AHLATCI: SEÇiMLERDEN
ZAFERLE ÇIKACAÐIZ

AK Parti
Ýl Baþkaný
Av. Yusuf
Ahlatcý

AK Parti'nin haftalýk olaðan Yönetim Kurulu Toplantýsý, AK Parti Ýl Baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý baþkanlýðýnda
yapýlan toplantýya, AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Meryem Demir ve AK
Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Muhammed Fatih Temur ile yönetim kurulu
üyeleri katýldý. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, toplantýda yaptýðý
konuþmada "2023 seçimlerinden zaferle çýkacaðýz" dedi. 4’TE

Tarih dolu ziyaret
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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1 TL

Ankara Üniversitesi'nin Senato Toplantýsý, Çorum'un Alaca ilçesinde bulunan Alacahöyük Ören Yeri'nde gerçekleþtirildi. Toplantýya katýlmak üzere Çorum'a gelen Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgý, dün beraberinde Ankara Üniversitesi
öðretim üyeleri ile birlikte Alacahöyük Ören Yeri'ni gezdi. 5’TE

Samsun'da yapýlacak 2023'e Doðru Þehir Buluþmalarý Toplantýsý'na katýlacak olan Çorum Milletvekili Erol Kavuncu,
Çorum'dan geçmesi planlanan hýzlý tren projesi için Karadeniz'de görev yapan milletvekilleriyle görüþecek.

HIZLI TREN iCiN
GÜC BiRLiÐi
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, gazetemizi
ziyaretinde yaptýðý açýklamada Almanya ziyaretiyle ilgili
tecrübelerini paylaþarak Çorum'un demiryolu talebiyle
ilgili detay paylaþtý. Kavuncu projeyle ilgili olarak "Samsun'da yapýlacak olan 2023'e Doðru Þehir Buluþmalarý
toplantýsýnda Karadeniz Bölgesi milletvekilleriyle bir
araya gelmeyi fýrsat olarak deðerlendirerek, demiryolu
projesi konuþunda güç birliði yapmak istiyoruz. Bölge
milletvekilleriyle birlikte güçlü bir þekilde demiryolu
talebimizin bir an önce hayata geçirilmesi için yapým
ihalesini 2023 de gerçekleþtirmek istiyoruz" dedi. 5’TE

Müstakil evden
yüzlerce kiloluk
çöp çýktý

157 yýllýk tarihi Veli Paþa Haný'nda Çorum Belediyesi tarafýndan
oluþturulan Veli Paþa Kahvecisi, düzenlenen törenle hizmete açýldý.

Gülabibey'de
silah konuþtu:
Ýki yaralý

'KAHVE ALIÞKANLIKLARINIZI
DEÐiÞTiRMEYE GELiYORUZ'
Çorum Belediyesi tarafýndan restore edilerek turizme kazandýrýlan 157 yýllýk Tarihi Veli Paþa Haný içerisinde bir süredir
hizmet veren Veli Paþa Kahvecisi resmî törenle açýldý. "Kahve Alýþkanlýklarýnýzý Deðiþtirmek Ýçin Açýlýyoruz" sloganýyla
açýlýþý gerçekleþtirilen Veli Paþa Kahvecisi'nde kahve kültürünün yeniden yaþatýlmasý hedefleniyor. 8’DE

Gülabibey Mahallesi
Hasanpaþa Sokak'ta
düzenlenen doðum günü kutlamasýna katýlan
O.G. (24), pompalý tüfekle önce havaya, ardýndan çevreye rastgele ateþ etti.Açýlan ateþ
sonucu yaralanan S.G.
(24) ve S.Ç. (44), saðlýk ekiplerince hastaneye kaldýrýlarak tedavi
altýna alýndý. 8’DE

Çorum Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri tarafýndan ihbar üzerine
Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir
evde yapýlan temizlik çalýþmasýnda yüzlerce kiloluk çöp çýkarýldý. 8’DE

'Her yýl hayatýný
kaybedenlerin yüzde 47'si
kalp damar hastasý'
Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü, 29 Eylül
Dünya Kalp Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada "Türkiye'deki toplam ölümlerde
kalp ve damar hastalýklarý (KDH), bir
numaralý ölüm nedenidir” dedi. 2’DE

Ýnanç Penceresinden
Sümeyra ÖZDOÐAN

HOÞGELDÝN YA REBÝÜLEVVEL! HOÞGELDÝN YA RESULULLAH

Pancar alým fiyatý
BiN 575 LiRA
SEÇiM KURULU
iTiRAZI REDDETTi
Çorum Ýl Seçim Kurulu Sungurlu TSO seçimlerinde usulsüzlük olduðuna ve Ýlçe Seçim Kurulu'nun aldýðý kararýn geçerli olduðuna karar verdi.
Ýl Seçim Kurulu'da Ýlçe Seçim Kurulu'nun kararýný onaylayarak seçimin
15 ekim yerine 30 ekimde yapýlmasýný onayladý. 4’TE

BERBER VE KUAFÖRLER PAZAR
GÜNÜ ÇALIÞMAYACAK 2’DE

Çorum Þeker
Fabrikasý Pancar
Alým Fiyatýný açýkladý. Safi Holding bünyesinde faaliyetlerini
sürdüren Çorum Þeker Fabrikasý'ndan
çiftçilerin beklediði
haber geldi. Kurum
bu sene 100 kota
tamamlama için ton
baþýna 100 lira ve
yine ton baþýna 75
TL küspe primi ile
ton baþýna 1.575 TL
ödeme yapacak.
HABERÝ 8’DE

ULUSAL PSÝKOLOJÝK DANIÞMANLAR
GÜNÜ KUTLANDI
2’DE

- YAZISI 2’DE

ÇORUM
ULU CAMÝ
-1- YAZISI 4’TE

Ahmet Peker

ÇOCUKLAR
AÐIRLIK
ANTRENMANI
YAPMALI MI?
Fýtness Eðitmeni ve
Saðlýklý Yaþam Koçu

Abdullah BAL

- YAZISI 6’DA

'EYT, 2023'TE HAYATA
GEÇMÝÞ OLACAK' 5’TE

HIDIRLIK KUR'AN KURSU ÝÇÝN
ANKARA'YA GÝTTÝLER 5’TE

2

30 EYLÜL 2022 CUMA

Ýnanç Penceresinden
Hazine ve Maliye Bakaný
Nureddin Nebati

'Yeni modeli
uygulamasaydýk
bir durgunlukla
karþýlaþacaktýk'
Hazine ve Maliye Bakaný Nureddin Nebati,
Ekonomik Dönüþüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi açýlýþ konuþmasýnda ekonomi gündemine
dair açýklamalar yaptý. Bakan Nebati: "Eðer yeni ekonomi modelini uygulamaya almasaydýk,
bugün enflasyon sorunu ile birlikte büyük olasýlýkla bir durgunluk ve buna baðlý birçok sorunla
yüz yüze kalacaktýk" dedi.
Ekonomik Dönüþüm ve Yeni Paradigmalar
Zirvesi'nde açýlýþ konuþmasý yapan Hazine ve
Maliye Bakaný Nureddin Nebati ekonomi gündemi ve enflasyon hakkýnda açýklamalar yaptý. Bakan Nebati: "Eðer yeni ekonomi modelini uygulamaya almasaydýk, bugün enflasyon sorunu ile
birlikte büyük olasýlýkla bir durgunluk ve buna
baðlý birçok sorunla yüz yüze kalacaktýk" dedi.
Nebati, "Bakanlýðýmýz bünyesinde reform ve geliþim dinamiðini sürekli kýlacaðýna inandýðýmýz
Hazine ve Maliye Akademisi Baþkanlýðý'ný kuruyoruz." sözlerini kullandý. Bakan Nebati'nin konuþmasýndaki satýr aralarý þöyle:
"MODELÝN EN ÖNEMLÝ SAÇ AYAÐI
TL'YE OLAN GÜVENÝN ARTIRILMASI"
Mevcut krizin ülkemiz üzerinde ortaya çýkardýðý fýrsatlar tehditlerden daha aðýr basmaktadýr.
Ekonomi yönetimi olarak bu süreçte politikamýzý
belirlerken þu sorulara cevap aradýk. Küresel
ekonomideki çalkantýdan nasýl koruyacaðýz?
Güçlü büyüme yolunda sürdürülebilir devam etmesini nasýl saðlarýz? Vatandaþlarýn refah kaybýný nasýl aþarýz? En iyi politika seti ne olmalýdýr?
Konvansiyonel iktisadi bakýþý olarak heterodoks bakýþla mevcut küresel kriz ortamýnda deðil yapýsal sorunlarýmýza çözüm bulmak pandemi sonrasýnda ülkemizin küresel tedarik merkezi
olmasý için yeni bir ekonomik yaklaþýmý benimsedik. Ülke kalkýnmamýzý ve refah düzeyimizi daha ileri taþýmak için oluþturuldu. Bu yaklaþýmýn
temel amacý sürdürülebilir büyüme politikasýna
girmeyi saðlamak, konjonktürel sýkýntýlarý bertaraf etmek, uzun vadede orta gelir tuzaðýný aþmaktýr. Kýsa sürede üst dengeye ulaþacaðýz.
Modelin en önemli sac ayaðý ise TL'ye olan güvenin artýrýlmasýdýr. Modelin baþarýsý için maliye
politikasýnýn tek baþýna yeterli olmayacaðý açýktýr.
"2020'DE TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ
YÜZDE 1,8 BÜYÜDÜ"
Bakan Nebati ekonomi modelinden bahsederek "Özellikle akademik çevrelerin ilgisini çekmeye baþlamýþtýr. Ülkemiz gerçeklerine göre dizayn edilen modelimizin yatýrým, üretim, istihdam ve ihracat tarafýnda beklediðimiz pozitif sonuçlarý verdiðine hepimiz þahitlik ediyoruz. 2020
yýlýnda Türkiye ekonomisi yüzde 1,8'lik büyümeyi baþarmýþtýr. Arz kaynaklý enflasyonu, ortodoks para politikalarýyla çözmeye çalýþan ülkelerin resesyona girdiði ve endiþesine kapýldýðýna
tanýklýk ediyoruz. Türkiye ekonomisi yüksek büyüme performansýný sürdürmeye devam etmiþtir. Bu yýlýn ilk çeyreðinden yüzde 7,5, ikinci çeyrekte yüzde 7,6'lýk büyüme yakalayan Türkiye
G20 ülkeleri içinde en iyi performans gösteren
ülkelerden biridir. Bu yýlýn Ocak-Aðustos döneminde ihracat yüzde 18,3 oranýnda mevcut konjonktüre raðmen artmaya devam ediyor." ifadelerini kullandý.
"BU YILIN ÝLK 7 AYINDA 613 BÝN
KÝÞÝLÝK ÝSTÝHDAM ARTIÞI OLDU"
Ýstihdamý artýrma noktasýnda da 2021 yýlýn
2,1 milyon kiþi bu yýlýn ilk 7 ayýnda 613 bin kiþilik istihdam artýþý saðlanmýþtýr. OECD ülkeleri
arasýnda ülkemiz istihdamýný en fazla artýran ülke olmuþtur. Enerji hariç cari fazla vermeyi baþardýk. Rusya-Ukrayna savaþý enerji baþta olmak üzere emtia fiyatlarýnda gerçekleþen dramatik artýþlar cari dengemizde bir miktar bozulmaya yol açmýþtýr. Bunun geçici olduðuna, enerji fiyatlarýnýn düþmesiyle bu taraftaki iyileþmenin
devam edeceðine inanýyoruz.
Yatýrým, istihdam, üretim ve ihracat bakýmýndan güzel geliþmeler yaptýðýmýz ekonomimizde
küresel sorun olarak karþýmýza çýkan enflasyondur. Enerji ve diðer emtiadaki diðer yükseliþler,
lojistik maliyetlerindeki artýþlar, gýda fiyatlarýndaki yükseliþle ve pandemi kaynaklý dýþsal faktörler Türkiye'de de enflasyonun temel nedenleri
durumundadýr. Döviz kurundaki artýþ ve atalet
de enflasyon üzerinde etkili olmuþtur.
Vatandaþlarý enflasyona karþý korumak için
politikalarý devam ettiriyoruz. Yeni ekonomi politikamýz Türkiye ekonomisinin tüm yapýsal sorunlarýný kalýcý þekilde çözmeyi amaçladýðý aþikar. Yeni ekonomi modelini uygulamaya almasaydýk birçok sorunla yüz yüze kalacaktýk. Tüm
dünyanýn yaþadýðý enflasyon sorunu büyük ölçüde arz ve maliyet kaynaklýdýr. Talebin etkisi sýnýrlý düzeydedir. Tecrübelerimiz bu yöndedir.
Konuþmamýn baþýnda ifade ettiðim üzere her ülkenin yapýsý ve dinamikleri farklýdýr.
Dolayýsýyla sorunlarýn çözüm reçetelerinin
farklý olmasý son derece doðaldýr. Halk ekonomisi, giriþimci devlet anlayýþý ve birçok yaklaþým
son derece popüler olan heterodoks ekonomi
yaklaþýmlarýna örnekler olduðunu görüyoruz.
ABD, Ýngiltere ve Almanya baþta olmak üzere
dünyada geniþ bir heterodoks ekonomi literatürü olduðunu biliyoruz.
(Haber Merkezi)

Sümeyra ÖZDOÐAN

HOÞGELDÝN YA REBÝÜLEVVEL! HOÞGELDÝN YA RESULULLAH
Hoþ geldin ya Rebiülevvel ayý.Rebiülevvel
ayý yeryüzüne rahmet olarak inen ve hayata
gözlerini açmasýyla birlikte benzersiz ýþýðýyla
dünyamýzý aydýnlatan, Müslümanlara Ýslam dinini en güzel haliyle yaþamayý öðreten Sevgili
Peygamberimiz HZ. Muhammed Mustafa
(SAV)'in þereflendirdiði bir aydýr. Rebiülevvel
ayýnýn 12.günü ise mevlit kandilidir. Diyanet iþleri baþkanlýðýnda yayýnlanan takvime göre 7
Ekim Cuma günü idrak edilecektir.
Rebiülevvel ayý hicri takvime göre muharrem ve saferin ardýndan gelen üçüncü aydýr. 1
Rebiü'l-evvel (1444) 27 Eylül 2022 salý günü
baþlamýþtýr. Kameri yýlýn üçüncü ayýna Rebiülevvel (1. Rebi ) dördüncü ayýna da Rebiülahir (Son Rebi) denir. Rebi; bahar, bahar yaðmuru, bolluk ve bereket gibi anlamlara gelir.
Ýslam tarihinde Rebiülevvel ayýnýn ayrý bir
önemi vardýr. Hz. Peygamberimiz Rebiülevvel
ayý'nýn 12'sinde pazartesi günü dünyaya gelmiþtir. Ýslam tarihinde bir dönüm noktasý sayýlan hicret de, Rebiülevvel ayýnda gerçekleþ-

miþtir. Safer ayýnýn sonlarýnda Hz. Ebu Bekir
ile birlikte Sevr Maðarasý'na sýðýnan ve bir Rebiülevvel de buradan ayrýlýp Medine'ye doðru
yola çýkan Allah Resulü, sekiz Rebiülevvel pazartesi günü Küba'ya varmýþ ve burada Küba
Mescidi'ni inþa etmiþtir. 12 Rebiülevvel Medine'ye hareket etmiþ, Rana vadisinde ilk cuma
namazýný kýldýrdýktan sonra ayný gün Medine'ye ulaþmýþtýr. Bu ayýn içinde de Mescidi Nebevi'nin inþaasýna baþlamýþtýr. Peygamber
Efendimizin ahirete irtihalinin de Rebiülevvel
ayýnda olduðu konusunda görüþ birliði vardýr.
(12 Rebiülevvel pazartesi günü vefat etmiþtir.)
Araþtýrmalar sonucu Sevgili Peygamberimizin
doðum, hicret ve vefatýnýn Rebiülevvel ayýnda
ve pazartesi gününde olmasý, bu ayýn bolluk
ve bereket ayý olduðunun ispatý gibidir. Yüce
Allah ömür çizgisinde bir müminin her gününe
beþ vakit farz namazýný buyurduðu gibi, nafile
ve kaza namazlarýna da önem verilmelidir. Senede bir ay Ramazan orucunu farz olduðu gibi nafile ve kaza oruçlarýna da önem verilmeli-

dir, mesela Peygamber Efendimiz pazartesi ve
perþembe oruçlarýný hiç býrakmazdý. Bizler de
böyle zaman dilimlerini fýrsat bilmeli, gafletle
geçirmemeliyiz. Gafletin çoðunlukta olduðu
zamanlarda ibadetlere daha da sarýlmalý, bu
kýymetli vakitlerde ibadetlerimizi çoðaltmalý,
bol bol tövbe istiðfar yapmalý, bol bol sadaka
vermeliyiz. Sevgili Peygamberimizin doðduðu
ay olmasý hasebiyle bol bol salavat çekmeliyiz.
Ýnsanlarýn en þereflisi fahri kâinat Efendimiz Peygamberimiz Hz. Muhammed'in dünyaya teþrifi tüm islam âlemine, siz deðerli okurlarýmýza ve tüm dünyaya huzur, barýþ ve saðlýk
getirsin. Rebiülevvel ayýnýn feyzi bereketi üzerimize olsun. Rabbimiz tüm dualarýmýzý kabul
buyursun. Rebiülevvel ayýnýz mübarek olsun.
Selam ve dua ile...
Ruhum sana Âþýk sana hayran Efendim!
Bir ben deðil Âlem sana Âþýk Efendim!
Ey Yüce Peygamber senin hürmetine yaratýldý tüm âlemler, Bizleri þefaatinden mahrum
etme.

Berber ve kuaförler
Pazar günü çalýþmayacak
Berber ve Kuaförlerin
çalýþma günleri ile açýlýþ ve
kapanýþ saatleri belli oldu.
Ticaret Ýl Müdürlüðünün
yaptýðý bilgilendirmeye göre berber ve kuaför gibi
meslek gruplarýnýn da görüþleri alýnarak Pazar günleri çalýþýlmamasý konusunda mutabýk kalýndýðý belirtildi.
Yapýlan açýklamaya göre berberlerin yazlarý sabah
8.00 açýlýþ, akþam en geç
21.00 kapanýþ olmak üzere
kýþlarý ise sabah 8.00 açý-

lýþ, akþamlarý ise en geç
20.00 kapanýþ olarak belirlendi.
Bu durum dýþýnda kalan
Cumartesi günleri ise kapanýþ saatleri bir saat esnetilerek uygulamaya konuldu.
Berberlerin yaný sýra bayan kuaför ve güzel salonlarýnýn çalýþma saatlerinin
ise yaz kýþ farketmeksizin
sabah 8.00, akþam 22.00
saatleri arasýnýn çalýþma
saatleri olarak belirlendiði
belirtildi.
(Fatih Yýldýrým)

‘Her yýl hayatýný kaybedenlerin
yüzde 47'si kalp damar hastasý'
Çorum Saðlýk Müdürlüðü, kalp
ve damar hastalýklarýnýn insan hayatýna etkilerini aktardý, her yýl hayatýný kaybeden 17 milyon kiþinin
kalp damar hastalýklarýn vefat ettiðini belirtti.
Ýl Saðlýk Müdürlüðü, 29 Eylül
Dünya Kalp Günü nedeniyle bir
açýklama yayýmladý. Açýklamada
kalp ve damar hastalýklarýnýn detaylarýna yer verildi, risk faktörleri
paylaþýldý.
Açýklamada, "Tüm dünyada yýlda 17 milyon kiþi yaþamýný kalp ve
damar hastalýklarýna baðlý nedenlerden kaybedilmektedir. Türkiye'deki toplam ölümlerin %86'sýndan Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar
(BOH) sorumludur. Kalp ve damar
hastalýklarý (KDH), bir numaralý
ölüm nedenidir. Bulaþýcý olmayan
hastalýklarýnýn %47'si KDH'dan
kaynaklanmaktadýr" denildi.
Açýklamanýn devamýnda þu ifadelere yer verildi:
"Kardiyovasküler hastalýklar deðiþtirilebilir risk faktörleriyle mücadele edilerek engellenebilir. Dünya
Saðlýk Örgütü uygun yaþam tarzý
deðiþiklikleri ve deðiþtirilebilir risk
faktörlerinin kontrol altýna alýnmasý
ile kalp damar hastalýklarýna baðlý
ölümlerin dörtte üçünden fazlasýnýn
önlenebileceðini bildirmektedir

DEÐÝÞTÝRÝLEBÝLÝR
RÝSK FAKTÖRLERÝ
Sigara kullanýmý, saðlýksýz
beslenme, fiziksel aktivitenin az
olmasý, alkol kullanýmý, hipertansiyon, obezite, diyabet, LDL yüksekliði, HDL düþüklüðü, Trigliserit yüksekliði.
Risk faktörlerinin bir arada görülmesi ise bireyin riskini katlayarak
artýrmaktadýr. Kalp ve damar hastalýklarýndan korunmada tek bir risk
faktörünün deðil, tüm risk faktörlerinin birlikte ele alýnmasý ve müdahale edilmesi çok önemlidir.

Bu nedenle 40 yaþ ve üstündeki
bireyler aile hekimine baþvurarak
yýlda en az bir kez kardiyovasküler
risk deðerlendirmesini yaptýrabilirler. Risk deðerlendirmesinde öncelikle yaþ, cinsiyet, sigara kullanýmý
bilgileri alýnmakta, kan basýncý ölçülerek ve total kolesterol deðeri
bakýlarak 10 yýl içinde bazý kalp damar hastalýklarýndan ölüme iliþkin
risk hesaplanmaktadýr. Hesaplama
sonrasýnda aile hekimi yaþam tarzý
deðiþiklikleri konusunda danýþmanlýk vermekte, risk durumuna göre
gerekli durumlarda saðlýklý hayat

merkezlerinden destek alýnmasýný
saðlamakta, daha ileri tetkik ve tedavi planý için ise uzman hekime
yönlendirmektedir.
Aile hekimlerimiz tarafýndan yapýlan tarama ve izlemler ile; hastalýk riski olan bireyler erken tespit
edilmeleri, saðlýklý yaþam tarzý deðiþiklikleri konusunda danýþmanlýk
verilerek takip edilmeleri, kronik
hastalýðý olan bireylerin daha fazla
sorun yaþamadan hayatlarýný idame ettirmeleri ve yaþam kalitelerin
arttýrmalarý hedeflenmektedir."
(Sümeyra Özdoðan)

Ulusal Psikolojik Danýþmanlar Günü kutlandý
Türk PDR Derneði Ulusal Psikolojik Danýþmanlar Günü kutlamalarý
çerçevesinde Çorum'daki üyeleriyle
kutlama programýnda bir araya geldi.
Programa Çorum Valisi Mustafa
Çiftçi, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Türk PDR Derneði Genel Baþkaný Mesut Yýldýrým, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Mehmet Fatih
Kýlýç, Cemalettin Parýltý, Ahmet Duran ve dernek üyeleri katýldý.
Dernekten yapýlan açýklamada,
"Bu güzel akþamda bizleri katýlýmlarý
ile bizleri onore eden Sayýn Valimize,
Emniyet Müdürümüze, Genel Baþkanýmýza, Genel Merkez Yöneticilerimize ve üyelerimize teþekkür ederiz"
dedi.
(Haber Merkezi)
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ÇORUM ULU CAMÝ -1-

Ahmet PEKER

Cumhurbaþkaný
Erdoðan

Dikkat, Sosyal
Konut Projesinde
baþvurunuz
iptal olmasýn!
Çevre, Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði Bakanlýðý TOKÝ sosyal konut projesinde baþvurularýn iptal olmamasý için dikkat edilmesi gereken noktalarý açýkladý. Buna göre bir hane halký adýna, yani kiþinin kendisi ve eþi adýna yalnýzca bir adet
baþvuru yapýlabilecek. Birden fazla baþvurular
geçersiz sayýlacak.
Öte yandan kendisine verilen süre içerisinde
baþvuru bedelini yatýrmayanlarýn baþvurusu da
iptal edilecek. Bu kiþiler baþvuru sürecini e-Devlet üzerinden yeniden baþlatabilecek.
Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn geçtiðimiz hafta
detaylarýný açýkladýðý ve adý "Ýlk Evim, Ýlk Ýþ Yerim" olarak belirlenen kampanyaya baþvurular,
vatandaþlar tarafýndan yoðun ilgi gördü. TOKÝ
sosyal konut projesine baþvurularýn 31 Ekim'e
kadar devam edeceði bildirildi.
240 AY VADE UYGULANACAK
Baþvurular "Þehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri", "En az yüzde 40 engelli vatandaþlar", "emekliler", "18-30 yaþ arasýndaki gençler" ve "Diðer alýcý adaylarý" olmaz üzere 5 kategoride kabul edilecek. Yeterli talebin oluþmamasý veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleþtirilememesi halinde baþvuru sahiplerine
bilgi verilecek. Baþvurusu toplanacak konutlarýn, adet, brüt metrekare, net metrekare ve þerefiyeli satýþ fiyatlarý, ihalesi yapýldýktan sonra belirlenecek. Konutlarýn satýþý, yüzde 10 peþin,
240 ay vadeli ve taksit baþlangýçlarý konut teslimlerini takip eden ay itibarýyla baþlayacak þekilde yapýlacak. Hak sahiplerinin konutlarýna ait
kalan borç bakiyesi ve aylýk taksitleri her yýlýn
ocak ve temmuz aylarýnda olmak üzere yýlda 2
kez, bir önceki 6 aylýk dönemdeki memur maaþ
artýþ oraný dikkate alýnarak Ýdarece tespit edilen
oranda artýrýlacak.
"BÝRDEN FAZLA BAÞVURU
YAPILIRSA GEÇERSÝZ SAYILACAK"
Çevre, Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði Bakanlýðý da Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde baþvurularýn iptal olmamasý için
dikkat edilmesi gereken noktalarý açýkladý. 250
Bin Sosyal Konut Kampanyasý kapsamýndaki
projelere; bir hane halký adýna, yani kiþinin kendisi ve eþi adýna yalnýzca bir adet baþvuru yapýlabileceði belirtilen Bakanlýk açýklamasýnda, birden fazla baþvuru yapýlmasý durumunda baþvurularýn her ikisinin de geçersiz sayýlacaðý ve kuraya katýlamayacaklarý vurgulandý. 18-30 yaþ
arasý çocuklar ise ailelerinden baðýmsýz olarak
bireysel baþvuruda bulunabilecekler.

Çorum merkezde, Osmancýk Caddesi üzerinde bulunmaktadýr.Cami isim olarak Sultan
Alâeddin Cami, Sultan Muradi Salis Cami,
Murâd-ý Râbi'Ulucami ve Câmi-i Kebîr olarak da
bilinmektedir. Caminin inþa kitabesi bulunmamakla birlikte hurufat defterlerindeki kayýtlardan
anlaþýldýðýna göre caminin ilk kez Anadolu Selçuklu Hükümdarý III. Alaaddin Keykubat döneminde onun azat ettiði kölesi Hayreddin Bey tarafýndan XIII. yüzyýlýn sonlarýnda yaptýrýldýðý tahmin edilmektedir. Öte taraftan ahþap minber
üzerindeki H.706 (M. 1306-1307) tarihinin caminin yapýldýðý yýlý gösterdiðine dair görüþler de
ileri sürülmüþtür. XVI. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda
yaþanan þiddetli depremlerde aðýr hasar görerek kullanýlamaz hale gelen cami III. Murad döneminde padiþahýn emri ile Mimar Sinan tarafýndan detaylý bir þekilde onarýlmýþtýr. Bu onarým sýrasýnda caminin dokuz kubbeli olarak ele alýndýðý belirtilse de bu bilgiyi doðrulayan yazýlý bir
kaynak mevcut deðildir. III. Murat zamanýnda
yapýlan onarým sonrasý caminin adý "Sultan Muradi Salis Cami" diye söylenmeye baþlamýþtýr.
IV. Murad döneminde padiþahýn Revan seferine
giderken harap halde gördüðü camiyi yeniden
onarým emri verdiðini bilmekteyiz. Bununla birlikteIV. Murad tarafýndan camiye birçok vakýf
tahsis edildiði ve avlunun kuzey tarafýna bir
medrese inþa ettirildiði bilinmektedir. Bu nedenle camiye Murâd-ý Râbi (IV. Murad) ismi verilmiþtir. Ýlerleyen yýllarda yaþanan
depremlerle yine büyük zarar
gören cami uzun süre harap halde kaldýktan sonra 1809 yýlýnda
Yozgatlý Çapanoðlu Süleyman
Bey'in büyük oðlu Abdülfettah
Efendi'nin emriyle onarýlmýþtýr.Bu onarým sonrasýnda cami
ana hatlarýyla bugünkü þeklini almýþtýr. 1911 yýlýnda gerçekleþen
son onarýmda ise son cemaat
yerine bir kat ilâvesi yapýlýp kuzeydoðu köþesine bir minare yapýlmýþtýr.
Cami plan olarak kareye yakýn dikdörtgen planlý harimi, iki

katlý olan son cemaat yeri ve çifte minaresiyle
þehrin önemli camisi durumundadýr. Cami avlusuna batý, doðu ve kuzey yönlerindeki üç kapý
ile giriþ saðlanmaktadýr. Cami avlusunun güneyinde yer alan cami kesme sarý taþ
malzemeyle inþa edilmiþtir. Kuzey cephesinde ise yuvarlak
kemerli pencereleri, kat
geliþimini yansýtan profilli
silmeleri, bunlarý dikey
yönde kesen duvara yapýþýk sütunlarý ve sundurmalý anýtsal kapýsýyla yapýnýn en hareketli ana giriþ
cephesidir. Diðer cepheler de
yuvarlak kemerli iki sýralý pencere düzeni sistemi olup kemerlerin kilit taþlarý profillidir.
Caminin içten baðdadi tarzý kubbe þeklindeki
üst örtüsü dýþarýdan dört yöne eðimli çatý þeklindedir. Çatýda tüm yönlere birer pencere açýlmýþtýr. En son eklenen son cemaat yeri ise beþ kubbeden oluþmaktadýr. Camiye giriþ avlu kapýlarýna paralel olarak sundurmalý üç kapý ile saðlanmaktadýr. Kuzey taraftaki ana giriþ ilk önce son
cemaat yerine, doðu ve batý yönlerindeki yan giriþler ise direk harime açýlmaktadýr. Basýk kemerli olarak yapýlan doðu ve batý kapýlarý ahþap
sütunlar tarafýndan tutulan düz tavanlý birer sundurmaya sahiptir. Caminin kuzey yönündeki ana
giriþ kapýsý yuvarlak kemerli önünde yer alan
sundurma kesme taþ malzemeyle yapýlmýþtýr. Ýkisi pilastr
tekniði ile duvara gömülü dört
sütun tarafýndan taþýnan çapraz
tonozlu sundurma son cemaat
yeriyle birlikte camiye 1911 yýlýnda yapýlan onarýmýnda eklenmiþtir. Son cemaat yerinden cami içine yuvarlak kemerli birer
pencere açýlmaktadýr. Pencerelerin arasýna birer mihrabiye
(kýbleye dönük nakýþlý, süslü bir
oyuk)
yerleþtirilmiþtir.
Bu
mekândan iç camiye dikdörtgen
çerçeve içine alýnmýþ, iki yanda
akant yapraklarla (Akant: Yaba-

ni enginar yapraðý biçimindeki süsleme tarzý)
sonlanan pilastýrlarla (Pilastýr: Duvara yapýþýk
sütun) hareket kazandýrýlmýþ, farklý renkli taþ
süslemeli basýk kemerli bir kapý ile içeriye geçiþ
saðlanmaktadýr. Bu kapý üzerinde
1911 onarýmýný anlatan bir kitabe mevcuttur. Özellikle muhteþem ahþap iþçiliðiyle göze çarpan kapýnýn üst bölümü camekânlý olup
üzerinde H. 1225 (M.
1810-1811) tarihli, iki mýsra halinde yazýlmýþ Ýhlâs
Suresi bulunmaktadýr. Orta
aks dýþýnda iki yanda iki katlý olacak þekilde düzenlenen son cemaat
yerinde üst kata iç kýsýmdan ulaþýlmaktadýr.
Harimmekâný denilen caminin ana kýsmý
merkezde baðdadi tarzda bir kubbe, diðer kýsýmlarda ahþap çubuk taksimatlý tavanla örtülüdür. Bu ilginç örtü sistemi dýþtan kýrma bir çatý altýna alýnmýþtýr. Ana kubbeyi taþýyan sayýlarý on
iki tane olan ahþap sütun basýk kemerlerle birbirine baðlanmaktadýr. Alt kýsmýnda yuvarlak kemerli dört pencerenin bulunduðu ana kubbe kalem iþi süslemeyle her birinde Allah Teala'nýn
isimleri yazýlý yirmi bölüme ayrýlmýþtýr. Bu süslemelerin yanýnda kompozisyonda bitkisel desenlere de yer verilmiþtir. Harim mekanýnýn kuzeyi
tarafýndaki mahfil (Mahfil: Camilerde çevresi
parmaklýklarla çevrilmiþ ya da yerden yüksekte
yapýlmýþ olan yerin verilen isim) kubbeyi bu yönde taþýyan dört ahþap sütunun arasýna oturmaktadýr. Orta eksende dýþa doðru çýkýntý formlu
mahfile giriþ için doðu ve batý yönünden iki küçük merdivenle baðlantý saðlanmaktadýr. En önde dikdörtgen bir çerçeve içine alýnan mermer
mihrap iki yanda yine diðer yerlerde de olduðu
gibi akant yapraklar ve en üstte istiridye kabuðu
deseniyle sonlanan birer duvara bitiþik sütunlarla biçimlendirilmiþtir. Çokgen özelliði gösteren
mihrap niþi (Mimari eserlerde duvar içinde býrakýlan oyuklar) içe doðru çýkýntýlý form ile sade bir
kavsarayla (Kavsaray: Mimari eserlerin giriþ kapýsý üzerindeki içe doðru çýkýntýlý kabartmalar ile
süslü kýsým) nihayetlenmektedir.

AHLATCI: SEÇiMLERDEN
ZAFERLE ÇIKACAÐIZ
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, "2023 seçimlerinden zaferle çýkacaðýz" dedi.
AK Parti'nin haftalýk olaðan Yönetim Kurulu Toplantýsý, AK Parti Ýl Baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. AK Parti Ýl
Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya, AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Meryem Demir ve AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Muhammed
Fatih Temur ile yönetim kurulu üyeleri katýldý.
"ZAFERLE ÇIKACAÐIZ"
Toplantýda bir konuþma yapan AK Parti Ýl Baþkaný
Av. Yusuf Ahlatcý, "AK Parti olarak milletimize ve ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. 20 yýldýr olduðu
gibi milletimizi hizmetlerin en güzeliyle buluþturmak için
çaba sarf ediyoruz. 2023 seçimleri yaklaþýyor. Biz de
Cumhurbaþkanýmýz ve Genel Baþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan önderliðinde çalýþmayý sürdürüyoruz. Milletimizin teveccühü ile 2023 yýlýnda yapýlacak seçimlerden zaferle çýkacaðýz. Bu kapsamda bu toplantýda çalýþmalarýmýzý deðerlendirdik" diye konuþtu.
(Çaðrý Uzun)

ÝPTAL EDÝLEN BAÞVURULARDA
ÖDENEN ÜCRET ÝADE ALINACAK
Eþlerin ikisinin birden baþvurmasý durumunda eþlerden birinin baþvurusunu iptal etmesi gerekiyor. Baþvurunun iptal edilmesi için; baþvurulan proje hangi bankadaysa ona müracaat edilmesi; Ziraat Bankasý tarafýndan iþlemleri gerçekleþtirilen proje ise baþvuru bedelinin Ziraat
Bankasý Þubelerinden; Halk Bankasý tarafýndan
iþlemleri gerçekleþtirilen proje ise baþvuru bedelinin Halkbank þubelerinden, ATM'lerinden
veya www.halkbank.com.tr internet sitesi üzerinden alýnabileceði belirtiliyor.
"BAÞVURU BEDELÝNÝ ÖDEMEYENLER
SÜRECÝ TEKRAR BAÞLATABÝLÝRLER"
Açýklamanýn devamýnda þu ifadeler yer aldý:
"Bu arada e-Devlet baþvurularýnda kendisine verilen süre içerisinde baþvuru bedelini yatýrmayanlarýn baþvurusu iptal edilmektedir. Bu durumda
olan kiþiler e-Devlet üzerinden tekrar baþvuru sürecini baþlatarak veya banka þubelerinden baþvurularýný tamamlayabilirler."
(Haber Merkezi)

Seçim Kurulu itirazý reddetti
Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO)
meslek komitesi seçimlerinde son kararý Çorum Ýl Seçim Kurulu verdi. Sungurlu TSO seçimlerinde usulsüzlük olduðunu ve Ýlçe Seçim Kurulu'nun aldýðý kararýnýn doðru olduðu
ve seçimlerin 30 Ekim tarihinde yapýlmasýna
karar verildi.
Konuyla ilgili olarak bir açýklama yapan
Sungurlu TSO Baþkan Adayý Alaattin Akel,
daha önce 15 Ekim tarihinde açýklanan Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý meslek komitesi seçimlerinin þaibeli olduðu için itiraz ettiklerini, yaptýklarý itirazýn ise Ýlçe Seçim Kurulu tarafýndan haklý bulunduðunu ve seçim
tarihinin iptal edilerek 30 Ekim tarihinde yapýlacaðýný söyledi.

"TSO TEKRAR ASKIYA ÇIKACAK"
Yapýlan oyunun bozulduðunu ve Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn 1-3 Ekim tarihleri arasýnda tekrar askýya çýkacaðýný belirten Sungurlu TSO Baþkan Adayý Alaattin
Akel, bu yanlýþtan dönüldüðü için Ýlçe ve Ýl
Seçim Kurulu'na teþekkür etti.
Mevcut yönetiminin Çorum Ýl Seçim Kuruluna yaptýðý itirazýn reddedildiðini hatýrlatan Baþkan Adayý Akel, "Son sözü Ýl Seçim
kurulu söyledi ve seçimlerde usulsüzlük olduðu, askýya çýkmasý gereken listelerin askýya çýkarýlmadýðý ispatlandý. Buna göre Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý seçimleri 30
Ekim 2022 tarihinde yapýlacaktýr" ifadelerini
kullandý.
(ÝHA)

Sungurlu TSO
Baþkan Adayý
Alaattin Akel
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Samsun'da yapýlacak 2023'e Doðru Þehir Buluþmalarý Toplantýsý'na katýlacak olan Çorum Milletvekili Erol Kavuncu,
Çorum'dan geçmesi planlanan hýzlý tren projesi için Karadeniz'de görev yapan milletvekilleriyle görüþecek.

HIZLI TREN iÇiN
GÜÇ BiRLiÐi
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum ve
bölgesi için büyük önem taþýyan hýzlý tren projesinin daha
hýzlý hayata geçirilebilmesi
için Karadeniz bölgesindeki
milletvekilleriyle görüþeceðini
söyledi.
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Kesin Karar
Gazetesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Kesin Karar Gazetesi
Kurucusu Halil Ýbrahim Söylemez ve Genel Yayýn Yönetmeni Ayhan Aykanat ile görüþen Milletvekili Kavuncu, Almanya ziyaretinde edindiði
tecrübeleri paylaþtý.

SAMSUN'DA
TOPLANTIYA
KATILACAK
Çorum ve bölge sanayisinin lokomotifi olacak hýzlý tren
projesiyle ilgili son geliþmeleri paylaþtý. Samsun'da düzenlenecek 2023'e Doðru
Þehir Buluþmalarý Toplantýsý'na katýlacaðýný belirten Milletvekili Kavuncu, burada Karadeniz bölgesi milletvekilleriyle bir araya gelerek görüþmeler yapacaðýný ifade etti.
Çevre, Þehircilik ve Ýklim
Deðiþikliði Bakaný Murat Kurum'un da katýlacaðý toplantýda Milletvekili Kavuncu, görüþmelerde Ankara-Samsun
Hýzlý Tren Projesi kapsamýnda yapýlacak Çorum-Sungurlu-Kýrýkkale-Delice bölümü-

nün bir an önce hayata geçirilmesi konusunu ele alacaðýný vurguladý.
PROJEDE SON DURUM
Hýzlý tren projesiyle ilgili

ise Milletvekili Kavuncu, þu
bilgileri verdi:
"Ülkemizi hýzlý trenle tartýþtýrdýk. Toplam 1213 kilometre hýzlý tren hattý, 2 bin 74
kilometre demiryolu aðý, 8 bin

453 kilometre elektrikli ve sinyalli hat inþa ederek 21 bin
590 kilometre demiryoluyla
demir yollarýmýzý adeta yeniden ayaða kaldýrdýk.
Çorum Hýzlý Tren Projesi
13 Aðustos Çorum ziyaretlerinde Cumhurbaþkanýmýz,
yüzyýllýk özlemimiz, KýrýkkaleÇorum-Samsun hýzlý tren
hattýnýn, Çorum-Sungurlu-Kýrýkkale-Delice bölümünün öncelikle yapýlarak halkýmýzýn
hizmetine sunulmasý için, yatýrým programýna alýndýðý
müjdesini verdiler.
Çift hatlý demir yolu projemizin hayata geçirilmesiyle
birlikte Karadeniz limaný ve
bölgemiz, demir yolu ile Akdeniz'e ve bütün Türkiye'ye
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baðlanacak.
Ýhalesi yapýlacak olan hýzlý tren projesinin tamamlanmasýyla birlikte; ülke ve bölge
ekonomisine, Çorum ilimizin
geliþip kalkýnmasý, refah seviyesinin yükselmesine büyük katkýlar saðlayacak.
Lojistik sistemine dâhil olduktan sonra daha ekonomik
bir þekilde limanlara kadar
hem üretilen ürünlerimizin
gitmesi kolaylaþacak hem de
ihtiyaç duyulan hammaddelerin kolay bir þekilde þehrimize
ulaþmasý saðlanacak.
Hýzlý tren hattýna entegre
olmasýyla birlikte Çorum üretim ve imalatta çok iyi bir noktaya gelecek.
Aziz milletimize hizmet siyasetiyle, yerli ve milli atýlýmlarýyla, ülkemize çað atlatan icraatlarýyla destanlar yazan
Cumhurbaþkanýmýz liderliðindeki AK Partimiz bu hizmeti de
en kýsa sürede tamamlayarak
hizmete sunacaktýr. Bundan
kimsenin þüphesi olmasýn.
Çorum ve ülkemizin dört
bir yanýndaki ulaþým hizmetleri vesilesiyle, Cumhurbaþkanýmýz Genel Baþkanýmýz
Recep Tayyip Erdoðan'a,
geçmiþ dönem Ulaþtýrma Bakanlarýmýza, þu anki Ulaþtýrma Bakanýmýz Adil Karaismailoðlu'na, ve emeði geçen
herkese Çorumlu hemþehrilerimiz adýna þükranlarýmý
sunuyorum."
(Çaðrý Uzun)

Mustafa
Elitaþ

'EYT, 2023'te
hayata geçmiþ
olacak'
AK Parti Grup Baþkanvekili
Mustafa Elitaþ, EYT çalýþmalarýyla ilgili son bilgileri verdi. Elitaþ,
"Sayýn Vedat Bilgin hocamýz çalýþmasýný çok kapsamlý, hassas
þekilde gerçekleþtirdi. 2022 bitmeden bu konu yasalaþacak ve
2023'ten itibaren hayata geçecek" dedi.
Meclisin yeni yasama yýlýnda
ilk iþinin kamuoyunda "dezenformasyonla mücadele yasasý" olarak bilinen Basýn Kanunu ile Bazý
Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi'ni yasalaþtýrmak olacaðýný dile getiren Elitaþ, TBMM Genel Kurulu'nda gelecek hafta Anayasa Mahkemesi
ile Kiþisel Verileri Koruma Kurulu'na üye seçiminin yapýlacaðýný
dile getirdi. Yeni yasama yýlýnda
AK Parti milletvekillerince Meclis
Baþkanlýðý'na sunulacak ekonomiye iliþkin düzenlemeler içeren
"torba kanun" teklifinin detaylarýný anlatan Elitaþ, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ile bakanlar tarafýndan kamuoyuyla
paylaþýlan ve yasal düzenleme
gerektiren konularýn teklifte yer
alacaðýný belirtti.
"2023 YILINDAN ÝTÝBAREN
HAYATA GEÇECEK"
Emeklilikte yaþa takýlanlarla
ilgili çalýþmalara da deðinen Elitaþ, "Sayýn Vedat Bilgin hocamýz
çalýþmasýný çok kapsamlý, hassas þekilde gerçekleþtirdi. Kamuoyuyla da paylaþtý. 2022 bitmeden bu konu yasalaþacak ve
2023'ten itibaren hayata geçecek" deðerlendirmesini yaptý.
(Haber Merkezi)

Tarih dolu ziyaret
Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgý, Çorum'un Alaca
ilçesinde Alacahöyük Ören
Yeri'ni gezdi.
Ankara Üniversitesi'nin
Senato Toplantýsý, Çorum'un Alaca ilçesinde bulunan Alacahöyük Ören Yeri'nde gerçekleþtirildi. Toplantýya katýlmak üzere Çorum'a gelen Kültür Varlýklarý
ve Müzeler Genel Müdürü
Gökhan Yazgý, dün beraberinde Ankara Üniversitesi
öðretim üyeleri ile birlikte
Alacahöyük Ören Yeri'ni
gezdi. Çorumlu hemþehrimiz Gökhan Yazgý, öðretim
üyelerine Alacahöyük'ün
özellikleriyle ilgili bilgi vermeyi de ihmal etmedi.
Ziyarette heyete Çorum'dan Vali Mustafa Çiftçi,
Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali
Osman Öztürk de eþlik etti.
ÇORUM'DA KÜLTÜR
YOLUNU GEZDÝLER
Daha sonra Çorum'a geçen heyet, ilk olarak Çorum
Belediyesini ziyaret etti. Burada Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn ile görüþen Yazgý ve beraberindekiler, daha sonra Baþkan Aþgýn davetiyle tarihi Çorum
Kalesi'nden baþlayýp Ulu
Cami'ye uzanan Tarihi Kültür Yolu'nu gezme fýrsatý
buldu.
(Çaðrý Uzun)

Hýdýrlýk Kur'an Kursu
için Ankara'ya gittiler
Çorum Müftüsü Muharrem Biçer ve beraberindeki heyet, Hýdýrlýk Kur'an Kursu inþaatý için Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Türkiye Diyanet Vakfý (TDV) Genel Merkezi ve
Ankara Müftülüðünü ziyaret etti.
Ýl Müftüsü Muharrem Biçer ve
heyeti, ziyaretler kapsamýnda
TDV Mütevelli Heyeti 2. Baþkaný
Ýhsan Açýk, TDV Genel Müdürü
Ýzani Turan, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Dýþ Ýliþkiler Genel Müdürlüðü
Yurtdýþý Türkler Daire Baþkaný Ramazan Ilýkkan, Yönetim Hizmetleri
Genel Müdürlüðü Malzeme Yönetimi ve Satýn Alma Daire Baþkaný
Mehmet Aydýn, TDV Emlak ve Þubeler Müdürü Kemal Yorulmaz ve
Ankara Ýl Müftüsü Dr. Hasan Çýnar
ile görüþtü. Ziyaretlerde Ýl Müftülüðü Ýdari ve Mali Ýþler Þube Müdürü Hacý Osman Turan da hazýr bulundu. Ýl Müftüsü Biçer, ziyaretlerin
sonunda Hýdýrlýk Kur'an Kursunun
inþaat proje ve yetki alaný ile ilgili

detaylý görüþmelerin gerçekleþtirilerek önemli kararlarýn alýndýðýný
ifade etti.
HAYIRSEVERLERE
SESLENDÝ
Ayrýca Müftü Biçer, görüþme
sonunda hayýrseverlere seslenerek, "Kýymetli Çorumlular. Çorum'un ilk yatýlý hafýzlýk Kur'an
kursunun modern bir þekilde yeniden yapýlmasý için yardýmlarýnýz
bekliyoruz. Çocuklarýnýz, torunlarýnýz bu binada okuyup Kur'an öðrenecekler. Benim de bir yardýmým bulunsun, bu topraklarda benimde bir eserim olsun diyen herkesin desteðini bekliyoruz. Siz hayýrseverlerin yardýmlarýna talibiz.
Þimdiye kadar destek veren her
bir hayýrseverimize ayrý ayrý teþekkür ediyorum. Cenab-ý Hak,
yaptýðýnýz ve yapacaðýnýz tüm
hayrý hasenatý makbul eylesin"
dedi.
(Sümeyra Özdoðan)
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ÇOCUKLAR AÐIRLIK ANTRENMANI YAPMALI MI?
NEDEN!
Ülkemizde spor ve egzersiz yapan nüfus sayýsý yetiþkinlerde az iken bu durum çocuklara da
yansýyor tabi ki. Yetiþkinler kadar çocuklarýnda
egzersiz ile yapmasý onlarýn geleceði için çok
önemli. Peki spor ve saðlýklý yaþam cidden ne
derecede etkiliyor gelin bir bakalým.

1- Egzersiz yapan ve spor kültürü ile büyüyen bir çocuk özgüven sahibi bir yetiþkin olur.
2- Sporcu kültürü ile büyüyen bir çocuk öz disiplini saðlam ve irade sahibi olur.
3- Hayatýný disipline eder ve kendi iç motivasyonunu yakalar.
4- Ýleri yaþlardaki eklem rahatsýzlýklarýnýn
önüne geçer.
5- Kas geliþimi saðlanýr.
6- Derslerine daha saðlýklý odaklanýr.
7- Zekasý ve zihni açýk olur.
Bunlar ilk akla gelen özellikler olmakla birlikte daha sayamayacaðýmýz bir düzine özellik var.
NASIL?
Buraya kadar anlattýklarýmýz neden spor yapmasý gerektiði ile ilgili peki ya çocuk popülasyonu nasýl spor ve egzersiz yapmalý. Ülkemizde
Fitness denilince akla ilk gelen halter kaldýrma
olduðu için yetiþkinler çocuklarýný salona yazdýrmaktan çok korkuyor spor salonlarýna gidince
boylarýnýn kýsalacaðým ya da zararlý takviyeler
kullanacaðýz yanýlgýsýna düþüyorlar.

Abdullah
BAL
Fýtness
Eðitmeni ve
Saðlýklý
Yaþam Koçu
Bu durum tamamen yanlýþ ve bilim dýþý bir
yaklaþým. Kemik geliþimi tamamlanmýþ kiþilerde
dýþarýdan bir müdahale ile kemik boyu uzayamaz ya da kýsalamaz (cerrahi müdahale hariç)
Çocuk popülasyonunda ise bilinçli yaptýrýlan
kuvvet egzersizleri boy kýsalmasý aksine kemik
geliþimi 2 katýna çýkacaktýr.
Ama burada eðitmenin bu konu ile alakalý
eðitimi çok önemli bilinçli bir eðitmen olmasý ve
çocuk yaþ grubuna özel antrenman yaptýrmasý
çok önemli.

Ocak’ta en düþük emekli ve
memur maaþý ne kadar olur?
Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn asgari ücretle ilgili yaptýðý açýklamalarýn ardýndan 'Ocak ayýnda
memur ve emekli aylýklarý ne kadar olacak?' sorusu akýllara geldi. Enflasyon oranlarý yükselirken
Erdoðan, her kesimi rahatlatacak þekilde artýrýmlar yapýlacaðýný açýkladý. Ocak 2022'de yýlýn ilk
altý ayý dikkate alýnarak memurlara ve memur
emeklisine yüzde 41,69, SSK ve Bað-Kur emeklilerine ise yüzde 42,35 oranýnda zam yapýlmýþtý.
Pek çok çalýþan asgari ücrete yapýlacak olan
zam oranýný konuþurken milyonlarca emekli ve
memur ocak ayýnda kendilerine yapýlacak olan
zammýn ne kadar olacaðýný merak ediyor. Cumhurbaþkaný Erdoðan ise konuyla alakalý olarak
"Asgari ücret, memur ve emekli maaþýna kadar
tüm kýsýmlarýn gelirlerini ciddi þekilde yýlbaþýndan
itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah
kaybýný aþama aþama gidermekte kararlýyýz." ifadelerini kullandý.
Memur ve emekliye 2022 yýlýnýn ilk altý aylýk
enflasyon farkýna göre zam yapýlmýþtý. Buna göre; memura yüzde 41,69 ve emekliye yüzde
42,35 oranýnda zam yapýldý. Ýlk altý aylýk dilimde
enflasyon farkýnýn yüzde 15 olarak gelmesi durumunda en düþük emekli maaþýnýn 6 bin 078
TL'den 6 bin 990 TL'ye, memur maaþýnýn ise
9.105 TL'den 10 bin 470 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
(Haber Merkezi)

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:04
06:28
12:35
15:54
18:33
19:51

TARiHTE BUGÜN
1930- Sivil tayyareci Vecihi Bey kendi
yaptýðý tayyare ile Göztepe'den Yeþilköy'e
uçtu.
1960- Devlet Planlama Teþkilatý kuruldu.
1978- Baþbakan Bülent Ecevit ilk KöyKent uygulamasýný Bolu'nun Mudurnu ilçesine baðlý Taþkesti köyü'nde baþlattý.
1991- Ýstanbul Metrosu'nun ön tünel inþaatý baþladý. Açýlýþý Sosyal Demokrat Halkçý
Parti Genel Baþkaný Erdal Ýnönü yaptý.
2005- Karikatür Krizi baþladý.
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Ýmtiyaz Sahibi: Mahmut

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:
0364 224 29 65 - 0364 666 02 78

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

MECÝTÖZÜ DEVLET HASTANESÝ
LOJMANLARI DOÐALGAZ DÖNÜÞÜM ÝÞÝ
ÝL SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ SAÐLIK BAKANLIÐI BAKAN YARDIMCILIKLARI
MECÝTÖZÜ DEVLET HASTANESÝ LOJMANLARI DOÐALGAZ DÖNÜÞÜM ÝÞÝ yapým iþi 4734
sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecek olup,
teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alýnacaktýr. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN
: 2022/1003816
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÝL SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ SAÐLIK BAKANLIÐI BAKAN
YARDIMCILIKLARI
b) Adresi
: Bahçelievler Mah. Çamlýk Sok. No:3 ÇORUM
MERKEZ/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642195500 - 3642195529
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanýlarak indirilebileceði
internet sayfasý
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Adý
: MECÝTÖZÜ DEVLET HASTANESÝ LOJMANLARI
DOÐALGAZ DÖNÜÞÜM ÝÞÝ
b) Niteliði, türü ve miktarý
: 1 ADET MECÝTÖZÜ DEVLET HASTANESÝ
LOJMANLARI DOÐALGAZ DÖNÜÞÜM ÝÞÝ
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer
: MECÝTÖZÜ DEVLET HASTANESÝ
ç) Süresi/teslim tarihi
: Yer tesliminden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
d) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.10.2022 - 10:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü Destek Hizmetleri
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Baþkanlýðý Ýhale Salonu (Bahçelievler Mahallesi
Çamlýk Sok No:3 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:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Tebliði eki Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Listesi'nde yer alan (C)SIHHI TESÝSAT VE
MEKANÝK TESÝSAT ÝÞLERÝ ALTINDA BULUNAN II.GRUP: ISITMA-SOÐUTMA, HAVALANDIRMA
VE ÝKLÝMLENDÝRME TESÝSAT ÝÞLERÝ BENZER ÝÞ OLARAK KABUL EDÝLECEKTÝR.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
MAKÝNE MÜHENDÝSÝ
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarýn, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1
Sýnýr deðerin altýnda teklif sunan isteklilerin teklifleri açýklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1699963

KIRKKiLiT
OTU
Kýrkkilit Otu, adýný
belki de herkesin duymadýðý bir bitkidir.
Ülkemizin geniþ bir coðrafyaya yayýlmasý ve çeþitli bölgelerde bazý bitkilerin farklý isimlerle anýlmasý; bitkilerin bir isimle tanýnmamasýna sebep oluyor. Kýrkkilit otu da bu
bitkilerden bir tanesidir.
KIRKKÝLÝT OTUNUN DÝÐER
ÝSÝMLERÝ NELERDÝR?
Bu þifalý otun en çok bilinen diðer
ismi at kuyruðu otudur. Bitkinin þeklinden dolayý bu isim verilmiþtir.
Ayrýca bitki kuyruk þekline benzetildiði için, kuþ kuyruðu otu, katýr kuyruðu yada tilki kuyruðu otu þeklinde
de isimlendirilir.Kýrkboðum, zemberek otu ve çamotu isimleriyle de adlandýrýlýr.
KIRKKÝLÝT OTUNUN
FAYDALARI NELERDÝR?
Yurtdýþýndaki birçok ülkede de ülkemizde olduðu gibi popüler bir bitkidir. Gerek alternatif týpta gerekse ilaç
yapýmýnda kullanýlýr.
Özellikle bitkinin çayý Avrupa'da
yaygýn þekilde tüketilir. Ýþte kýrkkilit
otunun faydalarýndan bazýlarý:
- Böbrekler için oldukça faydalý bir
bitkidir.
- Ýdrar yolu hastalýklarýna fayda
saðlar. Ýdrar yolu enfeksiyonu yani
sistit rahatsýzlýðý için oldukça faydalýdýr.
- Romatizma gibi kemik hastalýklarýna karþý iyi gelir ve kemikleri onarýr.
- Gut hastalýðýnýn tedavisinde kullanýlabilir.
- Ýdrar söktürücü etkisi vardýr.
- Ülser gibi mide rahatsýzlýklarýna
iyi gelir.
- Artrit rahatsýzlýðýna karþý faydalýdýr.
- Eski çaðlarda Romalý hekimlerin
tüberküloz rahatsýzlýðý için bu bitkiyi
kullanýldýðý kayýtlarda belirtilmiþtir.
- Ayný þekilde eski çaðlarda Çinli
doktorlarýn yüksek ateþi düþürmek,
dizanteri, grip, vücudun çeþitli yerlerindeki þiþlikler ve hemoroid yani basur tedavisinde kullandýðý bir bitkidir.
- Osteoporoz yani kemik erimesine iyi gelir.
- Anemi yani kansýzlýða fayda
saðlar.
- Vücuttaki halsizlik ve kýrgýnlýða
iyi gelir.
- Amfizem ve akciðer hastalýklarý
tedavisinde de kullanýldýðý belirtilir.
- Yaralarýn iyileþmesine yardým
eder.
- Kanamalara iyi gelir.
- Menopoz dönemi için de fayda
saðlar.
- Boðaz rahatsýzlýklarý, diþ eti kanamalarý, aðýzlardaki yaralar için
kýrkkilit otu çayý gargara olarak kullanýlabilir.
- Zorlu geçen, aðrýlý adet dönemlerinde de aðrýlarý gidermeye yardým
eder. Regl döneminde bayanlar bu
bitkinin çayýný içebilir.
- Bu þifalý ot; saç, cilt ve týrnak
saðlýðýný da korur. Saç dökülmesine,
saçlarýn seyrelmesine karþý iyi gelir.
Týrnaklarýn çabuk kýrýlmasýný engeller.
- Prostat iltihabýna fayda saðlar.
- Ýdrar kaçýrma, yatak ýslatma durumunu da önler.
- Burun kanamalarýna iyi gelir.

KIRKKÝLÝT OTUNUN
ZARARLARI NELERDÝR?
- Hamilelik döneminde ya da emzirme döneminde kullanýlmamalýdýr.
- Herhangi bir ilaç kullanýyorsanýz
doktorunuza baþvurarak kullanmanýzý tavsiye ederiz.
- Her bitkinin fazlasý zarardýr, hangi bitki olursa olsun ölçülü kullanmaya dikkat edin.
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Bahçeþehir Koleji’nden
Eczacýlar Odasý'na ziyaret
Bahçeþehir Koleji yöneticileri, Çorum Eczacýlar Odasý yönetimini ziyaret etti.
Bahçeþehir Koleji Kampus Müdürü Özgen
Býyýkoðlu ve Kurumsal Ýletiþim Yöneticisi Özlem
Çiçek, Odamýz Yönetim Kurulu Baþkaný Þefkat
Güler, Genel Sekreter Arif Sami Bozdoðan, Yönetim Kurulu Üyeleri Bilge Demir Uysal ve Seçil

Ertürk'e ziyarette bulundu. 25 Eylül Dünya Eczacýlýk Günü'nü kutlayan okul yöneticileri, Eczacý
Odasý yöneticilerine eðitimdeki geliþen teknolojinin, kampüslerinde uygulama modelleri hakkýnda bilgi verdi. Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Þefkat Güler, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getirerek teþekkür etti.
(Haber Merkezi)

ÝSM'YE BAÐLI SAÐLIK TESÝSLERÝ ÝHTÝYACI ÝÇÝN
28 KALEM TIBBÝ CÝHAZ ALIMI
ÝL SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ SAÐLIK BAKANLIÐI BAKAN YARDIMCILIKLARI
ÝSM'YE BAÐLI SAÐLIK TESÝSLERÝ ÝHTÝYACI ÝÇÝN 28 KALEM TIBBÝ CÝHAZ ALIMI mal alýmý
4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecek
olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alýnacaktýr. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN
: 2022/996044
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÝL SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ SAÐLIK BAKANLIÐI
BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi
: Bahçelievler Mah. Çamlýk Sok. No:3 ÇORUM
MERKEZ/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642195500 - 3642195529
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanýlarak indirilebileceði
internet sayfasý
2-Ýhale konusu mal alýmýn
a) Adý
: ÝSM'YE BAÐLI SAÐLIK TESÝSLERÝ ÝHTÝYACI ÝÇÝN
28 KALEM TIBBÝ CÝHAZ ALIMI
b) Niteliði, türü ve miktarý
: ÝSM'YE BAÐLI SAÐLIK TESÝSLERÝ ÝHTÝYACI ÝÇÝN
28 KALEM TIBBÝ CÝHAZ ALIMI
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný
içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer
: ÇORUM ÝL SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜNE BAÐLI
SAÐLIK TESÝSLERÝ
ç) Süresi/teslim tarihi
: Mal teslimi ilgili saðlýk tesisinin ambarýna Yüklenici
firma tarafýndan, sözleþme imzalanmasýna müteakip
3 takvim günü içerisinde iþe baþlanacak ve ilgili
saðlýk tesisinden sipariþ iþlemlerinin yapýlýp yapýlmadýðýna bakýlmaksýzýn 30 (Otuz) gün içerisinde ilgili Saðlýk Tesisine cihaz/cihazlarýn montajý ve kurulumu yapýlarak çalýþýr bir vaziyette teslim edilecektir.
d) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþmenin yürürlüðe girmesinden itibaren
3 takvim günü içinde
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.10.2022 - 10:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü Destek Hizmetleri
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Baþkanlýðý Ýhale Salonu (Bahçelievler Mahallesi
Çamlýk Sok No:3 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.
4.1.1.3. Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince
alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine iliþkin bilgiler:
Ýstekli firmalar "Týbbi Cihaz Satýþ, Reklam ve Tanýtým Yönetmeliði" kapsamýnda Yeterlilik
Bilgileri Tablosunda Týbbi Cihaz Satýþ Merkezi Yetki Belgesi'nin tarih ve nosunu belerteceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kiþilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklýk
oranlarýna (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularýna iliþkin bilgiler idarece EKAP'tan
alýnýr.
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgelere iliþkin bilgiler:
a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgelere iliþkin bilgiler,
b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgelere iliþkin bilgiler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerde belirtilen serbest
bölge faliyet belgesine iliþkin bilgiler.
Ýsteklilerin yukarýda sayýlan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgelerdeki
bilgiler ile tevsik edilir.
- Ýstekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
- Ýsteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Kapasite Raporu
- Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Ýmalat Yeterlilik Belgesi,
- Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenmiþ ve
teklif ettiði mala iliþkin Yerli Malý Belgesi,
- Týbbi cihaz üreticisi OEM (OriginalequipmentManafacturer - Original Malzeme Üreticisi)
tarzý ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliðini kazanmýþ ise bu üretime iliþkin sözleþme,
- Aday veya isteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler.
4.3.2. Satýþ sonrasý servis, bakým ve onarýma iliþkin belgeler:
1-Cihaz kalibrasyona tabi deðilse cihazýn kalibrasyona tabi olmadýðýna dair teklifle beraber beyanda bulunulacaktýr.
4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla ilgili belgeler:
1-Teklif edilen ürünler en az 2 (Ýki) yýl garantili olacak ve bu garanti belgesi Türkiye Temsilcisi ve varsa yetki verilen satýcý firma tarafýndan muayene aþamasýnda verilecektir. (veya fatura garanti baþlangýç tarihi olarak belirlenecektir.)
2- Firmalar(ihaleye bayilerin girmesi halinde hem yetkili firma hem bayi fiyat listelerini verecektir.) teklif edecekleri cihaz/cihazlar için en az 10 yýl sureyle geçerli yedek parça fiyat
listesi, ömürlü parça fiyat listesini, Parça halinde bulunan cihazlardan oluþan sistemler
için cihazlarýn ayrý ayrý fiyat listesini ve aksesuar fiyat listesini ayrý ayrý ve cihaz baþýna (ayný cihazýn bir adetten fazla olmasý halinde tek cihaz için) olmak üzere ihale komisyonuna
sunacaklardýr (yedek parça fiyat listeleri, aksesuar fiyat listeleri, Parça halinde bulunan cihazlardan oluþan sistemler için cihazlarýn ayrý ayrý fiyat listesini, ömürlü parça fiyat listeleri ayrý ayrý belirtilecektir). Ýstekliler teklif ettikleri cihazýn yedek parçasý olmamasý halinde
bu durumu teklif dosyalarýnda yazýlý ve onaylý olarak belirteceklerdir. Cihaz baþýna olmak
üzere yedek parça, aksesuar ve ömürlü parçalar (tüp ve sarf malzeme gibi fiyatlar da dahil) için teklif edilen toplam fiyatlar rayiç fiyatlara uygun olacak ve bu bedeller (Yedek parça, aksesuar, ömürlü parçalar, tüp-sarf malzeme fiyatlarý dahil) toplamý cihaz/demirbaþ bedelinin %200 ünü geçmeyecektir. Ayrýca yedek parça, aksesuar ve ömürlü parçalar için tekResmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

lif edilen fiyatlarýn cihaz bedelinin % 200'ünü geçmesi halinde teklif en avantajlý olsa dahi
kabul edilmeyecek ve sýrayla diðer teklifler deðerlendirilecektir. Teklif veren isteklinin distribütör veya üretici firma olmamasý halinde bu belgenin/belgelerin distribütör veya üretici
firma onaylý halleri de muayene aþamasýnda sunulacaktýr. Ýstekli tarafýndan bu listede sehven veya kasten belirtilmeyen yedek ve/veya ömürlü parçalar ücretsiz deðiþtirilecektir..
3-Teklif veren firmalar (ihaleye bayilerin girmesi halinde hem yetkili firma taahhütlerini verecektir.) cihaz bedelinin % 3'ünü geçmemek üzere (ayný cihazýn bir adetten fazla olmasý halinde tek cihaz için) garanti sonrasý yedek parça hariç, %6'sýný geçmemek üzere (ayný cihazýn bir adetten fazla olmasý halinde tek cihaz için) garanti sonrasý yedek parça dahil bir yýl
süreli periyodik bakým bedellerini onaylý bir þekilde teklifle birlikte vereceklerdir. Cihaz bedelinin (%3'ünü / %6'sýný geçmemek üzere) yüzdesi þeklinde belirtilen bir yýllýk periyodik bakým belgeleri de kabul edilecektir. Ýstekliler teklif ettikleri cihazýn periyodik bakým gerektirmemesi halinde de bu durumu teklif dosyalarýnda yazýlý ve onaylý olarak belirteceklerdir.
Aksi halde teklifleri deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr. Ayrýca teklif veren isteklinin distribütör veya üretici firma olmamasý halinde bu belgenin/belgelerin distribütör veya üretici firma
onaylý halleri de muayene aþamasýnda sunulacaktýr. Bir yýllýk periyodik bakým bedeli (yedek
parça hariç) cihaz bedelinin %3'ünü, (yedek parça dahil) cihaz bedelinin %6'sýný geçmesi
halinde teklif en avantajlý olsa dahi kabul edilmeyecek ve sýrayla diðer teklifler deðerlendirilecektir. Ýstekliler, garanti sonrasý süreçlerde periyodik bakým sözleþmesi yapýlmamasý durumunda cihaz bedelinin %1'ini geçmeyecek þekilde hastane içerisinde yapýlacak arýza tespit ve giderim bedellerini muayene aþamasýnda (Distribütör/Üretici onaylý haller dahil) sunacaklardýr (Bir kereye mahsus arýza tespit ve giderim talebi olduðunda arýza tespiti ve giderimi için ayrý ücret alýnmayacaktýr. Arýzanýn giderilmesi için yedek parça gerektiðinde idarenin yedek parçayý ücreti dahilinde piyasadan temininden sonra parçanýn takýlarak arýzanýn giderilmesi iþlemi bir kereye mahsus arýza tespit ve giderim ücretine dahil olacaktýr.).
4) Týbbi Cihaz Yönetmeliði 11. maddesine göre radyasyon yayan cihazlarý sistem ve iþlem
paketi kapsamýnda piyasaya arz eden imalatçýlar TS EN ISO 13485 belgesine sahip olmalýdýr. Ayrýca nihai hali verilen ve kullanýma sunulacak olan cihazlarýn test, kontrol ve kalibrasyonlarýnýn; "Tibbi Cihazlarýn Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkýnda Yönetmelik" kapsamýnda Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu tarafýndan ilgili cihaz için test, kontrol veya
kalibrasyon zorunluluðu baþlatýlmasý halinde bu Yönetmeliðe uygun olarak yetkilendirilen
kuruluþlar tarafýndan, zorunluluk baþlatýlmadýðý durumlarda ise TS EN ISO / IEC 17020
"Çeþitli Tipteki Muayene Kuruluþlarýn Çalýþtýrýlmalarý için Genel Kriterler" standartlarýna
göre akredite olmuþ özel veya kamu kuruluþlarý tarafýndan "Biyomedikal Metroloji Faaliyetleri Kýlavuzu" kapsamýnda yapýldýðý belgelendirilecektir.
5) Týbbi cihazlara satýþ sonrasý hizmeti sunacak kuruluþlardan "TS 12426 Yetkili Servisler
için Kurallar" veya "TS 13703 Özel Servis" standardýna göre hizmet alýnacak cihaz için hizmet yeterlilik belgesine sahip olma þartý aranacaktýr.
6) Týbbi cihaz alýmlarýnda ilgili mevzuatlar kapsamýnda týbbi cihaz kaydýna esas olan tüm
ürün, cihaz, yedek parça, aksesuar, sarf ve yazýlýmlara iliþkin ayrý ayrý ÜTS kayýt barkodlarý yeterlilik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
7) Aday ve istekli týbbi cihaz alýmlarýnda cihazýn, rutin bakým periyodu (sýklýðý), teknik servis modülü, dahili yazýlým sistemi bulunan cihazlar için yazýlýmlarýn eriþim, kullaným yetki
bilgilerine (program kilidi, þifre, ek güvenlik donanýmý gibi), hata kodlarý ve müdahale aþamalarýna iliþkin tedarikçi tarafýndan düzenlenen beyan ve bedelsiz temin edileceðine dair
ihale komisyonuna komisyonun taleb etmesi durumunda yazýlý beyanda bulunacaktýr. Týbbi cihazlarýn tesliminde cihaza ait kullanýcý klavuzlarý, teknik servis klavuzlarý, ve kýsýtlayýcý program kilitleri,þifre vb. hastane yetkililerine teslim edilecektir. Hastanelerden tekrar
talep edilmesi halinde herhangi bir ücret ödenmeden gönderilecektir.
8) Ýsteklilerin teklif verdikleri kalemler Týbbi Cihaz Yönetmeliði (93/42/EEC MDD), Vücuda
Yerleþtirilebilir Aktif Týbbi Cihazlar Yönetmeliði (90/385/EEC AIMDD) veya Vücut Dýþýnda
Kullanýlan (InVitro) Týbbi Taný Cihazlarý Yönetmeliði (98/79/EC IVDD) kapsamýnda ise bu
ürünlerin T.C. Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasý`na (TITUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayýtlý olmasý ve bu ürünlerin kayýt iþlemlerinin Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan tamamlanmýþ olmasý gerekmektedir. Ýsteklilerin bu durumu tevsik etmek üzere ürünlerin
barkod(ürün) numarasýný gösteren TITUBB' nýn veya ÜTS' nin internet sitesinden aldýklarý
belgelerin sayý ve numaralarýný yeterlilik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
9-) Ýsteklilerin T.C. Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasý'na (TÝTUBB) veya Ürün Takip
Sistemine (ÜTS) kayýtlý olmasý zorunludur. Ýstekliler, teklif verdikleri ürünlerin imalatçýsý
veya ithalatçýsý (tedarikçi firma) deðilse, ürünün imalatçýsýnýn veya ithalatçýsýnýn bayisi olduðunu tevsik eden TITUBB' nýn veya ÜTS' nin internet sitesinden almýþ olduklarý belgelere ait bilgileri yeterlilik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.. Elektronik Kamu Alýmlarý
Platformu (EKAP) üzerinden veya TÝTUBB' nýn veya ÜTS' nin internet sitesi üzerinden yapýlan sorgulama sonucunda ihale tarihi itibariyle bayilik kaydý bulunmayan isteklilerin o
kalemlere iliþkin teklifleri deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr.
10-)Ýstekliler tarafýndan teklif edilen ürünler Týbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamýnda deðil
ise Týbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamýnda olmadýðýna dair üretici veya ithalatçý firma tarafýndan düzenlenmiþ beyana ait bilgileri yeterlilik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.3.4. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarýna iliþkin bilgiler ile
teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý:
1-Teknik þartnameye uygunluk belgesi: Firmalar þartname maddelerine ayrý ayrý ve Türkçe olarak þartnamedeki sýraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar ".......marka.......model.....cihazý teklifimizin þartnameye uygunluk belgesi" baþlýðý altýnda teklif veren firmanýn
baþlýklý kaðýdýna yazýlmýþ ve yetkili kiþi tarafýndan imzalanmýþ olmalýdýr.Bu cevaplar orijinal dokümanlarý ile karþýlaþtýrýldýðýnda herhangi bir farklýlýk bulunursa firma ihale dýþý býrakýlacaktýr. 2-Týbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamýnda cihazlarýn veya ürünleri kullanma kýlavuzu ve etiket bilgileri yönetmelikleri uygun olarak Türkçe olacaktýr. Türkçe etiket ve kullanma kýlavuzu bulunmayan týbbi cihazlarýn muayene ve kabul iþlemleri yapýlmayacaktýr.
Yeterlilik tablosuna ekleme yapýlamayacak olan bilgi ve belgeler için ihale komisyonunun
gerek duymasý halinde ihale sonrasýnda istekli firmalardan talep edilecektir.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamýnda % 15 (yüzde on beþ) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr.
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, kýsmý teklif verilebilir.
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:
Teklif fiyatý ihale komisyonu tarafýndan aþýrý düþük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38
inci maddesine göre açýklama istenecektir.
BASIN: 1699953
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157 yýllýk tarihi Veli Paþa Haný'nda Çorum Belediyesi tarafýndan oluþturulan Veli Paþa Kahvecisi, düzenlenen törenle hizmete açýldý.

‘KAHVE ALIÞKANLIKLARINIZI
DEÐiÞTiRMEYE GELiYORUZ'
Çorum Belediyesi tarafýndan restore edilerek turizme
kazandýrýlan 157 yýllýk Tarihi
Veli Paþa Haný içerisinde bir
süredir hizmet veren Veli Paþa
Kahvecisi resmî törenle açýldý.
"Kahve Alýþkanlýklarýnýzý
Deðiþtirmek Ýçin Açýlýyoruz"
sloganýyla açýlýþý gerçekleþtirilen Veli Paþa Kahvecisi'nde
kahve kültürünün yeniden yaþatýlmasý hedefleniyor.
Açýlýþ törenine, Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf
Ahlatcý, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý, Düvenci Belediye
Baþkaný Necmettin Yalçýn,
Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Cemil Çaðlar, meslek odalarý baþ-

kanlarý ve vatandaþlar katýldý.
"TÜRKÝYE'NÝN EN BÜYÜK
HANI VELÝ PAÞA HANI"
Törende bir konuþma yapan Belediye Baþkaný Dr. Halil

Ýbrahim Aþgýn, Veli Paþa Haný'nýn Türkiye'deki en önemli
hanlardan birisi olduðunu belirtti.
Yakýn zamanda hanýn market olarak kullanýldýðýný hatýrla-

tan Baþkan Aþgýn, "Kendi medeniyetimizi, kültürümüzü, tarihi deðerlerimizi Çorum'da yeniden inþa ediyoruz. Tekrar þehrin merkezini, ruhunu, kalbini,
yeniden ihya ediyoruz. Velipaþa Haný'nda bir çok hatýra var.
Hakikaten Velipaþa Haný, Türkiye'de çok önemli Han'lardan
bir tanesi. Özellikle mimari yapýsý bakýmýndan ahþap olmasý
ve bu özelliðiyle Türkiye'nin en
büyük Haný Veli Paþa Haný.
Kervansaray özellikleri de bünyesinde barýndýran gerçekten
tarihe þahitlik etmiþ olan bir
Han. Çorum'un tarihi yazýlsa
Veli Paþa Haný olmadan yazýlamaz. Bu anlamda çok kýymetli bir Han. Birçok sanatçýya,

devlet büyüklerine ev sahipliði
yapmýþ bir Han. 5-6 yýl önce bir
market tarafýndan kullanýlýyordu. Kimsenin buradaki tarihten
haberi yoktu. Belediyemiz buraya el atarak geçtiðimiz günlerde Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýlýmýyla açýlýþý gerçekleþtirildi.
Þehrin merkezinde ayný ilk
günkü gibi 150 yýl önce Han
nasýlsa, hangi duygularla bu
Han açýldýysa bugün de ayný
duygularla açýlýþýný yaptýk" diye
konuþtu.
"EN ÖNEMLÝ ÇALIÞMALARIMIZDAN BÝRÝSÝ
SOSYAL TESÝSLERÝMÝZ"
Sosyal tesislerinin önemine
dikkat çeken Baþkan Aþgýn,
"Çorum Belediyesi olarak yaptýðýmýz önemli çalýþmalarýmýzdan biri de sosyal tesislerimiz.
Hemþehrilerimiz sosyal tesislerimizle ilgili memnuniyetlerini
her fýrsatta dile getiriyor. Bugüne kadar 5 sosyal tesis açtýk.
6'ncý sosyal tesisimizi Veli Paþa Han'ýnda, Veli Paþa Kahvecisi olarak hizmete sunduk. Diðer sosyal tesislerimizdeki fiyatlarýmýz burada da geçerli
olacak. Farklý olarak hemþehri-

lerimize daha fazla kahve çeþidi sunuyoruz. Bu hizmetimizin
hayýrlý olmasýný diliyorum. Tüm
hemþehrilerimizi tarihi bir mekanda kahve içmek için Veli
Paþa Kahvecisine bekliyoruz"
þeklinde konuþtu.
"UYGUN FÝYATA
KALÝTELÝ ZAMAN"
Kahve alýþkanlýklarýný deðiþtirmek için yola çýktýklarýný
dile getiren Aþgýn, "Sosyal Tesislerimizin yaný sýra gençlerimizin uygun fiyata kaliteli zaman geçirebilecekleri dünya
markasý kahveleri geride býrakacak lezzete sahip Veli Paþa
Kahvecisi'ni hizmete sunuyoruz. Kahve alýþkanlýklarýnýzý
deðiþtirmeye geliyoruz sloganýyla hizmet verecek Veli Paþa
Kahvecisi'nin zengin menü içeriðinde geleneksel ve yöresel
lezzetler de yer alýyor. Kendine
özgü sunumu ve uygun fiyatlý
menüleriyle tüm hemþehrilerimizi Veli Paþa Kahvecisi'ne
bekliyoruz" ifadelerini kullandý.
Konuþmalarýn ardýndan açýlýþ duasý ve kurdele kesimi yapýldý. Programa katýlanlara
kahve ve çeþitli ikramlarda bulunuldu.
(Çaðrý Uzun)

Pancar alým fiyatý bin 575 lira
Çorum Þeker Fabrikasý Pancar Alým Fiyatýný açýkladý. Kurum bu sene ton baþýna 1.575 TL'den alým yapacak.
Safi Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çorum Þeker Fabrikasý'ndan çiftçilerin beklediði haber geldi.
Tarým ve Orman Bakaný Prof. Dr. Vahit Kiriþci'nin bu yýlki þeker pancarý alým fiyatýný ton baþýna 1.400 TL olarak açýklamasýnýn ardýndan
Çorum Þeker Fabrikasý bu yýl yapýlacak alýmlarýn 1.575 TL'den yapacaðýný açýkladý.
100 kota tamamlama için ton baþýna 100 lira
ve yine ton baþýna 75 TL küspe primi verilecek.
Toplamda çiftçilere ton baþýna bin 575 lira ödeme yapýlacak.
(Fatih Yýldýrým)

Gülabibey'de silah
konuþtu: Ýki yaralý

Müstakil evden yüzlerce kiloluk çöp çýktý
Çorum'da bir evde yapýlan temizlik sonucunda yüzlerce kiloluk çöp ortaya çýkarýldý.
Çorum Belediyesi, vatandaþlarýn þikayeti üzerine Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir evde temizlik çalýþmasý yaptý. Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri tarafýndan yapýlan temizlik sonucunda evden yüzlerce kiloluk çöp çýkarýldý. Kamyonete yüklenen çöpler, bertaraf edilmek üzere bölgeden uzaklaþtýrýldý. (Fatih Yýldýrým)

Çorum'da doðum günü kutlamasý sýrasýnda pompalý tüfekle açýlan ateþ sonucu 2
kiþi yaralandý.
Alýnan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Hasanpaþa Sokak'ta düzenlenen doðum
günü kutlamasýna katýlan O.G. (24), pompalý tüfekle önce havaya, ardýndan çevreye
rastgele ateþ etti.
Ýhbar üzerine olay yerine polis ve saðlýk
ekipleri sevk edildi.
Açýlan ateþ sonucu yaralanan S.G. (24)
ve S.Ç. (44), saðlýk ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý.
Yaralananlarýn yakýnlarýnca darbedilen
O.G. ise olay yerinde kaçtý. Þüpheli, kýsa
süre sonra polis tarafýndan suç aleti tüfekle yakalandý.
(Haber Merkezi)

