SORUMLULUÐUMUZUN GEREÐÝNÝ YERÝNE GETÝRDÝK!
Ýçinde bulunduðumuz süreçte ülke ve ilimizin
çýkarlarý açýsýndan basýnýn önemi daha çok artmýþtýr.
Her hal ve þartta ideolojik ve siyasi düþüncelerden
arýnmýþ halde, memleket menfaatleri öncelikli hedef
olmak durumundadýr. Göç veren bir il olarak istihdam saðlayýcý yatýrýmlarý teþvik etmek, önerilerde
bulunmak, karar alýcý mekanizmalarý motive etmek
gerekmektedir. Halkýn çýkarýna olan çalýþmalarýn
ivedilikle yapýlabilmesi için karar mekanizmalarý
üzerinde etkili olacak þekilde kamuoyu talebi dile
getirilmelidir.

Çorum'da yayýn yapan yerel gazetelerin 4 tanesi
1 Aralýk 2015 tarihi itibarýyla yazýlý basýn hayatýndan
çekileceklerini, günlük ya da haftalýk gazete olarak
yayýn hayatýna devam etmeyeceklerini kamuoyuna
duyurmuþlar. Yayýn hayatýna devam etmeyeceðini
açýklayan gazeteler, dillendirdikleri farklý seslerle ve
üsluplarýyla kentimizin siyasi, ekonomik ve kültürel
hayatýnda yaþanan geliþmelerden haberdar
olmamýzý saðlayarak, þehrimize önemli katkýlarda
bulunmuþlardýr.
Bu gazetelerin yayýn hayatýndan çekilmeleri bu
güne kadar ifa ettikleri hizmetler noktasýnda bir

boþluðun ortaya çýkmasýna neden olacaktýr.
Çorum'un iþ, siyaset, kültür ve sosyal hayatýnda yer
alan aktörlerin seslerini duyuracaklarý mecranýn daralacak olmasý, bu çevrelerde farklý endiþelerin de
doðmasýna neden olmuþtur. Öte yandan bu gazetelerde çalýþan basýn emekçilerinin de istihdam dýþýnda
kalacak olmasý, çalýþanlarý aileleriyle birlikte
düþündüðümüzde önemli bir maðduriyeti daha
ortaya çýkaracaktýr.
Kamuoyunda ve basýn emekçisi meslektaþlarýmýz arasýnda yukarda iade edilen boþluktan
dolayý bizden bir beklenti olmuþ, doðabilecek sýkýn-

týlara karþý çözüm üretme noktasýnda üzerimize bir
ödev yüklenmiþtir. Basýn mesleðinin içinde bulunanlar olarak topluma karþý sorumluluðumuzun
gereðinden kaçmamýz içinde bulunduðumuz
durumda karþý konulamaz olmuþtur.
Bu itibarla memleket meselelerini öncelikli
olarak gören, sorumluluktan kaçmayan, milli ve
manevi deðerlere saygýlý, basýn emekçilerine sahip
çýkan bir gazeteyi Çorum basýn hayatýna kazandýrmaya KARAR verdik.
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‘Öncelik milli menfaatlerdir’
Rusya ile Türkiye arasýnda yaþanan krizden ilk etkilenenler arasýnda Rusya'da gözaltýna alýnan Çorumlu iþadamlarý olurken, ilerleyen dönemde
ekonomik yansýmalarda bekleniyor.

S

ýnýr ihlali nedeniyle Türk F16 larý tarafýndan bir Rus
savaþ uçaðýnýn düþürülmesi Türkiye ile Rusya
arasýnda kriz baþlattý. Türkiye'nin ortaya çýkan krizi
yumuþatma çabalarýný Rusya çeþitli yaptýrýmlarla cevapsýz
býrakýrken, ekonominin nasýl etkileneceði iþ dünyasýnýn en

önemli sorunu olarak ortaya çýktý. Çorum muhtemel bir
ekonomik krizden nasýl et-kilenir sorusunu Çorum iþ
dünyasýnýn temsilcilerine sormaya devam ediyoruz.
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal konuya iliþkin sorumuzu cevapladý. 5’te

Türkmen Daðý'na 30 týr yardým
Keþfedilmeyi
bekleyen gölet

Ç

orum’un Laçin Ýlçesi’nde bulunan
Yeþil Gölet, ‘ormanýn içindeki saklý
cennet’ olarak tanýnmaya baþlandý.
Çorum’da henüz çok az kiþi tarafýndan
keþfedilen Yeþil Gölet, daha þimdiden
gizemli güzelliðiyle ilgi odaðý oluyor.
Laçin Belediye Baþkaný Ünal Gevþek,
“Burada muhteþem bir güzellik yatýyor. Bu
güzelliði herkesin keþfetmesi, görmesi
gerekiyor” diyor. 3’te

Çorum'a gelen Ülkü Ocaklarý
Genel Baþkaný Olcay
Kýlavuz, Suriye'de yaþanan iç
savaþ nedeniyle maðdur olan
Türkmenlerle ilgili önemli
açýklamalarda bulundu.

Diyabetik Kayak
Merkezi açýldý

E

ðitim ve Araþtýrma Hastanesi,
bölgenin ihtiyacýna cevap
verdi. Çorum Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi bünyesinde diyabetik ayak merkezi açýldý. 17 yataklý
Diyabetik ayak servisi bölgedeki
önemli bir eksikliði ortadan kaldýrdý.
Diyabetik ayak servisinin saðlýk
hizmeti sunma baþlamasý nedeniyle
Çorum Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesinde bilgilendirme toplantýsý
ve açýlýþ töreni düzenlendi. 12’de

Hava kargo
Çorum’da konuþuldu

Ç

S

uriye sýnýrlarý içinde yaþayan Bayýrbucak
Türkmenleri savaþtan en çok maðdur olan
guruplarýn baþýnda gelirken, bölgeye
Türkiye'den çeþitli yardýmlar gönderilmeye
çalýþýlýyor. Ülkü Ocaklarý Genel Baþkaný Olcay
Kýlavuz Çorumda yaptýðý açýklamada Türkmen
Daðý'nda bulunan Bayýrbucak Türkmenleri için 30
TIR ayni yardým yapacaklarýný söyleyerek,
Türkmenlerin asýl olarak silah yardýmý beklediklerini belirtti. 4’te

Ataþ: 1 Kasým Allah'ýn bir zaferidir

orum Ticaret ve Sanayi
Odasýný ziyaret eden Türk
Havayollarý yetkilileri kargo
taþýmacýlýðý hakkýnda bilgilendirme
yaptý. Türk Hava Yollarý (THY)
Ankara Kargo Müdürü Suat
Ericekli, Cep Turizm Sahibi Fatih
Çiçek ve 11. Her Türlü Taþýmacýlýk
Faaliyetleri Meslek Grubu Komite
Üyemiz Haluk Aþkýn ile birlikte
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý
(ÇTSO)
Baþkaný
Çetin
Baþaranhýncal'ý makamýnda ziyaret
etti. 2’de

A

Tandýr ve Ýskilip
Dolmasý görücüye çýktý

T

arým Ýl Müdürlüðü ve Çorum Aþçý
ve Lokantacýlar Esnaf Odasý tarafýndan ortaklaþa düzenlenen ''Çorum
Gastronomi Günleri'' ünlü gurmelerin
katýlýmýyla gerçekleþtirildi. 6’da

Genç bir avukat daha baroya katýldý

Ç

orum barosuna yeni bir
avukat ka-týldý. Stajýný
tamamlayan Avukat Elif
Tekeli Çorum Ba-rosunda
düzenlenen törenle avukatlýk
ruhsatnamesini alarak cübbesini
giydi. Çankaya Üniversitesi
Hukuk Fa-kültesinden mezun
olan Elif Tekeli, Avukat Mehmet
Karadað'ýn bürosunda stajýný
tamamladý. Avukat Tekeli için
Çorum barosunda cübbe töreni
düzenlendi. 3’te

k Parti Genel
B a þ k a n
Ya r d ý m c ý s ý
Mustafa Ataþ Çorum'da teþkilat üyeleri ile
bir araya geldi. Ak
Parti'nin geniþletilmiþ
Ýl Danýþma Meclisi
toplantýsýna katýlmak
üzere Çorum'u ziyaret
eden Ak Parti Genel
Baþkan Yardýmcýsý
Mustafa Ataþ, Turgut
Özal Ýþ Merkezinde
düzenlenen toplantýda
partililerle bir araya
geldi. Sabah saatlerinde
Samsun'da
akþam saatlerinde ise
Çorum'da düzenlenen
toplantýlara katarak 1
Kasým seçimlerinde
alýnan
baþarýdan
dolayý
partililere
teþekkür
ettiðini
söyleyen Ataþ'ta seçim
sonuçlarýna yönelik
deðerlendirmelerde
bulundu. 1 Kasým
seçimlerinde alýnan
sonucun,
Allah'ýn
Türk milletine ve
Ýslam coðrafyasýna
bahþetmiþ olduðu bir
zafer olduðunu söyledi. 5’te

Eker güven tazeledi

C

umhuriyet
Halk
Partisi
Osmancýk Ýlçe Baþkanlýðý seçimini mevcut baþkan Sadýk
Eker kazandý. 3’te
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Tarihte Bugün

01.12.2015 SALI
DAMLA GÜMÜÞAÐA ECZANESÝ
AHMET ÇORUMLU (TEL: 213 77 07)
BAHÇELÝEVLER MAH. DUMLUPINAR
5.SOK. NO:2/B ÖZEL ELÝT PARK HAST. KARÞISI

VOLKAN ECZANESÝ
VOLKAN TOKATLI (TEL: 224 77 88)
HÜRRÝYET MEYDANI NO:6 - SAAT KULESÝ
YANI

28/11/1912 - Arnavutluk Osmanlý'dan
baðýmsýz oldu.
28/11/1918 - Kazým Karabekir Paþa'
nýn Kars'tan Ýstanbul'a geliþi.
28/11/1924 - Futbolda ilk Fene
rbahçe-Beþiktaþ maçýnda Fenerbahçe,
rakibini 2-0 yendi.
28/11/1986 - Hollanda saðlýk bakanlýðý Türk çayýnda yüksek oranda radyasyon bulunduðunu açýkladý. Çay- Kur
Genel Müdürlüðü iddialarý "Batý tezgâhý"
diye nitelendirdi ve "kaynatýldýðýnda
radyasyon yapraklarda kaldýðýndan
kirlilik oraný 5-6 kat düþer" açýklamasý
yaptý.

Bunlarý Biliyor musunuz?

30/11/1909 - Osmanlý tarihiyle ilgili bilimsel çalýþmalar yapmak amacýyla Tarihi
Osmani Encümeni kuruldu.
30/11/1997 - Genel Nüfus Tespiti ve
Seçmen
Yazýmý
gerçekleþtirildi.
Türkiye'nin nüfusu 62 milyon 865 bin 574
olarak belirlendi.
30/11/2007 - Ýstanbul-Isparta seferini
yapmakta olan, Atlasjet Havayollarý'na ait
MD-83 tipi yolcu uçaðý, Isparta'nýn
Çukurören ve Kýlýç köyleri arasýnda kalan
Türbetepe mevkiinde düþtü. Uçakta
bulunan, 50 yolcu ve 7 mürettebattan
kurtulan olmadý.

Çorum'da Vefat Edenler

Hava kargo Çorum’da konuþuldu
Türk Hava Yollarý (THY) Ankara Kargo Müdürü
Suat Ericekli, Cep Turizm Sahibi Fatih Çiçek ve 11.
Her Türlü Taþýmacýlýk Faaliyetleri Meslek Grubu
Komite Üyemiz Haluk Aþkýn ile birlikte Çorum
Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal'ý makamýnda ziyaret etti.
Ziyarette hava kargo taþýmacýlýðýnýn sorunlarý
masaya yatýrýldý. THY Kargo Müdürü Suat Ericekli,
yürüttükleri çalýþmalar hakkýnda Baþkan Çetin
Baþaranhýncal'ý bilgilendirdi. Kargo taþýmacýlýðýný
daha aktif hale getirmeye çalýþtýklarýný ifade eden
Suat Ericekli, "THY Kargo olarak kapasitesi yüksek
olan þehirlerde sanayicilerimize yardýmcý olabilmek amacýyla neler yapabileceðimizi tespit etmeye çalýþýyoruz. Türkiye'nin çeþitli þehirlerini geziyoruz. Çorum'da kapasitesi yüksek kentlerimizden

Pamucak Köyü'nden Gelme, Sanayi
Esnafýndan Mobilyacý Turan Çalýkuþu Ve
Kasap Esnafýndan Þükrü Çalýkuþu'nun
Babasý, Eski Nakliyeci Esnafýndan
Orhan Çalýkuþu Vefat Etmiþtir.
Hamdiköy'den, Feyzullah, Haydar Ve
Melek Eroðlu Ýle Melehat Öztürk'ün
Babasý Mehmet Ali Eroðlu Vefat Etmiþtir.
Adliye'den Emekli Erdoðan Ve Ercan
Þimþek'in Babasý, Emekli Öðretmen
Davut Þimþek Vefat Etmiþtir.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odasýný ziyaret
eden Türk Havayollarý yetkilileri kargo taþýmacýlýðý hakkýnda bilgilendirme yaptý
biri. Ýnþallah bundan sonra daha sýk bir araya geleceðiz ve hava kargo taþýmacýlýðý sorunlarýnýn
çözümü için hep birlikte hareket edeceðiz" dedi.
Yönetim
Kurulu
Baþkaný
Çetin
Baþaranhýncal'da ziyaretten duyduðu memnuniyeti
dile getirerek, "Türk Hava Yollarý'nýn kargo
uçuþlarýna ek sefer konulmasý durumunda hava
kargonun hareketleneceðini ve iþ adamlarýnýn taþýmacýlýkla ilgili sýkýntýlarýnýn bir nebze azalacaðýný

belirtti. THY'nýn uçuþ saatleri ve servislerinde
yapýlacak olan düzenlemenin yolcular ve iþ
dünyasý açýsýndan büyük önem taþýdýðýný ve
gerekli düzenlemeyle birlikte hava yolu ulaþýmýnýn
daha aktif kullanýlacaðýný da ifade etti.
Baþaranhýncal ayrýca, Amasya Merzifon Havaalaný
Terminal Binasý'nýn günümüz þartlarýna uygun
olarak daha modern ve kapsamlý þekilde düzenlenmesi gerektiðinin de altýný çizdi.

Görevden
uzaklaþtýrýldý
Hollanda’ya kaçtý
Çorum Cumhuriyet Savcýsý olarak
görev yaparken, HSYK kararýyla geçici
olarak görevden uzaklaþtýrýlan Savcý Fikret
Seçen’in, hakkýnda yurt dýþý yasaðý çýkarýlmadan iki gün önce Hollanda’ya kaçtýðý
öðrenildi.
Hakkýndaki görevden alma kararýný
öðrenir öðrenmez, izin alarak Çorum’dan
ayrýlan Savcý Seçen, kaçanlar listesine
eklenen en son isim oldu.

Külcü, Kanal A’da Çorum’u anlattý
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Kanal
A’da yayýnlanan “A Plus Ekonomi” programýnda Çorum’da yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda
açýklamalarda bulundu.
Yapýmcýlýðýný Sinan Turan, sunuculuðunu
ise Oðuz Maden’in yaptýðý programda belediye
hizmetleri hakkýnda konuþan Baþkan Külcü,
2009 yýlýnda göreve gelirken verdikleri taahhütlerin tamamýný yerine getirdiklerini, yeni
dönemde de Çorum’u yeni projelerle buluþturmaya devam edeceklerini söyledi.
Bir þehri özgün kýlmak için o þehrin meydanlarýnýn, geniþ yollarýn, þehre hayat veren
parklarýn ve kimlikli binalarýn olmasý gerektiðinin altýný çizen Baþkan Külcü, “Biz insana
yatýrým yapýyoruz. Bizim yaptýðýmýz hizmetlerin
hem standardý hem de büyüklüðü anlamýnda
büyükþehir belediyelerinden daha iyiyiz.
Standardýmýz yüksek. Hizmet kalitemiz de yüksek” dedi.
Çorum Belediyesi’nin þehrin lokomotifi
olduðunu da belirten Külcü, yaptýklarý çalýþmalarýn Çorum halký tarafýndan benimseniyor
olmasýndan ve Çorum halkýnýn kendilerine
gösterdiði ilgiden mutlu olduklarýný belirterek
“Þehrimize bir þeyler yapmanýn heyecanýný
yaþýyoruz. Hemþehrilerimizin de katkýlarý ile
Çorum, ülkemizin sayýlý þehirleri arasýnda yer
alacaktýr” dedi.

Kültür Bakanlýðý’ndan
Ortaköy ve Laçin’e ödenek
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu’nun daveti üzerine
Çorum’a gelerek bir dizi ziyaret ve
incelemelerde bulunan Kültür ve
Turizm eski Bakaný Yalçýn Topçu,
ziyaretlerinde aldýðý talepler yerine
getirilmeye devam ediyor.
Ortaköy Belediyesine 150 Bin TL
Ödenek
Uslu,
“Kültür
ve
Turizm
Bakanlýðýmýz tarafýndan giriþimlerimizle Ortaköy Belediyemize kilit parke
taþý ve park yapýmý için 150 Bin TL
ödenek gönderilmiþtir. Ayrýca Laçin
ilçemizde Bakanlýðýmýz tarafýndan 50
Bin TL alt yapý hizmetlerinde kullanýlmak üzere ödenek gönderilmiþtir.
Ýlçelerimize hayýrlý olsun” dedi.
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Yörensel ürünler
markalaþýyor
Çorum’un
Kargý Ýlçesi’nde
yöresel
ürünler
için
gereken
iþletme kayýt belgesi alýndý…
Kargý Belediye
Baþkaný Zeki Þen,
bir ilki gerçekleþtirerek, ilçenin yöresel
ürün
ve
lezzetlerini
markalaþtýrýyor.
Ýlçede
bulunan
Tarihi Hilmi Aða
Konaðý’nda tarhana, eriþte, mantý yapýmý baþladý. Taþ
deðirmende organik un üretiminin de yapýlacaðý ilçede,
yöresel ürün ve lezzetler ön plana çýkacak. Baþkan Þen’in
markalaþtýrma yolunda devam eden aralýksýz çalýþmalarý
olumlu sonuç vererek, Çorum Valiliði , Ýl Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Müdürlüðü Ýþletme Kayýt Belgesi alýndý. Kargý

Eker güven tazeledi
Belediye Baþkaný Zeki Þen, yaptýðý açýklamada? “Ýlçemizin yöresel ürün ve lezzetlerini markalaþtýrma yolunda
çalýþmalarýmýz, aralýksýz devam ediyor. Tarhana, mantý ve
eriþte yapýmýmýz baþladý. Yöresel ürünlerimize halkýmýz
tarafýndan raðbet oldukça yüksek. Çalýþmalarýmýz sonucunda iþletme kayýt belgemizi de alarak, üretimimizi hýzlandýrdýk. Halkýmýza hayýrlý olsun” dedi.

Genç bir avukat daha baroya katýldý
Çorum barosuna
yeni bir avukat katýldý. Stajýný tamamlayan Avukat Elif
Tekeli Çorum Barosunda düzenlenen
törenle avukatlýk ruhsatnamesini alarak
cübbesini giydi.
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fa-kültesinden mezun olan
Elif Tekeli, Avukat
Mehmet Karadað'ýn
bürosunda
stajýný
tamamladý. Avukat
Tekeli için Çorum
barosunda
cübbe
töreni düzenlendi.
Baro
Baþkaný
Altan Akpýnar ve
baro yöneticilerinin
katýldýðý
törende
Avukat Elif Tekeli
meslek yemini etti.
Avukat Elif Tekeli'ye
daha sonra Baro
Baþkaný Altan Akpýnar avukatlýk ruhsatýný takdim etti.
Tekeli'ye avukatlýk
cübbesini ise Avukat
Mehmet
Karadað
giydirdi.

Cumhuriyet
Halk
Partisi
Osmancýk
Ýlçe
Baþkanlýðý seçimini
mevcut
baþkan
Sadýk
Eker
kazandý.
Cumhuriyet
Halk
Partisi
Osmancýk
Ýlçe
Teþkilatý
olaðan
genel
kurulu
Osmancýk Kültür
Merkezine gerçekleþtirildi. CHP’nin
olaðan genel kuruluna TBMM Ýdare
Amiri ve Çorum
Milletvekili Tufan
Köse de katýldý.
Köse,
partililere
hitaben bir konuþma yaparak genel
kurulun CHP ve
demokrasiye hayýrlý
olmasý
temennisinde bulundu.
ÝKÝ ADAY
YARIÞTI
CHP´nin olaðan
genel kurulunda
Sabri Ýrfan ve mevcut baþkan Sadýk
Eker
Ýlçe
Baþkanlýðý
için
aday oldu. Yapýlan
oylamada
Sabri
Ýrfan´ýn listesi 25 oy
alýrken
mevcut
baþkan Sadýk Eker
83 oy alarak güven tazeledi. Seçim sonrasý açýklama yapan Eker yaptýðý konuþmada, “Gerçekleþtirdiðimiz seçimde ben
ve yönetim kurulu arkadaþlarýmýz deðil
Osmancýk kazanmýþtýr. Sukunet içerisinde
geçen seçimde katýlýmlarýndan dolayý tüm
partili arkadaþlarýma teþekkür ediyorum.
Ýnanýyorumki aday arkadaþým Sabri Ýrfan
ve yönetim kurulu listesinde ismi yazan
arkadaþlarým yarýn sabah kalktýklarýnda
CHP´ye ileriki seçimlerde bir oy daha nasýl
kazandýrabilirim düþüncesi ile hareket ede-

ceklerdir. Gönül verdiðimiz bu parti ve
davamýz birlik içerisinde devam edecektir.”
ifadelerini kullandý. CHP´li Belediye Meclis
Üyeleri M. Özhan Arslan, Ertan Yaþar ve
Hüseyin Cebeci´nin de yer aldýðý yeni
yönetim kurlu þu isimlerden oluþtu: Sadýk
Eker (Ýlçe Baþkaný), Abdullah Aksan, M.
Özhan Arslan, Hüseyin Cebeci, Mustafa
Çalýþkan, Serpil Eken, Aslý Karakaþ Arslan,
Mustafa Karýn, Yunus Özbek, Kadir Burak
Öztürk, Mehmet Saðan, Kazým Sekili,
Ertan Yaþar.

Ýskilip heyetinden Uslu’ya hayýrlý olsun ziyareti
Ýskilip Belediye Baþkanýmýz Recep
Çatma, Ak Parti Ýlçe Baþkaný Ali
Koçkaya, Ýl Genel Meclis Üyelerimiz ve
teþkilat üyeleri, Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu’yu Türkiye
Büyük Millet Meclisinde ziyaret ederek
26.Dönem Milletvekilliði ve Ýdare Amirliði
görevine seçilmesinden dolayý tebrik
ettiler.
Belediye Baþkaný Çatma “Ýskilip’e
birçok
hizmeti
sizlerle
birlikte
kazandýrdýk. Tekrar bizleri TBMM’de
temsil etmeniz ilçemize hizmet, bizlere
de güç katmaya devam edecektir. Ýlçemizin altyapýsýný baþtan sona yeniledik.
Ýçme suyu þebekesi kanserojen asbestli
borular yerine saðlýklý borularla yenilendi. Evlere baðlamaya baþladýk. Ýlçemize
yapýlan hizmetler, çalýþmalar için ilçem
adýna teþekkür ederim” dedi.
Göreve geldiði günden bugüne

Ýskilip’te büyük hizmetlere vesile olduklarýný belirten Uslu, “Ýskilip ilçemizin
karayolu ulaþýmýnýn nerdeyse tamamýný
baþlatýlan yapým çalýþmalarý ile tamamlamýþ olacaðýz. Uzun yýllardýr beklenen
Týmarlý Sulama projesinden Derekargýn
Göleti projesine, adý bile anýlmayan
Doðalgaza kadar birçok büyük projeyi
baþlattýk. Atýf hocamýzýn emanetine
sahip çýkýyoruz ve çýkmaya da devam

edeceðiz” dedi.
Ziyarette bulunan Ýskilip Çukurköy
Muhtarý Mustafa Üçok Týmarlý projesinden dolayý teþekkür ederek, projenin
gerçekleþmesi safhasýnda yaþanabilecek sorunlarla ilgili tedbirlerin alýnmasýný
talep etti. Çorum Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu Devlet Su Ýþleri
yetkilileri ile görüþerek gerekli tedbirlerin
alýnmasýný istedi.
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Türkmen Daðý'na
30 týr yardým
Suriye sýnýrlarý içinde yaþayan
Bayýrbucak Türkmenleri savaþtan en
çok maðdur olan guruplarýn baþýnda
gelirken, bölgeye Türkiye'den çeþitli
yardýmlar gönderilmeye çalýþýlýyor.
Ülkü Ocaklarý Genel Baþkaný
Olcay Kýlavuz Çorumda yaptýðý açýklamada Türkmen Daðý'nda bulunan
Bayýrbucak Türkmenleri için 30 TIR
ayni yardým yapacaklarýný söyleyerek, Türkmenlerin asýl olarak silah
yardýmý beklediklerini belirtti.
Ülkü Ocaklarý Genel Baþkaný
Olcay Kýlavuz önceki akþam Çorum
Ülkü Ocaklarý Baþkaný Ahmet Hattap
Ýmal ve ocak üyeleriyle bir araya
geldi. Ziyaret sýrasýnda açýklamalarda
bulunan Kýlavuz, Türkmenlerin 4 yýlý
aþkýn süredir katliamlara maruz

Çorum'a gelen Ülkü Ocaklarý Genel Baþkaný
Olcay Kýlavuz, Suriye'de yaþanan iç savaþ
nedeniyle maðdur olan Türkmenlerle ilgili
önemli açýklamalarda bulundu.
kaldýðýný dile getirerek, "Bölgede
IÞÝD'in dehþeti, vahþeti artarak
devam etmektedir. Türkmen Daðý'nda
Rus havadan bombardýman yaðdýrýyor. Karadan da Ýran'ýn Þii milis güçleri
yine Esad'ýn güçleri, Hizbullah ile birlikte özellikle Bayýrbucak bölgesinde
her gün soydaþlarýmýz hunharca
katlediliyor. Türkiye'deki yetkililer de
soydaþlarýmýza tam manasýyla sahip
çýkmýyor. Buraya yardým sadece
giysi, battaniye, çadýr ve gýda olma-

malýdýr. Soydaþlarýmýz þunu ifade
ediyor. 'Biz namaza durduðumuzda
yönümüzü kýbleye sýrtýmýzý Türkiye'ye
dönüyoruz. Beklentimiz ve güvenimiz
evvela Cenab-ý Allah'tan sonra
Türkiye'den' diye ifade ediyorlar. Yani
bölgedeki soydaþlarýmýz tam manasýyla sahipsiz, baþýboþ ve arkasýnda
yetkili olarak bir ülke sahip çýkmýyor.
Bölgedeki diðer etnik gruplara
dünyadaki bütün devletler sahip çýkýyor ama Türkmen sahipsiz" dedi.
Kýlavuz, Ülkü Ocaklarý olarak, milliyetçi ülkücü hareketin mensuplarý
olarak bölgedeki Türkmenlere hem
ayni yardým hem de maddi yardým
olmak kaydýyla yardým ettiklerini dile
getirerek, "Ülkü Ocaklarý olarak son
10 günde bir kampanya baþlatarak
'zulme sessiz kalma soydaþýna
yardýmýný yolla' adý altýnda yürütülen
çalýþma ile þu ana kadar 30 TIR'ýn
üzerinde
yardým
toplanmýþtýr.
Toplanan gýda, giysi, battaniye, çadýr
ve saðlýk malzemelerinden oluþan
yardýmlar Allah'ýn izniyle Çarþamba
günü bölgede olacaktýr. Türkmen
Daðý'nda ve Yayla Daðý'nda bulunan
soydaþlarýmýzýn bu ihtiyaçlarýna
þimdiye kadar sürekli cevap verdik.
Ancak soydaþlarýmýzýn asýl istediði
bu yardýmlardan ziyade kendilerini
savunmak ve yaþamlarýný devam
ettirmek için devletin gerekli þekilde
yardým vermesini bekliyorlar. Bu
yardým
da
silah
yardýmýdýr.
Devletimizin oradaki soydaþlarýmýzý
rahatlýkla kendisini savunabilmesi
için silah yardýmý yapmasý gerekiyor.
Zira bu konuda bizim yapabileceðimiz pek fazla bir þey yok" diye
konuþtu.

Keþfedilmeyi bekleyen gölet
Çorum’un Laçin Ýlçesi’nde bulunan
Yeþil Gölet, ‘ormanýn içindeki saklý cennet’
olarak tanýnmaya baþlandý…
Çorum’da henüz çok az kiþi tarafýndan
keþfedilen Yeþil Gölet, daha þimdiden
gizemli güzelliðiyle ilgi odaðý oluyor. Laçin
Belediye Baþkaný Ünal Gevþek, “Burada
muhteþem bir güzellik yatýyor. Bu güzelliði
herkesin keþfetmesi, görmesi gerekiyor”
diyor.
PÝKNÝKÇÝLERÝN AKININA UÐRADI
Daha þimdiden birçok kiþinin piknik
amacýyla ziyaret ettiði Yeþil Göletin alter-

natif turizm için ideal bir bölge olduðunu
ifade eden Ünal Gevþek, Laçin merkeze 3
kilometre uzaklýkta bulunan gölet içerisinde
bir de küçük bir þelale olduðunu söyledi.
GÖLETE 6 BÝN
BALIK BIRAKILMIÞ
12 metre derinliðindeki Yeþil Gölete 6
bin adet balýk býrakýldýðýný, gelen ziyaretçiler içinde etrafýna kamelyalar yerleþtirildiðini anlatan Laçin Belediye Baþkaný Ünal
Gevþek, Ýl Özel Ýdaresi’nin katkýlarý ile
yapýlan gölede Laçin Belediyesi olarak her
türlü desteði verdiklerini bildirdi.

5

01 ARALIK 2015 SALI

‘Öncelik milli menfaatlerdir’
Sýnýr ihlali nedeniyle Türk F16 larý tarafýndan bir
Rus savaþ uçaðýnýn düþürülmesi Türkiye ile Rusya
arasýnda kriz baþlattý. Türkiye'nin ortaya çýkan krizi
yumuþatma çabalarýný Rusya çeþitli yaptýrýmlarla
cevapsýz býrakýrken, ekonominin nasýl etkileneceði
iþ dünyasýnýn en önemli sorunu olarak ortaya çýktý.
Çorum muhtemel bir ekonomik krizden nasýl etkilenir sorusunu Çorum iþ dünyasýnýn temsilcilerine
sormaya devam ediyoruz. Çorum Ticaret ve Sanayi
Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal konuya iliþkin
sorumuzu cevapladý.
Çorum'un Rusya ile ticaret hacmi
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal Çorum'un Rusya ile ekonomik iliþkilerine iliþkin þu açýklamayý yaptý.
"Çorum ilimiz, yaklaþýk 70 yýllýk sanayi
kültürüyle, Anadolu'nun önemli üretim merkezlerinden bir tanesidir. 500'e yakýn üreten KOBÝ'siyle,
'KOBÝ Baþkenti' unvanýný kazanan Çorum ilimiz, gün
geçtikçe dýþ ticaret potansiyelini güçlendirmekte,
yeni yatýrýmlarla birlikte önemli de bir ihracat
merkezi olma yolunda ilerlemektedir.
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre
Çorum, 2014 yýlýnýn ilk 9 ayýnda 193.915.191 dolar
ihracat gerçekleþtirirken, bu rakam, 2015 yýlýnýn
ayný döneminde yüzde 66.6 artýþla 290.894.544
dolara yükseldiði görülmektedir.
Ayný dönemde 117.509.307 dolar olan ithalatýmýz ise, yüzde 109 artýþla 245.415.414 dolara
yükselmiþtir. 2014 yýlýnda toplam 137 ülkeye ihracat

Rusya ile Türkiye arasýnda yaþanan krizden ilk etkilenenler
arasýnda Rusya'da gözaltýna alýnan Çorumlu iþadamlarý
olurken, ilerleyen dönemde ekonomik yansýmalarda bekleniyor.
yapan Çorum ilimizin ihracatýnýn önemli bir bölümü,
makine sanayi tarafýndan gerçekleþtirilmektedir.
2015 yýlýnda ithalatta görülen artýþýn en büyük
nedenlerinden bir tanesi, makine sanayinde
teknolojiye dayalý üretim modeline geçilmesidir.
Ýlimizin Rusya Federasyonu ile olan dýþ ticaret
iliþkilerine bakýldýðýnda; 2014 yýlýnda yaklaþýk 4
milyon dolar ihracat yapan Çorum ilimiz, ayný yýl 130
milyon dolar civarýnda ithalat gerçekleþtirmiþtir.
Rusya, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptýðý ülkeler sýralamasýnda 2014 yýlýnda gerçekleþtirilen yaklaþýk 6 milyar dolar ihracat hacmi ile 7. Sýrada bulunmaktadýr. Bu rakam, Türkiye'nin toplam ihracatýnýn
% 3,8'ini oluþturmaktadýr.
Son 10 yýlýn verilerine bakýldýðýnda Türkiye'nin
Rusya'ya ihracatý 2005 yýlýnda gerçekleþtirdiði
2.377.049,944 Dolar seviyesi ile 2012 yýlýnda
gerçekleþtirdiði 6.680.777,245 Dolar seviyeleri
arasýnda deðiþmektedir.
Ýþ Dünyasýnýn önceliði
ülkenin milli menfaatlerdir
Rusya Türkiye ye karþý ekonomik yaptýrýmlar

uygulayarak gerilimi týrmandýrýyor ifadelerini kullanan TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal,
önceliðimiz milli menfaatlardýr diyerek açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi.
"Kýsa süre önce bir Rus uçaðýnýn sýnýr ihlali yapmasý nedeniyle düþürülmesinin etkileri, siyasi iliþkilere olduðu gibi ekonomik iliþkilere de yansýmaktadýr. Kamuoyunun da yakýndan takip ettiði üzere
Rusya Federasyonu, gerilimi týrmandýracak þekilde
açýklamalar yapmakta, kendilerine göre çeþitli yaptýrýmlarý uygulama kararý almaktadýr. Ýki ülkenin ticari
iliþkilerine baktýðýmýzda; Türkiye, Rusya'ya 2014
yýlýnda yaklaþýk 6 milyar dolarlýk ihracat yapmýþ,
buna karþýlýk 25 milyar dolardan fazla ithalat yaptýðý
görülmektedir.
Ýþ dünyasý olarak elbette ülkemizin hiçbir ülkeyle
problem yaþamamasýný, yaþansa bile bu problemlerin ekonomik iliþkilere yansýmamasýný istemekteyiz. Ancak iþ dünyasý olarak ülkemizin menfaatleri
doðrultusunda her türlü fedakârlýða da katlanmaya
hazýrýz. Rakamlar, iki ülke arasýndaki iliþkilerin
bozulmasýyla, hangi tarafýn zararlý çýkacaðýný açýkça
göstermektedir. "

Ataþ: 1 Kasým Allah'ýn bir zaferidir
Ak Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Ataþ
Çorum'da teþkilat üyeleri ile bir araya geldi.
Ak Parti'nin geniþletilmiþ Ýl Danýþma Meclisi
toplantýsý Pazar günü yapýldý. Turgut Özal Ýþ
Merkezi Konferans Salonunda gerçekleþtirilen
toplantýya Ak Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý
Mustafa Ataþ, Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami
Ceylan, Lütife Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ak Parti Ýl
Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar
Anaç, Ýlçe Belediye Baþkanlarý, il ve ilçe teþkilat
üyeleri katýldý.
Bekiroðlu: Seçim zaferi ile
kibre kapýlmayacaðýz
Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Ak Parti Ýl
Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Çorum'da Ak Parti'nin 7
Haziran seçimlerinde yüzde 55 olan oyunu 1 Kasým
seçimlerinde yüzde 62'ye çýkarttýklarýný dile getirerek, bu konuda teþkilat üyelerinin var güçleri ile
çalýþtýðýný söyledi. "Seçimlerde aldýðýmýz sonuç bizleri gurura, kibre götürmüyor. Alýðýmýz oylarýn,
devletini milletini vatanýný seven kardeþlerimizin Ak
Partiye bir teveccühü olarak görüyoruz" diyen
Bekiroðlu, bundan sonra ise Ak Parti'ye oy vermeyenlerin oyunu alabilmek ve 1 Kasým'da kendilerine destek verenleri mahcup etmemek için çalýþacaklarýný söyledi.
Kurt: Ýleriye daha dik bakara yürüyeceðiz
Ak Parti Ýl Danýþma Meclisi toplantýsýnda
konuþan Ak Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen
Ceritoðlu Kurt ise özellikle partili bayanlara teþekkür
etti. Kurt "1 Kasým hepimizin, özellikle de bayanlarýn
zaferidir. Emeklerinden dolayý tüm haným kardeþlerimize teþekkür ediyorum" dedi. Aldýklarý yüzde 50'lik
oyun sorumluluðu içerisinde olduklarýný ifade eden

Kurt, "Ulaþamadýðýmýz yüzde 30'lara ulaþmak üzere
de turizm, kültür ve spora yönelik çalýþmalarý hedef
aldýk. Bugün de onunla ilgili bir projeyi baþlattýk. Bir
uygarlýk þehri olan Hattuþa, Boðazkale, Sungurlu
yöresinde Hititoloji ile ilgili çalýþmalarýmýza ve
UNESCO ile ilgili çalýþmalarýmýza bugünden
itibaren baþladýk. Umarým daha güzel günlere,
daha güzel baþarýlara þýmarmadan, hazmederek
daha ileriye daha dik bakara yürüyeceðiz" þeklinde
konuþtu.
Ceylan: Ayak oyunlarýna girmeyelim
Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan
ise konuþmasýnda seçim sonuçlarýný deðerlendirdi.
Ceylan "1 Kasým seçimlerini baþýmýz dik þekilde
bitirmiþ olduk. Bu yol sevda yolu. Bu yol dava yolu.
Bu yol millete hizmet etme yolu ve milletin arasýndan çýkan bir yiðit adamýn davasý demiþtik. Bu kervan 7 Haziran'da biraz tökezlemeler
yaþadý ama hamdolsun geldiðimiz noktada milletimize kendimizi iyi anlatmýþýz
ki, 7 haziran seçimlerinde çýkan
sonuçlardan iyi ders almýþýz ki, 1
Kasým'da kadirþinas milletimizi bizi tek
baþýna iktidara taþýdý" dedi.
Çorum'da merkez ilçe baþkanýnýn
bu seçimde lokomotif olma özelliðini
gösterdiðini ve 1 Kasým seçimlerinde
özellikle merkez ilçede müthiþ bir artýþ
yaþandýðýný dile getiren Ceylan, Merkez
Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç'a ayrýca
teþekkür ettiðini söyledi. Ceylan "Ýnþallah güzel günler, güzel yarýnlar Türkiye
ve Çorum'u bekliyor" dedi. Teþkilat
mensuplarý da mesaj veren Ceylan
"Yeter ki birbirimize karþý hoþgörülü ve
samimi olalým. Ufak tefek ayan oyunlarýna girmeyelim. Benim teþkilat
üyelerim her zaman koltuða bir þey vermiþtir, koltuktan bir þey beklememiþtir.
Bundan sonra da böyle olursa Ak Parti
kazanýr, Türkiye kazanýr" þeklinde
konuþtu.
Mstafa Ataþ: 1 Kasým
Allah'ýn bir zaferidir"
Ak Parti'nin geniþletilmiþ Ýl Danýþma
Meclisi toplantýsýna katýlmak üzere
Çorum'u ziyaret eden Ak Parti Genel
Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Ataþ,
Turgut Özal Ýþ Merkezinde düzenlenen
toplantýda partililerle bir araya geldi.
Sabah saatlerinde Samsun'da akþam
saatlerinde ise Çorum'da düzenlenen
toplantýlara katarak 1 Kasým seçim-

lerinde alýnan baþarýdan dolayý partililere teþekkür
ettiðini söyleyen Ataþ'ta seçim sonuçlarýna yönelik
deðerlendirmelerde bulundu.
1 Kasým seçimlerinde alýnan sonucun, Allah'ýn
Türk milletine ve Ýslam coðrafyasýna bahþetmiþ
olduðu bir zafer olduðunu söyleyen Ataþ "Bundan
dolayý Allah'a ne kadar þükretsek azdýr. Allah'ýn bir
zaferidir. Bu millete nasýl ki Çanakkale harbinde
Kurtuluþ savaþýnda bu milletin yanýnda olduysa
Cenab'ý Hak, 1 Kasým seçimleri de Türkiye'nin geleceði için kurtuluþ savaþý gibi çok önemli bir seçimdi.
Uçurumun kenarýndan adeta aldý, kopardý ve
yeniden istikamet üzerine yolculuðuna devam
etmesini saðladý. Bundan dolayý Allah'ýmýza hamd
ediyorum.
Bu seçim Türkiye'de demokrasin
zaferidir, milletimizin zaferidir. Bu zaferi doya doya
kutlamak hepimizin hakkýdýr" þeklinde konuþtu.

AK Parti kadýn teþkilatlarýnýn çok önemli
olduðunu ifade eden AK Parti Genel Baþkan
Yardýmcýsý Mustafa Ataþ "Hiçbirimiz halkýn arasýnda gezerken koruma ordularýyla, lüks arabalarla
insanlara tepeden bakan bir anlayýþla insanlara
yaklaþmamalýyýz. Bu alýþkanlýklarý olanlar bu
alýþkanlýklarýný ayaklarý altýna almak zorundadýrlar.
7 Haziran seçimlerine giderken insanlar bizi neyle
eleþtirdiler? 'Ýnsanlara tepeden bakýyorsunuz, kibirli hareket ediyorsunuz, vatandaþlarýn telefonuna
çýkmýyorsunuz' diye bizi eleþtirmediler mi.
Kibirlenerek gecekondu mahallesinde asgari ücretli
bile olmayan bir gencin evine sen son model arabanla, siyah gözlüklerle giremezsin. Biz 2002 yýlýnda mütevazi bir anlayýþla yola çýktýk. Biz mütevaziliðimizi sürdürerek siyasi hayatýmýzý sürdürmeliyiz"
diye konuþtu.
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Tandýr ve Ýskilip Dolmasý görücüye çýktý
Çorum Gastronomi Günleri etkinliðinde Çorum Tandýrý ve Ýskilip Dolmasý ünlü gurmelerin damak tadýna sunuldu
Tarým Ýl Müdürlüðü
ve Çorum Aþçý ve
Lokantacýlar Esnaf
Odasý
tarafýndan
ortaklaþa düzenlenen
''Çorum Gastronomi
Günleri''
ünlü
gurmelerin katýlýmýyla
gerçekleþtirildi.
Çorum'un en ünlü
lezzetleri arasýnda
yerini alan Çorum
Tandýrý ve Ýskilip
Dolmasý,
ünlü
gurmelerin beðenisine sunuldu. Fuar
alanýnda
Ýskilip
Dolmasýnýn tanýtýmý
yapýlýrken,
Ýkinci
Bahar Lokantasýnda
da Meþhur Çorum
Tandýrýnýn tanýtýmý
yapýldý. Fuar alanýn da gerçekleþtirilen programa Vali Ahmet Kara, Tarým
Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Çorum
Aþçý ve Lokantacýlar Esnaf Odasý
Baþkaný Ýsmet Çýtak, Kanal D ,
Milliyet, Hürriyet gazetesinin ünlü
yemek yazarý Sahrap Soysal ve
alanýnda kendini kanýtlamýþ ünlü
gurmeler katýldý. Ýkinci Bahar
Lokantasýnda gerçekleþtirilen Çorum
Tandýrý tanýtýmýna da ünlü gurmeler,
bir çok davetli ve tandýr ustalarý
katýldý.
Çorum Tandýrýna emeði geçenlere
teþekkür belgesi verildi.
Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Esnaf
Odasý tarafýndan Çorum Tandýrýnýn
yaþatýlmasý ve Çorum'un lezzetleri
arasýnda yer almasýnda katkýsý olan
Tandýr Ustalarýna teþekkür belgesi
verildi. Tandýr Ustalarý Kadir
Hafýzoðlu,
Mustafa
Hafýzoðlu,
Nurettin Hafýzoðlu, Nazmi Varan,
Sami Özer, Ali Özbek, Ahmet Alacalý,
Nuri Alacalý ve Hakan Alacalý'ya
teþekkür belgelerini Tarým Ýl Müdürü
Erkan Eflaz Ermiþ, Özel Ýdare Genel
Sekreteri Ömer Arslan, Çorum Aþçý
ve Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkaný
Ýsmet Çýtak tarafýndan takdim edildi.
Teþekkür belgesinde, Çorumun
geleneksel yemeði olan kuzu etinin
en güzel hali Meþhur Çorum
Tandýrýnýn günümüze kadar yaþatýlmasý ve bu lezzetin nesilden nesile
aktarýlmasýndan
ve
deðerli
katkýlarýnýzdan dolayý teþekkür ederiz
yazýsý yer aldý.
Çorum Aþçý ve lokantacýlar Esnaf

Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak ayrýca
organizasyonda emeði geçen baþta
sayýn Valimiz Ahmet Kara olmak
üzere, Tarým Ýl Müdürü Erkan Eflaz
Ermiþ, Gýda Kontrol Þube Müdürü
Erdal Karýncalý, Koordinasyon ve
Tarýmsal Veriler Þube Müdürü Halit
Yýldýrým'a teþekkür ediyoruz dedi.
Çýtak, organizasyona renk katan
Doktor Þükrü Tokatlýoðlu ve odamýz
Baþkan Vekili Turgay Karaca, yönetim kurulu üyeleri Kemal Sakallý,
Zafer Kalem, Ayþe Çilingir, Ýskender
Köse de teþekkür ederken, emeklerinden ve hizmetlerinden dolayý
Ýkinci Bahar Lokantasý personeline ve
Asuman Albayrak, Sultan Örtem ve
yemek yazarý Meryem Kadife
hanýmefendiye de teþekkür ediyoruz
dedi.
Meþhur Çorum Tandýrý Türkiye'de
marka olacak
Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Esnaf
Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak, Meþhur
Çorum Tandýrý'ný Türkiye'ye tanýtarak
Çorumla özdeþleþtireceklerini söyledi. Çýtak, nasýl ki Konya Kebabý,
Tokat Kebabý gibi bazý þehirlerin tatlarý ülke genelinde biliniyorsa, onlardan daha lezzetli ve daha güzel olan
Çorum Tandýrýný Türkiye'ye en iyi
þekilde tanýtarak bu lezzetin
tanýtýmýný
en
güzel
þekilde
yapacaðýz. Ben inanýyorum ki Çorum
Tandýrý kýsa sürede Türkiye'nin
lezzetleri arasýnda yerini alacaktýr.
Biz oda olarak gerek Çorum'da
gerekse de Türkiye'de þehrimizin en
güzel lezzetinin tanýtýmý için üzerimize ne düþerse yapacaðýz. Çorum'da

çevre yolu güzergahýnda yer alan
bazý noktalara Meþhur Çorum Tandýrý
ile alakalý totemler ve tabelalar koydurarak seyahat eden vatandaþlara
Çorum lezzetini aktaracaðýz. Yine bu
konuyla ilgili olarak sosyal medyada
da gerekli giriþimleri yapacaðýz. Bu
vesile ile ilk olarak web sitesini
tanýtým açýsýndan da hizmete sokacaðýz.
Ayrýca
günümüzde
görsel
medyanýn da ilgisiyle ön plana çýkmaya baþlayan Ýskilip Dolmasýnýn
tanýtýmýný da bu organizasyon vesilesiyle gerçekleþtirdik. Onunla ilgilide
bu çalýþmalarýn devam edeceðini
belirtmek istiyorum. Ýskilip Dolmasý
da gerçekten tanýtýmýnda özveriyle
durduðumuz bir tat oldu. Hem
Meþhur Çorum Tandýrý olsun, hem de
Ýskilip Dolmasý olsun bu lezzetlerimizin Ýstanbul ve Ankara olmak üzere
tanýtýmýnda iki ayaðýnýn olduðunu
düþünüyorum. Çorumlu lokantacýlarýmýzýn ortaklýðýnda Türkiye'nin
bu iki metropol þehrine güzel bir
restoran açarak sadece Çorum
Tandýrý ve Ýskilip Dolmasý satýþýyla bu
lezzetlerimizin tanýtýmýnda büyük rol
oynayacaðýný belirtmek istiyorum.
Kýsacasý Meþhur Çorum Tandýrýmýzý
ve Ýskilip Dolmamýzý tüm Türkiye
tadacak ve bu lezzetlerimiz ülkemizde marka olacaktýr. Bundan hiç
þüphem yok. Tandýr Ustalarýmýz bize
bu derece katký verdiði sürece biz
Meþhur Çorum Tandýrýný ve Ýskilip
Dolmasýný,
Türkiye'ye
tanýtma
konusunda elimizden gelen gayreti
göstereceðiz ve çalýþmalarýmýzda bu
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Milletvekili öðrencilere rehber oldu
Bilkent Üniversitesi öðrencilerinin Çorum ziyareti, Milletvekilinin rehberliðinde gerçekleþtirildi
Bilkent Üniversitesi öðrencileri Hititolojinin öncüsü kabul
edilen "Hans G. Güterbock'a
Saygý" konulu fotoðraf sergisi ve
anma etkinliðine katýlmak için
Çorum'a geldi. Bilkent Üniversitesi Dekaný ve bir gurup
akademisyen eþliðinde Çorum'a
gelen öðrenciler, tarihi ve
kültürel mekanlarý gezdi.
Bilkent Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi
Dekaný
Prof.Dr.
Mehmet Kalpaklý Baþkanlýðýnda
akademisyenler ve Bilkent
Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji
Bölümü öðrencileri "Bir Hititoloji
Öncüsü
olan
Hans
G.
Güterbock'a Saygý" konulu
fotoðraf sergisi ve anma etkinliðine katýlmak için geldikleri
Çorum'da AK Parti Milletvekili
Lütfiye Ýlksen Ceritoðu Kurt'un
eþliðinde tarihi ve kültürel yerleri
gezdi.

Çorum Ýl Kültür ve Turizm
Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen gezide döneminin en
önemli devletini kuran Hititlerin
baþkenti
Boðazkale'deki
Hattuþa ve Boðazkale Müzesi'ni
gezen heyet, daha sonra arkeolojide Arinan olarak bilinen gizli
yer altý giriþ tünelleri, kral
mezarlarý, þehrin giriþ kapýlarý
ve tapýnaklarýn bulunduðu
Alacahöyük ören yerleri ve
müzeyi gezdi.
Bilkent Üniversitesi heyeti
daha sonra Çorum'da bulunan
sanat galerisi gezdi.
Çorum merkeze gelen heyet
burada Çorum Belediyesi sanat
galerisini gezdi. G. Güterbock'a
Saygý" konulu fotoðraf sergisi ve
anma etkinliðine katýlmak için
Çorum müzesine gelen heyet,
anma programýndan sonra
açýlan fotoðraf sergisini gezdi.

Saatçi: Hain
senaryoyu ortaya
koyanlar
cezalandýlsýn

Sürücülere kýþ
bakým uyarýsý
Çorum Oto Tamirciler
Odasý Baþkaný Necmettin
Uzun,
sürücülere
kýþlýk
bakýmý konularýnda uyarýlarda
bulundu.
Araçlara kýþ lastiði takma
zorunluluðunun 1 Aralýk Salý
günü baþlayacaðýný belirten
Uzun, "Kýþ lastiði takmayanlara 571 lira olan ceza kesilecek. Cezanýn miktarý bir ay
sonra artacak. Zorunlu kýþ
lastiði kuralýna uymayanlara
kesilen
ceza
1
Ocak
2016'dan itibaren 602 lira olacaktýr. Ulaþtýrma, Denizcilik
ve Haberleþme Bakanlýðý
tarafýndan hazýrlanan ve
2012'de yürürlüðe giren
"Araçlarýn
Yüklenmesine
Ýliþkin Ölçü ve Usuller ile Tartý
ve Boyut Ölçüm Toleranslarý
Hakkýnda Yönetmelik"e göre
kýþ þartlarýna uygun olmayan,
kar
lastiði
takýlmamýþ
araçlarýn yola devam etmelerine izin verilmeyecek" dedi.
Kurala uymayan araçlarýn
iþletmecilerine
1
Aralýk
itibarýyla 571 lira ceza uygulanacaðýnýn altýný çizen Uzun,
cezanýn Maliye Bakanlýðý
tarafýndan açýklanan yüzde
5,58'lik yeniden deðerleme
oraný çerçevesinde 1 Ocak
2016 itibarýyla 602 liraya çýkacaðýný belirtti.
Yönetmelikteki kýþ lastiði
takma
zorunluluðunun

Çorum Oto
Tamirciler Odasý
Baþkaný
Necmettin
Uzun,
sürücülere
zorunlu kýþ
lastiði uygulamasý ve
araçlarýn kýþlýk
bakýmý konularýnda uyarýlarda bulundu
þehirlerarasý yük ve yolcu
taþýyan ticari araçlarý da kapsadýðý hatýrlatan Uzun, "Buna
göre, yolcu ve eþya taþýmalarýnda kullanýlan araçlar
her yýl 1 Aralýk ile 1 Nisan tarihleri arasýnda zorunlu olarak
kýþ lastiði kullanacak. Hava
þartlarýna baðlý olarak söz
konusu süre, Bakanlýk tarafýndan 1 ay uzatýlabilecek" þeklinde ifade etti.
Sürücülerin ve esnaflarýn
bu konuda duyarlý olmalarýnýn
isteyen Uzun, Kýþ þartlarýna
göre önlemini almamýþ, kýþ
lastiði olmayan araçlarýn yolu
kapatmasý
ve
insanlarýn maðdur
olmasýný önlemek
amacýyla baþlatýlan
uygulamayla, karlý
havalarda yollarýn
kapanmasýnýn
önüne geçilmesi
amaçlanýyor" diye
konuþtu.
Araçlarýn kýþlýk
bakýmlarýnýn ihmal
edilmemesi gerektiðine vurgu yapan
Uzun, antifriz, cam
suyu, cam silecekleri, ateþleme bujileri, marj, þarz, akü
bakýmlarý
gibi
bakýmlarýnýn da kýþ
mevsiminde önce
yaptýrýlmasýnýn
zorunlu
hale
geldiðini açýkladý.

AGD den gençlere çaðrý
Anadolu Gençlik Derneði (AGD)
Çorum Þubesi Siyer-i Nebi yarýþmasý
düzenledi. 25 Ekim 2015 - 1 Aralýk
2015 tarihleri arasýnda kayýt iþleminin
yapýlacaðý yarýþmanýn sýnav tarihi 19
Aralýk 2015 olarak açýklandý.
AGD tarafýndan düzenlenen
Çorum ve Türkiye geneli Siyer-i Nebi
yarýþmasýnda
dereceye
giren
gençlere çeþitli ödüller verilecek. AGD
tarafýndan yapýlan açýklamada Çorum
geneli dereceye girecek öðrencilere,
laptop, akýllý telefon, kol saati gibi
hediyeler verileceði ifade edildi.
Türkiye genelinde dereceye girecek
olan öðrencilerden birinci olan 10 altýn, ikinci olan 7
altýn, üçüncü olan 5 tam altýn, dördüncü olan 4 tam
altýn, beþinci olansa 3 tam altýnla ödüllendirilecek.
"Liseli Gençler Efendimizin Ýzinde" isimli poster
sloganýyla yapýlan yarýþma duyurusunda "uyuþturucu, alkol, sigara, gerek diziler vb. gençlerimizi ahlak
ve maneviyatýný tahrip etmektedir. Bizler milli ve
manevi deðerlere baðlý bir gençlik yetiþtirerek bu
ifsadýn önüne geçebiliriz. Bunun için Siyer-i Nebi
Yarýþmasý yaparak, liseli gençlerin Peygamber
Efendimizin hayatýný okumasýna vesile oluyoruz.
Bizler sevgili peygamberimizin (s.a.s) razý olacaðý bir
gençlik yetiþtirmek istiyoruz" ifadeleri kullanýldý.
Anadolu Gençlik Derneði (AGD) Çorum Þubesi
tarafýndan duyurulan Siyer-i Nebi yarýþmasýna iliþkin
açýklamada
þu
ifadelere
yer
verildi.
"Peygamber'imizin hayatýnýn daha iyi öðrenilmesine
yapýlabilecek küçük bir katkýyý, en büyük bahtiyarlýk
kabul edenler bulunduðu müddetçe, Efendimiz
hakkýnda daha birçok eser, program, yarýþmalar vs.
düzenlenecektir.Bu baðlamda günümüzde gerek
uyuþturucu, alkol, sigara, gerek diziler vb. gençlerimizi ahlak ve maneviyatýný tahrip etmektedir. Bizler
milli ve manevi deðerlere baðlý bir gençlik yetiþtirerek
bu ifsadýn önüne geçebiliriz. Bunun için Siyer-i Nebi
Yarýþmasý yaparak, liseli gençlerin Peygamber
Efendimizin hayatýný okumasýna vesile oluyoruz.
Bizler sevgili peygamberimizin (s.a.s) razý olacaðý bir
gençlik yetiþtirmek istiyoruz.
Resûlullah'ýn hayatýný ne kadar güzel öðrenirsek,
Allah'ý da o kadar güzel tanýrýz. Rabbimizi anlatmak
isteyen bir kimsenin, her þeyden önce O'nu çok iyi
tanýmasý, bilmesi ve sevmesi gerekir. Ýnsan, ancak
bildiðini ve tanýdýðýný en güzel þekilde anlatabilir.
Sevgili Peygamberimiz, "Rabbin kim?" diye soran
müþriklere, vahiyle cevap veriyor: "De ki: O (yeni bir
tanrý deðil, sizin de bildiðiniz) Allah'týr ve tektir. Hiçbir
þeye muhtaç olmayan, fakat herkesin kendisine
muhtaç olduðudur. Doðmamýþ ve doðurtulmamýþtýr.
(Baba da, oðul da deðildir.) Hiçbir þey O'nun dengi
olamaz.''Rabbimiz, kendisini bize, elçisine indirdiði
vahiyle anlatmýþtýr. Yine Allah'ý sevmek için önce
Peygamber'ini sevmek; Allah'a itaat edebilmek için
önce Peygamber'ine itaat etmek gerekir. Bu sebeple
O'nun hayatýný, büyük bir ciddiyetle öðrenmeliyiz.
Siyer-i Nebi'yi öðrenmek, Kur'ân-ý Kerim'i anlamak ve ayný þekilde anlatabilmek demektir. Sevgili
Peygamberimiz "Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân-ý Kerim'i
öðrenen ve öðreteninizdir." buyuruyor. Allah'ýn
Kitabý'ný anlamanýn en iyi yolu da Hz. Âiþe (r.anha)
annemizin "Yaþayan Kur'ân" olarak tavsif ettiði
Peygamberimizin hayatýný öðrenmekle mümkündür.
Ayrýca Kur'ân-ý Kerim, Peygamberimizi (sas), Kitab'ý
okuyan ve açýklayan bir"Beyyine" olarak takdim
etmektedir.

Ýmanýn altý esasýndan biri olan
"Peygamberlere Ýman" konusunu da
Kur'ân-ý
Kerim'den
sonra
Resûlullah'tan öðrenebiliriz. Çünkü
Peygamberler hakkýnda, bize en
saðlýklý bilgiyi O aktarmaktadýr.
Siyer-i Nebi'yi öðrenmek, Ýslâm'ý
iyi öðrenmek demektir. Allah'ýn bize
olan emirlerini, bu emirlerin uygulama
þekillerini, neleri kapsadýðýný ve nasýl
yapýlacaðýný
tümüyle
Sevgili
Peygamberimizin
hayatýndan
öðrenebiliriz. Çünkü Rabbimiz, bize
emirlerini vahiy yoluyla bildirmiþ; bu
esaslarýn pratiðini de Peygamberimiz
göstermiþtir. Böylece insanlar arasýnda anlaþmazlýklara neden olan konular, Peygamberimizin güzel
uygulamalarýyla ortadan kalkmýþtýr. Örnek olarak
Kur'ân-ý Kerim'de geçen "salât" kelimesini verebiliriz.
"Salât" kelimesi, dua anlamýna da gelir. Bu manayý
esas alarak bazý insanlar, "Namaz, duadan ibarettir.
Biz de her gün dua ediyoruz." diyerek namazý duaya
indirgemekte ve Allah Resulü'nün nasýl namaz
kýldýðýný kulak ardý etmektedirler. Hâlbuki bu dinin
pratiðini, Allah Resulü'nün hayatýnda görebiliriz.
Resûlullah "Namazý benim kýldýðým gibi kýlýn." buyurduðu halde namaza "dua" anlamýný verip Siyer-i
Nebi'de geçen þekliyle namaz kýlmayanlar, iyi niyet
yoksunu insanlardýr. Bunun için Siyer-i Nebi, ne
kadar doðru okunursa, Ýslâm'ýn anlaþýlmasý ve
yaþanmasý da o kadar kolay ve saðlýklý olacaktýr.
Kâmil insan olabilmek için doðru örneði bulmak çok
önemlidir. Yaþadýðý hayat, Allah tarafýndan vahiyle
kontrol altýna alýnmýþ bir kimsenin, model olarak benimsenmesi, insanlýk için ortaya atýlan bin teoriden
daha hayýrlýdýr. "Beni
Rabbim en güzel þekilde terbiye etti." buyuran bu
kusursuz örnek, insanlýk için ne kadar deðerlidir.
O'nun hayatýnýn görmezden gelinmesi ise ne büyük
bir kayýp… Kiþilikli, ahlaklý ve Allah'ýn râzý olduðu bir
insan olmak isteyenler, bu kusursuz örneðin Sire'sini
mutlaka öðrenmek zorundadýrlar.
Devletin ve hukukun temelini atmýþtýr. Ýnsanlýk bu
konuda henüz O'nun ulaþtýðý seviyeye varamamýþtýr.
Müslümanlar, hâlâ O'nun Medine'sine ulaþabilmek
için gayret göstermektedir. Mesela Resûlullah,
savaþlarda ekili alanlarýn tahrip edilmesine; çocuk,
kadýn, yaþlý ve din adamlarýnýn öldürülmesine
müsaade etmemiþtir. "Ey Allah'ýn kullarý! Kardeþ
olunuz."buyruðuyla insanlarý kardeþliðe çaðýrmýþtýr
Siyer-i Nebi, ibret alýnmasý gereken bir zaman
dilimidir. Bütün insanlýðýn ihtiyaç duyduðu önemli
tecrübelerin yaný sýra, inanç ve mücadele hikâyeleri
de O ve O'nun arkadaþlarýnýn hayatýnda mevcuttur.
Bu konuda Sevgili Peygamberimiz, arkadaþlarýný
birer yýldýza benzeterek onlara tâbi olanlarýn doðru
yolu bulacaklarýný bildirmiþtir.

Evrensel Ýslâm kardeþliðinin temellerini atarak
ýrk ayrýmýný ortadan kaldýrmýþ, sevgiyi ön plana
çýkarmýþtýr. Cennete gitmenin bu sevgiden
geçtiðini buyurmuþtur: "Siz iman etmeden cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmeden iman edemezsiniz. Yaptýðýnýz takdirde birbirinizi seveceðiniz bir þey söyleyeyim mi: Selamý aranýzda
yayýnýz." Yani birbirinizi cennete taþýyýnýz.
Böylece O, gerçek hayatýn yaþanacaðý yerin, cennet olduðunu bildirdi. Bu dünyada bir yolcu gibi
yaþamayý gösterdi. ''Ölürken Rabbime mal ile gitmek istemiyorum.'' diyerek dünyaya dalmayý
deðil; ahirete bakmayý öðretti.

Önceki gün Diyarbakýr'da düzenlenen saldýrý sonucu Diyarbakýr Barosu
Baþkaný Tahir Elçi hayatýný kaybetmiþ,
iki polis memuru da þehit olmuþtu.
Türkiye gündeminde büyük etki yapan
bu saldýrýyý için kýnama mesajlarý
yayýnlamaya devam ediyor.
Memur-Sen Ýl temsilcisi ve SaðlýkSen Çorum Þube Baþkaný Ahmet
Saatçi yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda "Diyarbakýr'ýn Sur ilçesinde
düzenlenen basýn açýklamasýnýn
ardýndan yapýlan saldýrý sonucu hayatýný kaybeden Diyarbakýr Baro
Baþkaný Tahir Elçi ve güvenliði
saðlarken
hayatýný
kaybeden
polisimize Allah'tan rahmet, acýlý
ailelerine baþsaðlýðý, yaralý gazeteci ve
güvenlik görevlilerine acil þifalar diliyoruz." ifadelerini kullandý.
Yaptýðý yazýlý açýklamada "MemurSen ailesi olarak hain saldýrýyý kýnýyor,
terörü, teröre suflörlük ve iþverenlik
yapanlarý, vahþet emrini verenleri her
zaman olduðu gibi bu terör olayýnda da
bir kez daha lanetliyoruz diyen Saatçi
"Bu hain senaryoyu sahneye koyma
emrini verenler ile senaryoda tetikçilik
görevini üstlenenlerin derhal yakalanmasý, iç huzuru bozmak için yapýlmak
istenen mühendisliðin ortaya çýkarýlmasý ve milletle paylaþýlmasý, hak ettikleri cezanýn verilmesi son derece
önemlidir" dedi.
Memur-Sen Ýl temsilcisi ve SaðlýkSen Çorum Þube Baþkaný Ahmet
Saatçi açýklamasýnda huzur ve
kardeþliðe vurgu yaparak, "Ülkemizin
huzurunu, istikrarýný ve kardeþliðimizi
hedef alan bu tür tuzaklarýn milletimiz
farkýndadýr. Ortak akýl ve saðduyuyla
bu çirkin saldýrýlara karþý kardeþlik
hukuku içerisinde birlikte mücadele
etmek, ülkemize karþý kurulan sinsi
tezgâhlarýn boþa çýkarýlmasý için
vazgeçilmezdir" dedi.
Memur-Sen Ýl temsilcisi Saatçi
açýklamasýnda
yaþanan
terör
saldýrýsýný kýnayarak þu ifadelere de
yer verdi. "Terör hadiseleri bir anlamda
toplum arasýna nifak sokma amaçlý
hadiselerdir. Bugün nifaklara ve tuzaklara yenik düþme günü deðil, birlik
beraberliði tahkim etme günüdür.
Þimdiye kadar kurulan tuzaklara
düþmeyen, badirelerin içerisinden birlik
beraberlikle çýkan milletimizin ferasetinin; terörü bir kez daha yeneceðine
olan inancýmýzý ifade ediyor, MemurSen ailesi olarak yaþanan terör
saldýrýsýný kýnýyoruz."
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Gümüþ Basýn Yayýn
Matbaacýlýk-Promosyon

Adres: Çöplü Mah. Osmancýk Cad. No: 27/22 ÇORUM

Yýllýk Abone

ABONE

Þehiriçi : 150 ¨
Yurtiçi : 450 ¨
Yurtdýþý : 200 Euro

6 Aylýk Abone

Þehiriçi : 80 ¨
Yurtiçi : 235 ¨
Yurtdýþý : 100 Euro

ÝLAN/REKLAM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun)
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b mesajlar
(4 st.x10cm)
Satýlýk, Kayýp,Eleman,vb Ýlanlar (2stx5cm)
Toplantýya Çaðrý
Tüzük Ýlanlarý (Maktu)
Birinci Sayfa (Maktu) Ýlan (4stx6cm)
Yitik Ýlanlarý
Tam Sayfa

2.50 ¨
80.00 ¨
30.00 ¨
50.00 ¨
400.00 ¨
200.00 ¨
15.00 ¨
750.00 ¨

Ýthalat ve Ýhracat rakamlarý açýklandý
01 ARALIK 2015 SALI

Çorum ithalat ve ihracat rakamlarýnda Ekim ayýnda düþüþ
yaþadý. TUÝK Samsun Bölge Müdürlüðü iller bazýnda ithalat,
ihracat rakamlarýný açýkladý. Buna göre geçen yýlýn ayný ayýna
göre Çorumun ithalatýnda yüzde 26.9 azalma gerçekleþirken,
ihracatta ise yüzde 15.8 azalma oldu.
TUÝK Dýþ Ticaret istatistikleri geçen yýlýn Ekim ayýna göre

bu yýlýn ayný ayý itibarýyla bazý illerde þu þekilde deðiþiklik gösterdi. Samsun'da ihracat %8,0 arttý, ithalat %29,4 azaldý.
Tokat'ta ihracat yüzde 12,2 azaldý, ithalat yüzde 46,3 arttý.
Amasya'da ihracat yüzde 33,5, arttý, ithalat yüzde 33,6 azaldý.
Türkiye geneli ihracat geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde
3.1 artarken, ithalat yüzde 11.9 azaldý

Diyabetik Kayak Merkezi açýldý
ðitim ve Araþtýrma
Hastanesi,
bölgenin ihtiyacýna
cevap verdi.
Çorum Eðitim ve
Araþtýrma
Hastanesi
bünyesinde
diyabetik
ayak merkezi açýldý. 17
yataklý Diyabetik ayak
servisi bölgedeki önemli
bir eksikliði ortadan
kaldýrdý.
Diyabetik
ayak
servisinin saðlýk hizmeti
sunma
baþlamasý
nedeniyle Çorum Eðitim
ve
Araþtýrma
Hastanesinde
bilgilendirme toplantýsý ve
açýlýþ töreni düzenlendi.
Programa Saðlýk Ýl
Müdürü Ýsmail Yücel,
Halk Saðlýðý Ýl Müdürü
Ahmet Barýþ, Çorum
Kamu Hastaneleri Birliði
Genel Sekreteri Opr.Dr.
Ömer Sobacý, Hitit Üniversitesi Dekaný
Prof.Dr. Mete Dolapçý ve Çorum
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
Baþhekimi Yardýmcý Doçent Doktor
Sinan Zehir katýldý.
Çorum Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi Baþhekimi Yardýmcý Doçent
Doktor Sinan Zehir yaptýðý açýklamada
diyabetik ayak hastalýðý ve hastane
bünyesinde açýlan merkezle ilgili bilgi
verdi.
Zehir,
diyabetik
ayak
hastalýðýnýn
tedavisinin
birçok
merkezde tam manada yapýlamadýðýný belirterek, "Çorum Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'nde diyabetik
ayak merkezi açarak bu hastalarýn
tedavisini þehrimizde baþarýlý bir þekilde yapýlmasýný hedeflemekteyiz"
dedi.
Diyabetin ciddi bir hastalýk
olduðunu ve ülkemizde yaklaþýk 7
milyon, Çorum'da ise de 60 bin diyabet hastasýnýn olduðunu dile getiren
Zehir, bunlarýn dörtte birinde diyabetik
ayak rahatsýzlýðýný yaþadýðýný söyledi.
Diyabetik ayak merkezin, tek bir
hekimin deðil, birçok branþýn uzman-
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larýnýn beraber çalýþtýðý bir merkez olacaðýný dile getiren Baþhekim Sinan
Zehir, Çorum'a hayýrlý olmasýný diledi.
Saðlýk Ýl Müdürü Ýsmail Yücel'de
son 3-4 yýllýk süreçte Çorum Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'nde çok önemli
yeniliklerin yaþandýðýný belirterek, bu
kapsamda diyabetik ayak servinin de
Çorum ve bölge için önem taþýdýðý
söyledi.
Çorum Kamu Hastaneleri Birliði
Genel Sekreteri Opr.Dr. Ömer Sobacý
ise diyabet tedavisinin öncelikle perhizden geçtiðini, sonraki aþama da ise
týbbý tedavinin gerekli olduðunu kaydetti. Sobacý, saðlýklý yaþam için diyabet hastalarýnýn da elinden geleni
gayreti göstermesi gerektiðine vurgu
yaptý.
Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi
Dekaný Prof.Dr. Mete Dolapçý da diyabetik ayak tedavisinde Çorum modeli
oluþtuðunu söyledi. Diyabetik ayakta
yara oluþmadan önceki aþamalar çok
önemli olduðunu belirten Dolapçý,
"Çorum'da bu yönde bir sistem kuruldu. Hastalara diyabetik ayak tanýsý
konulduktan sonra eðitimler veriliyor.

Yeni kurulan servis ile de yatarak
tedavi görmesi gereken hastalarýn
tedavileri gerçekleþtirilecek" Sobacý
Diyabetik ayak merkezinde birçok
alanda uzman doktorun koordineli
yürüttükleri bir tedavi sürecinin uygulanacaðýný açýkladý. Sobacý, diyabetik
ayak servisinin sadece Çorum'a deðil
bölge illerden gelene hastalara da
hizmet sunabilmesi için yatak kapasitesinin de artýrýldýðýný da sözlerine
ekledi.
Diyabetin toplumun yüzde 25'inin
etkileyen bir hastalýk olduðunu belirten
Halk Saðlýðý Ýl Müdürü Ahmet Barýþ'ta
tedavinin yaný sýra önleyici saðlýk
hizmetlerinin de önemli olduðuna
vurgu yaptý. Barýþ, toplumda farkýndalýk kazandýrarak gerekli eðitimlerin
verilmesiyle diyabetin önlenmesinde
önemli katký sanacaðýný söyledi ve
"Önemli olan diyabetin ayaðýn hiç
oluþmamasý gerekir" dedi.
Basýn açýklamasýnýn ardýndan
diyabetik ayak servisinin açýlýþý
gerçekleþtirildi. 17 yataklý servis
açýlýþýn ardýndan diyabet ayak servisi
ilk hastalarýný kabul etti.

