
Osmancýk'ta Ýstiklal
Marþý etkinlikleri 

Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay, Belediye
Baþkaný Ahmet Gelgör ve AK Parti Osmancýk

Ýlçe Baþkaný Þerif Okudan'ýn katýlýmýyla 12
Mart'ta kutlanan Ýstiklal Marþýnýn kabulü ve

Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinliklerinde
sergi, tiyatro gösterisi ve þiir okumalarý gerçek-

leþtirildi. 4’TE

Dünyalý Bir Dosttan
Dünyadan Hikayeler...
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GÜZEL BÝR YEMEK
- YAZISI 2’DE

AÐACA ÇARPAN ARACIN
SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

ZEKERÝYA IÞIK AK PARTÝ'DEN
ADAY ADAYI OLACAK

'TIBBÝYELÝLERÝN KIYMETÝ HER
ZAMAN BÝLÝNMELÝDÝR'3’TE 5’TE 2’DE

DEMOKRAT PARTÝLÝLER
SUNGURLU'DA BULUÞTU 6’DA

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE 14 MART 2023 SALI

www.kesinkarar.com / haber@kesinkarar.com 2 TL

Topuz: Taraftarýn bizi 
yalnýz býrakmayacaðýna 

inanýyorum 
Çorum FK Basýn Sözcüsü Tuðrul Topuz, Kýrmý-
zý-Siyahlý taraftarý kritik Afyon maçýnda tribünde

olmaya çaðýrdý. 10’DA Tuðrul Topuz

AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Yu-
suf Ahlatcý'nýn Milletvekili Aday Adayý
olmak için istifa etmesinin ardýndan ye-
ni Ýl Baþkaný belli oldu. Ýl baþkanýnýn
belirlenmesi için Ankara'ya çaðrýlan Er-
han Akar, Emre Turan, Ali Evlüce ve
Murat Günay, Cumhurbaþkaný Recep

Tayyip Erdoðan ile görüþtü. Görüþme-
de Erhan Akar'ýn Merkez Ýlçe Baþkan-
lýðýnda kalmasýnýn seçim süreci açýsýn-
dan önemli olduðu ifade edildi. AK Par-
ti'nin yeni Çorum Ýl Baþkaný ise Murat
Günay olarak Cumhurbaþkaný Erdo-
ðan tarafýndan belirlendi. (Çaðrý Uzun)

AK Parti’nin yeni
baþkaný belli oldu

Çorum Belediye
Baþkaný Halil Ýbra-
him Aþgýn, Çorum'a
son model beþ yeni
otobüs aldýklarýný
ve bu otobüsler ile

þehirde otobüs 
sayýsýnýn 74'e yük-
seldiðini açýkladý.

Otobüslerden "sarý
civciv" diye bahse-
den Aþgýn, "Belki

de Türkiye'de bir ilki
gerçekleþtirdik" di-
yerek, tüm þehirler-
de özelleþen ulaþým
hizmetlerini kamu-

laþtýrdýklarýna vurgu
yaptý. 12’DE

SARI CiVCiVLERiN 
SAYISI ARTIYOR
Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn. yeni 

alýnan beþ adet son model otobüsleri tanýttý
Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn. yeni 

alýnan beþ adet son model otobüsleri tanýttý Saat Kulesi civarýnda, otobüslerin yanýnda kamera 
karþýsýna geçen Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn,

yaðýþlý havada yaklaþýk beþ dakikalýk bir sunum 
yaparak otobüsler hakkýnda bilgiler verdi.

Kamu alacaklarýna
YAPILANDIRMA
Borçlarýn yapýlandýrýlmasýna iliþkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Teklifin yasalaþmasýnýn ardýndan vergi affýna dair yapýlandýrma baþvurusunun ne za-
man ve nasýl yapýlacaðý merak ediliyor. Yapýlandýrma düzenlemesinden yararlanmak

isteyen borçlular, belirlenen tarihe kadar ilgili idareye baþvuracak. 6’DA

CHP’de 
aday adaylýðý 

süreci baþlýyor
Milletvekilliði genel seçimle-
ri için aday adaylýðý baþvu-

rusu, dün itibariyle baþlayan
CHP'de baþvurular 20 Mart'a
kadar sürecek. Aday adayla-
rýnýn baþvurularýnda 30 bin
lira alýnacak. Bu rakam ka-

dýnlar, gençler ve engelli va-
tandaþlar için 15 bin lira ola-
cak. Aday adaylarýndan ayrý-

ca 3'er bin lira da dosya 
ücreti alýnacak. 6’DA

Vali Mustafa Çiftçi 
gönüllüleri ziyaret etti

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi depremden sonra 
görevlendirildiði Kahramanmaraþ'ýn Afþin Ýlçesi'nde

Esenyurt Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan kurulan
çadýr kentteki ana sýnýfý ve oyun atölyesine giderek 

gönüllüler ile hatýra fotoðrafý çektirdi. 5’TE

HÝTÜ'den deprem 
bölgesi için kan baðýþý

Hitit Üniversitesinin akademik ve idari 
personeli, Türk Kýzýlay ile iþbirliði içerisin-

de baþlatýlan kampanya çerçevesinde
Meslek Yüksekokullarý Kampüsünde kan

baðýþýnda bulundu. 9’DA

Takla atan otomobil
su kanalýna devrildi
Çorum-Kýrýkkale D200 karayolu üzerindeki

Yüksek Ýhtisas Hastanesi yakýnlarýnda
yaðmur sebebiyle kayganlaþan yolda 

kontrolden çýkarak su kanalýna devrilen
araçta bulunan biri çocuk 3 kiþi yaralý 

olarak hastaneye kaldýrýldý. 3’TE

Murat Günay 

AK Parti 
Milletvekili 

Erol Kavuncu



214 MART 2023 SALI

Kahramanmaraþ'ta yaþanan dep-
rem felaketi, Çorum'u da etkiledi. Pa-
zartesi günü öðle saatlerinde yaþanan
7,6'lýk deprem, Çorum'da da hissedil-
di. Okurlarýmýz için deprem sýrasýnda
neler yapýlmasý gerektiðini haberimiz-
de derledik.

Depremlerde can ve mal kayýplarý-
nýn artmasýnýn en önemli nedenlerin-
den biri de sarsýntý sýrasýnda kiþilerin
kendilerini nasýl koruyacaklarýný ve ne
yapmalarý gerektiðini bilmemeleridir.
Peki, deprem anýnda ne yapmanýz ge-
rekiyor? Ýþte yanýtý...

BÝNA ÝÇÝNDEYSENÝZ
1. Kesinlikle panik yapmayýnýz.
2. Sabitlenmemiþ dolap, raf, pen-

cere vb. eþyalardan uzak durunuz.
3. Varsa saðlam sandalyelerle des-

teklenmiþ masa altýna veya dolgun ve
hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandýk
gibi koruma saðlayabilecek eþya yaný-
na çömelerek veya uzanarak kendini-
ze hayat üçgeni oluþturun. Baþýnýzý iki
elinizin arasýna alarak veya bir koruyu-
cu (yastýk, kitap vb) malzeme ile koru-
yun. Sarsýntý geçene dek bekleyin.
Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK,
baþ ve enseyi koruyacak þekilde KA-
PAN, düþmemek için sabit bir yere TU-
TUN hareketini yapýn. Deprem sýra-
sýnda sarsýntý durana kadar olduðunuz
yerde kalýn.

4. Cam, pencere, dýþarýya bakan
duvar ve kapýlardan, aydýnlatma tesi-
satý veya armatürü gibi üzerinize dü-
þecek her tür eþyadan uzak durun. 

5. Sarsýntý baþladýðýnda yataktay-
sanýz orada kalýn. Üzerinize düþecek
aðýr bir eþya yoksa bir yastýkla baþýný-

zý koruyun; varsa en yakýndaki güven-
li alana geçin.

6. Size yakýn çok saðlam ve yüke
dayanýklý bildiðiniz bir kapý deðilse, ka-
pýyý kullanmayýn. Çoðu iç mekan kapý-
sý basitçe inþa edilmiþtir ve sizi koru-
maktan uzaktýr.

7. Merdivenlere ya da çýkýþlara
doðru koþmayýn. Sarsýntý bitene kadar
içeride kalýn, ancak sarsýntý bitince dý-
þarý çýkmak güvenlidir. Sarsýntý sýra-
sýnda binayý terk etmeye çalýþmayýn.

8. Araþtýrmalar, çoðu yaralanmanýn
bina içinde hareket ederken veya dý-
þarý çýkmaya çalýþýrken oluþtuðunu
göstermektedir. 

9. Balkona çýkmayýn.
10. Balkonlardan ya da pencereler-

den atlamayýn.
11. Asansör kullanmayýn.
12. Acil durumlarý ve yangýnlarý bil-

dirmek dýþýnda telefonlarý kullanma-
yýn. kibrit ve çakmak yakmayýn, elek-
trik düðmelerine dokunmayýn.

13. Elektriklerin kesilebileceðinin;
yangýn alarmlarýnýn çalýþabileceðinin
ve yangýn söndürme sistemlerinin
devreye girebileceðinin farkýnda olun 

14. Tekerlekli sandalyede iseniz te-
kerlekleri kilitleyerek baþýnýzý ve boy-
nunuzu korumaya alýn.

15. Mutfak, imalathane, laboratu-
var gibi iþ aletlerinin bulunduðu yerler-
de; ocak, fýrýn vb. cihazlarý kapatýn.
Dökülebilecek malzeme ve maddeler-
den uzaklaþýn.

16. Sarsýntý geçtikten sonra elek-
trik, gaz ve su vanalarýný kapatýn; soba
ve ýsýtýcýlarý söndürün. Diðer güvenlik
önlemlerini alýn; daha önceden hazýr-
lanmýþ acil durum çantasý ile gerekli

olan eþya ve malzemeyi yanýnýza ala-
rak binayý daha önce tespit ettiðiniz
yoldan derhal terk edip toplanma böl-
gesine gidin.

17. Her büyük depremden sonra
mutlaka artçý deprem olur. Artçý dep-
remler zaman içerisinde seyrekleþir ve
büyüklükleri azalýr. Artçý depremler ha-
sarlý binalarda zarara yol açabilir. Bu
nedenle sarsýntýlar tamamen bitene
kadar hasarlý binalara girmeyin.

18. Artçý depremler sýrasýnda da
ana depremde yapmanýz gerekenleri
yapýn.

BÝNA DIÞINDA
AÇIK ALANDAYSANIZ
1. Dýþarýda kalýn.
2. Enerji hatlarýndan, diðer binalar-

dan, direklerden, aðaçlardan ve duvar
diplerinden uzaklaþýn.

3. Açýk arazide çömelerek etraftan
gelen tehlikelere karþý hazýrlýklý olun.

4. Deniz kýyýsýndan uzaklaþýn.
5. Toprak kaymasý, taþ veya kaya

düþebilecek yamaç altlarýnda bulun-
mayýn. Böyle bir ortamda bulunuyor-

sanýz, en seri þekilde güvenli bir orta-
ma geçin. 

6. Binalardan düþebilecek baca,
cam kýrýklarý ve sývalara karþý tedbirli
olun.

7. Toprak altýndaki kanalizasyon,
elektrik ve gaz hatlarýndan gelecek
tehlikelere karþý dikkatli olun.

8. En büyük tehlike binalarýn dýþ
duvarlarýnýn yýkýlmasýdýr. Depremler-
deki ölümlerin önemli bir kýsmýný bina
içinden dýþarý kaçarak enkaz altýnda
kalanlar oluþturabilmektedir. Deprem
sýrasýndaki yer hareketi nadiren ölüme
veya yaralanmaya sebep olur. Dep-
remle ilgili çoðu ölüm çöken duvarlar,
parçalanan camlar ve düþen eþyalar-
dan kaynaklanmaktadýr.

ARAÇ KULLANIYORSAN
1. Araç kara yolunda seyir halin-

deyken sarsýntý olursa ve bulunduðu-
nuz yer güvenli ise ( bina, aðaç, direk-
ler yanýnda, üst geçit altlarýnda dur-
maktan sakýnarak) yolu kapatmadan,
saða yanaþýp durun. 

2. Kontak anahtarýný yerinde býra-

kýp, pencereler kapalý olarak araç içe-
risinde kalýn.

3. Sarsýntýnýn geçmesini ihtiyatla
bekleyin. Depremde hasar gören yol,
köprü ve rampalarý kullanmayýn.

4. Normal trafikten, aðaçlardan, di-
reklerden ve enerji nakil hatlarýndan
mümkün olduðu kadar uzaklaþýn. An-
cak sarsýntý durduktan sonra açýk
alanlara gidin.

5. Araç meskun mahallerde ise ya
da güvenli bir yerde deðilse aracý dur-
durun; kontak anahtarýný üzerinde bý-
rakarak aracý terk edin ve açýk alanla-
ra gidin. Bir tünelin içinde iseniz ve çý-
kýþa yakýn deðilseniz, aracýnýzý durdu-
rup aþaðýya inin ve aracýnýzýn yanýna
yan yatarak ayaklarýnýzý karnýnýza çe-
kin, ellerinizi de baþýnýzýn üstüne ka-
vuþturun.

6. Kapalý bir otoparkta iseniz; ara-
banýzýn dýþýna çýkýp yanýna yatýn. Üze-
rinize yýkýlacak tavan, tünel gibi büyük
kitleler aracý belki ezecek, ama yok et-
meyecektir. Araç içinde olduðunuz tak-
dirde, üzerinize düþen bir parça ile
ezilmenize sebep olabilir. 

ENKAZ ALTINDA KALDIYSANIZ
1. Kibrit ve çakmak yakmayýn.
2. Hareket etmeyin ve toz kaldýr-

mayýn.
3. Aðzýnýzý ve burnunuzu mendil ya

da kýyafetinizle kapatýn.
4. Borulara ya da duvarlara vurarak

yerinizi arama kurtarma ekiplerine bil-
dirmeye çalýþýn ve ýslýk çalýn.

5. Baðýrmayý son çare olarak kulla-
nýn. Çünkü baðýrmak tehlikeli boyutlar-
da toz yutmanýza neden olabilir. 

(Sümeyra Özdoðan)

Deprem anýnda neler yapýlmalý?

Bir köyde uzun süre yaðmur yaðmaz. Tar-
lalarý sulanmayan, kuyularý kuruyan köylü bir
araya gelir. Ertesi sabah, yaðmur duasýna çýk-
mak üzere sözleþirler. Sabah olduðunda köy-
lünün toplandýðý alana bir kýz çocuðu elinde
þemsiyesiyle gelir.

Hikayemiz bu kadar.
Üzerine söylenebilecek çok bir þey de yok

aslýnda.
Yaþama, dileklere, olana ve olacaklara gü-

ven duymak en çok yaptýklarýna güven duy-
mak insanda ne stres býrakýr ne bir üzüntü.
Depresyonu kökünden söküp atacak en etkili
ilaçtýr, insanýn yaptýklarýnýn arkasýnda duruþu.
Attýðý adýmlarýn doðruluðuna duyduðu güven.
Çocuklarý gözlemlerseniz en çok onlarda rast-
larýz bu güvene. Bu yüzden komik gelirler ço-
ðu zaman. Çünkü oyuncak tencerede piþirdik-
leri hayali yemekleri, hayali bir kaþýkla size
tattýrdýktan sonra, gerçekten o lezzeti almaný-
zý bekleyerek bakarlar suratýnýza. Emindirler

yaptýklarýndan. Yaþ ilerledikçe bu eminlik gi-
derek kaybolur. Neyi neden yaptýðýmýzý bilme-
den ezbere, niyetsiz, inançsýz yaparýz genel-
de ne yaparsak. 

Niyet en kadim sihirdir oysa. 
Her hareketin altýndaki niyet yönetir haya-

tý. 
Bizse büyüdükçe harekete olan inancýmýzý

giderek kaybeder bir yýðýn yapýlmasý gereken-
ler listesini sýrasýyla gerçekleþtirerek yaþayýp
gideriz ömrümüzü. Uyanýp yataktan kalkmak-
la baþlar mekanik hareketler. Bütün gün yapýl-
masý gerekenler listesine tik atarak akþamý
getiririz. Hareketleri mekanik olmaktan çýkar-
tacak þey niyettir. Hatýrlamaktýr neyi neden
yapýyor olduðumuzu. Anlam katmaktýr elin,
ayaðýn, dudaklarýn hareketlerine.

Niyet bir binanýn temeli gibidir. 
Ýnanç bu temel üstüne inþa edilir. 
Ýkisi bir araya geldiðinde yaþanýlasý bir ha-

yat meydana gelir.

Sevgiyle yapýlan yemekler gibi. Sevgisini
yemeðe katan kiþi, o yemeðin baþýna güzel
bir yemek yapmak üzere geçmiþ ve dokundu-
ðu her yiyeceðe sihrini geçirmiþtir. Dokun-
muþtur malzemelerine, kokularýný almýþtýr, ke-
silirken çýkan seslerini duymuþtur. O an ora-
dadýr. Kendini katmýþtýr yemeðine.

Çýkan sonuç enfestir.
Hayatta böyledir niyet ekmezsek, inanç

katmazsak ve tüm benliðimizle kendimizi koy-
mazsak ortaya baþýmýza nerde ne geleceði
belli olmayan tesadüfler dizisi bir ömür süre-
riz. Kötü piþirilmiþ lezzetsiz bir yemek durur
önümüzde. Aðzýmýzda kötü bir tat býrakan, mi-
demizi aðrýtan. Yemeðe kýzarýz piþireni unu-
tup. 

Sihir yap hayatýna. 
Niyetin olsun. 
Ýnancýn olsun.
Sevdiklerinle yenecek güzel bir yemeðin

olsun.

Zehra SAYIL

Güzel Bir Yemek
Dünyalý Bir Dosttan
Dünyadan Hikayeler...

Atatürkçü Düþünce Derneði Çorum Þube
Baþkaný Uður Demirer, 14 Mart Týp Bayramý ne-
deniyle bir açýklama yaparak, týbbiyelilerin sade-
ce salgýn ya da deprem dönemlerinde deðil, her
zaman kýymetlerinin bilindiði, haklarýnýn verildiði
çalýþma koþullarýna kavuþmalarýný diledi.

14 Mart Týp Bayramý'nýn tarihçesi hakkýnda
bilgiler veren Demirer, "Týbbiyeli Hikmet cesaret
ve yurtseverliði ile ulusumuzun
özgürlük ve gönenci için meslek-
lerini icra eden deðerli hekimleri-
mizin Týp Bayramý'ný kutluyoruz"
dedi.

Uður Demirer'in konuyla ilgili
açýklamasý þu þekilde:

"14 Mart; Týbbiye öðrencileri-
nin okullarýna yerleþen emperya-
list iþgalcilerin gözleri önünde As-
keri Týbbiye cephesine Türk Bay-
raðý asarak sergiledikleri vatanse-
ver protesto eylemi ile Týp Bayramý olmuþ kutlu
gündür.

14 Mart 1919, ''cebren ve hile ile aziz vataný-
nýn bütün kaleleri zapt edilmiþ, bütün tersanele-
rine girilmiþ, bütün ordularý daðýtýlmýþ ve memle-
ketinin her köþesi bilfiil iþgal edilmiþ, fakrü zaru-
ret içinde harap ve bitap düþmüþ'' bir milletin ev-
latlarý olan Askeri Týbbiyelilerin esaret ve zillet
zincirlerine mahkum olmama kararlýlýklarýnýn ete
kemiðe büründüðü ilk özgürlük adýmý ve Milli
Mücadele'nin Ýstanbul'da çakan ilk kývýlcýmýdýr.

Osmanlý Devleti'nin ömrünü sonlandýran
Mondros Mütarekesi'nin 30 Ekim 1918'de imza-
lanmasýndan sadece 15 gün sonra, 13 Kasým
1918'de Ýstanbul iþgal edildi ve hemen ardýndan
Ýngilizler Askeri Týbbiye binasýný karargâh olarak
kullanmaya baþladýlar. Yatakhaneleri Ýngilizlere
verilen öðrenciler tavan arasýndaki ot þiltelerde
yatmak zorunda býrakýldýlar. Geceleri tuvaletler
Ýngiliz askerlerine ayrýldý. Týbbiyeliler için de ta-
van arasýna idrar kovalarý konuldu. Aþaðýlama o
boyuta vardý ki, askeri üniforma giymeleri de ya-
saklanan öðrencilerden sivil kýyafeti olmayanlar

pijamalarý ya da gecelik entarileri ile derslere gir-
mek zorunda kaldýlar. 

Ýþgalciler Mütareke Ýstanbul'unda her türlü
toplantýyý yasakladýklarý için öðrenciler Okul Ko-
mutaný aracýlýðý ile Týphane-i Amire'nin (sonra
Askeri Týbbiye-i Þahane) kuruluþ günü olan 14
Mart 1827'nin yýldönümünde bir bilimsel toplantý
düzenleme izni aldýlar. Öðrencilerden Sýrrý, Ka-

zým, Ýsmail, Yusuf, Müfit ve Hikmet
bu bilimsel (!) toplantýyý iþgali pro-
testo eylemi olarak deðerlendir-
mek üzere harekete geçtiler. Bü-
yük katýlýmla yapýlan toplantý es-
nasýnda önceden okulun iki kulesi
arasýna gizlice astýklarý, açýldýðýn-
da tüm cepheyi kaplayan Türk
Bayraðý'ný öðrencilerin alkýþlarý ve
Ýngilizlerin þaþkýn bakýþlarý arasýn-
da çatýdan aþaðýya býraktýlar.

Sonradan Týp Bayramý olarak
kutlanacak bu þanlý direniþ eyleminden sadece
2 ay sonra Mustafa Kemal Paþa Samsun'a çýktý
ve 22 Haziran 1919'da yayýnladýðý Amasya Ge-
nelgesi ile Eylül ayýnda Sivas'ta ulusal bir kon-
gre toplanmasý çaðrýsý yaptý. Týbbiyeliler bu kon-
greye harçlýklarýndan toplayabildikleri para ile
sadece Hikmet'i delege olarak gönderebildiler.
Delegelerin bir kýsmýnýn kurtuluþun emperyal
devletlerin mandasýna girmekle mümkün olaca-
ðý yolunda konuþmalar yapmasý üzerine söz
alan Týbbiyeli Hikmet Mustafa Kemal'e hitaben
"Paþam, murahhasý bulunduðum týbbiyeliler be-
ni buraya istiklâl davamýzý baþarma yolundaki
mesaiye katýlmak üzere gönderdiler, mandayý
kabul edemem. Eðer kabul edecek olanlar var-
sa, bunlar her kim olurlarsa olsunlar þiddetle red
ve takbih ederiz. Farz-ý muhal, manda fikrini siz
kabul ederseniz, sizi de reddeder, Mustafa Ke-
mal'i vatan kurtarýcýsý deðil, vatan batýrýcýsý ola-
rak adlandýrýr ve tel'in ederiz" dedi. Bunun üzeri-
ne Mustafa Kemal Paþa "Efendiler, gençliðe ba-
kýn; Türk millî bünyesindeki asil kanýn ifadesine
dikkat edin! Gençler, vatanýn bütün ümit ve istik-

bali size, genç nesillerin anlayýþ ve enerjisine
baðlanmýþtýr" dedikten sonra Hikmet'e dönerek
"Evlat müsterih ol! Gençlikle iftihar ediyorum ve
gençliðe güveniyorum. Biz azýnlýkta kalsak dahi
mandayý kabul etmeyeceðiz. Parolamýz tektir ve
deðiþmez: Ya Ýstiklâl Ya Ölüm!" diyerek sözlerini
tamamladý. 

Büyük Önder, 1919 Eylül'ünün o kapkara
günlerinde, ortada henüz hiç bir olanak yokken,
devlet yokken, ordu yokken, silah yokken, her
tarafý düþman, hain ve yoksunluklar kaplamýþ-
ken Týbbiyeli Hikmet'te gördüðü Millet inancýna
ve baðýmsýzlýk aþkýna dayanarak yaptýðý bu ko-
nuþmayla, cesaret ve kararlýlýðý yanýnda "Umut-
suz durum yoktur. Umutsuz insanlar vardýr. Ben
hiçbir zaman umudumu kaybetmedim." deyiþi-
nin içtenliðini de ortaya koymuþtur. Ulusal Ba-
ðýmsýzlýk Savaþýmýzý zafere ulaþtýran bu irade,
bu cesaret, bu kararlýlýktýr. 14 Mart 1919'da Ýs-
tanbul'da iþgale karþý direniþin fitilini ateþleyen
Týbbiyeli Hikmetler de, Atatürk'ün 20 Ekim
1927'de Büyük Nutuk'unu bitirirken "Ey Türk
Gençliði" sesleniþiyle Cumhuriyeti ve devrimleri
emanet ettiði namuslu vatan evlatlarýnýn ilklerin-
dendir.

1911 Trablusgarp'ýndan 1922' Ýzmir'ine uza-
nan 12 yýllýk dönem, Türk Ulusu için olduðu gibi,
Týbbiye için de çok netameli, çok meþakkatli bir
dönem olmuþtur. Bu dönemin birbiri ardýna pat-
layan savaþlarýnda Týbbiyeliler de cepheden
cepheye koþmuþ, büyük bedeller ödemiþ, hatta
1921 yýlýnda bütün öðrencileri þehit olduðundan
mezun bile verememiþtir. Türk Ulus'unun dün ol-
duðu gibi bugün de nice Týbbiyeli Hikmetleri var-
dýr.

Atatürkçü Düþünce Derneði olarak; Týbbiyeli
Hikmet cesaret ve yurtseverliði ile Ulusumuz 'un
özgürlük ve gönenci için mesleklerini icra eden
deðerli hekimlerimizin Týp Bayramý'ný kutluyor,
sadece salgýn ya da deprem dönemlerinde de-
ðil, her zaman kýymetlerinin bilindiði, haklarýnýn
verildiði çalýþma koþullarýna kavuþmalarýný dili-
yoruz." (Haber Merkezi)

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardýmcýsý
Mehmet Fatih Kacýr, Türkiye'nin yerli otomo-
bili Togg'la ilgili heyecanlandýran geliþmeyi
duyurdu. Kacýr, "Bugün Türkiye otomotivde
Avrupa'nýn dördüncü, dünyanýn 14. büyük
üreticisi oldu. Þimdi önümüzde büyük bir fýr-
sat penceresi var. Bu hafta Allah'ýn izniyle
Türkiye'nin otomobili Togg satýþa çýkýyor ola-
cak. Önümüzdeki günlerde Togg milletimizle
buluþuyor olacak." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardýmcýsý
Mehmet Fatih Kacýr, MÜSÝAD Genel Merkez
binasýnda gerçekleþtirilen Genç MÜSÝAD'ýn
15. Olaðan Genel Kurulu'nda konuþtu.

"BU HAFTA TOGG SATIÞA ÇIKIYOR"
Türkiye'nin büyük bir atýlým, hamle içinde

olduðunu dile getiren Kacýr, "Türkiye bugün
bölgesinin parlayan üretim üssü haline gel-
miþ durumda. Bugün Türkiye otomotivde Av-
rupa'nýn dördüncü, dünyanýn 14. büyük üreti-
cisi oldu. Þimdi önümüzde büyük bir fýrsat
penceresi var. Bu hafta Allah'ýn izniyle Türki-
ye'nin otomobili Togg satýþa çýkýyor olacak.
Önümüzdeki günlerde Togg milletimizle bulu-
þuyor olacak. Togg'la birlikte yeni bir yolculu-
ða çýkacaðýz. Bu sadece bir markanýn, bir þir-
ketin yolculuðu deðil, bu sadece bir otomobil
yolculuðu da deðil, bu mobilite ekosisteminde
yükselen yýldýz olma iddiasý taþýyan Türki-
ye'nin yolculuðu olacak." yorumunu yaptý.

"REKABETÇÝ ÞEKÝLDE 
DÜNYA PAZARLARINA BU 
TEKNOLOJÝLERÝ ÝHRAÇ EDECEK"
"Bu yüksek teknolojide sadece savunma

sanayisinde deðil, tüm sivil alanlarda küresel
liderliðe oynayan Türkiye'nin yolculuðu ola-
cak." ifadesini kullanan Kacýr sözlerini þöyle
sürdürdü: "Togg sadece dünyanýn en baþarý-
lý elektrikli otomobil markalarýndan biri olma-
yacak, beraberinde çok sayýda teknoloji giri-
þiminin doðmasýna vesile oluyor olacak.
Togg'un otonom sürüþ yazýlýmlarýný, Togg'un
elektrikli araç yazýlým ve donanýmlarýný yine
bu ülkenin milli þirketleri geliþtiriyor ve reka-
betçi þekilde dünya pazarlarýna bu teknoloji-
leri ihraç ediyor olacak. Biz tarih boyunca id-
dia sahibi olmuþ bir ülkeyiz. Tarih boyunca id-
diasýnýn arkasýnda dimdik durmuþ bir milletiz
ve son 20 yýlda kazana geldiðimiz bu iddi-
adan Allah'ýn izniyle asla vazgeçmeyeceðiz." 

(Haber Merkezi)

SANAYÝ VE TEKNOLOJÝ BAKAN YARDIMCISI KACIR:

‘Týbbiyelilerin kýymeti
her zaman bilinmelidir'

BU HAFTA TÜRKÝYE'NÝN 
OTOMOBÝLÝ TOGG SATIÞA

ÇIKIYOR OLACAK

Uður Demirer
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ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN 
Ýþin Niteliði, Yeri ve Miktarý: Ýlimiz Üçtutlar Mahallesinde, 4915 Ada 1 nolu Parselde bulunan ve Mül-
kiyeti Belediyemize Geçen Eski Okul binasýnýn yýkýmýna ait 14,30 x 38,50 mt boyutlarýnda iki katlý bi-
nanýn, enkazýndan çýkacak ekonomik deðer ifade eden malzemeler karþýlýðý yýkým ihalesi 2886 sayý-
lý Devlet Ýhale Kanununun 35/c Maddesine istinaden Açýk Teklif Artýrma Usulü ile yapýlacaktýr.
Þartname: Þartname ve ekleri Belediyemiz Fen Ýþleri Müdürlüðünden 500,00 TL karþýlýðýnda temin
edilebilir ve görülebilir.
Ýhale Tarihi ve Yeri: 27.03.2023 Pazartesi günü saat: 14.30'da Çorum Belediyesi Konferans Salo-
nunda (Yeni Belediye Binasý B Blok 5. Kat) ve Encümen huzurunda yapýlacaktýr.
Tahmini Bedeli: 32.071,43 TL Geçici Teminatý: 963,00 TL
Ýsteklilerde Aranan Belgeler: 1)Nüfus cüzdan sureti ve Ýkametgah belgesi (2023 yýlý onaylý) yada
T.C. Kimlik Numaralarýný ihtiva eden "Nüfus Cüzdaný",   "Sürücü Belgesi" veya "Pasaport" ibrâzý (Ger-
çek kiþiler)
2)Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu 2023 yýlý içerisinde alýnmýþ Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek
Odasý belgesi vermesi,
a)Gerçek kiþi olmasý halinde 2023 yýlý içerisinde alýnmýþ Ticaret ve Sanayi Odalarý veya ilgili Meslek
Odalarý veya Esnaf Zanaatkarlar Odalarý siciline kayýtlý olduðunu gösterir belge,
b)Tüzel kiþi olmasý halinde mevzuatý gereði tüzel kiþiliðin idare merkezinin bulunduðu yer mahkeme-
sinden veya siciline kayýtlý olduðu Ticaret ve Sanayi Odasýndan veya benzeri bir makamdan 2023 yý-
lý içerisinde alýnmýþ tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðuna dair belge,
c)Ortak giriþim olmasý halinde ortak giriþimi oluþturan gerçek veya tüzel kiþilerin her birinin (a) ve (b)
deki esaslara göre temin edecekleri belge
3)Ýmza Sirkülerini Vermesi
a)Gerçek kiþi olmasý halinde noter tasdikli imza beyannamesi
b)Tüzel kiþi olmasý halinde tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri
c)Ortak giriþim olmasý halinde, ortak giriþimi oluþturan gerçek kiþi veya tüzel kiþilerin her birinin (a)
ve (b) fýkralarýndaki esaslara göre temin edecekleri belge,
4)Ýstekliler adýna vekaleten ihaleye iþtirak ediliyor ise, istekli adýna vekalet verilen kimselerin noter
tasdikli vekaletnameleri ve vekalat alan kiþinin noter tasdikli imza beyannamesi
5)963,00TL (Dokuzyüzatmýþüç Türk Lirasý) Tutarýnda Geçici Teminat ve þartname bedelinin yatýrýldý-
ðýna iliþkin makbuz
6)Söz konusu yýkým iþinin gerçekleþtirilmesi için isteklinin;
6.1 Aþaðýda cinsleri, kapasiteleri ve miktarlarýný belirten Yapý araçlarý taahhütnamesi ve kira sözleþ-
meleri (noter onaylý), Yapý araçlarý kendi malý ise yapý araçlarý bildirisi ve ruhsat fotokopileri,
a) En az 1 adet Eskavatöre sahip olduklarýný veya kiraladýklarýný gösteren belge,
b)En az 1 adet yükleyici makinaya sahip olduklarýný veya kiraladýklarýný gösteren belge,
c)En az 1 adet sulama aracý ve arazöz (monitör ve tabanca) sahip olduklarýný veya kiraladýklarýný gös-
teren belge,
d) En az 2 adet kamyona sahip olduklarýný veya kiraladýklarýný gösteren belge,
6.2 Yýkým Ekibinde Bulunmasý gereken asgari Teknik personel;
Ýstekli iþin yürütümü sýrasýnda yýkým ekibinden, iþin tekniðine göre yapýlmasýndan, çalýþanlarýn ve
çevre güvenliðinden, Belediye ile gerekli koordinasyonu saðlamasýndan sorumlu en az 3 yýl deneyim-
li, Ýþ güvenliði uzmaný olarak 1 (bir) adet C sýnýfý sertifikalý personel bulunduracaktýr. Yeterli sayýda yý-
kým personeli, yeterli sayýda iþ makinesi operatörü, istihdam etmesi ya da istihdam edebilecek du-
rumda olmasý gerekmektedir.
Ortak giriþim olmasý halinde bu þartlarý, ortak giriþimi oluþturan gerçek kiþi veya tüzel kiþilerin birinin
tek baþýna veya ortaklarýn birlikte saðlamasý yeterli kabul edilir.
7)Ýsteklilerin ortak giriþim olmasý halinde iþ ortaklýðý beyannamesi ile ortaklarca imzalý ortaklýk sözleþ-
mesi, (ihale üzerinde kaldýðý takdirde noter tasdikli ortaklýk sözleþmesi verilir.) Ayrýca Ortaklýðýn bü-
tün ortaklarý idare ile yapacaklarý ihale sözleþmesini þahsen veya vekilleri vasýtasýyla imzalayacak-
lardýr.
8)2886 ve 4734 Sayýlý kanununa göre ihalelerden yasaklý olmadýðýna dair belge (Ekap.kik.gov.tr alý-
nabilir.)
*Ýstekliler, yukarýda sayýlan belgelerin aslýný veya aslý idarece görülmüþtür onaylý örneklerini
veya noter tasdikli örneklerini vermek zorundadýr.
*Ýhaleye katýlacaklarýn, ihalenin yapýlacaðý saatten önce yukarýda istenen belgeleri eksiksiz
olarak tamamlayýp, ihale komisyonuna teslim etmeleri þarttýr. Keyfiyet ilan olunur.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1795383

Çorum-Kýrýkkale karayolunda yaðmur sebe-
biyle kayganlaþan yolda kontrolden çýkan oto-
mobilin takla atarak su kanalýna devrildiði kaza-
da 1'i çocuk 3 kiþi yaralandý.

Kaza, akþam saatlerinde Çorum-Kýrýkkale
D200 karayolu üzerindeki Yüksek Ýhtisas Hasta-
nesi yakýnlarýnda meydana geldi. Edinilen bilgi-
ye göre, Ahmet Ç. idaresindeki 06 BU 1271 pla-
kalý otomobil, yaðmur sebebiyle kayganlaþan
yolda kontrolden çýkarak su kanalýna devrildi.
112 Acil Çaðrý Merkezi'ne yapýlan ihbarla olay

yerine saðlýk ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza-
da yaralanan Özlem Ç. (23), Zeynep Ö. (53) ve
Buket Ç. (9), ambulanslarla Týp Fakültesi Hasta-
nesi'ne kaldýrýldý.

Acil serviste tedavi altýna alýnan yaralýlarýn
saðlýk durumlarý iyi olduðu öðrenildi. Sürücü Ah-
met Ç. ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Maddi hasarýn oluþtuðu otomobil, polis ekiple-
rince yapýlan çalýþmanýn ardýndan çekici yardý-
mýyla otoparka kaldýrýldý. Kazaya iliþkin incele-
me baþlatýldý. (ÝHA)

TFF Tahkim Kurulu Üyesi Av.
Fatih Maden'in babaannesi, Be-
lediye Baþkan Yardýmcýsý Lemzi
Çöplü'nün teyzesi Haným Ma-
den hayatýný kaybetti.

95 yaþýnda yaþamýný yitiren
Haným Maden'in cenazesi ikindi
namazýný müteakip kýlýnan ce-
naze namazýnýn ardýndan Ulu
Mezarlýk'ta topraða verildi.

(Haber Merkezi)

Çorum'da yol kenarýndaki aðaca çarpan
hafif ticari aracýn sürücüsü yaralandý.

Umut Can S. idaresindeki 19 ABA 974 pla-
kalý hafif ticari araç, Yavruturna Mahallesi Kýb-
rýs Caddesi'nde yol kenarýndaki aðaca çarptý.

Ýhbar üzerine olay yerine polis ve saðlýk
ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü saðlýk ekipleri-
nin ilk müdahalesinin ardýndan Hitit Üniversi-
tesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastane-
si'ne kaldýrýldý.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek yönlü
saðlandý. 

(AA)

Hazine ve Maliye Bakanlýðý’nýn 2022 yý-
lý faaliyet raporunda Risk Analizi Genel Mü-
dürlüðü bünyesinde, gayrimenkul sektörün-
deki vergi kayýp kaçaðýný önlemek için yapý-
lanlar paylaþýldý. Bu kapsamda gayrimenkul
kira geliri elde eden ve gelirini beyan etme-
yen veya eksik beyan eden kiþilere iliþkin
analiz çalýþmasý da yürütüldü. Bakanlýk
bünyesinde, riskli sektör ve mükellefleri da-
ha hýzlý þekilde tespit edebilmek için geliþti-
rilen RADAR sistemiyle 2022 yýlýnda 917
bin 475 mükellefi analize tabi tuttu. Baþta
gayrimenkul sektörü, araç alým satýmý ya-
panlar, bayi ve galericiler, akaryakýt, turizm,
kozmetik ve gýda sektöründe; gerçek ve tü-
zel kiþilerin tespiti yapýlarak ilgili denetim bi-
rimlerine listeleri verildi.

HAKSIZ FÝYAT ARTIÞI
Çalýþmalar kapsamýnda gayrimenkul

sektöründe haksýz fiyat artýþýna sebebiyet
vererek sektördeki arz talep dengesini
olumsuz etkileyen ve ayný zamanda vergi-
sel yükümlülüklerini yerine getirmeyen em-
lakçýlar özelinde de analiz çalýþmalarý yürü-
tüldü. Gerçekleþtirilen çalýþmalarý sonucu
134 bin 699 mükellef analize tabi tutuldu,
26 bin 430 mükellefin bildirimi þüpheli bu-
lundu ve ilgili denetim birimleri ile paylaþýl-
dý. Motorlu araç alým-satýmý risk analiz ça-
lýþmasý kapsamýnda ise 122 bin 364 mükel-
lef analize tabi tutulurken, piyasada spekü-
lasyona sebebiyet veren ve aralarýnda bayi,
galerici ve þahýs da olan 99 bin 296 mükel-
lef, haklarýnda gerekli iþlemlerin yapýlmasý
için ilgili birimlerle paylaþýldý.

GIDADA DENETÝM
Gýda sektöründe faaliyet gösteren mü-

kellefler de imalat, toptan ve perakende
vergi kayýp ve kaçaðý açýsýndan deðerlendi-
rildi. Risk analizi çalýþmalarý sonucunda,
372 bin 636 mükellef analize tabi tutuldu, 7
bin 497 mükellef ilgili birimlerle paylaþýldý. 

(Haber Merkezi)

MÜSÝAD Genel Baþkaný Mahmut Asmalý,
Kahramanmaraþ merkezli depremler dolayý-
sýyla yardýmlaþmanýn önemine iþaret ederek,
iþ dünyasýný kadim geleneklerden bir miras
olan Karz-ý Hasen anlayýþýna destek olmaya
çaðýrdý. Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Der-
neði (MÜSÝAD) Genel Baþkaný Mahmut As-
malý, sosyal medya hesabýndan yaptýðý açýk-
lamada, Kahramanmaraþ merkezli þiddetli
depremler sonrasý afet bölgesinde ticaret ha-
yatýnýn yeniden ayaða kaldýrýlmasý için atýlan
adýmlarý deðerlendirdi.

Bölgedeki iþ ve ticaret hayatýnýn önemine
dikkati çeken Asmalý, MÜSÝAD'ýn depremden
etkilenen üyelerine Karz-ý Hasen anlayýþý ile
destek olduðunu belirtti.

Asmalý, bu kapsamda bölgedeki MÜSÝAD
üyelerine faizsiz veya hibe sermaye desteði
saðladýklarýný ifade ederek, iþ dünyasýný da
Karz-ý Hasen anlayýþýný desteklemeye ve yay-
gýnlaþtýrmaya davet etti. MÜSÝAD Baþkaný
Asmalý, þu ifadeleri kullandý:

"Afet bölgesinde depremden etkilenen va-
tandaþlarýmýza yönelik kapsamlý çalýþmalarý-
mýzýn yanýnda, bölgedeki iþ ve ticaret hayatý-
nýn yeniden ayaða kaldýrýlmasý için MÜSÝAD
Karz-ý Hasen Sandýðý ile bölgedeki üyelerimi-
ze sermaye desteði saðlýyoruz. Bununla bir-
likte üyelerimizden alýnan zorunlu aidatlarý da
Karz-ý Hasen anlayýþýyla bu sandýða aktara-
rak, böylesi felaketlerde ve ihtiyaç halinde fa-
izsiz veya hibe olarak afetten etkilenen ve za-
rar gören üyelerimizin kullanýmýna sunuyor,
öz kaynaklarýný destekliyoruz.

Bu vesileyle iþ dünyamýzý kadim gelenek-
lerimiz ve yardýmlaþma kültürümüzden miras
Karz-ý Hasen anlayýþýný desteklemeye ve yay-
gýnlaþtýrmaya davet ediyorum. Gün bir ve be-
raber olma günüdür. Yaralarýmýzý birlikte sara-
cak, beraber ayaða kalkacaðýz." 

(Haber Merkezi)

TAKLA ATAN OTOMOBiL
SU KANALINA DEVRiLDi

Mahmut Asmalý

MÜSÝAD'dan 
iþ dünyasýna 

yardým çaðrýsý

Maden 
ailesinin 
acý günü

RADAR riskli
mükelleflerin peþinde

Aðaca çarpan aracýn
sürücüsü yaralandý
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Ýçiþleri Bakanlýðý 81 Ýl Valiliði-
ne "Ýçiþleri Bakanlýðý, Mer-
kez/Taþra Teþkilatý Planlamasý",
"Oy Verme Günü Alýnacak Tedbir-
ler", "Oy Verme Günü ve Sonra-
sýnda Alýnmasý Gereken Tedbir-
ler" ve "Diðer Hususlar" konu
baþlýklarýný içeren toplam 61

maddelik "Seçim Tedbirleri Ge-
nelgesi" gönderdi. Seçim genel-
gesinde sosyal medya üzerinden
deprem sürecini suistimal ve de-
zenformasyonlara karþý kolluk bi-
rimlerince "biliþim suçlarý ile mü-
cadele ekipleri"nin görevlendirile-
ceði ifade edildi.

Genelgede, Cumhurbaþkanlý-
ðý ve Milletvekili Genel Seçimleri-
nin yenilenmesine iliþkin Cumhur-
baþkaný Kararýna istinaden Yük-
sek Seçim Kurulunun kararýnýn;
Cumhurbaþkanlýðý ve 28'inci Dö-
nem Milletvekili Genel Seçimleri-
nin 14 Mayýs 2023 Pazar günü,

Cumhurbaþkaný Seçiminin ikinci
oylamaya kalmasý durumunda 28
Mayýs 2023 Pazar günü yapýlma-
sý yönünde olduðu belirtildi. Bu
kapsamda seçimlerin huzur ve
güven ortamý içerisinde gerçek-
leþmesi için alýnan tedbirlerin göz-
den geçirilmesi ve mahallin þartla-

rýna göre ilave tedbirlerin alýnma-
sýnýn büyük önem arz ettiði ifade
edilerek, oy verme günü öncesin-
de, sýrasýnda ve sonrasýnda alý-
nan tedbirler þu þekilde sýralandý:

SEÇÝM KOORDÝNASYON 
KOMÝSYONU OLUÞTURULDU

Görevli kurumlar arasýnda ko-
ordinasyon ve iþ birliðinin saðlan-
masý, ülke çapýnda seçimle ilgili
her türlü tedbirin gözden geçiril-
mesi ve takibi, seçim ile ilgili olay-
larýn anlýk paylaþýmý, seçim takvi-
mi süresince istihbar edilen olay-
lara iliþkin proaktif bir þekilde ted-
birler geliþtirilmesi amacýyla Ýçiþ-
leri Bakanlýðý bünyesinde Seçim
Koordinasyon Komisyonu oluþtu-
ruldu. Ayrýca tüm illerde Vali yar-
dýmcýsý baþkanlýðýnda ve valiler-
ce belirlenecek sayýda üyeden
oluþan "Seçim Koordinasyon
Merkezi" kuruldu. Bu merkezler
Bakanlýk Seçim Koordinasyon
Komisyonu ile sürekli iletiþim ha-
linde bulunacak. Meydana gelen
olaylarýn anlýk takip ve koordine
edilmesi amacýyla Ýçiþleri Bakan-
lýðý Güvenlik ve Acil Durumlar Ko-
ordinasyon Merkezi (GAMER) ile
81 ilde bulunan GAMER'ler 7/24
esasýna göre faaliyet gösterecek.

Ýçiþleri Bakan Yardýmcýsý baþ-
kanlýðýnda Adana, Ankara, Antal-
ya, Diyarbakýr, Erzurum, Ýstanbul,
Ýzmir, Trabzon illerimizde 81 ilimi-
zi kapsayacak þekilde Seçim Gü-
venliði Bölge Toplantýlarý düzenle-
necek.

Valiler tarafýndan güvenlik bi-
rim amirleri ve diðer yetkililerin
katýlýmýyla illerde seçim güvenliði
toplantýlarý yapýlacak, önceki se-
çimlerde meydana gelen olaylar
göz önünde bulundurularak risk
analizleri çerçevesinde Ýl Seçim
Güvenlik Planlarý hazýrlanacak.
Bu plan kapsamýnda tüm kolluk
birimleri tam bir iþbirliði ve enteg-
rasyon içerisinde bulunularak alý-
nan güvenlik tedbirlerinin daha
geniþ kitlelere iletilmesini saðla-
mak amacýyla yerel basýn men-
suplarýyla basýn toplantýlarý dü-
zenlenecek.

SOSYAL MEDYA
PROVOKASYONLARINA
MÜDAHALE EDÝLECEK
Sosyal medya platformlarý

üzerinden özellikle 11 ilimizde yý-
kýcý etkisi oluþan deprem sürecini
suistimal ve hassas konular üze-
rinden yapýlabilecek olasý dezen-
formasyon, "seçim suçlarý" ile
"provokatif paylaþýmlarý" takip et-
mek amacýyla kolluk birimlerince

"biliþim suçlarý ile mücadele ekip-
leri"nin görevlendirilecek, suç un-
suru tespiti halinde gerekli ad-
li/idari iþlemler ivedilikle yapýla-
cak.

SEÇÝM GÜNÜ DEVRÝYE SAYISI
ARTIRILACAK

Oy verme günü emniyeti ve
asayiþi saðlamakla görevli olanlar
dýþýnda hiçbir kimsenin silahýný
taþýmasýna izin verilmeyecek. Oy
kullanýlacak alanlara seyyar satýcý
ve araç giriþine müsaade edilme-
yecek. Vatandaþlarýn sandýk çev-
resine ulaþýmlarýný saðlayacak
önlemler alýnacak, vatandaþ ira-
desini baskýyla etkilemeye yöne-
lik giriþimlere asla müsaade edil-
meyecek. Oy verme günü vatan-
daþlarýn sandýk çevresine gidiþ
ve geliþ yollarý ile sandýk baþlarýn-
da çýkabilecek olaylarýn engellen-
mesi için tüm sandýk bölgelerinde
gerekli güvenlik tedbirleri alýna-
cak. Motorlu ve yaya devriyelerin
yer ve sayýlarý artýrýlacak.

Oy verme günü alkollü içki sa-
týlmamasý ve oy verme süresince
bütün umumi eðlence yerlerinin
kapalý kalmasýna yönelik dene-
timler gerçekleþtirilecek.

Oy sayýmý ve dökümü gece-
nin geç saatlerine kadar sürebile-
ceðinden sandýk konulan yerler
ile çevrelerinin aydýnlatýlmasý ko-
nusunda seçim kurullarý ve ilgili
birimlerle koordinasyon ve iþbirliði
yapýlacak.

OYLARIN MUHAFAZA
EDÝLECEÐÝ BÝNALARDA
GÜVENLÝK TEDBÝRLERÝ 

SIKILAÞTIRILACAK
Oylarýn sayýmý ve dökümü ta-

mamlandýktan sonra düzenlenen
tutanaklar ile sandýk ve torbalarý-
nýn ilgililer tarafýndan il ve ilçe se-
çim kurullarýna nakli sýrasýnda gü-
zergâhlarda ve muhafaza edile-
ceði binalarda güvenlik tedbirleri-
nin alýnmasý planlanacak. Seçim
sonuçlarýnýn kýsmen veya tama-
men belli olmasýndan sonra bek-
lediði sonuçlarý alamayan kiþi ve-
ya gruplarca istenmeyen olayla-
rýn meydana gelebileceði ya da
istediði sonuçlarý alan kesimlerin
geniþ katýlýmlar ile kutlama etkin-
likleri düzenleyebileceði göz
önünde bulundurularak gerekli
tedbirler alýnacak. Ayrýca valilik-
lerce, mahallin özelliklerine göre
ve seçim sürecinde meydana ge-
lebilecek hassasiyetler çerçeve-
sinde ek tedbirler geliþtirilerek uy-
gulamaya konulacak. 

(Haber Merkezi)

Ýstiklal Marþý'nýn kabul yýl-
dönümü etkinlikleri sürüyor. 

12 Mart'ta kutlanan Ýstik-
lal Marþýnýn kabulü ve Meh-
met Akif Ersoy'u anma günü
etkinlikleri Osmancýk'ta ya-
pýldý. Osmancýk Kaymakamý,
Osmancýk Belediye Baþkaný
Ahmet Gelgör ve AK Parti
Osmancýk Ýlçe Baþkaný Þerif
Okudan ilçede düzenlenen
anma programýna katýldý.

Tevfik Ýleri Kýz Anadolu
Ýmam Hatip Lisesinde ger-
çekleþen törene yaklaþýk 100
kiþi katýlýrken etkinlikte sergi,
tiyatro gösterisi ve þiir oku-
malarý gerçekleþtirildi. 

AK Parti Osmancýk Ýlçe
Baþkaný Þerif Okudan "12
Mart Ýstiklal Marþý'nýn kabul
edildiði günü ve Mehmet Akif
Ersoy'u anma günü progra-
mýna yönetim kurulu üyeleri-
miz Mehmet Gömeç ve Mus-
tafa Çatal ile birlikte katýldýk.
Bu vesile ile baðýmsýzlýðýmý-
zýn sembolü Ýstiklal Marþýmý-
zýn kabulünün 102. yýlýnda
istiklal þairimiz Mehmet Akif
Ersoy'u ve kahraman ecda-
dýmýzý rahmet ve minnetle

yad ediyorum" dedi.
Osmancýk Belediye Baþ-

kaný Ahmet Gelgör de "12
Mart Ýstiklal Marþýmýzýn ka-
bülü ve Mehmet Akif Ersoy'u

anma günü kapsamýnda il-
çemizde çok güzel bir prog-
ram gerçekleþtirildi. Emeði
geçen öðretmen ve öðrenci-
lerimizi kutluyorum. Bu vesi-

leyle Ýstiklal þairimiz Mehmet
Akif Ersoy'u bir kez daha
rahmet ve saygýyla yad edi-
yorum" dedi. 

(Abdulkadir Söylemez)

Osmancýk'ta Ýstiklal Marþý etkinlikleri

Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan 81 ile seçim genelgesi!
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Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zekeriya
Iþýk, AK Parti'den Milletvekili Aday Adayý
olacaðýný açýkladý.

Dün Kesin Karar Gazetesi'ni ziyaret
eden Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Mes-
lek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zekeriya
Iþýk, Kesin Karar Gazetesi Kurucusu Halil
Ýbrahim Söylemez ve Genel Yayýn Yönet-
meni Ayhan Aykanat ile görüþtü. Görüþme-
de AK Parti'den Milletvekili Aday Adayý ola-
caðýný vurgulayan Zekeriya Iþýk, Çorum için
istihdam yaratacak projelere önem verece-
ðini vurguladý. Çorum için çalýþmanýn ken-
disi için bir gurur olduðunu belirten Iþýk,
kente katma deðer katacak herkesin þehir-
de kalmasý için çalýþacaðýný vurguladý.

Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getiren Kesin Karar Gazetesi Kurucusu
Halil Ýbrahim Söylemez ve Genel Yayýn
Yönetmeni Ayhan Aykanat, Zekeriya Iþýk'a
teþekkür etti, baþarýlar diledi. 

(Sümeyra Özdoðan)

Çorum Belediyesi tüm
birimleri ile deprem bölgesi-
ne gitti.

Kahramanmaraþ'ta 6
Þubat'ta meydana gelen ve
11 ili etkileyen depremde
açýlan derin yaralar gideril-
meye çalýþýyor. 

Çorum Belediye Baþkaný
Halil Ýbrahim Aþgýn sosyal
medya hesaplarýndan yaptý-
ðý paylaþým ile deprem böl-
gesinde olduklarýný açýkladý. 

Afþin Gençlik Merkezi
Çadýr Kentinde çalýþmalarý
inceleyen ve depremzedeler
ile görüþen Aþgýn konu ile il-
gili "Tüm birimlerimizden ça-
lýþma arkadaþlarýmýzla dep-
rem bölgesindeyiz. Afetzede
kardeþlerimizin ihtiyaç duy-
duðu her alanda var gücü-
müzle sahadayýz" dedi. 

(Abdulkadir Söylemez)

Çorum'dan Þu-
bat ayýnda 39 mil-
yon 754 bin dolar-
lýk ihracat gerçek-
leþtirildi.

Türkiye Ýhracat-
çýlar Meclisi verile-
rine göre, Ocak
ayýnda 35 milyon
712 bin dolarlýk ih-
racat yapýlan kent-
te, Þubat ayýnda
bu rakam kýsmi
olarak artarak 39
milyon 754 bin do-
lara yükseldi. Ýhra-
cat rakamlarýna bakýldýðýnda 2022 yýlý
Ocak-Þubat aylarý ihracatýnda düþüþ
yaþandýðý görüldü.

Otomotiv 2,6 milyar dolarla Þubat
ayýnda en çok ihracat yapan sektörler
arasýnda ilk sýrada yer aldý. Kimya 2,3

milyar dolarla ikinci, hazýr giyim ve kon-
feksiyon ise 1,6 milyar dolarla üçüncü
sýradaki yerini korudu. Kilogram birim
ihracat deðeri ise geçen yýlýn ayný ayý-
na göre yüzde 29,6 artýþla 1,69 dolara
yükseldi. (ÝHA)

Çorum Valisi Mus-
tafa Çiftçi deprem böl-
gesindeki öðretmen ve
gönüllüler ile bir araya
geldi. 

Beþ hafta önce tüm
Türkiye'yi yasa boðan
depremde normalleþ-
me çabalarý sürüyor.
Deprem bölgesinde
görev alan çeþitli mes-
lek gruplarý bölgedeki
yaralarý sarmaya çalý-
þýyor. 

Meslek gruplarýnýn
yaný sýra birçok mes-
lekten gönüllüler de
bölgedeki insanlar için
çabalamaya devam
ediyor. Depremden sonra bölgede görevlendi-
rilen Vali Mustafa Çiftçi, bölgedeki öðretmen ve
gönüllüleri ziyaret ederek onlara teþekkür etti. 

Esenyurt Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýn-
dan çadýr kentte kurulan ana sýnýfý ve oyun
atölyesine giden Çiftçi gönüllüler ie hatýra fo-
toðrafý da çektirdi.

Valilikten yapýlan açýklamada "Valimiz Sa-
yýn Mustafa Çiftçi, Esenyurt Ýlçe Milli Eðitim
Müdürlüðü tarafýndan kapalý pazar alaný ya-
nýndaki çadýr kentte kurulan anasýnýfý ve oyun
atölyesi çadýrýnda görev alan öðretmen ve gö-
nüllülerimizle bir araya geldi" denildi. 

(Cemal Akyol)

ZEKERiYA IÞIK AK PARTi'DEN 
ADAY ADAYI OLACAK

Þubat ayýnda 39 milyon 754 bin dolarlýk ihracat

Vali Mustafa Çiftçi 
gönüllüleri ziyaret etti

Çorum Belediyesi tüm
birimleri ile Afþin'de

Hitit Üniversitesi 
Sosyal Bilimler 

Meslek Yüksekokulu 
Müdürü 

Doç. Dr. Zekeriya Iþýk
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AK Parti Çorum Milletvekili Erol
Kavuncu, vergi borçlarýnýn yapýlan-
dýrýlmasýyla ilgili kanun teklifinin ka-
bul edildiðini söyledi.

Konuyla ilgili sosyal medya he-
sabýndan paylaþým yapan AK Parti
Çorum Milletvekili Erol Kavuncu,
"404 sýra sayýlý milyonlarca vatan-
daþýmýzý ilgilendiren  'Bazý Alacak-
larýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ile
Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýl-
masýna Dair Kanun Teklifi'ni TBMM
Genel Kurulunda kabul ederek ya-
salaþtýrdýk. Kanun ile; vergi daire-
sindeki tüm borçlarýn yapýlandýrýl-
masý, 2 bin TL altýndaki vergi borç-
larýnýn silinmesi, KYK borçlarýnýn
yapýlandýrýlmasý, ehliyet affý ile sü-
rücü ceza puanlarýnýn silinmesi ve
benzeri amaçlanmýþtýr" dedi.

Öte yandan kanunun detaylarý
þöyle: 

Borçlarýn yapýlandýrýlmasýna iliþ-
kin kanun teklifi, TBMM Genel Ku-
rulunda kabul edildi. Teklifin yasa-
laþmasý ardýndan vergi affýna dair
yapýlandýrma baþvurusunun ne za-
man ve nasýl yapýlacaðý merak edi-
liyor. Yapýlandýrma düzenlemesin-
den yararlanmak isteyen borçlular,
belirlenen tarihe kadar ilgili idareye
baþvuracak. 

Vergi, vergi cezalarý, gecikme
faizi, idari para cezalarý, sigorta
primleri, KYK borçlarýnýn yeniden
yapýlandýrýlmasýyla ilgili kanun
TBMM Genel Kurulu'nda, kamu
alacaklarýnýn yapýlandýrýlmasýna
iliþkin yasa kabul edildi. Vergi affý
teklifi, 11.03.2023 sayýlý Resmi Ga-
zete'de yayýmlandýktan sonra yü-
rürlüðe girecek ve baþvurular res-
men baþlayacak.

Buna göre; Kamu kurumlarýna
olan 2 bin TL'nin altýndaki borçlar
ile birlikte tüm vergi cezalarý, idari
cezalar askerlik, nüfus, köprü, oto-
yol kaçak geçiþ cezalarý ve daha

önce hiç yapýlandýrma düzenleme-
sinde yer almayan adli para cezala-
rý, idari para cezalarý, öðrenim kre-
disi borçlarý ve destekleme primi
borçlarý da yine yapýlandýrma dahi-
linde olacak.

Yapýlandýrma düzenlemesinden
yararlanmak isteyenler,
30.04.2023'e kadar ilgili idareye
baþvuracak. Ýlgili maddelerde yer
alan azami süreler aþýlmamak kay-
dýyla bu düzenlemeye göre yapý-
landýrýlan borçlar 12, 18, 24,
36 veya 48 eþit taksitte
ödenebilecek. Borçlular,
ödeme seçeneklerinden
birini baþvuru sýrasýnda ter-
cih edecek. 

Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý-
nýn (www.gib.gov.tr /
ivd.gib.gov.tr) internet adre-
sinden kullanýcý kodu ve þif-
re, e-Devlet þifresi ya da anýnda
kayýt olarak veya e-Devlet
(www.turkiye.gov.tr) üzerinden Ýn-

teraktif Vergi Dairesine giriþ yapa-
rak, baðlý olduðunuz vergi daireni-
ze þahsen veya posta yoluyla, di-
ðer vergi daireleri aracýlýðýyla da
yapýlabilecektir.

Ýnternet Vergi Dairesi'ne giriþ
yaparak borcunuzu görüntüleyebilir
ve dilerseniz ödeme yapabilirsiniz.

Giriþ yapmak için
TC Kimlik numara-

nýzý, an-
ne kýz-
lýk soya-

d ý -

nýn birinci ve ikinci harflerini, ayrýca
anne-baba veya çocuðun TC. kim-
lik numarasýný bilmek yeterli oluyor.

Borç yapýlandýrmalarda üst sýnýr
bu kez 48 aya çýkarýldý. Süre uza-
yacak ama ödemesini kýsa tutmak
isteyene de önemli avantajlar sað-
lanacak.

Yapýlandýrýlan borçlar peþin
ödenirse zaten küçük oranlar uy-
gularak hesaplanan yurt içi ÜFE
tutarýnýn yüzde 90'ýndan vazgeçile-
cek. Eðer yapýlandýrýlan borç idari
para cezasý ise asýl alacaktan da
yüzde 25 oranýnda indirim saðla-

nacak. Yapýlandýrma sonucu
ödenecek alacaðýn sadece

feri alacaktan ibaret olmasý
halinde feri alacak yerine

YÝ-ÜFE aylýk deðiþim
oranlan esas alýnarak

hesaplanacak tutar-
dan yüzde 50 indi-
rim yapýlacak. 

(Çaðrý Uzun)

CHP’de 
aday adaylýðý 

süreci baþlýyor
Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekil-

liði genel seçimleri için aday adaylýðý baþ-
vurusu, dün itibariyle baþladý, 20 Mart'a ka-
dar sürecek.

Aday adaylarýnýn baþvurularýnda 30 bin
lira alýnacak. Bu rakam kadýnlar, gençler ve
engelli vatandaþlar için 15 bin lira olacak.

ÜCRET BELLÝ OLDU
CHP'de milletvekilliði seçimleri için

aday adaylarýndan alýnacak ücretler de be-
lirlendi. Parti genel sekreterliðinden il ör-
gütlerine gönderilen yazýya göre, 30 bin li-
ra olarak belirlenen baþvuru için kadýnlar,
gençler ve yüzde 40 veya üzeri engeli bu-
lunanlar 15 bin lira ödeyecek.

Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraþ,
Gaziantep, Adýyaman ve Hatay'da baþvuru
yapacak aday adaylarýndan ücret alýnma-
yacak.

20 Mart'ta sona erecek baþvurular için
aday adaylarýndan ayrýca 3'er bin lira da
dosya ücreti alýnacak.

Ýl Genel Meclisi Merkez Üyesi Suat Ata-
lay'ýn 16 Mart Perþembe gününe kadar mil-
letvekili aday adaylýðý için Ýl Genel Meclisi
Üyeliði'nden istifa etmesi bekleniyor. 

(Haber Merkezi)

DEMOKTRAT 
PARTÝLÝLER

SUNGURLU'DA 
BULUÞTU

Demokrat Parti Ýl Baþkanlýðý Sungurlu ilçe
teþkilatýný ziyaret etti. 

14 Mayýs'ta yapýlacak seçimler öncesi
partiler çalýþmalarýný sürdürüyor. Demokrat
Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý da seçim çalýþma-
larý kapsamýnda ilçe ziyaretleri gerçekleþtiri-
yor. 

Demokrat Parti Ýl Baþkaný Ahmet Damar,
Baþkan Yardýmcýsý Uður Can Celep ve Mer-
kez Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Ýlker Ýnanýr ile
Sungurlu teþkilatýný ziyaret etti. 

Demokrat Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný
Erol Güleryüz, yönetimi ile birlikte tanýþma ve
14 Mayýs'ta yapýlacak seçimler hakkýnda
sohbet etti. 

Demokrat Parti Ýl Baþkaný Ahmet Damar
partililer ile bir araya geldiði toplantýda halka
birleþtirici mesajlar verilmesini istedi. 

Ýlçe teþkilatýndan halký ayrýþtýrmaya deðil
bütünleþtirmeye yönelik söylemleri ön planda
tutmasýný isteyen Damar ayrýca sen ben yok
biz varýz demek için 14 Mayýs seçimlerinin
öneminin anlatýlmasýný istedi.

Toplantýnýn ardýndan partililer esnaf ziya-
reti gerçekleþtirdi. Ziyaretlerde millet ittifaký-
nýn yol haritasý anlatýlýrken vatandaþlarýn
beklentileri ve sorunlarý üzerinde istiþarelerde
bulunuldu.

Demokrat Parti ayrýca Sungurlu'dan "Ye-
ter söz milletin" sözü aldýklarýný söyledi. 

(Abdulkadir Söylemez)

Çevre ve Þehircilik
Bakanlýðý Bakan Müþa-
viri ve Çorum Belediye-
si önceki dönem Baþ-
kaný Zeki Gül, 16 Mart
Perþembe günü saat
13.30'da AK Parti Ýl
Baþkanlýðý binasýnda
yapacaðý açýklama ile
14 Mayýs'ta yapýlacak

seçimlerde milletvekilli-
ðine aday adayý olaca-
ðýný açýklayacak.

Zeki Gül konu hak-
kýnda yaptýðý yazýlý
açýklamada þu görüþle-
re yer verdi:

Cumhurbaþkanýmýz
Recep Tayyip Erdo-
ðan'ýn tensip buyurduðu

seçim takvimi gereðince
16 Mart Perþembe gü-
nü saat 13.30'da Çorum
AK Parti Ýl Baþkanlýðý bi-
namýzda yapacaðým
Milletvekilliði Aday
Adaylýðý açýklamasýnda
sizleri de aramýzda gör-
mekten mutluluk duya-
rým." (Haber Merkezi)

Çorum Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn,
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi deprem bölgesin-
de ziyaret etti.

Çorum Belediyesi 10 Mart'ta tüm birimleri ile
deprem bölgesine bir ziyaret gerçekleþtirdi. Af-
þin'e giden Çorum Belediyesi burada deprem
bölgesinde görevlendirilen Çorum Valisi Musta-
fa Çiftçi'yi de ziyaret etti. 

Bir araya gelen Çiftçi ve Aþgýn bölgedeki ça-
lýþmalarý deðerlendirirlerken Çiftçi ve Aþgýn'a,

Çorum Belediyesi Meclis Üyesi Kenan Özüyað-
lý da eþlik etti.

Valilikten konu ile ilgili yapýlan açýklamada
"Çorum Belediye Baþkaný Sayýn Dr. Halil Ýbra-
him Aþgýn ve Çorum Belediyesi Meclis Üyesi
Kenan Özüyaðlý, Valimiz Sayýn Mustafa Çiftçi'yi
Afþin Afet Koordinasyon Merkezinde ziyaret
ederek, devam eden çalýþmalarla ilgili deðerlen-
dirme toplantýsý yaptý" denildi. 

(Abdulkadir Söylemez)

ZEKi GÜL ADAY
ADAYI OLUYOR

KAMU ALACAKLARINA
YAPILANDIRMA

Aþgýn, Çiftçi'yi 
ziyaret etti

AK Parti 
Milletvekili 

Erol Kavuncu

Zeki Gül

Demokrat Parti Ýl Baþkaný 
Ahmet Damar
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GIDA ÜRÜNLERÝ SATIN ALINACAKTIR
TARIM VE ORMAN BAKANLIÐI ÝL MÜDÜRLÜÐÜ 

TARIM VE ORMAN BAKANLIÐI BAKAN YARDIMCILIKLARI
2023 YEMEKHANEYE MALZEME 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 : 2023/230068
1-Ýdarenin
a) Adý : TARIM VE ORMAN BAKANLIÐI ÝL MÜDÜRLÜÐÜ TARIM 

VE ORMAN BAKANLIÐI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Ýl Tarým ve Orman Müdürlüðü Çepni Mahallesi No11 

ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý : 3642138326 - 3642132740
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

e-imza kullanýlarak indirilebileceði 
internet sayfasý

2-Ýhale konusu mal alýmýn
a) Adý : 2023 YEMEKHANEYE MALZEME ALIMI
b) Niteliði, türü ve miktarý : 1.Kýsým Bakliyat, Yað, Salça, (38 Kalem) 2.Kýsým Et 

Grubu (3 Kalem)
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný için-
de bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.

c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer : Çorum Ýl Tarým ve Orman Müdürlüðü Yemekhanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : 24/04/2023 tarihinden baþlayarak 31/12/2023 tarihine 

kadar ihtiyaca göre günlük sipariþler halinde teslim
alýnacaktýr.

d) Ýþe baþlama tarihi : 24/04//2023
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.03.2023 - 11:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri : Ýl Tarým ve Orman Müdürlüðü Toplantý Salonu

(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
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 un-
surlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýn-
masý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine iliþkin bilgiler:
Onay Belgesi veya Ýþletme Kayýt Belgesi,( Ayrýca Et Grubu Ýçin Gerekli Marjinal Sýnýrlý Faaliyet
Kapsamýnda Ýþletme Kayýt Belgesi)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kiþilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklýk oran-
larýna (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 ve-
ya 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.
Ýsteklinin imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler þunlardýr:
Adayýn veya isteklinin imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler ise þunlardýr:
Adayýn veya isteklinin imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler ise þunlardýr:
a) Aday veya istekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayýn veya isteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzen-
lenen Kapasite Raporu,
c) Adayýn veya isteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzen-
lenen Ýmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayýn veya isteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzen-
lenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin Yerli Malý Belgesi,
d) Alým konusu malýn gýda veya gýda ile temas eden madde ve malzeme olmasý durumunda gý-
da ve gýda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesin-
de aday veya istekli adýna düzenlenmiþ ve alým konusu mal veya mallarýn faaliyet konusu ola-
rak belirlendiði Gýda Sicil Belgesi (Sertifikasý) ya da aday ve istekli adýna ve teklif edilen ürü-
ne iliþkin düzenlenen Gýda Üretim Sertifikasý/Gýda Üretim Ýzin Belgesi,
e) Adayýn veya isteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yet-
kili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçý olduðu-
nu gösteren belgeler.
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 tama-
mýnda % 15 (yüzde on beþ) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanla-
rýn, 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 sonucun-
da, 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 60 (Altmýþ) 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.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1794371

Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler
Odasý'nda (SMMMO), "'pandemi ve dep-
remlerin odalarýmýza ve mesleðimize etki-
leri ve güncel mesleki geliþmeler" konulu
seminer düzenlendi.

SMMMO binasýnda gerçekleþtirilen se-
minere, Karadeniz Odalarý Platformu
Onursal Baþkaný Yücel Akdemir ve TÜR-
MOB önceki dönem Denetleme Kurulu
Baþkaný Burhan Düz konuþmacý olarak ka-
týldý.

Seminerimize Yozgat Odasý Baþkaný
Harun Evcimen, çok sayýda meslek men-
subu ve stajyerler katýldý.

Seminerde Serbest Muhasebeci Mali
Müþavir Ruhsatýný almaya hak kazananla-
ra ruhsatlarý teslim edildi.

Oda Baþkaný Ceyhan Baran, seminer-
de vermiþ olduklarý deðerli bilgilerden dola-
yý Karadeniz Odalarý Platformu Onursal
Baþkaný Yücel Akdemir ve TÜRMOB önce-
ki dönem Denetleme Kurulu Baþkaný Bur-
han Düz'e, Yozgat Odasý Baþkaný Harun
Evcimen'e katýlým saðlayan meslek men-
suplarýna ve odamýz stajyerlerine teþekkür
etti. (Sümeyra Özdoðan)

Doðal Afet Sigortalarý Kurumu (DASK),
Kahramanmaraþ merkezli depremlerde hafif
hasar gören konutlarýn ödemelerini 72 saat
içinde yapmayý amaçlayan uygulama baþlattý.

DASK'tan yapýlan açýklamada, yeni uygu-
lama sayesinde, e-Devlet üzerinden kolayca
alýnabilen belgeleri kurumun internet sitesi ya
da e-Devlet üzerinden yükleyen sigortalýlarýn
sadece 72 saatte tazminat ödemelerine kavu-
þabileceði bildirildi.

Açýklamada görüþlerine yer veri-
len Doðal Afet Sigortalarý Ku-
rumu Teknik Ýþleticisi Türk
Reasürans Genel Mü-
dürü Selva Eren, ya-
þanan depremler
sonrasý ilk günden
beri hýzla çalýþ-
malarýný sürdür-
düklerini belir-
terek, Türk Re-
asürans ola-
rak, DASK'ýn
teknik iþleticili-
ðini devraldýk-
larý günden be-
ri kurumu daha
ileriye taþýyacak
çalýþmalar yürüt-
tüklerini ve yürüt-
meye devam ede-
ceklerini belirtti.

DASK'a duyulan gü-
venin en temel unsurlarýn-
dan birinin, sigortalýlara tazmi-
nat ödemelerinin hýzla saðlanmasý ol-
duðunu vurgulayan Eren, "Bu sebeple bugü-
ne kadar çalýþmalarýmýzý her zaman ülkemiz-
de meydana gelebilecek büyük bir depremi
göz önüne alarak yaptýk. Bu sayede yaþadýðý-
mýz Kahramanmaraþ depremleri sonrasýnda
süreçlerimizi kesintisiz yönettik ve hasar öde-
melerimizi hýzla gerçekleþtirdik." ifadelerini
kullandý.

"HAFÝF HASARLI KONUTLARIN
TAZMÝNAT ÖDEMESÝNÝ 
72 SAATTE GERÇEKLEÞTÝRÝYORUZ"

Selva Eren, geçen hafta aðýr ve orta ha-

sarlý konutlar için "avans ödemesi" baþlattýk-
larýný anýmsatarak, bugün itibarýyla da hafif
hasarlý yapýlar için çalýþma baþlattýklarýný bil-
dirdi.

Eren, "Bugün itibarýyla tarafýmýza gelen
362 bin 646 hasar ihbarýnýn yüzde 80'ini oluþ-
turan hafif hasarlý konutlar için yeni bir süreç
baþlatýyoruz. Konutunun az hasarlý olduðunu
gösteren Çevre, Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði
Bakanlýðý raporunu, kimlik belgesini ve güncel

tapu belgesini bizlere web sitemiz
ve e-Devlet üzerinden ileten

sigortalýlarýmýzýn, tazminat
ödemelerini 72 saatte

gerçekleþtireceðiz."
ifadelerini kullandý.

" D E P R E M
S O N R A S I
GÜNLÜK PO-
LÝÇE ÜRETÝMÝ
YÜZDE 55
ARTTI"

Ya þ a n a n
her acý tecrübe
sonrasý sigor-
talýlýk oranlarýn-

da artýþ yaþandý-
ðýna dikkati çe-

ken Eren, tüm va-
tandaþlarýn Zorunlu

Deprem Sigortasý gü-
vencesine sahip olmasý

gerektiðini vurguladý.
Deprem sonrasý günlük poli-

çe üretiminin yüzde 55 arttýðýný bildiren
Eren, þunlarý kaydetti:

"Bir yandan da bu artýþ, bize olan güveni
gösteriyor ve bu güvenden güç alýyoruz. Bu
vesileyle tüm vatandaþlarýmýza Zorunlu Dep-
rem Sigortasý ile konutlarýný güvence altýna al-
malarýný, süresi dolan poliçelerini yenilemele-
rini ve eski tarifeden yapýlmýþ poliçeleri zeyil-
name yaparak teminatlarýný güncellemelerini
hatýrlatmak isterim. Ayrýca, poliçe yaptýrýrken
eksik sigorta maðduriyeti yaþanmamasý adý-
na konuta iliþkin metrekare bilgilerinin doðru
beyan edilmesi oldukça önemli bir konudur."

(Haber Merkezi)

SMMMO'DA ‘MESLEKi GELiÞMELER' SEMÝNERi

DASK'tan tazminat ödemeleriyle
ilgili yeni uygulama
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Türkiye'nin farklý il-
lerinde görülen þap
hastalýðý hakkýnda bil-
giler veren Veteriner
Hekim Behiye Dündar,
"Çok hýzlý bir þekilde
sürüye, ahýrýn içerisine
bulaþan bir hastalýktýr.
6 aydan küçük olan bu-
zaðýlarda ölümcül oldu-
ðunu net söyleyebiliriz.
Çok ciddi bir ekonomik
kayýptýr. Sadece aþýla-
malarla önüne geçilebilir" dedi.

Uzmanýndan þap varyantý uyarýsý: 'Çok hýzlý
bir þekilde bulaþýyor' - Týkla Ýzle

Türkiye'de hayvancýlýk sektörünü derinden
etkileyen þap hastalýðý alarmý yaþanýyor. Farklý
illerde yaklaþýk 2 aydýr görülen SAT-2 serotipi
þap hastalýðý riskine karþý önlem olarak Kýrýkka-
le'de hayvan giriþ ve çýkýþlarý yasaklanýrken,
hayvan pazarlarý da kapatýldý. Ýl Tarým ve Or-

man Müdürlüðünden
yapýlan açýklamada, il
genelinde 64 bin bü-
yükbaþ, 175 bin de kü-
çükbaþ hayvan bulun-
duðu belirtildi. Þu ana
kadar da Kýrýkkale'de
bulunan hayvanlar-
da þap hastalýðýnýn
tespit edilmediði bil-
dirildi. Veteriner He-
kim Behiye Dündar,
ÝHA muhabirine

yaptýðý açýklamada, þap hastalýðýnýn geviþ
getiren hayvanlarý etkileyen viral bir hastalýk
olduðunu belirterek, "Maalesef þap hastalýðý
oldukça ekonomik kayýplara neden olan vi-
ral olan ve çok hýzlý bir þekilde sürüye, ahý-
rýn içerisine bulaþan bir hastalýktýr" dedi.

"SÜT VE ET VERÝMÝ 
KAYBINA SEBEP OLUR"
Þap hastalýðýnýn aðýz içerisinde, meme

bölgesinde veya tüysüz bölgelerde yaralar
þeklinde ortaya çýktýðýný anlatan Dündar,
þunlarý kaydetti:

"Yaptýðý ateþten dolayý durgunluk mut-
suzluk verir. Enfeksiyondan dolayý hayvanýn
yeme gücünü kýsýtlar. Bu da süt ve et verimi
kaybýna sebep olur. Aylarca çalýþýp büyüttü-

ðümüz hayvanlarýmýzýn 10 gün içerisinde eriyip
bir ekonomik kazanç oluþturamadýðýný görürsü-
nüz. Hastalýk sonucu toparlanma aylarca vakit
alýr. 6 aylýktan küçük buzaðýlarda da kalpte olu-
þabilecek odaklardan dolayý ölümlerde gerçek-
leþir. Þap hastalýðý ölümcül deðildir ama yavru-
larda ölümcül olduðunu net söyleyebiliriz. Sürü-

nün tamamý hatta yaklaþýk 400 metre çevresin-
de kuþlarla, havalarla, toprakla temas halinde
bulaþabilir. Çok ciddi bir ekonomik kayýptýr.
Hayvanlar açýsýndan da neredeyse yüzde 50'ye
yakýn kayýp oluþturmaktadýr."

"SADECE AÞILAMALARLA ÖNÜNE 
GEÇEBÝLECEK BÝR HASTALIKTIR"
Sadece aþýlama yöntemiyle hastalýðýn

önüne geçilebileceðini belirten Dündar, "Ma-
alesef viral bir hastalýk olduðu için net bir te-
davi önerilmemektedir. Sadece aþýlamalarla
önüne geçebilecek bir hastalýktýr. Düzenli
aþýlamalarýn yapýlmasý, ülke genelinde, böl-
ge genelinde, karantinaya almak, hayvan gi-
riþ çýkýþýný yasaklamak. Böylece baþka böl-
gelere de yayýlýmýný birazda olsa önüne ge-
çer" diye konuþtu.

"GEVÝÞ GETÝREN 
HAYVANLARDA
GÖRÜLÜYOR"
Dündar, "Aðýrlýklý sýðýrlarda ve koyunlar-

da görülmektedir. Geviþ getiren gruplarda
yani. Ýnekler, danalar, besi danalarý, koyun-
lar, özellikle gebelerde yavruya kadar giden
yüksek ateþten dolayý yani sadece et kaybý-
mýz deðil, yavru kayýplarýmýz gebelik kayýp-
larýmýz gibi bir sürü zarar yaþanýr" þeklinde
konuþtu. (ÝHA)
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Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr 

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

Tel:
0364 224 29 65 - 0364 666 02 78

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

haber@kesinkarar.com

Bayi Daðýtým: Çaðrý Daðýtým
Adres: Osmancýk Cad. 

Ölçek Ýþmerkezi No: 27/46
ÇORUM

Baský: 
Ýhlas Gazetecilik A.Þ.

Saracalar Mh. 57. Cd. No: 21/A
Akyurt/ANKARA

Tel: 0312 351 83 10

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)    10 TL+KDV
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm)     150 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý           60 TL
Kongre Ýlanlarý            300 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)  1000 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)                          600 TL
Tam sayfa reklam                          1.600 TL
Yarým sayfa reklam                          900 TL
Çeyrek sayfa reklam                          500 TL

ABONE FÝYATLARI

Yýllýk: 500 TL 6 Aylýk : 275 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 600 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 325 TL

Yurt Dýþý Yýllýk: 300 EURO  

Ýmtiyaz Sahibi: Mahmut Emin SÖYLEMEZ

kep: 
mahmutemin.soylemez@hs01.kep.tr

UETS: 15835-38855-47901

1827- II. Mahmut döneminde, Mekteb-i
Týbbiye-i Þahane kuruldu.

1918- Hýnýs ve Köprüköy'ün kurtuluþu

1919- Týp Bayramý ve Mekteb-i Týbbiye-i
Þahane'nin kuruluþ yýldönümü. Hikmet Bo-
ran önderliðinde, týp camiasýnýn emperyalist
güçlerin karþýsýna resmen çýkýþý nedniyle bu-
gün Týp Bayramý olarak kutlanmaktadýr.

1919- Yunanlarýn Ýzmir'e çýkarma planý,
Ýngiltere Baþbakaný Lloyd George, Fransa
Baþbakaný Georges Clemenceau, Ýtalya
Baþbakaný Vittorio Emanuele Orlando ve
ABD Baþkaný Woodrow Wilson tarafýndan
kabul edildi.

1923- Gençlerbirliði Spor Kulübü Anka-
ra'da kuruldu.

1939- Hatay Meclisi, Türk Lirasý'ný resmi
para olarak kabul etti.

1964- Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konse-
yi, Barýþ Gücü'nün Kýbrýs'a gitmesini karar-
laþtýrdý.

1980- ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-130
tipi askeri nakliye uçaðý, Ýncirlik Hava Üs-
sü'ne iniþ yaparken düþtü. 18 ABD askeri öl-
dü.

1983- Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin
kurulmasýný öngören yasa tasarýsý, Danýþma
Meclisi'nde kabul edildi.

1998- 14 Mart 1998 YÖK baþörtüsü tak-
ma taktýrmanýn suç olduðunu açýkladý.

2000- Naim Süleymanoðlu, Ankara'da
devam ettiði idmanlarda koparmada 145 kilo
kaldýrarak dünya rekoru kýrdý.

2003- Türkiye Cumhuriyeti'nin 59'uncu
hükümeti, Siirt Milletvekili Recep Tayyip Er-
doðan baþkanlýðýnda kuruldu.

2008- Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý
Abdurrahman Yalçýnkaya, Adalet ve Kalkýn-
ma Partisi'nin kapatýlmasý için Anayasa Mah-
kemesi'nde dava açtý.1781 - Güneþ
sisteminin yedinci gezegeni Uranüs keþfedil-
di. Alman kökenli Ýngiliz gökbilimci William
Hershel, Uranüs gezegenini keþfetti.

BUGÜN

Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:23
06:47
12:57
16:15
18:52
20:11

ÇORUM

TARÝHTE BUGÜN

‘ÇOK HIZLI BÝR ÞEKiLDE BULAÞIYOR’

Sanal Deprem Sendromu yaþayan kiþiler 
gerçekten deprem olduðu hissine kapýlýyor

Türkiye'de 6 Þubat'ta meydana gelen dep-
remler 11 kenti kapsayan büyük bir bölgede yý-
kým oluþturdu. Þiddetli sarsýntýlar, Kýbrýs da da-
hil olmak üzere, çok geniþ bir alanda hissedildi.
Son resmi açýklamalara göre hayatýný kaybe-
den insan sayýsý 48 bine eriþirken, yüz binlerce
kiþi de evsiz kaldý. Depremlerin sonrasýnda, çok
sayýda kiþinin sallantý hissi, baþ dönmesi ve
denge bozukluðu yakýnmalarýyla acil servislere
baþvurduðunu söyleyen Yakýn Doðu Üniversite-
si Hastanesi Yeniboðaziçi Nöroloji Uzmaný Dr.
Tansel Ünal, bu þikayetlerin deprem travmasý-
nýn beyinde oluþturduðu duyarlýlýk nedeniyle or-
taya çýkan nörolojik sonuçlardan kaynaklý olabi-
leceðini söyledi.

Bu durumun literatürde Sanal Deprem
(Phantom Earthquake) Sendromu olarak adlan-
dýrýldýðýný söyleyen Dr. Tansel Ünal, “Bu kiþiler,
aslýnda o sýrada hiçbir deprem aktivitesi olma-
dýðý halde, yerin sallandýðý hissine kapýldýklarýný
dile getiriyorlar. Bu durum, deprem sarsýntýsýný
hissetmiþ kiþilerde en sýk karþýlaþýlan nörolojik
tablodur ve gerçek bir yer sarsýntýsýnýn oluþtur-
duðu psikolojik korku ve gerginlik hissinden ta-
mamen farklýdýr. Sanal deprem deneyimleri ya-
þayan bu hastalar artýk diðer problemlerinin ya-
nýnda bir de bu durumla mücadele etmek zo-
runda kalýrlar. Yalnýz kalmaktan büyük endiþe
duyarlar, sürekli tavan lambalarýný ve eþyalarý
kontrol ederler. Çok rahatsýz ve huzursuzdurlar”
ifadelerini kullandý.

SANAL DEPREM SENDROMU, GERÇEK 
DEPREM HÝSSÝ OLUÞTURUYOR
“Denge; iç kulaklardan, gözlerden, bacaklar

ve ayaklarda bulunan sensörlerden gönderilen
sinyallerin merkezi sinir sisteminin denge mer-
kezinde analiz edilmesi sayesinde saðlanýr. Bu
sistem dik durabilmemizi saðlar ve elde ettiði
verileri hangi yönün yukarýsý olduðunu tahmin
etmek için kullanýr. Normalde, düþündüðümüz-
den daha alçak bir yere basmak gibi öngörüle-
meyen bir hareket yaparsak, sistem gerçek
dünyanýn nasýl bir yer olduðunu bildiði için hýz-
la buna uyum saðlar” diyen Nöroloji Uzmaný Dr.
Tansel Ünal, “Bir görüþe göre, deprem gibi bek-
lenmedik bir kriz durumunun yaþanmasý, bu
sistemi geçici olarak aksatýr, elde edilen verile-

rin iþlenmesi güçleþir ve bu nedenle kiþi hiç
beklenmedik bir anda sallantý varmýþ hissine
kapýlýr” dedi.

Dr. Ünal, diðer bir görüþün ise depremi ya-
þamýþ bireyin içinde bulunduðu aþýrý düzeydeki
hazýrlýklý olma çabasý ve alarm durumu nede-
niyle sistemin aþýrý duyarlý hale gelip hatalý sin-
yaller vermesinden dolayý meydana geldiðini
savunduðunu söyledi.

Bu durumu yaþayan çoðu insanda birkaç
hafta içerisinde belirtilerin kendiliðinden gerile-
diðini de vurgulayan Dr. Tansel Ünal, “Ancak
yakýnmalar bazen daha uzun sürebilir. Özellikle
böyle durumlarda hastalar tedaviye ihtiyaç du-
yarlar” ifadesini kullandý. Hastayý doðru þekilde
bilgilendirmenin tedavinin ilk basamaðý olduðu-
nu vurgulayan Dr. Ünal, “Öncelikle, doktor bu
durumun genellikle geçici ve zararsýz olduðunu
net bir biçimde anlatmalýdýr. Ayrýca, belirtiler ço-
ðu kez kapalý alanlarda ortaya çýktýðý için, has-
tayý açýk havaya çýkarmak geçici bir rahatlama
saðlayacaktýr. Yoðun ataklar yaþayan hastalara
kendilerinin uygulayabileceði bazý basit manev-
ralar öðretilerek ve ilaçlar yardýmýyla medikal
tedavi uygulanýr” dedi.

EPÝLEPSÝ, MULTÝPLE 
SKLEROZ,PARKÝNSON VE 
ALZHEÝMER HASTALARININ 
NÖBET SIKLIÐI ARTABÝLÝR
“Nörolojik açýdan deprem ile ilgili olarak ay-

rýca vurgulanmasý gereken bir diðer önemli ko-
nunun da epilepsi, multiple skleroz, Parkinson
ve Alzheimer hastalýðý gibi kronik nörolojik ra-
hatsýzlýklarý olan hastalarýn durumlarýnýn afet
sonrasýnda sýklýkla kötüleþme eðiliminde olma-
sýdýr” diyen Dr. Tansel Ünal, “Örneðin tedavi al-
týnda baskýlanmýþ ve sakin durumdaki hastalýk
yeniden aktive olabilir. Tedaviyle kontrol altýnda
olan bir epilepsi hastasý uzun süre sonra yeni-
den nöbet geçirmeye baþlayabilir veya bir Par-
kinson hastasýnýn genel durumunda ani kötü-
leþme durumu ortaya çýkabilir. Bu, kesinlikle ih-
mal edilmemesi gereken bir durumdur ve has-
talarýn en kýsa sürede mutlaka yeniden doktor-
larý tarafýndan deðerlendirilerek tedavilerinin
þekillendirilmesi gerekir” ifadelerine yer verdi.

(ÝHA)

Psikolog Elif Özmen, depremin ço-
cuklar üzerinde yol açabileceði psikolo-
jik etkilere dikkat çekerek önemli tavsi-
yelerde bulun-
du. Özmen, “Bu
süreçte deprem
korkusunu ço-
cuða hissettirir-
sek var olan
travmatik süreç
daha tehlikeli
boyutlara evrile-
cek” dedi.

Psikolog Elif
Özmen: 'Dep-
rem sonrasý ço-
cuklarýn günlük
akýþýný bozma-
mak gerekiyor' 

Deprem son-
rasý çocuk psi-
kolojisinde yaþanabilecek deðiþimlerde
anne ve babalara önemli görevler düþ-
tüðünü belirten Psikolog Elif Özmen, ço-
cuklarýn rutin hayatlarýna kýsa sürede
geri döndürülmesi konusunda uyarýda
bulundu. Ebeveynlerin, günlük aktivite-
lerle çocuklarýn kaygýlarýný azaltmaya
yönelik etkinlikler yapmalarý gerektiðini
vurguladý.

"ÇOCUKLARIN GÜNLÜK AKIÞINI 
BOZMAMAK GEREKÝYOR"
Özel Duyutem Dil ve Konuþma Özel

Eðitim Merkezi personeli Psikolog Elif
Özmen, “Bu süreçte en fazla etkilenen-
ler çocuklarýmýz oldu. Meydana gelen
deprem çocuklarýn günlük alýþkanlýklarý-
ný çok fazla etkiledi. Hayatlarýna dep-
remle birlikte kýsýtlamalar geldi. Anne ve
babalara çok fazla görev düþüyor. Trav-
matik bir olay olan bu durumu çok fazla
büyütmemekle beraber geçici bir dönem
olduðunu anlatmalarý gerekiyor. Onlarla
konuþarak, resim yaparak aktivitelerle
kaygýlarýný azaltmaya çalýþmalarý gere-
kiyor. Çocuklar bir deprem meydana
geldiðinin farkýndalar. Bu süreçte dep-
rem korkusunu çocuða hissettirirsek var
olan travmatik süreç daha tehlikeli bo-
yutlara evrilecek. O sebeple çocuklarýn
günlük akýþýný bozmamak gerekiyor. Ai-
leler çocuklarýn kaygýsýný azaltacak þe-
kilde davranmalýlar” dedi. (ÝHA)

ÇOCUKLARIN 
GÜNLÜK AKIÞINI 

BOZMAMAK 
GEREKÝYOR'

Elif Özmen
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TUZ DEPOSU HANGARI YIKIMI, 
BETONARME BAHÇE DUVARI ÝLE 

BEKÇÝ KULÜBESÝ YAPIM ÝÞÝ
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI

Tuz Deposu Hangarý Yýkýmý, Betonarme Bahçe Duvarý ile Bekçi Kulübesi 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 aþaðý-
da yer almaktadýr:
ÝKN : 2023/250293
1-Ýdarenin
a) Adý : ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
b) Adresi : Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 19040 

Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý : 3642250810/1216 - 3642244607
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

e-imza kullanýlarak indirilebileceði internet sayfasý
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Adý : Tuz Deposu Hangarý Yýkýmý, Betonarme Bahçe Duvarý 

ile Bekçi Kulübesi Yapým Ýþi
b) Niteliði, türü ve miktarý : Çorum Ýli Merkez Mimar Sinan Mahallesi Erzurum 

Dede yolunda Karayollarý Þube Bahçesinde bulunan
Tuz Deposu Hangarý yýkýmý ve Betonarme Bahçe Duva-
rý ile Bekçi Kulübesi yapým iþi
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný için-
de bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.

c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer : Mimar Sinan Mahallesi Erzurum Dede Caddesi 
TC Karayollarý Þube Bahçesi

ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 40 (Kýrk) 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 : 23.03.2023 - 14:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri : Çorum Belediyesi/Destek Hizmetleri Müdürlüðü/

(e-tekliflerin açýlacaðý adres) Kunduzhan Mahallesi Farabi Cad. No:22 B Blok/
Merkez 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 un-
surlara 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 oran-
larýna (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 yüklenicile-
re 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 bu-
lunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir ta-
rafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr ke-
sintisiz 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 mühen-
dislik ve mimarlýk bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
11/6/2011 tarihli ve 27961 sayýlý Resmi Gazete yayýmlanan Yapým Ýþlerinde Ýþ Deneyiminde De-
ðerlendirilecek Benzer Ýþlere Dair Tebliðin B/III. Grup iþler benzer iþ olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Mimar veya 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 olanla-
rýn, 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 iha-
le 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
Sýnýr deðerin altýnda teklif sunan isteklilerin teklifleri açýklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1794415

Hitit Üniversitesinin
akademik ve idari perso-
neli, deprem bölgesi için
kan baðýþýnda bulundu.

Depremin olduðu ilk
günde baþlatýlan kan ba-
ðýþý kampanyasýna Se-
nato Üyeleriyle baðýþta
bulunan Hitit Üniversite-
si, akademik ve idari per-
soneli ile bölgeye destek
vermeye devam ediyor.

Hitit Üniversitesinin
akademik ve idari perso-
neli, Türk Kýzýlay ile iþbir-
liði içerisinde baþlatýlan
kampanya çerçevesinde
Meslek Yüksekokullarý
Kampüsünde kan baðý-
þýnda bulundu.

(Sümeyra Özdoðan)

Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ali Osman Öztürk,
Ýstiklal Marþý'nýn Kabulü ve
Mehmet Akif Ersoy'u Anma
Günü nedeniyle bir mesaj ya-
yýmladý. 

Türk milletindeki birlik ve
beraberlik duygusunun ilele-
bet yaþayacaðýný vurgulayan
Rektör Ali Osman Öztürk,
"Vatan, bayrak ve baðýmsýz-
lýk tutkusunun dizelere nak-
þedildiði Ýstiklâl Marþýmýzýn
kabulünün 102. yýl dönümü-
nü büyük bir gururla kutluyo-
ruz. Milli Þairimiz Mehmet
Akif Ersoy, veciz dizeleriyle
Aziz Milletimizin cesaret kay-
naðý, onurlu ve dik duruþun
da unutulmaz bir sembolü ol-
muþtur. Ýstiklal Þairimiz,
"Asým'ýn nesli… diyordum
ya… nesilmiþ gerçek: Ýþte
çiðnetmedi namusunu, çið-
netmeyecek" mýsralarýyla da
Türk Gençliðinin vatan sevgi-
sini kelimelerle haykýrmýþtýr.
Ýþte bu vatan sevgisini miras

alan nesiller sayesinde ülke-
mizin geleceði emin ellerde
yükselmeye devam edecek-
tir. Bir ve beraber olma ruhu-
muz, ilelebet yaþayacaktýr"
dedi.

Öztürk, açýklamasýný þöy-
le sürdürdü:

"Ýstiklâl Marþýmýzýn TBMM
tarafýndan "Milli Marþ" olarak

kabul ediliþinin 102. yýl dönü-
mü olan bu kutlu gün vesile-
siyle baþta Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk olmak üzere, Mil-
li Þairimiz Mehmet Akif Ersoy
ile milli mücadelemizin yürek-
li kahramanlarýný bir kez daha
rahmet ve minnetle anar,
saygýlarýmý arz ederim."

(Haber Merkezi)

EYT düzenlemesinin yürürlüðe girmesiyle
2 milyonu aþkýn kiþi, çifte maaþ hayali kurar-
ken mahkemeden önemli bir karar çýktý. 25 yý-
lýný verdiði fabrikadan emekli olduðu gerekçe-
siyle iþten çýkartýlan iþçi, soluðu mahkemede
aldý. Mahkeme, alýnan kararýn objektif olarak
uygulanmadýðýný, davalý iþveren tarafýndan ya-
pýlan feshin geçerli nedene dayanmadýðýný be-
lirterek emekli iþçinin iþe iadesine ve mali so-
nuçlarýn uygulanmasýna karar verdi.

Emeklilikte Yaþa Takýnlanlar'a ( Eyt ) yöne-
lik düzenlemenin yürürlüðe girmesi, 2 mil-
yondan fazla kiþiyi sevince boðar-
ken, EYT'li olarak çifte maaþ ha-
yali kuranlarý yakýndan ilgilen-
diren davada mahkeme, em-
sal niteliðinde bir karara im-
za attý.

"EMEKLÝ 
ÇALIÞTIRMIYORUZ"
Tam 25 sene boyunca ça-

lýþtýðý iþyerinden emekli olduk-
tan sonra 'emekli çalýþtýrmýyo-
ruz' denilerek kovulan iþçiye mah-
kemeden müjde geldi. Mahkeme kara-
rýna gerekçe olarak; iþyerinde emekliliði hak
edenlerin iþten çýkarýlmasýna dönük objektif bir
kararýn bulunmamasýný gösterdi.

SOLUÐU MAHKEMEDE ALDI
Gençliðini verdiði fabrikadan emekli olduðu

gerekçesiyle iþten çýkartýlan iþçi, Ýþ Mahkeme-
si'nin yolunu tutarak iþe iade davasý açtý. Da-
vacý emekli iþçi; emeklilik nedeniyle yapýlan fe-
sihlere iliþkin yönetim kurulu kararýnýn objektif
olarak uygulanmadýðýný, davalý iþveren tarafýn-
dan yapýlan feshin geçerli nedene dayanmadý-
ðý belirterek iþe iadesine ve mali sonuçlarýna
karar verilmesini istedi.

Davalý þirket avukatý, iþ akdinin geçerli ne-
denle fesih edildiðini belirterek davanýn reddini
savundu. 

Mahkeme, davalý iþveren tarafýndan yapý-
lan feshin geçerli nedene dayanmadýðý gerek-
çesiyle davanýn kabulüne karar verdi.

DAVALI ÞÝRKET ÝSTÝNAFA BAÞVURDU
Emekliliðin gelmesi halinde iþ sözleþmesi

gereði geçerli neden ile fesih haklarýnýn bulun-
duðunu belirten þirket, yönetim kurulu kararý ile
üst düzey yöneticiler hariç müdür ve alt kadro-
larda çalýþýp emekliliðe hak kazananlarýn iþ
sözleþmelerinin fesih edildiði, bu kararýn ob-
jektif ve genel olarak uygulandýðýný belirterek
davanýn reddine karar verilmesi talebiyle isti-
nafa müracaat etti.

EMSAL KARAR AÇIKLANDI
Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk
Dairesi emsal nitelikte bir karara im-

za attý. Kararda; 4857 sayýlý Ýþ Ka-
nunu'nun 20/2 maddesinde açýk-
ça, feshin geçerli nedenlere da-
yandýðýnýn ispat yükü davalý iþ-
verene verildiði hatýrlatýldý. Ka-
rarda þöyle denildi: "Ýþveren is-
pat yükünü yerine getirirken, ön-

celikle feshin þartlarýna uyduðu-
nu, daha sonra içerik yönünden

fesih nedenlerinin geçerli (veya
haklý) olduðunu kanýtlayacaktýr. Olay-

da; davacýnýn çalýþma süresi 04/11/1996-
30/03/2021 tarihleri arasýnda olup, emekli-
lik(08) kodu ile çýkýþ bildirimi verilmiþtir. Fesih-
ten itibaren zorunlu arabuluculuk aþamasý ile
sonrasýnda davanýn hak düþürücü süre içinde
açýldýðý ve davacýnýn iþ güvencesi hükümlerin-
den yararlandýðý anlaþýlmýþtýr. Ýlk derece mah-
kemesi kararýný gerekçesinde; emekliliði gelen
iþçilerin iþ sözleþmelerinin fesih edilmelerine
iliþkin yönetim kurulu kararýnýn eþit - objektif
olarak uygulanmadýðýný, fesih sebebinin açýk -
kati olarak belirtilmediðini, davacý ile ayný sta-
tüde bulunup emekliliði gelmesine raðmen ça-
lýþmaya devam edenlerin bulunduðunu belirtil-
miþtir. Bu durumda, iþe iadeye yönelik verilen
karar dosya çerçevesine uygun olup, istinaf
sebepleri yerinde görülmemiþtir. Bu halde in-
celenen kararýn usül ve esas yönlerden huku-
ka uygun olduðu anlaþýlmýþ ve davalý vekilinin
istinaf baþvurusunun esastan reddine karar
verilmesi gerekmiþtir." (Haber Merkezi)

HITÜ'den deprem 
bölgesi için kan baðýþý

Öztürk: Bir ve beraber olma
ruhumuz ilelebet yaþayacak

Mahkemeden emsal karar! 

25 yýl çalýþtýðý fabrikadan emekli olunca 
kovulan EYT'li, açtýðý davayý kazandý

Ali Osman Öztürk



ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN
Ýþin Niteliði, Yeri ve Miktarý: Mülkiyeti Belediyemize ait, Ýlimiz Çepni Mahallesi, 450 ada, 29 parselde
kayýtlý Yunus Emre Ýþ Merkezinde bulunan Çok Katlý Otopark ve Oto yýkama yeri ile birlikte; 

Bedeller üzerinden; 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45. Maddesi gereðince açýk teklif artýrma
usulü ile þartnamesi dahilinde 3 yýl müddetle kiraya verilecektir. 
Þartname: Þartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðünden 2.000,00 TL karþýlýðýn-
da temin edilebilir ve görülebilir.
Ýhale Tarihi ve Yeri: 27.03.2023 Pazartesi günü saat: 14.00'da Çorum Belediyesi Konferans Salonun-
da (Yeni Belediye Binasý B Blok 5. Kat) ve Encümen huzurunda yapýlacaktýr.
Ýsteklilerde Aranan Belgeler: A- Nüfus Cüzdaný Fotokopisi, B- Kanuni Ýkametgâh Belgesi, C- Türkiye'
de tebligat için adres gösterilmesi, D- Tüzel Kiþi olmasý halinde Tüzel Kiþiliðin siciline kayýtlý olduðu
Ticaret veya Sanayi Odasýndan veya Ýdare Merkezinin bulunduðu yer mahkemesinden veya benze-
ri bir makamdan ihalenin yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðuna dair bel-
ge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, E- Ýstekliler adýna vekâleten ihaleye katýlýnýyor ise istek-
li adýna teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iþtirak edenin Noter tasdikli Ýmza Sir-
küsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edil-
mez.), F- Ýsteklilerin geçici teminatlarýný verdiðine dair makbuz G- Ýsteklilerin þartname bedellerini ver-
diðine dair makbuz H- Ýhaleye katýlacak olanlarýn, Belediyeye borcu olmadýðýna dair (taksitli borçlar
hariç) Mali Hizmetler Müdürlüðü, Tahsilât Biriminden alacaklarý yazýyý Ýhale Komisyonunda belgelen-
dirmeleri þarttýr. Ý- Ýsteklilerin ortak giriþim olmasý halinde ortak giriþim beyannamesi ile ortaklarca im-
zalý ortaklýk sözleþmesi vermesi, (Ýhale üzerinde kaldýðý takdirde noter tasdikli ortaklýk sözleþmesi ve-
rilir, ayrýca grubun bütün ortaklarý idare ile yapacaklarý ihale sözleþmesini þahsen veya vekilleri vasý-
tasýyla imzalayacaklardýr.) J- Ýhaleye katýlacak tüzel kiþilikler; tüzel kiþiliði temsilen genel kurul ve yö-
netim kurullarýndan veya þube müdürlüklerinden ihaleye katýlacak bir kiþiyi yetkilendirilmesi gerek-
mektedir. K- Kamu Ýhale Kanunu ile 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununa göre ihalelere katýlma yasa-
ðý olmadýðýna dair ilgili kurumlardan belge getirilecektir (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alýnabilir.)
L-Sabýka kaydý (Gerçek kiþiler için), tüzel kiþi olmasý halinde tüzel kiþiliði oluþturan gerçek kiþilerin
T.C. Savcýlýðýndan alýnmýþ iyi hal kâðýtlarý (Sabýkasýzlýk belgesi) M- Ýhaleye katýlacaklarýn; Çorum Ýl
sýnýrlarý içerisinde en az 2 yýl otopark iþi yaptýðýna kanýtlayan belge N- Ýhalenin yapýlacaðý saatten ön-
ce, ihaleye katýlacaklarýn, yukarýda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayýp Ýhale Komisyonuna
teslim etmeleri þarttýr. Keyfiyet ilan olunur. 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1795375

Sýra 

NO

1

Niteliði

Çok Katlý 

Otopark

Araç Kapasitesi

345

1 Yýllýk Tahmini Kira Bedeli 

(TL)

160.000,00-TL

+ KDV

Geçici Teminat

4.800,00-TL

Çorum FK Basýn Sözcüsü
Tuðrul Topuz, Kýrmýzý-Siyahlý
taraftarý kritik Afyon maçýnda
tribünde olmaya çaðýrdý.

Çorum FK, 24. hafta erte-
leme maçýnda Hes Ýlaç Af-
yonspor ile karþý karþýya ge-
lecek. Çarþamba günü saat
14'te baþlayacak maç öncesi
Çorum FK'nin sosyal medya
hesaplarýndan Basýn Sözcü-
sü Tuðrul Topuz'un açýklama-
larý paylaþýldý. 

Ligde þampiyonluk yarýþý-
nýn kýyasýna devam ettiðini
söyleyen Topuz gruptaki her
maçýn zor olduðunu söyledi. 

Bu haftaki rakiplerinin
deplasmanda Amedspor'u
yenerek gücünü ispat ettiðini
dile getiren Topuz, kendilerini
zorlu bir maçýn beklediðini ve
þampiyonluk için taraftar des-
teðine ihtiyaç duyduklarýný vurguladý. 

Çorum FK Basýn Sözcüsü Tuðrul Topuz'un
açýklamasý þu þekilde:

TFF 2'nci Lig 24. Hafta erteleme maçýnda kar-
þýlaþacaðýmýz Hes Ýlaç Afyonspor maçý öncesi ha-
zýrlýklarýmýz tüm hýzý ile devam etmektedir.

Üç puan önde girdiðimiz BAY haftasýnda zirve
mücadelesi veren rakiplerimizin puan kaybetmesi
Hes Ýlaç Afyonspor maçýný kazanmamýzý çok daha
kýymetli bir hale getirdi. 

Ortaya çýkan sonuçlar
gösteriyor ki kolay maç
yok. Puan cetvelindeki
konumu ne olursa olsun
her takým her takýmý ye-
nebilecek kapasiteye sa-
hip. Ýþte böyle bir süreçte
çarþamba günü Hes Ýlaç
Afyonspor ile sahamýzda
zorlu bir müsabakaya çý-
kacaðýz. Rakibimiz,
Amedspor'u deplasman-
da yenerek gücünü ve
kapasitesini ispat etmiþ,
hem þampiyonluk hem
de play-off yarýþýnda
"Ben de varým" diyebile-
cek bir noktadadýr. 

Çorum FK olarak biz
gücümüzün de kalitemi-
zin de farkýndayýz. Saha-
daki rakibimiz kim olursa
olsun terimizin son dam-

lasýna kadar ciddiyet ile mücadele edip sezon so-
nunda camiamýza þampiyonluk hediye etmek isti-
yoruz. 

Hes Ýlaç Afyonspor maçý da hedefe giden yolda
önemli bir engel. Bu engeli kayýpsýz aþmak için de
büyük taraftarýmýzýn desteðine her zamankinden
daha fazla ihtiyacýmýz olacak. Hafta içi maçý olma-
sýna raðmen taraftarýmýzýn bizi yalnýz býrakmayacý-
ðýna ve galibiyete giden yolda itici bir güç olacaðý-
na yürekten inanýyorum. (Abdulkadir Söylemez)
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta
Tarsus Ýdman Yurdu'nu 4-0
maðlup eden Somaspor'da
teknik direktör Burhanettin Ba-
satemür, önemli bir galibiyet al-
dýklarýný belirtti. Lige düþme
hattýnda yer alan Tarsus Ýdman
Yurdu'nu deplasmanda 4-0 ye-
nen Somaspor 2 maç aradan
sonra kazanmayý bildi.

Play-Off yolunda umutla-
nan Siyah Beyazlýlar'da teknik
direktör Burhanettin Basate-
mür, önemli bir galibiyet aldýk-
larýný belirterek, "Yeniden çýký-
þa geçmek adýna önemli bir 3
puaný hanemize yazdýrdýk. Ýna-
nýyorum ki seri yakalayýp iste-
diðimiz noktaya ulaþacaðýz"
dedi.  (Haber Merkezi)

Basatemür: Ýstediðimiz
noktaya ulaþacaðýz

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavun-
cu, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federas-
yonunu misafir etti.

Federasyon Baþkaný Ferhat Arýcý, Yö-
netim Kurulu Üyeleri Mehmet Akif Akyol ve
Mustafa Arslan'ý TBMM'deki makamýnda
aðýrlayan Kavuncu amatör sporun ve spor-
cularýn yanýnda olduklarýný söyledi. 

Sosyal medya hesabýndan paylaþýmda
bulunan Kavuncu en büyük servetlerinin
gençler olduðunu ve geleceði onlara ema-
net edeceklerini belirtti.

Erol Kavuncu paylaþýmýnda þu cümlele-
re yer verdi:

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federas-

yonu Baþkaný Ferhat Arýcý, Yönetim Kurulu
Üyeleri Mehmet Akif Akyol ve Mustafa Ars-
lan'ý gazi meclisimizde misafir ettik.

Gençlik, aziz milletimizin en kýymetli ha-
zinesidir. Medeniyetimizi omuzlarýnda yük-
seltecek; tevazu, samimiyet ve gayretle ye-
tiþen gençlerimiz aydýnlýk yarýnlarýmýzýn te-
minatýdýr. 

Türkiye yüzyýlýný emanet edeceðimiz en
büyük servetimiz gençlerimizi en iyi þekilde
geleceðe hazýrlamak için amatör spor ku-
lüpleri ve sporcularýmýzýn yanýndayýz.

ASKF Baþkaný Ferhat Arýcý'ya ve yöne-
tim kuruluna ziyaretleri için teþekkür ediyo-
rum. (Haber Merkezi)

Kavuncu, amatör
sporcularý aðýrladý 

Çorum FK Basýn Sözcüsü Tuðrul Topuz, Afyon maçýnýn önemine dikkat çekerken taraftara da çaðrýda bulundu.

Topuz: Taraftarýn bizi yalnýz
býrakmayacaðýna inanýyorum 

Burhanettin Basatemür

Çorum FK Basýn Sözcüsü Tuðrul Topuz
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TFF 2'inci Lig Beyaz Grup er-
teleme maçýnda Çorum FK, Af-
yonspor'u sahasýnda konuk ede-
cek. Maçýn hakem dörtlüsü ise
açýklandý. Çorum'da oynanacak
olan Çorum FK-Afyonspor maçý-
ný Konya bölgesinden Raþit Yor-
gancýlar yönetecek. Yorgancý-
lar'ýn yardýmcýlýklarýný ise Serdar
Soydan ve Sabri Öðe yapacak.
Maçýn dördüncü hakemi olarak
ise Ramazan Doðanay görev
alacak. 

YORGANCILAR, 
DÖRDÜNCÜ KEZ
DÜDÜK ÇALACAK
Çarþamba günü saat 14.00'te

Çorum Þehir Stadyumu'nda baþ-
layacak olan Çorum FK-Afyons-
por maçýný yönetecek olan Raþit
Yorgancýlar daha önce üç kez
Çorum FK maçýný yönetti. Yor-
gancýlar, Çorum FK'nin 2020-
2021 sezonunda oynadýðý Anka-
ra Demirspor, 2021-2022 sezo-
nunda oynanan Bodrumspor, ve
bu sezon oynanan Arnavutköy
Belediyespor maçlarýný yönetti.
Çorum FK, bu sezon oynanan
Arnavutköy Belediyespor maçýný
2-0 kazanýrken, 2021-2022 se-
zonunda oynanan Bodrumspor
maçý ile 2020-2021 sezonunda
oynanan Ankara Demirspor maç-
larýný beraberlikle tamamladý.

BU SEZON SEKÝZÝNCÝ 
MAÇINA ÇIKACAK 
Raþit Yorgancýlar, bu sezon

TFF 2. Lig'de yedi maç yönetti.

Bursaspor-Sivas Belediyespor
maçý 6-0 Bursaspor üstünlüðüy-
le, Nazilli Belediyespor-24Erzi-
canspor maçý 4-1 Nazilli Beledi-
yespor üstünlüðüyle, Ankaras-
por-Bayburt Özel Ýdare Spor ma-
çý 3-1 Ankaraspor üstünlüðüyle,
Çorum FK-Arnavutköy Beledi-
yespor maçý 2-0 Çorum FK üs-
tünlüðüyle tamamlandý. Tarsus
Ýdman Yurdu-Amed Sportif Faali-
yetler 1-1, Karacabey Belediye
Spor-Burcaspor maçý 0-0, Kýrþe-
hir FK-Kýrklarelispor maçý da 1-1
eþitlikle sona erdi.

KARÝYERÝNDEKÝ 143'NCÜ 
MAÇA ÇIKACAK
Yorgancýlar, kariyerindeki

143. maça Çorum FK-Afyonspor
maçý ile çýkacak. Yorgancýlar'ýn
düdük çaldýðý 142 maçýn 73'ünü
ev sahibi takýmlar, 32'sini deplas-
man takýmlarý kazanýrken 37 kar-
þýlaþma ise beraberlikle sonuç-
landý. Yorgancýlar, yönettiði 142
maçta 746 sarý, 37kez ise kýrmý-
zý kartýna baþvurdu.

(Abdulkadir Söylemez)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan
Bursaspor-Amedspor maçýnda yaþa-
nanlar büyük ses getirdi. PFDK'ya sevk
edilen Bursaspor'a kendi sahasýnda 9
maç seyircisiz oynama ve 326 bin TL
para cezasý verildi. 

MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli
ise Bursaspor ve taraftarýna sahip çýktý.
"Amed diye bir yer yoktur" Grup toplan-
týsýnda konuþan Bahçeli þunlarý söyledi: 

"Geçtiðimiz hafta sonu Bursaspor ve
Diyarbakýrspor arasýnda oynanan futbol
müsabakasý esnasýnda tribünlerden
sallanan görsellerin sporun ahlak ve
doðasýna aykýrý olduðu hepimizin ma-
lumdur. Bize göre Amed diye bir yer
yoktur, Amedspor'dan da bahsedileme-
yecektir. Bursaspor taraftarlarýný bura-
dan selamlýyorum, milli duruþlarýndan
dolayý tebrik ediyorum. Bölücülerin
stadyumu tahrik etmesi bir defa cina-
yettir, rezaletti. Kürt kökenli kardeþlerim
baþkadýr, bölücü teröristler baþkadýr.
Düþmanlýk tohumu ekmeye çalýþan kim
varsa koparýlmasý gereken çýban baþý-
dýr. Geliþmeler karþýsýnda TFF'nin atýl
ve aciz kaldýðý görüþlerine kulak veril-
medi. Türk sporu dostluðun ve kardeþli-
ðin vahasýdýr. Futbol sahalarýndan kaos
çýkarmayý düþünmek gelecek kuþaklara
yapýlacak en büyük kötülüktür. Müsa-
maha etmeyeceðiz, oyuna gelmeyece-

ðiz." 
6'lý masanýn ortaklarýndan biri olan

Ahmet Davutoðlu da sosyal medya he-
sabýndan video paylaþarak Devlet Bah-
çeli'ye seslendi. 

"Bahçeli, söylesene sen neden kor-
kuyorsun?" diyen Davutoðlu, þu ifadele-
ri kullandý: 

"Taraftarlarýn yaþ ortalamasýna bak-
týðýnda kaçý Yeþil'i hatýrlar. Nasýl geldi o
resimler oraya? Burada bilinçli, organi-
ze bir grup þu mesajý verdi: Biz 90'lý yýl-
larýn o karanlýk dönemine geri götüre-
ceðiz. Amed de yoktur diyor Bahçeli. Al-

lah aþkýna Bahçeli, Türkmen beyliði var,
Kara Amed Türkmen Beyliði. Dede Kor-
kut'u oku Amed yazar. Ya ne korkuyor-
sunuz isimlerden? Yunus Emre'nin
Türkçesi ne kadar mukaddesse Feqiye
Teyran'ýn Kürtçesi de o kadar mukad-
destir. Senin ne haddine bir kültürü yok
sayacaksýn, kimsin. Ama Bursa'daki
olay bir þeyin iþareti ise, kim böyle bir
provokasyona bulaþýrsa bilsin ki 15 Ma-
yýs var. 15 Mayýs'ta hesabý sorulur. Her-
kes ayaðýný denk alsýn. Türkiye suhulet-
le seçime gidecek, güven içinde seçime
gidecek." (Haber Merkezi)

Esenler Erokspor'la dün oynanan maçý 2-2'lik
beraberlikle tamamlayan Bursaspor, ara verme-
den Sivas Belediyespor maçý hazýrlýklarýna baþ-
ladý. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta çarþamba günü
deplasmanda Sivas Belediyespor ile karþýlaþa-
cak olan Bursaspor, akþam saatlerinde Özlüce
Ýbrahim Yazýcý Tesisleri Mesut Þen Sahasý'nda
yaptýðý antrenman ile bu maçýn hazýrlýklarýna
baþladý. Teknik Direktör Ýsmail Ertekin gözeti-
minde yapýlan idman ýsýnma hareketleriyle baþ-
ladý. Ýkinci bölümde pas pres oyunlarý oynayan
futbolcular, antrenmaný sonuçlandýrma çalýþma-
larý yaparak tamamladý. Dün oynanan Esenler
Erokspor maçýnda görev alan futbolcular yenile-
me çalýþmalarý yaptý. Bursaspor hazýrlýklarýný ya-
rýn öðle saatlerinde yapacaðý antrenman ile sür-
dürecek. (Haber Merkezi)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta
mücadele eden Çorum FK,
Çarþamba günü oynayacaðý
Afyonspor hazýrlýklarýna de-
vam ediyor.

Hafta sonu Batman dep-
lasmanýndan üç puan alarak
ligin liderliðine yükselen Ço-
rum FK'nin Kahramanmaraþ
ve bölgesinde meydana ge-
len deprem felaketi nedeniy-
le Afyonspor ile oynayacaðý
maç ertelenmiþti. 26. haftayý
BAY geçen kýrmýzý-siyahlýlar,
15 Mart Çarþamba günü Af-
yonspor ile erteleme maçýn-
da karþýlaþacak. Çorum Þe-
hir Stadyumu'nda oynana-
cak maç için kýrmýzý-siyahlý-
lar, hazýrlýklara devam edi-
yor. Dün kulüp tesislerinde
toplanan Çorum FK, Teknik
Direktör Tahsin Tam yöneti-
minde bir antrenman yaptý.
Antrenmanda taktik çalýþýldý.

Çorum FK, bu maçýn ha-
zýrlýklarýna bugün yapacaðý
antrenmanla devam edecek.

(Abdulkadir Söylemez)
Çorum Futbol Kulübü,

Alanya Kestelspor için
geçmiþ olsun mesajý
yayýmladý. 

TFF 3. Lig ekibi
Alanya Kestels-
por'un otobüsü
Alanya yakýnlarýn-
daki Ulaþ Dinlenme
Tesisleri'nin önünde
kaza yaptý.

Futbolcularýn bulun-
duðu otobüs, otobüs sürü-
cüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybederek bariyerlere çarpma-
sýyla yan yattý. Daha sonrasýnda
olay yerine gelen saðlýk ekipleri

tarafýndan oyuncular, Alan-
ya Eðitim ve Araþtýrma

Hastanesi'ne kaldýrýl-
dý. Kazanýn ardýn-
dan 2'si aðýr 14
oyuncunun yara-
landýðý belirtildi.

Çorum FK'den
yapýlan açýklama-

da, "Yeþilyurt D.Ç.
Ofspor deplasmaný

dönüþü takým otobüsü
kaza yapan TFF 3. Lig kulü-

bü Armoni Alanya Kestelspor'a
geçmiþ olsun dileklerimizi iletir,
yaralýlara acil þifalar dileriz" de-
nildi. (Haber Merkezi)

SON HAZIRLIKLAR

Çorum FK'den
geçmiþ olsun mesajý

Bahçeli ve Davutoðlu 
arasýnda Amed polemiði

Bursaspor'da Sivas mesaisi baþladý

Devlet Bahçeli Ahmet Davutoðlu

Hakem kadrosu belli oldu
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Çorum'a beþ adet yeni otobüs alýn-
dý. 

Çorum Belediye Baþkaný Halil Ýbra-
him Aþgýn, Çorum'a son model beþ ye-
ni otobüs aldýklarýný ve bu otobüsler ile
þehirde otobüs sayýsýnýn 74'e yükseldi-
ðini açýkladý. 

Otobüslerden "sarý civciv" diye bah-
seden Aþgýn, "Belki de Türkiye'de bir il-
ki gerçekleþtirdik" diyerek, tüm þehir-
lerde özelleþen ulaþým hizmetlerini ka-
mulaþtýrdýklarýna vurgu yaptý. 

Özel halk otobüslerinin maðduriyet-
lerini giderdiklerini ve þehre daha iyi
hizmet verebilmek adýna ulaþým hiz-
metlerini kendi bünyelerine aldýklarýný
söyleyen Aþgýn otobüslerin bugün iti-
barý ile hizmette olacaðýný da açýkladý. 

2022 yýlýnýn aðustos ayýnda çok ra-
dikal bir karar aldýk. Tüm illerde ulaþým
özelleþtirilirken biz bu hizmeti kamu-
laþtýrdýk. Hemþehri memnuniyetini ön
planda tuttuk ve onlarýn daha konforlu
seyahat etmelerini istedik. 

Bu kararlarý alýrken özel halk oto-
büs iþletmelerinin de yaþadýklarý zor-
luklarý göz önünde bulundurup onlarý
da maðdur etmeyen adýmlar attýk.

Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþ-
gýn sosyal medya hesabýndan otobüs-
leri tanýtan bir canlý yayýn gerçekleþtir-
di. 

Saat Kulesi civarýnda, otobüslerin
yanýnda kamera karþýsýna geçen Aþ-
gýn, yaðýþlý havada yaklaþýk beþ daki-
kalýk bir sunum yaparak otobüsler hak-
kýnda bilgiler verdi.

Aþgýn'ýn açýklamalarýnýn önemli ký-
sýmlarý þu þekilde:

OTOBÜS SAYISI 74'E YÜKSELDÝ
Þu anda 2023 model, 12 metre

uzunluðunda, her türlü teknolojiye sa-
hip otobüsler getirerek otobüs sayýmý-
zý 74'e çýkardýk. Bu otobüsler ile þehri-
mizde toplu taþýma ile ilgili memnuni-
yeti artýran bir noktaya geliyoruz.

VATANDAÞA SAÐLANAN 
KOLAYLIKLAR
Aðustos ayýnda sadece toplu ulaþý-

mý kamulaþtýrmak ile yetinmedik ve bu
alanda çalýþanlarýmýza eðitimler ver-
dik. Yeni bile satýþ noktalarý tahsis et-
tik. Ýnternet üzerinden bakiye yükleme
ve "Otobüsüm nerede?" uygulamasý
ile vatandaþlarýmýza kolaylýklar saðla-
dýk. Son olarak da kredi kartý ile seya-

hat kolaylýðý saðladýk. Böylelikle te-
massýz özelliði olan kredi kartlarý ile
hemþehrilerimiz seyahat edebiliyor.

KÖRÜKLÜ OTOBÜS DE 
GELECEK
Körüklü otobüslerimiz üretim ban-

dýnda. BMC firmasý üretimi tamamladý-
ðýnda körüklü bir otobüsümüz de þeh-
rimizde ilk kez olacak. Ýç açýcý, huzur
verici ve konforlu bir toplum ulaþýmý
hemþehrilerimiz ile buluþturuyoruz.
Engelli vatandaþlarýmýzýn da düþünül-
düðü otobüsleri hizmete sokuyoruz. 

Otobüsler bugün itibarý ile hizmette
olacak. Ufak bir anahtar teslim töreni
ile sarý civcivleri halkýn hizmetine su-
nacaðýz. (Abdulkadir Söylemez)

Çorum Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbra-
him Aþgýn, Bahabey
Caddesi'nde esnafla gö-
rüþtü, sorun ve talepleri
yerinde dinledi.

Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, dün
beraberinde Belediye
Meclis Üyesi Bilal Sel-
man Özünel ile birlikte
Bahabey Caddesi'nde
esnafla görüþtü. Esnafýn
sorun ve taleplerini din-
leyen Baþkan Aþgýn,
"Bahabey Caddemizde
sabahýn ilk ýþýklarýyla
birlikte rýzýklarýnýn peþi-
ne düþen esnaf kardeþ-
lerimize, hemþehrileri-
mize Belediye Meclis
Üyemiz Bilal Selman
Özünel ile birlikte selam
verdik, hayýrlý iþler dile-
dik. Gönlü, kendi güzel
Çorum'umuza hayýrlý bir
hafta diliyorum.  Elin
açýk, gönlün açýk, sofran
açýk olsun. Ayýplarý ört,
sýrlarý tut, öfkeni de yut. -
Hacý Bektaþ-ý Veli" diye
konuþtu. (Çaðrý Uzun)

Çorum Belediye
Baþkaný Halil 
Ýbrahim Aþgýn

yeni alýnan beþ
adet son model

otobüsleri 
tanýttý.

SARI CiVCiVLERiN
SAYISI ARTIYOR

Aþgýn, Bahabey'de
esnafý dinledi

Halil Ýbrahim Aþgýn


