Tüm yurtta olduðu gibi Çorum'da yaklaþýk iki yýldýr pandemi nedeniyle buruk kutlanan 19 Mayýs
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý, bu yýl büyük coþkuyla kutlandý.

OZLENEN COÞKU

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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FiYATLAR DÜÞTÜ,
VATANDAÞ ALAMIYOR
Çorum'daki semt
pazarlarýnda sebze ve meyve
fiyatlarý gözle görülür bir düþüþ
yaþandý. Ancak vatandaþ
tatmin olmadý.

Marketten sebze ve meyve alýþveriþi yapmakta zorlanan vatandaþlar,
çareyi semt pazarlarýnda arýyor.
Havalarýn ýsýnmasýyla birlikte pazarlarda fiyatlarýn düþtüðü esnaf
ve vatandaþýn ortak görüþü olarak
dile getirilirken, Çarþamba Pazarý'nda gazetemiz muhabirine konuþan
vatandaþlar, fiyatlarýn düþmesine raðmen
alým gücünü zorladýðýný dile getirdi. 5’TE

Bakan Soylu:
Çorum'da önemli
belgeler yakaladýk
Ýçiþleri Bakaný Süleyman
Soylu, Ankara'da bulunan
medya temsilcileri ile bir
araya geldiði kahvaltýda
yaptýðý konuþmada,
6-7 ay önce Çorum'da
ele geçirilen önemli
belgeler sayesinde,terör
örgütü DEAÞ tarafýndan
yapýlmasý planlanan çok
sayýda canlý bomba
eylemini engellediklerini
söyledi. 8’DE

Çorum'da yapýlan "sevgi" konulu
resim yarýþmasýnda dereceye
girenler ödüllendirildi.

52 iLDEN
945 ESER
Çorum Belediyesi tarafýndan Türkiye genelindeilkokul, ortaokul ve lise kategorisinde
düzenlenenve 52 ilden 945 eserin katýldýðý
6'ncý ödüllü resim yarýþmasýnda dereceye
giren öðrenciler açýklandý. Dereceye
giren öðrencilere ödülleri 27 Mayýs Cuma
14.00'te Buhara Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle verilecek. 6’DA

Kavuncu: Dizi ve filmler
aile yapýsýný bozuyor
- HABERÝ 4’TE

Ýnanç Penceresinden
Sümeyra ÖZDOÐAN

GENÇLÝK
- YAZISI 2’DE

AHMET HAMOÐLU SON
YOLCULUÐUNA UÐURLANDI 8’DE

Ahlatcý: Ýskilip köylerinin
sorunlarýnýn farkýndayýz
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Ýskilip'te partisinin haftalýk olaðan
yönetim kurulu toplantýsýnda yaptýðý konuþmada "Ak Parti dönemlerinde
hizmetle buluþan köylerimize daha çok hizmet götürmek için çalýþýyoruz.
Bu bir Sevda iþidir" ifadelerini kullandý. 8’DE

Meral Akþener,
Sungurlu'ya
uðradý
19 Mayýs Gençlik Buluþmasý
ve Ata'ya Saygý Yürüyüþü etkinliklerine katýlmak üzere
Samsun'a giden ÝYÝ Parti Genel
Baþkaný Meral Akþener, Sungurlu'da partililer ve vatandaþlar
tarafýndan karþýlandý.
8’DE

'RADYOLOJÝ ÇALIÞANLARI
MAÐDUR EDÝLMEMELÝ' 6’DA

DEVA Partisi'nden
HGYD'ye kutlama ziyareti
DEVA Partisi Çorum Ýl Baþkaný Elvan Can Çabuk ve Kurumsal Ýletiþim ve Tanýtým Baþkaný
Necati Burak Peker, geçtiðimiz
günlerde genel kurulunu yaparak yeni yönetimini belirleyen
Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar
Derneði'ni (HGYD) ziyaret etti.
Birkan Demirci ile yönetim
kurulu üyelerini dernek merkezinde ziyaret ederek bir süre
sohbet eden Çabuk ve Peker,

DEVLET KIRSALA YATIRIM YAPANA
100 BÝN LÝRA HÝBE VERÝYOR 6’DA

parti çalýþmalarý hakkýnda bilgi
vererek, ülke gündemi ve Çorum'un temel problemleri hakkýnda deðerlendirmede bulundu. Ziyaret sýrasýnda yerel basýnýn durumu ve bu konuda yapýlmasý gereken çalýþmalar da ele
alýndý.
HGYD Baþkaný Birkan Demirci, nazik ziyaretleri nedeniyle
Çabuk ve Peker'e teþekkür etti.
(Haber Merkezi)

VALÝ ÇÝFTÇÝ: GÜNLÜK 50 ÜNÝTE
KANA ÝHTÝYACIMIZ VAR 8’DE
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Ýnanç Penceresinden

Sümeyra ÖZDOÐAN

GENÇLÝK
Gençlik dönemi buluð ile baþlayan kiþinin
iradesi ve aklý ile hareket etmesi gereken bir
dönemdir.
Ýslam dini hayatýn dönüm noktasýný oluþturan gençliðe büyük bir önem vermiþ, gençliðin
her açýdan iyi ve doðru bir þekilde yetiþtirilmesi
için gereken ahlakî ilkeleri belirlemiþtir. Sevgili
Peygamberimiz bu hususta hem davranýþlarýyla olsun, hem yaþayýþýyla bizlere güzel bir örnek teþkil etmektedir.
Gençlik dönemi, insan hayatýnýn en önemli
dönemidir. Ýnsan hayatýnýn gelecekte olacaðý
durumu büyük ölçüde etkileyen ve biçimlendiren, kararlarýn alýndýðý, insan kiþiliðinin büyük
ölçüde tamamlandýðý bir dönemdir. Ýnsan geçimini saðlayacaðý mesleðini, hayatýný paylaþacaðý eþini, bu dönemde seçer. Önemli ölçüde
deðer yargýlarýna, dünya görüþüne, zihniyet yapýsýna bu dönemde kavuþur. Ýyi veya kötü, faydalý veya zararlý bilgileri bu dönemde edinir. Disiplinli ve düzenli çalýþma bu dönemde kazanýlýr. Ana babaya, büyüklere saygý, hoþgörü sabýr
ve yardýmlaþma, Allah ve Peygamber sevgisi
bu dönemlerde kazanýlýp, sonraki dönemlere
taþýnýr. Onun içindir ki gençlik dönemi insanýn
sosyal kiþiliðine kavuþtuðu, olgunlaþtýðý, kiþiliðini bulduðu, kimlik sahibi olduðu kýymetli bir
dönemdir. Gençlerimizin gelecekte bir takým
problemler yaþamamasý için öncelikle biz anne
babalara, eðitimcilere ve tüm topluma büyük
görevler düþmektedir. Ýlk eðitim evde baþlar. Ta
ki ana rahmine düþmesinden itibaren eðitim
baþlar. Onun içindir ki çocuðun ilk öðretmeni
annesidir. Okul çaðýna geldiðinde ise ana baba, eðitmen ve toplum eþliðinde devam eder.
Sevgili Peygamberimiz (SAV) "Her çocuk
Ýslam fýtratý üzere doðar; ancak annesi-babasý
onu Yahudi Hristiyan ve putperest yapar" buyurmaktadýr." (Týrmizi)

Ahmet Saatcý

'Radyoloji teknisyenleri
yeni genelgeyle
maðdur ediliyor'
Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, yeni genelgenin radyoloji teknisyenlerini
maðdur ettiðini belirterek, "Saðlýk-Sen olarak,
Resmi Gazete'de yayýnlanan baþta þua izni olmak üzere birçok konuda radyoloji çalýþanlarýný
maðdur eden yönetmeliði yargýya taþýdýk" dedi.
Konuyla Ýlgili açýklamalarda bulunan Saatcý,
þunlarý söyledi:
"26 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazetede yayýnlanan 'Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliði ve
Ýyonlaþtýrýcý Radyasyon ve Radyonüklit Kullanýlarak Sunulan Saðlýk Hizmetleri Hakkýnda Yönetmelik'te özellikle þua izni olmak üzere radyoloji çalýþanlarýna iliþkin yeni düzenlemelere yer
verilmiþtir. 657 sayýlý Kanunun 103. maddesindeki 'Hizmetleri sýrasýnda radyoaktif ýþýnlarla
çalýþan personele, her yýl yýllýk izinlerine ilaveten bir aylýk saðlýk izni verilir' þeklinde emredici
hüküm bulunmaktadýr. Yeni yönetmelik bu hükmü yok saymaktadýr. Buna göre saðlýk izni süresinin, bir takvim yýlý içerisinde denetimli alanlarda fiilen çalýþtýðý süreler dikkate alýnarak Yönetmeliðin eki EK-2'de yer alan 'Saðlýk Ýzni Tablosu'nda belirtilen çalýþma süresine göre belirleneceði belirtilmiþtir. Sendikamýz tarafýndan ilgili
yönetmeliklerin özellikle saðlýk izninin 30 günün
altýna düþmesine sebebiyet veren maddeleri
baþta olmak üzere hukuka aykýrý maddeleri
hakkýnda dava açýlmýþtýr. Öte yandan Resmi
Gazete'de yayýnlanan yönetmeliði baz alan
Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü'nün saðlýk
izninin uygulanmasý hakkýndaki esaslarý düzenleyen 12.05.2022 tarihli genelgesi ile sadece
Kanuna deðil, ilgili Yönetmeliklere de aykýrý bir
idari iþlem tesis edilmiþtir. 2022 yýlýna iliþkin þua
izninin kullanýmýný bölen, þua izinlerinin kullanýmýný ardýþýk yýla devreden üst hukuk normlarýna aykýrý ilgili genelgeye de sendikamýz tarafýndan dava açýlacak olup, yapýlan hatanýn ivedilikle düzeltilmesi hususunda da Saðlýk Bakanlýðý ile görüþmelerimiz devam etmektedir. Esas
olanýn kolaylaþtýrmak olmasý gerekirken, moral
ve motivasyonu bozacak bir uygulamanýn yürürlüðe konulmaya çalýþýlmasý kabul edilemez
bir tutum ve davranýþtýr. Yetkililerden bir an önce bu hatanýn yürürlüðe girmeden kaldýrýlmasýný talep ediyoruz ve Saðlýk-Sen olarak konunun
sonuna kadar da takipçisi olacaðýmýzýn bilinmesini istiyoruz."
(Haber Merkezi)

Arif Demiral, 112
sistemini anlattý
Çorum 112 Acil Çaðrý Merkezi Müdürü
Arif Demiral, Sungurlu Kaymakamý Fatih
Görmüþ'ü ziyaret etti.
Ýdari personel ile Ýlçe Kaymakam Fatih
Görmüþ'ü makamýnda ziyaret eden 112
Acil Çaðrý Merkezi Müdürü Arif Demiral,
112 sistemi ve uygulamalarý hakkýnda bilgi
verirken, Sungurlu'da yürütülecek tanýtým
faaliyetinin detaylarýný paylaþtý.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getiren Kaymakam Fatih Görmüþ, tüm 112
personeline kolaylýklar diledi.
(ÝHA)

Gençlere her þeyden önce iman dersi vermemiz gerekir. Öylesine saðlam bir Ýslam bilinci ve Ýslam ahlaký verelim ki, inanç boþluðuna ve ahlaksýzlýða düþmesin. Nitekim sevgili
Peygamberimiz kendisinden kuran öðrenmek
için gelen gençlere; öncelikle iman dersi vermiþ, sonra bu imana dayananilim ve ibadet
öðretmiþtir. Gençlerin de ilimleri ve ibadetleri
arttýkça imanlarý güçlenmiþ, Ýmanlarý güçlendikçe de ahlaklarý ve ibadetleri daha da artarak devam etmiþ. Kendileri de her ayet okuduklarýnda bu maneviyatý hissetmiþ ve Hz.
Peygambere bunu itiraf etmiþlerdir. Burada bilinçli, bilgili ebeveynlere ve hocalarýmýza büyük görev düþmektedir. Gençlerimizi güçlü bir
iradeyle nefislerine hâkim kiþilikler haline gelmelerini saðlamalý, manevi eðitim sürecinden
geçirmeliyiz. Onlara sevdiðimizi, her an yanlarýnda olduðumuzu her fýrsatta hissettirmeliyiz.
Onlara sorumluluk þuuru verip, maddi ve manevi yönden dengeli bireyler olarak yetiþtirmeliyiz. Kötü arkadaþ ve çevrelerden uzaklaþtýrýp; içki, kumar, uyuþturucu, sigara, fuhþiyat
gibi kötü alýþkanlýklardan korumalýyýz. Ýyi arkadaþlar edinmesine, insanlarla iyi münasebet içinde bulunabilmesine yardýmcý olmalýyýz. Zararlý ideoloji ve fikirleri tanýmalarýnda
yardýmcý olmalýyýz. Okuldaki eðitimi, dersleri,
ihtiyaçlarýyla yakýndan ilgilenmeliyiz. Ülke ve
milletimize faydalý bir meslek edinmesine yardýmcý olmalýyýz. Öðretmenlerimize de büyük
görev düþüyor; her yönüyle onlarla ilgilenip,
onlarý hayata iyi yönde hazýrlamalýdýrlar.
Sevgili Peygamberimiz döneminde gençlerin Ýslam'ý yaþlýlardan daha önce ve daha büyük bir arzu ve iþtiyakla kabul ettiðini görmekteyiz. Bu nedenle ilk Müslümanlarýn büyük çoðunluðunu gençler oluþturmuþtur. Gençler arasýnda sayabileceðimiz Hz. Ali Müslüman oldu-

ðunda daha on yaþýnda idi. Onun aðabeyi Cafer B. Ebi Talip,Müslüman olduðunda 20 yaþlarýnda idi. Ýlk Müslümanlardan, Müslüman gençlerden Zübeyir B. Avvam ise 12 yaþlarýndaydý.
Habbâb B. Eret 16 yaþlarýnda Müslüman olanlardandý.Ýlk Müslümanlar arasýnda gençlik kervanýnda kimler yoktu ki; Uhud savaþýnda kendi
bedenini Allah Resul'üne siper eden, ilahi davette ilk sýralarý alan Ýslamla þereflendiðinde
henüz 18 yaþlarýnda olan Talha Ubeydullah,
yine 16 yaþlarýnda Müslüman olan Abdullah B.
Mesud, yine 18 yaþlarýnda olup Mekke döneminde teblið veirþad faaliyetleri için evini Peygamberimize tahsis eden Erkan B. EbiErkam
22 yaþlarýnda Ýslamiyetle þereflenen Sabit B.
Zeyd, zengin bir aileden gelip bütün servetini
elinin tersiyle iten ve hayatýna Hz.Peygamber'in getirdiði ilahi mesaj ile kendini vakfeden
Uhud savaþýnda þehit olduðunda, Allah Resulünün þehadetine gözyaþý dökdüðüMusab B.
Umeyr ve daha niceleri...
Kýymetli Okurlar;
Peygamber efendimiz (SAV); gençlere öylesine þefkatli, candan ve sevgi dolu bir yürekle
yaklaþmýþ, sahiplenmiþ ki, onlarýn etrafýnda
pervane olmuþ, onlarý gençliðin tehlikelerine
karþý uyararak saðlam bir Müslüman gençlik
oluþturmaya çalýþmýþtýr. Gençler de O'na gönülden baðlanmýþ, o küçücük yaþlarýna raðmen Ýslam davasýný öncelikle onlar omuzlamýþlardýr. Allah onlardan razý olsun. Bizlerde rahmet Peygamberini örnek alalým. Gençlerimize
þefkat ve sevgi dolu bir yürekle yaklaþalým. Onlarýn eðitim,öðretim ve sorunlarýyla ilgilenelim.
Gönlünü Allah ve Resulüne baðlamýþ, Allah ve
Resülünün sevgisine mazhar olan, Rabbimin
razý olduðu bir genç yetiþtirmek için çabalayalým. Onlara önem verelim, çünkü onlar bizim
geleceðimiz...Selam ve dua ile.

KAVUNCU: DiZi VE FiLMLER
AiLE YAPISINI BOZUYOR
HABERÝ
ÝZLEMEK ÝÇÝN
KODU OKUTUN

AK Parti Çorum
Milletvekili Erol Kavuncu, "Aile kurumunun zayýflamasýna sebep olan
þeylerin en baþýnda, þiddete teþvik
eden, gayrimeþru, çarpýk, sapkýn,
sapýk iliþkileri özendiren, sadakati
önemsizleþtiren diziler, filmler, yayýnlar geliyor" dedi.
Uluslararasý Aile Günü ve Aile
Haftasý nedeniyle Türkiye Büyük
Millet Meclisi'nde (TBMM) partisi
adýna bir basýn toplantýsý düzenleyen AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, dizi ve filmlere dikkat çekti,
aile yapýsýný bozduðunu söyledi.
Ailenin toplumdaki önemine deðinen Kavuncu, "Bilindiði gibi, Kutsal Aile kurumu, Hz. Âdem ve Hz.
Havva ile baþlayan ve insanlýk tarihi boyunca bu güne kadar hiç deðiþmeyen, çaðlar üstü sabit bir deðerdir. Asýrlar geçse de, teknoloji
geliþse de temel insani deðerler
hiçbir zaman deðiþmemektedir. Aile; huzurdur, aile mutluluktur, güvendir, bir toplumu ayakta tutan,
geleceðe taþýyan en önemli unsur
ailedir. Müreffeh bir gelecek için
muhtaç olduðumuz temel deðerler
öncelikle ailede hayat bulur, oradan
bütün topluma yayýlýp nihayetinde
tüm dünyayý huzura kavuþturur. Diðer taraftan Ailenin, nesli muhafaza
etmek gibi çok önemli ve vazgeçilmez bir görevi de vardýr. Çünkü
nesli korumak aileyi korumakla
mümkündür. Güçlü toplum, güçlü
aile baðlarý ile kurulur. Huzurlu toplum, ancak aile huzuruyla inþa edilebilir. Bugün bireysel, sosyal ya da
küresel boyutta yaþanan bütün sýkýntýlarýn ya da güzelliklerin aile kurumuyla güçlü bir iliþkisinin olduðu
da aþikârdýr. Bir yerde aile kurumu
çözülmeye baþladýðýnda, adli suçlar, uyuþturucu kullanýmý, alkol, þiddet, ahlaki zafiyetler, sosyolojik ve

AK Parti Çorum Milletvekili
Erol Kavuncu

psikolojik problemler artmaktadýr.
Bu emarelerin hepsi bize, Aile çöktüðünde, toplumun çökeceðini; toplum çöktüðünde ise ülkenin yok olmanýn eþiðine sürükleneceðini göstermektedir. Tüm bu gerçeklere
raðmen toplumun özü ve temeli
olan aile kurumunu tehdit eden unsurlar da her geçen gün artmaktadýr" dedi.
DÝZÝ VE FÝLMLERÝ ELEÞTÝRDÝ
Dizi ve filmlerin aile yapýsýný
bozduðunu vurgulayan Kavuncu,
açýklamasýný þöyle sürdürdü:
"Maalesef günümüzde, sevgi,
þefkat ve merhametin merkezi olmasý gereken ailelerin, her geçen
gün þiddet ve nefretin mekâný hâline geldiðini üzülerek gözlemliyoruz.
Aile kurumunun zayýflamasýna
sebep olan nedenlerin en baþýnda,
þiddete teþvik eden, gayrimeþru,
çarpýk, sapkýn, sapýk iliþkileri özendiren, sadakati önemsizleþtiren di-

ziler, filimler, yayýnlar, … geliyor.
Emperyalist Batý'nýn, kadýn mý
erkek mi olduðu belirsiz, yeni bir
kimlik yaratma projesi olan toplumsal cinsiyet; hemen hemen her gün
birçok alanda, kurumda ve siyasette karþýmýza çýkmaya devam ediyor. Küresel þer odaklarý ve içimizdeki yerli uzantýlarý, ''kadýn özgürlüðü'', ''feminizm'' adý altýnda gerçek
beka meselemiz aile, anne ve erkek düþmanlýðýný körüklüyor. Bütün insani ve ahlaki deðerler hiçe
sayýlarak, ''toplumsal cinsiyet'', "cinsiyet eþitliði", "özgürlük, "onur" gibi
süslü kavramlarýn arkasýna sýðýnýlarak, sapkýn, sapýk iliþkiler, gerçek
beka meselemiz olan aile kurumumuzu tehdit ediyor. Ailenin yýkýlmasý için ilk öðretmenlerimiz annelerimizin, ailelerimizin deðersizleþtirilmesiyle medeniyetimizin sonu getirilmek isteniyor. Hiçbir kariyer,
meslek ya da hedef, aile olmaktan,
anne baba olmaktan daha önemli

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

ve öncelikli kabul edilemez. Gerçek beka meselemiz olan aile ve
nesil güvenliðimiz, en az can, mal
güvenliðimiz kadar deðerlidir ve dokunulmazdýr. Aile, hem kadýnýn
hem de erkeðin iffetini, saðlýðýný ve
hakkýný koruyan en güvenli kurum,
en deðerli limandýr. Zira aile tükenirse, umutlarýmýz tükenir, aile tükenirse geleceðimiz tükenir, yarýnlarýmýz tükenir. Toplumun çimentosu, mayasý olan ailelerimiz en büyük servetimizdir. Aileye, kadýna ve
gençliðe sahip çýkmak, ülkemizin
geleceðine sahip çýkmaktýr. Bu nedenle baþta biz milletvekilleri olmak
üzere; ilgili kurum ve kuruluþlarýn
en önemli önceliði kadim deðerlerimizi, milli kültürümüzü yabancýlaþmaya ve yozlaþmaya karþý muhafaza etmek, geleceðimizin teminatý
olan aile, kadýn ve gençlerimizi korumaktýr. Zira bu konu bizim ve hepimizin asli ve en öncelikli sorumluluðumuzdur."
(Çaðrý Uzun)
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OZLENEN
COÞKU
Çorum'da yaklaþýk iki
yýldýr pandemi nedeniyle
buruk kutlanan 19 Mayýs
Atatürk'ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramý, bu yýl
tüm yurtta olduðu gibi
Çorum'da da büyük
coþkuyla kutlandý.

19 Mayýs 1919'da kurtuluþ mücadelesinin tohumlarýný atmak üzere Samsun'a ayak basan
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ün gençlere armaðan ettiði Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý, tüm Türkiye'de olduðu gibi Çorum'da da coþkuyla kutlandý.
Kutlama programý kapsamýnda ilk olarak
gençlik yürüyüþü gerçekleþtirildi. Hürriyet Meydaný'nda toplanan yüzlerce Çorumlu, Çorum
Belediyesi Bandosu ve Mehter Takýmý eþliðinde
Atatürk Anýtý'na kadar yürüdü ardýndan Atatürk
Anýtý'na çelenk konuldu.
Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal
Marþý'nýn okunmasýyla Atatürk Anýtý'ndaki tören
sona erdi.
19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramý etkinlikleri, KADEÞ Barýþ Meydaný'nda
Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü ile Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðü iþbirliðinde hazýrlanan kutlama programýyla devam etti.
Törene, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Garnizon Komutaný
Albay Mehmet Emin Altan, Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Vali Yardýmcýlarý Murat Çaðrý Erdinç, Dr. Hakan Kubalý ve
Tamer Orhan, Ýl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Ýl Müftüsü Muharrem Biçer, Gençlik ve Spor
Ýl Müdürü Cemil Çaðlar, Ýl Milli Eðitim Müdürü
Abdullah Kodek, AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, MHP Ýl
Baþkaný Agah Karapýçak, kamu kurum ve kuruluþlarýn temsilcileri, sivil toplum kuruluþlarýnýn
temsilcileri, çok sayýda öðrenci ile vatandaþlar
katýldý.
19 Mayýs etkinlikleri, akþam saatlerinde yapýlan Fener Alayý'nýn ardýndan sona erdi.
(Gizem Galatalý-Çaðrý Uzun)

103. yýlda ATA’ya saygý
Gençlik ve Spor
Ýl Müdürü Cemil Çaðlar

'Gençler, Türkiye
sizlere emanet'
Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Cemil Çaðlar,
gençlere seslenerek, "Binlerce þehit vererek
sýkýntý ve yokluk içinde büyük özveriler ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir.
Bu deðerli emaneti yaþatmak ve sonsuza kadar korumak gelecek kuþaklara en iyi þekilde
aktarmak en baþta gelen görev ve sorumluluðumuz olmalýdýr" dedi.
KADEÞ Barýþ Meydaný'nda gerçekleþtirilen þölende bir konuþma yapan Gençlik ve
Spor Ýl Müdürü Cemil Çaðlar, Atatürk'ün cumhuriyeti gençlere emanet ettiðini hatýrlatarak,
"Bugün milletimizin tüm onur ve asaleti ile büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da tutuþturduðu Kurtuluþ meþalesinin
sonsuz yolculuða çýkmasýnýn Anadolu'da elden ele gönülden gönüle dolaþmasýnýn 103.
yýl dönümüdür. Bütün umutlarýn tükenmeye
baþladýðý bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Milleti için baðýmlý yaþamaktansa
ölmek daha iyidir diyerek Samsun'a çýkmasý
baðýmsýzlýk ve özgürlük mücadelemizin baþlangýcý olmuþtur. Sevgili gençler, binlerce þehit vererek sýkýntý ve yokluk içinde büyük özveriler ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere
emanettir. Bu deðerli emaneti yaþatmak ve
sonsuza kadar korumak gelecek kuþaklara
en iyi þekilde aktarmak en baþta gelen görev
ve sorumluluðumuz olmalýdýr. Bugün vazgeçilmez güç kaynaðýmýz olan Milli iradenin yaþatýlmasý için hepimize özellikle Atatürk'ün 19
Mayýs'ý armaðan ettiði siz gençlere büyük görevler düþmektedir" dedi.
Çaðlar, konuþmasýný þöyle tamamladý:
"Sevgili gençler, büyük mücadeleler ile savunulan ve þehitlerimizden, gazilerimizden
bizlere emanet olan bu vatana sadakat ile sahip çýkacaðýz ve çýkýyoruz. Ülkemizi sevmenin
kuru bir sözden çok daha fazlasý olduðunu
çok iyi biliyoruz. Bunun için çalýþacaðýz, üreteceðiz, Ülkemizin küresel bir güç, lider ülke ideali doðrultusunda hep birlikte emin adýmlarla
yürüyeceðiz." (Gizem Galatalý-Çaðrý Uzun)

19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý etkinlikleri kapsamýnda Atatürk Anýtý'na çelenk sunuldu.
Dün gerçekleþtirilen çelenk törenine, Vali Yardýmcýsý Dr. Hakan Kubalý, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Cemil Çaðlar, CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz,
MHP Ýl Baþkaný Agah Karapýçak, Ýl Saðlýk Müdürü
Dr. Ömer Sobacý, daire müdürleri, siyasi partilerin
temsilcileri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri,
öðrenciler, öðretmenler ile vatandaþlar katýldý.
Törende Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü çelengi
Atatürk Anýtý'na konuldu. Çelenk sunma töreni
ebediyete intikal etmiþ aziz þehitlerimiz anýsýna
saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn
okunmasýyla sona erdi.
(Çaðrý Uzun)

Gençler doyasýya eðlendi
19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramý kutlamalarý kapsamýnda Gençlik Þöleni
düzenlendi.
Çorum Valiliði himayesinde Gençlik ve Spor
Ýl Müdürlüðü ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan KADEÞ Barýþ Meydaný'nda gerçekleþtirilen
gençlik þölenine, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Garnizon Komutaný Albay Mehmet Emin Altan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Vali
Yardýmcýlarý Murat Çaðrý Erdinç, Dr. Hakan Ku-

balý ve Tamer Orhan, Ýl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Ýl Müftüsü Muharrem Biçer, Gençlik
ve Spor Ýl Müdürü Cemil Çaðlar, Ýl Milli Eðitim
Müdürü Abdullah Kodek, AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz,
MHP Ýl Baþkaný Agah Karapýçak, kamu kurum
ve kuruluþlarýn temsilcileri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, çok sayýda öðrenci ile vatandaþlar katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve
Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan þölende
Vali Mustafa Çiftçi, gençlerin 19 Mayýs Atatürk'ü

Anma, Gençlik ve Spor Bayramý'ný kutladý.
Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Cemil Çaðlar'ýn
açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan gösterilere geçildi. Bu bölümde öðrenciler þiirler okudu, judo, taekwondo ve Hitit Üniversitesi Jimnastik Grubunun gösterileri, Belediye Bandosu ve Mehteran
Takýmý konseri ve halk oyunlarý gösterileri beðeniyle izlendi.
Þölen, çeþitli yarýþmalarda dereceye giren
öðrencilere ödül verilmesinin ardýndan sona erdi.
(Gizem Galatalý-Çaðrý Uzun)
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TEZGAH FiYATLARI NASIL?
Çarþamba Pazarý'ndaki bazý sebze ve meyvelerin satýþ fiyatlarý þöyle:
"Patlýcanýn kilosu 10 ile 12 lira arasý, kýrmýzý biberin kilosu 12,5 lira, sivri
biberin kilosu 10 ile 12 lira, domatesin kilosu 12 ila 15 lira arasý, salatalýk
3 lira, limonun kilosu 8 lira, elmanýn kilosu 5 lira, mantarýn kilosu 15 ila
24 lira arasý, kabaðýn kilosu 8 lira, patatesin kilosu 7,5 lira, soðanýn kilosu 5 lira, dolmalýk biberin kilosu 12 lira, eriðin kilosu 20 lira, yeni dünya
20 lira, çileðin kilosu 20 lira, kayýsýnýn kilosu 20 lira, rokanýn adedi 5 lira,
terenin adedi 5 lira, maydanozun tanesi 5 lira, karpuzun kilosu 7 lira."

PAZARDA FiYATLAR DÜÞTÜ
AMA VATANDAÞ ALAMIYOR
Gizem Galatalý
Çorum'un
en büyük pazarlarýndan birisi olan Çarþamba Pazarý'nda
sebze ve meyve fiyatlarý düþtü.
Esnaf fiyatlarýn gözle görülür þekilde düþtüðünü belirtirken, vatandaþ halen hayat pahalýlýðýndan þikayetçi.
Türkiye'de son dönemde artan enflasyon, gýda fiyatlarýný
önemli ölçüde etkiledi. Marketten sebze ve meyve alýþveriþi
yapmakta zorlanan vatandaþlar, çareyi semt pazarlarýnda

arýyor. Hem kýþ aylarýnýn etkisi
hem de enflasyon ile birlikte de
pazarlarda bile vatandaþ ürün
almakta zorlanýyordu. Havalarýn ýsýnmasýyla birlikte pazarlarda fiyatlarýn gözle görülür
þekilde düþtüðü görülüyor.
Gazetemiz muhabiri, kentin
en eski ve en büyük pazarlarýndan birisi olan Çarþamba Pazarý'nda nabýz yokladý. Hem
vatandaþ hem de esnaf, fiyatlarla ilgili düþüncelerini gazetemize aktardý.
Fiyatlardaki düþüþ hem vatandaþ hem de esnafýn ortak
düþüncesi olurken, halk hayat
pahalýlýðý ve enflasyon nedeniyle düþen alým gücünden
dertli.

VATANDAÞ NE DEDi?

MEHMET ÖZKES

SADIK AYDOÐAN

Pazarda gazetemize
konuþan vatandaþlar ise
fiyatlarýn düþtüðünü
ancak yeterli olmadýðýný
vurgulayarak þunlarý
söyledi:
MEHMET ÖZKES

ERHAN ÖZKAN

FEYZULLAH BÝLAN

zam geldi ne ara zam geldi diyor. Ee
biz ne yapalým her gün zam her gün
zam. Biz bezdik valla pazar yerlerinden de bezdik yer bulamýyoruz. Piyasa þurada 15 gündür düþtü bundan bir
ay iki ay öncesinde her þey çok pahalýydý vatandaþ þuan ki durumdan
memnun. Eðer mazot fiyatlarý düþerse bizdeki fiyatlarda düþer.

BAYRAM VÝNÇ

yým desen yine kýzar sana. Onun için
vatandaþa sormanýza bile gerek yok
yiyeceðini alan gidiyor aç kalan yok.

ERHAN ÖZKAN
Pazar fiyatlarý çok pahalý. Fiyatlar
düþüþe geçti deniliyor ama hala çok
pahalý ben Alaca'dan geliyorum Alaca
buranýn iki katý fiyatta yani o yüzden
burasý oraya göre daha ucuz.
FEYZULLAH BÝLAN

Valla ürünlere zam geldikçe pazar
ölüyor. Esnaf zaten kan aðlýyor,
emekli kan aðlýyor. 3,50 lira maaþ alýyorum geçinemiyorum. Zam geldikçe
iþler temelli düþüyor bir poþet olmuþ
22,50 lira. Vatandaþýn çilesi daha büyük ee bir ürüne zam geliyor diyorum

SADIK AYDOÐAN
Mevsimden dolayý pazardaki bazý
ürünlerde özellikle sebze de indirim
var ama diðer kalan ürünlerin çoðu
pahalý hala. Ýndirim yok ki nerede indirim. Hala pahalý her þey hayat pahalý.

FERHAT KARADUMAN

Pazar fiyatlarý bence þuan da güzel. Herkes cebine uygun olan neyse
onu seçip almaya çalýþýyor. Millete 510 diyince pahalý diyor ama gidip 20 liralýk ürüne zorluyor.Bu vatandaþý istersen sýrtýnda götür azýcýk soluklana-

BAYRAM VÝNÇ
Pazar fiyatlarý bence yaz mevsimine göre biraz pahalý daha uygun olabilir bence. Bazý ürünler normal ama
mesela domates gibi ürünler biraz pahalý. Ama ortada bir sýkýntý var pahalýlýk Dünya ekonomisinde bir sýkýntý var
aslýnda. Þimdi pazarda 150 lira pazar
harcadým istediklerimi almam gerekenleri kýsýtlý olarak alabildim. Ben aslýnda Ankara'da oturuyorum oraya göre fiyatlar hemen hemen ayný.

AHMET KAYA

FERHAT KARADUMAN
Fiyatlar bence yüksek. Ben pazarda fiyatý düþen bir ürün göremedim
domatesin kilosu 12 lira. Her þeyh pahalý ucuz bir þey yok ki. Fiyatlar hala
yüksek ve düþmez de niye derseniz
mazot pahalý.
AHMET KAYA
Pazar fiyatlarý þuan da uçmuþ gidiyor.
Domatesin kilosu olmuþ 15 lira fasulye
18 lira. Her þey yüksek düþtü diyorlar
ama nereye düþüyor pazarcý esnafýna
bakmayýz, siz alýcýya bakacaksýnýz.

ESNAF NE DEDi?
Pazarda
muhabirimize
konuþan esnaflar,
fiyatlarýn düþtüðünü
belirterek þunlarý
söyledi:

muþ dünya para.
HAYDAR AKKOLU
- Pazarcý Esnafý

ENGÝN YILMAZ
- Pazarcý Esnafý
Pazardaki güncel fiyatlar þuan da normal. Fiyatlarda biraz düþüþ söz konusu tabi ki bazý ürünler halen
yüksek fiyatlý domates gibi
ama patlýcan, salatalýk, biber gibi ürünler düþüþe
geçti. Vatandaþta haliyle bu
durumdan memnun kýþ aylarýnda bu fiyatlar iki, üç katýydý. Fiyatlar yarý yarýya
düþtü hatta bazý ürünler yarýyý da geçti.
FUAT KATIGÖZ
- Pazarcý Esnafý

ENGÝN YILMAZ

FUAT KATIGÖZ

HÜSEYÝN ZELVECÝ

ALPEREN GÜLEN

SEFA BOLATCI

Satýþlardan da fiyatlardan da memnun deðiliz.
Çünkü ihracat yok, halkta
para yok, aldýðýn malý satamýyorsun. Vatandaþ da
memnun deðil bence . Fiyatlar düþüþe geçse ne fark
edecek her þey ayný.
SATILMIÞ ÞENTÜRK
- Pazarcý Esnafý

EMRE ÞENTÜRK

Pazarcý esnafý olarak þuan ki fiyatlardan çok memnunum. Vatandaþýn
memnun olup olmadýðýný bilemem ama
ben kendi adýma söyleyecek olursam
þuan ki fiyatlardan memnunum. Yaz
aylarý geldi ve fiyatlarda düþüþ yaþandý
satýþlarýmýzda güzel olduðu için ben
memnunum.
HÜSEYÝN ZELVECÝ
- Pazarcý Esnafý
Pazar da ki fiyatlar düþmeye baþladý. Havalar ýsýndýðý zaman sebze düþer
millet de memnun yani. Bizde memnunuz çok þükür þimdi mevsim itibari ile fiyatlar ister istemez düþüyor ama bugün
bir bakkaliye malýný düþüremezsin bizim buraya pazarýmýza pahalý diyen insan yalan söylüyordur. Biber 10 liraya

SONER ÇALI

düþtü domates 10 lira bugün ki hayat
þartlarýna göre bu fiyatlar hiçbir þey yani para deðil bu fiyatlar. En pahalýsý
meyve olur çilek falan o da bir ay sonra falan düþer. Satan memnun alan
memnun çok þükür.
ALPEREN GÜLEN
- Pazarcý Esnafý
Yaz sezonu açýldýðý için ürünlerimiz
baya gelmeye baþladý , ürünlerin fiyatlarý düþtü kýþ sezonuna göre 10 lira 15
lira aþaðýya düþtü fiyatlar. Önceki zamanlara göre müþteri biraz daha memnun biz de memnunuz çok þükür. Ürünlerin fiyatlarýnýn yüksek olmasýnýn bir
diðeri sebebi de mazot fiyatlarýdýr. Mazot fiyatlarý bizde ki ürünlerin fiyatlarýna
1 lira 2 lira kadar eklemiþ oluyor. Biz
ürünleri tarladan alýyoruz ve ürünlerimizin fiyatlarýný da onlar belirliyor. Ýlerle-

HAYDAR AKKOLU

SATILMIÞ ÞENTÜRK

yen zaman da ürünlerde yine bir düþüþ
yaþanýr ama 5 lira ya da 6 liranýn altýnda ürün olmaz.
SEFA BOLATCI - Pazarcý Esnafý
Fiyatlardan memnunuz zaten mevsim itibariyle özellikle sebze fiyatlarýnda
ister istemez düþüþ oldu. Þuan bu durumdan halkta memnun önceki aylar
kadar fiyatlar konusunda kolay kolay
þikayet edeni görmüyoruz. Bizde memnunuz bu durumdan mesela eskiden
patatesi 10 liraya satýyorduk þuan da
7,50 lira. Hani biraz daha düþüþ oldu ve
yaz geldikçe ürünler daha da çoðalýp
bollaþtýkça fiyatlarda yine düþüþler olur.
EMRE ÞENTÜRK - Pazarcý Esnafý
Valla biz Allah'a çok þükür þuan ki fiyatlardan ve satýþlardan memnunuz Ýn-

EROL POYRAZ

þallah daha da iyiye gidecek. Vatandaþ
da artýk memnun olsun çünkü fiyatlar
gayet uygun biberler 6 lira 7 lira, salatalýk 3 lira yani vatandaþ daha bunlarýn
altýnda fiyat beklemesin çünkü zaten
hayat pahalý, mazot pahalý. Yani fiyatlar
daha da yavaþ yavaþ düþecek domates fiyatlarý düþüyor biber çeþitleri düþtü. Havalar ýsýndýkça fiyatlarda da düþüþ yaþanacak elbet.
SONER ÇALI - Pazarcý Esnafý
Ben pazardaki fiyatlardan memnun
deðilim neden derseniz halde salatalýk
2,5 lira burada 3 lira para kazanamýyoruz. Vergiler, krediler derken zaten geçinemiyoruz. Vatandaþ fiyatlardan
memnun tabi nasýl olmasýn bedava iþçilik yapýyoruz. Fiyatlar da düþer daha
ne düþecekse. Mazot olmuþ kaç lira, sigara olmuþ dünya para, yer parasý ol-

Satýþlarýmýzdan memnun deðiliz. Pazardaki fiyatlar 15 gün önce biraz yüksekti ama þuan normal.
Ýlerleyen günlerde de daha
normale dönecek ama hayat þartlarýný göz önünde
bulunduracak olursak ülke
ekonomisi de gösteriyor zaten kendini biz elimizden
geldiði kadar minimum seviyede satmaya çalýþýyoruz ama yani Allah asgari ücret ile geçinene yardýmcý olsun. Vatandaþ þuan ki fiyatlardan memnun ilerleyen günler de daha da memnun olur
diye düþünüyorum.
EROL POYRAZ - Pazarcý Esnafý
Pazardaki fiyatlardan hiç memnun
deðilim. Satýþ olmuyor poþetin kolisi olmuþ 25 lira, çadýrýn tanesi 10 lira mazot
zaten aldý baþýný gidiyor bir de Çarþamba pazarýna kimse gelmiyor sýkýntý çok
büyük. Halden alýyoruz kazanamýyoruz
anca kendi cebimizden para gidiyor.
Ben vatandaþý boþ dinlerim onlar hiç bir
þeyden memnun olmuyor ürünler bedava fiyatta ama domatesin fiyatý düþmez o demirbaþ. Her þey mazot fiyatlarýnda baðlý aslýnda hayýrlýsý olsun.
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Çorum'da yapýlan "sevgi" konulu resim yarýþmasýnda dereceye girenler ödüllendirildi.

52 iLDEN 945 ESER
Çorum Belediyesi ve Çorum Milli
Eðitim Müdürlüðü ortaklýðýyla düzenlenen 'Sevgi' konulu Türkiye geneli
resim yarýþmasýnda dereceye giren
eserler belirlendi.
Çorum Belediyesi, Türkiye geneli
ödüllü resim yarýþmasýnýn bu yýl
6'ncýsýný gerçekleþtirdi. Ýlkokul, ortaokul ve lise kategorisinde düzenlenen "Sevgi" konulu resim yarýþmasýna 52 ilden 945 eser katýldý.
Jüriye heyetinin yaptýðý deðerlendirme sonucunda dereceye giren
eserler belirlendi. Ödüle layýk görülen yarýþmacýlarýn isimleri, Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan
Candan ve Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Kýr tarafýndan kamuoyuna açýklandý. Yarýþma sonunda ilkokul kategorisinde Ýstanbul
Kartal Prof. Dr. Þaban Teoman Duralý Bilsem Ýlkokulu'ndan Mustafa Emin
Erdoðan birinci, Ýzmir Özel 75. Yýl Ýlkokulu'ndan Derin Deniz ikinci, Ankara Etimesgut Þehit Tugay Topsakallýoðlu Ýlkokulu'ndan Feyza Reyyan Coþkun üçüncü oldu.
Ortaokul kategorisinde Çorum
80. Yýl Cumhuriyet Ortaokulu'ndan
Zeynep Su Özan birinci, Bursa Çakýr Okullarý'ndan Çaðrýnaz Yalçýn
ikinci, Erzincan Türk Telekom Binali

AT KESTANESÝ ÝLE
EGZAMA TEDAVÝSÝ

Yýldýrým Ortaokulu'ndan Tuba Güneþ
üçüncü oldu.
Lise kategorisinde Batman TOBB
Güzel Sanatlar Lisesi'nden Melisa
Arslan birinci, Çorum Güzel Sanatlar

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:25
05:12
12:42
16:37
20:01
21:41

TARiHTE BUGÜN
1928- Türkiye'de uluslararasý rakamlar kabul edildi.
1948- Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu, Milli Eðitim Bakanlýðý denetiminde imam
hatip kurslarý açýlmasýna karar verdi.
1955- Karadeniz Teknik Üniversitesi, 6594
sayýlý kanunla Trabzon'da kuruldu. KTÜ, Türkiye'nin Ýstanbul ve Ankara illeri dýþýnda kurulan
ilk üniversitesidir.
1963- Bazý ordu birlikleri, Ankara'da Talat
Aydemir'in yönetiminde yeniden ayaklandý.
Olaylarýn ardýndan üç büyük ilde sýkýyönetim
ilan edildi.
1964- Ýstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta
Doðu Teknik Üniversitesi dýþýnda, üniversite
ve yüksek okullara giriþte merkezi sýnav sistemi getirildi.
1971- Kýsa adý TÜSÝAD olan Türk Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði kuruldu.
1974- THKP-C davasýndan yargýlanan ve iki
yýldýr tutuklu olan sinema sanatçýsý Yýlmaz
Güney genel aftan yararlanarak tahliye oldu.
1983- Necdet Calp baþkanlýðýnda sosyal
demokratlar Halkçý Parti'yi kurdular.
1990- Milli Savunma Bakaný Safa Giray, Hava Kuvvetleri'nden, 17'si subay, 97'si astsubay
olmak üzere 114 kiþinin irticai örgütlerle iliþkileri olduðu için ordudan atýldýðýný açýkladý.
2000- Trabzon'un Beþikdüzü ilçesinde geleneksel mayýs þenlikleri dolayýsýyla denize açýlan iki teknenin alabora olmasý sonucu 38 kiþi
boðuldu, 15 kiþi yaralandý.
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Emin SÖYLEMEZ

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr

Ömer Faruk SÖYLEMEZ
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Sok. Kavukcu Ýþmerkezi 3/42 Çorum
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Bayi Daðýtým: Çaðrý Daðýtým
Adres: Osmancýk Cad.
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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

Lisesi'nden Nilay Çal ikinci, Amasya
Güzel Sanatlar Lisesi'nden Cansu
Yýlmaz üçüncü oldu.
Jüri özel ödüllerini alacak yarýþmacýlar ise þunlar: Ankara Çankaya

Teðmen Kalmaz Ýlkokulu'ndan Elif
Doða Tosun, Bolu Milli Egemenlik
Ortaokulu'ndan Irmak Hicran Erbaþ
ve Þanlýurfa Kazancý Bedih Güzel
Sanatlar Lisesi'nden Fatma Timuçin.
Baþkan Aþgýn, dereceye girenler
baþta olmak üzere yarýþmaya katýlan
tüm öðrencileri Çorum'a davet etti.
Dereceye giren eser sahiplerine 27
Mayýs Cuma 14.00'te Buhara Kültür
Merkezi'nde düzenlenecek törenle
ödülleri takdim edilecek. Yarýþmada
birincilere 2.000 TL, ikincilere 1500
TL, üçüncülere 1000 TL ödül almaya
hak kazanýrken mansiyon ödülüne
layýk görülenlere de çeþitli hediyeler
verilecek.
(Sümeyra Özdoðan)

Devlet kýrsala yatýrým yapana
100 bin lira hibe veriyor
Tarým ve Orman Bakanlýðýnýn
Kýrsal Kalkýnmada Uzman Eller
Projesi kapsamýnda 100 bin liralýk hibe için baþvuran tüm yatýrýmcýlarýn baþvurusu onaylandý.
Tarým ve Orman Bakanlýðýnca yürütülen proje kapsamýnda
2022-2024 yýllarý arasýnda Çorum'da kýrsal alanda yaþayan,
yaþamayý taahhüt eden meslek
yüksekokullarý ile üniversitelerin
tarým, hayvancýlýk, ormancýlýk,
gýda ve su ürünleri eðitimi veren
bölümlerin mezunlarýna hibe
desteði verilecek.
Çorum'da da proje için baþvuru yapan 24 giriþimcinin tamamýnýn 100 bin liraya kadar hibe
desteði alacaðý, baþvurularýn
onaylandýðý bildirildi.
Konuyla ilgili bir açýklama yapan Tarým ve Orman Ýl Müdürü
Orhan Sarý "Ýlimizde toplam 24
baþvurunun tamamý kabul edilmiþ
olup, toplamda 2 milyon 400 bin
Türk liralýk hibe ödemesi yapýlacaktýr. Nihai liste uygulama rehberinin 2.2 maddesi g ve ð bendleri

hükümlerine göre 17 Mayýs-24
Mayýs tarihleri arasýnda askýda
kalacak olup, 25 Mayýs 2022 itibariyle aský süreci tamamlanarak
askýdan kaldýrýlacaktýr. Nihai listede isimleri bulunan yatýrýmcýlarýn
istenen belgeler ile birlikte 17-24
Mayýs 2022 tarihleri arasýnda istenen belgeler ile birlikte Ýl Tarým ve
Orman Müdürlüðü Kýrsal Kalkýnma ve Örgütlenme Þube Müdürlüðüne baþvurmalarý gerekmektedir. Ýl Proje yürütme birimince ye-

rinde uygunluk tespitinin yapýlmasýndan sonra uygun görülen kiþilerle 25 Mayýs 2022-31 Mayýs
2022 tarihleri arasýnda hibe sözleþmesi imzalanacaktýr. Ýlimizde
toplam 24 baþvurunun tamamý
kabul edilmiþ olup, toplamda 2
milyon 400 bin Türk liralýk hibe
ödemesi yapýlacaktýr. Hibe almaya hak kazanan genç meslektaþlarýma ve Çorum tarýmýna hayýrlý
uðurlu olmasýný temenni ederim"
dedi.
(Sümeyra Özdoðan)

'Radyoloji çalýþanlarý
maðdur edilmemeli'
Türk Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet
Fatih Gök, radyoloji çalýþanlarýyla ilgili yayýnlanan
genelgeye tepki gösterdi.
Konuyla ilgili yazýlý bir açýklama yayýmlayan
Türk Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet
Fatih Gök, "Türk Saðlýk-Sen olarak nerede bir haksýzlýk varsa tüm gücümüzle bu haksýzlýðýn karþýsýnda durmaya, yapýlan yanlýþlarla ilgili tüm platformlarda mücadele ederek çözüm üretip, maðduriyetleri önleme ve yeni kazanýmlar elde etme gayreti içerisindeyiz. Bakanlýk tarafýndan uygulamaya
geçen her yeni düzenleme ile ilgili de titiz bir çalýþma süreci yürüterek gerekli adýmlarý atýyoruz. Bu
çerçevede radyoloji çalýþanlarýný yakýndan ilgilendiren Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliði, Ýyonlaþtýrýcý Radyasyon ve Radyonüklit Kullanýlarak Sunulan
Saðlýk Hizmetleri Hakkýnda Yönetmelik ve Saðlýk
Ýzinlerinin Uygulanmasý baþlýklý üç yeni düzenleme
yürürlüðe girmiþtir. Söz konusu düzenlemelerde
radyoloji çalýþanlarýnýn maðduriyetine neden
olan hususlar tespit edilerek sendikamýz tarafýndan Danýþtay'da dava açýlmýþtýr" dedi.
Dava süreciyle ilgili bilgiler veren Fatih
Gök, þunlarý söyledi:
Sendikamýz tarafýndan açýlan davada; Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliði'nde yapýlan sýnýflandýrmanýn içerisinde radyasyon onkolojisi(radyoterpi) birimindeki denetimli alanlarda iyonize radyasyon cihazlarý bulunmasýna karþýn bu
cihazlarýn yönetmelikte yer almamasý sebebiyle ortaya
konulan eksik düzenleyici iþlemin yürütmesiMehmet Fatih
Gök
nin durdurulmasý ve ip-

tali istendi. Ýyonlaþtýrýcý Radyasyon ve Radyonüklit
Kullanýlarak Sunulan Saðlýk Hizmetleri Hakkýnda
Yönetmelik ile þua izinlerinin yalnýzca denetimli
alanda çalýþan personeller tarafýndan kullanýlacaðý
ve bu izinlerin hesabýnda ilgili yönetmelik ekindeki
tabloya göre iþlem tesis edileceði þeklindeki düzenlemelerin ortaya çýkan hak mahrumiyetleri nedeniyle yürütmesinin durdurulmasý ve iptali istendi.
Saðlýk Bakanlýðý Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü'nün 12.05.2022 tarihli "Saðlýk Ýzinlerinin
Uygulanmasý" baþlýklý yazýsýnýn; genel anlamda ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine aykýrý olarak
þua izninin bölünmesine ve izinlerin çalýþma yýlý tamamlanmasýndan sonraki yýl kullandýrýlacaðý yönünde yer alan düzenlemelerin yürütmesinin durdurulmasý ve iptali istendi.
Ayrýca söz konusu maðduriyete neden olan düzenlemeler ile ilgili Bakanlýk nezdinde de görüþmeler yürütülmektedir. Çalýþanýn kazanýmlarýnýn yok
olmasýný, haklarýnýn ellerinden alýnmasýný kabul
etmeyiz. Radyoloji çalýþanlarýmýz için de tüm
yasal platformlarda gereken mücadelenin
verileceðinden hiç kimsenin þüphesi olmasýn.
Çalýþanýn saðlýðý ile oynanmasýna asla müsaade etmeyeceðiz. Þua izni gibi
temel bir hakkýn kýrpýlmasýna, önüne setler çekilmesine, bir takým düzenlemelerle
anlamsýzlaþtýrýlarak çalýþan için faydasýz
bir hale gelmesine rýza göstermeyiz.
Hukuki süreç baþta olmak üzere
tüm platformlarda yürüttüðümüz
mücadele ile mutlaka sonuç
alacaðýmýza inanýyoruz."
(Çaðrý Uzun)

Atkestanesi bitkisi
diðer bir adý ile Hind
kestanesi olarak da bilinmektedir. Daha çok
balkanlarda yetiþen bu
aðaç ormanlýk alanlarda
tamamen doðal yetiþmesi sebebi ile birçok saðlýk alanýnda etkili
olabilmektedir. Hippocastanaceae familyasýndan gelen at kestanesini dünya üzerinde bilinen birçok çeþidi bulunmaktadýr.
Saðlýk ve kozmetik alanlarýnda atkestanesinin yapraklarý, tohumlarý, çiçekleri ve aðaç kabuklarý aktif olarak
kullanýlmaktadýr. Yüzyýllar önce gelen
bu alýþkanlýk günümüzde ise modern
tip ile birleþmesi daha etkili hale gelmektedir. Özellikle egzama tedavisinde etkili olan at kestanesi birçok cilt
hastalýklarýna da çare olmaktadýr.
Atkestanesi üzerinde yapýlan birçok bilimsel araþtýrmalar sonucunda
elde edilen at kestaneli kremler halk
arasýnda daha çok egzama hastalýklarýnýn ve hemoroid hastalýklarýnýn tedavisinde kullanýlmaktadýr. Cilt dostu
olarak da ifade edilen bu þifalý bitki
kaynaðý özelliðini içeriðindeki antioksidan maddelerden almaktadýr.
Bileþen maddeleri: Atkestanesi
içeriðinde etkin olarak B1 vitamini, C
vitamini, K vitamini ve P vitaminleri ile
birlikte kalýn yaðlar, saponin, tanen,
flovan, niþasta, þeker, fitosterin, adenozin gibi bileþikler bulunmaktadýr.
Bu mucizevî bitkinin yapraklarý genellikle mayýs ve aðustos aylarýnda,
meyveleri eylül ve ekim aylarýnda, kabuklarý ise mart ve ekim aralarýnda
toplanarak yararlanýlmaktadýr.
AT KESTANESÝNÝN
BAÞLICA FAYDALARI
Atkestanesi bitkisi ile elde edilen
krem ve jeller baþta egzama tedavisi
olmak üzere birçok cilt hastalýklarýnda
etkili olmaktadýr.
Burkulma ve incinme sonucu meydana gelen yaralanmalarý ve þiþlikleri
tedavi edici özellik gösterir.
Atkestanesi kremleri varis ve hemoroid hastalýklarýnýn tedavisinde oldukça etkili olmaktadýr.
Kurtulmuþ yapraklarý ile hazýrlanan bitkisel çaylar ise ateþ düþürücü
etkiye sahiptir.
Romatizma aðrýlarýnýn hafiflemesine yardýmcý olur.
Soðuk algýnlýðý ve ateþ düþürücü
etkisi de bulunmaktadýr.
Birçok kiþinin çare bulamadýðý egzama hastalýðý toplumun en büyük
sorunlarý haline gelmiþtir. Atkestanesi
de egzama cilt hastalýðýna oldukça
faydalýdýr. Bunun için ise uzmanlar tarafýndan meydana getirilen kremler
ve jeller tavsiye edilmektedir. Egzama
hastalýðýný tamamen oradan kaldýran
atkestanesi kremini güvenli alýþveriþin
Kýrkambardan temin edebilirsiniz.

ARPANIN
FAYDALARI
- Prostat büyümesini engeller.
- Aðýzda oluþan iltihaplanmalara
karþý iyi gelir.
- Ýdrar söktürücü özelliði vardýr.
- Ýdrar yollarý iltihaplanmasýna karþý iyi gelir.
- Baþ aðrýlarýný giderir.
- Böbrek taþý ve kumlarýný dökmeye yardýmcý olur.
- Boðaz aðrýlarýna karþý iyi gelir.
- Deri hastalýklarýna karþý iyi gelir.
- Kusma isteðini giderir.
- Ateþ düþürücü özelliði vardýr.
- Soðuk algýnlýðý, grip, nezleye
karþý faydalý gelir.
- Mide ve baðýrsak iltihaplarýna
karþý iyi gelir.
- Romatizma ve adele aðrýlarýna
iyi gelir.
- Harareti giderir.
- Böbrek, karaciðer, dalak rahatsýzlýklarýna karþý iyi gelir.
ARPANIN KULLANIMI
Arpanýn taneleri ekmek yapýmýnda
kullanýldýðý gibi hayvan yemi olarak
da kullanýlýr. Saplarý kaynatýlarak çay
olarak kullanýlýr.
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Yýldýrým: Birlikte
baþaracaðýz
PLAY-OFF'TA YARI
FiNAL HEYECANI
TFF 2. Lig'de Play-Off heyecaný devam ediyor. Play-Off'un
yarý final maçlarý bugün oynanacak karþýlaþmalarla sürecek.
TFF 2. Lig'de Play-Off mücadelesi sürüyor. Çorum FK'nin de
ayný grupta bulunduðu Bodrumspor, Çeyrek Final'de Sivas
Belediyespor'u 1-0 ile geçerek
finale yükselmiþti.
Bayburt Özel Ýdare Spor ise
deplasmanda aldýðý 2-0'lýk galibiyetin ardýndan adýný finale
yazdýrmýþtý. Bodrumspor ile
Bayburt Özel Ýdare Spor arasýnda oynanacak yarý final maçý,

bugün Bodrum Ýlçe Stadyumunda saat 16.00'da baþlayacak.
Burak Pakkan'ýn yöneteceði
maçta Pakkan'ýn yardýmcýlýklarýný ise Baran Eraslan ve Ömer
Lüftü Aydýn yapacak.
Beyaz Grup'un yarý final maçý
ise yine bugün Bursa'da oynanacak. Karacabey Fehmi Gerçeker
Stadyumu'nda saat 20.00'de
baþlayacak maçý ise Turgut Doman yönetecek. Ýki yarý final maçýnýn rövanþý ise 24 Mayýs'ta oynanacak ve final maçýnda mücadele edecek takýmlar belirlenecek.
(Abdulkadir Söylemez)

Çorum Futbol Kulübü'nün yeni sahibi Murat Yýldýrým, taraftara mesaj verdi.
TFF 2. Lig'de mücadele eden Çorum FK'nin sezonu tamamlamasýnýn ardýndan kulübün geleceði merak konusu
olmuþtu. Sezon ortasýnda Kulüp Baþkaný Fatih Özcan'ýn istifa etmesinin ardýndan kulübü kimin devralacaðý kamuoyunda uzun zaman konuþuldu.
Bu sezon Çorum FK'nin formasýný
terleten, takýmýn kaptanlýðýný üstlenen
Murat Yýldýrým, geçtiðimiz Çarþamba
günü itibariyle resmen kulübü satýn aldý.
Ýmzalarýn atýlmasýnýn ardýndan kulübün sosyal medya hesabýndan bir açýklama yapan Murat Yýldýrým, birlik ve beraberlik mesajý verdi.
Yýldýrým, açýklamasýnda þu ifadelere
yer verdi:
"Geçtiðimiz günlerde Çorum Futbol
Kulübünden yapýlan açýklamada, kulübün devri ile alakalý giriþimlere baþladýðýmýz açýklanmýþtý. Yaþanan süreç sonunda Çorum Futbol Kulübünü devralmýþ bulunmaktayýz.
Devir süresince þahsýma ve ekibime
her konuda yardýmcý olan, kulübümüz

menfaati doðrultusunda ki yaklaþýmlarýný esirgemeyen eski kulüp baþkanýmýz
Sayýn Fatih Özcan'a teþekkür ederiz.
Ýlerleyen günlerde Sayýn Oðuzhan Yalçýn, kulüp baþkaný olarak geniþletilmiþ
basýn toplantýsý düzenleyecektir.
Þahsým, Çorum Futbol Kulübü futbolcusu ve kaptaný olarak geldiðim gün-

den bu zamana kadar bana göstermiþ
olduðunuz destek ve teveccühten dolayý herkese ayrý ayrý teþekkür ederim. Bu
desteði, Çorum þehri ve Çorum Futbol
Kulübüne yakýþýr þekilde taþýyacaðýmýzdan kimsenin þüphesi olmasýn. Birlikte baþaracaðýz…"
(Abdulkadir Söylemez)

ÇORUM MERKEZ KUTLUCA KÖYÜ
ÝÇ HAVUZ YAPIM ÝÞÝ
ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ TARIMSAL HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ
Çorum Merkez Kutluca Köyü Ýç Havuz Yapým Ýþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda
EKAP üzerinden alýnacaktýr. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN
: 2022/499404
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ TARIMSAL HÝZMETLER
MÜDÜRLÜÐÜ
b) Adresi
: MIMAR SINAN MAHALLESI INÖNÜ CADDESI 179
19100 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642257400 - 3642257416
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ve e-imza kullanýlarak indirilebileceði
internet sayfasý
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Adý
: Çorum Merkez Kutluca Köyü Ýç Havuz Yapým Ýþi
b) Niteliði, türü ve miktarý
: 1000 m 25 * 25'lik trapez kanal, 15 adet tarla prizi, 4
adet yol geçidi
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer
: Çorum Merkez Kutluca Köyü
ç) Süresi/teslim tarihi
: Yer tesliminden itibaren 45 (KýrkBeþ) takvim günüdür.
d) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.05.2022 - 10:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Çorum Ýl Özel Ýdaresi / Tarýmsal Hizmetler
(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
% 60 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:
27.04.2016 tarih ve 29696 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan "Yapým Ýþlerinde benzer iþ gruplarý tebliði" ne göre A/XX grubu tarýmsal alt yapý iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Ýnþaat Mühendisliði, Ziraat Mühendisliði (Tarýmsal Yapýlar ve Sulama - Kültürteknik, Toprak ve
Tarým Makineleri bölümleri
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, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn
çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucunda, üzerine ihale yapýlan istekli ile birim fiyat 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 45 (KýrkBeþ) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20
Sýnýr deðerin altýnda teklif sunan isteklilerin teklifleri açýklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1624418

KARADENiZ'iN KIRKPINAR'I
YAÐLI GÜREÞLER iÇiN HAZIR
Çorum Belediyesi tarafýndan Cumartesi günü yaðlý güreþ müsabakalarý yapýlacak.
Yaklaþýk 400 bin TL ödülün
daðýtýlacaðý güreþ müsabakalarý öncesi Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, incelemelerde bulundu.
Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn, 21 Mayýs Cumartesi günü yapýlacak olan
geleneksel yaðlý güreþ hazýrlýklarýný yerinde inceledi. Baþ-

kan Aþgýn, "Tüm Çorumlularý
çevre illerimiz ve ilçelerimizdeki tüm güreþ severleri Cumartesi günü saat: 10.00'da
baþlayacak yaðlý güreþlerimize bekliyoruz" dedi.
400 BÝN LÝRA
DAÐITILACAK
Yaklaþýk 400 bin TL'lik
ödül daðýtacaklarýný ifade
eden Baþkan Aþgýn, "Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Mehmet

Yeþil Yeþil, Fatih Atlý, Ünal Karaman, Serhan Gökmen ve
daha fazlasý burada ya Allah
Bismillah diyerek güreþe tutuþacaklar. Ýnþallah mükemmel
bir ortamda mükemmel bir
güreþ olacak. Yiðidin harman
olduðu Çorum'umuz, güreþe
doyacak." diye konuþtu.
ÇORUM BELEDÝYESÝ
GÜREÞTE ÝDDÝALI
Çorum Belediyesinin güreþ
branþýnda çok iddialý olduðunun altýný çizen Aþgýn, özellikle
minderde bütün boy ve kilolarda dünya dereceleri almýþ
sporculara sahip olduklarýný
vurguladý. 3 yýl önce ilk yaðlý
güreþ takýmýný kurduklarýný ifade eden Aþgýn, "3 yýlda karakucak ve yaðlý güreþlerde iddialý
bir þekilde ilerliyoruz" ifadelerini
kullandý. (Abdulkadir Söylemez)

HÝTÜ'lü gençler iki kupa,
beþ madalyayla döndü
Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi kýz ve erkek
Judo Takýmý sporcularý, ilk
kez katýldýklarý Üniversiteler
Arasý Türkiye Judo Þampiyonasý'ndan iki kupa ve 5 madalya kazandý.
Türkiye Üniversite Sporlarý Federasyonu tarafýndan
14-16 Mayýs tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen
Üniversiteler Arasý Türkiye
Judo Þampiyonasý, kýyasýya
mücadelelere sahne oldu. 40
üniversiteden 210 sporcunun
katýldýðý þampiyonda, Hitit
Üniversitesi'ni erkeklerde Alperen Ýpek, Hüseyin Eren Üstündað, Ýbrahim Bolat, Metehan Kiyiþkan ve Samet Serçeli; kýzlarda Dilara Sol, Dilara Nur Topçu, Hacer Yaðlý,
Ýrem Ýstanbullu ve Sümeyra
Aykaç temsil etti.
Müsabakalar sonucunda,
Hitit Üniversitesi Kýz Kata Takýmý Türkiye üçüncüsü ve Erkek Kata takýmý üçüncüsü
olarak kupa aldý. Bireysel olarak ise Sümeyra Aykaç, Metehan Kiyiþkan, Ýbrahim Bo-

lat, Ýrem Ýstanbullu ve Þeyma
Hacer Yaðlý Türkiye üçüncüsü olarak madalya kazanýrken, Samet Serçeli ve Dilara
Sol da Türkiye yedincisi olarak müsabakalarda derece
elde etti.
Hitit Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ali Osman Öztürk,
Üniversiteler Arasý Türkiye
Judo Þampiyonasý'nda kupa
ve madalya kazanan Hitit
Üniversitesi Kýz Kata Takýmý
ve Erkek Kata takýmýný tebrik
ederek, baþarýlarýnýn devamýný diledi. (Abdulkadir Söylemez)
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Ýçiþleri Bakaný Süleyman Soylu, Çorum'da edindikleri bilgilerle
terör örgütlerine yönelik baþarýlý operasyonlar yaptýklarýný söyledi.

Ahmet Hamoðlu, son
yolculuðuna uðurlandý
Hýrvatistan'da hayatýný kaybeden Beþiktaþ'ýn eski yöneticisi, iþ insaný Ahmet Hamoðlu,
memleketi Çorum'da son yolculuðuna uðurlandý.
Ýþ insaný Ahmet Hamoðlu,
geçtiðimiz hafta sonu Hýrvatistan'da düþmüþ ve geçirdiði kazanýn ardýndan bu ülkede bir hastaneye kaldýrýlmýþtý. 74 yaþýndaki Hamoðlu, yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetmiþti.
Ýþ hayatýna tuðlacýlýk sektöründe
baþlayan
Hamoðlu,
1989'da dönemin en büyük turistik tesislerinden Silivri Klassis
Resort Hotel'i iþletmeye açmýþtý.
Sonraki yýllarda Kýz Kulesi'nin iþletmesini de üstlenen Hamoðlu'nun farklý sektörlerdeki 23 þirketinde yaklaþýk 4 bin 300 kiþi
çalýþýyordu. Ahmet Hamoðlu, bir
dönem Türkiye'nin 50 zengini
arasýna da girmiþti.

Ahmet Hamoðlu

Hamoðlu için Ulu Camii'nde
tören düzenlendi. Cenazeye Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, ailesi, yakýnlarý
ve vatandaþlar katýldý.
Ýkindi namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazý ve helallik
alýnmasýnýn ardýndan Hamoðlu'nun cenazesi Ulu Mezarlýk'ta
topraða verildi. Cenazeye Beþiktaþ
Spor Kulübü Baþkaný Ahmet Nur
Çebi'de çelenk gönderdi.
(ÝHA)

‘Çorum'da önemli
belgeler yakaladýk’
Ýçiþleri Bakaný Süleyman
Soylu, terör örgütlerinin faaliyetlerine iliþkin Çorum'da
önemli belgeler yakaladýklarýný açýkladý.
Ýçiþleri Bakaný Süleyman
Soylu, Uyuþturucu ile Mücadele Toplantýsý çerçevesinde
Ankara'da bulunan medya
temsilcileri ile kahvaltýda bir
araya geldi. Bakan Soylu,
burada yaptýðý konuþmada
sokakta adý met, ateþ, buz,
Metin amca, kristal gibi isimlerle satýlan metamfetamin
konusuna geniþ yer ayýrdý.
Bakan Soylu, kullanýmý solunumla iliþkili olup akciðer
ödemi ve 'met aðzý' olarak bilinen, diþ eti bozukluklarý ve
kemiklerde erimeye yol açan
metamfetamine iliþkin, "Bizim þu an en büyük tehlikelerimizden bir tanesi metamfetamin tehlikesidir. Biz metamfetamin tehlikesini 2017
ve 2018'de gördük. Bir dönem bonzai ve diðer kimyasal uyuþturucular çok ciddi
bir yayýlým gösterdi. 2017 yýlýndan itibaren çok ciddi bir
saha baskýsý ortaya koyduk.
Bonzainin oluþturduðu problemlerin tamamýný hem yakalamalarla hem engellemelerimizle hem de vatandaþlarýmýzla ortaya koyduðu iyi diyalogla en az seviyeye indir-

dik. Türkiye'de ve Ýran'da metamfetamin yakalanmalarý,
Ýran'da 7,5 ton 2020'de, 2021
yýlýnda ise 25 ton yakalanmýþ. Çok yýkýcý ve yüksek bir
artýþ ivmesine sahip. Gerçek
anlamda bir zehir ile karþý
karþýyayýz. Metamfetamin
konusunda kimisi buz diyor,
kimisi kristal diyor. Baþka türlü tanýmlamalar ortaya koyuluyor ama bunun nasýl bir zehirli madde olduðunu anlatmak istiyorum. Bizim ülkemizde metamfetamin yakalamasý Ýran rakamlarýna göre
az ama Avrupa'ya göre az
deðil. 500 milyon nüfuslu Avrupa'da 2020 yýlýnda 2,2 ton,
bizde ise tam iki katý olan 4,1
ton oldu. Geçen sene de 5,5
ton yakalandý. Sorun þu ki artýþ hýzý fazla. 2015 yýlýnda 54

ilde metamfetamin yakalanmasý görülmüþtür. Türkiye'de
2010 yýlýndan beri var. Metamfetamin, 2021 yýlýnda Türkiye'nin bütün illerine yayýldý.
Yani bu maddenin yaygýnlýðýnýn tüm Türkiye'de olduðunun temel göstergelerinden
bir tanesidir" diye konuþtu.
"ÇORUM'DA
ÖNEMLÝ BELGELER
YAKALADIK"
Bakan Soylu, canlý bomba yakalamalarýna iliþkin, "67 ay önce Çorum'da önemli
belgeler yakaladýk, Onu yakaladýðýmýz baþka belgeler
ile birleþtirerek birbirine okutturduk. Çok önemli operasyonlar hazýrladýlar. 3-4 aydýr,
bizzat 112in üzerinde canlý
bomba eylemi yapacak, yap-

maya karar vermiþ terörist
olarak nitelendireceðimiz eylemleri gerçekleþtirecek kiþileri yakaladýk. Þöyle bir durum var. PKK, PYD, DHKP-C
ve DEAÞ arasýnda eþanlýlýklar gördüðüm çok oluyor.
Sanki ayný iþleri yaný yöntemler, ayný zaman dilimi
içinde yapmak üzere birbirleri ile ilgili kararlaþtýrýlmýþ bir
adýmý gerçekleþtiriyorlar. Terör örgütlerinin bir karar vericisi var DEAÞ'a diyor ki sen
bunu yap, diðerine diyor ki
sen bunu yap. Ayný zamanda
eþ zamanda bunu saðlayabilecek bir adýmý gerçekleþtirmek için hareket halline geçebiliyorlar. DEAÞ konusunda çok önemli çalýþmalarý
sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.
(ÝHA)

‘Günlük 50 ünite
kana ihtiyacýmýz var'
Vali Çiftçi'den

KAN BAÐIÞI
ÇAÐRISI

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, hem
kan baðýþýnda bulundu hem de vatandaþlara çaðrý yaptý.
Vali Mustafa Çiftçi, geçtiðimiz Çarþamba günü Kýzýlay Kan Merkezi'ne giderek 35. kan baðýþýný yaptý.
VATANDAÞA SESLENDÝ
Burada konuþan Vali Çiftçi, Çorum'un günlük 70 ünite olan kan ihtiyacýnýn ancak 20'sinin karþýlanabildiðini
belirterek vatandaþa seslendi.
Vali Çiftçi, "Bugün Kýzýlay Kan Merkezinde 35. kan baðýþýmý yaptým. Mübarek Ramazan ayý süresince kan baðýþlarý oldukça azalmýþ, günlük kan ihtiyacý 60-70 ünite civarýnda iken, baðýþlar 20 ünite seviyelerine düþmüþ. Bir
gün bizim de Kýzýlay'dan taze kan ihti-

Meral Akþener
Sungurlu'ya uðradý
HABERÝ
ÝZLEMEK ÝÇÝN
KODU OKUTUN

yacýmýz olabileceðini düþünerek kan
baðýþýnda bulunalým. Saðlýðý yerinde
olan herkesi kan baðýþý yapmaya davet

ediyorum. Bir ünite kan bir can demektir. Kan ver, can ver" diye konuþtu.
(Sümeyra Özdoðan)

Ahlatcý: Ýskilip köylerinin
sorunlarýnýn farkýndayýz

AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Ýskilip'te teþkilatla bir araya geldi, sorun ve talepleri dinledi.
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Ýskilip'te partisinin haftalýk olaðan yönetim kurulu toplantýsýna katýldý.
Toplantýda konuþan Baþkan Ahlatcý,
ilçenin sýkýntýlarýný deðerlendirdi. Özellikle Ýlçe köylerinin sorunlarýnýn çözümü
noktasýnda çalýþmalara baþlandýðýný
belirten Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, "Köylerimizin sorunlarýný çözüm odaklý olmasý için gece gündüz demeden Ak Parti

dönemlerinde hizmetle buluþan köylerimize daha çok hizmet götürmek için çalýþýyoruz. Bu bir Sevda iþidir. Sevdasý
olmayanýn davasý olmaz. Bu süreçte
millete hizmet yolunda ilk günkü aþk ve
heyecanla çalýþan il ve ilçe teþkilatlarýmýzýn her kademesinde görev alan yol
ve dava arkadaþlarýma, Ýl Genel Meclisimize, Ýl Özel Ýdaremize ve katký saðlayan herkese teþekkür ediyor, Ýskilip'e
baðlý köylerimizin sorunlarýnýn çözüme
kavuþturulmasý için hep birlikte çözüm
odaklý çalýþýyoruz" dedi.

Ýskilip ziyaretinde Ýl Baþkaný Yusuf
Ahlatcý'ya, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Ercan
Daþdan, Abdulkadir Karakuþ, Ýl Genel
Meclis Baþkaný Mehmet Bektaþ, Ýl Genel Meclis Üyeleri Fehmi Yaðlý, Duran
Býyýk, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreter Yardýmcýsý Ýlyas Akyol, Yol Þube Müdürü
Mehmet Çetin Kaya, Ýl Özel Ýdaresi
Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme Müdürü
Fevzi Þahin, Ýskilip Ýlçe Baþkaný Yusuf
Kaya, Ýskilip Gençlik Kollarý Baþkaný Ali
Özçelik ve Ýskilip yönetim kurulu üyeleri
eþlik etti.
(Haber Merkezi)

19
Mayýs
Atatürk'ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramý
dolayýsýyla
Samsun'a giden ÝYÝ Parti
Genel Baþkaný
Meral Akþener,
Sungurlu'da
karþýlandý.
Samsun'da
gerçekleþtirilen 19 Mayýs
Gençlik Buluþmasý ve Ata'ya Saygý Yürüyüþü etkinliklerine katýlmak üzere Samsun'a giden ÝYÝ Parti
Genel Baþkaný Meral Akþener,
Sungurlu'da karþýlandý.
Ýlçedeki bir kafenin önünde
yapýlan karþýlamaya, Sungurlu
Belediye Baþkaný Abdulkadir
Þahiner, ÝYÝ Partililer, belediye

yöneticileri, Ýl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, partililer
ve vatandaþlar katýldý.
Burada vatandaþlarla kýsa
bir sohbet eden Genel Baþkan
Akþener, daha sonra Samsun'a hareket etti.
(Çaðrý Uzun)

