Her mevsim büyüleyen güzellik:

Budaközü Vadisi
Tarih ve kültür turizmi meraklýlarýnýn uðrak noktalarýndan birisi
olan Çorum'un Boðazkale ilçesindeki, Hattuþa Milli Parký sýnýrlarýnda yer alan Budaközü Vadisi yürüyüþ parkuru ile özellikle
doðaseverlerin yoðun ilgisini çekiyor. UNESCO logosu taþýmaya hak kazanan Hitit Yolu, Kültür ve Turizm Bakanlýðýnca
desteklenen 14 yürüyüþ rotasý arasýnda yer alýyor. 8’DE

Altýn kemerli pehlivanlar
Çorum’a geliyor
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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1 TL

Çorum Belediyesi tarafýndan spor etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen yaðlý güreþ organizasyonuna "Altýn Kemer" sahibi baþpehlivanlardan Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Fatih Atlý, Mehmet Yeþil Yeþil, Ünal
Karaman, Serhat Gökmen ve Faruk Akkoyun katýlacak. 7’DE

DOKUZ iLÇEDE iLK!
Cumhurbaþkanlýðý
kararýyla Çorum'un
Bayat, Kargý, Laçin, Dodurga, Oðuzlar, Uðurludað, Mecitözü, Boðazkale ve Ortaköy ilçelerinin devlet yatýrýmlarý ve
teþviklerinden öncelikli
olarak yararlanacaðý
açýklandý. Destek
kapsamýnda gümrük
vergisi muafiyeti, KDV
istisnasý, vergi indirimi,
sigorta primi iþveren
hissesi desteði, yatýrým
yeri tahsisi, kâr payý
desteði, gelir vergisi
stopajý desteði,
sigorta primi desteði
saðlanacak. 5’TE

Ýskilip'te orman
yangýný korkuttu
Ýskilip ilçesindeki Yivlik tepesinde
bulunan ormanlýk alanda çýkan yangýna
itfaiye ve Orman Ýþletme Müdürlüðü ekipleri müdahale ederek yangýný kýsa sürede
söndürdü. 3’TE

Cesur: Kayýt dýþý istihdam
haksýz rekabete yol açýyor
KENE YiNE

CAN ALDI

Akaryakýta
çifte zam geliyor

Uðurludað ilçesinde aniden
rahatsýzlanarak hastane kaldýrýlan
82 yaþýndaki kadýn Kýrým Kongo Kanamalý
Ateþi hastalýðýndan hayatýný kaybetti. 8’DE

Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü
Duran Cesur, 16. Sosyal Güvenlik
Haftasý nedeniyle yayýmladýðý
mesajýnda 2002'de yüzde 70
olan Genel Saðlýk Sigortasý kapsamýnýn bugün yüzde 99,5'e
ulaþtýðýný ifade ederek kayýt dýþý istihdamýn ülke ekonomisinde haksýz rekabet oluþSosyal Güvenlik
turduðunu belirtti. 2’DE
Ýl Müdürü Duran Cesur

Brent petrolün varil fiyatýndaki dalgalanma
ve döviz kurunun etkisiyle akaryakýt fiyatlarý sürekli deðiþkenlik göstermeye devam
ediyor. Sektör temsilcilerinden edinilen
bilgiye göre; LPG'ye 40 kuruþ, benzine ise
1 lira 68 kuruþ zam bekleniyor. 3’TE

AK Parti Milletvekili Ceylan, muhalefetin
kalelerinden birisi olan Ýzmir'de konuþtu.

‘Karþýmýzda
idrak yoksunu
zihniyetler var'

‘Üretici çoban
bulmakta zorlanýyor'
DEVA Partisi Genel Baþkan Baþdanýþmaný
Ali Ýhsan Merdanoðlu, Disiplin Kurulu Üyesi
Abdurrahim Aksoy ve Kurucu Üye Prof. Dr.
Ýhsan Günaydýn'ýn "Birlik" ziyaretinde konuþan Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiriciler Birliði Bakaný Yýlmaz Kaya, üreticilerin çoban ve personel bulmakta zorlandýðýný vurguladý. 4’TE

Aþgýn'dan yeni binaya ziyaret

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi
Ahmet Sami Ceylan, çeþitli programlara
katýlmak üzere geldiði Ýzmir'de AK Parti Ýl
Baþkanlýðýný ziyaretinde yaptýðý konuþmada, karþýlarýnda idrak yoksunu bir zihniyet
olduðuna deðinerek "e-muhtýralarla, sivil
itaatsizle meþru iktidara darbe yapma
dönemi bitti" dedi. 4’TE

Çorum'da beþ yýl önce yapýmýna baþlanan Akþemseddin Caddesi üzerindeki yeni Belediye Hizmet
Binasý inþaatýnda incelemelerde bulunan Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn son durumla
ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldý. 3’TE

172 bin yardýmcý kaynak

Dünyalý Bir Dosttan
Dünyadan Hikayeler...

ücretsiz daðýtýldý

Zehra SAYIL

KENDÝNÝ YAÞAMAK
- YAZISI 2’DE

VALÝ ÇÝFTÇÝ'DEN
HASTALARA ZÝYARET

Sosyal Güvenlik
Haftasý kutlanýyor

Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü 2021-2022 eðitim ve öðretim yýlýnda 2. sýnýftan 12. Sýnýfa kadar birinci dönemde 112 bin, ikinci dönemde 60
bin olmak üzere toplamda 172 bin yardýmcý kaynaðýn ücretsiz olarak daðýtýldýðýný açýkladý. 8’DE

8’DE

'GÖÇMEN SORUNU GÖZ ARDI EDÝLEMEYECEK
BÝR GERÇEKLÝKTÝR'
7’DE

HABERÝ 2’DE

HÜKÜMETE HAVAALANI
ELEÞTÝRÝSÝ
3’TE

SAÐLIKLI YAÞAM ÝÇÝN
YÜRÜDÜLER
6’DA
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Dünyalý Bir Dosttan
Dünyadan Hikayeler...

KENDÝNÝ YAÞAMAK

Zehra SAYIL
Size bugün Sevgili Nil Gün'den dinlediðim
bir hikaye anlatacaðým. Bu hikaye bana baþkalarýnýn etkisinde kalmadan, kendi merkezimden ayrýlmadan nasýl yaþayacaðým konusunda
ýþýk tutmuþtu. Hadi baþlayalým.
''Bir iþ adamý yanýnda arkadaþýyla yürürken
her zaman gazetesini aldýðý bayide durur.
Adam günaydýn der güler yüzle…
Satýcý karþýlýk vermeden asýk bir suratla ve
kaba tavrýyla bir gazete uzatýr.
Ýþ adamý teþekkür eder. Gülümser ve iyi
günler dileyerek bayiden uzaklaþýr.
Arkadaþý þahit olduðu bu durumdan dolayý
þaþkýn bir halde iþ adamýna döner;
''Bu satýcý hep böyle kaba mý davranýr?'' diye sorar.
''Evet, ne yazýk ki öyle'' diye yanýtlar iþ adamý.
''Eee peki sen hep böyle kibar mý davranýyorsun ona '' diye üsteler arkadaþý.
''Evet'' der iþ adamý.
''Peki o sana böyle kötü davranýrken sen ni-

Sungurlu'da hemþire
ve ebeler unutulmadý
Sungurlu Belediyesi Basýn Yayýn Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü personeli, hemþire ve ebelere
çiçek armaðan etti.
Sungurlu Devlet Hastanesinde, Saðlýk Ocaklarýnda, Aile Hekimliklerinde hemþire ve ebelere
çiçek veren Sungurlu Belediye Baþkan yardýmcýsý Sakine Sarýyüce, hem hemþireler gününü
hem de ebeler gününü kutladýlar.
Çiçek daðýtýmý sonrasýnda Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner bir açýklama yaparak, "Ebe
ve Hemþirelerin sorunlarý ve çektikleri sýkýntýlarý
biliyoruz. Onlar bizler için, ailelerimiz için zor
þartlarda görevlerini ifa ediyorlar. Bizler için hiçbir karþýlýk beklemeden evlerinden, ailelerinden
feragat ederek gerektiðinde gece gündüz nöbet
tutuyorlar. Bizlerde Sungurlu Belediyesi Ailesi
olarak bir günde olsa hemþirelerimizi ve ebelerimizi mutlu etmek için onlara çiçek vermek istedik. Bu vesile ile tekrar Sungurlumuzda görev
yapan tüm Hemþire ve Ebelerimizin gününü kutluyor, bu zor ve meþakkatli görevlerinde baþarýlar diliyorum" dedi.
(Haber Merkezi)

Yeni konut paketinde
'hane halký' kriterine dikkat
Yüzde 0.89 ila yüzde 0.99 faizle hazýrlanan iki yeni konut kredisi paketinde "hane
halký" durumuna bakýlacak. Hane halkýnýn birinin üzerinde konut veya devam eden konut
kredisi varsa baþvuramayacak.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn
kabine toplantýsýnýn ardýndan duyurduðu yeni konut kredisinin kullandýrýmýna iliþkin þartlar belli oldu. "Ýlk Evim Konut Kredisi" ve "Geniþletilmiþ Konut Kredisi" paketine iliþkin yasal düzenleme çalýþmalarý devam ederken, ilgili kamu bankalarý, ürünlerin nasýl kullandýrýlacaðýný banka personeli ile paylaþtý.
Paylaþýlan bilgiye göre yeni kredinin kullaným þartýnda "hane halký" esas alýnacak. Hane halkýndan sadece biri indirimli konut kredi
kullanabilecek. Hisseli konut sahipliðinde ise
tüm hane halkýnýn hisselerinin toplamý yüzde
100'ü geçmeyecek. Yine hane halkýndan birinin üzerinde devam eden konut kredisi varsa
baþvuru yapamayacak.
Yeni konut kredisi paketi sadece evi olmayanlarý deðil konut aldýðý halde sonradan satanlarý da kapsýyor.
(Haber Merkezi)

ye ona hala iyi davranýyorsun? '' diye merak
eder arkadaþý.
Ýþ adamý gülümser ve þöyle cevap verir;
''Ne yazýk ki bu satýcýnýn tavrý kötü. Ama
onun tavrýnýn benim tavrýmý etkilemesine izin
veremem. Ona onun gibi davransaydým benim
davranýþýmýn nasýl olacaðýný o belirlemiþ olurdu. Ve benimde günüm berbat olurdu. Günümü
ona öfkelenerek tavrýndan rahatsýz olarak berbat etmeye hiç niyetim yok. O mutsuz olmayý
seçiyorsa bu onun seçimi. Bunu deðiþtirmeyi
de yine sadece kendisi seçebilir. Ama bir þey
kesin, nasýl hissedeceðime ve nasýl davranacaðýma baþkalarýnýn karar vermesine asla müsaade etmem. ''
Ýnsan iliþkilerinde yönetici duygu kabul görme duygusudur. Büyük küçük herkes bu duygunun elinde tepkisel bir yaþam sürer. Bizi kabul ettiðini hissettiðimiz kiþilerin yanýnda olmak
ister, kabul görmediðimizi düþündüðümüz ortamlardan kaçmak isteriz. Ve ayný duygu bir

sevgi kriteri olarak da karþýmýza çýkar. Birinden
hoþlanmýyor olmanýn altýnda yatan da kabul
görülmemiþ yahut da kabul etmemiþ olmaktýr.
Bu durum tanýdýðýmýz, tanýmadýðýmýz insanlara
karþý tavrýmýzý belirler. Bu tepkisel davranýþ bizi huzura götürmez.
Kalbi ferah yaþamak, hangi durumda olursa
olsun insana yakýþaný yapmakla olur.
Jean Paul Sartre '' Cehennem Baþkalarýdýr''
demiþ. Sýk hatýrla bu sözü. Bekçisi olacaðýn tek
bir kiþi var oda sensin. Kimsenin davranýþýndan,
yaptýklarýndan, tavrýndan sorumlu deðilsin.
Cennetinde yani kendinde kal!
Nasýl mý kalacaksýn orada?
O zaman da Abdul Kadir Duru'nun þu öðüdünü dinle;
'Huzurlu yaþamak isteyen insan
Sever, sevgi beklemez…
Takdir eder, takdir beklemez…
Yardým eder, yardým beklemez…
Kabul eder, kabul beklemez…''

Cesur: Kayýt dýþý istihdam
haksýz rekabete yol açýyor
Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Duran Cesur, bu yýl Sosyal Güvenlik Haftasý'nýn ana temasý kayýt dýþý istihdamla mücadele olarak belirlendiðini söyledi.
16. Sosyal Güvenlik Haftasý nedeniyle bir
mesaj yayýmlayan Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü
Duran Cesur, bu yýl kayýt dýþý istihdama dikkat
çekileceðini ifade etti. Duran Cesur, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi:
"SSK, Bað-Kur ve Emekli Sandýðýný tek çatý
altýnda birleþtiren ve Cumhuriyet tarihinin en
büyük reformlarýndan biri olarak kabul edilen
Sosyal Güvenlik Reformu 16 Mayýs 2006 tarihinde kabul edildiðinden, her yýl 16 Mayýs'ý içine alan hafta Sosyal Güvenlik Haftasý olarak
kutlanmaktadýr.
Bu tür haftalar toplumda farkýndalýk yaratma,
bilgilendirme ve bilinçlendirme açýsýndan önem
taþýmaktadýr. Sosyal Güvenlik Kurumunu, herkese ve her kesime tanýtmak, insanlarda sosyal
güvenlik bilincinin oluþmasýna katký saðlamak
amacýyla düzenlediðimiz etkinliklerde, iletiþimin
her yöntemi kullanýlarak toplumun bütün kesimlerine ulaþmaya çalýþacaðýz.
Hafta boyunca gelenekselleþen bazý faaliyetlerimizi bu yýl da yapmayý sürdüreceðiz. Paydaþlarýmýz olan sendikalar, sivil toplum kuruluþlarý, meslek odalarý ve
kamu yöneticilerine ziyaretler gerçekleþtireceðiz. Ulusal ve yerel televizyon kanallarýnda bu yýlýn hafta temasý olan kayýt dýþý istihdamla mücadele kapsamýnda
yaptýðýmýz çalýþmalar, sosyal güvenlik
kavramý, reformun getirdikleri,
5510 sayýlý Kanun ile gelen
hak ve yükümlülükler ile
yapmakta olduðumuz çalýþmalarý anlatmak amacýyla çeþitli programlara
katýlacaðýz.
Yerel yönetimlerle

yaptýðýmýz iþ birliði ile hafta için hazýrladýðýmýz
yazýlý ve görsel tanýtým ve bilgilendirici materyaller vatandaþlarýmýza ulaþtýrýlacak.
Hafta süresince her zaman olduðu gibi en büyük katkýyý yazýlý ve görsel basýndan bekliyoruz.
Topluma kazandýrýlacak her bilinçli vatandaþýn
kendisi ve topluma saðladýðý olumlu katkýda basýnýmýzýn önemli payý olduðunun bilincindeyiz.
Bu nedenle sosyal güvenliðe inanmýþ bir toplum
oluþturma çabalarýmýza desteðinizi bekliyoruz.
Biliyoruz ki güçlü bir Sosyal Güvenlik Kurumu güçlü bir Türkiye demektir. Ýl Müdürlüðümüz
ve Ýlçelerdeki Alaca, Bayat, Ýskilip, Osmancýk ve
Sungurlu Merkez Müdürlüklerimiz kurumumuzun taþra teþkilatýný oluþturmakta olup vatandaþlarýmýz için yerinde çözüm hizmetleri sunmaktadýr. Tüm binalarýmýz, engelli vatandaþlarýmýz için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlýðýndan
Eriþebilirlik Belgesi almýþtýr.
Pandemi döneminde de hiçbir vatandaþýmýzýn maðdur olmamasý ve hizmetlerimizin aksamamasý için Ýl Müdürlüklerimizde tüm çalýþma
arkadaþlarýmýz mesai mevhumu gözetmeksizin
çalýþmýþtýr. Salgýn sürecinde hiçbir vatandaþýmýz saðlýktan faydalanamama, tedavi
olamama ya da ilaç alamama gibi bir
sorunla karþýlaþmadý. Türkiye olarak
ne kadar güçlü olduðumuzu salgýn
döneminde tüm dünyaya gösterdik.
Ülkemiz bu sýkýntýlý günlerde saðlam temeller üzerine inþa edilen Genel Saðlýk Sigortasý sistemimiz sayesinde tüm dünyaya örnek oldu.
2002'de yüzde 70 olan
Genel Saðlýk Sigortasýnýn kapsamý bugün
yüzde 99,5'e ulaþmýþ
durumda. 2016 yýlýnda yapýlan düzenlenme ile Genel
Sosyal Güvenlik
Saðlýk Sigortasý
Ýl Müdürü Duran Cesur

primi tek kaleme indirildi. Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kiþilerin ödemesi
gereken prim tutarý 2022 yýlý için 150,12 TL'dir.
Bu kiþiler aylýk olarak ödeyebilecekleri bu cüzi
tutarla hem kendileri hem de bakmakla yükümlü
olduklarý eþleri, çocuklarý ile anne ve babalarý
saðlýk güvencesine sahip olmasalar bile GSS
kapsamýnda olup saðlýk hizmetlerinden ücretsiz
yararlanma hakkýna sahip oluyorlar.
Hafta kapsamýnda bu yýlýn ana temasý olan
kayýt dýþý istihdamla mücadele konusunda çalýþmalarýmýza deðinerek toplumun tüm kesimlerinde sigortalý çalýþmaya destek verilmesi konusunda farkýndalýk yaratmak istiyoruz. Kayýt dýþý
istihdamýn geniþlemesi, bir taraftan çalýþanlarýn
güvencesiz kalmasýna yol açarken, diðer taraftan da kayýtlý istihdam aleyhinde haksýz rekabete yol açmaktadýr.
Ýl Müdürlüklerimizde görevli arkadaþlarýmýzýn
da gayretiyle hep birlikte çalýþmalara katma deðer katacak tüm taraflarla iþ birliði içerisinde bir
çalýþma anlayýþý yürütüyoruz.
Kurum olarak verdiðimiz hizmetlerin iyileþtirmesi, prim teþviki uygulamalarý, veri paylaþýmýna dayalý çapraz denetimler, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalýþmalarý, yenilikçi uygulamalarýmýz ve tabii ki kayýt dýþý istihdamýn yoðun olduðu alanlarda hayata geçirdiðimiz projeler kayýt
dýþý istihdamýn düþürülmesine önemli katký sunmaktadýr.
Sosyal Güvenlik Reformunun hayata geçmesi ile birlikte atýlan önemli adýmlardan bir tanesi
de kayýtlý istihdamýn özendirilmesi ve bu bilincin
arttýrýlmasýna yönelik çalýþmalarýn önem kazanmasýdýr. Cezanýn yerini teþvikin, denetimin yerini rehberliðin aldýðý bir anlayýþý hayata geçirmeye çalýþtýk ve bilinçlendirme, farkýndalýk, etkin
rehberlik ve denetim faaliyetlerine öncelik vererek bu süreçte yüzde 50'lerde olan kayýt dýþý istihdam oraný bugün yüzde 30'lara kadar düþmüþtür."
(Sümeyra Özdoðan)

Sosyal Güvenlik Haftasý kutlanýyor
16. Sosyal Güvenlik Haftasý, tüm yurtta olduðu gibi Çorum'da da çeþitli etkinliklerle kutlanýyor. Çorum Sosyal Güvenlik
Kurumu Ýl Müdürlüðü tarafýndan organize
edilen etkinlik programý kapsamýnda ilk
olarak Atatürk Anýtý'na çelenk konuldu.
Törene, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Ýl Müdürü Duran Cesur, kurum yöneticileri ile kurum personeli katýldý.
SGK Ýl Müdürü Duran Cesur'un Atatürk Anýtý'na çelenk koymasýnýn ardýndan
tören, saygý duruþunda bulunulmasý ve
Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla devam etti.
Daha sonra Çorum Þehitliði ziyaret
edildi. Ardýndan Çorum Belediyesi'nde bir
ziyaret gerçekleþtirildi. Ýlk gün etkinlikleri,
sendika temsilcileriyle bir araya gelinmesinin ardýndan sona erdi.
(Zahide Yasemin Eðrigözlü)

DEVREN SATILIK iÞ YERi
-

Tanýnmýþ marka ve maðazalarýn güvenini kazanmýþ.
Potansiyel müþterisi olan,
Giyim maðazalarýna yakýn,
Þehrin merkezi yerinde bulunan,
Çamaþýrhane ve terzi makineleri ve malzemeleriyle birlikte
çok uygun fiyata saðlýk nedeniyle devren satýlýktýr.

Yeniyol Mahallesi Sepetci Sokak Ahmet Nalçacý Apartmaný No: 16/H ÇORUM
Telefon: 0535 680 30 48
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ÝSKiLiP’TE ORMAN
YANGINI KORKUTTU
Ýskilip ilçesinde çýkan orman yangýný Orman
Ýþletme Müdürlüðü ekiplerinin müdahalesiyle kýsa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Yivlik tepesinde bulunan ormanlýk alanda yangýn çýktý. Dumanlarýn
yükseldiðini gören vatandaþlar itfaiyeyi arayarak
haber verdi. Ýhbar üzerine olay yerine itfaiye ve
Orman Ýþletme Müdürlüðü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kýsa sürede müdahalesiyle yangýn kýsa
sürede kontrol altýna alýnarak söndürüldü. Yangýnla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor. (ÝHA)

Hükümete havaalaný eleþtirisi
Gelecek Partisi Çorum Ýl
Baþkaný Barýþ Coþgunsu, Çorum'a bir demiryolunu, bir havaalanýný çok gören AK Parti
iktidarýnýn, Rize-Artvin Havaalanýna 4,5 milyar TL harcadýðýný söyledi.
Rize ve Artvin illerinin toplam nüfusunun 500 bin civarýnda olduðunu ifade eden
Coþgunsu, nüfus yönünden
her iki þehrin bir Çorum etmediðini dile getirdi.
Yine bu iki þehrin toplam
yýllýk ihracat rakamýnýn 4 milyar TL olduðunu, Çorum'un

ise 35 milyar TL ihracat rakamýyla bölgesinin parlayan yýldýzý olduðunu vurgulayan
Coþgunsu, buna karþýn hak
ettiði yatýrýmlarý bir türlü alamadýðýna deðindi.
Çorum'un yatýrým konusunda hala üvey evlat muamelesi gördüðünü kaydeden
Barýþ
Coþgunsu,
"Çorum'umuza bir hýzlý treni, yük
treni ve havaalanýný bile çok
gören zihniyeti Gelecek Partisi
Ýl Teþkilatý olarak kýnýyoruz"
dedi.
Gelecek Partisi iktidarýnda

Çorum'un hak ettiði tüm yatýrýmlarý mutlaka alacaðýný belirten Coþgunsu, Çorum halkýndan kendi þehirlerine sahip
çýkmayan iktidarlara oy vermemelerini istedi.
Çorumlu vatandaþlarýn her
seçimde çantada keklik olarak
görüldüðünü ifade eden Barýþ
Coþgunsu, 2023 yýlý Haziran
ayýnda ya da erken yapýlacak
bir seçimde iktidara geleceklerini ve Çorum için Gelecek
günlerin çok güzel olacaðýný
da sözlerine ekledi.
(Haber Merkezi)

Baþkan Ahlatcý, çiftçi
temsilcileriyle görüþtü
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Ziraat
Odasý'ný ziyaret etti. Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, beraberinde Ýl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Ýl
Emniyet Müdürlüðü Baþmüfettiþi Ersan Akbaba
ve AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Yýlmaz Peker
ile birlikte Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan'ý

ziyaret etti. Ziyarette Mehmet Sayan ile bir süre
görüþen Baþkan Ahlatcý, Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladý, çiftçilerin sorun ve taleplerini dinledi. Baþkan Ahlatcý, "Emek ve alýn teri ile Ülkemiz için üreten, ekonomimize güç katan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun" diye konuþtu.
(Gizem Galatalý)

Barýþ Coþgunsu

Akaryakýta çifte zam geliyor
Döviz kuru ve petrol fiyatlarýndaki oynaklýk
nedeniyle akaryakýta bir zam daha geliyor.
Benzinin litresine 1 lira 68 kuruþ, LPG'ye ise
40 kuruþ zam gelecek. Fiyat artýþýnýn ardýndan benzinin litresi 23 lira sýnýrýna dayanacak,
LPG ise 11 liranýn üzerine çýkacak.
Brent petrolün varil fiyatýndaki dalgalanma
ve döviz kurunun etkisiyle akaryakýt fiyatlarý
sürekli deðiþkenlik göstermeye devam ediyor.
Piyasadaki bu oynaklýk pompaya zam ya da
indirim olarak yansýyor.
Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre; LPG'ye 40 kuruþ, benzine ise 1 lira 68 ku-

ruþ zam bekleniyor. Bu hafta içi gerçekleþmesi planlanan zamla benzinin litresi 23 lira sýnýrýna dayanacak, LPG ise 11 liranýn üzerine çýkacak.
Zammýn ardýndan Ýstanbul'da 21 lira 12
kuruþtan satýlan benzinin litresi 22 lira 80 kuruþ olacak. Benzinin litresi Ankara ve Ýzmir'de
21 lira 24 kuruþtan 22 lira 92 kuruþa çýkacak.
LPG'nin litresi ise Ýstanbul'da 10 lira 93 kuruþtan 11 lira 33 kuruþa yükselecek. LPG'nin
litresi Ankara'da 10 lira 98 kuruþtan 11 lira 38
kuruþa, Ýzmir'de ise 10 lira 76 kuruþtan 11 lira
16 kuruþa çýkacak.
(Haber Merkezi)

CHP'den Recep Gür'e ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Baþkaný
Mehmet Tahtasýz, Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ
Tokgöz ve parti yöneticileri, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði'nin (ÇESOB) genel kurulunda güven tazeleyerek tekrar birlik baþkaný
seçilen Recep Gür ve ekibine kutlama ziyaretinde bulundu.

Recep Gür ile bir süre sohbet eden Tahtasýz,
Tokgöz ve beraberindekiler, yeni dönemde baþarý dileklerini iletti.
Ziyarete ayrýca; Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Celal
Uysal, Ümit Er, Burhan Erdem, Ýl Genel Meclis
Üyeleri Yýldýz Bek, Suat Atalay, Özcan Çetin ve
Engin Demir katýldý.
(Haber Merkezi)

Baþkan Aþgýn’dan
yeni binaya ziyaret
Alaca Belediyesinden
gençlere deneme desteði
Alaca Belediyesi, TYT ve AYT
sýnavlarýna girecek olan öðrencilerin sýnava hazýrlanmasý için ilçede
deneme sýnavý gerçekleþtirdi.
Geçtiðimiz Cumartesi günü Þehit Nedim Tuðaltay Lisesi'nde gerçekleþtirilen TYT sýnavýna 188 öðrenci katýldý. Pazar günü yapýlan
AYT sýnavýna ise 169 öðrenci katýlým saðladý. 26 okul idarecisinin gözetmenliðinde gerçekleþtirilen sýnavlar ÖSYM'nin gerçekleþtirdiði
sistemde yapýldý.
SINAV ÖSYM KURALLARINDA GERÇEKLEÞTÝ
Alaca Belediyesinin destekleriyle, Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ve
okul idarecilerinin katkýlarýyla gerçekleþtirilen TYT ve AYT sýnavlarý
Alaca tarihinde ilk defa ÖSYM'nin
yapmýþ olduðu sýnav sisteminin kurallarý ile bir sýnav yapýldý. Sýnav öncesinde tüm öðrencilere sýnav giriþ
kimlik kartlarý hazýrlandý. Optik kaðýtlarý öðrenci isimleriyle hazýrlandý.

Öðrenci sýnava girdiðinde önünde
kendi adýna düzenlenmiþ optik kaðýdý, hangi gün, hangi saatte, hangi
okulda, hangi sýnýfta, hangi sýrada
sýnava gireceði ÖSYM sistemine
göre belirlenerek sýnavdan önce
öðrencilere gönderildi. Gerçekleþtirilen sýnavlarýn tüm finansmanlýðýný
ise Alaca Belediyesi karþýladý.
Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim
Þaltu, beraberinde Ýlçe Milli Eðitim
Müdürü Cengiz Kýlýnç ile birlikte sýnav öncesinde tüm salonlarý gezerek öðrencilere baþarýlar diledi.
"Gençlerimiz bizim geleceðimiz"
diyen Baþkan Þaltu, "Eðitim kurumlarýmýzýn her zaman yanýnda olduk.
Gençlerimizin sýnavlara daha iddialý hazýrlanmalarýný saðlamak adýna deneme sýnavý gerçekleþtirdik.
Sýnavlara katýlan tüm öðrencilere
teþekkür ediyorum. Ayrýca Ýlçe Milli
Eðitim Müdürlüðü ve okul idarecilerimize vermiþ olduklarý destekten
dolayý da teþekkür ediyorum" diye
konuþtu.
(Haber Merkezi)

Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, yeni Belediye Hizmet Binasý inþaatýnda incelemelerde bulundu.
Çorum'da beþ yýl önce yapýmýna baþlanan yeni
Belediye Hizmet Binasýnýn yapýmý hýzla devam
ediyor. Akþemseddin Caddesi üzerinde yapýmý devam eden yeni hizmet binasýnýn inþaatýný Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn ziyaret etti.
Baþkan Aþgýn'a Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Zübeyir Tuncel ve belediye yetkilileri de eþlik etti.
Ziyarette firma yetkilileriyle görüþen Baþkan Aþgýn, son durumla ilgili yüklenici firma yetkililerinden
bilgi aldý.
Öte yandan ikmal ihalesi yapýldýktan hemen
sonra çalýþmalarýný hýzlandýran yüklenici firma, eksik kalan iþleri tamamlamaya devam ediyor.
Geçtiðimiz Mart ayý Belediye Meclis Toplantýsýnda konuþan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Lemzi
Çöplü, binanýn Haziran ayýnda tamamlamayý hedeflediklerini söylemiþti.
(Sümeyra Özdoðan)
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Kiriþci: Öncelikli
olarak kendimiz
için üreteceðiz

‘Karþýmýzda idrak
yoksunu zihniyetler var'
AK Parti Milletvekili
Ahmet Sami Ceylan,
muhalefetin
kalelerinden birisi olan
Ýzmir'de konuþtu.

AK Parti Çorum Milletvekili ve
MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan,
çeþitli programlara katýlmak üzere
geldiði Ýzmir'de AK Parti Ýl Baþkanlýðýný ziyaret etti.
AK Parti Ýzmir Ýl Baþkaný Kerem
Ali Sürekli ve partililer tarafýndan
karþýlanan Milletvekili Ceylan, ilçe
baþkanlarý ve teþkilat üyeleri ile bir
araya geldi. AK Parti Ýzmir Ýl Baþkanlýðý binasýnda partililere hitap
eden Milletvekili Ceylan, Türkiye
gündemini deðerlendirdiði bir konuþma yaptý.
AK Parti davasýnda milleti yoldaþ olarak gördüklerini belirten Milletvekili Ceylan, "Bizim yoldaþýmýz
millettir, milletimizle beraber yürüdüðümüz müddetçe bizi yolumuzdan ayýrmaya kimsenin gücü yetmeyecektir" dedi.
Türkiye'yi Dünya'nýn en büyük
kalkýnmýþ ülkeleri arasýna olmasý
için çalýþtýklarýna vurgu yapan Milletvekili Ceylan, eski Türkiye hayaliyle yanýp tutuþanlarýn, kendilerinin
Türkiye'yi Dünya'nýn en büyük on
ekonomisinden biri haline getirme
çabalarýný anlamayacaklarýný söyledi.
Türkiye'ye kazandýrmak için deðil, kazanýlmýþ olaný yaðmalamak
için ellerini ovuþturanlarýn, bu ülke
için ancak kriz üretebileceðine vurgu yapan Milletvekili Ceylan, "Cumhuriyetimizin 1923'ten 2023'e kadarki sene caminin belirleyicisi hep
birlikte biz olduk. Geliþtirdiðimiz vizyonlarla tarihimizin sembol dönüm
noktalarý olacak 2053'ü ve 2071'de
Allah'ýn izniyle biz þekillendireceðiz" diye konuþtu.

"Topraða samimiyetle diktiðimiz
fidanlarýn meyveye durduðu güzel
günler bizi bekliyor" diyen Milletvekili Ceylan, dualarla aranan alýn teriyle bereketlenen mücadeleyle þereflenen zaferle taþlanan güzel
günlerin çok yakýnda olduðunu kaydetti.
Türkiye'ye en büyük düþmanlýðý
içerdeki münafýklarýn yaptýðýnýn altýný çizen Milletvekili Ceylan, "Ülkemiz ve milletimiz için en büyük düþman; bize dýþarýdan saldýran düþmanlar önce, onlarla dost olan ve
birlikte hareket eden içimizdeki münafýklardýr. Türkiye büyüdükçe müfteriler buruþacak, kalkýndýkça münafýklar buharlaþacak, gücüne güç
kattýkça müptezeller budanarak kö-

þe bucak kaçacaklardýr" þeklinde
konuþtu.
Karþýlarýnda tembel, bir þey
üretmeyen ve idrak yoksunu bir zihniyet olduðuna deðinen Milletvekili
Ceylan, "Türkiye 2023 hedeflerine
ve 2053 vizyonuna bunlara raðmen
ulaþacaktýr. Ülkemizin ufkunu açan,
Türkiye'nin son 20 yýlýna hizmetleriyle damga vuran, dik duruþu ve
kararlýlýðýyla ülkemize maddi manevi çað atlatan Cumhurbaþkanýmýz
Recep Tayyip Erdoðan'ýn liderliðinde hedeflerimize ulaþacaðýz" dedi.
Türkiye'de askeri darbeyle, post
modern darbeyle, vesayet odaklarýyla, e-muhtýralarla, sivil itaatsizle
meþru iktidara darbe yapma dönemi bittiðine iþaret eden Milletvekili

Ceylan, AK Parti döneminde milletin iradesinin sandýðýn gücünün
esas kýlýndýðýný ifade etti.
Milletvekili Ceylan, demokrasiyi
sürekli geliþtirerek, gençlere emanet edecekleri 2053 vizyonunun
rehberini, taþýyýcýsý haline dönüþtürmenin öncelikli sorumluluklarý olduðuna vurgu yaptý.
Ceylan'a AK Parti Ýzmir Ýl Baþkanlýðýný ziyaretimizde Ýl Baþkaný
Kerem Ali Sürekli, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný
Recep Tayyip Taslak, Ýl Kadýn Kollarý Baþkanvekili Reyhan Öztürk
eþlik etti.
Program sonunda AK Parti Ýzmir
Ýl teþkilat ile birlikte toplu fotoðraf
çektirildi.
(Çaðrý Uzun)

Tarým ve Orman Bakaný Kiriþci, fiyat istikrarý için öncelikli olarak kendimiz için üretim yapýlacaðýný, arz ve talebin birbirine
yaklaþtýrýlacaðýný anlattý.
Kiriþci, Türkiye'nin 30 milyar dolara dayanmýþ dýþ ticaretinin bulunduðunu, kendi
ülkesindeki vatandaþlarýný, geçici statüsündeki mültecileri, bu ülkeye gelen misafirleri
ve ihracatýyla yurt dýþýndakileri doyuran bir
üretici olduðunu anlatarak, "Ben bu eli öpülesi üreticilerimizin, tüm dünyadaki üreticilerin 14 Mayýs Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum." dedi.
"TARIMSAL DESTEKLER
30 MÝLYAR LÝRAYA DAYANDI"
Bakan Kiriþci, tarýmsal desteklere deðinerek, 2002 yýlýnda 1,8 milyar lira olan tarýmsal desteklerin 30 milyar liraya dayandýðýný, bunun doðrudan destekler olduðunu,
dolaylý olarak üretimin, miktar, kalite, kadýn
ve genç istihdamý ile ilgili saðlanan desteklerin Türkiye'de tarým sektörünü önemli düzeylere ulaþtýrdýðýný söyledi. Kiriþci, eðer
üretilmezse, cepteki paranýn alým gücünün
sýfýr, eldeki teknolojinin kabiliyetinin sýfýr olduðunu belirterek, mutlaka üretmek durumunda olunduðunu dile getirdi.
Türkiye'nin üretiminin odaklanacaðý ilk
noktanýn, 85 milyon nüfus, bu ülkede bulunup beklentileri olanlar ve bu ülkeye misafir olarak davet edilenlerin ihtiyaçlarýný karþýlamak olduðunu vurgulayan Kiriþci, "Bitkisel üretim tarafýnda un, yað, þeker, hayvansal üretim tarafýnda et, süt, yumurta gerçekten stratejik ürünlerdir. Mutlak surette
stratejik ürünlere; yumurtaya, yaðlý tohumlara, baklagillere, þeker pancarýna bitkisel
üretimde ayrý bir ehemmiyet vermek, hayvansal üretimde de et, süt, yumurtaya destek olmak durumundayýz. Bunlara destek
olduk, bu dönemde daha fazla destek olacaðýz." þeklinde konuþtu.
"BU ÜLKEDE ARZ ÝLE TALEBÝ
BÝRBÝRÝNE YAKLAÞTIRACAÐIZ"
Kiriþci, sunduklarý desteklerin sayýca biraz fazla olduðunu, bu desteklerde bir sadeleþtirmeye gideceklerini anlatarak, aylýk, dönemlik, sezonluk, üretim ve hasat dönemlerine denk gelen destekler sunacaklarýný
kaydetti. Desteklemenin yönlendirici etkisinin olmasý gerektiðine iþaret eden Kiriþci,
tarým sektörünün bu konuda en fazla olumsuz etkilenen sektör olduðunu dile getirdi.
Bakan Kiriþci, arz ve talebin birbirine
yaklaþtýrýlmasý gerektiðini belirterek, "Biz
öncelikli olarak kendimiz için üreteceðiz, bu
ülkede arz ile talebi birbirine yaklaþtýracaðýz. Bu durum fiyat istikrarýný da beraberinde getirecektir." dedi.
(Haber Merkezi)

Gelecek Partisi'nden
engelli bireylere ziyaret
Gelecek Partisi Çorum Ýl
Baþkaný Barýþ Coþgunsu, engelli vatandaþlarýn temel hak
ve özgürlüklerden, mevcut imkan ve fýrsatlardan tam ve eþit
þekilde yararlanmalarý ve topluma etkin bir þekilde katýlýmlarýnýn saðlanmasýnýn tüm
toplumun görev ve sorumluluðunda olduðunu söyledi.
Gelecek Partisi Ýl Baþkaný
Barýþ Coþgunsu, 10-16 Mayýs
Engelliler Haftasý münasebetiyle Çorum'da faaliyet gösteren çeþitli rehabilitasyon merkezlerini ziyaret etti.
Coþgunsu'ya ziyaretlerde
Merkez Ýlçe Baþkaný Muhammed Taha Derin, Kadýn Kollarý

Ýl Baþkaný Selma Bayrakdar ve
bazý parti yöneticileri eþlik etti.
Ziyaretlerin ardýndan bir
açýklama yapan Barýþ Coþgunsu, her saðlýklý insanýn bir
engelli adayý olduðunun unutulmamasý gerektiðini dile getirerek, "Engelli vatandaþlarýmýza destek olmak, hizmetlerinde bulunmak her þeyden
önce bir gönül iþidir.
Dolayýsýyla engelli vatandaþlarýmýzýn ihtiyaçlarýný doðru tespit etmek, seslerini daha
çok duymak ve duyurmak, sorunlarýna kalýcý çözümler üretmek, toplumsal baðlarýmýzý
kuvvetlendirmek ve gönül
köprüleri tesis etmek adýna

son derece önem arz etmektedir.
Özellikle son yýllarda spordan sanata, eðitimden çalýþma hayatýna ve siyasete kadar hemen her alanda önemli
baþarýlara imza atan engelli
vatandaþlarýmýzýn bu azim ve
özgüvenleri her türlü takdiri
fazlasýyla hak etmektedir.
Unutulmamalýdýr ki her saðlýklý insan bir engelli adayýdýr.
Bu duygu ve düþüncelerle
10-16 Mayýs Engelliler Haftasýný kutluyor, tüm engelli vatandaþlarýmýza ve ailelerine
saðlýklý, mutlu ve huzurlu bir
hayat diliyorum" dedi.
(Gizem Galatalý)

Kaya: Üretici çoban
bulmakta zorlanýyor
DEVA Partisi Genel Merkez yöneticileri ve il teþkilatý,
Çorum Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiriciler Birliði'ni ziyaret etti.
DEVA Partisi Genel Baþkan Baþdanýþmaný Ali Ýhsan
Merdanoðlu, Kurucu ve Disiplin Kurulu Üyesi Abdurrahim
Aksoy ve Kurucu Üye Prof. Dr.
Ýhsan Günaydýn, beraberlerinde DEVA Parti Çorum Ýl Baþkaný Elvan Can Çabuk, Merkez ilçe Baþkaný Þerafettin
Ahýskalý ve yönetim kurulu
üyeleriyle birlikte
Çorum Ýli Damýzlýk Sýðýr
Yetiþtiriciler Birliði Baþkaný Yýlmaz Kaya'yý ziyaret etti.
Ziyarette üreticinin sorunlarý masaya yatýrýldý.
"ÇOBAN VE
PERSONEL BULMAKTA
ZORLANIYORUZ"
Üreticilerin çoban ve personel bulmakta zorlandýðýný
vurgulayan Yýlmaz Kaya, Çift-

liklerde çalýþtýracak kendi vatandaþlarýmýzdan çoban ve
personel bulmakta zorlandýðýmýzdan dolayý, bu ihtiyacý
%80'ni Afgan ve diðer yabancý
vatandaþlardan karþýlamak
zorunda kalýyoruz. Halkýmýzý
teþviklerle Kýrsala yönlendirerek ekonominin temeli olan tarým ve hayvancýlýðý da canlandýrmamýz gerekmekte" þeklinde konuþtu.
TALEPLERÝ SIRALADI
Üreticilerin taleplerinden
bahseden Kaya, "Kaba Yem
Üretimi mutlaka desteklenmeli. Sözleþmeli tarým geliþtirilmeli ve Alým garantili fiyat belirlenmeli. Destekler; Ürün
bazlý verilmeli. Ekim yerlerinde Havza bazlý destekler verilmeli. Bakanlýk bünyesindeki
Tarým personeli sahada üreticinin yanýnda olmalý ve onlarý
doðru yönlendirmeli, sahada
aktif olmalýlar. Sivil Toplum Ör-

gütleri desteklenmeli ve devlet
denetlemeli. Kooperatifleþme
devlet tarafýndan teþvik edilmeli ve denetlenmeli. Arazi
Toplulaþtýrmalarý hýzlandýrýlmalý. Bahçe sulamalarý kontrol
edilmeli. Su kaynaklarýnýn kullanýmý ve paylaþýmý planlý yapýlmalý" dedi.
"SÜTÜN 9 LÝRA
OLMASI GEREKÝYOR"
Kaya, konuþmasýný þöyle
sürdürdü:
"Süt -Yem Paritesi 1,5 olmalý. Bugünkü fiyatlardan sütün fiyatý 9 TL olmasý gerekiyor. Tüketicinin alým gücü düþtüðünden Tüketiciyide düþünülerek Devlet orta yolu bulmasý gerekli. Þu an güncellenen süt fiyatý bugünkü maliyetlerle idare ediyor ama çok
geç kalýndý. Bugün açýklanan
fiyatýn yýlbaþýnda olmasý gerekiyordu. Girdi maliyetleri düþürülmesi gerekli." (Çaðrý Uzun)
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Hitit Üniversitesi tarafýndan bu yýl 8'ncisi düzenlenen Hitit Öðrenci Kongresi baþladý. Kongre boyunca sosyal, spor,
saðlýk, mühendislik, fen ve Ýslami bilimler ile güzel sanatlar alanýnda 40'dan fazla oturumda 215 bildiri sunulacak.

‘ÖÐRENCiLERiN ARAÞTIRMACI
KiMLiKLERi ORTAYA ÇIKIYOR'
Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý
Prof. Dr. Nurcan Baykam, Öðrenci
Kongreleri ile birlikte öðrencilerin
araþtýrmacý kimliklerinin ortaya çýktýðýný söyledi.
Hitit Üniversitesi tarafýndan düzenlenen Hitit Öðrenci Kongresi'nin açýlýþ
programý gerçekleþtirildi. Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu gerçekleþtirilen
programa, Hitit Üniversitesi Rektör
Yardýmcýsý Prof. Dr. Nurcan Baykam,
Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilim
Fakültesi Dekan Yardýmcýsý, Kongre
Dönem Baþkaný Prof. Dr. Sabiha Kýlýç,
öðretim üyeleri ile öðrenciler katýldý.
Saygý duruþunda bulunulmasý ve
Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan program, Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi
Öðretim Üyelerinin müzik
dinletisiyle devam etti.
"TÜRKÝYE'NÝN
HER YERÝNDEN
BÝLDÝRÝLER
GÖNDERÝLDÝ"
Ardýndan programda bir konuþma yapan Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve
Ýdari Bilim Fakültesi
Dekan Yardýmcýsý, Kongre Dönem Baþkaný Prof.
Dr. Sabiha Kýlýç, "Bilgi paylaþtýkça çoðalan bir hazinedir. Bildiklerimizi
anlatmak, tartýþmak ve analiz etmek
hem fikir dünyamýzý aydýnlatýr hem de
yeni fikirlerin ortaya çýkmasýna hizmet
eder. Bu kapsamda genç öðrenci arkadaþlarýmýzýn akademik çalýþmalarýnýn tartýþýlmasýna vesile olan böyle bir
etkinliðin düzenlenmesine aracýlýk etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.
Türkiye'nin her yerinden kongreye
katýlým için bildirim gönderildiðini belir-

ten Sabiha Kýlýç, "Akademik
çalýþmalarýn
tartýþýldýðý bilimsel etkinlikler
siz deðerli katýlýmcýlara mevcut
çalýþmalarýnýzý akademik dünyaya tanýtma
fýrsatý sunmaktadýr. Ortak bilimsel çalýþmalar gerçekleþtirebilmek
bu çalýþmalarýn bulgularýný kalabalýk
gruplar önünde sunmak tartýþýlmasýný
ve deðerlendirilmesini saðlamak hem
bir sonraki çalýþmalarýnýz için sizi teþvik eder hem de çalýþmalarýnýzda olabilecek eksik ve hatalarý da görmenizi
saðlar. Bu sayede bilimsel geliþiminize de katký sunulmuþ olur. Bu yýl 8. sini düzenlediðimiz kongremizin pandemi süreci sonrasýnda açýlýþ oturumunu yüz yüze yapma kararýný aldýk. Öð-

leden sonra online oturumlar ile devam edecek olan ve dört gün sürecek
olan etkinliðimize ülkemizin farklý üniversitelerinden çok sayýda bildiri gönderildi. Ayrýca geçen sene olduðu gibi
bu sende birer üniversite adayý olan
öðrencilerden de yine lise öðrencilerimizden de katýlýmlar gerçekleþtirildi.
Hem üniversitemize bildiri gönderen
öðrencilerimize teþekkür ediyorum
hem de birer üniversite öðrencisi adayý olan lise öðrencilerimize ve onlarýn
öðretmenlerine de katýlýmlarýndan dolayý çok teþekkür ediyorum. Kongremizin düzenlenmesinde emeði geçen
herkese teþekkür ediyor tüm katýlýmcýlara sunumlarýnda baþarýlar diliyorum" ifadelerini kullandý.
"AMAÇ ARAÞTIRMACI KÝÞÝLÝKLERÝN ORTAYA ÇIKMASI"
Daha sonra kürsüye çýkan Rektör

Ya r d ý m c ý s ý
Prof. Dr. Nurcan
Baykam
ise kongrenin
amacýnýn öðrencileri cesaretlendirip araþtýrmacý kiþiliklerinin ortaya çýkmasý olduðunu, bu sayede hem kiþisel hem de mesleki becerilerin öðrencilik döneminde
arttýðýný ifade etti.
Baykam, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi:
"Bugüne kadar baþarýyla gerçekleþtirilen ve gerçekten yoðun ilgi gören öðrenci kongrelerimizin sekizincisini hep birlikte gerçekleþtirmek üzere
bir aradayýz. Bu yýl ki program içinde
gerçekten çok yoðun ve titiz bir çalýþma gerçekleþtirildi ve güzel bir program hazýrlandý. Sonuçta ülkemizden

DOKUZ iLÇEDE iLK!
Cumhurbaþkanlýðý kararýyla
Çorum’un dokuz ilçesi devlet yatýrýmlarý ve teþviklerinden öncelikli
olarak yararlanacak. Karar kapsamýnda ayat, Kargý, Laçin, Dodurga, Oðuzlar Uðurludað, Mecitözü,
Boðazkale, Ortaköy’de vergi muafiyetleri, yatýrým teþvikleri gibi
destekler verilecek.
AK Parti Milletvekili ve MKYK
Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Cumhurbaþkanlýðý kararýyla Çorum'un
Bayat, Kargý, Laçin, Dodurga,
Oðuzlar, Uðurludað, Mecitözü,
Boðazkale ve Ortaköy ilçelerinin
devlet yatýrýmlarý ve teþviklerinden öncelikli olarak yararlanacaðýný açýkladý. Milletvekili Ceylan,
"Yatýrýmlarda Devlet Yardýmlarý

Ahmet Sami Ceylan

Hakkýnda Karar kapsamýnda
Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip
Erdoðan'ýn tensipleriyle yapýlan
deðiþiklikle Çorum ilimiz ilk kez ilçe bazlý teþvik sistemine dâhil
edildi. Resmi Gazetede yayýmlanan Cumhurbaþkanýmýz Sn Re-

Yusuf Ahlatcý

cep Tayyip Erdoðan imzalý kararla
Çorum ilimizde Bayat, Kargý, Laçin, Dodurga, Oðuzlar Uðurludað,
Mecitözü, Boðazkale, Ortaköy ilçelerimiz devlet yatýrým ve teþviklerinden ayrýcalýklý ve öncelikli
olarak yararlanacaklar" dedi.

AHLATCI DESTEÐÝN
DETAYLARINI
PAYLAÞTI
Desteðin detaylarýný paylaþan
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý ise "Organize Sanayi Bölgesi
olmasýna bakmaksýzýn bu ilçelerimizde yapýlacak yatýrýmlar 6.bölge desteklerinden yararlanacak.
Yapýlacak yatýrýmlar, toplam yatýrým tutarýnýn % 50'si oranýnda vergilerini % 90 indirimli ödeyecek.
10 yýl boyunca çalýþanlarýna SGK
Ýþveren Hissesi desteklerinden
yararlanma hakký verilecek. Yatýrýmýn finansmanýnda 7 puanlýk faiz
indiriminden yararlanma imkâný
sunulacak. 5 milyon TL tutarýnda
100 kiþiye istihdam yaratacak bir
yatýrýma 10 yýl sonunda minumum
13 milyon TL devlet desteði saðlanacaktýr" diye konuþtu.
DESTEK VE
TEÞVÝKLER
NELER?
Bu kapsamda ilçelerde gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnasý, vergi indirimi, sigorta primi iþveren hissesi desteði, yatýrým yeri
tahsisi, kâr payý desteði, gelir vergisi stopajý desteði, sigorta primi
desteði gibi teþvik sistemi ve destek unsurlarýndan yararlanacak.
(Zahide Yasemin Eðrigözlü)

62 si üniversite olmak üzere toplam
67 kurumdan farklý alanlardan olmak
üzere 7 si de lise öðrencisi olan 418
katýlýmcý sunulmaya deðer bundan
215 bildiri ile çok deðerli çalýþmalarýný,
bulgularýný, verilerini belirlenen oturumlarda tüm katýlýmcýlar ile paylaþacaklar.
Bildiðimiz üzere günümüzde eðitimde artýk esas olan ARGE yani araþtýrma geliþtirme alýþkanlýðý geliþtirerek
mevcut bilgileri kullanma yetisi kazanmak. Bu esas üzerinde ön lisans, lisans , yüksek lisans ve hatta orta öðretim müfredatlarýndaki sadece teorik
ve pratik eðitim modülleri mesleki ve
bilimsel geliþimde bazen yeterli olamayabilmekte. Bu süreçte yenilikleri,
bilinmeyenleri, araþtýrma kabiliyeti
edinmek çok daha baþarýlý
mezuniyet sonrasýnda
da ne istediðini bilen
hedefi belli olan ve
giriþimci mezunlarýn yetiþmesine
neden olmaktadýr.
Ýþte bu kongrelerinde bu amaca
büyük oranda hizmet ettiðini ve öðrencilerimizi cesaretlendirip, araþtýrmacý kiþiliklerini ortaya çýkartmalarýný saðladýklarýný
yine prezantasyon yeteneklerini
geliþtirdiklerini, hem kiþisel hem de
mesleki becerilerini öðrencilik döneminde arttýrdýðýný görüyoruz ve sonuçta da mezuniyet sonrasýnda çok
daha baþarýlý olduklarýný görüyoruz."
Konuþmalarýn ardýndan sunumlara
geçildi. Kongre boyunca sosyal, spor,
saðlýk, mühendislik, fen ve islami bilimler ile güzel sanatlar alanýnda
40'dan fazla oturumda 215 bildiri sunulacaðý ifade edildi.
(Çaðrý Uzun-Gizem Galatalý)

Dar gelirlinin konuta
ulaþmasý için formül
Türkiye Müteahhitler Birliði (TMB) Baþkaný Erdal Eren, açýklanan konut paketiyle ilgili deðerlendirmelerde bulunarak, dar gelirli vatandaþlarýn konut alabilmesi için bir formül önerdi. Eren, yýlda en
az 830 bin konut üretilmesi gerektiðini söyleyerek,
"Kamu, hazine arazilerini arsa haline getirip, müteahhitlere düþük maliyetler ile verirse daha uygun fiyata konut üretilir" dedi.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn
açýkladýðý konut paketinin ardýndan konut sektöründeki temsilcilerden deðerlendirmeler gelmeye
devam ediyor. Türkiye Müteahhitler Birliði (TMB)
Baþkaný Erdal Eren, dar gelirli vatandaþlarýn ucuz
konutlara ulaþabilmesi için önerilerde bulundu.
FÝYATLAR DAR GELÝRLÝNÝN
ULAÞAMAYACAÐI RAKAMLARA GELDÝ
Baþkan Eren, açýklanan konut paketini olumlu
bulduklarýný belirterek "Konut satýþlarýna ivme kazandýracak. Yýlda en az 850 bin konut yapýlmasý
gerekiyor. Ancak 3-4 yýldýr 400-450 binin üzerine
çýkamadý. Dar gelirlinin ulaþamayacaðý rakamlara
geldi konut fiyatlarý. Kamu, hazine arazilerini arsa
haline getirip, müteahhitlere düþük maliyetler ile
verirse daha uygun fiyata konut üretilir." dedi.
YURTDIÞI PAZARI DARALDI
TMB Baþkaný Erdal Eren, yurtdýþý pazarýnýn
daraldýðýna dikkat çekerek, "Yüzde 6.1 istihdamda doðrudan pay var. Yurtdýþý müteahhitlik hizmetlerinde en yüksek rakam 31.6 milyar dolarla
2012'de gerçekleþti. Sonrasýnda petrol fiyatlarýndaki düþüþ ile yurtdýþý iþleri azaldý. Pandemi ile 15
milyar dolara kadar düþtü. Uluslararasý pazarlardaki meslektaþlarým atýlým yaptý. 2021'i 30.7 milyar dolarlýk iþ hacmi ile bitirdik. Orta vadede 50
milyar dolar, 10 yýlda ise 100 milyar dolarlýk iþ üstlenebiliriz diyoruz. Bu da iþ yaptýðýmýz ülkelerle
iliþkilerin geliþtirilmesi sayesinde olur" ifadelerini
kullandý.
(Haber Merkezi)
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Saðlýklý yaþam için yürüdüler
Sungurlu'da Ýlçe Saðlýk Müdürlüðü ve Fatih
Ortaokulu tarafýndan organize edilen saðlýklý yaþam yürüyüþü gerçekleþtirildi.
Ýlçe Saðlýk Müdürlüðü önünden baþlayan yürüyüþ, Atatürk Meydaný'nda son bulurken, öðrenciler çeþitli pankartlar açarak obeziteye dikkat çektiler. Yürüyüþ sonunda Ýlçe Saðlýk Müdürlüðü personeli Atatürk Meydaný'nda stant kurdu.
Stantta çölyak günü, astým ve hipertansiyon
günleri ile ilgili vatandaþlara bilgilendirici broþürler daðýtýlarak tansiyon ve kilo ölçümleri yapýldý.
Etkinlik çerçevesinde ayrýca KKKA hastalýðý
hakkýnda broþürler de verilerek vatandaþlar bilgilendirildi.
(ÝHA)

BAÞ AÐRISINA
ÝYÝ GELEN BÝTKÝLER

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:29
05:15
12:44
16:38
19:59
21:38

TARiHTE BUGÜN
1967- Ýmam-hatip okullarýný bitirenlere üniversitelere girme hakký tanýndý.
1969- Ýstanbul Toptaþý Cezaevi'nde 500 mahkum af isteðiyle açlýk grevine baþladý.
1971- Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi
(THKP-C ) üyesi dört kiþi Ýsrail'in Ýstanbul Baþkonsolosu Efraim Elrom'u kaçýrdý. Eylemciler, 20
Mayýs gününe kadar cezaevlerindeki bütün devrimcilerin serbest býrakýlmasýný istediler. Hükümet pazarlýk yapmayacaðýný açýkladý.
1972- Demiryollarýnýn 991 milyon lirayla zarar
rekoru kýrdýðý açýklandý.
1973- Türkiye Komünist Partisi- Marksist Leninist (TKP-ML) ve Türkiye Ýþçi Köylü Ordusu'nun
(TÝKKO) kurucusu Ýbrahim Kaypakkaya sýkýyönetimde gözaltýnda bulunduðu sýrada gördüðü
iþkenceler sonucunda öldü.
1976- Batman ve Malatya'da Petrol-Ýþ üyesi 5
bin iþçi grevde.
1980- Galatasaray'lý ünlü futbolcu ve teknik yönetmen "Baba Gündüz" Gündüz Kýlýç.
1983- Savcý Doðan Öz'ü 1978'de Ankara'da öldürmekten sanýk Ýbrahim Çiftçi beraat etti.
1983- Türkiye Ýþçi Partisi (TÝP) üyesi yedi gencin öldürüldüðü Bahçelievler katliamý davasý sonuçlandý. Ýki sanýk idam, iki sanýk da 15'er yýl hapis cezasýna çarptýrýldý.
1987- Ýstanbul'da 80'li yýllarýn ilk kitlesel kadýn
yürüyüþü "Dayaða Karþý Dayanýþma Yürüyüþü"
yapýldý. Yürüyüþe iki binden fazla kadýn coþkuyla
katýldý.
1994- Ýstanbul Savaþ Karþýtlarý Derneði kapatýldý.
1995- Hava-Ýþ sendikasý baþkaný Atilay Ayçin
bir konuþmasýnda bölücülük yaptýðý iddiasýyla
yargýlandý, 1yýl 8 ay hapis cezasýna çarptýrýldý ve
tutuklandý.
1996- Yaþar Kemal'e Ýspanya'da Uluslararasý
Katalonya Ödülü verildi.
1997- "Barýþ Ýçin Bir Milyon Ýmza" giriþiminin
topladýðý imzalar Meclis'e iletildi.
2000- Doçent Doktor Bahriye Üçok ile Muammer Aksoy'un öldürülmesi olayýna karýþan 4 kiþinin yakalandýðý açýklandý.
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YIL: 5 / SAYI: 2096

Ýmtiyaz Sahibi: Mahmut

Emin SÖYLEMEZ

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr

Ömer Faruk SÖYLEMEZ

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

Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

Ali Ceylani KOLAÇ

Tel&Fax:
0364 224 29 65 - 0364 225 36 50

kep:
mahmutemin.soylemez@hs01.kep.tr

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

Baský:
Ýhlas Gazetecilik A.Þ.
Saracalar Mh. 57. Cd. No: 21/A
Akyurt/ANKARA
Tel: 0312 351 83 10

Bayi Daðýtým: Çaðrý Daðýtým
Adres: Osmancýk Cad.
Ölçek Ýþmerkezi No: 27/46
ÇORUM

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
7 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
40 TL
Kongre Ýlanlarý
200 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
700 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
350 TL
Tam sayfa reklam
1.250 TL
Yarým sayfa reklam
700 TL
Çeyrek sayfa reklam
400 TL

ABONE FÝYATLARI
Yýllýk: 300 TL 6 Aylýk : 175 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 450 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 250 TL
Yurt Dýþý Yýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 125 EURO
Organize Sanayi Yýllýk: 350 TL Organize Sanayi 6 Aylýk: 200 TL

ÇORUM MERKEZ ÝKBALEVLERÝ ANAOKULU
BAKIM VE ONARIMI ÝNÞAATI
ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ
Çorum Merkez Ýkbalevleri Anaokulu bakým ve onarýmý inþaatý yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alýnacaktýr. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN
: 2022/483753
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE
ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ
b) Adresi
: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No:167 19100 ÇORUM
MERKEZ/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642257400-315 - 3642245015
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanýlarak indirilebileceði
internet sayfasý
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Adý
: Çorum Merkez Ýkbalevleri Anaokulu bakým ve onarýmý
inþaatý
b) Niteliði, türü ve miktarý
: 1 adet bakým ve onarýmý inþaatý iþi.
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde
bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer
: Çorum Merkez Ýkbalevleri Anaokulu Binasý.
ç) Süresi/teslim tarihi
: Yer tesliminden itibaren 45 (KýrkBeþ) takvim günüdür.
d) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.05.2022 - 10:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Müdürlüðü Toplantý Salonu
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý
unsurlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kiþilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklýk oranlarýna (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularýna iliþkin bilgiler idarece EKAP'tan alýnýr.
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere
yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir
tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr
kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri:
Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin
% 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve
mimarlýk bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
YAPIM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLERE DAÝR
TEBLÝÐÝNDE YER ALAN B III GRUB ÝÞLER VEYA BU ÝÞLERLE ÝLGÝLÝ ONARIM VE TAMAMLAMA
ÝÞLERÝ KABUL EDÝLECEKTÝR.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Ýnþaat Mühendisliði veya Mimarlýk
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarýn,
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine
ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1
Sýnýr deðerin altýnda teklif sunan isteklilerin teklifleri açýklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Not: Söz konusu iþin yer teslimi okullarýn eðitim öðretime kapandýðý tarih olan 17 Haziran 2022 tarihi itibari ile yapýlarak iþe baþlanýlacaktýr.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
BASIN: 1622118

Baþ aðrýsý, her yaþta
görülebilen ve birçok kiþinin tecrübe ettiði, çeþitli rahatsýzlýklara baðlý
olarak ve ya yaþam tarzýndan kaynaklý ortaya çýkabilen, sýk rastlanan bir rahatsýzlýk türüdür. Sinüzit, migren gibi
hastalýklar yoðun baþ aðrýsý yaratabileceði gibi, sürekli gürültülü ortamlarda
bulunmak, çalýþmak ve ya aþýrý þekilde
zihni yoran uðraþlarla ilgilenmek de baþ
aðrýsý oluþturabilir. Duruma göre kronik,
sürekli olabileceði gibi geçici olarak da
tekrarlanabilir.
Týbbi çalýþmalar aracýlýðýyla elde
edilmiþ olan, baþ aðrýsý ile mücadelede
etkin rol oynayan bir çok ilaç üretilmiþtir.
Bu ilaçlarýn en yaygýn þekilde bilinenleri;
aðrý kesici haplar, kapsüller ve tabletler
sýralanabilir. Hastanýn durumuna göre
uzmanlar tarafýndan belirlenen aralýklarla ve miktarlarda alýnmasý gereken medikal içerikler çoðu zaman iþe yaramaktadýrlar ancak bunlarýn dýþýnda rahatsýzlýðýn yok edilebilmesi ve ya hafifletilebilmesi adýna alternatif olarak yararlanýlabilecek, kimyasal madde içermeyen, tamamen doðal diðer bir seçenek ise bitki
türleridir. Modern týp öncesi de sýkça çeþitli tedaviler için kullanýlan bitkiler, özellikle aðrý türlerinin giderilebilmesi amacýyla da kullanýlmaktadýr.
Baþ aðrýna iyi gelen bitkiler ise þu þekilde sýralanabilir:
KEDÝ OTU: Yatýþtýrýcý ve sakinleþtirici etkisi ile bilinen kedi otu, baþ aðrýsý
için de yararlý bir bitkidir. Günümüzde bir
çok tablet, hap ve bitki özlü çay içerisine
de katýlan bu bitki çeþidi rahatsýzlýðýn
yatýþtýrýlabilmesi adýna baþvurulabilecek
baþlýca bitki türlerinden biridir.
SARI KANTARON: Özellikle doðal
anti-depresan olarak bilinen bu bitki türü
moral bozukluðu, motivasyon eksikliði,
vb. semptomlara karþý etki eden ilaçlarýn
içerisinde kullanýlmaktadýr. Baþ aðrýsý
açýsýndan rahatlatýcý bir etkiye sahip
olan sarý kantaron çay formunda tüketilebilir.
ZENCEFÝL: Baþ aðrýlarý için yararlanýlabilecek diðer bir bitki çeþidi ise zencefildir. Diðer bitkisel içeriklerden farklý
olarak zencefil baþ aðrýsýný geçirmek
deðil de önlemek amacýyla kullanýlabilir.
Mide sancýlarý için de oldukça yararlý bir
bitki türüdür.
NANE: Nane, baþ aðrýsý için çay
þeklinde deðil de yað olarak kullanýlmalý, aðrýyan noktalara yüzeysel þekilde,
sürülerek uygulanmalýdýr. Bilimsel bir
kanýtý olmasa da bu uygulama þeklinin
rahatlatýcý bir etkisi olduðu iddia edilmektedir.

BEL AÐRISININ ÝLACI:
PATATES SUYU
Patatesi kaynatarak elde ettiðiniz suyu soðutup için, bel aðrýsýndan kurtulun.
Yalnýz patatesi kaynatmadan önce üzerindeki siyah lekelerden iyice arýndýn. Ýki
haftada bir de bu suyu içmeye ara verin.
Her üç kiþiden birinin þikâyeti olan
bel aðrýsý ve romatizmadan kurtulmanýn
bitkisel yolu patates suyu içmekten geçiyor. Patatesin faydalarýnýn bu kadar ile
sýnýrlý kalmadýðýný dile getiren fitoterapi
uzmanlarý “Patates suyunun faydalarý
arasýnda gastrit, kolik ve mide ülserleri
ile kalp hastalýklarý gibi çeþitli hastalýklar
gösterilmektedir. Patates suyunun saçlara ve cilde de iyi geldiðine iliþkin veriler bulunmaktadýr.
MÝDE YANMASINI GEÇÝRÝYOR
Patates suyu çok iyi bir antiinflamatuvardýr. Bel, sýrt ve eklem aðrýlarýnýn giderilmesinde etkilidir. Gut hastalýðýnda
faydalýdýr. Patates suyu vücudun her
bölgesinde dolaþýmýn iyileþmesine yardýmcý olur. Özellikle sabahlarý aç karnýna içilmesi önerilir. Patates suyu sindirim
sisteminin saðlýklý iþleyiþine yardýmcý
olur. Kabýzlýk, ishal, þiþkinlik, mide yanmasý ve hazýmsýzlýk gibi problemlere
karþý etkilidir.
SABAH AÇ KARNINA ÝÇÝLÝRSE!
Sabahlarý içilen patates suyunun reflü
hastalarýna iyi geldiði yönünde veriler bulunmaktadýr. Patates suyu vücuttan zararlý maddelerin atýlmasýna yardýmcý olur.
Karaciðerin ve safranýn temizlenmesinde
faydalýdýr. Ýdrar yollarýnda taþ oluþumunu
da azaltýr. Saç köklerini besler, daha gür
ve saðlýklý saçlara kavuþmanýza katký
saðlar. Bunun için patates suyunu, yumurta aký ve bal ile karýþtýrýp saçlarýnýza
uygulayýn ye yarým saat sonra saçlarýnýzý
þampuan ile durulayýn” diyor.
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ALTIN KEMERLi PEHLiVANLAR
ÇORUM'A GELiYOR
Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenecek organizasyonda altýn kemerli pehlivanlar Çorum'da güreþecek.
Çorum Belediyesi spor etkinliklerine ara vermeden devam ediyor. 2022 yýlýnýn baþýndan bu yana farklý branþ-

larda Türkiye þampiyonalarýna ev sahipliði yapan Çorum
Belediyesi, bu kez yaðlý güreþ
organizasyonu düzenliyor.
21 Mayýs Cumartesi günü
Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumu'nda düzenlenecek organizasyona Ali Gürbüz, Or-

han Okulu, Fatih Atlý, Mehmet
Yeþil Yeþil, Ünal Karaman,
Serhat Gökmen ve Faruk Akkoyun gibi altýn kemerli baþpehlivanlar katýlacak.
32 BAÞPEHLÝVAN
KATILACAK

Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn, 32 baþpehlivanýn katýlacaðý organizasyona
tüm Çorum halkýný davet etti.
Organizasyon için "Karadeniz'in Kýrkpýnar'ý olacak" diyen Belediye Baþkaný Halil
Ýbrahim Aþgýn, "Geleneksel
olarak düzenlenen yaðlý güreþler, 21 Mayýs Cumartesi
günü kaldýðý yerden devam
edecek. Düzenlenecek organizasyona geçtiðimiz yýllarda
hayatýný kaybeden Dünya ve
Olimpiyat Þampiyonu hemþehrimiz Tevfik Kýþ'ýn adýný
verdik. Birbirinden yiðit 32
Baþpehlivan ve tüm boylarda
pehlivanlarýmýzýn güreþ tutacaðý ve Karadeniz'in Kýrkpýnar'ý büyüklüðünde olacak
müsabakalarýmýza bekliyoruz" þeklinde konuþtu.
(Abdulkadir Söylemez)

ÇORUM MERKEZ BAÞÖÐRETMEN
ATATÜRK ÝLKOKULU VE TOKÝ ÞHT ÞÜKRÜ
ÖZYOL ÝLKOKULU ONARIM ÝNÞAATI
ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ
Çorum Merkez Baþöðretmen Atatürk Ýlkokulu ve TOKÝ Þht Þükrü ÖZYOL Ýlkokulu onarým inþaatý
yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alýnacaktýr. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN
: 2022/483613
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE
ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ
b) Adresi
: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No:167 19100 ÇORUM
MERKEZ/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642257400-315 - 3642245015
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanýlarak indirilebileceði
internet sayfasý
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Adý
: Çorum Merkez Baþöðretmen Atatürk Ýlkokulu ve TOKÝ Þht
Þükrü ÖZYOL Ýlkokulu onarým inþaatý
b) Niteliði, türü ve miktarý
: 1 adet bakým ve onarým inþaatý iþi.
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde
bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer
: Çorum Merkez Baþöðretmen Atatürk Ýlkokulu ve TOKÝ Þht
Þükrü ÖZYOL Ýlkokulu Binasý.
ç) Süresi/teslim tarihi
: Yer tesliminden itibaren 45 (KýrkBeþ) takvim günüdür.
d) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.05.2022 - 10:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Müdürlüðü Toplantý Salonu
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý
unsurlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kiþilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklýk oranlarýna (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularýna iliþkin bilgiler idarece EKAP'tan alýnýr.
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere
yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir
tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr
kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri:
Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50
oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve
mimarlýk bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
YAPIM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLERE DAÝR
TEBLÝÐÝNDE YER ALAN B III GRUB ÝÞLER VEYA BU ÝÞLERLE ÝLGÝLÝ ONARIM VE TAMAMLAMA
ÝÞLERÝ KABUL EDÝLECEKTÝR.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Ýnþaat Mühendisliði veya Mimarlýk
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarýn,
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine
ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1
Sýnýr deðerin altýnda teklif sunan isteklilerin teklifleri açýklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Not: Söz konusu iþin yer teslimi okullarýn eðitim öðretime kapandýðý tarih olan 17 Haziran 2022 tarihi itibari ile yapýlarak iþe baþlanýlacaktýr.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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Ali Küçük, altýn madalyayý kazandý
Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor
Kulübü sporcusu Hamza Ali Küçük, Uluslararasý Serbest Güreþ Turnuvasýnda altýn madalyayý kazandý.
24. Zafer & Þampiyonlar Uluslararasý
Serbest Güreþ Turnuvasý, Antalya'da gerçekleþtirildi. Çorum'u temsilen Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ali Küçük, rakiplerini bir bir maðlup
ederek altýn madalyanýn sahibi oldu.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, sosyal medya hesabýndan yaptýðý
paylaþýmla Ali Küçük'ü kutladý. Baþkan
Aþgýn, "Antalya'da yapýlan 24. Zafer &
Þampiyonlar Uluslararasý Serbest Güreþ
Turnuvasýnda Çorum Belediyesi GSK
sporcumuz Hamza Ali Küçük altýn madalya ile þehrimizin yüz aký oldu. Sporcumuzu, teknik ekibi tebrik ediyor, baþarýlarýnýn
devamýný diliyorum" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Avþar: Göçmen sorunu göz ardý
edilemeyecek bir gerçekliktir
Deva Partisi Ýl Teþkilat Ýþleri Baþkaný Av. geri dönülemez bir noktaya getirmiþtir. SuriyeHalil Avþar, Türkiye'deki göçmen sorununun li sýðýnmacýlar meselesi ortadayken, Afganistan'da Talibanýn yeniden yönetimi ele geçirmegöz ardý edilemeyeceðini söyledi.
Son günlerde kamuoyunda tepki toplayan si ile baþlayan göç dalgasýna son günlerde bir
göçmen sorunuyla ilgili bir açýklama yayýmla- de Pakistanlý mülteciler meselesi eklemlenyan Av. Halil Avþar, "2016 yýlýnda dönemin miþtir. Özellikle Afgan ve Pakistanlý mültecileBaþbakaný Ahmet Davutoðlu ve AB Liderleri rin Türkiye sýnýrýný geçerken ki çekmiþ olduklarý video görüntüleri sýnýr güvenliðimiz ile
arasýnda yapýlan Geri Kabul anlaþmasý
ilgili kaygýlarý arttýrmaktadýr. Ellerini
ise sýðýnmacý sorununu geri dönülekollarýný sallayarak Türkiye sýnýrýný
mez bir noktaya getirmiþtir. Suriyegeçen sýðýnmacýlarýn görüntüleri
li sýðýnmacýlar meselesi ortadaykamu vicdanýný yaralamaktadýr.
ken, Afganistan'da Talibanýn yeAyrýca, son günlerde hepiminiden yönetimi ele geçirmesi ile
zin malumu olduðu üzere sýðýnbaþlayan göç dalgasýna son
macýlar kaynaklý yaþanan topgünlerde bir de Pakistanlý müllumsal olaylar dikkat çekmekteteciler meselesi eklemlenmiþdir. Yaþanan bu toplumsal olaytir. Özellikle Afgan ve Pakislar bireyler arasýndaki bazý asatanlý mültecilerin Türkiye sýnýrýyiþ olaylarýnýn ötesinde topluný geçerken ki çekmiþ olduklarý
mun genelini etkilemektedir. Topvideo görüntüleri sýnýr güvenliðilumsal olaylar doðru ve etkili bir
miz ile ilgili kaygýlarý arttýrmaktaþekilde yönetilmediði takdirde darp,
dýr. Ellerini kollarýný sallayarak TürAv. Halil
Avþar
linç kundaklama vb. þiddet eylemlerikiye sýnýrýný geçen sýðýnmacýlarýn
ne dönüþmesi ihtimal dâhilindedir.
görüntüleri kamu vicdanýný yaralamakYaþanan ekonomik sýkýntýlarda dikkate
tadýr" dedi. Avþar, açýklamasýnda þu ifadelere
alýndýðýnda, kontrolsüz sýðýnmacý meselesi ikyer verdi:
"Türkiye coðrafyasý tarih boyunca olduðu tidarýn sorumsuz açýklamalarýyla geçiþtirilecek
gibi bugün de insani krizlerin yanýnda çeþitli bir mevzu deðildir.
Mevcut iktidarýn bu konuyu bütüncül olarak
sosyal, ekonomik ve siyasal gerekçelerle birçok göç hareketine ev sahipliði yapmaktadýr. ele alacak ve çözüm üretecek bir politikasýnýn
Türkiye, göç veren bir ülke olduðu gibi hem olmadýðý günü gününü tutmayan açýklamalargöç alan hem de göçlerin geçiþ güzergâhýnda dan anlaþýlmaktadýr. Ýktidar her alanda olduðu
gibi bu alanda da kontrolü kaybetmiþtir.
bulunan bir ülkedir.
Deva Partisi olarak ülkemizin temel meseÝnsanlýðýn tarihi kadar uzun bir serüvene
sahip olan göç, toplumlarý derinden etkilemek- lelerinden biri haline gelen sýðýnmacýlar mesetedir. Dünya üzerinde doðal afetler, iklim þart- lesine yönelik çok boyutlu bir deðerlendirme
larý, açlýk, yokluk ve savaþ gibi sebeplerle yüz- ve bütüncül bir bakýþ açýsýyla oluþturduðumuz
yýllardýr süre gelen göç hareketleri yaþanmak- çözüm önerilerimiz mevcuttur.
Öncelikle; Göçle ilgili sorunlarýn insani botadýr. Genellikle müreffeh ve güvenli bir yaþam
için gönüllü olarak gerçekleþen göçler; bazý yutunu hassasiyetle deðerlendirecek, kýsa vadönemlerde bir mecburiyet neticesinde yapýl- deli yaklaþýmlardan uzak, insan onuruna yaramaktadýr. Günümüz dünyasýnda yaþanan iç þýr politikalar uygulanacaktýr. Uluslararasý topçatýþmalar, insan haklarý ihlalleri, siyasi baský- lum ile de iþ birliði halinde Suriyeli sýðýnmacýlar, nüfus artýþý, kaynaklarýn yetersizliði veya larýn can ve mal güvenceleri saðlandýktan
daha iyi yaþam olanaklarýna ulaþma çabasý sonra, ülkelerine dönüþleri saðlanacaktýr.
Ülkemiz dýþýnda yaþanan ve uluslararasý
göçlerin boyutunu giderek arttýrmýþtýr.
2011 yýlýnda güney komþumuz Suriye'de düzensiz göçe sebep olabilecek olaylarý hasbaþlayan iç karýþýklýk ve savaþ maalesef ülke- sasiyetle takip ederek koruyucu ve önleyici
mizin ciddi boyutta sýðýnmacý dalgasýyla karþý tedbirler alýnacaktýr. Yeni göç dalgalarý ve terör
karþýya kalmasýna neden olmuþtur. Yaþanan potansiyeli oluþturma riskini önlemek amacýybu büyük çaplý göç dalgasý ister istemez alt la, sýnýr güvenliðini arttýracak ve izinsiz giriþleyapýsal hazýrlýðý olmayan ülkemizi baþta de- rin önüne geçilecektir.
Demokrasi ve Atýlým Partisi olarak her komografik olmak üzere, sosyolojik ve ekonomik
nuda olduðu gibi 'Sýðýnmacýlar' konusunda da
açýdan oldukça yýpratmýþtýr.
2016 yýlýnda dönemin Baþbakaný Ahmet sorun konuþmak deðil tespiti ve etkin çözümDavutoðlu ve AB Liderleri arasýnda yapýlan ler üretecek kadrolarýmýz milletimizin hizmeti(Haber Merkezi)
Geri Kabul anlaþmasý ise sýðýnmacý sorununu ne taliptir."

BUGÜN
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
www.kesinkarar.com / haber@kesinkarar.com
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Kene yine Her mevsim büyüleyen güzellik:
can aldý
Çorum'da Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi
hastalýðý nedeniyle tedavi gören bir kiþi hayatýný kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Uðurludað ilçesinde yaþayan 82 yaþýndaki F.O. adlý kadýn
rahatsýzlanarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne baþvurdu. Burada tedavi altýna alýnan F.O. yapýlan
tetkikler sonucunda KKKA hastasý olduðu
belirlendi. F.O. yapýlan tüm müdahalelere
raðmen kurtarýlamadý.
(ÝHA)

Budaközü Vadisi

Hititlerin baþkenti Hattuþa'da
bulunan Budaközü Vadisi, her mevsim ziyaretçilerini büyülüyor. Bahar
mevsiminin gelmesiyle birlikte vadi
eþsiz bir güzelliðe büründü.
Tarih ve kültür turizmi
meraklýlarýnýn
uðrak
noktalarýndan birisi olan
Çorum'un Boðazkale ilçesindeki, Hattuþa Milli
Parký sýnýrlarýnda yer
alan Budaközü Vadisi
yürüyüþ parkuru ile özellikle doðaseverlerin yoðun ilgisini çekiyor. Vadinin sahip olduðu doðal
güzellik insanlarý adeta büyülüyor.
Seyahat yazarlarý, gezginler ve
turizm dergileri tarafýndan Türkiye'deki en keyifli yürüyüþ rotalarý
arasýnda gösterilen UNESCO logosu taþýmaya hak kazanan Hitit Yolu,
ayný zamanda Kültür ve Turizm Bakanlýðýnca desteklenen 14 yürüyüþ
rotasý arasýnda yer alýyor.

TARÝHÝ VE DOÐAL GÜZELLÝÐÝYLE BÜYÜLÜYOR
Hattuþa Antik kentinin hemen
yan tarafýnda bulunan Budaközü
Vadisi, 2020 yýlýnda Çorum Valiliði,
Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü ile Doða Koruma ve
Milli Parklar Çorum Þube
Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan ortak projeyle
doða turizmine kazandýrýldý.
Hattuþa'nýn tarihi ve
kültürel potansiyelini taMustafa
mamlayýcý alternatif bir tuGözler
rizm potansiyeli taþýyan
Budaközü Vadisi doðayla uyumlu
tasarýmýyla doða turizminin yeni
gözdesi oldu.
Profesyonel doðaseverlere ve
ailelere huzurlu zaman geçirme
imkâný saðlayan Budaközü vadisi,
doðaseverleri dünyanýn ilk yazýlý
barýþ anlaþmasý Kadeþ'in imzalandýðý, yani bir nevi barýþýn keþfedildi-

Vali Çiftçi’den
hastalara ziyaret
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, hastanede tedavi gören hastalarý ziyaret etti.
Vali Mustafa Çiftçi, beraberinde Vali
Yardýmcýsý Murat Çaðrý Erdinç ve hastane yöneticileriyle birlikte Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi'nde tedavi
gören hastalarý ziyaret etti. Ziyaretlerde
geçmiþ olsun dileklerini ileten Vali Mustafa Çiftçi, sorun ve talepleri dinledi.
Hastalara acil þifa dileyen Vali Çiftçi,
vatandaþlara moral vermeyi de ihmal
etmedi.
(Sümeyra Özdoðan)

ði topraklarda tarih ve doðayla iç
içe bir yolculuða davet ediyor.
"ÝKÝNCÝ ETABINDA ÇALIÞMALAR DEVAM EDÝYOR"
Doða Koruma ve Milli Parklar
Çorum Þube Müdürü Mustafa Gözler, Budaközü vadisinin
Hitit imparatorluðuna
ev sahipliði yapan
bir alan olduðunu
söyledi.
Budaközü
Vadisi'nin Hititlere baþkentlik
yapan Hattuþa'nýn doðal güzelliklerini yansýttýðýný dile getiren
Gözler, "Çorum Valiliði Ýl Özel Ýdaresi, Ýl Kültür
ve Turizm Müdürlüðü, Doða Koruma ve Milli Parklar Þube Müdürlüðü'nün vadinin turizme kazandýrýlmasý için iki etaptan oluþan proje

hazýrlandý. Projenin birinci etabý tamamlandý. Ören yerlerine baðlantýyý saðlayacak, tarih ve doða turizminin iç içe olacaðý projenin ikinci
etabýnda ise çalýþmalar devam ediyor" dedi.
Hattuþa Milli Parký'nýn 3 bin 500
yýl boyunca Hititlere ev sahiplipi baþkentlik yapan Hattuþa baþta
olmak üzere içerisinde bir çok
önemli unsuru
bulundurduðunu
belirten Gözler,
Budaközü vadisi
gerek yaban hayatý, gerek sahip
olduðu flora açýsýndan ve gerekse su ekosistemi açýsýndan önemli
bir alan olduðunu vurguladý.
Gözler, tarih ve doða severleri
Hattuþa ören yeri ve Budaközü vadisini gezmeye davet etti.
(ÝHA)

172 bin yardýmcý kaynak
ücretsiz daðýtýldý
Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, bu yýl 172 bin 389
adet ücretsiz yardýmcý kaynaðýn daðýtýldýðýný açýkladý.
Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünden yapýlan açýklamada 20212022 eðitim ve öðretim yýlýnda
2. sýnýftan 12. Sýnýfa kadar birinci dönemde 112 bin, ikinci
dönemde 60 bin olmak üzere
toplamda 172 bin yardýmcý
kaynaðýn ücretsiz olarak daðý-

týldýðý bildirildi.
Açýklamada, "Bakanlýðýmýz
tarafýndan 2021-2022 eðitim
öðretim yýlýnda 2.sýnýftan
12.sýnýfa kadar olan tüm öðrencilerimizin istifadesi için ilimizde 1.dönem 112.018 adet,
2.dönem 60.309 adet olmak
üzere toplam 172.389 adet
ücretsiz yardýmcý kaynak daðýtýldý" denildi.
(Zahide
Yasemin Eðrigözlü)

