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Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn ve Belediye Meclis Üyeleri, Kahraman-
maraþ'ýn Afþin ilçesine gitti. 

Kahramanmaraþ ve bölgesinde meydana
gelen deprem felaketinin ardýndan Çorum Be-
lediyesi, Kahramanmaraþ'ýn Afþin ilçesinde
hayatýn normalleþmesi için çalýþmalarýný sür-
dürüyor. Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýb-
rahim Aþgýn da ilçeyi sýk sýk ziyaret ediyor.
Baþkan Aþgýn, Belediye Meclis Üyeleri ile bir-
likte Afþin'de düzenlenen Berat Kandili progra-
mýna katýlmak üzere Afþin'e gitti. Depremde
hayatýný kaybedenler için mevlit-i þerif okutu-
lurken, akþam namazýnýn ardýndan Berat Kan-
dili programý gerçekleþtirildi. (Çaðrý Uzun)

Meclis üyeleri Afþin’de

SELiM ILGAZ’DAN
iKi HAFTADA iKi GOL

Sezona þampiyonluk parolasý ile 
baþlayan ve gerek sezon baþý gerekse
devre arasý transferleri ile adýndan söz
ettiren Kýrmýzý-Siyahlýlar 17 hafta sonra

tekrar liderlik koltuðuna oturmayý 
baþardý. Çorum FK'ye liderliði getiren
golü kaydeden Selim Ilgaz bu sezon
Çorum FK formasý ile 2'nci golünü

kaydetmiþ oldu. 11’DE
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Çorum FK 
Teknik Direktörü
Tam liglere 
verilen aranýn
takýmlarýn 
ritminin 
deðiþmesine
sebep 
olduðunu
söyledi. 
11’DE
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Ýki ilçe, 
iki deprem

Kandilli Rasathanesi Deprem Araþtýrma 
Enstitüsü verilerine göre; Ýskilip ilçesinde saat
10.04'te 5 kilometre derinliðinde 3.2 büyüklü-
ðünde deprem meydana geldi. Kýsa süre son-
rada Osmancýk'ýn Çatak köyü'nde5.7 kilometre

derinliðinde 2.5 büyüklüðünde hafif þiddetli
sarsýntý yaþandý. 3’TE

Jandarma Trafik Timleri
Kýrkdilim'de denetim yapýyor
Kýþ aylarýnda mevsim þartlarýna baðlý olarak, yaðýþlý havalarda, tehlikeli virajlarýn bulunduðu Kýrk-

dilim'de sürücülerin araçlarýnýn hýzýný; yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiði þartlara göre
azaltmalarýný saðlamak amacýyla seyir ve sabit denetimlerin yaný sýra drone ile emniyet kemeri,
cep telefonu kullanýmý ve hatalý sollama gibi kural ihlallerine yönelik denetimler yapýlýyor. 3’TE

Bedesten’de
erozyon önlemi

Çorum Belediyesi tarafýndan 
Recep Tayyip Erdoðan Caddesi 

üzerinde yapýlan Bedesten ve Çok Katlý
Yer Altý Otoparký Projesi'nde çalýþmalar
sürüyor. Bedesten ve Çok Katlý Yer altý
Otoparký Projesi'nde Zemin ve topraðýn

kaymasýný engelleyen sistem inþaatý 
tamamlandý.Sosyal medya hesabýndan
bir paylaþým yapan Belediye Baþkaný

Aþgýn, "Projelerimizde önceliðimiz can
güvenliði" dedi. 12’DE

Seçim toplantýsýna
Çorum’dan katýlým 
Ankara'da yapýlan AK Parti Genel Merke-
zi Geniþletilmiþ Seçim Ýþleri toplantýsýna
Çorum'da da AK Parti teþkilatýnýn seçim-
lerden sorumlu yöneticileri katýldý.Cum-
hurbaþkaný Erdoðan toplantýda, seçim

süreci ve takvimini, seçim koordinasyon
merkezlerinin çalýþma biçimlerini, sandýk
ve seçim kurulu temsilcilerinin görevleri-
ni ve seçimle ilgili tüm konularýn konu-

þulacaðýný aktardý. 6’DA DiKKAT!
baþvurular bitiyor
ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü ile Gençlik ve Spor Ýl
Müdürlüðü arasýnda imzalanan protokol

kapsamýnda Toplum Yararýna Program uy-
gulanacak. Bu kapsamda Gençlik ve Spor
Ýl ve Ýlçe Müdürlüklerine baðlý öðrenci yurt-
larýnda çalýþtýrýlmak üzere dört ay süreyle
37 iþçi istihdam edilecek.Dört ay süreyle

yapýlacak iþe alýmlar için son baþvuru tari-
hi 7 Mart'ta sona eriyor. 7’DE

Ýl ve ilçelerde 37 iþçi dört ay 
süreyle istihdam edilecek
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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 kadýn sabah uyanýp aynaya baktýðýnda
kafasýnda üç tel saçý kaldýðýný görmüþ.

Güzel demiþ. Bugün saçýmý örgü yapaca-
ðým. Öyle de yapmýþ ve güzel bir gün geçirmiþ.

Ertesi gün aynaya baktýðýnda iki tel saçýnýn
kaldýðýný görmüþ.

Peki o zaman saçýmý ikiye ayýrayým demiþ.
Dediðini yapmýþ ve güzel bir gün geçirmiþ.
Ertesi gün kaktýðýnda ise kafasýnda sadece

bir tel saçý varmýþ. Bugün at kuyruðu yapayým
o zaman demiþ. Ve gününe güzel bir þekilde
devam etmiþ.

Sonra ki gün kalktýðýnda kafasýnda tek bir
tel saçý kalmamýþ. 

"Waow" diye baðýrmýþ. Bugün saç derdim
yok.

Düalite, her gün dikilir karþýmýza, ben siyah
ve beyaz olaným bir seçim yap der. Hangisinin
içinde bulunduðunun benim için bir önemi yok
ikiside benim fakat yarým iyiliktir yarým kötülük.
Yarým mutluluktur diðer yarým mutsuzluk. Bir
yarým huzurdur bir yarým sýkýntý. Bir yarým ne-
þedir bir yarým hüzün. Bir yarým anlayýþtýr bir
yarým öfke. Sen nerde durmak istersen orada

dur. Karýþmam ben sana. Zorla hiç bir tarafým-
da tutmam seni. Sadece çekim alaným vardýr
benim. Ýki tarafýmýnda ayný kuvvette. Her gün
hissedeceksin bu iki kuvveti. Ve iki taraftan bi-
rinin içine gireceksin. Hangisi olduðunu sen
seçeceksin. 

Bir baþka seçeneðinde var aslýnda. Karþý

koy çekim alanýma, geç karþýma izle beni. Gör
içimde debelenen, çýrpýnan kiþileri. Ýzlemeye
baþladýðýnda beni, etki alanýmdan çýktýðýn, çe-
kim kuvvetimin ulaþmadýðý baþka bir alanda ol-
duðunu farkedeceksin. Ýkiliðin olmadýðý bir
alan burasý, bir o duygudan bir bu duyguya at-
lamadýðýn bir alan. Gözlemleyen olduðun, izle-
yici olduðun. Bir boþluk mu deðil bir doluluk
ama ne ile doluluk? 

Bulunman gereken nokta, yuvan olduðu-
nu bileceksin buranýn. Ýçinde siyah ve beyazýn
mücadelesi bitecek. Savaþýn sulha dönecek.
Orada kalmak isteyeceksin. Orasý ne mutlulu-
ðun peþinde koþtuðun ne mutsuzlukla kahrol-
duðun, ikilikten baðýmsýz varlýðýn sonsuz sýnýr-
sýz alaný. Senin özgürlüðün orasý. Orasý düali-
tenin herhangi bir tarafýnda olmadýðýn, dünya-
nýn içinde bulunduðun ama dalmadýðýn, O'nun
yanýbaþý. 

Girecek misin tekrar düalite içine tabii ki
tekrar tekrar henüz uykunu almadýysan. Boþu-
namý demiþ Kul Nesimi; 

"Gah çýkarým gökyüzüne seyrederim alemi.
Gah inerim yeryüzüne seyreder alem beni"

Zehra SAYIL

KÜRE-Ý ARZ

Dünyalý Bir Dosttan
Dünyadan Hikayeler...

Kahramanmaraþ'ýn Afþin il-
çesinde depremzede Yusuf Ký-
lýnç, umre için biriktirdiði 2 bin
100 dolarý kendi gibi deprem-
zedeler için baðýþladý.

Afþin'in Hüyüklü Mahalle-
si'nde yaþayan Yusuf Kýlýnç,
bölgede koordinatör olarak gö-
revlendirilen Çorum Valisi Mus-
tafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Kýlýnç,
burada umre için biriktirdiði 2
bin 100 dolarý Vali Çiftçi'ye tes-
lim ederek, depremzedeler için
kullanýlmasýný istedi.

Umre için para biriktirdiðini
dile getiren Yusuf Kýlýnç, "Dep-
rem olduktan sonra umreye git-
memeye karar verdim. Dep-
remde ihtiyacý olan insanlara

faydamýz olsun diye umre pa-
ramý baðýþlamak istiyorum" de-
di.

Parayý teslim alan Vali Çift-

çi, yapýlan baðýþýn Yusuf Kýlýnç
adýna AFAD'a baðýþlanacaðýný
belirterek, "Allah hayrýnýzý ka-
bul etsin" diye konuþtu. (ÝHA)

Sungurlu'da kaymakamlýk tarafýndan dep-
rem bölgesine gönderilmek üzere gýda yardýmý
kampanyasý baþlatýldý. Kampanyanýn yardým-
larýn deprem bölgesine sevk edileceði 17 Mart
Cuma gününe kadar devam edeceði bildirildi.

Konuya iliþkin olarak kaymakamlýktan yapý-
lan açýklamada, "Deprem bölgesine gönderile-
cek yardýmlar 'yardým kolisi' þeklinde teslim alý-
nacak, nakit yardým kabul edilemeyecektir. Na-
kit yardýmý yapmak isteyen vatandaþlarýmýz,
AFAD'ýn yardým hesaplarýna yardým yapabilir.
Vatandaþlarýmýzýn getirdikleri yardým malze-
melerini koli olarak paketlenmiþ ve üzerinde
içeriði yazýlmýþ þekilde teslim etmeleri, deprem

bölgesinde yardýmlarýn bir an önce depremze-
de kardeþlerimize daðýtýlmasýna yardýmcý ola-
caktýr. Vatandaþlarýmýz istedikleri market veya
bakkaldan yardým kolisini hazýrlatabilecektir.
Yardým kolisi içeriðinde bozulacak gýda konul-
mamasýna dikkat edilecektir. 

Giyim yardýmý kabul edilmeyecektir. Giyim
yardýmý yapmak isteyen vatandaþlarýmýz, yar-
dýmlarýný Kýzýlay Sungurlu Þubesine teslim
edebileceklerdir. Deprem kolisi yardýmlarý kay-
makamlýk binasýnda teslim alýnacaktýr. Topla-
nan yardým kolileri 17 Mart 2023 Cuma günü,
Ramazan öncesinde deprem bölgesine gönde-
rilecektir" denildi. (ÝHA)

Sungurlu'da depremzedeler için
yardým kampanyasý baþlatýldý

Kasapoðlu: Burs ve öðrenim
kredisi hesaplara geçti

Gençlik ve Spor Bakaný Mehmet Kasapoðlu,
GSB burs ve öðrenim kredisi ödemelerinin he-
saplara geçtiðini açýkladý.

Üniversite öðrencilerine yönelik olarak veri-
len GSB burs ve öðrenim kredisi banka hesap-
larýna geçti.

Gençlik Ve Spor Bakaný Mehmet Kasapoðlu
"Sevgili gençler, mart ayý GSB burs ve öðrenim
kredisi ödemeleriniz hesaplarýnýza yatýrýlmaya
baþlandý. Gençlik ve Spor Bakanlýðý olarak her
koþulda yanýnýzda olmaya devam edeceðiz" de-
di. (Haber Merkezi)

Umre parasýný kendi gibi
depremzedeler için baðýþladý
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Ýzmir'in Foça ilçesinde
komþusuyla kavga ettiði esna-
da pompalý tüfekle vurulan
Çorumlu uzman çavuþ hayatý-
ný kaybetti. Olayla ilgili komþu
gözaltýna alýndý.

Olay dün sabah saatlerin-
de ilçeye baðlý Yenibaðarasý
Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Foça
Jandarma Komando Okulu ve
Eðitim Merkezi Komutanlýðýn-
da görevli Uzman Çavuþ Ser-
kan Özten (32) ve 19 Mart ta-
rihinde henüz bilinmeyen bir
nedenle tartýþma yaþadýðý
komþusu C.A.Y. (30) arasýnda dün sabah ye-
niden tartýþma çýktý. Apartman içerisinde
alevlenen tartýþma büyüyerek kavgaya dö-
nüþtü. Kavga esnasýnda C.A.Y. evinde bulu-
nan pompalý tüfekle Serkan Özten'e ateþ etti.
Özten, vücuduna isabet eden saçmalar sonu-

cu kanlar içerisinde yere yýðýlýr-
ken, olaya þahit olan çevre sakin-
leri durumu 112 Acil Çaðrý Merke-
zi'ne bildirdi. Ýhbar üzerine olay
yerine gelen saðlýk ekipleri, Ser-
kan Özten'in hayatýný kaybettiðini
belirledi. Þüpheli C.A.Y. ve karde-
þi S.Y. ise jandarma ekipleri tara-
fýndan gözaltýna alýndý. 

Evli ve 1 yaþýnda bir çocuk
babasý olduðu öðrenilen Uzman
Çavuþ Serkan Özten'in cenazesi,
savcý tarafýndan yapýlan incele-
menin ardýndan Ýzmir Adli Týp Ku-
rumu morguna kaldýrýldý. Cenaze
burada yapýlan otopsi iþlemleri-

nin ardýndan aileye teslim edilerek defnedil-
mek üzere Özten'in memleketi Çorum'a gön-
derildi. Þüpheli C.A.Y. ve kardeþi S.Y. jandar-
madaki iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk
edilirken, olayla ilgili baþlatýlan soruþturma
sürüyor. (ÝHA)

Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðý Trafik
Jandarmasý Timleri,
sürücülerin kurallara
uyma düzeyinin arttýrýl-
masý ve trafik kazalarý-
nýn azaltýlmasý ama-
cýyla trafik denetimleri-
ni sürdürüyor. 

Özellikle kýþ ayla-
rýnda mevsim þartlarý-
na baðlý olarak, yaðýþlý
havalarda, tehlikeli vi-
rajlarýn bulunduðu
Kýrkdilim'de sürücüle-
rin araçlarýnýn hýzýný;
yol, hava ve trafik du-
rumunun gerektirdiði
þartlara göre azaltmalarýný saðlamak
amacýyla seyir ve sabit denetimlerin yaný
sýra drone ile emniyet kemeri, cep telefo-
nu kullanýmý ve hatalý sollama gibi kural
ihlallerine yönelik denetimler yapýlýyor. Yi-
ne denetimlerde, hýzdan kaynaklý kazala-
rýn artýþ gösterdiði bölgelerde ise gece-

gündüz yeni ve yerli hýz tespit cihazlarý ile
hýz kontrolleri gerçekleþtiriliyor.

Jandarmadan yapýlan açýklamada,
"Denetimlerde, durdurulan sürücü ve yol-
cularýmýza meydana gelebilecek kazalar-
da; araç içinden fýrlamamýzý engelleyen,
baþ ve göðüs gibi hassas organlarýmýzýn
bir yere çarpmasýný önleyen, bizi hayata

baðlayan emniyet kemeri kullanýmýnýn
önemi anlatýlarak, broþürler daðýtýlmakta-
dýr.  Trafik Jandarmasý Timlerince, tüm
yol kullanýcýlarýnýn can ve mal güvenlikle-
rinin saðlanmasý ve kazalarýn en aza in-
dirilmesi amacýyla bu tür denetimlerin sa-
yýsý arttýrýlarak devam edilecektir" denildi.  

(Haber Merkezi)

Ýskilip'e baðlý Yavu köyünde 3.2 ve Osman-
cýk Çatak Köyü'nde 2.5 büyüklüðünde sarsýntý
meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araþtýrma
Enstitüsü verilerine göre; Ýskilip ilçesinde saat
10.04'te 5 kilometre derinliðinde 3.2 büyüklü-

ðünde deprem meydana geldi.
Ýskilip'te yaþanan ilk depremden kýsa süre

sonra saat 10.19'da Osmancýk'ýn Çatak kö-
yü'nde 5.7 kilometre derinliðinde 2.5 büyüklü-
ðünde hafif þiddetli sarsýntý yaþandý. 

(Haber Merkezi)

Ýki ilçe, iki deprem

JANDARMA TRAFiK TiMLERi
KIRKDiLiM'DE DENETiM YAPIYOR

Çorumlu uzman çavuþu 
komþusu öldürdü

T.C. ÇORUM ÝCRA DAÝRESÝ
2022/437 TLMT.

TAÞINMAZIN GAZETE ÝLANI
Bir borçtan dolayý aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup mahcuzun ay-
rýntýlý görsellerine, artýrmaya iliþkin þartlara ve ayrýntýlý açýklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üze-
rinden 2022/437 TLMT. sayýlý dosya numarasý ile eriþim saðlanabilir.
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, mahiyeti, bulunduðu yer, muhammen kýymeti ve
önemli vasýflarý:
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri :Çorum Ýli, Merkez Ýlçesi, Gülabibey Mahallesi, Ada: 2377, Parsel: 185 ad-
resinde, 2. kat, baðýmsýz bölüm no: 7, Ana Taþýnmaz Yüzölçümü: 687,99m² alanýnda, 12/116 arsa
paylý Mesken'in tamamý satýlacaktýr.Taþýnmazýn bulunduðu bina 2 bodrum kat + zemin kat + 4 nor-
mal kat olmak üzere toplam 7 kattan oluþmaktadýr. Taþýnmaz betonarme karkas olarak inþa edilmiþ-
tir. Binanýn giriþ kapýsý ferforje doðramalý, dýþ cephesi mantolamalýdýr. Asansör mevcuttur. Elektrik,
su, doðalgaz, telekomünikasyon ve kanalizasyon gibi altyapý sistemleri mevcut olan bina; III. Sýnýf
B grubu yapý sýnýfýna dâhildir.  Taþýnmaz binanýn 2. katýnda, kuzey-doðu-batý cephesinde bulunmak-
tadýr. Daire Çorum Tapu Müdürlüðündeki projesine göre brüt 128,00 m² alanýnda ve 3 oda, salon,
mutfak, banyo, lavabo+WC, antre, hol, kiler ve 2 balkondan oluþmaktadýr. Islak hacimlerin zemini ve
duvarlarý seramik kaplýdýr. Ýç duvarlar plastik boyalýdýr. Dairenin pencereleri PVC doðramalý ve ýsý
camlýdýr. Mutfak dolabý suntalemden yapýlmýþ, tezgâhý mermerdir. Dairenin ýsýnmasý müstakil kom-
bi ile saðlanmaktadýr (Halihazýrda doðalgaz saati mevcut deðildir). Giriþ kapýsý çelik kapýdýr.  Taþýn-
mazýn bulunduðu bina Baðcýlar 8. Caddesine cepheli, Cemilbey Caddesine 30m mesafede, Çorum
Merkezine (Çan Saati) 3100m mesafededir. Taþýnmazýn kýymetinin: 850.000,00TL olabileceði kana-
atine varýlmýþtýr.
Adresi : Gülabibey Mah., Baðcýlar 8. Cadde, No: 3/7 Merkez/Çorum
Ýmar Durumu : Var, Ýnþaat tarzý TAKS: 0.35, KAKS: 1.75, (A-5) Ayrýk nizam 5 kat Konut
Kýymeti : 850.000,00 TL
KDV Oraný : %1
Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydýndaki gibidir.
Artýrma Bilgileri 

1.Artýrma Baþlangýç Tarih ve Saati : 25/04/2023 - 10:12

Bitiþ Tarih ve Saati         : 02/05/2023 - 10:12

2.Artýrma Baþlangýç Tarih ve Saati : 30/05/2023 - 10:12

Bitiþ Tarih ve Saati         : 06/06/2023 - 10:12

(ÝÝK m.114 ve m.126)
(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1791781



47 MART 2023 SALI

AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av.
Yusuf Ahlatcý, Kadýn Kollarý Baþkan-
lýðý tarafýndan hayata geçirilen "Sý-
cak Sofralar Tekrar Kurulsun" proje-
si kapsamýnda yapýlan hazýrlýklarý
inceledi. 

Kahramanmaraþ ve bölgesinde
meydana gelen deprem felaketinin
ardýndan Çorum'a yerleþen deprem-
zedeler için AK Parti Kadýn Kollarý
Baþkanlýðý, "Sýcak Sofralar Tekrar
Kurulsun" adýyla bir proje baþlatýldý.

Proje kapsamýnda depremzedelerin
öncelikli ihtiyaçlarýndan birisi olan
mutfak araç ve gereçleri hazýrlaný-
yor, depremzede ailelere teslim edi-
liyor.

AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ah-
latcý da AK Parti Ýl Baþkanlýðýnda
proje kapsamýnda yapýlan çalýþma-
larý inceledi.

Sosyal medya hesabýndan bir
paylaþým yapan Baþkan Ahlatcý, "Ka-
dýn Kollarý teþkilatýmýzý ziyarette bu-

lunarak Genel Merkez Kadýn Kollarý
Baþkanlýðýmýzýn öncülüðünde, Asrýn
felaketini yaþayan ailelerimizin önce-
likli ihtiyaçlarýndan biri olan mutfak
gereçlerini karþýlamak için 'Sýcak
Sofralar Tekrar Kurulsun' diye mutfak
setleri hazýrlama kampanyasýnda ha-
zýrlýklarýný kontrol ettik. Kýymetli Baþ-
kanýmýza ve Kadýn Kollarý teþkilatýmý-
za emeklerinden dolayý teþekkür edi-
yor, çalýþmalarýnda kolaylýklar diliyo-
rum" dedi. (Zahide Yasemin Özden)

Çorum Belediyesinin deprem bölge-
sine konteynýr sevkiyatý baþladý. Ýlk
etapta konteynýrlarýn bulunduðu araçlar
Afþin'e doðru yola çýktý.

Hatýrlanacaðý üzere Çorum Beledi-
ye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
geçtiðimiz günlerde bir canlý yayýn yap-
mýþ, deprem bölgesinin en büyük ihti-
yaçlarýndan birisi olan konteynýrlar için
harekete geçtiklerini duyurmuþtu. Geç-
tiðimiz Cumartesi konteynýrlarýn ilk kez
deprem bölgesine sevk edilmeye baþ-
landý.

Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, sosyal medya hesabýndan yap-
týðý paylaþýmda, "Havasý sert, insaný
mert Afþin'imiz için çalýþmaya devam
ediyoruz. Hayýrsever hemþehrilerimizin
katkýlarý ile aldýðýmýz konteynerlerimizin
2'sini Afþin'e, kardeþlerimize uðurladýk"
dedi.

Öte yandan geçtiðimiz günlerde ya-
pýlan canlý yayýnda Baþkan Aþgýn, þun-
larý söylemiþti:

"Konteynýr çalýþmalarýmýz devam ediyor.
Cumartesi gününden itibaren konteynýr sevki-
yatýmýz da baþlayacak. Ancak konteynýr nokta-

sýnda hemþehrilerimizin daha duyarlý olmasýný,
bize daha fazla destek vermelerini rica ediyo-
ruz, talep ediyoruz. Çünkü Çorum'a bu yakýþýr.
Ýnþallah yapacaðýmýz konteynýrlarla Afþin'deki

kardeþlerimiz için daha güzel çalýþmalar yapa-
caðýz. Çorum mahallesi, konteynýr mahallesi
kuracaðýz. Hemþehrilerimizden bunu rica edi-
yorum." (Çaðrý Uzun)

Emeklilikte yaþa takýlanlardan emekli olanla-
rýn büyük bölümü çalýþmaya devam edecek.
Emekli olduktan sonra çalýþacak olanlar ücretin
düþüp düþmeyeceðini merak ediyor..

Bugün itibariyle 18 bin lira maaþ alan bir
EYT'li emekli olduktan sonra ayný iþyerinde as-
gari ücretle çalýþtýrýlamayacak. Emeklilik nede-
niyle nitelikli elemanýn ücreti düþürülemeyecek.

EYT yasasýyla birlikte emekli olup çalýþmaya
devam edecekler için sosyal sigorta prim teþviki
de devreye alýndý. Sosyal Güvenlik Destek Pri-
mi iþveren hissesinin 5 puanlýk kýsmýna isabet
eden tutarý Hazine tarafýndan karþýlanacak.

Prim teþvikine tabi olup emekli ve yaþlýlýk ay-
lýðý baðlananlara maaþlarý kesilmeden çalýþma
imkâný sunulacak. Bu destek asgari ücretli çalý-
þan baþýna 500,40 lira ile tavan ücretli çalýþan
baþýna 3 bin 753 lira arasýnda deðiþecek.

Özel sektör çalýþanlarýnýn yeniden eski iþine
dönüþ için öngörülen süre de 30 güne çýkarýldý.
EYT'den yararlananlarýn tamamýnýn çalýþmaya
devam etmesi durumunda prim teþvikinin mali-
yeti 10 aylýk dönem için 6.3 milyar lira, yüzde
75'nin çalýþmaya devam etmesi durumunda 4.7
milyar lira hesaplanýyor.

Emekliliðe hak kazanan SSK'lýlarýn yüzde
87'si aktif olarak çalýþma hayatýnda yer alýyor.
Bu yýl emekli olabileceklerin 1.7 milyonu SSK,
496 bini Emekli Sandýðý, 89 bini Bað-Kur kapsa-
mýnda bulunuyor.

Destek primi teþviki ve yeni istihdamla birlik-
te SSK'lýlarda (4A) prim kaybý beklenmiyor.
EYT'de aylýk baðlama oranlarý ortalamasý 8 bin
733 lira hesaplanýrken SSK'dan emekli olanlar
için 7 bin 797 lira, Bað-Kur'dan emekli olanlar 5
bin 811 lira, Emekli Sandýðý'ndan emekli olanlar
da yaklaþýk 12 bin 389 lira alacak.

Ýþveren, EYT kapsamýnda emekli olduktan
sonra 30 gün içinden yeniden iþe aldýðý perso-
nelin ücretini düþük bildirirse SGK tarafýndan
teftiþle karþý karþýya kalabilecek.

EYT kapsamýnda emekli olanlar SSK ve
Bað-Kur'lu çalýþmaya devam ederken emekli
aylýklarýnda herhangi bir kesinti olmayacak. Ký-
dem tazminatý konusunda hak kaybýna uðrama-
mak için iþverenle sözleþmesini emeklilik gerek-
çesiyle feshedildiðini bildirmekte fayda bulunu-
yor. Çalýþýlan mevcut sistemde olduðu gibi her
tam yýl için 30 günlük brüt ücret tutarýnda kýdem
tazminatý alacak.

Bað-Kur kapsamýnda çalýþan emekli EYT'li-
ler, emekli aylýklarý kesilmeden ve hiçbir prim
ödemeden faaliyetine devam edecek.

SSK, Emekli Sandýðý'ndan emekli olduktan
sonra Bað-Kur'lu olarak çalýþmaya baþlayan
EYT'liler de hiçbir prim ödemeden esnaflýk ya-
pabilecek. 

Taþerondan kadroya geçenler için de zorun-
lu emeklilik sona erdi. (Haber Merkezi)

EYT'li çalýþana ücret
korumasý devreye alýndý

AHLATCI'DAN DEPREMZEDELER
iÇiN ÇALIÞAN KADINLARA ZiYARET

Deprem bölgesine 
konteynýr gönderildi
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TÜÝK verilerine göre Çorum'un da içerisinde
bulunduðu TR-83 bölgesi, en yüksek kadýn istih-
dam oraný bulunan üçüncü bölge oldu.

Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi (ADNKS)
sonuçlarýna göre 2022 yýlýnda, kadýn nüfus 42
milyon 575 bin 441 kiþi, erkek nüfus 42 milyon
704 bin 112 kiþi oldu.

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2022 yýlý Ýs-
tatistiklerle Kadýn verisini paylaþtý. Buna göre,
Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi (ADNKS) so-
nuçlarýna göre 2022 yýlýnda, kadýn nüfus 42 mil-
yon 575 bin 441 kiþi, erkek nüfus 42 milyon 704
bin 112 kiþi oldu. Diðer bir ifadeyle, toplam nüfu-
sun yüzde 49,9'unu kadýnlar, yüzde 50,1'ini ise
erkekler oluþturdu. Kadýnlar ile erkekler arasýn-
daki bu oransal denge, kadýnlarýn daha uzun ya-
þamasý nedeniyle, 60 ve daha yukarý yaþ gru-
bundan itibaren kadýnlarýn lehine deðiþti. Kadýn
nüfusun oraný, 60-74 yaþ grubunda yüzde 52,2
iken 90 ve üzeri yaþ grubunda yüzde 72,4 oldu.

En yüksek istihdam oraný yüzde 52,0 ile
TR21 (Tekirdað, Edirne, Kýrklareli) bölgesinde,
en düþük istihdam oraný ise yüzde 29,9 ile TRC3
(Mardin, Batman, Þýrnak, Siirt) bölgesinde ger-
çekleþti.

En yüksek kadýn istihdam oraný, yüzde 36,8
ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin,
Gümüþhane) bölgesinde gerçekleþti. Bu bölgeyi
yüzde 35,6 ile TR82 (Kastamonu, Çankýrý, Si-
nop), yüzde 33,8 ile TR83 (Samsun, Tokat, Ço-
rum, Amasya) izledi.

En düþük kadýn istihdam oraný ise yüzde
14,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Þýrnak, Siirt)
bölgesinde gerçekleþti. Bu bölgeyi yüzde 15,9
ile TRC2 (Þanlýurfa, Diyarbakýr), yüzde 19,6 ile

TRB2 (Van, Muþ, Bitlis, Hakkari) izledi.
En yüksek erkek istihdam oraný, yüzde 70,0

ile TR21 (Tekirdað, Edirne, Kýrklareli) bölgesin-
de gerçekleþti. Bu bölgeyi yüzde 67,2 ile TRC1
(Gaziantep, Adýyaman, Kilis), yüzde 67,1 ile
TR52 (Konya, Karaman) izledi.

En düþük erkek istihdam oraný ise yüzde
46,7 ile TRC3 (Mardin, Batman, Þýrnak, Siirt)
bölgesinde gerçekleþti. Bu bölgeyi yüzde 54,2
ile TRC2 (Þanlýurfa, Diyarbakýr) ve TRB2 (Van,
Muþ, Bitlis, Hakkari) izledi.

En az bir eðitim düzeyini tamamlayan 25 ve
daha yukarý yaþtaki kadýnlarýn oraný yüzde 87,3
oldu

Ulusal Eðitim Ýstatistikleri Veri Tabaný sonuç-
larýna göre en az bir eðitim düzeyini tamamla-
yan 25 ve daha yukarý yaþtaki nüfusun toplam
nüfus içindeki oranýnýn 2008-2021 yýllarý arasýn-
da arttýðý görüldü. En az bir eðitim düzeyini ta-
mamlayan 25 ve daha yukarý yaþtaki bireylerin
toplam nüfus içindeki oraný, 2008 yýlýnda yüzde
81,1 iken 2021 yýlýnda yüzde 92,1 oldu. Bu oran
cinsiyete göre incelendiðinde, 2008 yýlýnda en
az bir eðitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha
yukarý yaþtaki kadýnlarýn oraný yüzde 72,6, er-
keklerin oraný yüzde 89,8 iken bu oran 2021 yý-
lýnda ise kadýnlarda yüzde 87,3, erkeklerde yüz-
de 97,1 oldu.

Yükseköðretim mezunu olan 25 ve daha yu-
karý yaþtaki kadýnlarýn oraný yüzde 20,9 oldu

Yüksekokul ve fakülte, yüksek lisans ve dok-
tora mezunu olan 25 ve daha yukarý yaþtaki nü-
fusun toplam nüfus içindeki oraný, 2008 yýlýnda
yüzde 9,8 iken 2021 yýlýnda yüzde 23,0 oldu. Bu
oran cinsiyete göre incelendiðinde, 2008 yýlýnda

yükseköðretim mezunu olan 25 ve daha yukarý
yaþtaki kadýnlarýn oraný yüzde 7,6, erkeklerin
oraný yüzde 12,1 iken bu oran 2021 yýlýnda ka-
dýnlarda yüzde 20,9, erkeklerde ise yüzde 25,1
oldu.

Yükseköðretim mezunu kadýnlarýn iþgücüne
katýlým oraný yüzde 67,6 oldu

Hanehalký iþgücü araþtýrmasý sonuçlarýna
göre 2021 yýlýnda 15 ve daha yukarý yaþtaki iþ-
gücüne katýlma oranýnýn yüzde 51,4 olduðu gö-
rüldü. Bu oran kadýnlarda yüzde 32,8, erkekler-
de ise yüzde 70,3 oldu.

Ýþgücüne katýlma oraný eðitim durumuna gö-
re incelendiðinde, kadýnlarýn eðitim seviyesi
yükseldikçe iþgücüne daha fazla katýldýklarý gö-
rüldü. Okuryazar olmayan kadýnlarýn iþgücüne
katýlma oraný yüzde 12,8, lise altý eðitimli kadýn-
larýn iþgücüne katýlma oraný yüzde 25,3, lise
mezunu kadýnlarýn iþgücüne katýlma oraný yüz-
de 32,5, mesleki veya teknik lise mezunu kadýn-
larýn iþgücüne katýlma oraný yüzde 38,5 iken
yükseköðretim mezunu kadýnlarýn iþgücüne ka-
týlma oraný yüzde 67,6 oldu.

Kadýnlarýn istihdam oranýnýn erkeklerin yarý-
sýndan daha az olduðu görüldü

Hanehalký iþgücü araþtýrmasý sonuçlarýna
göre 2021 yýlýnda 15 ve daha yukarý yaþtaki is-
tihdam edilenlerin oranýnýn yüzde 45,2 olduðu
görüldü. Bu oran kadýnlarda yüzde 28,0, erkek-
lerde ise yüzde 62,8 oldu.

KADINLARIN 
ÝSTÝHDAMDA YARI 
ZAMANLI ÇALIÞMA ORANI 
YÜZDE 16,4 OLDU
Hanehalký iþgücü araþtýrmasý sonuçlarýna

göre yarý zamanlý çalýþanlarýn istihdam içindeki
oranýnýn 2021 yýlýnda yüzde 9,9 olduðu görüldü.
Bu oran kadýnlarda yüzde 16,4, erkeklerde ise
yüzde 7,0 oldu.

Hanesinde 3 yaþýn altýnda çocuðu olan 25-
49 yaþ grubundaki kadýn istihdam oraný yüzde
26,1 oldu

Hanehalký iþgücü araþtýrmasý sonuçlarýna
göre hanesinde 3 yaþýn altýnda çocuðu olan 25-
49 yaþ grubundaki bireylerin istihdam oraný,
2014 yýlýnda yüzde 59,8 iken 2021 yýlýnda yüz-
de 58,9 oldu. Bu oran cinsiyete göre incelendi-
ðinde, 2021 yýlýnda hanesinde 3 yaþýn altýnda
çocuðu olan 25-49 yaþ grubundaki kadýnlarýn is-
tihdam oranýnýn yüzde 26,1, erkeklerin istihdam
oranýnýn ise yüzde 89,1 olduðu görüldü.

Çalýþan kadýnlarýn yüzde 67,5'inin iþe geliþ
gidiþ için harcanan zamandan memnun olduðu
görüldü

Yaþam memnuniyeti araþtýrmasý sonuçlarýna
göre 2022 yýlýnda çalýþanlarýn yüzde 63,2'sinin
iþe geliþ gidiþ için harcanan zamandan memnun
olduðu görüldü. Kadýn çalýþanlarda bu oranýn
yüzde 67,5, erkek çalýþanlarda ise yüzde 61,5
olduðu görüldü. (Sümeyra Özdoðan)

Çorum Saðlýk Müdürlüðü, her yenidoðan bin
bebekten bir ila üçünün iþitme kaybýyla doðdu-
ðunu belirtti, vatandaþlarý uyardý.

Ýl Saðlýk Müdürlüðü, 3
Mart Dünya Kulak ve
Ýþitme Günü nedeniy-
le bir mesaj yayým-
ladý. 

Açýklamada,
"Her yenidoðan
bebek ve çocu-
ðun iþitebilmesi
ve konuþmayý
öðrenebilmesi,
onun en temel
hakkýdýr. Ýþitme
kayýplarý, çocu-
ðun ana diline
özgü sesleri
oluþturarak ko-
nuþmasýný gecikti-
ren ve bozan en
önemli faktördür. Ýþit-
me kaybýyla doðan ya
da doðduktan sonra her-
hangi bir nedenle iþitme kaybý yaþayan çocuk-
lar, vaktinde teþhis edilir ve rehabilitasyon prog-
ramlarýna alýnýrlarsa, geliþimlerinde yetersizlik
yaþamazlar. Burada bahsedilen geliþim yeter-
sizlikleri; psikolojik ve sosyal geliþimin yaný sýra,
çocuklarýn eðitim hayatlarýný da olumsuz olarak
etkileyebilecek yetersizliklerdir" de-
nildi.

Açýklamanýn devamýnda þu ifade-
lere yer verildi:

"Bu açýdan bakýldýðýnda, iþitme
kaybýnýn erken teþhisi büyük önem
taþýmaktadýr. Özellikle ilk 2 yaþta ge-
liþimin büyük ölçüde tamamlandýðý
iþitme ve konuþma fonksiyonumuzun
deðerlendirilmesi ve varsa iþitme
kaybýnýn, özellikle ilk 6 aydan önce
belirlenip müdahale edilmesi, çocu-
ðun iþitme ve konuþma engelli bir bi-
rey olmaktan çýkýp topluma normal
bir birey olarak kazandýrýlmasýný sað-
lamaktadýr.

Ýstatistiklere göre yenidoðan her
bin bebekten 1 ila 3'ü iþitme kaybýyla
doðmaktadýr. Çocukluk döneminde
geçirilen hastalýklar, kulak enfeksi-
yonlarý, kazalar ve kullanýlan bazý

ilaçlar nedeniyle bu oran binde 6'ya çýkmaktadýr.
Dünya Saðlýk Örgütü iþitme kaybýna yol

açan faktörlerin %60'si önlenebilir olduðunu bil-
dirmektedir. Önleyici tedbirler arasýnda; çocukla-
rýn yenidoðan döneminde iþitme taramalarýndan
geçmesi, özellikle kýzamýk, menenjit, kabakulak
ve kýzamýkçýk aþýlarýnýn olunmasý, tüm yaþ dö-

nemlerinde ototoksik (iç kulaða zarar verici)
ilaç kullanýmýndan kaçýnýlmasý veya doktor
kontrolünde uygulamasý, özellikle çocukluk
çaðýnda karþýlaþýlan orta kulak iltihabý için
erken ve etkin tedavilerin yapýlmasý ile yük-
sek sese maruz kalýnan ortamlardan kaçý-
nýlmasý sayýlabilir. Özellikle tüm çocuklarýn
yenidoðan ve okul öncesi dönemde, iþitme
testi ile deðerlendirilmesi önemlidir. Ýþitme
kaybý, kulak týkacý (serumen) veya kulakta
sývý birikmesi gibi rahatsýzlýklarda basit me-

dikal veya cerrahi uygulamalar ile düzeltilebi-
lir sorunlardan kaynaklanabilir. Bu sorunlarýn

çözümü ile ileride geliþebilecek kalýcý iþitme
kaybý ve konuþma bozukluklarýnýn önüne geçe-
bilir. Bu tip basit sorun ve çözümlerine raðmen,
söylenilenleri sýklýkla tekrar ettirmek, televizyon
sesini çok açmak, telefon konuþmalarýnýn anla-
þýlmasýnda zorlanmak, ortam gürültüsü varlýðýn-
da iþitmede güçlük çekmek, karþýsýndakinin
söylediðini yanlýþ anlamak, kulaklarda çýnlama
ve uðultu gibi þikayetlerin varlýðý mutlak kulak
burun boðaz hekimine baþvurulmasý gerekliliði-
ni gündeme getirir." (Zahide Yasemin Özden)

Saðlýk-Sen 7. Olaðan Genel Kurulu, Anka-
ra'da yapýldý. Genel kurulda genel baþkanlýk gö-
revi için mevcut baþkan Semih Durmuþ ve Ömer
Faruk Doðan yarýþtý. Seçimi Ömer Faruk Doðan
kazanýrken, Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný
Ahmet Saatcý da Disiplin Kurulu Baþkaný görevi-
ne seçildi. 

Sendikasýnýn 7. Olaðan Genel Kurulu sonra-
sýnda bir açýklama yapan Saðlýk-Sen Çorum Þu-
be Baþkaný Ahmet Saatcý, "Þölen havasý içinde,
birlik ve beraberliðin öne çýktýðý, kazananýn Sað-
lýk-Sen olduðu seçim sonuçlarýnýn önce teþkila-
týmýza, ülkemize ve þehrimize
hayýrlý olmasýný diliyorum. Bay-
rak deðiþiminin yaþandýðý se-
çimde Saðlýk-Sen'e  hizmet
eden, önceki teþkilat yöneticile-
rimize teþekkür ediyor, yeni yö-
netim listesinde görev alan yö-
neticilerimize muvaffakiyetler ve
kolaylýklar diliyorum. Þahsýma
Genel Merkez Disiplin Kurulu
Baþkanlýðý görevini tevdi eden
genel merkez yöneticilerine ve
destek veren üst kurul delegas-
yonuna teþekkür ediyorum.
Durmak yok çalýþmaya devam
prensibince bayrak deðiþinin
sendikamýza ayrý bir sinerji ve
enerji vereceðinden kuþkumuz

yok. Sahada Saðlýk-Sen üyesi olan, destek ve-
ren, emeklerini esirgemeyen üyelere, temsilcile-
re, yönetim, denetim, disiplin kuruluna ayrý ayrý
teþekkür ediyorum. Saðlýk ve Sosyal Hizmetler-
de kazaným varsa, bu kazanýmýn tek adresi yet-
kili olan Saðlýk-Sen'dir. Saðlýk-Sen olarak bugü-
ne kadar asla baþkasýna ait olan kazanýmý sa-
hiplenmedik.  Kýsaca lafýn deðil,  azmin, müca-
delenin, kazanýmýn tek adresi olan Saðlýk-
Sen'nin yeni dönemde artarak büyüyeceðinden
hiç þüphemiz yoktur" dedi. 

(Zahide Yasemin Özden)

AHMET SAATCI'YA 
YENÝ GÖREV

'Yenidoðan her bin bebekten bir ila
üçü iþitme kaybýyla doðmaktadýr'

Çorum, en yüksek kadýn istihdamý
oranýna ulaþan iller arasýnda



AK Parti Genel Merkezi Geniþletilmiþ Seçim
Ýþleri toplantýsý yapýldý. Toplantýda Çorum'dan da
katýlan partililer oldu. Ankara'da yapýlan toplantý-
ya Çorum'dan da katýlým saðlandý.  AK Parti Ge-
nel Merkezinde yapýlan toplantýda AK Parti Genel
Baþkaný ve Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdo-
ðan bir konuþma yaptý. 

ÇORUM'DAN DA KATILIM SAÐLANDI
Toplantý ile ilgili AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðýn-

dan yapýlan açýklamada "AK Parti Genel Merkez
Geniþletilmiþ Seçim Ýþleri Toplantýsýna AK Parti
Genel Merkez Seçim Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý,
Karadeniz Bölge Koordinatörümüz Sayýn Mah-

mut Atilla Kaya, AK Parti Genel Merkez Seçim Ýþ-
leri Baþkan Yardýmcýmýz, Çorum Milletvekilimiz
Oðuzhan Kaya, Ýl Seçim Ýþleri Baþkanýmýz Ercan
Daþdan, Ýl Teþkilat Baþkanýmýz, Ýl Hukuk ve Eði-
tim Sorumlusu Murat Günay, Ýl Mali ve Ýdari Ýþler
Baþkanýmýz, Çorum Seçim Koordinasyon Merke-
zi Baþkanýmýz Mustafa Alagöz ve Bilgi ve Ýletiþim
Teknolojileri Baþkanýmýz, Ýl Eðitimcisi Mustafa
Gökgöz katýlým saðladý" denildi.

Toplantýda, seçim süreci ve takvimini, seçim
koordinasyon merkezlerinin çalýþma biçimlerini,
sandýk ve seçim kurulu temsilcilerinin görevlerini
ve seçimle ilgili tüm konularýn konuþulacaðýný ak-
taran Cumhurbaþkaný Erdoðan, bu toplantýnýn

hayýrlara vesile olmasýný
diledi.

"Demokrasilerde san-
dýk namustur, çünkü siz
sahada ne kadar çalýþýr-
sanýz çalýþýn, seçimin ka-
zanýldýðý yer sandýktýr."
ifadesini kullanan Erdo-
ðan, demokrasinin fiilen
tecelli ettiði yer olan san-
dýða sahip çýkýlmazsa mil-
let iradesinin yönetime
yansýmasýnýn da temin
edilemeyeceðini söyledi.

Mersin'e baðlý Arslan-

köy'de yapýlan 1947 Muhtarlýk Seçimleri'nde ya-
þanan olaylarý anlatan Erdoðan þöyle devam etti:

Zaman zaman anlattýðým Arslanköy örneði
vardýr. Genç kardeþlerimiz bunu bilmezler.
CHP'yi anlamak ve tanýmak için Arslanköy'ü ve
Arslanköy'ün kadýnlarýný da iyi tanýmak ve anla-
mak gerekiyor. CHP 1946 seçimlerini açýk oy, giz-
li tasnif usulüyle kazandýktan sonra yetinmemiþ,
bu defa da gözünü 1947 yýlýnda yapýlan muhtar-
lýk seçimlerine dikmiþtir. Toroslarýn tepesindeki
Arslanköy sakinleri, CHP'nin dayattýðý zalim muh-
tarý deðil kendi desteklediklerinin Demokrat Parti-
li adayý seçmek için dört gözle sandýðý beklemek-
tedir. Seçim sandýðý köye gelir ama Halkevine ko-
nulan sandýða Demokrat Partili adaya oy verece-
ði bilinen hiç kimse yaklaþtýrýlmaz. Ýtirazlar üzeri-
ne sandýk, köy odasýna götürülür. Ahali oyunu
kullanýr ve akþam sandýk kapanýr. Sandýðýn ba-
þýndaki görevli, CHP adayýnýn kazanamayacaðý-
ný görünce, 'hastalandým' diyerek, oy sayýmýný er-
tesi güne býrakmak ve sandýðýný karakola götür-
mek ister.

Bunun üzerine Arslanköy'ün kahraman kadýn-
larý, köy odasýnýn önünde toplanýr ve sandýðýn
baþka yere götürülmesine izin vermezler. Sandýk-
tan çýkacak iradelerinin çiðnenmesine müsaade
etmeyen bu kadýnlar, Toroslarýn soðuðunda jan-
darma ile sabaha kadar sandýðý beklerler. Ertesi
gün yapýlan sayýmda, Demokrat Partili köy muh-

tarý adayý, seçimi 10 kat farkla kazanýr.
Sonucu hazmedemeyen CHP'li yönetici-

lerin itirazýyla il valisi seçimin yenilenmesine
karar verir. Köye gelen ve baþlarýnda sarhoþ
bir zabitin bulunduðu jandarmayla seçim
sandýðýna ve orada tecelli eden iradelerine
sýký sýkýya sahip çýkan köylüler arasýnda na-
hoþ hadiseler yaþanýr. Aralarýnda birkaç ay-
lýk bebeklerinin de bulunduðu, kadýnlarýn da
bulunduðu çok sayýda Arslanköylü gözaltýna
alýnýp demir parmaklýklar arkasýna atýlýr. Yi-
ne CHP tarafýndan ayarlanan bir hakim va-
sýtasýyla bu olay bir isyan havasýna bürün-
dürülüp sanýklar hakkýnda idam cezasý iste-
nir. CHP budur."

"REY DEMEK IRZ DEMEKTÝR"
Yargýlananlar arasýnda bulunan "Elif" is-

minde kahraman bir kadýnýn, hakime döne-
rek, "Rey demek ýrz demektir. Soruyorum si-

ze, oyumuzu mu teslim edelim, ýrzýmýzý mý?" de-
diðini aktaran Erdoðan, "Bu kahraman kadýn, par-
maðýyla boynunu gösterip, 'Ýdama kadar yolu var'
sözüyle adeta meydan okumuþtur." dedi.

Demokrat Partili ünlü isimlerin avukatlýðýný
üstlendiði Arslanköylülerin yargýlanmasýnýn bir
yýldan fazla sürdüðünü anýmsatan Erdoðan, "Ars-
lanköylüler yargýlamanýn ardýndan ya beraat
ederler yada küçük cezalar alarak tahliye olurlar.
Tarihimize 47 Hadisesi olarak geçen bu olay, mil-
letimizin sandýðý ve oradan çýkan iradesine olan
baðlýlýðýný göstermesi bakýmýndan çok önemlidir"
ifadelerini kullandý.

Erdoðan konuþmasýna þöyle devam etti:
CHP'yi tanýmak istiyorsanýz CHP budur. CHP

hiçbir zaman sandýktan çýkan iradeye saygý duy-
mamýþtýr. CHP hiçbir zaman milli iradeye saygý
duymamýþtýr. CHP hep açýk oy, gizli tasnifle se-
çim yapma yoluna gitmiþtir. Þimdi tabii bunlarý ya-
pamýyorlar ama fýrsatýný bulsalar nasýl ki bölücü
terör örgütünün arkasýnda olduðu parti, birçok
yerde oylarý alýp istedikleri gibi kullandýlar mý?
Kullandýlar. Muhtarlarý tehdit ettiler mi? Ettiler.
Ondan sonra da oylarý kendileri istedikleri gibi
orada kullanmak suretiyle silme, o köylerde, bel-
delerde, ilçelerde sandýklardan kendi hesaplarýna
netice çýkarttýlar. Seçim sandýðýndaki oya sahip
çýkmakla ýrza sahip çýkmayý ayný gören bir de-
mokrasi mirasýna sahip olduðumuzu asla unut-
mayacaðýz. Milletimiz, hiçbir hakký gibi iradesini
sandýða özgürce yansýtma hakkýný da öyle kolay
almamýþtýr.

Rahmetli Menderes, sandýktan çýktýðý halde
arkasýnda CHP'lilerin olduðu darbecilerin urga-
nýndan kendini kurtaramamýþtýr. Yine ayný CHP,
sandýktan çýkan rahmetli Türkeþ ve arkadaþlarýný
12 Eylül'de en aðýr iþkencelere maruz býrakarak
idamla yargýlayanlarýn mirasçýlarýný bugünlerde
yeniden vitrine çýkartmak suretiyle 60 yýldýr hiç
deðiþmediðini gösteriyor. Milletten aldýðý yetkiyle
baþbakanlýk görevine gelen rahmetli Erbakan'ý,
binbir hileyle alaþaðý eden de yine ayný kafadýr.
Bölücü terör örgütünün güdümündeki siyasi par-
tiyle girdiði yakýn iliþki CHP'nin gerçek yüzünün
sadece bir kýsmýdýr. (Abdulkadir Söylemez)
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BÝNA ÝÞLERÝ YAPTIRILACAKTIR
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI

Laçin Umumi WC ve Abdesthane Yapým Ýþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP
üzerinden alýnacaktýr.  Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN : 2023/216249
1-Ýdarenin
a) Adý : ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
b) Adresi : Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 19040 

Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý : 3642250810/1215 - 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 : Laçin Umumi WC ve Abdesthane Yapým Ýþi
b) Niteliði, türü ve miktarý : Çorum ili Laçin ilçesi Büyük Laçin ada, 2260 parselde 

Yeni Mahalle Pehlivan 2. Sok. No: 9 adresinde bulunan
alanda yaklaþýk 212 m2 büyüklüðünde Umumi WC ve
Abdesthane binasý Yapým Ýþi
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný için-
de bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.

c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer : Çorum ili Laçin ilçesi Büyük Laçin ada, 2260 parselde 
Yeni Mahalle Pehlivan 2. Sok. No: 9 adresinde bulunan
alan

ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 170 (YüzYetmiþ) takvim günüdür.
d) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 10 gün 

içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.03.2023 - 11:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri : Çorum Belediyesi / Destek Hizmetleri Müdürlüðü / 

(e-tekliflerin açýlacaðý adres) Kunduzhan Mahallesi Farabi Cad. No:22 B Blok Kat:2 
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 mühendis-
lik ve mimarlýk bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
11/6/2011 tarihli ve 27961 sayýlý Resmi Gazete yayýnlanan Yapým Ýþlerinde iþ deneyiminde de-
ðerlendirilecek benzer iþlere dair tebliðin B/III. grup iþler benzer iþ olarak deðerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Ýnþaat Mühendisliði Diplomasý
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek 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: 1791050

Gazeteci, Yazar, Yorumcu 
Yaþar Solak'ýn kýzý 

Tuðçe ve Tufan Penez 
çiftini yeni doðan erkek 
evlatlarý için tebrik eder, 

sevdikleriyle birlikte hayýrlý, 
þerefli, þahsiyetli 

uzun ömürler dileriz. 

Kesin Karar 
Gazetesi

SEÇiM TOPLANTISINA
ÇORUM'DAN KATILIM

Cumhurbaþkaný Erdoðan

TEBRiK
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ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü, Gençlik ve Spor Ýl
ve Ýlçe Müdürlüklerine baðlý öðrenci yurtla-
rýnda çalýþtýrýlmak üzere 37 iþçi istihdamý
yapacak. Dört ay süreyle yapýlacak iþe
alýmlar için son baþvuru tarihi 7 Mart'ta so-
na eriyor.

ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü ile Gençlik ve Spor
Ýl Müdürlüðü arasýnda imzalanan protokol
kapsamýnda Toplum Yararýna Program uy-
gulanacak. Bu kapsamda Gençlik ve Spor
Ýl ve Ýlçe Müdürlüklerine baðlý öðrenci yurt-
larýnda çalýþtýrýlmak üzere dört ay süreyle
37 iþçi istihdam edilecek. ÝÞKUR Ýl Müdü-
rü Levent Tuzcu, baþvuru tarihinin 7
Mart'ta sona ereceðini bildirdi. Tuzcu, "Ül-
kemizde meydana gelen deprem nedeniy-
le Çorum Gençlik Spor Ýl ve Ýlçe Müdürlük-
lerine baðlý yurtlarda temizlik ve barýnma
þartlarýnýn iyileþtirilmesi faaliyetleri yapýla-
cak. Katýlýmcýlara program süresince as-
gari ücret ödenecek olup, finansmaný ÝÞKUR tarafýndan saðlana-
caktýr. Baþvurular 6.3.2023-7.3.2023 tarih aralýðýnda alýnacak
olup,  katýlýmcýlarýn tamamý, liste ayrýmýna tabi tutulmadan geçer-
li baþvurular içerisinden Noter Kurasý Yöntemiyle belirlenecektir"
dedi.

Merkez'de 11, Alaca'da 4, Bayat'ta 2, Dodurga'da 3, Ýskilip'te
1, Laçin'de 1, Mecitözü'nde 2, Oðuzlar'da 3, Osmancýk'ta 5, Sun-

gurlu'da 5 kiþi istihdam edilecek.

NASIL BAÞVURU YAPILIR?
Levent Tuzcu, iþ baþvurularýnýn in-

ternet üzerinden yapýlacaðýný söyledi.
Tuzcu,  "Baþvuru þartlarýna uyan ve
program kapsamýnda çalýþmak isteyen
vatandaþlarýmýzýn 7.3.2023 Salý günü-
ne kadar (saat 24.00'e kadar), ALO-170
iletiþim hattý üzerinden ve ÝÞKUR e-þu-
be (www.iskur.gov.tr) internet adresin-
den iþ arayan giriþi yaptýktan sonra 'On-
line Ýþlemler, iþ arayan, Toplum Yararý-
na Programlar, 'TYP Baþvuru' kýsmýn-
dan sistem (program) numarasýný yazýp
seçerek baþvuru yapmalarý gerekmek-
tedir.Baþvuru þartlarý, kontenjan ve
program numarasý aþaðýda ayrýca belir-
tilmiþtir.Baþvuruda sorun yaþayanlar Ýl
Müdürlüðümüz Personelinden baþvuru

için yardým talep edebilirler" diye konuþtu. 

BAÞVURU ÞARTLARI
Tuzcu, baþvuru þartlarýna iliþkin þu bilgileri verdi:
"TYP'lerden 27.9.2017 tarihinden itibaren dokuz ay ve daha

fazla süreyle yararlanmýþ olanlar yönetmelik gereði maksimum
faydalanma süresini tamamlamýþ olup yeni programlara baþvuru

yapamayacaklardýr. Bir kiþi ayný an-
da açýlacak TYP'lerden yalnýzca bir
tanesine baþvuru yapabilecektir. 

TYP'lere program süresince Ad-
rese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemine
göre (ADNKS) ayný adreste ikamet
eden kiþilerden yalnýzca birisi katýla-
bilir. Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sis-
temine (ADNKS) göre ayný adreste
oturanlarýn, programa baþvuru yapý-
lan tarih dikkate alýnarak ulaþýlabi-
len en yakýn döneme ait gelir getiri-
ci bir iþte çalýþma sonucu elde ettik-
leri toplam kazançlarýnýn asgari üc-
ret tespit komisyonu tarafýndan be-
lirlenen net asgari ücretin 1,5 (bir
buçuk) katýný aþmasý halinde söz
konusu adreste oturan kiþiler
TYP'ye katýlamaz. Yurtlar ve sýðýn-
ma evleri, vb. toplu yaþam alanla-
rýnda ikamet edenler için bu þart
aranmaz. 

Terör örgütlerine veya Milli Gü-
venlik Kurulunca Devletin milli gü-

venliðine karþý faaliyette bulunduðuna karar verilen yapý, oluþum
veya gruplara üyeliði, mensubiyeti veya iltisaký yahut bunlarla ir-
tibatý olan kiþiler TYP'ye katýlamaz.

Katýlýmcý seçimi ile belirlenen listeler nihai liste olmayýp gerek-
li inceleme ve kontrol iþlemleri sonrasýnda kesinleþecektir. Ýnce-
leme iþlemleri tamamlanmadan programlar baþlatýlmayacaktýr.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak, ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz ol-
mak, 18 yaþýný tamamlayarak 19 yaþýndan gün almýþ olmak, öð-
renci olmamak (açýk lise, açýk öðretim öðrencileri hariç), emekli
ve malul aylýðý almamak, Ýþ Göremezlik Ödeneði alanlar TYP ye
katýlabilir. Son bir yýl içerisinde yüklenici kurumun çalýþaný olma-
mak, 5510 sayýlý kanunun 4. Maddesinin 1. Fýkrasýnýn (b) bendi-
nin 4 numara alt bendi kapsamýnda tarýmsal faaliyette bulunan-
lar ile ayný kanunun ek5. Kapsamýnda tarým veya orman iþlerin-
de hizmet akdi ile süreksiz olarak çalýþan kiþiler TYP den yarar-
lanabilir." (Çaðrý Uzun)

AFAD Çorum Ýl Müdürü Elvan Kaya, Kahra-
manmaraþ'ýn Afþin ilçesinde devam eden çalýþma-
larý deðerlendirdi.

Depremden bir saat sonra Afþin ilçesine ulaþ-
týklarýný belirten AFAD Çorum Ýl Müdürü Elvan Ka-
ya, altý günde arama ve kurtarma faaliyetlerini ta-
mamladýklarýný söyledi. 

"GÖÇÜK ALTINDA KALAN 
KÝMSE KALMADI"
Kaya, "Depremden bir saat sonra Afþin'e gel-

dik. Arama, kurtarma faaliyetlerine baþladýk. Ara-
ma, kurtarma faaliyetlerine devam ederken bes-
lenme ve barýnma faaliyetlerini hýzlýca yürütmemiz
gerekiyordu. Ýnsanlarýmýzýn ihtiyaçlarýna yönelik
hemen süreçler iþletilmeye baþlandý. Valimizin ne-
zaretinde burada koordinasyon iyi iþledi. Ýlgili bi-
rimlerin çalýþmalarýyla ilgili valimiz güzel bir organi-
zasyon organize etti. Arama, kurtarma faaliyetleri-
ni altýncý günde tamamladýk. Göçük altýnda kalan
kimse kalmadý" diye konuþtu.

KONTEYNIR KENTLERLE
NORMALLEÞME BAÞLAYACAK
Arama ve kurtarma faaliyetlerinin ardýndan ba-

rýnma ve beslenmeye yönelik çalýþmalar yaptýkla-
rýný kaydeden Kaya, konteynýr kentlerin kurulumu-
nun tamamlanmasýyla birlikte depremzedelerin
normal hayata geçiþ yapabileceðini söyledi. Kaya,
"Barýnma ve beslenmeye yoðun bir þekilde odak-
landý. Toplam altý merkezde malzemeleri toparla-
yýp hýzlýca vatandaþlarýmýzýn ihtiyaçlarýný gidermek
için sahaya sürdük. Çorum olarak güçlü bir ekibi-
miz var. Bu ekip güzel çalýþmalar yapýyor. Türki-
ye'nin dört bir yanýndan yardýmlar geliyor. Bu yar-
dýmlarý da organize ediyoruz. Bununla ilgili örgüt-
sel yapý da oluþturuldu. Çadýr ve konteynýr alanla-
rýmýzýn tamamlanmasýyla vatandaþlarýmýzýn nor-
mal hayata dönmeleri yönündeki ilk adýmlarý ta-
mamlamýþ olacaðýz. Konteynýr kentlerin yapým sü-
reci de devam ediyor" ifadelerini kullandý. 

(Çaðrý Uzun)

HABERÝ 
ÝZLEMEK

ÝÇÝN KODU
OKUTUN

DiKKAT, BAÞVURULAR BiTiYOR
Ýl ve ilçelerde 37 iþçi dört ay süreyle istihdam edilecek

'Depremden bir saat sonra Afþin'e geldik'

AFAD Çorum Ýl Müdürü Elvan Kaya

ÝÞKUR Ýl Müdürü

Levent Tuzcu
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7 MART 2023 SALI YIL: 7 / SAYI: 2388

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

1921- Artvin'in düþman iþgalinden kurtu-
luþu

1925- Þeyh Said'in emrindeki 5000 kiþilik
bir kuvvet Diyarbakýr'a saldýrdý.

1925- Ýstiklal Mahkemeleri üyeleri yapýlan
seçimlerle belirlendi. Denizli Milletvekili Maz-
har Müfit Bey (Kansu) mahkeme baþkanlýðý-
na, Karesi Milletvekili Süreyya Bey (Özgeev-
ren) savcýlýða getirildi. Urfa Milletvekili Ali Sa-
ip (Ursavaþ) ve Kýrþehir Milletvekili Lüfi Müfit
beyler asil üyeliðe seçildi.

1927- Ýstiklal Mahkemeleri'nin görevi fiilen
sona erdi. Tamamen ortadan kalkmasý ancak
1948'de gerçekleþti.

1950- Milletvekilleri adaylarýnýn sayýsý bü-
tün tahminleri aþtý, yalnýz Elazýð'dan 600 kiþi
aday oldu.

1952- Dýþiþleri Bakaný Fuad Köprülü ve
222 arkadaþý, Anayasa'nýn dilini yaþayan dile
dönüþtürmek için DP Meclis grubu adýna bir
önerge hazýrlayarak Meclis'e sundular. Öner-
gede, deðiþtirilmesi gereken kelimeler ara-
sýnda suç, bakanlar kurulu, devrim, ivedilik
gibi kelimeler yer alýyordu.

1954- Basýn ve radyo yoluyla iþlenecek
suçlarýn kapsamýnýn geniþletilmesi ve ceza-
larýn arttýrýlmasý hakkýndaki kanun tasarýsý
Mecliste görüþüldü. Tasarý gazetecilere iddi-
alarýný ispat etme hakký tanýmýyor.

1959- Yargýtay "Nalýncý Keseri" baþlýklý
yazý nedeniyle Ulus gazetesi baþyazarý Ya-
kup Kadri Karaosmanoðlu ve yazý iþleri mü-
dürü Ülkü Erman hakkýnda Ankara Toplu Ba-
sýn Mahkemesi'nin verdiði mahkumiyet kara-
rýný bozdu.

1961- Genelkurmay Baþkaný Cevdet Su-
nay yayýmladýðý mesajda þöyle dedi. "Namlu-
larýný daima temiz ve süngülerini daima par-
lak tutan ordumuzun her türlü engelleri yok
etme azmi ile bugünkü hedefi, demokrasiyi
ulusuna teslim etmektir."

1966- Erzurum ve Muþ’ta meydana gelen
depremde 15 kiþi öldü, 25 kiþi yaralandý,
2.380 ev yýkýldý.

1979- Türkiye ile Sovyetler Birliði arasýn-
da petrol anlaþmasý imzalandý.

1983- Zonguldak Ereðli Kömür Ýþletmele-
ri'nin Kandilli üretim havzasýndaki Armutçuk
Ocaðý'nda meydana gelen patlamada 102 ki-
þi öldü, 86 kiþi yaralandý.

1986- "Kadýnlara karþý her türlü ayrýmcýlý-
ðýn önlenmesi" isteðini içeren 2861 imzalý di-
lekçe, TBMM Baþkanlýðý'na verildi.

1988- DSP Genel Baþkaný Bülent Ecevit,
daha önce aldýðý baþkanlýktan çekilme kara-
rýný parti kurultayýnda gerçekleþtirdi ve göre-
vinden ayrýldý. Bülent Ecevit partisinin kon-
gresinde yaptýðý konuþmada "Uzun siyasal
yaþamýmda en iddialý meydan okuyuþum,
DSP genel baþkanlýðýndan ayrýlmamdýr" de-
di. Ecevit'in yerine genel baþkanlýða Necdet
Karababa seçildi.

1989- Anayasa Mahkemesi, üniversiteler-
de dini inanç sebebiyle boyun ve saçlarýn ör-
tü veya türbanla kapatýlmasýný serbest býra-
kan yasayý iptal etti.

1996- Düþünceye Özgürlük isimli ortak ki-
tapta yer alan yazýsýnda bölücülük yaptýðý id-
diasýyla yargýlanan Yaþar Kemal,1 yýl 8 ay
hapse mahkûm edildi. Ceza 5 yýl ertelendi.

2009- Diyarbakýr'dan kalkan TSK ait heli-
kopter Kayseri civarýn düþtü. 2 pilot þehit ol-
du.

BUGÜN

Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:35
06:58
12:58
16:10
18:45
20:03

ÇORUM

TARÝHTE BUGÜN

‘SAKAL VE BIYIK EKiMi 
TALEBiNDE ARTIÞ VAR'

Kiþiye erkeksi bir görünüm
kazandýran sakallar yeniden
moda oldu. Avrupa’nýn önde gelen
saç ekimi kliniklerinden
Cosmedica Kliniði’nin kurucusu
Dr. Levent Acar, sakal ve býyýk
ektirmek isteyenlerin sayýsýnda
son dönemde ciddi bir artýþ
olduðunu söyledi.

Ýstanbul'da bulunan Cosmedi-
ca Saç Ekim Merkezi, saç ekimi
için Türkiye'ye gelen çok sayýda
saðlýk turistini aðýrlýyor. Uzun yýl-
lardýr saç ekimi alanýnda çalýþma-
lar yapan Cosmedica'nýn kurucu-
su Dr. Levent Acar, son dönemde
sakal ve býyýk ektirmek isteyenle-
rin sayýsýnda da ciddi bir artýþ ol-
duðunu söyledi.

“Sýk ve gür bir sakal, erkeklik
göstergesi kabul edilir. Düzensiz
uzayan sakallar, erkek için rahat-
sýz edici olabilir” diyen Dr. Levent
Acar, bu operasyonu kimlerin ter-
cih ettiði sorulunca “Sakallarý ve
býyýklarý arasýnda boþluk olan kiþi-
ler genellikle sakal ekimini tercih
ederler. Tüm saç kökleri hastanýn

kendi saç köklerinden alýnýr” dedi.
"6-12 ay içinde 
tam sonuç alýnýr"
Dr. Acar, sakal veya býyýk eki-

minin nasýl gerçekleþtirildiðini ise
þöyle anlattý: “Saç ekiminde oldu-
ðu gibi baþýn arka kýsmýndaki do-
nör bölgeden kökler alýnarak iste-
nilen sakal bölgesine transfer edi-

lir. Saç kökleri hýzla yerleþir ve tam
sonuç genellikle yaklaþýk 6-12 ay
içinde görülür.”

Cosmedica Saç Ekim Merke-
zi'nde uluslararasý en son teknik-
leri kullandýklarýný belirten Dr. Le-
vent Acar, “Vitamin preparatlarý,
losyonlar veya diðer farmakolojik
tedaviler sakal kýllarýnýn büyüme-

sine gerçekten etki edemez.
Profesyonel olarak yapýlan es-

tetik ameliyatlar, yoðun ve eþit sa-
kal elde etmenin en hýzlý ve en ko-
lay yöntemidir. 

Cosmedica'da tarafýmýzdan
sunulan iþlem ve tedaviler, piyasa-
daki en modern ve hassas yön-
temler” diye konuþtu. (ÝHA)

Yapýlan klinik araþtýrmalar sonu-
cunda tüketim alýþkanlýðýnýn beden-
sel saðlýðýn ötesinde zihnin iþleyiþi-
ni de derinden etkilediðinin ortaya
çýktýðýný belirten Dyt. Deniz Pirçek,
“Yemek yememizin temel amacýný
yaþamýmýzý saðlýklý bir þekilde de-
vam ettirmek olarak açýklayabiliriz.
Ancak ruhsal durumumuz beslen-
memizi etkileyebiliyor. Fakat bunun
tam tersi de söz konusu. Diðer yan-
dan yapýlan araþtýrmalar sonucun-
da bazen yediklerimizin de ruh sað-
lýðýmýz üzerinde etkileri olduðu gö-
rüldü“ dedi.

“Besinler ve ruh saðlýðý o kadar
iç içe ki iyi yiyecekler tüketmemek
ruh saðlýðýmýzý deðiþtirebilir ve da-
ha kötü yemek alýþkanlýklarýna sa-
hip olmamýza yol açabilir.“ diyen
Dyt. Deniz Pirçek sözlerine þöyle
devam etti: “Beslenmek vücudun en
temel ihtiyaçlarýndandýr ve enerji
için düzenli olarak beslenmemiz ge-
rekir. Beden yapýmýza ve metaboliz-
mamýza uygun, doðru ve dengeli
beslenme, beden saðlýðýmýz kadar ruh saðlýðý-
mýz için de büyük önem taþýyor. Bazý besinler
hafýzamýzýn güçlenmesinde, ruh saðlýðýmýzýn
olumlu yönde etkilenmesinde önemli rol oyna-
yabiliyor. Son dönemde beslenme psikoloji ile il-
gili yapýlan çalýþmalar bize gösterdi“ dedi.

Ruhsal olarak endiþe, kaygý, depresyon gibi
durumlar hayatýmýzýn bir çok alanýný etkilediði
gibi, uykusuzluk, hareketsizlik ve en önemlisi de
beslenme düzenimizde olumsuz etki oluþtura-
bildiðini belirten Medicana Çamlýca Hastanesi
Beslenme ve Diyetetik Uzmaný, Dyt. Deniz Pir-
çek iyi bir beslenme modelinin ve uygun besin-
lerin ruh saðlýðýmýza olumlu katký saðlayabile-
ceðini vurgula-
yarak iyi ruh
hali için
olumlu et-
kisi olabi-
len be-
s i n l e r
hakk ýn -
da þu bil-
g i l e r i
verdi.

“Bitter
Çikolata: Si-
nir hücreleri-
mizi koruyan
ve ruh halini etki-
leyen kimyasal
sentezlerin kontrol
edilmesinde oldukça fay-
dalý bir demir kaynaðýdýr.
Ýçerisinde bol miktarda fla-
vanoidler bulunur, ayný zamanda
güçlü bir antioksidandýr. Avokado: Pü-
rüzsüz ve kremsi olan bu meyve vücudunuzun
sinir sisteminizi ve ruh halinizi düzenlemek için
kullandýðý kolin gibi besinlerle doludur. Ayný za-
manda depresyonla mücadelede en etkin ele-
mentlerden biri olan magnezyum deposudur.
Zerdeçal: Zerdeçalýn içinde bulunan kurkumin
adlý madde serotonin üretimini artýrýr. Depres-
yon duygunuzu yenmenize sebep olur. Ayrýca
kurkumin pigmenti, yaþadýðýmýz kaygý seviyesi-
ni azaltabilir ve beyin kimyamýzý deðiþtirebilir.

Muz: Ruh halinize iyi gelecek besinlerden bi-
ri de muzdur. Ýçeriðinde bulundurduðu yüksek
potasyum sayesinde sinir sistemi güçlendirme-
sine yardýmcý olur. Tryptophan adý verilen bir tür
aminoasit yönünden zengindir ve vücutta sera-
tonin salgýlanmasýna destek olmaktadýr. Fer-

mente Yiyecekler: Prebiyotik ve probiyoktikler
beyin-baðýrsak aksýnýn ve baðýrsaklarýn güçlen-
dirilmesinde büyük rol oynuyor. Vücudunuz ta-
rafýndan üretilen serotoninin yüzde 90 kadarý
baðýrsak hücrelerinden oluþur, dolayýsýyla fer-
mente gýdalar tüketmek daha iyi serotonin üre-
timine teþvik eder. Süt, sebze veya diðer ben-
zeri besinler, maya veya bakteri gibi mikroorga-
nizmalar ile yapýlan fermente gýdalardan turþu,
ayran gibi gýda gurubu baðýrsaklarýmýzý destek-
leyerek kaygý seviyesini azaltýyor. Fermente gý-
dalar, ayrýca beyin için de oldukça faydalýdýr.
Hayvanlar üzerinde 2016 yýlýnda yapýlan 45
araþtýrma, fermente gýdalarýn beyin yapýsýný ko-

ruduðunu, hafýzayý
güçlendirdiðini

ve biliþsel geri-
lemeyi yavaþla-
tabildiðini gös-
terdi.

Y u m u r t a :
Serotonin üreti-
mi için gerekli
aminoasitleri ve
esansiyel yað
asitlerini içer-
mektedir. Diyet

listelerinin olmaz-
sa olmazý olarak

bilinen yumurta, prote-
in, A, D, E, B vitaminleri

ile demir ve çinko olmak
üzere çok sayýda vitamin ve

mineral bakýmýndan zengin bir be-
sindir. Yumurtanýn zihinsel ve fizik-

sel enerjinizi zirvede tuttuðu ve psikolo-
jiye iyi geldiði bilinmektedir. Kuruyemiþ:

Kuruyemiþler, temel vitaminlerin ve minerallerin
yaný sýra beynimizin verimli bir þekilde çalýþma-
sýný saðlayan saðlýklý yaðlar içerir. Fýndýk selen-
yum açýsýndan oldukça zenginken cevizdeki
omega3 yaðlarý, oluþturduðu antioksidan etki ile
düþünmeye ve hafýzaya önemli oranda yardým-
cý olur.

Kediotu: Kaygý azaltýcý ve sakinleþtirici etkisi
ile bilinmektedir. Özellikle uyku bozukluðu yaþa-
yan kiþiler için önerilir. Kediotunun sakinleþtirici
etkisiyle kiþi stres ve üzüntüden uzaklaþabilir ve
zihnini rahatlatabilir. Ýyi ve saðlýklý bir uyku tüm
psikolojik sorunlara olumlu etki eder. Elma: B vi-
taminleri, potasyum ve fosfor deposu olan el-
ma, sinirleri yatýþtýrýcý bir etkiye sahiptir. Ayný
zamanda duygudurum bozukluklarý yaþayan ki-

þilerin günlük elma tüketmeleri depresyon gibi
rahatsýzlýklarýn tedavisinde faydalýdýr.

Bal: Bal, doðal þekere sahip olduðu için ani
tatlý krizlerinde, mutsuz hissettiðimizde yapay
ürünler yerine tercih edebileceðimiz bir besindir.
Ýçindeki bu doðal þeker depresif duygularla sa-
vaþmaya yardýmcý olur ve sinirleri yumuþatýr.
Gün içinde 1 tatlý kaþýðý bal gerginliði azaltýr ve
sakinlik saðlar. Balýk: Omega 3 yað asitlerinin
psikoloji üzerinde oldukça fazla etkisi olduðu
uzmanlar tarafýndan onaylanmýþtýr. Araþtýrma-
lara göre balýk ve balýk yaðý tüketimi arttýkça
depresyon riski de bir o kadar azalýyor. Omega
3 bakýmýndan zengin somon, uskumru, ton ba-
lýðý gibi balýklarýn sadece depresyonu önleme-
de deðil, ayný zamanda tedavisinde de kullaný-
labileceði düþünülmektedir. Balýðý çok sýk tüke-
ten toplumlarda depresyona girme oranýnýn çok
daha düþük olduðu da ayrýca gözlemlenmiþtir.
C Vitamininden Zengin Besinler: Bedenen yor-
gun olmak, iþtahýn azalmasýna sebep olur. Böy-
le dönemlerde C vitamini tüketiminin özellikle
artýrýlmasý gerekir. Taze meyve ve sebzeler en
öncelikli tercihimiz olmalý ve çið tüketilmelidir.
Portakal, kivi, elma, armut, havuç, yeþilbiber,
maydanoz, tere, roka, tercih edilebilir. Ýçecek
olarak kuþburnu ile bitkisel çaylar önerilir.

Yapraklý Sebzeler: Yeþil yapraklý sebzeler,
bunama, demans ve zihnimizin yavaþlamasý ile
mücadele sürecinde E vitamini, karotenoid ve
flavonodiler içerir. Yapraklý sebzeler, kýrmýzý kan
hücrelerin oluþumunda önemli bir role sahip B9
vitaminin önemli bir kaynaðý olarak folik asit ile
doludur. Folik asit, zihinsel durumumuz üzerin-
de oldukça faydalý bir besin ve nöronlar arasýn-
da iletiþim saðlamak için de önemli bir kofaktör
olarak biliniyor. Ispanak, pazý ve karahindiba gi-
bi sebzeler mükemmel bir folik asit kaynaðý ola-
rak ön plana çýkýyor.

Su: Olmazsa olmaz yaþam kaynaðýmýz. Vü-
cudumuz susuz kaldýðýnda Aðýz kuruluðu, baþ
dönmesi ve idrar renginde koyulaþma, gibi be-
lirtiler göstermekle birlikte, iç organlarýmýzýn
saðlýðýný ve çalýþma sistemlerini olumsuz etkile-
diði gibi, kronik hastalýklarýn tetiklenmesine de
neden olabiliyor. Vücudumuzun yüzde 70'e ya-
kýnýnýn sudan olduðunu için vücudumuzdaki
hücrelerin, organlarýn, sistemlerin su olmadan
fonksiyonlarýný sürdüremeyeceðini, yeterli sývý
alýmý olmadýðýnda yorgunluk, halsizlik, bulantý,
kusma, idrarda koyulaþma, cilt kuruluðu, kabýz-
lýk, tansiyon dengesizliði gibi tablolarýn ortaya
çýkabileceðini unutmamak lazým.” (ÝHA)

iYi RUH HALi iÇiN iYi BESiNLER
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12 KALEM SARF MALZEME ALIMI
EROL OLÇOK EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ

12 KALEM SARF MALZEME ALIMI mal alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu madde-
sine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden
alýnacaktýr.  Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN : 2023/222638
1-Ýdarenin
a) Adý : EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ- HÝTÝT 

ÜNÝVERSÝTESÝ EROL OLÇOK SAÐLIK BAKANLIÐI 
BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi : Çepni Mahallesi Ýnönü Caddesi No:176 19200 ÇORUM 
MERKEZ/ÇORUM

c) Telefon ve faks numarasý : 3642193000 - 3642193054
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

e-imza kullanýlarak indirilebileceði 
internet sayfasý

2-Ýhale konusu mal alýmýn
a) Adý : 12 KALEM SARF MALZEME ALIMI
b) Niteliði, türü ve miktarý : 12 KALEM SARF MALZEME ALIMI

Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný için-
de bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.

c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer : EROL OLÇOK EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ- 
ECZANE

ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleþmenin imzalandýðýnýn, idare tarafýndan 
yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiði ad-
rese yapýlacak iþe baþlama talimatýnýn tebliðinden iti-
baren iþe baþlanacak, hastanemizin talebi doðrultu-
sunda teslimat yapýlacaktýr. Ýþin süresi 60 takvim günü-
dür. 2- Malzemeler Hastanenin yazýlý isteðine göre yapý-
lan talepler doðrultusunda) verilen sipariþe müteakip
(faks vs.) en geç 10 gün içinde teslim edilecektir. Has-
tanenin ihtiyacýna göre daha erken veya daha geç be-
lirtilen orandan daha fazla veya daha eksik alýnabilir.

d) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþme imzalanmasýna müteakip iþe baþlanýlacaktýr.
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.03.2023 - 10:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri : Erol Olçok Eðitim Araþtýrma Hastanesi Baþhekimlik 

(e-tekliflerin açýlacaðý adres) Toplantý Salonu
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý 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:
Ýsteklinin imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler ise þunlardýr: a) Ýstekli adýna düzen-
lenen Sanayi Sicil Belgesi,b) Ýsteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna dü-
zenlenen Kapasite Raporu, c) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna dü-
zenlenen Ýmalat Yeterlik Belgesi, ç) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adý-
na düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin Yerli Malý Belgesi, d) Ýsteklinin alým konusu malý
ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen ve
isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler.
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.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla ilgili belgeler:
Ýsteklilerin TÝTUBB veya ÜTS kaydý olmalýdýr.Ýsteklilerin Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayýtlý ol-
masý durumunda ise alýmý yapýlacak cihazlarýn/kitlerin ÜTS' de Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onay-
lý olmasý ve bunlarý teyit eden belgeler ihale teklif dosyasýnda sunulacaktýr. Ýstekli imalatçý veya
ithalatçý firma ise ulusal bilgi bankasý firma numarasýný gösteren belgeyi, istekli bayii ise ulusal
bilgi bankasý bayii numarasýný gösteren belgeyi ihale dosyasýnda sunmak zorundadýr.
Týbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamýndaki cihazlarýn/kitlerin ÜTS' de tedarikçi firma altýnda
Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan kayýt veya bildirim iþlemi tamamlanmýþ olmalýdýr.
Teklif edilen cihazlarýn/kitlerin ÜTS' de kaydý gerekmiyorsa, imalatçý/ithalatçý firma tarafýndan
ÜTS kapsamýnda olmadýðýna dair imzalý olarak verilmiþ olan belge ihale dosyasýnda sunula-
caktýr. Bununla birlikte imalatçý/ithalatçý olduðunu gösterir belgede sunulmasý gerekmektedir.
Ayrýca, Teklif edilen kitlere ait ÜTS tarafýndan onaylanmýþ ürün (Barkod) numarasý ve marka
adý teklif mektuplarýnda yazýlý olacak ve/veya yetkili kiþi veya kiþiler tarafýndan imzalý ayrý bir
liste halinde teklif ile birlikte verilecektir
4.3.2. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarýna iliþkin bilgiler ile teknik
þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý:
1-Teklif edilen sarflarýn  týbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceði orijinal gerekli tüm teknik
dokümanlar teklifle beraber verilecektir.
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 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Teklif fiyatý ihale komisyonu tarafýndan aþýrý düþük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci
maddesine göre açýklama istenecektir.
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Boðazkale Kay-
makamý Nazmi Yü-
cel, hayatýný Çaðla
Mine Eser ile dünya
evine girdi.

Kaymakam Naz-
mi Yücel ile Çaðla
Mine Eser'in nikahýný
ise Boðazkale Bele-
diye Baþkaný Mesut
Ocaklý kýydý.

Genç çiftin mutlu
gününe ortak olduk-
larýný kaydeden Baþ-
kan Ocaklý, "Kýymetli
çiftimize bir ömür
mutluluklar diliyorum"
diye konuþtu. 

(Haber Merkezi)

Hitit Üniversitesi
Beslenme ve Diye-
tetik Kulübü, Dünya
Obezite Günü'nde
farkýndalýk etkinliði
düzenledi.

Hafta sonu AHL
Park AVM'de ger-
çekleþtirilen farkýn-
dalýk etkinliði kap-
samýnda Diyetisyen
Sinem Demirci ve
gönüllü kulüp üye-
leri vücut analizi,
bel çevresi ve tansi-
yon ölçümü yapýldý,
obeziteyle ilgili bilgi-
ler verildi.

Hitit Üniversitesi
Beslenme ve Diye-
tetik Kulübü'nden
yapýlan açýklamada,
"Halkýmýz ile bir ara-
ya gelmeyi amaçla-
yarak farkýndalýk
yaratmak istediði-
miz etkinlik için biz-
leri misafir eden Ço-
rum halkýna teþek-
kür ediyoruz" denil-
di. (Çaðrý Uzun)

HÝTÜ öðrencileri, 
obeziteye dikkat çekti

Kaymakam Yücel, 
dünya evine girdi



Bursaspor Teknik Direktörü Ýsmail Erte-
kin, Amed Sportif Faaliyetler'le oynanan ma-
çýn devre arasýnda kalp spazmý geçirdi. Has-

taneye kaldýrýlan Ertekin'in durumunun iyi ol-
duðu açýklandý.

TFF 2. Lig'de oynanan Amed Sportif Fa-
aliyetler maçýnda cezasý sebebiyle yedek
kulübesinde olmayan Bursaspor Teknik Di-
rektörü Ýsmail Ertekin, maçýn devre arasýnda
kalp spazmý geçirdi. Hastaneye kaldýrýlan

tecrübeli teknik adamýn saðlýk durumunun iyi
olduðu belirtildi. Bursaspor Kulübü'nden ya-
pýlan açýklamada, "Amed maçýnýn devre ara-
sýnda rahatsýzlanan teknik direktörümüz Ýs-
mail Ertekin'in saðlýk durumu iyi olup kontrol
amaçlý hastanede tutulmaktadýr" ifadelerine
yer verildi. (ÝHA)

Ýsmail Ertekin hastaneye kaldýrýldý
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TFF 2. Lig
B e y a z
Grup'ta Bur-
s a s p o r ,
Amed Sportif
Faaliyetler'i

2-1 maðlup etti. Maça, futboldan
çok saha olaylarý damga vurdu.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un
23'üncü haftasýnda Bursaspor saat
14.00'te Amed Sportif Faaliyetler'i
konuk etti. Karþýlaþmayý yaklaþýk
40 bin Bursaspor taraftarý takip
ederken, konuk ekibin taraftarlarý
güvenlik nedeniyle stadyumda yer
alamadý. Saha dýþýnda ve içerisin-
de geniþ güvenlik önlemleri alýnýr-
ken, maç öncesi iki takýmýn futbol-
cularý arasýnda arbede yaþandý.

Maçýn baþlangýcýndan son dü-
düðü kadar gergin bir atmosferde
oynanan ve zaman zaman oyunun
durduðu mücadeleyi Bursaspor 2-1
kazandý.

Karþýlaþmada Bursaspor'a gali-
biyeti getiren golleri 28. dakikada
Çaðatay Yýlmaz ve 81. dakikada
Enver Cenk Þahin attý. Amed Spor-
tif'in tek golü 89. dakikada Mehmet
Gürkan Öztürk'ten geldi.

ÝKÝ GRUP ARASINDA
ARBEDE YAÞANDI
Bursaspor-Amed Sportif Faali-

yetler maçý öncesi saha
karýþtý. Ýki takým futbolcu-
larý birbirlerine sözlü ve
fiziksel saldýrýda bulun-
du. Bursaspor tribünün-
den çekilen videoda,
ýsýnmak için sahaya çý-
kan Amedsporlular ile
Bursasporlular arasýnda
arbede çýktýðý görüldü. Ýki
grup arasýnda çýkan
olaylarý engellemek için
birçok görevli araya girdi.

BURSA VALÝLÝÐÝ: 
7 KÝÞÝ GÖZALTINA
ALINDI
Bursa Valiliði, Bursas-

por-Amedspor müsaba-

kasýnda yaþanan olaylar hakkýnda
açýklama yaptý. Valilik açýklamasýn-
da, "Ýlimizde icra edilen tüm sportif
faaliyetlerde alýnacak tedbirler et-
kinliðin yoðunluðu ve izleyici kapa-
sitesi ile orantýlý olarak müsabaka
öncesi ve sonrasýný kapsayacak
þekilde planlanmakta ve uygulan-
maktadýr. Bugünkü maçta yaþanan
olaylar ile ilgili olarak; sorumlu ka-
mu görevlisi 3 güvenlik yöneticisi
görevden uzaklaþtýrýlmýþ ve hakla-
rýnda soruþturma baþlatýlmýþtýr.

Pankart açma olayýna karýþan ilgili-
ler hakkýnda teþhis, tespit ve yaka-
lama çalýþmasý ile maç sonunda
soyunma odasýnda gerçekleþen
darp olayýna iliþkin ise sorumlular
hakkýnda Cumhuriyet Baþsavcýlýðý-
mýz koordinesinde adli iþlem baþla-
týlmýþtýr. Bu kapsamda þu ana ka-
dar 7 kiþi gözaltýna alýnmýþtýr. Ka-
muoyuna saygýyla duyurulur." de-
nildi.

Bursaspor taraftarýnýn, Ameds-
por kafilesinin konakladýðý otelin

önünde "Ne mutlu Türk'üm diyene"
sloganlarý attýðý ve Mehter Marþý
çaldýðý görülmüþtü. Öte yandan ha-
vai fiþek patlatan grup, Amedspor-
lulara yönelik küfürlü tezahüratlar-
da bulunmuþtu.

SORUÞTURMA BAÞLATILDI
Bursaspor-Amed Sportif Faali-

yetler maçý ve sonrasýnda yaþanan
olaylar ile ilgili 3'ü özel güvenlik gö-
revlisi 7 kiþinin gözaltýna alýndýðý,
sorumlu kamu görevlisi 3 güvenlik

yöneticisinin de gö-
revden uzaklaþtýrýl-
dýðý bildirildi.

Baþsavcýlýktan
yapýlan yazýlý açýk-
lamada, TFF 2. Lig
takýmlarýndan Bur-
saspor ile Amed
Sportif Faaliyetler
arasýndaki müsaba-
ka sonrasý soyunma
odasý koridorunda
meydana geldiði id-
dia edilen darp ile il-
gili Bursa Cumhuri-
yet Baþsavcýlýðý ta-
rafýndan soruþtur-
ma baþlatýldýðý be-
lirtildi.  (Haber Merkezi)

RAKAMLARLA
2’nci Lig Beyaz Grup

TFF 2'nci Lig Beyaz Grupta hafta sonu
oynanan maçlarla 25. hafta maçlarý 

tamamlandý. Maçlar sonrasýnda 
temsilcimiz Çorum FK, 44 puanla 

zirvede yer alýrken Þanlýurfaspor 41 
puanla ikinci, Amed Sportif Faaliyetler

41 puanla üçüncü, Esenler Erokspor 40
puanla dördüncü sýrada yer aldý. 37'þer

puanla Düzcespor beþinci ve 
24Erzincanspor altýncý sýrada yer aldý.
Beyaz Grup'ta son sýrada ise 11 puanlý

Sivas Belediyespor yer aldý.

Oynanan 198 karþýlaþma nasýl sonuçlandý:

95 maç (%44) Ev sahibi takýmlar kazandý
57 maç (%26) Konuk takýmlar kazandý
63 maç (%30) Berabere sonuçlandý

Grup'ta alýnan en sýk skorlar:

36 maç (%17) 1-1 sona erdi
23 maç (%10) 1-0 sona erdi
22 maç (%10) 0-0 sona erdi

Maç baþý gol oranlarý:

120 maç (%57) 2-3 gol
56 maç (%25) 0-1 gol
30 maç (%14) 4-5 gol

En çok gol atýlan dakikalar:

123 gol (%23) 76-90 dakikalar arasý
96 gol (%19) 46-60 dakikalar arasý
86 gol (%17) 61-75 dakikalar arasý

En golcü isimler:

11 gol Furkan Yaman (Arnavutköy Bel.)
10 gol Sertaç Çam (Esenler Erokspor)
10 gol Sertaç Çam (Esenler Erokspor)

TFF 2. Lig Beyaz Grup mücadelesinde Þan-
lýurfaspor ile Tarsus Ýdman Yurdu karþý karþýya
geldi. Þanlýurfa 11 Nisan Stadyumu'ndaki maçý
ev sahibi Þanlýurfaspor, 11-0'lýk tarihi bir skorla
kazandý.

Þanlýurfaspor'a karþýlaþmada galibiyeti geti-
ren golleri; 2 ve 36. Mert Çapar, 8. dakikada pe-
naltýdan ve 14. dakikada Kemal Rüzgar, 10 ve
29. dakikada Adem Eren Kabak, 40. dakikada
Behlül Aydýn, 49,55 ve 74. dakikalarda Bünya-
min Balat ile 51. dakikada Yakup Alkan attý.

Bu sonucun ardýndan Þanlýurfaspor ligde 41
puana yükseldi. Tarsus Ýdman Yurdu, 20 puan-
da kaldý. Ligin bir sonraki haftasýnda Þanlýurfas-
por, Bayburt deplasmanýna gidecek. 

Tarsus Ýdman Yurdu, sahasýnda Somaspor'u
aðýrlayacak. (Haber Merkezi)

HABERÝ 
ÝZLEMEK

ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Bursa'da olaylý maç

Þanlýurfa'da tarihi maç
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Çorum FK'nin önümüzdeki
iki maçýnda karþý karþýya gele-
cek olan Afyonspor ile Sivas
Belediyespor bu hafta birbirleri
ile üç puan mücadelesi verdi.

25 haftanýn geride kaldýðý
2'nci lig beyaz grupta Çorum
FK bu haftayý bay geçecek. 

11 Mart'ta oynanacak olan
26'ncý haftada sahaya çýkma-
yacak olan Kýrmýzý-Siyahlýlar
ardýndan 15 Mart Çarþamba
günü saat 14'te ertelenen Af-
yonspor maçýna çýkacak. Ülke-
mizin doðusunda yaþanan
depremden dolayý ertelenen
24'üncü hafta maçýnda tarafta-
rýnýn karþýsýna çýkacak. 

Ardýndan ligin 27'nci hafta
maçýnda yine sahasýnda Sivas
Belediyespor'u aðýrlayacak. O
karþýlaþma da 19 Mart Pazar
günü saat 14'te baþlayacak. 

Çorum FK'nin sýradaki ra-
kiplerini karþý karþýya getiren
maçta ise gülen taraf Afyons-
por oldu. 

Afyon'da oynanan maç ev
sahibinin 4-0'lýk üstünlüðü ile
sonuçlanýrken maçýn ilk golünü
38'inci dakikada Kaan Baysal
kaydetti. 

Ýlk yarýsý 1-0 biten maçýn di-
ðer golleri 77 ve 83'üncü daki-
kalarda Ýlke Tankul'dan gelir-

ken perdeyi yine Kaan Baysal
kapattý. 87'nci dakikada skoru
4-0'a getiren Kaan attýðý goller
ile gol sayýsýný 4'e yükselterek
Ýlke'nin ardýndan takýmýný en
golcü 2'nci ismi oldu.

Bu galibiyet ile Afyonspor
dört hafta aradan sonra galibi-
yet alýrken Sivas Belediyespor
ile üç puana hasretini 12 hafta-

ya çýkardý. Geride kalan 25
haftada tek galibiyeti bulunan
Sivas Belediyespor ligin dibin-
de yer alýrken Afyonspor 24 pu-
an ile 8'inci sýrada bulunuyor. 

Çorum FK ilk yarýdaki maç-
ta Afyonspor'a 2-1 maðlup ol-
muþ Sivas Belediyespor'u ise
2-0 yenmeyi baþarmýþtý.  

(Abdulkadir Söylemez)

Çorum FK Teknik Di-
rektörü Tahsin Tam ligle-
re verilen aranýn takým-
larýn ritminin deðiþme-
sine sebep olduðunu
söyledi. 

Çorum FK'nin dep-
lasmanda 1-0 kazana-
rak tekrar liderlik koltu-
ðuna oturduðu Batman

Petrolspor maçý sonrasý
açýklamalarda bulunan Tahsin
Tam hem Batman maçý il ilgili
hem de rakipleri ile ilgili düþün-
celerini açýkladý. 

Batman maçý ile ilgili kaçan
pozisyonlar ve ilerleyen dakika-

lar neticisinde strese girdiklerini
söyleyen Tam oyuncu deðiþiklikle-

rinin de etkisi ile kazanmayý baþar-
dýklarýný ve çok mutlu olduklarýný
söyledi. 

Ülkemizde yaþanan depremden
dolayý liglere verilen ara ile ilgili de
görüþlerini açýklayan Tam, bu ara-
nýn sadece kendilerine deðil, rakip-
lere iyi gelmediðini savundu.

Çorum FK Teknik Direktörü
Tahsin Tam'ýn, Batman Petrolspor
AÞ maçý açýklamasý þu þekilde:

"Maçýn 15. saniyesinde çok net
ve devamýnda yakaladýðýmýz po-
zisyonlarý gol ile sonuçlandýrama-
dýðýmýz maçta dakikalar ilerledikçe
takýmýmýzda gereksiz bir stres orta-
ya çýktý. Haliyle bu stres oyun kali-
temizde düþüþe sebep olup rakibin
savunma gücünü arttýrdý. 

Ülkemizin yaþadýðý büyük afet
dolayýsýyla verilen ara gördüðümüz
kadarýyla rakiplerimizin de, bizim
de ritmimizin deðiþmesine sebep
olmuþ. Biz kadro derinliðimizin
avantajýyla, oyuncu deðiþiklikleriyle
maça tekrar hakim hale gelip ka-
zanmasýný becerdik.

Rakiplerimizin kaybettiði bir haf-
tayý üç puan ile kapatýp lider olmak
bizleri çok mutlu etti.

Bundan sonraki haftalarda di-
siplinden kopmadan, birlikteliðimizi
güçlendirerek devam edeceðiz. Li-
derliðimiz tüm camiamýza hayýrlý
olsun." (Abdulkadir Söylemez)

Çorum FK'ye liderliði geti-
ren golü kaydeden Selim Ilgaz
bu sezon Çorum FK formasý ile
2'nci golünü kaydetmiþ oldu.

Sezona þampiyonluk paro-
lasý ile baþlayan ve gerek se-
zon baþý gerekse devre arasý
transferleri ile adýndan söz etti-
ren Kýrmýzý-Siyahlýlar 17 hafta
sonra tekrar liderlik koltuðuna
oturmayý baþardý.

Yapýlan transferler arasýn-
dan en dikkat çekenlerin baþýn-
da gelen Selim Ilgaz, sadece
Çorumlularýn deðil futbolsever-
lerin de performansýný merak
ettiði oyunculardan. 

Transferi ses getiren ve þu
an ligde piyasa deðeri en yük-
sek oyuncu olan Selim Ilgaz,
Çorum FK formasýna beþ ma-
ça çýkýp bu maçlarda toplam
240 dakika süre aldý. 

27 yaþýndaki tecrübeli orta
saha oyuncusu ilk kez 15
Ocak'ta oynanan Þanlýurfaspor
maçý ile taraftarý ile buluþur-
ken; Soma, Nazilli, Bursa ve
Batman maçlarýnda da ter dök-
tü. 

Þanlýurfaspor maçýnda oyu-
na sonradan dahil olan oyuncu
o maçta 26 dakika görev alýr-
ken, diðer üç maçta ilk 11'de
görev aldý.

Üç maçlýk aradan sonra
hafta sonu oynanan Batman
Petrolspor maçýnda da yedek
kulübesinde olan Selim oyuna
73'üncü dakikada Sinan'ýn ye-
rine dahil olup 80'inci dakikada
defansýn arkasýna güzel bir ko-
þu yaparak kaleci ile baþ baþa
kaldý ve fileleri havalandýrmayý
baþardý.

Selim'in bu golü Çorum FK
formasý ile 2'nci golü olurken

oyuncu Çorum FK'nin Batman
maçýndan önce oynadýðý maç-
ta da gol atmayý baþarmýþtý.
Deplasmanda Bursaspor'u 3-0
ile geçen Kýrmýzý-Siyahlýlarýn
54'üncü dakikada perdeyi açan
golünü de Selim atmýþtý. 

Kariyerine Fransa'da 2012-
2013 sezonunda baþlayan ve
ilk olarak Sochaux II formasý
giyen oyuncu burada üç sezon
geçirdikten sonra Türkiye'nin
yolunu tutup bir sezon Kayseri
Erciyesspor'da kiralýk oynadý.
Ardýndan 2016'dan 2021 yýlýna
kadar Hatayspor formasý giyen

Selim burada 1'nci ligden sü-
per lige çýkma baþarýsý göster-
di. 

Takýmý süper ligi 6'ncý sýra-
da bitiren Selim, 27 maç oyna-
dýðý süper ligde iki gol iki asist-
lik bir baþarý elde etti. Süper
ligde bin 182 dakika sahada
kalan Selim 2021-2022 sezo-
nunda 1'nci lig takýmlarýndan
Manisa FK'ye transfer oldu. 1,5
sezon Manisa FK formasý gi-
yen Selim, ara transfer döne-
minde Çorum FK'ye sezon so-
nuna kadar kiralandý. 

(Abdulkadir Söylemez)

SELiM ILGAZ’DAN
iKi HAFTADA iKi GOL

Çorum FK'nin sýradaki iki rakibi bu hafta birbirleri ile puan mücadelesi verdi

Rakiplerimiz karþýlaþtý

‘Süre ilerledikçe
gereksiz 

stres olduk'

Tam, liglere verilen aranýn takýmlarý olumsuz etkilediðini 
savunurken Batman maçý için de görüþlerini açýkladý.

Çorum FK
Teknik 

Direktörü 
Tahsin
Tam

Selim Ilgaz, 
Çorum FK formasýna 

beþ maça çýkýp bu maçlarda
toplam 240 dakika 

süre aldý. 



Kýzýlay Çorum Þube Mü-
dürü Tuðrul Yýldýrým, kan
baðýþýna ihtiyaç duydukla-
rýný belirterek destek istedi.

Deprem felaketi sonrasý
seferber olan Çorum halký-
na teþekkür eden Yýldýrým,
"Çorum halkýnýn Kýzýlay'a
olan desteði konusunda
çorum halkýmýza teþekkür
ederiz" dedi.

Kahramanmaraþ ve böl-
gesinde yaþanan deprem
felaketinin ardýndan hare-
kete geçtiklerini kaydeden
Kýzýlay Çorum Þube Müdü-
rü Tuðrul Yýldýrým, Hürriyet
Meydaný'nda kurulan çadýr-
da ayni ve nakdi baðýþlarýn
yapýldýðýný söyledi.

Bugüne kadar deprem
bölgesine 37 týr yardým
malzemesi ulaþtýrýldýðýný, 2
milyondan fazla nakdi ba-
ðýþ alýndýðýný, Çorum'dan
gönderilen 200 den fazla
gönüllünün deprem bölge-
sinde hizmet verdiðini vur-
gulayan Yýldýrým, vatandaþ-

lara teþekkür etti.
Bu süreçte kan baðýþý-

nýn önemine dikkat çeken Ýl
Müdürü Yýldýrým, "Kan ba-
ðýþýnýn devam etmesi için
Çorum halkýnýn desteðine
ihtiyaç duyuyoruz. Kan ba-
ðýþý depremin ilk günlerin-
de günlük 300-350 ünite
olarak gerçekleþti. Ancak
bundan sonrada kan baðýþý
konusunda desteðin daha
fazla olmasý gerekiyor" di-
ye konuþtu. 

Çorum halkýndan tam
not aldýklarýný ifa-
de eden Yýldýrým,
"Dünyada eþi ben-
zeri görülmemiþ
bir felaketle karþý
karþýya kaldýk. Fa-
kat ülkemizin bir-
birine sýmsýký bað-
lý insanlarý büyük
bir dayanýþma ör-
neði göstermiþ ve
bu zor zamanlarýn
atlatýlmasý için
elinden gelen yar-
dýmý yapmýþtýr. Bi-
liyoruz ki ülke ola-
rak zor zamanlar-
da tek yürek olan

bir milletiz. Kýzýlay Çorum
Þubesi olarak depremzede
vatandaþlarýmýzýn her za-
man yanýndayýz. Tüm dep-
remzede vatandaþlarýmýzýn
kaldýklarý yerleþkede ziya-
retleri yapýlýyor, ihtiyaçlar
karþýlanýyor, depremin ya-
ralarýný hep birlikte saraca-
ðýz inþallah. Hayatýný kay-
beden vatandaþlarýmýza Al-
lah'tan rahmet, yaralý va-
tandaþlarýmýza acil þifalar
diliyoruz" þeklinde konuþ-
tu. (Çaðrý Uzun)
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Yýldýrým: Kan baðýþýna
ihtiyaç duyuyoruz

Çorum Belediye Baþka-
ný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
depremzedeler için kýyafet
diken, mantý, börek ve bak-
lava yaparak bölgeye gön-
deren kadýnlara teþekkür
ziyaretinde bulundu.

Çorum Belediyesinin
Kadýn Kültür Merkezleri,
Kahramanmaraþ ve böl-
gesinde yaþanan deprem
felaketinin ardýndan yar-
dýmlarýný bölgeye gönder-
meye devam ediyor. Bele-
diye Baþkaný Dr. Halil Ýb-
rahim Aþgýn da Mimar Si-
nan Kadýn Kültür Merke-
zi'ndeki kursiyer kadýnlarý
ziyaret etti.

Deprem bölgesine bö-
rek ve baklava gönderen
kadýnlara teþekkür eden
Baþkan Aþgýn, "Büktükleri
mantýlar, açtýklarý börek ve
baklavalarýn yanýnda ko-
caman yürekleri ile dep-
remzede kardeþlerinin
yardýmýna koþan Mimar
Sinan Kadýn Kültür Mer-
kezimizin kursiyer haný-
mefendilerini ziyaret ettik.
Afetin her türlü enkazýný
kaldýrmakta el birliðinin
kýymetini gördük. Bundan
sonraki süreçte de hep
beraber yaralarý sarmaya
devam edeceðiz" dedi. 

(Sümeyra Özdoðan)

Çorum Belediyesi tarafýndan Re-
cep Tayyip Erdoðan Caddesi'nde ya-
pýmý devam eden Bedesten ve Çok
Katlý Yer altý Otoparký Projesi'nde Ze-
min ve topraðýn kaymasýný engelleyen
sistem inþaatý tamamlandý.

Çorum Belediyesi tarafýndan Re-
cep Tayyip Erdoðan Caddesi üzerinde
yapýlan Bedesten ve Çok Katlý Yer Al-
tý Otoparký Projesi'nde çalýþmalar sü-
rüyor. Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbra-
him Aþgýn, bölgede incelemelerde bu-
lundu.

Çorum Belediyesi tarafýndan 2021
yýlýnda yapýmýna baþlanan Bedesten
ve Çok Katlý Yer Altý Otoparký inþa-
atýnda yüklenici firma nedeniyle inþa-
at durmuþtu.

Kasým ayýnda firmanýn yükümlü-
lüklerini yerine getirememesi, inþaatýn
yavaþ ilerlemesi nedeniyle sözleþme
feshedilmiþti.

Sözleþme feshinin ardýndan bele-
diye, koruma ihalesi yaparak firmaya
yer teslimini gerçekleþtirmiþti. Ýhaleyi
alan firma, Bedesten'de çalýþmalar
yapýyor ve daha önceki firmanýn ta-
mamlayamadýðý iþleri tamamlýyor.

"ÖNCELÝÐÝMÝZ 
CAN GÜVENLÝÐÝ"
Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil

Ýbrahim Aþgýn, geçtiðimiz günlerde
beraberinde belediye yöneticileriyle
birlikte çalýþmalarý yerinde inceledi. 

Sosyal medya hesabýndan bir pay-
laþým yapan Belediye Baþkaný Aþgýn,
"Bedesten ve Çok Katlý Yeraltý Oto-
parký inþaatýmýzýn kuzey ve doðu cep-
helerinde geri dolgu imalatýný tamam-
layarak iksa sistemini (Zemin ve top-
raðýn kaymasýný engelleyen sistem)
emniyete aldýk. Projelerimizde önceli-

ðimiz can güvenliði" dedi.

BAÞKAN NE DEMÝÞTÝ?
Öte yandan daha önce bölgeden

bir canlý yayýn yapan Baþkan Aþgýn,
þu ifadeleri kullanmýþtý:

"Bedesten sadece iki katlý bir çar-
þýdan ibaret bir alan deðil. Geniþ bir
alaný kapsýyor. Altýnda iki katlý otopar-
kýmýz var. Þehrimiz bakýmýndan oto-
parkýn ne kadar ihtiyacý olduðunu her-

kes biliyor. Burayý aslýnda yer altý oto-
parký olarak planladýk. Yer altýnýn oto-
parký büyük oranda tamamlanmýþ du-
rumda. Altýmýz iki kat otopark. 211
metrekare.

Üstünde de görüldüðü gibi Bedes-
ten var. Hakikaten tarihten fýþkýrmýþ
gibi olacak. Taþ kaplamalarýyla, gör-
seliyle þehrimize önemli bir deðer ka-
tacak. Þehrimizi bir adým daha ileriye
götürecek önemli bir alan.

Biz bu projeyi 2022 yýlýnda tamam-
lamayý hedefleyerek baþlamýþtýk.
Pandemi nedeniyle müteahhit firma-
dan kaynaklý sorunlar nedeniyle sorun
uzadý. Baktýk ki önceki firma yükümlü-
lüklerini yerine getiremiyor, bu alaný
arzu ettiðimiz süre içerisinde yetiþtire-
miyor ve 25 Kasým itibariyle iþ akdini
feshettik. Buranýn koruma ihalesinin
bir an önce yapýlmasý gerekiyordu. Bu
nedenle de hýzlý hareket ettik. Koruma
ihalesini yaptýk ve 4 Ocak'ta da yer
teslimini yeni firmaya yaptýk. Yeni fir-
ma da çalýþmalarýna baþladý. Hum-
malý bir çalýþma var. Yarým kalan iþler
tamamlanýyor. Bir hafta içerisinde tab-
liyenin betonunu dökeceðiz. Kalan
kýsmý da önümüzdeki Perþembe'ye
kadar tamamlayacaðýz. Firma ondan
sonra devam edecek. Kubbelerin ol-

duðu bölümün de çalýþmalarýný yapa-
cak. Etrafýndaki yalýtýmla ilgili çalýþma-
larý tamamlayacak ve 135 günlük bir
sürenin ardýndan normal ihale aþama-
sýna getirecek. Hedefimiz þu, firmayla
hýzlý þekilde süreçleri tamamlayaca-
ðýz. 18 Mayýs'ta da buranýn ikmal iha-
lesini yapacaðýz.

Þuan yapýlan iþler önceki firma
adýna yapýlýyor. Belediyenin burada
herhangi bir zararý söz konusu deðil-
dir. Firma yükümlülüklerini yerine ge-
tirmediði için þuanki korunaklý hale
getirmeyle ilgili tüm harcamalar önce-
ki firma adýna belediyemiz tarafýndan
yapýlmaktadýr. Mali teminattan karþýla-
nacak. Karþýlanmayan kýsýmlar yasal
yollarla önceki firmadan istenecek.
Böylece belediyemizin zarar görmesi-
nin önüne geçilecek." (Çaðrý Uzun)

Depremzedelere destek
veren kadýnlara teþekkür

Bedesten'de erozyon önlemi


