verimlilik artýþý, istihdamýn teþviki, yatýrým
alanlarýnýn etkin kullanýmý ve iþletmelerin uluslararasý pazarlara giriþi noktasýnda destek saðlanmasý amacýyla faaliyet ve desteklere yoðunlaþacaðýný bütün Yönetim Kurulu üyelerimiz adýna

söylemek isterim. Bu vesileyle, 2024-2028 Orta
Karadeniz Bölge Planý hazýrlýklarýnýn devam ettiðini de hatýrlatmak isterim. Bölge Planýný, Ajansýmýz koordinasyonunda bölgemizde bütün kurum ve kuruluþlarýn proje planlamasý yaparak ve
sorunlara gerçekçi çözümler önermesi için çok
önemli bir fýrsat olarak görüyorum. Bu açýdan
bütün ilgilileri, geleceðe dair önerileri bulunan
bütün paydaþlarýmýzý bu plana katký vermeye
davet ediyorum. Bu toplantý vesilesiyle, Çorum'da Sayýn Valimiz, Belediye Baþkanýmýz, Ýl
Genel Meclisi Baþkanýmýz ve Ticaret ve Sanayi
Odasý Baþkanýmýzýn da ev sahipliðinde düzenlediðimiz Yönetim Kurulu toplantýmýzý teþrif eden
bütün üyelerimize teþekkür ediyor ve toplantýmýzýn bölgemiz için baþarýlý çalýþmalara vesile olmasýný diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Yönetim Kurulu Baþkaný ve Tokat Valisi Numan
Hatipoðlu'nun konuþmasýnýn ardýndan toplantý basýna kapalý bir þekilde devam etti. (Gizem Galatalý)

Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma
Birliði Çorum’da toplandý

Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði haziran
ayý encümen toplantýsý Çorum'da gerçekleþtirildi.
Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði haziran
ayý encümen toplantýsý çarþamba günü Birlik
Baþkaný Amasya Valisi Mustafa Masatlý'nýn baþkanlýðýnda Çorum Valiliðinde gerçekleþtirildi.
Toplantýya; Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Tokat
Valisi Numan Hatipoðlu, Amasya Ýl Genel Meclis
Üyesi Ömer Faruk Altunay, Çorum Ýl Genel Meclis Üyesi Ýbrahim Çiftçi, Tokat Ýl Genel Meclisi
Üyesi Mesut Er ve Birlik Müdürü Mustafa Örgüt
katýldý. Açýlýþ konuþmasýný yapan Amasya Valisi
Birlik Baþkaný Sayýn Mustafa Masatlý toplantýnýn
gündemi hakkýnda basýn mensuplarýna bilgilendirme yaptý.
Masatlý "Gündemimizde iki madde var. Biri
aylýk cetvellerin görüþülmesi bir diðeri de Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliðimizce yürütülen
projeler ile ilgili üyelerime bilgi verilmesi. Sizler
de iyi biliyorsunuz ki Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði geleceðe güzel bir þekilde aktarýlmasý
için kurulan bir birlik. Birliðimiz bu zaman kadar

havzaya önemli katkýlar saðlamakla ilgili deðiþik
projeler yürüttü. Þuanda da yürüyen mevcut projelerimiz var. Dört ilimizden Amasya, Tokat, Çorum ve Samsun'dan gelen projelerimiz var. Bunlarý maddi imkânlarýmýz ölçüsünde deðerlendiriyoruz. Onunda dýþýnda özellikle Avrupa Birliði
fonlarý da dahil müracaatlarýmýz söz konusu. Ýn-

Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði haziran ayý encümen
toplantýsý Birlik Baþkaný Amasya Valisi Mustafa Masatlý'nýn
baþkanlýðýnda Çorum Valiliðinde gerçekleþtirildi.

þallah 2022 yýlýný da hepimizin destekleri ile beraber güzel geçireceðiz" ifadelerine yer verdi.
Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan Birlik Müdür
Vekili Mustafa Örgüt mayýs ayýna ait aylýk cetvellerin tetkiki ve birliðin yürüttüðü projeler ve
çalýþma konularý hakkýnda sunum gerçekleþtirdi.
Daha sonra toplantý sona erdi. (Gizem Galatalý)
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Ýlçede beþ yýldýr faaliyet gösteren Osmancýk
Sýnav Kiþisel Geliþim Kursu; yeni kurulan
Osmancýk Eðitim Limited Þirketi çatýsý alýnda
eðitim faaliyetlerine devam edecek.

Tekstilin öncülerinden eðitime yatýrým
Tekstil alanýnda büyük yatýrýmlarý bulunan iþ
insanlarý; 3F Tekstil Yönetim Kurulu Baþkaný Fatih Ergün ve Newtex Yönetim Kurulu Baþkaný
Mahmut Atmaca eðitim sektörüne de yatýrým
yaptý.
Ýlçede beþ yýldýr alanýnda uzman öðretmenlerle faaliyet gösteren Osmancýk Sýnav Kiþisel
Geliþim Kursu; yeni kurulan Osmancýk Eðitim
Limited Þirketi çatýsý alýnda eðitim faaliyetlerini
sürdürecek.
Yeni þirketin Yönetim Kurulunda; Fatih Ergün, Mahmut Atmaca, Selami Tüysüz, Nuh Kýlýç, Lütfullah Çuhacý ve Muammer Göksü yer
alýyor.
Yeni oluþum ile Osmancýk Sýnav Geliþim
Kursunun eðitimde öncü kuruluþ haline gelmesinin hedeflendiði ve bu kapsamda eðitim faaliyetlerinin artarak devam edeceði belirtildi.
(Haber Merkezi)

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:08
05:06
12:49
16:48
20:22
22:11

TARiHTE BUGÜN
1939- Hatay'ýn Türkiye'ye katýlmasý oy birliðiyle onaylandý.
1921- Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu
(Himaye-i Etfal Cemiyeti), kuruldu.
1965- Samsunspor kuruldu.
1969- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý,
Batman'ýn Kuzey Magrip bölgesinde petrol
buldu.
1970- Türkiye'de haþhaþ ekimini sýnýrlayan
kararname, Resmi Gazete'de yayýnlanarak
yürürlüðe girdi.
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Ýmtiyaz Sahibi: Mahmut

YIL: 5 / SAYI: 2140

Emin SÖYLEMEZ

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr

Ömer Faruk SÖYLEMEZ

Yönetim Yeri: Gazi Cad. Kulaksýz
Sok. Kavukcu Ýþmerkezi 3/42 Çorum

Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

Ali Ceylani KOLAÇ

Tel&Fax:
0364 224 29 65 - 0364 225 36 50

kep:
mahmutemin.soylemez@hs01.kep.tr

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

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

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

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

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

3 ADET PARK YAPIM ÝÞÝ
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
3 Adet Park Yapým Ýþi 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
: 2022/662528
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
b) Adresi
: Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100
Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642250810/1453 - 3642125571
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanýlarak indirilebileceði
internet sayfasý
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Adý
: 3 Adet Park Yapým Ýþi
b) Niteliði, türü ve miktarý
: Çorum Merkez Gülabibey Mahallesi Kapaklý 17.Sokak,
Ulukavak Mahallesi Çiftlik Çayýrý 33.Sokak ve Buharaevler Mahallesi Selçuk 23.Sokakta toplam 4.494 m2'lik
alanda 3 adet Park Yapým Ýþi
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer
: Çorum Merkez Gülabibey Mahallesi Kapaklý 17.Sokak,
Ulukavak Mahallesi Çiftlik Çayýrý 33.Sokak ve Buharaevler Mahallesi Selçuk 23.Sokak
ç) Süresi/teslim tarihi
: Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) 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 : 18.07.2022 - 10:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Turgut Özal Ýþ
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Merkezi 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.
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 %
50 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:
11/6/2011 tarihli ve 27961 sayýlý Resmi Gazete yayýnlanan Yapým Ýþlerinde iþ deneyiminde
deðerlendirilecek benzer iþlere dair tebliðin A/XVIII. grup iþler benzer iþ olarak deðerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Ýnþaat Mühendisliði veya Peyzaj Mimarlýðý
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 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20
Sýnýr deðerin altýnda teklif sunan isteklilerin teklifleri açýklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
BASIN: 1652628

DOÐAL KAN
SULANDIRICILAR -1Yüksek tansiyon ya
da inme riski olan çoðu
kimseye bu riski azaltmak için kan sulandýrýcýlar önerilir. Her iki sorun da bacaklarda kan
pýhtýsýnýn oluþmasý yada
derin ven trombozu olarak bilinen
durumdan kaynaklanýr ve buradaki
kan pýhtýsý akciðer kýlcallarýna giderek orada tehdit oluþturur. Kan sulandýrýcý yada kan incelticiler kan pýhtýlarýnýn oluþmasýný önleyerek tromboz riskini azaltabilir.
Diðer yandan kan sulandýrýcýlar
aþaðýdaki amaçlar için de kullanýlabilir;
- Kan dolaþýmýnýn iyileþtirilmesi
- Ýyi görünümlü ve saðlýklý bir cilt
- Dejeneratif hastalýk riskinin
azaltýlmasý sayesinde genel saðlýðýn
iyileþtirilmesi
- Uzun ömür
PIHTILAÞMA NÝÇÝN
GEREKLÝDÝR?
Pýhtýlaþma saðlýk açýsýndan
önemlidir ve gereklidir. Pýhtý aþýrý kan
kaybýný önlemek için oluþturulur.
Problem olan ise þudur, kanýn pýhtýlaþmaya daha fazla meyilli olmasýdýr.
Kan bu þekilde olduðunda meydana
gelen kan pýhtýsý akciðerler, kalp ve
beyine gittiðinde pulmoner emboli,
kalp krizi ve felç gibi genellikle ölümcül sonuçlara neden olabilmesidir.
YAN ETKÝLER…
Hemen hemen her ilaçta gibi, reçeteli kan sulandýrýcýlarýnýn da yan
etkileri vardýr. Örneðin kan sulandýrýcýlar küçük bir yara veya aðýr adet
kanamasý olgularýnda çok fazla kanama gibi sorunlara neden olabilir.
Ayrýca baþ dönmesi, baþ aðrýsý, mide problemleri ya da sarýlýða neden
olabilir. Bu ilaçlarýn sýk görülen yan
etkileri þunlardýr:
- Baþ dönmesi
- Baþ aðrýsý
- Kas aðrýlarý
- Ýç kanama
- Mide ülseri, böbrek yetmezliði
- Saðlýðýnýzý tahrip eden diðer sorunlar
KAN ÝNCELTÝCÝ SULANDIRICI
ÝLAÇLAR NELERDÝR?
Bu yan etkilerden kaçýnmak istiyorsanýz, en iyi çözüm doðal olanýdýr. Fakat bu bitkisel çözümler kullanýlmadan önce doktora danýþýlmalý
ve varsa kullandýðýnýz bir ilaç birlikte
kullanýlýp kullanýlmayacaðý hakkýnda
bilgi sahibi olmalýsýnýz. Sonuç, istenmeyen sorunlara yol açabilir.
DOÐAL
KAN SULANDIRICILAR
NELERDÝR?
Bu bölümde çeþitli kan sulandýrýcý þifalý bitkilere yer vereceðiz.
1- ZERDEÇAL
Zerdeçal yemeklere kullanýlan
soslarýn baþtacýdýr ve bunun yanýnda binlerce yýldýr da çeþitli yörelerde
bitkisel ilaç olarak kullanýlmaktadýr.
Zerdeçaldaki etken madde "kurkumin" dir ve iyi bir antiplatelet gibi çalýþýr.
2- ZENCEFÝL
Zencefil de zerdeçal ayný ailedendir, benzer amaçlar için kullanýlýr ve
salisilat içermektedir. Birçok bitkide
de bulunan bu asit, inmeyi önleyen
iyi bir içeriktir. Aspirinin kaný sulandýrdýðýný bilmeyen yoktur. Benzer þekilde bu bitki, avokado, çilek ve kiraz
da salisilat içerir kanýn pýhtýlaþmasýný
önler.
Zencefil ayný zamanda iltihabý
azaltýr, baðýþýklýk sistemini güçlendirir, mide ve sindirim rahatsýzlýklarý,
bulantý ve mide tutmasý için mükemmeldir.
3- E VÝTAMÝNÝ
E vitamini yüksek olan gýdalar
kan sulandýrýcý olarak davranmasýnýn yaný sýra pýhtýlaþma karþýtý olarak
da görev yapabilir. Fýndýklý aðaçlar,
tam tahýllý buðday ürünleri ve bazý
koyu yeþil renkli sebzeler iyi bir E vitamini kaynaðý olsa da bunlar arasýndan ýspanak zengin K vitamini içeriði
nedeni ile tersi bir etkiye sahiptir.
4- KIRMIZI BÝBER
Kýrmýzý biber güçlü bir kan sulandýrýcýdýr. Güçlü bir pýhtý daðýtýcý olmasýndan ötürü anjin ve kalp krizi geliþimine karþý koruma saðlamaktadýr.
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GRUPLAR
BELLi
OLUYOR
Her yýl büyük heyecan, rekabet ve dramaya sahne olan TFF 2. Lig'de
2022-23 sezonunun kurasý çekiliyor. Hatýrlanacaðý üzere geçtiðimiz sezon Sakaryaspor, Pendikspor ve Bodrumspor TFF 1. Lig'e terfi etmiþti.
Türkiye Futbol
Federasyonu'nun
(TFF) resmi internet
sitesinde kuraya iliþkin açýklama yapýlýrken tarihler de duyuruldu. Ýþte, önümüzdeki sezonda TFF
2. Lig'de mücadele
edecek ekipler.

TRETUVAR VE KAPLAMA ÝÞÝ
YAPTIRILACAKTIR
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Tretuvar ve Kaplama Yapým Ýþi 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
: 2022/663202
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 yapým iþinin
a) Adý
: Tretuvar ve Kaplama Yapým Ýþi
b) Niteliði, türü ve miktarý
: Çorum Belediyesi sýnýrlarý içerisinde yeni açýlan,
tadilat ve tamirat gerektiren cadde ve sokaklarýn düzenlenmesi amacýyla 15.000 m Bordür Dizilmesi
20.000 m² Tretuvar Betonu Yapým iþi
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer
: Þehrin Muhtelif Cadde ve Sokaklarý
ç) Süresi/teslim tarihi
: Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) 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 : 19.07.2022 - 10:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý/ Turgut Özal Ýþ haný
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Konferans Salonu/ Yeniyol Mah./ Gazi 4. 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.
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 %
50 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:
11/6/2011 tarihli ve 27961 sayýlý Resmi Gazete yayýnlanan Yapým Ýþlerinde iþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþlere dair tebliðin A/V. Grup iþler benzer iþ olarak deðerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Ýnþaat Mühendisliði Diplomasý
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarýn, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn
çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucunda, üzerine ihale yapýlan istekli ile birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20
Sýnýr deðerin altýnda teklif sunan isteklilerin teklifleri açýklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1652638

TFF 2. LÝG
KURA ÇEKÝMÝ
NE ZAMAN?

TFF 2. Lig 2022-23 sezonunun
kura çekimi Riva Hasan Doðan
Milli Takýmlar Kamp ve Eðitim
Tesislerinde yapýlacak.

Kýrmýzý Grup ve Beyaz
Grup olarak ikiye ayrýlan,
sezon sonunda 3 takýmýn
TFF 1. Lig'e yükseldiði
TFF 2. Lig klasmanýnda
bu yýl 39 takým yer alýyor.
Gruplarýn biri 19 takýmdan, diðeri ise 20 takýmdan oluþacak. Ayrýca Türkiye'de Süper Lig þampiyonluðu yaþamýþ 6 ekipten biri Bursaspor da TFF
2. Lig'de yer alacak.
TFF 2. Lig 2022-23 sezonunun kura çekimi Riva
Hasan Doðan Milli Takýmlar Kamp ve Eðitim Tesislerinde yapýlacak. Organizasyona Federasyondan
ve kulüplerden katýlým
saðlanacak. Günün devamýnda da TFF 3. Lig kura
çekimine geçilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi
internet sitesinde yayýnlanan yazýlý açýklamaya göre, TFF 2. Lig kura çekimi
12'de baþlayacak. TFF'nin
belirlediði statüye göre yapýlacak kura çekiminin sonucunda Kýrmýzý Grup ve
Beyaz Grubu oluþturan
ekipler belli olacak.

BU YIL HANGÝ TAKIMLAR 2. LÝG'DE?

TFF 2. Lig klasmanýnda
bu yýl 39 takým yer alýyor.

TFF 1. Lig'den düþen ekiplerle TFF 3.
Lig'den terfi eden ekiplerin belli olmasýyla beraber TFF 2. Lig'de mücadele edecek takýmlar da belli oldu. Önümüzdeki sezon, TFF 2.
Lig'de yer alan takýmlar þu þekilde:
Ýnegölspor, Karacabey Bld, Kocaelispor,
Menemenspor, Balýkesirspor, 1461 Trabzon,
Bursaspor, Sivas Belediyespor, Bayburt Özel
Ýdare, Vanspor FK, Çorum FK, A.Afyonspor,

Ankaraspor, Somaspor, Etimesgut Bld, Serik
Bld, Sarýyer, Diyarbekirspor, Adýyaman FK,
Amed Sportif, Isparta 32 Spor, Tarsus Ýdman
Yurdu, 24 Erzincanspor, Bucaspor, 1928 Kýrþehir Bld, Ankara Demir, Kýrklarelispor, Þanlýurfaspor, Nazilli Bld, Uþakspor, Zonguldak
Kömür, Pazarspor, Kastamonuspor, Batman
Petrol, Arnavutköy Bld, Düzcespor, Ýskenderunspor, Esenler Erok, Fethiyespor.

YENÝ SEZON NE ZAMAN BAÞLIYOR?

Yine Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yayýnlanan metne göre,
TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup ve Beyaz Grup'ta
normal sezonun 27-28 Aðustos'ta oynanacak

maçlarla baþlayacaðý duyuruldu. 29 Nisan
2023'te de takvimdeki tüm maçlar tamamlanmýþ olacak. Bu tarihten sonra bu kez play-off
maçlarý baþlayacak.
(Haber Merkezi)

BUGÜN

ÇORUM HAVA TAHMiNi

ARYA
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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ÇEPNÝ MAH. ÝNÖNÜ BAHÇELÝEVLER MH. ULUKAVAK MH.
DUMLUPINAR
GARANTÝEVLER CD.
CAD. NO: 172/E
YENÝ HASTANE YANI
5. SOK.
8.SK 4/C

Yýlmaz'dan Aþgýn'a övgü
AK Parti Yerel Yönetimler
Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Ziya
Yýlmaz, Çorum'da Belediye çalýþmalarýný yerinde inceledi.
Baþkan Aþgýn ile Çorum Belediyesi'nin tamamlanan ve devam eden projelerini gezerek
gören Yusuf Ziya Yýlmaz, AK
Belediyeciliðinin en güzel örneklerini Çorum'da gördüklerini
ifade etti.
Çorum'u yakýndan takip ettiðini, belediyenin çalýþmalarýný
takdirle karþýladýðýný vurgulayan
AK Parti Yerel Yönetimler Baþkan Yardýmcýsý Yýlmaz "Baþkanýmýz enerjisi ve çalýþkanlýðýyla
takdir topluyor. Çorum halkýyla
her daim içi içe. Vatandaþlarla
iletiþimi üst düzeyde. Baþkanýmýzý tebrik ediyorum" dedi.
Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn'ýn insaný merkeze alan, insana dokunan, gönül
belediyeciliðine yakýþan çalýþmalarýný yakýndan takip ettiklerinin altýný çizen Yusuf Ziya Yýlmaz "Baþkanýmýzla çalýþmalarý
gezerken hiçbir ayrým gözetmeden hizmet eden, eser üreten,
yatýrým yapan bir belediyecilik

AK Parti Yerel Yönetimler Baþkan
Yardýmcýsý Yusuf Ziya Yýlmaz, Belediye
Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn’ý ziyaret etti.

anlayýþýný gördük. Baþkanýmýzýn Çorum'a dair çok önemli
projeleri var. Kültür, sanat, spor,
sosyal yardýmlar, altyapý, üstyapý, yeþil alan çalýþmalarý yýllarca
belediyecilik yapmýþ biri olarak
beni de heyecanlandýrdý" ifadelerini kullandý.
Baþkan Aþgýn'ýn AK Parti
Teþkilatlarý, þehirdeki tüm kurumlarla ve STK'lerle uyum içinde çalýþtýðýný gördüklerini de dile getiren AK Parti Yerel Yönetimler Baþkan Yardýmcýsý Yusuf
Ziya Yýlmaz "Çorum'a sýklýkla
uðruyor, Baþkanýmýzla istiþare-

lerde bulunuyoruz. Çorum'da
güzel iþlerin yapýldýðýna þahit
oluyoruz" diye konuþtu.
"ÇÝMENTO FABRÝKASI
ARAZÝSÝNÝN SATIN ALINMASI
HEYECAN VERÝCÝ"
AK Parti Yerel Yönetimler
Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Ziya
Yýlmaz, çimento fabrikasý arazisinin satýn alýnmasýnýn büyük
bir belediyecilik baþarýsý olduðunun altýný çizdi.
1 Milyon 384 Bin m2 gibi devasa bir arazinin hem de þehrin
merkezinde yer alan bir bölge-

nin alýnmasýnýn önemine vurgu
yapan Yýlmaz "Çimento fabrikasý arazisini Brezilyalý Votorantium firmasýndan satýn alýnmasý
büyük bir baþarý. Burada kurulacak yeni bir þehir Çorum için
çok büyük bir kazaným olacaktýr.
Bizler de bu bölgede kurulacak
yeni þehirle ilgili Belediyecilik
tecrübelerimizi Baþkanýmýza
aktarma imkâný bulduk" þeklinde konuþtu.
AK Parti Yerel Yönetimler
Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Ziya
Yýlmaz'ýn ilgisinden hayli memnun olan Baþkan Aþgýn, Yýlmaz'a teþekkür etti. Aþgýn, Velipaþa Haný, Hanýmeli Yöresel
Satýþ Noktalarý, Tarihi Meydan
Projesi, Dikiciler Arastasý Restorasyonu, Yeni Mezarlýklar Müdürlüðü Hizmet Binasý, Çoruminia, Millet Bahçesi, Çorbis, Biyokütle Enerji Üretim Tesisi, Bedesten ve Çok Katlý Yeraltý Otoparký, 7 bin 500 kiþiye Sosyal
Destek Kartý, Sosyal Tesisler ve
Cephe Saðlýklaþtýrma çalýþmalarýyla ilgili detaylý bilgiler aktardý.
(Gizem Galatalý)

Yavru kedi
uzun uðraþlar
sonu kurtarýldý
Sungurlu'da park halindeki otomobilin motor kýsmýna
giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalýþmasý
sonucunda çýkarýldý.
Muhsin Yazýcýoðlu Caddesi'nde park halindeki 55 GS
711 plakalý otomobilin motor kýsmýndan kedi sesi geldiðini duyan vatandaþlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye
gelen itfaiye ekipleri, aracýn motor kaputunu açarak kedinin yerini tespit etti. Motorun alt kýsmýndaki plastik muhafazanýn üzerinde dolaþtýðý belirlenen yavru kediyi çýkarmak için çalýþma baþlatýldý. Otomobilin alt kýsmýndaki
muhafazanýn vidalarý sökerek boþluk açan ekipler bir saat süren çalýþmanýn ardýndan kediyi kurtardý.
Araçtan çýkarýlan yavru kedi saðlýk kontrolü için ekipler tarafýndan itfaiye müdürlüðüne götürüldü.
(ÝHA)

Ýtfaiye ekipleri yavru
kediyi kurtarmak
için yoðun çaba
gösterdi

Türbe hýrsýzlarý

TUTUKLANDI

Çorum'da
jandarma
ekipleri tarafýndan farklý tarihlerde türbe ve iþ yerinden hýrsýzlýk yaptýklarý belirlenen iki kiþi gözaltýna
alýndýktan sonra çýkarýldýðý
mahkemece tutuklandý.
Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý sorumluluk bölgesinde meydana gelen
hýrsýzlýk olaylarýnýn aydýnlatýlmasý için özel bir ekip
kuruldu. Özel ekipler, Dodurga ilçesi Mehmet Dede
Tekke köyü Mehmet Dede
Türbesi'nde meydana gelen ve hýrsýzlýk olayýný gerçekleþtirdiði tespit edilen
iki þüpheli þahsýn araç ve
evlerinde arama yaptý. Yapýlan aramalarda 10 adet
bakýr kazan, yedi adet krom
karýþýmlý bakýr kazan, altý
adet bakýr leðen, bir adet
semaver, bir adet kamera
kayýt cihazý, üç adet güvenlik kamerasý ile bir adet televizyonun Mehmet Dede
Türbesi'nden çalýnan malzemeler olduðunu tespit etti. Hýrsýzlýk olayýnýn failleri
olduðu belirlenen iki þüpheli þahýs gözaltýna alýnarak haklarýnda adli soruþturma baþlatýldý.
Öte yandan Çorum merkez ilçeye baðlý Karaca köyündeki bir iþyerinde meydana gelen hýrsýzlýk olayý-

Yaz okullarý açýlýþ töreni ertelendi
Çorum Belediyesi'nin Yaz Spor Okullarý açýlýþ þöleni saðanak yaðmur uyarýsý nedeniyle cumartesi gününe ertelendi.
Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri bünyesinde açýlacak olan yaz spor okullarý her sene
olduðu gibi bu sene de þölenle baþlatacak. Dün

Çorumda farklý tarihlerde türbe ve iþ yeri
nden hýrsýzlýk yapan iki zanlý tutuklandý.

nýn faili olduklarý belirlenen
iki zanlý, yakalanarak gözaltýna alýndý. Zanlýlarýn araçlarýnda yapýlan aramada bir
adet alüminyum kazan, bir
adet krom süt kazaný, bir
adet yumurta toplama arabasý, 25 metre bakýr kablo,
bir adet hayvan gübresi temizleme makinasý, 20 met-

re seyyar aydýnlatma kablosu ile muhtelif demir borular ele geçirildi. Araçta
bulunan malzemelerin iþyerinden çalýnan eþyalar
olduðu belirlenirken adliyeye sevk edilen iki zanlý çýkarýldýklarý mahkeme tarafýndan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(ÝHA)

saat 16'da Millet Bahçesinde yapýlmasý planlanan açýlýþ etkinlikleri saðanak yaðmur uyarýsý
nedeniyle ertelendi.
Yaz Spor Okullarý açýlýþ þöleni, 2 Temmuz
Cumartesi günü saat 16'da Millet Bahçesinde
gerçekleþecek.
(Haber Merkezi)

Akdeniz oyunlarýnda

MADALYA SEViNCi
Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (GSK)
ulusal ve uluslararasý organizasyonlarda elde ettiði
baþarýlarla adýndan söz ettiriyor. Yetiþtirdiði sporcularla Türk sporunda marka
olmak isteyen Çorum Belediyesi GSK madalyalarýna
yenilerini ekledi.
Çorum Web TV'nin haberine göre Cezayir'in Oran
kentinde devam eden 19.
Akdeniz Oyunlarý'nda Çorum Belediyesi Spor Kulübü milli güreþçileri gümüþ
ve bronz madalya kazandý.
Çorum Belediyesi GSK
sporcusu Samet Ak, 74 Kg
serbest stilde çeyrek finalde Arnavut sporcu Islam
Dudaev'i, yarý finalde de
Cezayirli Abdelkader Ikkal'ý
yenerek finale yükseldi.
Milli güreþçi, finalde karþý-

laþtýðý Mýsýrlý Amr Hussen'e
teknik üstünlükle kaybederek gümüþ madalya almaya
hak kazandý.
Serbest stil 125 Kg'de
Çorum'u temsil eden Ço-

rum Belediyesi GSK sporcusu milli güreþçi Salim Ercan, Cezayirli rakibi Mohamed Khelil'i yenerek bronz
madalyanýn sahibi oldu.
(Abdulkadir Söylemez)

