-

Hırslı
çalışıyorlar

Bolu’da kampa giren Çorum
Belediyespor, dün çift mesai yaptı.
İki antremanı da yapan 2’nolu sahada
yapan Çorum Belediyespor, antrenmanlara ısınma hareketleriyle başladı.
Teknik Direktör Serdar Bozkurt nezaretinde yapılan antremanlar, suratlı
koşusu ardından yapılan 5’e 2 ve taktik çalışmasıyla sona erdi.
Sayfa 8’de
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Başkanlarla İstişare
toplantısında buluştu

Ziraat Odaları aylık İstişare toplantısı İskilip'te gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Çorum Milletvekili ve
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu
Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Vali Yardımcısı
Adem Saçan, İskilip Kaymakam Vekili Eyüp
Kaykaç, Bayat Kaymakamı İdris Akça, İskilip
Belediye Başkanı Recep Çatma, İl Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan Elfaz
Ermiş, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel
Başkan Yardımcısı ve Çankırı Ziraat Odası
Başkanı Nejat Gazeli, Çorum Ziraat Odası
Başkanı Mehmet Sayan ve İlçe Ziraat
Odaları başkanları katıldı.
Sayfa 5’te

Çorum’da 550 kilometrelik köy yolu
asfalta kavuşacak. Çalışmanın starını
veren il özel idaresine gerekli araç ve
malzemelerin alınması için 27 milyon
866 bin TL’lik ek bütçe tahsis
edildi. Ek bütçe temini için İl
Genel Meclisi olağan üstü toplandı. Toplantıda konuşan İl
Genel Meclisi Başkanı Halil
İbrahim Kaya meclisin tarihi bir karara imza atacağını söyledi.

Bekiroğlu’ndan
köylere müjde

Sayfa 4’te

İl Genel Meclisi AK Parti Gurup
Toplantısı’na başkanlık eden Bekiroğlu,
tüm köylerin eksiklerinin giderileceğini belirterek, 550 kilometrelik
asfalt müjdesi verdi.

Yýl: 1 Sayý: 217

GünlükSiyasiBağımsızGazete

Köyler için 27 Milyon’luk ek bütçe

Sayfa 3’te

Sungurlu
Stadyumu İhalesi
31 Ağustos’ta

TSO’da Meclisi
toplandı

Çorum Ticaret ve Sanayi
Odası'nın (TSO) Ağustos ayı
meclis toplantısı yapıldı.

Sayfa 8’de

TSO TAHKIKAT

KOMISYONU

Ç

AK Parti Çorum Milletvekili ve
TBMM İdare Amiri Salim Uslu, ihalesinin 9 Ağustos’ta yapılacağı duyurulan Sungurlu Şehir Stadyumu
yapım işi ihalesinin teknik düzeltme
nedeniyle 31 Ağustos Çarşamba
günü yapılacağı bildirildi.
Sayfa 4’te

Sungurlu Milli Eğitim

Müdürü defnedildi

Sungurlu’da geçirdiği kalp
krizi sonucu hayatını kaybeden İlçe Milli Eğitim Müdürü
Ahmet Özdemir, son yolculuSayfa 2’de
ğuna uğurlandı.

orum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin
Başaranhıncal, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kasteden ve 1 ay önce
askeri silahlı darbe girişiminde bulunan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
üyelerinin ve sempatizanlarının tespiti amacıyla oda bünyesinde bir "Tahkikat
Komisyonu" oluşturduklarını ifade etti.
Sayfa 8’de

AK Parti Kadın

Hastanenin ismi

Kolları’nda Demir dönemi

belli oldu!

AK Parti Çorum İl Kadın Kolları
Başkanlığına Meryem Demir atandı. Bir süreden beri AK Parti
Çorum İl Kadın Kolları Başkanlığı
görevini vekaleten yürüten İl Kadın
Kolları Yönetim Kurulu Üyesi
Meryem Demir, genel merkez tarafından asaleten İl Kadın Kolları
Başkanlığına atandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan
650 yataklı Çorum Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nin bu yıl Ekim’de tamamlanması
beklenirken yeni hastanenin de ismi yavaş
yavaş belli oluyor.
2015 yılında yapımına başlanan ve yaklaşık 380 milyon TL’lik dev bir bütçeye sahip olan
Çorum’un yeni hastanesinin ismi de belli oldu.
Ekim ayında tamamlanması beklenen hastane
için kulislerde birçok isim yer alıyor.

Sayfa 7’de

Marmaris'te boğulan
genç toprağa verildi
Ailesi ile birlikte tatil için gittiği Marmaris’te boğularak
can veren Hakan Karıncalı
(17) doğum yeri olan
Çorum’un Osmancık
İlçesi’ne bağlı
Baltacımehmetpaşa Köyünde
Sayfa 7’de
toprağa verildi.

Sayfa 5’Te

Şapinuva ve İncesu’nun büyüsü

Asfalta
kurban
kestiler
Sayfa 2’de

7

Rektör Alkan’dan Başarahıncal’a teşekkür
Kamyon
ortalığı savaş
alanına
çevirdi
Sayfa 3’te

5

Muhtarlara
mesaj çeken
meclis
üyelerine tepki
Sayfa 4’te
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Yurt başvuruları başladı

Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurtlarda
barınmak isteyen üniversite öğrencileri için
başvuru süreci başladı. Başvurular, 22 Ağustos
2016 Pazartesi gününe kadar yapılabilecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yüksek
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan yapılan
yazılı açıklamaya göre, 2016-2017 eğitim öğretim döneminde Gençlik ve Spor Bakanlığı
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleşebilmek için başvurular başladı.
KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler, 22
Ağustos 2016 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar
başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek.
Bunun için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin nüfus cüzdanları ile PTT şubelerine giderek
e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet
giriş yöntemlerinden birine sahip olması gerekiyor.
Hiçbir ücret ödemeden gerçekleştirilebilecek
başvurulara ilişkin ayrıntılı bilgi,
"www.kyk.gsb.gov.tr" internet sitesindeki
"Başvuru Kılavuzu"ndan edinilebilecek.
Başvuru sırasında, 2016-ÖSYS ile örgün yüksek öğrenim programına kayıt yaptıran öğrencilerin "ÖSYM", 30 Haziran 2016 ve öncesinde
bir örgün yüksek öğrenim programına kayıtlı
olan öğrencilerin ise "ARASINIF" kutucuğunu
işaretlemesi önem taşıyor.
Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından bilgilerinde değişiklik olan öğrenciler, başvuru süresinin sonuna kadar bilgilerini yine eDevlet üzerinden güncelleyebilecek.
Başvuru sonuçları, yapılacak değerlendirmeler
neticesinde "www.kyknet.gsb.gov.tr" internet
sitesinden duyurulacak.

Üniversiteye e-kayıt
süresi uzatıldı

Yükseköğretim Kurulu, yoğunluk nedeniyle
üniversitelere elektronik kayıt (e-kayıt) süresini
18 Ağustos Perşembe günü saat 23.59'a kadar
uzattı.
YÖK yetkilileri, bugüne kadar yaklaşık 320 bin
öğrencinin e-kayıtla üniversiteye kayıt işlemlerini gerçekleştirdiğini belirtti.
İsteyen öğrencilerin üniversiteye giderek şahsen yaptırabileceği kayıt işlemlerinin süresinde
ise bir değişiklik olmadı. Bu kayıtlar, 19
Ağustos Cuma günü sona erecek.

15 milyar liralık
karşılıksız çek

Türkiye Bankalar Birliği
(TBB) Risk Merkezi,
2016 yılı ocak-temmuz
dönemi çek bilgilerini
açıkladı.
Buna göre; yılın ilk yedi
ayında, bankalara ibraz
edilen çek tutarı, geçen
yılın aynı dönemine göre
yüzde 5 artarak 392 milyar TL olurken, ibraz
edilen çek adedi geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 8 azalarak 12 milyon oldu.
Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 3 oranında azalırken, karşılıksız işlemi yapılan çek adedi
yüzde 1 oranında arttı.
Parasal tutarı 14,9 milyar TL olan 429 bin adet
çeke karşılıksız işlemi yapıldı. Aynı dönemde,
karşılıksız işlemi yapılan 2,3 milyar TL tutarındaki 78 bin adet çek daha sonra ödendi.
Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara
ibraz edilen çeklere oranı tutar olarak geçen
yılın aynı dönemine göre 0,3 puanlık azalışla
yüzde 3,8 olurken, adet olarak 0,3 puanlık artış
ile yüzde 3,6 oldu.
Temmuz ayında karşılıksız işlemi yapılan çek
adedi ve tutarının en fazla olduğu 5 il, sırasıyla
İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa oldu.
Temmuz ayında tutar olarak, karşılıksız işlemi
yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının
en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 17,1 ile
Iğdır, yüzde 9,7 ile Hakkari, yüzde 9,2 ile
Ardahan, yüzde 8,8 ile Kırıkkale ve yüzde 8,6
ile Elazığ oldu. Tutar olarak, karşılıksız işlemi
yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının
en düşük olduğu iller ise Çorum, Aksaray ve
Çankırı oldu.
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Milyonlarca
Bağ-Kur'luya müjde

Sungurlu Milli Eğitim

Müdürü defnedildi
ri vardı. Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine ve tüm eğitim camiasına
baş sağlığı diliyorum" dedi.
Konuşmaların ardından Özdemir’in
cenazesi Karşıyaka Mezarlığına defnedildi. (Haber Merkezi)

Milyonlarca Bağ-Kur’lu yapılandırma imkanı
ile borçlarını daha az ödemeyle kapatabilecek.
Prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar
muradına erecek.
Meclis'te kabul edilen yapılandırma müjdesi,
prim borcu olan Bağ-Kur'luların da yüzünü güldürdü. Bağ- Kur'lular yapılandırma imkanıyla
borçlarını daha az ödemeyle kapatabilecek.
Prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar da
muradına erecek. Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan'ın onayının ardından ResmiGazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girecek düzenlemeden
Bağ-Kur'lular şöyle yararlanabilecek:

BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?

Başvurular, Ekim sonuna kadar ilgili Sosyal
Güvenlik Merkezi ya da Sosyal Güvenlik İlk
Müdürlükleri'ne yapılacak.

BORÇ NASIL DÜŞECEK?

Yapılandırmaya başvuranların borçları yeniden
hesaplanacak. Ana paranın tahsilinden vazgeçilmeyecek. Gecikme zammı ve faizi silinirken;
bunların yerine Yurt İçi ÜFE esas alınarak
belirlenecek tutar ödenecek. Böylece borç azalacak.

PEŞİN ÖDEME AVANTAJLI MI?

Sungurlu’da geçirdiği kalp krizi
sonucu hayatını kaybeden İlçe Milli
Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, son
yolculuğuna uğurlandı.
Ailesini getirmek için daha önce
görev yaptığı Sinop’a giden Sungurlu
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet
Özdemir (45), burada geçirdiği kalp
krizi sonucu hayatını kaybetti. Özdemir için geçtiğimiz Pazartesi günü
ikindi namazı sonrası Atatürk
Meydanı’nda tören düzenlendi.
Cenaze törenine Çorum Vali yardımcısı Adem Saçan, Sungurlu

Peşin ödeme yapılırsa, Yurt İçi ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutar üzerinden ayrıca yüzde 50 indirim yapılacak.

Kaymakamı Mitat Gözen, Garnizon
Komutanı Jandarma Yüzbaşı Necip
Sirkeci, Belediye Başkan vekili Bahri
Sezen, Cumhuriyet Başsavcısı Tunay
Pulça, Emniyet Müdürü Ahmet Özkara, siyasi parti temsilcisileri, daire
amirleri, okul müdürleri, öğretmenler
ve vatandaşlar katıldı.
Törende bir konuşma yapan Sungurlu
Kaymakamı Mitat Gözen, "Ahmet
kardeşim çok çalışkan bir insandı.
Daha bir kaç gün önce yapımı biten
Fen Lisesi’nde beraber incelemelerde
bulunduk. Eğitim adına güzel projele-

TAKSİTLİ ÖDEME NASIL?

Asfalt için kurban kestiler

Sungurlu’da Örnekevler Mahallesi
Kemiklidere mevkiinde başlayan
asfalt serimi için mahalle sakinleri
kurban kesti.
Kemiklidere mevkiinde başlayan
asfalt çalışmasıyla beraber birçok
vatandaş kendi aralarında para toplayarak kurban aldılar. Belediye
Başkanı Abdulkadir Şahiner’i mahallelerine davet eden vatandaşlar dualar
eşliğinde kurban kesip Başkan Şahiner’e hizmetlerinden dolayı teşekkür
ettiler.
Yaklaşık 30 yıldır mahallelerine hizmet alamadığını söyleyen Örnekevler
Mahalle Muhtarı Şahin Durusulu, "Bu
kadarını beklemiyorduk. Başkanımız
seçim öncesi vermiş olduğu sözü tutarak el değmeyen mahallemize yeni bir
çehre kazandırıyor. Kemiklidere ve
birçok mahallemiz toz, toprak ve
sıkıntısından kurtulacak inşallah.
Başta Belediye Başkanımız olmak

üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Sungurlu Belediye Başkanı
Abdulkadir Şahiner, Sungurlu

Belediyesi tarafından yeni kurulan
asfalt şantiyesiyle beraber ilçenin birçok noktasında asfalt serilmeye başlanıldığını söyledi. (Haber Merkezi)

Taksitli ödeme seçilirse, ana para + Yurt İçi
ÜFE ile hesaplanan borç, 6 taksit için 1,045, 9
taksit için 1,083, 12 taksit için 1,105, 18 taksit
için 1,15 katsayısı ile çarpılacak ve bulunan
tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle 2'şer
aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı
KREDİ VAR MI?: Borcu ödeyecek nakiti
olmayanlara ucuz kredi imkanı gündemde. Bu
konuda Sosyal Güvenlik Kurumu ile Halkbank
arasında görüşmeler sürüyor. 2014'te olduğu
gibi şimdi de ucuz kredi imkanı söz konusu
olabilecek.

YAPILANDIRMAYA BAŞVURAN
EMEKLİ OLUR MU?

Şartları tamamlamış ancak prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar, yapılandırma imkanıyla
fırsat yakalayacak. Peşin ödemeyi seçerek borcunu kapatanlar, emeklilik için gerekli şartları
tamamlamışsa hemen emekli olabilecek.
Taksitle ödemeyi seçenler ise borç bittikten
sonra şartları tamamlamışsa emekli olabilecek.

ŞEHİT VE GAZİLERİNKİ
SİLİNİYOR

15 Temmuz'da şehit ve gazi olanların Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK) borçları silinecek.
Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Numan
Kurtulmuş, 2 adet yeni Kanun Hükmünde
Kararname (KHK) yayınlanacağını belirtti.
Kurtulmuş, "15 Temmuz şehitleri ve gazilerimizin SGKborçları silinecek ve bir takım aksaklıklar da ortadan kaldırılacak" dedi.

Wi-fi eskide kalıyor 100
kat hızlı Li-Fi geliyor!
Teknoloji hız kesmeden gelişirken hayatımıza
giren tüm noktaları da değişime uğruyor.
Yıllardır kablosuz bağlantı için kullandığımız
Wi-Fi teknolojisi yerini kendinden 100 kat hızlı
Li-Fi teknolojisine bırakacak gibi görünüyor.
Peki Li-Fi teknolojisi nedir?
Bilim insanları, günümüzün en yaygın internet
bağlantı teknolojisi olan Wi-Fi'ı (Wireless
Fidelity) geliştirmeye çalışıyorlar. İnternet bağlantısını radyo dalgalarıyla sağlayan Wi-Fi teknolojisinin, bundan birkaç sene sonra yerini LiFi teknolojisine bırakacağı düşünülüyor.Li-Fi
(Light Fidelity) teknolojisi, Wi-Fi'dan farklı
olarak ışığı kullanan ve verileri ışık fotonları
üzerinden taşıyan bir kablosuz bağlantı teknolojisi. Radyo dalgalarından çok daha fazla veri
taşıma kapasitesine sahip olan ışık fotonları,
Li-Fi teknolojisinin ilk örneklerinin bile WiFi'dan onlarca kat hızlı olmasını mümkün kıldılar.
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Bekiroğlu’ndan köylere müjde

İl Genel Meclisi AK Parti Gurup Toplantısı’na başkanlık eden Bekiroğlu, tüm köylerin
eksiklerinin giderileceğini belirterek, 550 kilometrelik asfalt müjdesi verdi.

Kamyon ortalığı savaş

alanına çevirdi

Çorum'da uyuduğu iddia edilen kamyon sürücüsü ortalığı savaş alanına çevirdi. 5 otomobili biçen kamyon bir apartmanın duvarına çarparak durabildi. Kaza sonrası ortalık adeta
savaş alanına dönerken, büyük gürültüyle
uykudan uyanan apartman sakinleri deprem
oluyor zannederek kendilerini sokağa attı.
Şans eseri can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kazada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Fevzi Çakmak Caddesi’nde sabaha
karşı saat 04.00’te meydana geldi. Mimar
Sinan Mahallesi yönünden Tuzcular kavşağı
yönüne yokuş aşağı hızla ilerleyen 65 yaşındaki Hüseyin Çubuk yönetimindeki, 19 AF
606 plakalı kamyon, iddiaya göre sürücünün
direksiyon başında uyuması sonucu şeritten
çıkarak yol kenarındaki otomobillere çarpmaya başladı. Bu sırada sürücü frene bastı ancak
kamyonu durdurmayı başaramadı. Önce park
halindeki beş otomobili biçen kamyon ardın-

dan bir apartmanın bahçe duvarını yıkarak
binaya çarptı.
Sabah karşı büyük bir gürültüyle uyanan
apartman sakinleri deprem oluyor zannederek
kendilerini sokağa attı. İhbar üzerine olay
yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bu sırada korkundan fenalık geçiren 70 yaşında bir kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Apartman sakinlerinden Zübeyir Aydın
"Yataktaydım. Büyük bir gürültü oldu ve bina
sallandı. Hepimiz kendimizi sokağa zor attık.
Deprem oluyor sandık. Baktık ki kamyon çok
sayıda aracı ezmiş ve bizim binaya çarparak
durabilmiş" dedi.
Kaza sonrası kamyon çekici ve vinç yardımıyla binanın bahçesinden güçlükle çıkartıldı.
Hurda yığını haline gelen araçlar ise çekicilere yüklenerek kaldırıldı. Kaza sonrası yaralanma ve can kaybı yaşanmazken büyük çapta
maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili
soruşturma başlatıldı.

İl Genel Meclisi'nin olağanüstü toplantısı öncesinde, İl Genel Meclisi AK
parti Gurubu ile toplantı yapan AK
Parti İl Başkanı Rumi Bekiroğlu, oluşturulan yeni yol haritası ile ek bütçe
sağlandığını, köylerin kanalizasyon ve
kilit taşı ihtiyaçlarının tamamen karşılanıp 550 kilometrelik asfalt yapılacağını
müjdeledi. Bekiroğlu, "Bu koltuklarda
hizmet üretmek için varız. Ayrıştırmak
için değil, tüm renklerimizi kucaklayıp,
birleştirmek için çalışıyoruz." dedi.
İl Genel Meclis Başkanı Halil İbrahim
Kaya, İl Başkan Yardımcıları Mesut
Ceylan, Adnan Tığlı, Gurup
Başkanvekili Abdullah Meteoğlu ve
AK Partili meclis üyelerinin katıldığı
toplantıyı İl Başkanı Rumi Bekiroğlu
başkanlık etti.
Bekiroğlu yaptığı açıklamada, köylerin
eksiklerine yönelik taleplerin karşılanması ve daha yaşanabilir köyler inşa
etmek için yeni bir yol haritası çizildiğini, Vali, milletvekilleri, il genel meclisi ve AK Parti olarak birlikte çalışıp,
Çorum'a çağ atlatacak çalışmalara imza
atıldığını ve kararlar alındığını söyledi.

105 MİLYON ÖDENEK

Sürekli artan bütçe paylarının her yıl
daha da büyüdüğünü hatırlatan
Bekiroğlu, "Kendi rekorumuzu kırmalıyız. Kanalizasyonsuz köy kalmayacak,
kilit parke eksiklikleri giderilecek ve
550 kilometrelik asfalt yapılacak. Allah
utandırmasın, emeği geçenlere teşekkür
ediyorum. İnşallah hedeflediğimiz bu
çalışmaları bir an evvel bitirip, köylerimizin taleplerini karşılayacağız. Şimdi

uygulama ve çalışmaları hayata geçirme dönemindeyiz." dedi.
İl Genel Meclis Başkanı Halil İbrahim
Kaya da, çalışmalara verilen destek
nedeniyle AK Parti İl Başkanı Rumi
Bekiroğlu'na teşekkür ederek, planlanan işlerin bitmesiyle birlikte,
Çorum'un talihinin değişeceğini söyledi.

AK Parti Teşkilatı’ndan Ankara çıkarması
uğurlu olmasını diledi.

USLU, HAİN DARBE
GİRİŞİMİNİ ANLATTI

AK Parti Çorum İl Kadın Kolları
Başkanlığına atanan Meryem Demir, mazbatasını Genel Merkez Kadın Kolları
Başkanı Lütfiye Selva Çam’ın elinden
aldı. Mazbata takdiminde Genel Merkez
Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Tülay
Selamoğlu ile AK Parti Çorum İl Başkanı
Av. Rumi Bekiroğlu da hazır bulundu. İl
Başkanı Bekiroğlu, İl Kadın Kolları
Başkanlığına atanan Meryem Demir’i tebrik ederek yeni görevinin hayırlı uğurlu
olmasını temenni etti.

Meryem Demir, Oğuzlar İlçe Başkanı
Aladdin Coşgun ve İl Kadın Kolları üyeleri Adife Kanar, Semra Özdağ, Saliha
Köklükaya ve Makbule Erden katıldı.
Murat Yıldırım; Çorum Heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, İl Kadın Kolları Başkanlığına atanan
Meryem Demir’i tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

ÇORUM HEYETİ YILDIRIM’LA
GÖRÜŞTÜ

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Rumi
Bekiroğlu ve İl Kadın Kolları Başkanı
Meryem Demir, Genel Merkez Teşkilat
Başkan Yardımcısı Hacı Turan’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyaret
sırasında konuşan Hacı Turan, İl Kadın
Kolları Başkanlığına getirilen Meryem
Demir’i tebrik ederek Çorum'da güzel hizmetlerde bulunacakları düşüncesi içinde
olduğunu belirterek yeni görevinin hayırlı

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere
Ankara’ya giden AK Parti Çorum İl
Teşkilat yöneticileri, Genel Merkez
Teşkilat Başkan Yardımcısı Çorum eski
Milletvekili Murat Yıldırım’ı da makamında ziyaret etti. Ziyarete, İl Başkanı Av.
Rumi Bekiroğlu, İl Kadın Kolları Başkanı

ÇORUM’DA GÜZEL
HİZMETLER OLACAK

AK Parti Çorum Milletvekili TBMM İdare
Amiri Salim Uslu, 15 Temmuz gecesi
Milletin Meclisine FETÖ terör örgütünün
yaptığı alçak ve hain saldırı sonucu yaşanan olayları Çorum’dan gelen teşkilat
yöneticilerine anlattı. AK Parti Çorum İl
Başkanı Av. Rumi Bekiroğlu, İl Kadın
Kolları Başkanı Meryem Demir, Oğuzlar
İlçe Başkanı Aladdin Coşgun ve İl Kadın
Kolları Üyeleri Adife Kanar, Semra Özdağ
ve Makbule Erden ile AK Parti Çorum
Milletvekili Salim Uslu’yu makamında
ziyaret ettiler. Bekiroğlu ve beraberindekiler, TBMM’ye yapılan alçak saldırıdan
dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.
Milletvekili Salim Uslu da İl Kadın
Kolları Başkanlığına atanan Meryem
Demir’i tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.
Kadın Kolları teşkilatın önemli bir parçası
AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Rumi
Bekiroğlu, AK Parti Çorum İl Kadın
Kolları Başkanlığı görevine atanan
Meryem Demir’i tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Bekiroğlu, AK Parti
Çorum İl Teşkilatları içerisinde Kadın
Kollarının ayrı bir yeri olduğunu hatırlatarak, “Bazen şefkat, bezen nezaket, bazen
enerjinizle Çorum Teşkilatının büyük bir
parçası oldunuz. Sizlerle birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kadın
Kollarımıza bugüne kadar emek vermiş
bütün hanım kardeşlerimin çabaları bundan sonra da artarak devam edecek ve partimize güç katmaya devam edecektir”

dedi.

YENİ BAŞKAN VE EKİBİNİ
TEBRİK ETTİ

Bekiroğlu, ayrıca, AK Parti olarak önlerine
çıkan her türlü zorluğa karşın azim ve
kararlılıkla AK Parti ilkelerinden ayrılmadan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın
kendilerine verdikleri sorumluluk ve güvenin farkında olduklarını belirtti. Bekiroğlu,
“AK Parti Kadın Kolları olarak bugün 4
milyonu bulan üye sayısı ile hem dünyanın
en büyük kadın siyasi örgütlerinden birisi
hem de kadınlar olarak gösterilen siyasi
destekle siyaset dünyasında açan nadide
çiçekler gibisiniz. Gerçekten AK
Partimizin Kadın Kolları teşkilatımız fedakâr, gayretli, istekli ve güler yüzlü çalışmaları ile partimizin başarılı çalışmalarında her daim öncü güç olmuştur” şeklinde

konuştu.

BİRLİKTE GÜZEL
ÇALIŞMALAR OLACAK

Bekiroğlu, ''Türkiye genelinde kadınlar
AK Parti sayesinde, AK Parti'nin Kadın
Kolları sayesinde cesaretle doğruldular ve
her alanda varlık göstermeye, her alanda
haklarını teslim almaya, her alanda daha
güçlü hak mücadelesi yürütmeye başladılar. Allah'ın izniyle bizlerin ve sizlerin
gayretleriyle hep birlikte Türkiye'yi büyütürken inşallah kadın haklarını daha ileri
standartlara ulaştıracak, hanım kardeşlerimizin hak mücadelesini daha ileri seviyelere taşıyacağız'' dedi. Bekiroğlu, AK Parti
Çorum İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine atanan Meryem Demir ve ekibini tebrik
ederek teşkilat olarak hep birlikte çok
güzel çalışmalara imza atacaklarını dile
getirdi.

Köyler için 27 Milyon’luk ek bütçe
Sayfa
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Çorum’da 550 kilometrelik köy yolu asfalta kavuşacak. Çalışmanın starını veren il özel idaresine gerekli araç ve malzemelerin alınması için 27 milyon 866 bin TL’lik ek bütçe tahsis
edildi. Ek bütçe temini için İl Genel Meclisi olağan üstü toplandı. Toplantıda konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya meclisin tarihi bir karara imza atacağını söyledi.
çalışmalar kapsamında kilitli beton parke
yapılamayan ve eksik olan köylere kilitli
beton parke döşeme işleri için toplam
31.250.000 TL'lik ödeneğe ihtiyaç olduğu,
2016 yılında ihale sürecinin başlatılabilmesi için 12.000.000 TL'lik kısmın başlangıç
ödeneği olarak verilmesi gerektiği anlaşıldığından, Yol ve Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü bütçesinin kilitli beton parke
taşı yapım giderleri ekonomik koduna
12.000.000 TL'lik ödeneğin aktarılması
uygun görülmüştür.
Kanalizasyon altyapısı olmayan köylere
kanalizasyon tesisi yapım işleri için toplam
13.000.000 TL'lik ödeneğe ihtiyaç olduğu,
2016 yılında ihale sürecinin başlatılabilme-

İl Genel Meclisi'nin Ağustos ayı son oturumunda; Çorum'daki tüm köylerin kanalizasyon ve kilitli beton parke altyapısının
tamamlanmasının ilgili ekonomik kodlara
ayrılan ödenekle yıl içerisinde karşılanmasının mümkün olmamasından dolayı, yıllara sari olacak şekilde birim müdürlüklerinin taleplerini karşılamak üzere ek ödenek
verilmesi hususu görüşülmüştü. Ek bütçe
incelenmek ve rapora bağlanmak üzere
Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmişti.
İl Özel İdaresi'nde hazırlanan toplam 27
milyon 866 bin TL'lik ek bütçe ile ilgili
Plan ve Bütçe Komisyonu'nun hazırladığı
raporu görüşmek üzere İl Genel Meclisi
olağanüstü toplantıya çağrıldı.
İl Genel Meclisi, bugün saat 11.00'de
Meclis Başkanı Halil İbrahim Kaya başkanlığında olağanüstü toplanarak ek bütçe
konusunu görüştü. 27 milyon TL'lik ek
ödenek, İl Genel Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edildi.
Toplantıda ilk olarak; Çorum'un tüm köylerinin yollarında yapılacak asfalt çalışma-

larında ihtiyaç duyulan elek altı ve mıcır
malzemesi alınması, taşınması ve oluşturulacak ikinci asfalt ekibinin ihtiyaç duyduğu
iş makinelerinin alımı için birim müdürlüklerinin taleplerini karşılamak üzere
27.866.070 TL'lik ek ödeneğin verilmesi
ve köylerin asfalt yapımında kullanılacak
mıcırların 5302 sayılı Özel İdare
Kanunu'nun 64. maddesine göre Çorum
Belediyesi ile protokol yapılarak 500.000
ton mıcırın bedeli karşılığı alımı için İl
Encümeni'ne yetki verilmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylamada oy birliği ile karar
alındı.
Toplantının devamında İl Özel İdaresi'nde
hazırlanan 18.970.000 TL'lik ek bütçe ile
ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu'nun hazırladığı rapor görüşüldü. Ek bütçe ad okunmak suretiyle kabul edildi.
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı
Mustafa Çelik, hazırladıkları rapor hakkında şu bilgileri verdi:
"Komisyonumuzca yapılan çalışmalar
sonucunda; kırsal alanda altyapı eksikliklerinin tamamlanması yönünde başlatılan

si için 6.870.000 TL'lik kısmın başlangıç
ödeneği olarak verilmesi gerektiği anlaşıldığından, Su ve Kanal Hizmetleri
Müdürlüğü bütçesinin kanalizasyon tesisi
yapım giderleri ekonomik koduna
6.870.000 TL'nin, yapılacak ilan giderleri
için ilan giderleri ekonomik koduna ise

100.000 TL'lik ödeneğin aktarılması
komisyonumuzca uygun bulunmuştur."

MALZEMELER, YARI
FİYATINA BELEDİYEDEN
ALINACAK

İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim
Kaya, köylerin asfalt çalışmalarında kullanılacak elek altı ve mıcırın Çorum
Belediyesi'nden temin edileceğini, bununla
ilgili bir protokol yapılacağını belirterek,
"piyasa şartlarında 10-12 liradan satılan
mıcırı Çorum Belediyesi bizlere 5.5 liradan verecek. Bu durum ilk başta Belediye
Başkanı Muzaffer Külcü tarafından uygun
görülmedi ancak araca valimizin ve millet-

vekillerimizin girmesi sonucu Külcü ikna
edildi. Malzemeyi bizlere maliyetine verecekler, üstelik de KDV ödemesi de yapmayacağız. Böylelikle daha az bir maliyetle
asfalt işlerini halledeceğiz. Bu hizmetin
götürülmesi için herkes taşın altına elini

Muhtarlara mesaj çeken
meclis üyelerine tepki

koymalıdır" dedi.

BÜTÇE SÜREKLİ BÜYÜYOR

Konuyla ilgili meclis üyelerini bilgi veren
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ömer
Arslan ise 2015 yılında 120 milyonluk bir
bütçe yaptıklarını, daha sonra bütçeyi 130
milyona çıkarttıklarını belirterek, 2016
yılında ise 150 milyonluk bir bütçe öngörüldüğünü söyledi.
Arslan, sürekli büyüyen, kaynak akışı hızlı
bir bütçe ile karşı karşıya olduklarını ifade
ederek, fiziksel büyümenin araç gereç, personel ile de desteklenmesi gerektiğinin
altını çizdi. Arslan, Çorum bölgesinde
çalışma sezonunun kısa olduğunu, 5 ay
gibi bir sürede tüm işleri yetiştirmek durumunda olduklarını dile getirerek, daha
verimli bir hizmet akışı için sezonu uzatmaya, daha verimli değerlendirmeye çalıştıklarını, bunun için ihaleleri erken yapmak
durumunda olduklarını, başlangıç ödeneğine, avansa ihtiyaç duyduklarını, bu noktada İl Genel Meclisi'nin desteğini beklediklerini kaydetti.
Asfalt malzemesinin hemen hemen yarısını
Çorum Belediyesi'nden alacaklarını duyuran Arslan, Osmancık, Sungurlu ve Alaca
bölgelerinde de başka firmalardan malzeme temin edileceğini, planlanan işlerin
hızlı bir şekilde tamamlanması için yoğun
gayret içerisinde olacaklarını söyledi.
Toplantıda ayrıca MHP Grup Başkan
Vekili Celal Güngör, CHP Grup Başkan
Vekili Haydar Erdem ve AK Parti Grup
Başkan Vekili Abdullah Meteoğlu da birer
konuşma yaparak Çorum insanının hizmetin en iyisine layık olduğunu, 2017 yılı
sonuna kadar tüm köylerin asfalt, kanalizasyon, kilit taşı sorunlarının çözülecek
olmasının gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını, emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini dile getirdiler.

İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya, 2 meclis üyesinin muhtarlara "Bu hizmetleri Vali yapıyor, bu
hizmetleri ben yapıyorum" şeklinde mesaj çektiklerini iddia ederek "Kimse şahsi hesaplar peşinde koşmasın” dedi

Sungurlu Stadyumu
İhalesi 31 Ağustos’ta

İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya,
2017 yılı sonuna kadar Çorum merkez ve tüm
ilçelere bağlı köylerin asfalt, kanalizasyon ve
kilit parke taşı sorunlarının çözüleceğini, ileriki aşamada ise futbol sahası ve oyun grupları
yapılacağını bildirerek, tüm bu hizmetlerin
Valilik, Özel İdare, İl Genel Meclisi tarafından, AK Parti, CHP ve MHP Gruplarının ortak
desteği ile gerçekleştirileceğini söyledi.
İl Genel Meclisi'nin dün yapılan olağanüstü
toplantısında bir konuşma yapan Başkan Kaya,
2 meclis üyesinin muhtarlara mesaj çekerek
"bu hizmetleri Vali yapıyor, bu hizmetleri ben
yapıyorum" şeklinde kanaat oluşturmaya çalıştığını, bu durumu etik bulmadığını belirterek,
"kimse şahsi hesaplar peşinde koşmasın. Bu
hizmetleri hep birlikte yapıyoruz. 15

AK Parti Çorum Milletvekili ve
TBMM İdare Amiri Salim Uslu,
ihalesinin 9 Ağustos’ta yapılacağı
duyurulan Sungurlu Şehir
Stadyumu yapım işi ihalesinin
teknik düzeltme nedeniyle 31
Ağustos Çarşamba günü yapılacağı bildirildi.
Sungurlu İlçe stadyumu ile ilgili
tüm çalışmaların tamamlanarak 9
Ağustos olarak Kamu İhale
Kurumundan ihale tarihi alındığını söyleyen Uslu, “ihale ilanında
yapılan teknik düzeltme nedeniyle “Çorum İli Sungurlu İlçesi
Konteyner Soyunma Odası
Tribünlü – Aydınlatma – Sentetik
Saha – Tel Çit İhata Yapım İşi”
ihalesi 31 Ağustos olarak revize

Temmuz'da yaşadığımız darbe girişiminin
ardından Türk milletinin ortak tavrı ile demokrasi zaferi elde ettik. Bu milletin ayağına halı
sersek yine az gelir. Bizler 15 Temmuz'la birlikte ayrımı-gayrımı bir tarafa bıraktık, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe daha çok önem verdik. Artık sağcısı-solcusu, AK Partilisi,
CHP'lisi, MHP'lisi bizim için birdir. Bu sistem
bu şekilde devam etsin, bu meclisin havasını
bozmayın lütfen. Ucuz siyaset eskilerde kaldı,
artık yeni bir siyasi anlayış hakim olmalı.
Bizler bu makamlara hizmet için geldik, o
halde bu halka hizmet edeceğiz. Birbuçuk yıl
sonra Çorum'un talihi değişecek. Bundan
büyük devrim, bundan büyük halkçılık, milliyetçilik olur mu?" şeklinde konuştu.
Kaya, "ne kadar güçlü olursanız olun, adaletli
olmadığınız müddetçe o güç hiçbir işe yaramaz" diyerek adaletten şaşmayacaklarının altını çizdi.

Bugüne kadar sürekli "bizleri görev süremiz
dolduğunda seçmenlerimizin, halkımızın karşısına boynumuz büyük çıkarma Allah'ım.
Başımız dik, alnımız açık bir şekilde görev
süremizi tamamlayalım" diye dua ettiklerini
hatırlatan Kaya, 2017 yılı sonunda köylerin
tüm altyapı sorunlarını çözeceklerini vurguladı.
Çorum'da yeni göreve başlayan Vali
Necmeddin Kılıç'ın halka hizmet etmeyi
seven, pratik çözümler üreten bir yapıya sahip
olduğunu, bunun kendileri için büyük bir şans
olduğunu dile getiren Kaya, valinin meclisin
performansına fazlasıyla ayak uydurabileceğine inandığını kaydetti. Kaya, Çorum'un 4 milletvekilinin de kendilerine yardımcı olduklarını
vurgulayarak, ek bütçenin yapılmasında ve
köylerin altyapı sorunlarının çözümü noktasında alınan tarihi kararda kendilerine destek olan
herkese teşekkür etti.

edilmiştir. İhale sürecinin
tamamlanıp sözleşme imzalanmasından itibaren 5 gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. Şehir Stadyumumuz işe
başlanılmasından itibaren 210
takvim gününde tamamlanması
planlanıyor” dedi.

MECİTÖZÜ STADYUM
İHALESİ YAPILDI

Uslu, ayrıca 10 Ağustos’ta yapılması planlanan Mecitözü Şehir
Stadyumu ihalesinin de teknik
düzeltme nedeniyle ertelenerek
bugün yapıldığını söyleyerek
“her iki ilçemize de hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Dolar 2.92'nin altını gördü
Dolar/TL, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe
girişiminin ardından 2,9167'le en düşük seviyeye geriledi.

Bugüne düşüşle başlayan dolar/TL,
küresel piyasalarda dolara olan
talebin azalması ve gelişmekte
olan ülke para birimlerinin değer
kazanmasının desteğiyle 2,92'in
altına indi.
Dolar/TL, FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında en düşük seviye
olan 2,9167'yi görmesinin ardından
saat 15.55 itibarıyla 2,9280 seviyesinden alıcı buluyor. Avro/TL
yüzde 0,30 artışla 3,3020'den, sterlin/TL ise yatay bir seyirli yüzde
3,7940'tan işlem görüyor.

Analistler, piyasalarda gelişmiş
ülke merkez bankalarından beklenen teşvik hamleleri ve ABD’den
gelen kötü verilerin etkisiyle iyimserlik yaşandığını belirtiyor.
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Hastanenin ismi
belli oldu!
Sayfa

Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan 650 yataklı Çorum Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nin bu yıl
Ekim’de tamamlanması beklenirken
yeni hastanenin de ismi yavaş yavaş
belli oluyor.
2015 yılında yapımına başlanan ve
yaklaşık 380 milyon TL’lik dev bir
bütçeye sahip olan Çorum’un yeni
hastanesinin ismi de belli oldu.
Ekim ayında tamamlanması beklenen hastane için kulislerde birçok
isim yer alıyor. Kulislerde, Vali
Necmeddin Kılıç’ın , 15 Temmuz
darbe girişiminde şehit olan ve AK
Parti’nin reklamcısı olarak bilinen
Çorumlu hemşerimiz şehit Erol
Olçok’un adının verilebileceğini
dile getirdiği iddia ediliyor. (Haber
Merkezi)

Başkanlarla İstişare
toplantısında buluştu
Ziraat Odaları aylık İstişare toplantısı
İskilip'te gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti
Çorum Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman
ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami
Ceylan, Vali Yardımcısı Adem Saçan, İskilip
Kaymakam Vekili Eyüp Kaykaç, Bayat
Kaymakamı İdris Akça, İskilip Belediye
Başkanı Recep Çatma, İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürü Erkan Elfaz Ermiş,
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkan
Yardımcısı ve Çankırı Ziraat Odası Başkanı
Nejat Gazeli, Çorum Ziraat Odası Başkanı
Mehmet Sayan ve İlçe Ziraat Odaları başkanları katıldı.
Toplantıda bir açılış konuşması yapan AK
Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami
Ceylan,Türkiye'nin 15 Temmuz'da zor bir
süreçten geçtiğini söyledi. Bir daha bu ülkede
15 Temmuz akşamlarının yaşanmaması için
temenni de bulunan milletvekili Ceylan, o
gece milletten hiçbir şeyin saklanmadığını,
her bilginin kamuoyu ile paylaşıldığına dikkat
çekerek, hainlerin yapmak istediğini milletin
gördüğünü ifade etti.
15 Temmuz'un gerçek kahramanının millet
olduğunu vurgulayan Ceylan, o gece insanların kendilerine yöneltilen namlulara doğru
koştuğuna dikkat çekerek, bunun dünyanın
hiçbir ülkesinde görülmediğinin altını çizdi.
15 Temmuz'da da adeta Çanakkale Zaferi gibi
bir zafer kazanıldığını anlatan Ceylan, "Allah,
milletimizden razı olsun. İskilip'te, Çorum'da
olay olmadı. Ancak milletin devletine sahip
çıkması, devletin bekasını için bayrağına
sahip çıkması övünç ve onur kaynağı" dedi.

"15 Temmuz'da yaşananlar Haçlı zihniyetinin ürünü"

15 Temmuz'da yaşananların Haçlı zihniyetinin
ürünü olduğunu vurgulayan Ceylan,
"Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunlar yıllardır devam ediyor. Bu bir Haçlı Seferi zihniyetidir. Bundan sonra da bu coğrafyada çeşitli
oyunlar oynanmaya devam edecek.
Yaşananlardan sonra şunu tüm dünya gördü ki
Türk milleti söz konusu devletin bekası olunca bayrağına, devletine sahip çıkıyor. Bundan
sonra Türkiye üzerinde herhangi bir plan yapmaya kalkacakları zaman bin kere daha düşünecekler. 15 Temmuz darbe girişimi sadece
Türkiye'ye yapılmadı. O gece dünyanın dört
bir yanındaki Müslümanlar Türkiye'nin bu
beladan kurtulması için dualar etti. Bosna'da
sabaha kadar nöbetler tutuldu. 15 Temmuz
darbe girişiminin bertaraf edilmesi sadece
Türk milletini değil mazlum milletleri de
sevindirdi. Onlarda bu olaydan sonra bizler
gibi Allah'a şükretti. Eğer bu hain darbe girişimi başarılı olsaydı bugün hem ülkemiz hem
bizler farklı yerlerde olurduk" ifadelerini kullandı.
Devletimin kuvvetli, milletin dimdik ayakta,
meclis çalıştığını ve bu süreçten bir an önce
çıkacaklarını anlatan Ceylan, "Artık daha dikkatli olacağız. Türkiye'de 15 Temmuz yeni bir
dönüm noktası. Alevisi, Sünnisi, Türkü,
Kürdü ile bir olacağız, beraber olacağız,
birlikteTürkiye olacağız. Hani derlerdi ya
Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur diye. 15
Temmuz gecesi bunu gördük. Biz birbirimizle
uğraşmayı, çekişmeyi bırakıp bir bayrak altında toplanacağız başka şansımızda yok. 1980
olaylarında kardeş kavgasını gördük. 1980
olaylarını gören bu nesil bundan da bir paye
çıkaracaktır. Bu yeni Türkiye'nin daha hızlı
koşmasını sağlayacaktır. Biz hedeflerimizden
vazgeçmedik. Hedeflerimize doğru emin
adımlarla yürümeye devam edeceğiz" iadelerini kullandı.
Yaşanan olayların ekonomiye yansıması hak-

kında da açıklama da bulunan Milletvekili
Ceylan, şunları kaydetti; "Geçmiş yıllardaki
herhangi bir en ufak dalgalanma da ekonominin durumunu düşünün. Cuma geçesi darbe
girişimi oldu. Pazartesi günü bütün ekonomik
verilerde oynama yok. Dalgalanma yok.
Pazartesi günü bu millet 2.5 milyar dolarlık
dövizini Türk lirasına çevirerek doları baskı
altına aldı. Darbeden bir hafta sonra bozdurulan döviz 11 milyar dolara ulaştı. Geçmişte
ekonomide dalgalanmalar olduğunda değeri
artacak diye dolarlar saklanırdı. İşte bu yaşanan bu milletin yüceliğinin vatanına sahip
çıktığının bir göstergesidir.
Eğer 10-15 yıl önceki gibi gündemimizi
Avrupa'ya göre belirleseydik bunlar başımıza
gelmezdi. Millete göre gündemimizi belirlediğimiz, millet ne derse onu yaptığımız için
bunlar başımıza geldi. Bugün Amerikalı
emekli bir büyükelçinin açıklamaları basına
yansıdı. Türkiye, Arabistan ve Mısır gibi
sözümüzü dinlemiyor. Sözümüzü dinlemediği
için böyle oldu diyor. Diğer taraftan başka bir
Amerikan generali bizim dostlarımız içeri alınıyor dedi. Daha sonra sözlerini geri aldı. İlk
açıklamasıyla beyninin arkasındaki şeyleri
söyledi.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın
bu ülkenin başkomutanı. Dünde başkaları başkomutandı. Seçimler olur herkes sandıktan
çıkana razı olur. Seçimlerde kime oy verirsek
verelim sandıklar kapandıktan sonra, seçimlerden sonra bir olacağız birbirimizi yıpratmayacağız. Çünkü işin ciddiyetini vahametinhi
15 Temmuz akşamı yaşadık. Bu süreçte
büyük bir dayanışma örneği sergileyen tüm
siyasi partilerimize teşekkür ediyorum"

"Hedefimiz tüm arazileri suyla buluşturmak"

Konuşmasında sulu tarımın önemine de dikkat çeken AK Parti Çorum Milletvekili ve
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri
Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, "2008
yılında Merkez İlçe Başkanı olduğumuzda
Özel İdareyi ziyaret ettiğimizde köylünün
ayağını çamurdan kurtaracağız. Köylerimizi
kilit taşıyla buluşturacağız demiştik. O zaman
kırsalda kilittaşı oranı yüzde 10'larda. Aradan
8 yıl geçti Çorum'da kilit taşına başlamadığımız köy yok galiba. Tüm köylere kilit taşı
yapılacak. Şimdi de diyoruz ki çiftçinin tarlasına suyu götürmediğimiz an tarımda başarılı
olamayız. Tarlaya suyu götüreceğiz. Bir şekilde Çorum'daki arazileri sulayacağız. Bunun
için başlanan bir çok proje var. Sulanabilir
arazi oranında yüzde 50'ye yaklaştık. Bunu
yüzde 100 yaptığımızda tarımda başarılı olacağız. Önümüzdeki yıllarda bunu gerçekleştireceğiz. Hedefimiz budur"şeklinde konuştu.
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Memur-Sen'den Milletvekili

Ceylan'a ziyaret
M

emur-Sen Çorum İl
Temsilcisi ve SağlıkSen Şube Başkanı
Ahmet Saatcı, beraberinde MemurSen'e bağlı şubelerin başkanları ile birlikte AK Parti Çorum Milletvekili,
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri
Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ı
ziyaret etti.
Fethullahçı
Terör
Örgütü
(FETÖ) mensubu bir grup asker tarafından 15 Temmuz akşamı ülkemizde
çıkartılan silahlı askeri darbe girişimi
sırasında bombalanan TBMM'yi ziyaret
eden Memur-Sen Çorum heyeti,
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile bir
süre görüşerek geçmiş olsun dileklerini
paylaştı.
Ziyaret sırasında bir açıklama
yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Ahmet
Saatcı, “15 Temmuz Cuma gecesi milletin bağımsızlığını, namusunu korumak
için sokağa çıkan, tankların önünde

birer kahraman olarak dikilen, mübarek
kanlarıyla bayrağının hürriyetini, milletinin istiklalini muhafaza eden şehitleri
rahmetle, minnetle anıyorum. Allah
mekânlarını cennet, kabirlerini pir-i nur
eylesin. Yaralı kardeşlerimize Allah'tan
acil şifalar diliyoruz. Milli iradeyi teslim almak isteyenler karşısında sokağı
teslim alan aziz milletimizi de minnetle
şükranla selamlıyor ve 7’den 70'e
demokrasiye sahip çıkmak için sokaklara dökülen bütün vatandaşlarımıza
teşekkür ediyorum" dedi.
Darbe karşısında dirayetli ve dik
duruşlarından dolayı Milletvekili
Ceylan'a teşekkür eden Saatcı, "sizler
gerek Çorum merkezde, gerekse ilçelerimizde demokrasi nöbetlerine katılarak
halkımıza destek oldunuz" ifadesini
kullandı.
Saatcı, "Türkiye Cumhuriyeti
bize altın tabak içinde sunulmadı.
Türkiye Cumhuriyeti Devletini acıyla,

kanla, gözyaşıyla kurduk. Bu devleti
kurmak için ecdadımız ateşle imtihan
oldu. Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşında
binlerce vatan evladı kanlarını canlarını
verdiler. Devlet kurmak için verdiğimiz
mücadele, bütün dünyanın saygısını
kazandı. Mazlum milletlere örnek bir
devlet kurduk. Dedelerimizin bizlere
canlarıyla emanet ettiği bu devleti de
ebediyete kadar kanımızın son damlasına kadar savunmaya hazırız" diye
konuştu.
AK Parti Çorum Milletvekili
Ahmet Sami Ceylan ise; “Üç beş çapulcuya bu vatanı bırakacak değiliz. TSK
içerisine yuvalanan hain FETÖ’cülere
darbenin yaşandığı akşam direnen, şehit
olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet,
yaralananlara ise şifa diliyorum. Bu
ülke şehit olanları da yaralananları da
unutmayacaktır. O tankların ve mermilerin karşısında siper olan milletimiz
büyük bir tarih yazmıştır” dedi.

Rektör Alkan’dan

Başarahıncal’a teşekkür

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan, Çorum Ticaret ve
Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu
Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret
ederek, iki kurum arasında sinerji yaratılarak üniversite-sanayi iş birliğiyle
birçok çalışmaya imkân sağlamasından
ve her tür desteğinden ötürü teşekkür
etti.
Yakın zamanda Hitit Üniversitesi ve
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Mesleki Yeterlilik Belgesi konusunda bilgi paylaşımında bulunmak
amacıyla bilgilendirme toplantısı
düzenlendiği ve bu toplantının ardından
Hitit Üniversitesi’nin 15.10.2015 tarihli
ve 29503 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Mesleki Yeterlilik, Sınav
ve Belgelendirme Yönetmeliğindeki
şartları taşıyan kuruluş olarak “yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu”
olmak için girişimlerde bulunduğu bildirildi.
Hitit Üniversitesi’nden konuyla ilgili
yapılan açıklamada “Üniversitemiz ve
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasının
(ÇTSO) değerlendirmeleri sonucunda,
ilgili meslek dallarının mesleki yeterli-

lik belgesinin alınmasının zorunlu
olduğunu ve bu belgenin henüz ilimizde verebilecek akredite kuruluş bulunmadığından dolayı bu konunun TSO iş
birliğiyle Üniversitemiz bünyesinde
verilmesi için girişimlere başlanıldı”
denildi.
Üniversite-sanayi iş birliğiyle birçok
proje ve çalışmanın hayata geçirilmesinde ÇTSO’nun büyük rol oynadığını
ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan,
Üniversitelerin içinde yer aldığı toplumlarla yakın ilişkiler kurarak sinerji
oluşturmaları ve böylece her anlamda
değişim ve dönüşümün öncüsü kurumlar olmaları anlayışının hâkim olduğu
günümüz dünyasında, üniversite-sanayi
iş birliğinin oluşturulmasının zor bir
süreç olduğunu dile getirdi.
Prof. Dr. Alkan, ilimizde üniversitesanayi iş birliği konusunda ÇTSO’nun
vermiş olduğu değerli katkılarla bir
köprü vazifesi gördüğünü ve bu zorlu
süreçte ÇTSO Başkanı Çetin
Başaranhıncal’a Üniversitemize hemen
her konuda olduğu gibi birçok çalışmanın gerçekleştirilmesindeki önemli katkılarından dolayı ÇTSO Başkanı Çetin

Başaranhıncal’a ve yönetim kurulu
üyelerine teşekkür etti.
Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı
Çetin Başaranhıncal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Üniversitemizle birlikte hayata geçirdikleri
ve bundan sonrasında da birçok çalışmaya imza atmaya devam edeceklerini
belirterek üniversite-sanayi iş birliğinin
Çorum için büyük bir gelişim ve dönüşüm fırsatı olduğunun altını çizdi.
Aynı zamanda üniversite-sanayi iş birliğiyle ilin mevcut sanayisini ve ekonomisini bulunduğu noktadan çok daha
ileri noktalara taşımanın mümkün olduğunu dile getiren Başaranhıncal, “Bu
hedef doğrultusunda, en yakın paydaşımız olan Üniversitemizle birlikte yaptığımız çalışma ve projelerle edineceğimiz fikirler, hem iki kurumun birlikte
çalışma kültürünü geliştirecek hem ilimiz sanayisini kuvvetlendirecek ve en
önemlisi ilimiz için daha fazla katma
değer üretmeye zemin hazırlayacaktır.
İlimize ve iş dünyasına sağladığı sonsuz katkılardan dolayı Rektörümüze
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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Erdinç Kemal DURU
ŞAHSİYETİMİZLE
YAŞAMAK ZORUNDAYIZ

Aydınlar, filozoflar ve
başkaları, zekânın araştırılmasının, insan için en büyük
şeref olan hakikate erişmek
için çare olduğunu, daima
ileri sürmüşlerdi. Paris'te
Bergson isimli bir Yahudi
ortaya atıldı, ince ve dâhice
tahIil gösterdi; zekânın her
şeyin önünde sayılmasını
yıktı. Binlerce yıllık konseptif
(kavramcılık) düşüncenin,
realite'yi kavramayacağını
ileri sürdü. Bizden başkasının realiteyi kav-ramasına
imkân bırakmadı; goyimIerin
kavram karışıklıklarına
bakın.
Bütün dünya, dinin,
Allah’ın emriyle insanın
sahip olduğu, en yüksek
meziyetler ve birlik olduğunu
kabul eder Saint-GermainEn-Laye'li bir Yahudi,
Salamon Reinach, dinlerin
sadece vahşi tabulardan kalmış, muhtelif ideolojik maksatlarla kurulmuş yasalar sisteminden meydana gelmiş
olduğunu ileri sürdü ve kabul
ettirdi.
Birbirinden ayrı ve
değişmez telâkki edilen
zaman ve mekân esaslarına
dayanan, muntazam sağlam
bir kâinatta, rahat yaşanırken, Ulm'de doğmuş, Yahudi
Einstein, zaman ile mekânın
aynı şey olduğunu, tam olarak ne zamanın, ne de mekânın mevcut bulunmadığını,
her şeyin daimi bir görelik
üzerine yürüdüğünü iddia
etti. Modern ilim diye kabul
ettirdi. Bizden başkasına her
şey, ters donüverdi.
İlmi rasyonalizm,
düşünceyi ele aldığına ve realitenin anahtarını verdiğine
emin idi. Lublin'li bir Yahudi,
Mayerson geldi, "Rasyonal
kaideler, hiç bir zaman realiteye intibak etmezler.
Muhakeme eden fikirin, zafer
iddialarına meydan okuyan,
asi ve azaltılması imkânsız
bir tortu vardır.” dedi. İlmi
rasyonalizmin realite anahtarını kaybettirdi.
Daha da uzatabilirim.
Politikadan bahsetmiyorum.
Diktatör Bismark'ın rakibi,
Yahudi Lassalle idi. Yahudi
Disraeli, Gladeston'a galip
gelmişti.
Kavur’un sağ kolu
Yahudi Arton, Clemenceau' nunki Yahudi Mandel,
Lenin'in ise Trotski idi.
Dikkat ederseniz meçhul isimler ve ikinci derecede
olanları ileriye sürmedim.
Bugünün aydın Avrupa'sının
büyük bir kısmı, adı geçen bu
isimlerin tesirinde; daha doğrusu, büyüsü altındadır.
Muhtelif milletler arasında doğmuş, muhtelif
konuları ele alan Yahudilerin
hepsi, Alman veya Fransız,
İtalyan veya Polonyalı, şair
veya matematikçi, filozof
veya antropolojist... Nerede
ve ne mesleklerde bulunurlarsa bulunsunlar, müşterek
bir vasıf taşırlar; müşterek
bir maksat yolundan ayrılmazlar.
(Devamı Yarın)

AİLEVESAĞLIK

BİZ, İNSANIN İNSANCA YAŞAMASINI

GERÇEKLEŞTİRECEK HALE
GELMESİ İÇİN CAN ATARIZ

İnsan âlemi bu, öyle bir âlem ki, tarifi bile imkâna sığmayan âlem.
Aldanır, kabahati aldatanda bulur.
Davamız insan davasıdır. İnsanlar olmadan, dünyada hiçbir şey olamaz.
Yeryüzünü meydana getiren varlıklar insanlar için olduğu gibi,
insan yapıtları ile düzen buluyor. Ne var ki; varlıkların sebebi ve sahibi
olduğu halde, bir hiç gibi yaşaması, bu aldanması yüzündendir. İnsan bu,
insan! Biribirine zıt iki tesirin altında yaşar. Onun içindir ki biz her şeyden önce insanı tanımak, İnsanı bilmek, insanın insanca yaşamasını gerçekleştirecek hale gelmesi için can atarız.
Yine diyeceğimiz şudur ki, bir yerde tesirlerin bile sahibi ve yönleticisi olan insan iken, iki tesirin altında yaşar İnsan. Biri "karar-û
iktidar" diğeri de "zillettû heyal" denilen tesirlerdir, İnsan bu insanî
Bir anda var olan, varlığı ile müspet olan insan. Bir anda yok olmuş gibi
aciz, perişan ola İnsan. İki yaşantı da aynı insanda oluyor. Aynı simada
aynı iken, bir İnsan iki gibi oluyor. Bu zuhur eden devrimler, insanın iç
dünyasında olan çelişkiler başka değil, yaşantıdır. İnsan ne zaman ki
kararda olunsa insandır, şerefiyle yaşar iç dünyasında hükümdar misli.
Kararsız olduğu anda acınacak halde yaşar, dış yüzü gülse dahi.
İnsanın zilletle yaşamasına sebep, aldanmaktır. Aldanmak; insan
aldanma durumuna düştü mü, yatakta aldanır, çarşıda aldanır, harekette
aldanır, görüşte aldanır, fikirde aldanır, gülerken-ağlarken aldanır.
Kendi İç dünyasının tahtında olmak, kendi gövde denilen mülkünün
hükümdarı olmak, kendi kendini bilmek.
Tüm aldanmaların kökü, bir tek yere bağlanır, mezarda toprak olacak gövdeyi kendisi sandığı anda aldanmak kapısı açılıyor. Hemen hiçlik
başlıyor.
Ondan ötesini alalım. Dünya kurulalı beri insan âlemi, aklananlar
aklanmayanlar ile zıtlaşmış, iki zıt kutup halinde hâlâ çarpışıyor.
Aldanmışlar, çarpışmak için daha zıt olan aklanmamış bulamadığı
için, şimdi aklanmışlarla çarpışmaya devam ediyor. İç dünyada, insan iç
dünyasında bunlar.
Karı-koca bile çarpışıyor. Dargınlıklar (gerginlikler) bu yüzden çıkıyor. Aynı anda; aklanmışın karşısındaki aldanmamış, hemen gösteriyor
zıtlığını.
İşte, iç dünyada başlayan bu aldanmaktan üreyen aldanım, insanlar
arasında zıtlaştığı gibi aldanmalar da genişliyor. Genişleye genişleye, tüm
münasebetleri kaplıyor. Alışverişte maddi aldanmalardan başka; sevgide,
inançta, fikirde dahi aldanmalar, aldatmalar hüküm sürüyor.
Bu yüzden, emniyet ve huzur bozuluyor. Fertlerde ve toplumlarda
birlik beraberlik diye bir şey kalmıyor. Kişilik eğitiminin lüzumu ve
önemi, önce aldanmanın önlenmesi ile başlayandır.
Aklanmayan insan kararında inancında sabitleşir. Taassuptan, mistiklemeden ve tüm aldanmalardan kurtulur. İnsan, öz ve gerçek kişi olur.
Ona göre de yapacağı işi, tutacağı yolu, kendi yargısıyla kendisi tayin
eder. Gittiği hedefe ulaşır, tuttuğunu koparır.
Bu gelişme ile toplum, kararından dönmez ki sözünden dönsün.
Aldanmaz ki yalan söylesin. Huzuru bozulmaz ki huzur bozucu bir davranışı olsun.
Böyle bir aldanmazlık temelinden başlayan kişilik eğitimi düzeyine
girildiği zaman, her şeyin istenilen durumunda ileri geçtiği görülecektir.
Aksi halde; aldanmaktan dolayı malzeme haline gelen insanın, toplumun
sırtından geçinenlerin bile bunalım içinde kıvrandıkları göz önündedir.
Maddi gelişmeler, insanı bunalımdan kurtarmıyor, ancak bunalım artışını
duyurmayan bir teselli oluyor.

Faydalı Bilgiler: Kefir Nedir?

Kefir tanelerinden oluşan bir çeşit süt
içeceğidir. Kafkas orijinli olduğu söylenir. İlk kez Türkler tarafından yapılmıştır. Türkçe olarak ‘kef’ yada ‘keyf’ kelimesinin kökeninden türemiş bir sözcüktür. Keyif verir anlamında bir kelimedir.
Laktik asit ve etil alkol fermantasyonlarının birlikte gerçekleşmesiyle oluşan bir
içecektir. İnek, keçi ve koyun sütlerinden elde edilebilir. Son zamanlarda yurtdışında birçok ülkede de üretimine başlanmış ve raflardaki yerini almıştır.
Sağlık açısından oldukça faydalıdır. Tadı
ayrana benzer fakat daha ekşi ve keskindir.

Yoğurt ile kefir sütün mayalanmasından
elde edilen süt ürünleridir. Fakat kefir
yoğurda göre daha fazla sindirimi rahatlatan, vücuda yararlı bakteri içerir.
Ayrıca kefir direkt olarak probiyotik bakterileri içerirken yoğurt probiyotik bakteri üretimini teşvik eder. Kefir yeyince
direk olarak probiyotik bakterileri vücudunuza almış olursunuz, fakat yoğurt ile
sadece bu bakterilerin üretilmesi için
vücudunuzu teşvik edersiniz. Bu yüzden
kefir tüketmek oldukça önemlidir.

olur. Probiyotikler olan yararlı bakteriler
ise sindirim sistemine fayda sağlar, sindirimi düzenler. Probiyotik bakteriler sindirimi rahatlatır, bağırsak sağlığını
düzenler, ishal yada kabız olma durumlarını yok eder. Bağırsaklarda gaz, şişkinlik oluşumunu engeller. Ayrıca bu faydalı bakteriler sayesinde kolon kanseri
yada mesane kanseri gibi kanser türlerine yakalanma riski azalır. Çeşitli hastalıklar ve antibiyotik ilaçların kullanımı
bağırsak florasındaki yararlı bakterilerin
yaşamasını engeller ve faydalı bakterilerin yok olmasına sebep olur. Bu gibi
durumlarda probiyotik bakterile içeren
yada probiyotik bakteri üretimine destek
olan gıdaların, şifalı yiyeceklerin tüketilmesi gerekir.

Vücudumuzda, özellikle bağırsaklarımızda yararlı ve zararlı bakteriler yaşar.
Patojenler olan zararlı bakteriler vücudun dengesini bozar, hastalıklara sebep

Kuru Kahve - Baharat - Yemiş - Aktariye
Gazi Cad. No: 50 / A (Vergi Dairesi Yanı)

Kefir ile Yoğurt Arasındaki
Farklar Nelerdir?

Probiyotik Nedir? Probiyotik
Bakteri Ne Demektir?

Kırkambar

K.K. 73
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“Şerefini, şahsiyetini,
namusunu tam manasıyla
ifade edemeyen insan;
insanlığında ölüdür.
Şeklinde diri olduğu bir
şey ifade etmez.”

Abdulkadir DURU

ANINI YAŞA KENDİNİ YAŞA

KENDİNİ YAŞAYAN, GÜÇLENİR.
KENDİNİ BULUP YAŞAYAN DA,
BÜYÜK BİR GÜVENLE GÜÇLENİR.
Evet, önceki yazıdaki izahatlardan, daha açık
bir şeyler sezinledik. Bu mevzular günlük yaşantılarımızda büyük ölçüde faydalar getirir. Evet, ama şimdi
işi daha kökten anlayalım. Kendini anınla yaşa
demekten ne anlıyoruz?
Hadi diyelim ki; anını yaşa dedik de, saniyelerden daha kısa bir zaman olduğunu anladık. Kendini
yaşa deyince, ne anlaşılıyor? Bu daha önemli. Biz
kendimizi deyince gövdemizi anlıyorduk. Yani, kilosu
ne kadar geliyorsa; etimizi, kemiğimizi anlıyorduk.
Önceki yazıda sezgilerden falan söz geçince
anladık ki, konunun etle -kemikle ilgisi pek yok.
Ancak etimizi, kemiğimizi yaşatıcı, sevk ve idare edici
bir varlığımız var. Kendimiz deyince, esas kendimiz o
olsa gerek diye bir yargıya yöneldik.
Evet, günlük yaşantımızın, her dakikasında rol
oynayan bir sezgimiz var. Bu sezgimiz yaşayışımızın
her davranışında büyük roller oynuyor. Bu bir gerçek.
Uyanık olursak, aldanmazlık kazanıp yerimize
geçebiliyoruz. Yerimize geçmek de, aldanmazlık
kazanmak da, kendimizi anımızla yaşamaktan geliyor. Ancak, kendimiz deyince, kendimizi gerçek anlamıyla bilmek zorunluğu hâsıl oldu.
Kendimiz deyince, akla ne gelecek? Kendimiz
dedik mi, geçici kısmını unutmak. Ya da soyup maddeyi kenara koyarsak, maddeleri idare edecek yeteneği buluruz.
Bakalım şöyle kendimize. Nefesimizi biz alıp
vermesek de, nefesimiz kendiliğinden alınıp veriliyor.
Kendiliğinden alınıp verilen nefesimiz değildir kendimiz. O nefesi alıp veren neyse, onu bulmaya çalışalım.
Bir hamle daha edelim anlamak için. Anlamak,
tanımak lâzım kendimi nasıl yaşayacağım diye.
Kendim deyince, kendim yani, ben neyim. Nefesimi
ben alıp vermesem de, alınıp veriliyor. Esas kendim
nefesi alıp veren miyim yoksa. Evet, kendim odur
muhakkak. Nefesimi alıp veren kısmım.
Sezişlerim, duymalarım düşünmelerim var.
Nefes alıp vermesem bunların hiçbiri kalmaz.
Kendimi yaşamak deyince, çok derinliklerimi anlamam gerek. Çok derin çok!.. Çok derin olduğu kadar,
çok genişlik de var.
Demek ki; şimdiye kadar zannettiğim gibi etim
ile kemiğim değilmişim. Etten-kemikten olan ele,
elim diyorum. Benim elim. Peki, ben neyim, nasılım
ki; saçımı, başımı, aklımı, fikrimi diye mevcudiyetime
sahip çıkıyorum.
Kendi vücudumu da başka bir vücut gibi, yıkayıp temizliyorum. Ama kendim o vücutta olmasam,
vücudumu başkaları yıkar, temizler. Ölenleri başkaları yıkayıp temizliyor. Ölen, artık kendisine bir şey
yapamıyor. Hatta ölenin kendisine ait bir şeyi de kalmıyor. Şu gerçeklere göre; ben neyim, kimim ki; kendimi yaşamak nasıl olacak? Diye kendimizi bulmak
epeyce önemli mesele.
Kendimi bulacak gibi oluyorum. Evet, yine kendimi bulmaya önemli kapı, nefes alıp verenliğim geliyor. "Nefesimi alıp veren" alıp verdikçe, benim benliğim oluyor. Nefes alınıp verilmediği anda, benliğim
bu görünen gövdemde durmuyor demektir. Demektir
değil. Nefesi alıp vermediğim anda, bu gövdemde
yokum.
Bu kadar kesin ve açık. Tamamen şimdi, kendini anınla yaşa parolasından kesinlikle şunu anlıyorum. Nefes alıp veren güç, benim esas benliğim. Yani
kendim; o nefes alıp verenim. Her an o güç olarak
yaşamam için uyarılıyorum.
Kendini anınla yaşa aklıma gelince: "Kendim,
nefes alıp verenim" diye ciddi bir uyanış ve büyük bir
dirençlenmedir.
Kendini Anınla Yaşa!..

Sayfa

7

Yıpranma payı bütün sağlık

çalışanlarını kapsamalı

SağlıkSen Çorum Şubesi Basın ve İletişimden
Sorumlu Başkan Yardımcısı Hacı Nuri Lafcı,
yıpranma payının tüm sağlık çalışanlarını kapsaması gerektiğini belirtti.
Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş’in
Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a yaptığı ziyaretle
ilgili açıklamada bulunan Lafcı,”Genel
Başkanımız Metin Memiş, Sağlık Bakanı
Recep Akdağ’ı ziyaret ederek, taleplerimizi
iletti.
Memiş, aile hekimlerine getirilen zorunlu nöbet
uygulamasından vazgeçilmesi, toplu sözleşme
kazanımlarımızdan olan 112 çalışanlarına
yemek ücreti ödenmesi konusunun hayata geçmesi, süt iznini döner sermaye kapsamından
çıkaran düzenlemenin iptal edilmesi ve sağlık
okuryazarlığı konularındaki taleplerimizi dile
getiren Genel Başkanımız, yıpranma payının
hayata geçmesi, ek ödemelerin emekliliğe yansıması ve değişik statülerde istihdam edilen
bütün sözleşmeli sağlık çalışanlarının kadroya
alınmasını istedi” dedi.
Sağlık Sen Genel Başkanı Memiş tarafından,
Sağlık Bakanı Akdağ’a iletilen istek ve talepler
hakkında açıklamalarda bulunan Lafcı, şöyle
dedi:
” Genel Başkanımız Memiş, Aile hekimlerine
getirilen zorunlu nöbet uygulamasının motivasyon düşürücü başka bir uygulama olduğunu
belirtmiştir. Genel Başkanımız ayrıca, ‘Aile
hekimliği sisteminin temeli, önleyici sağlık hizmeti sunmaktır. Aile hekimlerimize nöbet
zorunluluğu getirmek, hem motivasyonu bozdu
hem de sistemin ruhuna aykırı bir uygulama,
aile hekimliğine eklenmek istendi. İlla ki nöbet
uygulaması olacaksa, hekim ihtiyacının olduğu
yerlerde, gönüllülük esasına göre bu yapılabilir.
Nöbet zorunlu olmamalı ve zorunlu nöbet
uygulamasından vazgeçilmelidir. Ayrıca, aile
hekimliği sisteminin yeniden düzenlenmesi ve
bu düzenleme yapılırken sistemin bütün taraflarının bu düzenleme çalışmasına dahil edilmesi
ve görüşlerinin alınması gerekmektedir” dedi.
Genel Başkanımız Metin Memiş ayrıca, 20162017 Toplu Sözleşme kazanımlarımızdan olan
hayata geçmeyen, 112’lere yemek parası ödemesinin de bir an önce hayata geçmesini, 112
çalışanlarının büyük mağduriyet yaşadığını
belirtti.
Yıpranma Payının, sendika olarak aldığımız
sözlerin devamı niteliğinde, toplu sözleşmede
de imzalanan protokole dahil edildiğini ancak
sonuçlanmayan başka bir talebimiz olduğunu
ifade eden Memiş, yapılacak çalışmanın bütün
sağlık çalışanlarının yıpranma payı almasını
sağlayacak şekilde yapılması gerektiğini kaydetti.
Sağlık çalışanlarının büyük bir kısmının kadınlardan oluştuğunu söyleyen Memiş, “Yasal olarak verilen süt izninin çalışılmayan zaman dilimi olarak kabul edilerek döner sermaye kapsamından çıkarılması anlaşılır bir durum değildir.
Bu kararın yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu. Sözleşmeli sağlık
çalışanlarının kadro beklentisini de dile getiren
Genel Başkanımız Memiş, “Ülke gündemi
sebebiyle dile getirilmeyen, ancak bekleyen
sorunlardan birisi de kadro bekleyen sözleşmeli
çalışan arkadaşlarımız. Taşeron ve 4/C’lilerle
ilgili çalışmalar başladı, ancak sonuca ulaşmadı. Bu çalışmalarla birlikte kadro bekleyen
4/B’liler, vekil ebe hemşireler ve kamu dışı aile
sağlığı merkezi çalışanlarının kadro beklentisi
de karşılanmalı ve yaşanan mağduriyetler giderilmelidir.” SağlıkSen’in, Sağlık Okur Yazarlığı
konusunda en detaylı araştırma yapan tek
kurum olduğunu söyleyen Genel Başkanımız
Memiş, bu araştırma sonucunu konunun taraflarıyla paylaştığımızı hatırlattı. Sağlık okuryazarlığının sağlık hizmetinden en verimli şekilde
faydalanılmayı sağlaması açısından önemli
olduğun belirten Memiş, ‘80 milyona yaklaşan
nüfusu ile ülkemiz, sağlık okuryazarlığı konusunda acilen harekete geçmelidir. Bu hem sağlık hizmetlerinin sunumu, hem hasta bazında
bu hizmetin
alımı, tedavi süreçlerine büyük katkılar sunacaktır. SağlıkSen olarak hazırladığımız
araştırmanın faydalı olacağına inanıyoruz.
Bakanlığımızın da bu konuda ciddi
adımları olduğunu biliyoruz. Biz de sendika
olarak üzerimize düşeni her zaman
yapmaya hazırız’ dedi.
Genel Başkanımız Metin Memiş, sendika olarak sorunların tespiti ve çözüm önerileri konusunda bilimsel çözümler üretmek için SağlıkSen Stratejik Araştırmalar Merkezi Enstitüsü
(SASAM)’ı kurduğumuzu da hatırlatarak, yapılan araştırmalar ve sonuçlarını Sağlık Bakanlığı
ile paylaştığımızı dile getirdi. Sağlık Bakanı
Recep Akdağ ise konuşmasında, aile hekimlerinin nöbet uygulamasına yönelik dile getirdiğimiz talebimizi önceden bildiğini, aile hekimlerinin nöbet uygulamasının zorunlu olmaktan
çıkarılması için bir çalışma yaptıklarını söyledi.
112’lerin yemek parası konusunda da bir çalışma içinde olduklarını belirten Bakan Akdağ, bu
sorunun da önümüzdeki günlerde çözüleceğini
ifade etti. Diğer taleplerimizi de inceleyeceklerini belirten Bakan Akdağ, kendilerinin de sağlık çalışanlarının sorunlarını çözmek, motivasyonlarını artırmaktan yana olduklarını kaydetti.
SağlıkSen olarak taleplerimizin bir an önce
hayata geçirilmesini talep ediyor, taleplerimizin
takipçisi olacağının bilinmesini istiyoruz.”
(Haber Merkezi)

GÜNDEM

Şapinuva ve İncesu’nun büyüsü
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NAMAZ SAATLERİ
İmsak

04:09

Güneş

05:46

Öğle

12:51

İkindi

16:37

Akşam

19:43

Yatsı

21:11

Tarihte Bugün

Kültür ve Turizm Bakan Danışmanı
Ersin Balcı, AK Parti Çorum
Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu
Kurt ile birlikte Ortaköy ilçesini ziyaret etti.
Balcı ve Ceritoğlu Kurt, ziyarette
Ortaköy ilçesinin tarihi ve turistik
yerlerini gezerek Ortaköy Belediye
Başkanı Taner İsbir' den bilgi aldı.
Özellikle Şapinuva bölgesinin hayran-

lığını dile getiren Balcı, Şapinuva'nın
büyük bir yerleşim alanı olduğunu bu
bölgede çıkan eserlerin dünya tarihindeki Hitit medeniyetine çok farklı ışık
tutacağını belirtti.
İncesu Kanyonunu da gezen Balcı ve
Milletvekili Ceritoğlu Kurt, kanyon
içerisindeki Roma medeniyetine ait
Kybela heykeline de hayran kaldı.
Balcı, bundan böyle Şapinuva'nın

Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde
daha farklı bir yere sahip olacağını ve
Bakanlık nezdindeki proje ve çalışmaların daha farklı değerlendirileceğini dile getirdi.
Balcı ve Ceritoğlu Kurt Ortaköy'de
görmüş oldukları sıcak karşılama ve
misafirperverlik için Ortaköy
Belediye Başkanı İsbir’e ayrıca teşekkür ettiler. (Haber Merkezi)

AK Parti Kadın Kolları’nda
Demir dönemi

AK Parti Çorum İl Kadın Kolları
Başkanlığına Meryem Demir atandı.
Bir süreden beri AK Parti Çorum İl
Kadın Kolları Başkanlığı görevini
vekaleten yürüten İl Kadın Kolları
Yönetim Kurulu Üyesi Meryem
Demir, genel merkez tarafından asaleten İl Kadın Kolları Başkanlığına
atandı.
Meryem Demir, mazbatalarını AK
Parti Genel Merkez Kadın Kolları
Başkanı Lütfiye Selva Çam’ın elinden
aldı. Mazbata töreninde Genel Merkez
Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Tülay
Selamoğlu, AK Parti İl Başkanı Av.
Rumi Bekiroğlu’da hazır bulundu.
(Haber Merkezi)

Marmaris'te boğulan
genç toprağa verildi

Ailesi ile birlikte tatil için gittiği
Marmaris’te boğularak can veren
Hakan Karıncalı (17) doğum yeri
olan Çorum’un Osmancık
İlçesi’ne bağlı Baltacımehmetpaşa
Köyünde toprağa verildi.
Samsun Veteriner Sağlık Meslek
Lisesi öğrencisi olan Hakan
Karıncalı, Marmaris Kızkumu
Plajı’nda dalgalara kapılarak kaybolmuş, dalgıçlar tarafından 4 saat
süren arama çalışmasının ardından
cansız bedenine ulaşılmıştı.
Denizde boğularak genç yaşta
hayatını kaybeden Hakan
Karıncalı’nın cenazesi Muğla Adli
Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Yakınları tarafından doğum yeri
olan Osmancık İlçesi’ne bağlı
Baltacımehmetpaşa köyüne getirilen Hakan Karıncalı’nın cenazesi,
öğle namazını müteakip kılınan
cenaze namazının ardından köy

mezarlığında toprağa verildi.
Baltacımehmetpaşa Köyü muhtarı
Mustafa Karıncalı’nın oğlu olan
Hakan Karıncalı için düzenlenen
cenaze törenine CHP Çorum
Milletvekili ve TBMM İdane
amiri Tufan Köse, İlçe kaymakamı Önder Cengel, Garnizon
Komutanı J. Yzb. İrfan Kıymaz,
Osmancık Belediye Başkanı
Hamza Karataş, AK Parti İlçe
Başkanı Cafer Karlı, CHP İlçe
Başkanı Sadık Eker, MHP İlçe
Başkanı Satılmış Karatağ, Sivil
toplum kuruluşu temsilcileri,
Osmancık Muhtarlar Derneği başkanı Faruk Delibaş, köy muhtarları, ailesi ve köy halkı katıldı.
Osmancık Müftüsü Süleyman
Çoban’ın kıldırdığı cenaze namazı
ardından genç yaşta hayatını kaybeden lise öğrencisi gözyaşları
arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Bu yıl emekli
olana 3 zam
birden

Bu yıl emekli olacaklara çıplak maaşa önce
ocaktaki yüzde 3.86 zam verilecek. Buna 100
lira eklenecek. Temmuzdaki yüzde 3.63 enflasyon farkıyla maaşlar artacak.
Bu yıl emekli olacaklara üç zam birden gelecek.
Emeklilerin maaşı temmuzda değişti. SSK ve
Bağ-Kur emeklilerine yüzde 3.63 temmuz zammının yansıtıldığı maaşlar, aylık ödeme günlerine göre veriliyor. Memur emeklileri ise maaşlarını temmuzun 1’i ile 5’i arasında yüzde 5’lik
zam yansıtılmadan almıştı, ayın 22’sinde de
farklar ödendi.

TEK TEK MAAŞA EKLENECEK

Posta'da yer alan habere göre, temmuzdan itibaren yıl sonuna kadar gerçekleşecek enflasyon
emeklilerin ocak zammını gösterecek. Bu yılın
ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını,
memur emeklilerinin ise yüzde 3’lük artışa ek
olarak fark alıp alamayacağını gösterecek. 2016
zamları, bu yıl içerisinde emekli olan SSK ve
Bağ-Kur’luları da kapsıyor.
Bu yılın sonuna kadar emekli olacak kişilerin
önce 2016 yılı Ocak ayı itibarıyla çıplak maaşı
hesaplanacak. Buna ocaktaki yüzde 3.86 enflasyon zammı ve 100 lira seyyanen artış ile
Temmuz’daki yüzde 3.63’lük zam eklenerek
maaş ödenmeye başlanacak.
Bir başka deyişle bu yıl içinde emekli olacaklar, SSK ve Bağ-Kur’lular 3 zamdan da yararlanacak. Hatta Aralık 2016’da emekli olan Ocak
ayı itibarıyla dördüncü zamma kavuşacak.

1300 LİRA YERİNE
1503 LİRA ÖDENECEK

Emekli maaşı her sigortalıya göre farklı hesaplanıyor. Örneğin; yeni emekli olan bir kişini
çıplak maaşı 1300 lira hesaplanırsa, buna maaş
alırsa önce buna 50 lira Ocak zammı eklenecek.
Ardından 100 lira da seyyanen artış ilave edilip
Temmuz’daki 3.63’lük enflasyon hesaplanacak.
Böylece bu kişiye 1300 lira yerine 1503 lira
bağlanacak. Maaş artışı 200 lirayı geçecek.

17 Temmuz 1907 II. Abdülhamid, motosiklet ve otomobil gibi sıvı yakıtlı çağdaş taşıtların ithaline izin verdi.
17 Temmuz 1915 Anafartalar Savaşı
17 Temmuz 1915 Çanakkale'de Kireçtepe
muharebesi kazanıldı.
17 Temmuz 1922 Büyük Taarruz öncesinde
Mustafa Kemal Paşa, gece gizlice cepheye
hareket etti.
17 Temmuz 1945 Endonezya’nın
Hollanda’dan bağımsızlığını ilan edişi.
17 Temmuz 1949 Erzurum, Bingöl ve ilçesi
Karlıova'da meydana gelen 6.7 şiddetindeki depremde 450 kişi öldü, 1.500'ü aşkın ev
yıkıldı.
17 Temmuz 1952 Türkiye ve Yunanistan,
Ege Denizi'nde ortak tatbikata başladılar.
17 Temmuz 1967 İzmir Aliağa
Rafinerisi'nin temeli Başbakan Süleyman
Demirel tarafından atıldı.
17 Temmuz 1974 Türk birlikleri Karpaz
Yarımadası’nı gerilla saldırıları düzenleyen
Rum askerlerinden arındırdı. Son olarak,
ateşkes ihlallerini gerekçe göstererek
Yeşilırmak bölgesinde mahsur kalan
Türkleri kurtardı.
17 Temmuz 1975 Bir Filistin Kurtuluş
Örgütü heyeti, destek sağlamak ve büro
açmak için Ankara'ya geldi.
17 Temmuz 1976 Sivas'ta demir çelik tesisleri kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu
kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe girdi.
17 Temmuz 1978 İran'da Şah rejimine
karşı iç savaş başlatıldı.
17 Temmuz 1987 Steffi Graf, Dünya Tenis
Birliği ‘Kadınlar Sıralaması’nda, Martina
Navratilova’yı geride bırakarak birinciliğe
yerleşti. Graf, bu başarıyı kazandığında
henüz 18 yaşındaydı ve 1987’de, içinde
‘Fransa Açık’ın bulunduğu 8 turnuva
kazanmıştı.
17 Temmuz 1988 Ziya-ül Hak düzenlenen
bir suikast sonucu öldürüldü.
17 Temmuz 1990 İncirlik Hava Üssü'nün
kapıları ilk kez basına açıldı.
17 Temmuz 1996 Rusya ile Çeçenistan arasında resmî olarak ateşkes antlaşması
imzalandı.
17 Temmuz 1996 Etiyopya birlikleri,
Somalili 232 Müslümanı öldürdü.
17 Temmuz 1998 Alaattin Çakıcı,
Fransa'nın Nice kentinde yakalandı.
17 Temmuz 1999 Kocaeli-Gölcük merkezli
7.6 şiddetindeki Marmara depreminde, 20
binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Depremde ülkenin can damarı sanayi tesisleri de büyük hasar gördü. Hasarlı konut
ve işyeri sayısı 245 bini aştı.
17 Temmuz 2000 Picasso'nun, The Portre
Of Young Women isimli kayıp tablosu Şanlıurfa'da ele geçirildi. Daha önce de
Picasso'ya ait La fermiere tablosu İzmir'de
ve Dora Maar tablosu da Selçuk'ta ele geçirilmişti.
17 Temmuz 2004 Milli Güvenlik Kurulu
Genel Sekreterliğine Büyükelçi Yiğit
Alpogan atandı (MGK'nun ilk sivil sekreteri).
17 Temmuz 2009 Usain Bolt 100 metreyi
09:58 saniyede koşarak dünya rekoru kırdı.
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Hırslı çalışıyorlar

BU GÜN
TÜRKER
224 90 99
Cemilbey Cd.No:7

Araba alan 17 bin
TL kazanacak

Konutun ardından taşıt kredilerinde yapılacak faiz
indirimi vatandaşın cebini ikinci kez rahatlatacak.
Konutun ardından, taşıt kredisi
faizlerinde de indirim kapısı aralandı. Mevcut faizler ile 100 bin
liralık otomobil kredisi için 140
bin lira geri ödemesi gereken
vatandaşın cebinden, indirim ile
123 bin lira çıkacak. Araba alan,
faize yaklaşık 17 bin lira daha az
ödeyecek.
Yıllık faizin yüzde 10'a inmesi
halinde, 200 bin liralık konut kredisinde 51 bin liraya varan tasarruf
sağlayacak olan vatandaş, 100 bin
liralık taşıt kredisinde de yapılacak
faiz indirimi ile 17 bin liraya yakın
avantaj elde edecek.

Bolu’da kampa giren Çorum Belediyespor, dün çift mesai yaptı.
İki antremanı da yapan 2’nolu sahada yapan Çorum Belediyespor, antrenmanlara ısınma hareketleriyle başladı. Teknik Direktör Serdar Bozkurt
nezaretinde yapılan antremanlar, suratlı koşusu ardından yapılan 5’e 2 ve
taktik çalışmasıyla sona erdi.
Antrenmanlarda oyuncuların hırslı oldukları gözlendi.

TSO’da Meclisi toplandı

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'nın
(TSO) Ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı.
TSO Ağustos ayı toplantısı geçtiğimiz Pazartesi günü TSO Meclis
Salonu’nda TSO Meclis Başkan
Vekili Necip Uygur'un başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya,
TSO Yönetim Kurulu Başkanı
Çetin Başaranhıncal, yönetim
kurulu üyeleri ile meclis üyeleri
katıldı.
Toplantıda TSO Yönetim Kurulu
Başkanı Çetin Başaranhıncal bir
konuşma yaptı. Başaranhıncal,
ülkemizin bölünmez bütünlüğüne

kasteden ve 1 ay önce askeri silahlı
darbe girişiminde bulunan
Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
üyelerinin ve sempatizanlarının
tespiti amacıyla oda bünyesinde bir
"Tahkikat Komisyonu" oluşturduklarını söyledi.
Başaranhıncal’ın konuşmasının
ardından TSO Danışmanı, eski İşKur İl Müdürü Zafer Eyvaz ise
işbaşı eğitim desteği ve mesleki
yeterlilik belgelendirme sistemi
hakkında bir sunum yaparak meclis üyelerini bilgilendirdi.
Toplantı, dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.

Yeni bir teşvik
mekanizması geliyor
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, yeni bir
teşvik mekanizması kuracaklarını söyledi.

Elvan, "Proje bazlı ve
esnek bir yapıda olacak. Verilecek teşvik
tutarını, proje bedelini
dikkate alarak müzakere edebileceğiz. Bu da
yatırımcılar açısından
oldukça cazip olacak."
dedi.
Elvan, Marriott Otel’de
düzenlenen Üst Düzey
İşadamları
Toplantısı'nın ardından
yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi.

SEVDA
221 86 36
Bahabey Cd.No:35/A

EKONOMİ KAZANACAK

Takvim'in
haberine
göre
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın "Konut kredisinde faizi
yıllık yüzde 9'a çekin" çağrısının
ardından, otomotivciler de bankalardan aynı desteği istedi. Taşıt kredisine yapılacak faiz indirimi ile

satış rekorları kıracaklarını belirten
otomotivciler, yeni arabalar ile
tasarrufun da artacağını, ülke ekonomisine de destek sağlanacağını
kaydetti. Bankaların; konut kredilerinde yaptıkları indirimin ardından,
otomobil kredilerinde indirim yapmak için de çalışma başlattığı öğrenildi. Halen taşıt kredisinde aylık
faiz ortalama yüzde 1.23. Bu oranla
48 ay vadeli 50 bin lira kredi çeken
bir kişi, aylık bin 461 lira taksit
ödeyecek. Aylık faiz yüzde 0.75'e
çekilirse, aynı vade ve tutar için
vatandaş bin 287 lira taksit ödeyecek. Mevcut faizler ile toplam 70
bin 139 lira geri ödeme yapacak
olan kişi, faiz inince kredi çektiğinde bankaya 8 bin 343 lira daha az,
yani 61 bin 796 lira yatıracak. 100
bin lira kredinin mevcut ve indirimli faiz oranları kıyaslandığında
vatandaşın toplam ödeyeceği para
140 bin 278 liradan 123 bin 592
liraya inecek.

Tahkikat Komisyonu oluşturuldu
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası
(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı
Çetin Başaranhıncal, ülkemizin
bölünmez bütünlüğüne kasteden
ve 1 ay önce askeri silahlı darbe
girişiminde bulunan Fethullahçı
Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin
ve sempatizanlarının tespiti amacıyla oda bünyesinde bir
"Tahkikat Komisyonu" oluşturduklarını ifade etti.
TSO Ağustos ayı toplantısında
konuşan Ticaret ve Sanayi Odası
(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı
Çetin Başaranhıncal ülkemizde 15
Temmuz akşamı yaşanan askeri
darbe girişimine ilk tepkilerin
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği'nden geldiğine dikkati
çekerek, oda ve borsaların darbe
girişiminin karşısında olduğunu,
Türk milleti ile birlikte meydanlarda demokrasi nöbetlerine destek vererek bu sıkıntılı sürecin
zaferle sonuçlanmasına katkıda
bulunduklarını anlattı.

"NORMALLEŞMEMİZ
GEREK”

TOBB'nin talebi üzerine oda bünyesinde bir Tahkikat Komisyonu
oluşturduklarını bildiren
Başaranhıncal, komisyonun FETÖ
üyesi veya sempatizanı, destekleyicisi olan üyelerle ilgili çalışma
yaptığını, odanın bu konuda yaptırım gücünün olmadığını ancak
Valilik ve Emniyet üzerinden
istihbari bilgi paylaşımı yaptıklarını kaydetti. Valilik ve Emniyet'in
bu işin üzerine kararlılıkla, titizlikle gittiğinin altını çizen
Başaranhıncal, 1725 Aralık sürecinden sonra pişmanlık duyup
desteğini kesenlerle, halen desteğini sürdürenlerin çok iyi tahlil
edilmesi, yanlışlığa meydan verilmemesi gerektiğini, ülkenin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini, dışardakilerin suçsuz, içerdekilerin de
suçlu anlamına gelmeyeceğini,
herşeyin yakında net bir şekilde
ortaya çıkacağına inandığını dile
getirdi. İş dünyasından da çok
sayıda kişinin FETÖ ile bağlantılı
olabileceğini bildiren
Başaranhıncal, bu durumun
alacakverecek ilişkilerinden ekonominin genel durumuna kadar

birçok şeye etki edeceğini kaydetti.

“EKONOMİMİZİ GÜÇLÜ
TUTMAK ZORUNDAYIZ”

Ülkemizde yaşanan vahim olayın
halkın desteği sayesinde bir zafere, bir kurtuluşa dönüştüğüne
vurgu yapan Başaranhıncal,
"Sadece cadde ve sokakta mücadele etmek yetmez. Ülkemiz ekonomik olarak da çok güçlü olmak
zorunda. Bir yandan demokrasiye
sahip çıkacağız, mücadelemizi her
kulvarda sürdüreceğiz ancak diğer
yandan da ticaretimize, ekonomik
düzenimize devam edeceğiz. Bir
an önce toparlanmak ve ekonomimizi güçlü tutmak zorundayız"
diye konuştu.

ŞEHİTLER AİLELERİ VE
GAZİLER İÇİN YARDIM
KAMPANYASI

Başaranhıncal, ayrıca darbe girişimi sırasında olaylara engel olmak
isterken şehit olan veya yaralanan
kişilerin yakınları için ülke genelinde başlatılan kampanyaya TSO

olarak destek olacaklarını, resmi
bütçeden yardım yapma kararı
aldıklarını, ayrıca yönetim kurulu
üyelerinin ve meclis üyelerinin de
kişisel olarak yardım kampanyasına destek olabileceğini anlatarak,
"Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Bir ve beraber olarak bu
sıkıntılı süreci atlatacağız. Bu
süreçte herkes elini taşın altına
koymak durumunda" dedi.

“SPONSORLUK DEĞİL,
KİŞİSEL DESTEK”

Başaranhıncal, konuşmasını şöyle
sürdürdü:
“Geçtiğimiz günlerde yerel basında Çorum TSO'nun Veteranlar
Futbol Ligi için sponsor olduğuna
dair haberler çıktığını belirten
Başaranhıncal, sponsorluğun söz
konusu olmadığını, sadece turnuvaya bireysel, kişisel destek verdiklerini açıklayarak, "oda olarak
hiçbir dönemde kuruluşlara,
kulüplere sponsorluk desteği vermedik. Eğer destek verilmişse de
bunlar oda bütçesinden değil, kişisel olarak sağlanmıştır.”

