Beyaz altýnýn yolculuðu baþladý

Sancak Çorum'u
salladý

Osmancýk'ta "Beyaz
altýn" olarak adlandýrýlan
pirincin sofralara ulaþmasý için çiftçiler, sabýrla
çeltik ekimine baþladý.
Çeltik tohumu eken çiftçiler, önce tarlalarýndaki
'keþan' adýný verdikleri
alanlarý, tarým aletleri
yardýmýyla ekim için
hazýrlýyor. 3’TE

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

Çorum Belediyesi tarafýndan
KADEÞ Barýþ Meydaný'nda gerçekleþtirilen
konserde, sevdiði genç sanatçý 'Sancak' alaný
dolduran izleyicilerine unutulmaz anlar yaþattý.
Soðuk hava ve yaðýþa raðmen alaný dolduran
gençler, konser sonuna kadar büyük bir
coþkuyla sanatçýya eþlik etti. 8’DE

Gür eþin
kalbi
Çor u m ' d a
atacak
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1 TL

ROTA'YA
DiKKAT!

Çorum'da çocuklarda görülen ishal vakalarý artmaya
devam ediyor. Mayýs ayýnýn
baþýnda Çorum'da 60 ile 100
arasýnda çocukta görülen ishal vakalarý, Mayýs'ýn ikinci
haftasýnda düþüþe geçti ancak son günlerde yeniden bir
artýþ yaþandýðý öðrenildi.
Saðlýk yetkilileri, endiþe edilecek bir durum olmadýðýný,
mevsim normallerinde vaka
görüldüðünü ifade etti.
Özellikle mevsim geçiþlerinde yaþandýðý belirtilen ishal
nedeniyle çocuklarýn hastaneye yatmasýna neden olan
Rota virüsünün toplu kullanýlan tuvalet gibi alanlardan yayýldýðý öðrenildi.
Baðýrsak enfeksiyonuna
ve ishale neden olan ve çok
yüksek bulaþýcýlýk oranýna sahip Rota virüsükaynaklý ishal
vakalarý artarken saðlýkçýlar
tümviral hastalýklarda olduðu
Rota virüsünden de korunmak için düzenli olarak elleri
yýkamak ve çocuklara hijyen
alýþkanlýðýnýn kazandýrýlmasýnýn önemine iþaret ediyor.
(Gizem Galatalý)

‘TELEFONUM ESNAF
iÇiN 24 SAAT AÇIK'
Milletvekili Ceylan, gençleri
Adana'daki þölene davet etti
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýnda katýlým saðlayacaðý "Bir
Gençlik Þöleni" programýný organize etmek üzere Adana'ya giden
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan,
programa iliþkin yaptýðý açýklamada Türkiye'nin 81 ilinden gelecek
110 bini aþkýn gencin bu þölende kucaklaþacaðýný söyledi. 4’TE

Çorum Esnaf ve
Sanatkarlar Odalarý
Birliði'nin (ÇESOB)
olaðan genel kurulunda yeniden Birlik
Baþkanlýðýna seçilen
Recep Gür ve Yönetim Kurulu Üyelerinin
kendisini ziyaretinde
konuþan Çorum Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn
"7 gün 24 saat her
zaman yanýnýzdayýz.Telefonum sizler
için 24 saat açýktýr"
dedi. 5’TE

Müzeler Gecesi'nde

REKOR

Orhan Sarý
hatýrlattý, yasak
devam ediyor
Ýl Tarým ve Orman
Müdürü Orhan Sarý
Çorum genelinde
15 Mart - 15 Haziran
arasýnda sazangiller
türüne ait balýklarýn
ticari amaçlý avlanmasýnýn yasak olduðunu,
aksi takdirde idari
yaptýrým cezasý ile
karþý karþýya kalacaklarýný ifade etti. 3’TE

Vergi Dairesi'nde kartla
ödeme yapýlabilecek

-HABERÝ 8’DE

Konuk Kalem

Elif Þuara
GÜNGÖR

Koronavirüs (Kovid-19) salgýný nedeniyle iki yýldýr yapýlmayan 18 Mayýs
Uluslararasý Müzeler Günü kapsamýnda düzenlenen "Müzeler Gecesi" etkinliðinde,
Çorum müzesinin 5 binden fazla kiþi tarafýndan gezildiði bildirildi. 2’DE

CHP'DEN 19 MAYIS
YÜRÜYÜÞÜ
3’TE

VALÝ VE BAÞKAN
PAZARDA
8’DE

ÝKLÝM
MÜLTECÝLERÝ
- YAZISI 2’DE

SARIGÜL'DEN ERENLER'E:
TARÝH YAZACAKSIN 4’TE

Canlý
bombalar
adliyeye
sevk edildi
Çorum'da DEAÞ
terör örgütüne
yönelik düzenlenen operasyondayakalanan yabancý
uyruklu Muhammed Elali isimli
örgüt mensubundan elde edilen
bilgiler kapsamýnda, Bursa'da
yakalanan 3 canlý
bomba eylemcisi
adliyeye sevk
edildi. 8’DE

ERASMUS ÖÐRENCÝLERÝ ÇOMAR
BARAJI'NI TEMÝZLEDÝ 6’DA
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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

KonukKalem

Benzine
indirim geliyor
Bu hafta iki kere zam gelen benzine bu kez
indirim bekleniyor. Sektör kaynaklarýndan edinilen bilgiye göre, benzine 1 lira 4 kuruþ indirim
gelecek. Fiyat deðiþikliðinin ardýndan benzinin
litresi 23 lira sýnýrýna çekilecek.
Brent petrol ve döviz kurundaki deðiþiklikler,
akaryakýt fiyatlarýna doðrudan etki ediyor. Petrol
fiyatlarýndaki yükseliþ ve dolarýn 16 lira sýnýrýna
dayanmasýyla benzine birer gün arayla 2 kere
zam gelmiþti. Benzinin litre fiyatý 17 Mayýs tarihinde 1 lira 70 kuruþ, 19 Mayýs tarihinde ise 1 lira 4 kuruþ olmak üzere toplamda 2 lira 74 kuruþ
artmýþtý. Son zamlarla birlikte benzinin litre fiyatý 24 lira sýnýrýna dayanmýþken, bu kez de indirim beklentisi oluþtu.
1 LÝRA 2 KURUÞLUK
ÝNDÝRÝM BEKLENÝYOR
1 lira 2 kuruþ indirim bekleniyor. Fiyat deðiþikliðinin ardýndan benzinin litresi 24 lira sýnýrýndan 23 lira sýnýrýna düþecek. Motorinde ise fiyat
deðiþikliði beklenmiyor.
BENZÝNÝN LÝTRESÝ KAÇ LÝRA OLACAK?
Ýndirimin ardýndan Ýstanbul'da 23.86'dan satýlan benzinin litresi 22.82'ye inecek.
Benzinin litresi Ankara ve Ýzmir'de 23.98'den
22.94'e düþecek.
AKARYAKIT FÝYATLARI
NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakýt fiyatlarý, Türkiye'nin de dahil olduðu Akdeniz piyasasýndaki iþlenmiþ ürün fiyatlarýnýn ortalamasý ile dolar kurundaki deðiþiklikler
baz alýnarak rafineriler tarafýndan hesaplanýyor.
Bu hesaplanma sonucunda daðýtým firmalarýnca
uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle þirketler ve kentlere göre küçük deðiþiklikler
gösterebiliyor.
(Haber Merkezi)

Konut fýrsatçýlarýna
ceza geliyor
Hazine Bakanlýðý Vergi Denetim Kurulu
bünyesindeki özel ekip konutta faiz indirimi
sonrasýnda durumu fýrsata çevirmek isteyen inþaat þirketleri ve emlakçýlarý tespit
etti. Bir günde yüzde 30'a yakýn zam yapan
fýrsatçýlara ceza verilecek.
Vergi Denetim Kurulu yetkilileri tarafýndan, Konut sahibi olmayý kolaylaþtýrma ve
sektörü canlandýrma hedeflerine yönelik
olarak faiz indirimini fýrsata çevirip, Fahiþ
Fiyat artýþlarý yaparak vatandaþlarýn maðduriyetine sebebiyet veren, vergisel kayýp
ve kaçakçýlara yol açanlara müsamaha
gösterilmeyeceði, vatandaþlarý korumak
için fýrsatçýlara yönelik her türlü önlemin
alýnacaðý kaydedildi.
30'LARI BULAN ANÝ FÝYAT
ARTIÞLARI TESPÝT EDÝLDÝ
Kurul bünyesinde oluþturulan özel bir
ekip tarafýndan yürütülen çalýþmalarda online satýþ platformlarýndan temin edilen veriler, mükelleflerin vergi beyan ve bildirimleri, tapu ve banka vb. pek çok veri çapraz
þekilde analiz edildi. Analiz çalýþmalarý sonucunda bir günde milyon TL'leri ve yüzde
30'larý bulan ani fiyat artýþlarý ile vergisel
kayýplar tespit edildi.
Analiz sonucunda riskli olduðu deðerlendirilen baþta inþaat þirketleri ve emlakçýlar hakkýnda, hýzlý ve etkin vergi inceleme
süreci baþlatýlacaðý yönünde bilgi edinildi.
Gayrimenkul satýþlarýný gerçek satýþ
bedelinin altýnda beyan eden veya hiç beyan etmeyenler hakkýnda gelir veya kurumlar vergisi, katma deðer vergisi, tapu
harcý olmak üzere vergi tarhiyatlarýnýn yapýlacaðý ve cezalarýn kesileceði öngörülüyor.
(Haber Merkezi)

ÝKLÝM MÜLTECÝLERÝ

Elif Þuara GÜNGÖR
Ýklim deðiþikliði atmosferde
normalde de bulunan karbondioksit gibi sera gazlarýnýn miktarýnýn
insan etkisi ile artmasýnýn, iklimin
dengesini bozmasýna verdiðimiz
isimdir.
Ýklim deðiþiklikleri birçok çevresel faktörleri olumsuz olarak etkilemektedir. Deniz seviyesinin
yükselmesi ve buzullarýn erimesiyle beraber denizdeki birçok
canlýnýn yok olduðunu görebilirsiniz.Sel, orman yangýnlarý gibi felaketlerinde
arttýðýný
görüyoruz.Dünyamýz ýsýnýyor ve bizler
içinde seyrediyoruz.
Ýklim deðiþiklikleriyle beraber
iklim adaletsizliði kavramý ortaya
çýkmýþtýr.Ýklim adaleti(climatejustice), iklim deðiþikliðinin yaþanmasýnda en az katkýsý ve dolayýsýyla
en az sorumluluðu olanlarýn, iklim
deðiþikliðinin sonuçlarýndan, bunda en büyük payý ve sorumluluðu
olanlardan daha fazla etkilenenler/etkilenecekler olmasýdýr.
Ýklim adaleti dengesinin bozulmasýyla beraber iklim deðiþikliðinden olumsuz etkilenen insanlarýn
baþka ülkelere sýðýndýklarýný görebiliyoruz.Karþý karþýya kaldýðýmýz
kavram bu noktada iklim mültecileri oluyor.
Mülteci: ''Dýþ saldýrý, iþgal, yabancý egemenliði veya vatandaþý

olduðu kendi ülkesinin bir bölümünde ya da bütününde kamu
düzenini ciddi bir biçimde tehdit
eden olaylar yüzünden, ülkesi dýþýnda baþka bir yere sýðýnmak için
yaþadýðý yerden ayrýlmak zorunda
kalan her insaný kapsar.'' (1951
Cenevre Sözleþmesi madde 2)
1951 Cenevre Konvansiyonu'nda yer alan mülteci tanýmý,
6458 sayýlý Yabancýlar ve Uluslararasý Koruma Kanunu'nun 61.
maddesinde geçmektedir.Belirtmemiz gerekir ki Türkiye, 1951
Cenevre Konvansiyonu'nu coðrafi
kýsýtlama ile uyguladýðýndan sadece Avrupa'dan gelenlere mülteci statüsü vermektedir.
Ýklim deðiþikliði sebepleriyle
yer deðiþtiren (displacement) sel,

deprem, toprak azalmasý vb. durumlar nedeniyle göç hareketinde
bulunan kiþilere iklim mültecileri(climaterefugees) denilmektedir.
Uzun yýllardýr tartýþma konusu
olan bu kiþilerin hukuki statüleri ülkemiz hukuku açýsýndan mülteci
kavramýna girmemektedir. 1951
Cenevre Konvansiyonu'na göre
mültecinin, ýrký, dini veya siyasi
durumlarý nedeniyle haksýzlýða
uðrayacaðýndan korkmasý gerekmektedir. Fakat fýrtýna, deprem ve
sel gibi iklim deðiþikliklerinin yol
açtýðý olumsuz durumlar her ne
kadar maðdurlarýna zarar verse
de bu durum kiþilerin ýrkýndan,dininden ve siyasi düþüncelerinden
kaynaklanmamaktadýr.Böylece
uluslararasý anlaþmalar bakýmýn-

dan mülteci koruma statüsüne sahip deðillerdir.
Her ne kadar mülteci tanýmýna
uymasalar da geçici koruma statüsünü tartýþabiliriz. Geçici koruma (temporaryprotection), ülkesinden gitmeye zorlanmýþ, ülkesine dönüþ yapamayan, ivedi ve
geçici koruma bulmak amacýyla
kitlesel olarak gelen yabancýlara
saðlanan korumadýr. Bu koruma
statüsü ülkemize kitleler halinde
gelen Suriyelilere verilmiþtir.Geçici koruma statüsü Cumhurbaþkaný kararýyla saðlanabilmektedir.Bu
noktada henüz bir Cumhurbaþkaný kararý olmadýðýndan dolayý iklim mültecileri ülkemiz ve hatta
dünya açýsýndan da korunmasýz
durumdadýr.
2050 yýlýna kadar yaklaþýk 200
milyon kiþinin iklim mültecisi olacaðý düþünülüyor.Ýklim mültecilerinin sýðýnabileceði ülkede ikamet
ve çalýþma iznini düzenleyen
uluslararasý düzeyde anlaþmalar
yapýlmasý, insanlýk onurunun bir
gereðidir.
Ýyi okumalar.
Kaynak: Göç Araþtýrmalarý
Dergisi-Ýklim Mültecileri-Nuray Ekþi (dergipark)
http://climatechange.boun.edu.tr/ozon-tabakasi/

Müzeler Gecesi'nde rekor
Çorum Müzesi'nin, 18 Mayýs
Uluslararasý Müzeler Günü kapsamýnda düzenlenen "Müzeler Gecesi" etkinliðinde 5 binden fazla kiþi
tarafýndan gezildiði bildirildi.
Müzeler Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde, "Özel Kalplerin
Hitit Atölyesi Projesi" kapsamýnda
Çorum Müzesi'nde eðitim gören
özel bireylerin yaptýðý seramik
eserlerden oluþan sergi ile Resim
Öðretmeni Güler Gök'ün Anadolu
ve Hitit kadýnlarýný tasvir ettiði resim
sergisi açýldý.
Alacahöyük Kazý Baþkaný Prof.
Dr. Tayfun Yýldýrým'ýn konuþmacý
olarak katýldýðý "Anadolu'da Müzik
ve Dans" konulu konferans ile devam eden kutlama etkinlikleri çerçevesinde Hitit Üniversitesi Güzel
Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi korosunca Türk halk müziði
dinletisi sunuldu.
Çorum Müzesi Müdürü Metin
Çakar, Çorum Müzesi'nin, Türkiye'nin önde gelen müzelerinden ol-

duðunu söyledi.
Koronavirüs (Kovid-19) salgýný
nedeniyle iki yýldýr Müzeler Günü
etkinliði yapýlamadýðýný hatýrlatan
Çakar, "Bakanlýðýmýzdan gelen tali-

mat doðrultusunda Dünya Müzeler
Günü'nü kutladýk. 18-24 Mayýs tarihlerinde yaptýðýmýz ve yapacaðýmýz etkinliklerle ziyaretçilerimizi
aðýrlýyoruz. Bugün vatandaþlarýmýz

müzemizi ücretsiz gezebiliyor. Vatandaþlarýmýzýn yoðun ilgisi var.
Yaklaþýk 5 bin kiþi bugün müzemizi
gezdi" ifadelerini kullandý.
(Çaðrý Uzun)

Necmettin Uzun'dan Demirci'ye kutlama
Çorum Oto Tamirciler, Makine
Yedek Parça Satýcýlarý, Tornacýlar
Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nde
(HGYD) yapýlan genel kurulla birlikte güven tazeleyerek yeniden
baþkan seçilen Birkan Demirci ve

dernek yönetimini ziyaret ederek
"hayýrlý-uðurlu olsun" dileklerini
paylaþtý.
HGYD Baþkaný Birkan Demirci
ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir
süre sohbet eden Necmettin Uzun,
"Allah utandýrmasýn. Görevinizde
üstün baþarýlar diliyoruz" ifadesini

kullandý.
Demirci ise nazik ziyaretlerinden dolayý Uzun'a teþekkür etti.
Ziyarete ayrýca; HGYD yöneticileri; Mustafa Güral Koldaþ, Satýlmýþ Ýnaç, Hasan Karaoðlu, Kubilay
Olcan ve Karabey Çirkin de katýldý.
(Gizem Galatalý)
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‘BEYAZ ALTIN’ýn sofralara
uzanan yolculuðu baþladý
Türkiye'de çeltik üretiminin yüzde 5'inin karþýlandýðý Osmancýk'ta "beyaz altýn" olarak adlandýrýlan pirincin sofralara uzanan yolculuðu baþladý.
Osmancýk'ta çeltik ekimine baþlandý. "Beyaz
altýn" olarak adlandýrýlan pirincin sofralara ulaþmasý için çiftçiler, sabýrla çeltik ekimine baþladý. Çeltik tohumu eken çiftçiler, önce tarlalarýndaki 'keþan' adýný verdikleri alanlarý, tarým aletleri yardýmýyla ekim için hazýrlýyor. Daha sonra hazýrladýklarý keþanlarýn içine su salarak bütün tarlanýn su
tutmasýný saðlayan çiftçiler, tarlalar bataklýk haline
gelince çeltikleri saçarak toprakla buluþturuyor.
Suda eriyen oksijeni kullanarak geliþimini sürdüren çeltik bir süre sonra hastalýklara karþý ilaçlanýrken, yabani otlarýn istilasýna uðramamasý için
temizlikten geçiriliyor.
5 AY SONRA HASAT EDÝLECEK
Yetiþmesi ve baþak olgunluðunu yaklaþýk 5
ayda tamamlamasý beklenen çeltik için çiftçiler
sürekli olarak tarlalarýn su altýnda kalmasýný saðlayacak. Belirli olgunluða eriþecek çeltikler daha
sonra biçerdöverlerle hasat edilerek kurutuluyor.
Son aþamada pirinç fabrikalarýna satýlan çeltikler,
özel bir gayret ile kabuklarýndan ve kepeklerinden ayrýlýp pirinç haline getiriliyor.
YILDA YAKLAÞIK 30 TON ÜRETÝLÝYOR
Osmancýk ilçesinde yýlda 25 ila 30 bin ton üretilen pirinç, binlerce ailenin de geçim kaynaðýný
oluþturuyor. Ýlçede üretilen "Osmancýk97" pirinci ülkedeki pirinç ihtiyacýnýn yüzde 5'ini karþýlýyor. Osmancýk'ýn önemli gelir kaynaklarýndan birisi olan
çeltik ilçede "pýrlanta" ya da "beyaz" olarak anýlýyor.
"OSMANCIK PÝRÝNCÝ TÜRKÝYE'DE
VE DÜNYADA BÝR MARKA"
Ýl Gýda Tarým ve Orman Müdürü Orhan Sarý,

pýyoruz. Pandemi nedeniyle dünya 2 yýldýr gýda
temini noktasýnda sorunlar yaþýyor. Tedarik zincirinde üretimde aksamalar yaþanýyor. Gýdanýn
önemini herkes anladý. Bir elbise alýrýz 5-10 yýl giyebiliriz. Ama her gün üç öðün yemek yememiz
lazým. Amacýmýz, birim alandan en fazla verimi ve
kaliteli saðlýklý ürünü alabilmek. Ýnþallah bir olumsuzluk olmadan ekim sezonu gibi hasat sezonu
da geçekleþtiririz. Bu sayede hem ülke hem Çorum ekonomisine katký sunacaklar. Çorum'da çeltik üreticilerinin yüzde 80'i Osmancýk çeþidinin
ekimini yapmaktadýr. Uzun tanesi, piþmesi, aromasý yönünden tüketiciler tarafýndan da aranan
bir çeþit. 20 yýldýr Osmancýk ekimi yapýlýyor."

Orhan Sarý

Ali Osman Þahiner

Osmancýk pirincinin Türkiye'de ve dünyada bir
marka olduðunu söyleyerek, "Çeltikle ülke ekonomisine katký sunuyoruz. Türkiye'nin en önemli
akarsularýndan Kýzýlýrmak ilçemizden geçiyor. Kýzýlýrmak boyunca 80 bin dekara yakýn alanda çeltik ekimi yapýlýyor. Çorum çiftçisi her yýl yaklaþýk
56 bin ton çeltik üretimi gerçekleþtiriyor" dedi.
"TARLALARIN TESVÝYESÝNÝN
ÇOK ÝYÝ OLMASI LAZIM"
Çeltik üretiminin çok zor ve zahmetli bir þekilde gerçekleþtiðini anlatan Sarý, "Mayýs içerisinde
tarlalar hazýrlanýyor. Hazýrlýk içinde belirli aþamalar var. Tarlalarýn tesviyesinin çok iyi olmasý lazým. Eðimin ve suyun tarlanýn her tarafýnda eþit
olmasý gerekiyor. Homojenliðin saðlanmasý gerekiyor. Sürümü ve temizliði yapýldýktan sonra tarlalara su veriliyor. Tarlalardaki suyun tapanla tesvi-

yesi yapýlýyor. Arazisi küçük olan çiftçilerimiz ekimi elleriyle yaparken büyük parsellerde ise makine ile ekim yapýlýyor" ifadelerini kullandý.

"ÇELTÝKTE VERÝM ÝYÝ"
40 yýldýr çeltik ekimi yaptýðýný dile getiren Mustafa Özoðlu ise, "Önce anýzlarý sürüyoruz. Sonra
tarlalarý temizliyoruz. Keþan yaptýktan sonra ekimi gerçekleþtiriyoruz. Çeltikte verim iyi. Girdi maliyetleri yükseldi. Bu yýl çeltiðin para etmesini istiyoruz. Rekolte de dönüm baþý 750-800 kilo alýyoruz" þeklinde konuþtu.

"ÇELTÝÐÝMÝZDE KÝMYASAL
VE KALINTISI YOK"
"1950 yýlýndan bugüne kadar Çorum'da çeltik
ekimi yapýlýyor. Artýk çeltik ekimi profesyonel þekilde yapýlýyor" diyen Sarý, þunlarý kaydetti:
"Üreticilerimiz emeklerini esirgemiyor. Ortalama 800 kilo üzerinde verim alýnýyor. Bizim ürünlerimizde kimyasal ve kalýntý yoktur. Çünkü çiftçilerimiz bilinçli kendi tüketmediði ürünü üretmiyor. Ýl
Gýda Tarým ve Orman Müdürlüðü olarak çiftçilerimize yönelik eðitimlerimizde bu konularda üreticilerimizi uyarýyoruz. Sezon baþlangýcýndan hasat
mevsimine kadar çiftçilerimizi daha verimli üretim
konusunda gerekli bilgilendirme ve eðitimleri ya-

"ÝLÇE EKONOMÝSÝNE PÝRÝNCÝN YILLIK
120 MÝLYON LÝRALIK KATKISI VAR"
Osmancýk Ziraat Odasý Baþkaný Ali Osman Þahiner de ilçede 20 ile 25 bin dönüm arasýnda çeltik
ekimi yapýldýðýný açýklayarak, "Bu da Türkiye'nin
yüzde 5 pirinç ihtiyacýný karþýlamaktadýr. Pirinç denilince akla Osmancýk geliyor. Osmancýk pirincimiz özellikle aromasý, verimi ve hastalýða karþý çok
iyidir. Osmancýk Ziraat Odasý olarak pirinç ekiminin
geliþtirilmesi için çalýþmalarýmýz devam ediyor. Osmancýk bölgesinin pirinç pazarý. Osmancýk'a diðer
illerden çeltik gelmektedir. Ýlçemizde 20 tane pirinç
fabrikasý var. Ýlçe ekonomisine pirincin yýllýk 120
milyon liralýk katkýsý var" dedi.
(ÝHA)

Mustafa Özoðlu

Orhan Sarý hatýrlattý,
yasak devam ediyor

CHP'den 19 Mayýs yürüyüþü
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl Örgütü, 19
Mayýs Atatürk'ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramýný etkinliklerle kutladý.
Gün boyu çeþitli etkinliklere katýlan CHP
Çorum Örgütü, 19 Mayýs
Atatürk'ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramý nedeniyle geniþ katýlýmlý bir
yürüyüþ düzenledi.
Saat 18.00'de Bahabey Caddesi Ýpek Taksi
kavþaðýndan baþlayan
yürüyüþ, Atatürk Anýtý'na
kadar devam etti. Saygý
duruþunda bulunulmasý
ve Ýstiklal Marþý'nýn
okunmasýnýn ardýndan
Atatürk Anýtý'nda çelenk
konuldu.
Katýlýmcýlar buradan
KADEÞ Barýþ Meydaný'na kadar bir yürüyüþ
daha gerçekleþtirdi.
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, burada kýsa bir konuþma yaparak
günün anlam ve önemine vurgu yaptý.
Yürüyüþe, CHP Ýl
Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Merkez Ýlçe Baþkaný
Ulaþ Tokgöz, Mecitözü
Belediye Baþkaný Veli
Aylar ile partililer katýldý.
(Gizem Galatalý)

Tarým ve Orman Ýl Müdürü
Orhan Sarý, 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasýnda sazangiller türüne ait balýklarýn avlanmasýnýn yasak olduðunu
hatýrlattý.
Ýl Tarým ve Orman Müdürü
Orhan Sarý Çorum genelinde
15 Mart - 15 Haziran arasýnda
sazangiller türüne ait balýklarýn ticari amaçlý avlanmasýnýn
yasak olduðunu belirterek ticari ve amatör balýkçýlýk yapanlara yasaklara uymalarýný
aksi takdirde idari yaptýrým cezasý ile karþý karþýya kalacaklarýný ifade etti.
Sarý, "Ýlimiz Obruk Baraj
Göleti ve Seydim Göletinde
su ürünleri avcýlýðý yasaðý
kapsamýnda Ýlimiz Hayvan
Saðlýðý ve Su Ürünleri Þube
Müdürlüðü ile Ýskilip Ýlçe Tarým
ve Orman Müdürlüðü koordinesinde yapýlan denetimde 10
adet toplam 10 bin metre sahipsiz aðlara el konuldu. Amatör avcýlýk yapanlar kontrol
edildi. Barajlardaki balýk varlýðýný korumak için denetimlerimiz devam edecektir" dedi.
(Zahide Yasemin Eðrigözlü)

Orhan
Sarý
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AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, gençleri Adana'daki þölene davet etti

‘Gençler bizim umudumuz’

Sarýgül'den Erenler'e:

AK Parti Çorum Milletvekili ve
MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan,
21 Mayýs'ta Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan'ýnda katýlým saðlayacaðý "Bir Gençlik Þöleni" programýný organize etmek üzere Adana'ya gitti.
Ýzmir teþkilatýna yaptýðý ziyaretten sonra Ýzmir Milletvekili Mahmut
Atilla Kaya ile birlikte Adana'ya giden Milletvekili Ceylan, burada yapýlacak "Bir Gençlik Þöleni" programý için Adana Ýl Baþkaný Mehmet
Ay, Ýl Yürütme Kurulu Üyeleri, Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Sevil Can, Ýl
Gençlik Kollarý Baþkaný Mustafa
Yýldýz ve Ýlçe Baþkanlarý ile birlikte
deðerlendirme toplantýsý yaptý.
Milletvekili Ceylan toplantýda
yaptýðý konuþmada, tüm gençliði 21
Mayýs'ta Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn katýlacaðý 'Bir Gençlik Þöleni' programýna katýlmaya davet etti.
Program hakkýna bilgi veren
Milletvekili Ceylan, Türkiye'nin 81
ilinden gelecek 110 bini aþkýn gencin bu þölende kucaklaþacaðýný
söyledi.
Ceylan, Cumhurbaþkaný Erdoðan, ülkenin dört bir yanýndan gelecek ve birçoðu ilk kez 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak gençlere hitap edeceðini açýkladý.

Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ý Adana'da en iyi þekilde aðýrlamak için tüm hazýrlýklarýn yapýldýðýný belirten Milletvekili Ceylan,
"Cumhurbaþkanýmýzý
Adana'da
aðýrlayacak olmanýn mutluluðunu
yaþýyoruz. Ýnþallah cumartesi günü
81 ilimizden tüm ilçe, il, üniversite,
lise teþkilatlarýmýz, AK Gençlik'in
tüm teþkilat mensuplarý ile birlikte
Adana'nýn ev sahipliðinde muhteþem bir þölene imza atacaðýz.
Gençlerimizi, Cumhurbaþkanýmýzla
buluþmaya, bu büyük þölende coþkumuza, sevincimize, heyecanýmýza ortak olmaya bekliyoruz" dedi.
Gençlere verdiði önem ile ka-

muoyunun takdirini toplayan Milletvekili Ceylan, bu defada Adana'lý
gençler ile bir araya geldi.
Adana'lý gençlerin kýsa zamanda gönlünü fetheden ve gençlerin
sevgili abisi olarak bilinen Milletvekili Ceylan, gençler ile birlikte Yeni
Adana Stadyumu'nu Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný
Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýlýmý
ile 21 Mayýs'ta saat 17.00'de yapýlacak olan programa hazýrlamak
için incelemelerde bulundu.
Adana'da yaptýðý çalýþmalar sýrasýnda kendisine yardýmcý olan
gençlere övgüler yaðdýran Milletvekili Ceylan, "Gençler bizim umudumuzdur. Gençler bizim geleceði-

mizdir. Cumhurbaþkanýmýz Recep
Tayyip Erdoðan'ýn teþrifleriyle Yeni
Adana Stadyumu'nda gerçekleþtireceðimiz 'Bir Gençlik Þöleni' ile ilgili hazýrlýk çalýþmalarýmýzý enerjileriyle, özgün ufuklarýyla ve genç bakýþ açýlarýyla yarýnlarýmýzý emanet
edeceðimiz gençlerimizle incelemelere bulunduk" diye konuþtu.
Gençlerin topluma katýlýmýný ve
özgüvenlerinin yüksek olmasýný saðlama yönünde sorumluluklarýn farkýnda olduklarýný dile getiren Milletvekili Ceylan, "Nitekim AK Parti gerek yerel gerek genel anlayýþta seçilme yaþýnýn 18'e indirilmesi gençlere
verilen önemi göstermektedir" þeklinde konuþtu.
(Haber Merkezi)

Tarih yazacaksýn
Türkiye Deðiþim Partisi (TDP) Genel
Baþkaný Mustafa Sarýgül, partisinin Çorum
Ýl Baþkaný Engin Erenler'e övgü dolu sözler
sarf etti. Sarýgül, partisinin il baþkanýnýn Çorum'da tarih yazacaðýna yürekten inandýðýný söyledi.
"Enginim" diye konuþmasýna baþlayan
Mustafa Sarýgül, "Enginim, Türkiye Deðiþim
Hareketi'nin Gençlik Kollarý Baþkanýydýn.
Þimdi Türkiye Deðiþim Partisi'nin Ýl Baþkanýsýn. Ýnþallah Çorum'da vatanýmýza baðlý,
bayraðýmýza baðlý kalarak, 'Bismillah' diyerek, tarih yazacaðýna yürekten inanýyorum"
ifadelerini kullandý.
(Haber Merkezi)

'Milletin kapýsýna
gitmeye yüzleri yok'
Metin
Özsarý

Abdulkadir
Þahiner

Þahiner'e 'þark
kurnazý' dedi
AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Metin Özsarý, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'in tepkisi üzerine bir açýklama yaptý. Özsarý, hükümet tarafýndan ilçeye yatýrýmlarýn yapýlmaya devam edildiðini söyledi.
AK Parti Ýlçe Baþkaný Metin
Özsarý, Baþkan Þahiner'in vatandaþlarý yanlýþ bilgilendirdiðini
belirterek "þark kurnazlýðý" yapmakla suçladý. Konuyla ilgili Özsarý, þunlarý söyledi:
Yüksekokul kampüsü, 350 kiþilik KYK yurdu, Gençlik Merkezi, T Tipi Açýk ve Kapalý Cezaevi,
Ýlçe Saðlýk Müdürlüðü, stadyum,
Fen Lisesi kompleksi, 2 etap TOKÝ konutlarý, Kýrankýþla, Dið, Fýndýklý, Ortakýþla, Demirþeyh, Sarýcalar ve Tatlý barajlarý, ilçenin yýllýk 6 milyon 300 bin m3 içme su-

yu projesi Güreþ Eðitim Merkezi,
Yarý Olimpik Yüzme Havuzu, 13
adet spor tesisi, 360 konutluk
TOKÝ projesi, SGK binasý, Emniyet ve Jandarma binalarý, Sungurlu-Kýzýlýrmak yol çalýþmasý,
OSB'ye yapýlan yatýrýmlar.
Baþta Cumhurbaþkanýmýz olmak üzere bakanlarýmýza, bakan
yardýmcýlarýmýza, milletvekillerimize, il baþkanýmýza Sungurlu'ya
vermiþ olduklarý desteklerinden
dolayý þükranlarýmýzý sunarýz.
Biz zevk için yaylalarý gezmiyoruz, teþkilat olarak örf ve adetlerimizde olan yaðmur dualarý,
düðün ve cenazelere iþtirak ederek vatandaþlarýmýzýn iyi ve kötü
günlerinde yanlarýnda oluyoruz.
Olmaya da devam edeceðiz.
Hizmet bizim iþimiz, durmak yok
yola devam." (Haber Merkezi)

ÝYÝ Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Av.
Hakan Tekercioðlu, AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Metin Özsarý'ya yüklendi. Tekercioðlu, "Senin tuzun kuru sayýn Baþkan, saydýðýn kurumlara eþ, dost, akrabalarýnýzý yerleþtirmiþsin. Peki ya geriye
kalan Sungurlular ne olacak?" dedi.
ÝYÝ Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Av.
Hakan Tekercioðlu, AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Metin Özsarý'nýn, "Biz zevk
için yaylalarý gezmiyoruz, teþkilat olarak
örf ve adetlerimizde olan yaðmur dualarý, düðün ve cenazelere iþtirak ederek
vatandaþlarýmýzýn iyi ve kötü günlerinde
yanlarýnda oluyoruz" sözlerini hatýrlattý.
Tekercioðlu, "Madem vatandaþlarýn yanýnda oluyorsunuz da Sungurlu neden
her sene göç veriyor" þeklinde konuþtu.
"Biz yatýrým diyoruz, istihdam diyoruz, üretim diyoruz, eðitim diyoruz onlar

hala boþ açýklamalarla gündemi çarptýrmaya, milletin sorunlarýný görmezden
gelmeye devam ediyor" diyen Tekercioðlu, "Hepimiz biliyoruz ki Sungurlumuz
yatýrým ve teþvik kapsamýna alýnmamýþ
ve 5. Bölge vasfýný devam ettirmiþtir.
Oysa Çorum'un geriye kalan 9 ilçesi yatýrým ve teþviklerden öncelikle yararlanacak ilçeler kapsamýna alýnmýþtýr. Buda göstermektedir ki sýrf muhalif olduðu
için kapsam dýþýnda býrakýlmýþtýr" ifadelerini kullandý.
"YANLIÞ YAPAN EÐER
BÝZDENSE, O ZAMAN
YAPTIÐI DOÐRUDUR'
ANLAYIÞINA SAHÝPLER"
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'e yönelik eleþtirilere de tepki
gösteren Tekercioðlu, "Hepimiz gibi

Hakan Tekercioðlu

Sungurlu Belediye Baþkanýmýz Abdulkadir Þahiner'de bu yanlýþý görmüþ ve
doðal olarak, her Sungurlu sevdalýsýnýn
yapmasýný gerektiði gibi bu durumu
eleþtirmiþtir Bunun akabinde iktidar partisinin mensuplarýnýn peþ peþe açýklamalarýný hayretle takip ettik. Zira býrakýn
bu durumu eleþtirmeyi, bir de bu duruma sahip çýkmýþlardýr. Ýþte ülkemizi ve
memleketimizi karanlýk çýkmaza sürükleyen de tam olarak bu zihniyettir. Zira
bu zihniyet 'Yanlýþ yapan eðer bizdense,
o zaman yaptýðý doðrudur' anlayýþýna
sahiptir" diye konuþtu.
"MÝLLETÝN KAPISINA GÝTMEYE
YÜZLERÝ OLMAYACAK"
Tekercioðlu, konuþmasýný þöyle sürdürdü:
"Sungurlu her geçen gün kan kaybetmeye devam etmektedir. Zira 2000
yýlýnda köyleri ile birlikte 80 bin nüfusa
sahip olan ilçemizin, 2021 yýlýnda nüfusu köyleri ile birlikte 45 bine düþmüþtür.
Denildiði gibi, eðer yatýrým varsa, iþ imkaný varsa o halde bu nüfus nereye gitmiþtir. Ýþte bu durum iktidar partisi mensuplarýnýn milletten ne kadar kopuk olduðunu açýkça göstermektedir.
Milletin derdiyle dertlenmeyen, seçim zamaný milletin kapýsýna gitmeye de
yüzü de olmayacaktýr. Bu açýklamalar
aslýnda siyasetten anlamadýklarýný açýkça göstermektedir. Üretecek fikri kalmayanlar, bel altý siyasetle sonuç üretmeye
çalýþmaktadýr."
(Haber Merkezi)

CHP'li gençler, Ankara'da Gençlik Yürüyüþünde
Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik
Kollarý Genel Merkezinin 19 Mayýs
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý dolayýsýyla Ankara'da düzenlemiþ olduðu "Büyük Gençlik Yürüyüþü"ne 81 ilden yoðun katýlým oldu.
CHP Çorum Gençlik Kollarýnýn da
yoðun katýlým saðladýðý "Büyük
Gençlik Yürüyüþü"CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu önderliðinde
gerçekleþti.
Ankara Güven Parkta baþlayan
yürüyüþ, Anýtkabir'de son buldu.
CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ile CHP Ankara Ýl Baþkan Yardým-

cýsý Atilla Ilýman'ýn da katýldýðý etkinlikte Çorum'u Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Onur Topkül, Merkez Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaný Uður Eke, bazý

parti yöneticileri ve Gençlik Kollarý
üyeleri katýldý. CHP'li gençler, Anýtkabir ziyaretinin ardýndan CHP Genel
Merkezini ziyaret etti. (Haber Merkezi)
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Gençler hünerlerini sergiledi
Çorum'da mesleki ve teknik
lisesi öðrencileri, Mesleki Tanýtým Fuarý'nda hünerlerini sergiledi. Çorum'da 26-20 Mayýs
Avrupa Mesleki Beceriler Haftasý kapsamýnda kentteki mesleki ve teknik liselerde eðitim
gören öðrencilerin yýl boyunca
üretip, tasarladýklarý ürünler
Mesleki Tanýtým Fuarý'nda tanýtýldý. Birbirinden güzel ve yaratýcý ürünlerin yer aldýðý fuar, vatandaþlardan yoðun ilgi gördü.
KADEÞ Barýþ Meydaný'nda
kurulan fuarýn açýlýþ törenine,
Vali Yardýmcýsý Murat Çaðrý Erdinç, Ýl Milli Eðitim Müdürü Abdullah Kodek, Ýl Saðlýk Müdürü
Ömer Sobacý, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Alagöz, öðrenciler, öðretmenler
ve vatandaþlar katýldý.
"AMACIMIZ ÜRÜNLERÝ
GENÝÞ KÝTLELERE
ULAÞTIRMAK"
Açýlýþta bir konuþma yapan
Ýl Milli Eðitim Müdürü Abdulah
Kodek, amaçlarýnýn üretilen
ürünlerin daha geniþ kitlelere
ulaþtýrýlmasýný saðlamak olduðunu söyledi. Kodek, "Bu etkinlikteki amacýmýz Mesleki ve
Teknik eðitimdeki iyi örneklerin, ilham verici hikayelerin, elde edilen kazanýmlarýn, yapýlan ürünlerin tanýtýmýný yapmak çok daha geniþ kitlelere
ulaþmasýný ve bir farkýndalýk
oluþmasýný saðlamak. Bu kap-

samda da 'Hem Okuyorum
Hem Üretiyorum' temasý ile
bizdeki Mesleki ve Teknik Anadolu liselerimizin yýl boyunca
ürettikleri ürünlerin biraz sonra
stant açýlýþýný yapacaðýz. Katýlým saðlayan herkese çok te-

þekkür ediyorum açýlýþýmýzýn
hayýrlara vesile olmasýný diliyorum" ifadelerini kullandý.
Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan kurdele kesildi. Daha sonra katýlýmcýlar stantlarý gezerek
öðrencilerden projelerine iliþ-

kin bilgiler aldý.
Fuarda modern resim tablolarýnýn yansýtýldýðý canlý performanslar, öðrencilerin hazýrladýðý resimler, 3D yazýcýlar ve
birbirinden farklý onlarca proje
yer alýyor.
(Gizem Galatalý)

‘TELEFONUM ESNAF
iÇiN 24 SAAT AÇIK'
Çorum
Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, esnafa temsilcilerine "yanýndayýz"
mesajý verdi.
Çorum Esnaf ve
Sanatkarlar Odalarý
Birliði
(ÇESOB)'un
Olaðan Genel Kurulu'unda yeniden Birlik
Baþkanlýðýna seçilerek, güven tazeleyen
Recep Gür, beraberinde Birliðin Yönetim,
Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri ile birlikte
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette konuþan Birlik Baþkaný Recep
Gür, esnaf odalarý olarak Çorum Belediyesi ile
her zaman koordineli bir þekilde çalýþmaya
özen gösterdiklerini söyledi.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn ile
bugüne kadar omuz omuza çalýþtýklarýný ifade
eden Gür, esnaf ve sanatkarlara gösterdiði yakýn ve sýcak ilgiden dolayý teþekkür ederek, "7
gün 24 saat her zaman yanýnýzdayýz. Birlik beraberlik içerisinde bize ne görev düþerse yapmaya hazýrýz" dedi.
ÇESOB yönetiminin ziyaretinden duyduðu
memnuniyeti dile getiren Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn ise, hem aday adaylýðýnda
hem de adaylýðýnda ilk ziyaretlerini ÇESOB'a
yaptýðýný ifade etti.
Babasýnýn da esnaflýktan gelmesi nedeni ile
ÇESOB ile yakýn bir bað kurduðunu ifade eden
Baþkan Aþgýn "Babam uzun yýllar esnaflýk yaptý. ÇESOB ile özel bir bað kurmamýzýn nedeni
budur. Bu nedenle de hem aday adaylýðý süre-

cinde hem de adaylýkta ilk ziyaretimizi esnaf
odalarýmýza yapmýþtýk. Ben bir esnaf çocuðuyum ve uzun yýllar þahsen bende esnaflýk yaptým. O nedenle bu ziyaret benim için çok önemli güzel bir ziyaret. Hepinize ayrý ayrý teþekkür
ediyorum.
Telefonum sizler için 24 saat açýktýr. Ne zaman isterseniz bana ulaþabilirsiniz. Nazik ziyaretinizden dolayý bir kez daha teþekkür ediyorum. ÇESOB'un yeni yönetimine de görevlerinde baþarýlar diliyorum. Allah iþlerinizde hepinize Halil Ýbrahim bereketi versin" diye konuþtu.
ÇESOB Baþkaný Recep Gür'e ziyarette
Birlik Yönetim Kurulu üyeleri Erdal Kolaylý, Abdurrahman Uysal, Ýsmail Ataç, Lütfi Barut,
Fevzi Bilgin ve Mehmet Gayretli, Denetim Kurulu üyeleri Özkan Þanal, Mutlu Karslý ve Halil
Piroðlu, Disiplin Kurulu üyeleri Selami Koçyiðit, Osman Aþutoðlu ve Nihat Kabakcý ile birlikte Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satýcýlar, Tornacýlar Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
Baþkaný Necmettin Uzun ve Fýrýncýlar ve Simitçiler Esnaf Odasý Baþkaný Seyit Arslan eþlik etti.
(Gizem Galatalý)

Esnaf temsilcilerinden
partilere nezaket ziyareti
8 Mayýs'ta gerçekleþtirilen Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði
(ÇESOB)'un olaðan genel
kuruluunda yeniden birlik
baþkanlýðýna seçilen Recep Gür, beraberinde yönetim, denetim ve disiplin
kurulu üyeleri ile birlikte siyasi partilere nezaket ziyaretinde bulundu.
Ýlk olarak AK Parti'yi ziyaret eden ÇESOB Baþkaný Recep Gür ve beraberindekiler daha sonra sýrasýyla ÝYÝ Parti, MHP ve
CHP'yi ziyaret ederek,
parti yöneticileriyle bir süre
görüþtüler.
AK Parti ziyaretinde konuþan Ýl Baþkaný Av. Yusuf
Ahlatcý, Recep Gür ve ekibinin yeni dönemde daha güzel hizmetlere imza
atacaðýna inandýðýný ifade ederek, birlik ve beraberliðe en çok ihtiyaç duyduðumuz þu günlerde
gerçekleþtirilen ziyaretten oldukça memnuniyet
duyduðunu dile getirdi.
Memlekete bir çivi dahi çakan, katký sunan herkesin yanýnda olduklarýný kaydeden Ahlatcý, "Allah
birliðimizi ve beraberliðimizi daim etsin" dedi.
Gür ve beraberindekiler daha sonra ÝYÝ Parti
Ýl Baþkaný Bekir Özsaçmacý, MHP Ýl Baþkaný
AgahKarapýçak ve CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz'ý ziyaret ederek, esnafýn içinde bulunduðu
sorunlarý ve talepleri görüþme fýrsatý buldular.
Kendilerine yakýn ilgi gösteren tüm siyasi
parti temsilcilerine teþekkür eden ÇESOB Baþkaný Recep Gür ise, "Çorumlu esnaf ve sanatkarlar olarak bizim tek sevdamýz ülke sevdasýdýr" diyerek, 2022 yýlýnýn Ocak ayýnda baþlayan

oda genel kurullarýný kavgasýz, gürültüsüz adeta
demokrasi þöleninde gerçekleþtirdiklerini söyledi. Gür, genel kurullarýn Türkiye'ye örnek bir þekilde gerçekleþtirilmesinde katký sunan baþta
Çorum Valiliði olmak üzere Emniyet Müdürlüðü
ve Ticaret Ýl Müdürlüðü'ne teþekkür etti.
ÇESOB Baþkaný Recep Gür'e ziyaretlerde
Birlik Yönetim Kurulu üyeleri Erdal Kolaylý, Abdurrahman Uysal, Ýsmail Ataç, Lütfi Barut, Fevzi Bilgin ve Mehmet Gayretli, Denetim Kurulu
üyeleri Özkan Þanal, Mutlu Karslý ve Halil Piroðlu, Disiplin Kurulu üyeleri Selami Koçyiðit,
Osman Aþutoðlu ve Nihat Kabakcý ile birlikte
Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satýcýlar,
Tornacýlar Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný
Necmettin Uzun ve Fýrýncýlar ve Simitçiler Esnaf Odasý Baþkaný Seyit Arslan eþlik etti.
(Zahide Yasemin Eðrigözlü)
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ERASMUS ÖÐRENCiLERi
Çomar Barajý'ný temizledi
Mehmetçik Anadolu Lisesi
öðrenci ve öðretmenleri 17 Mayýs Uluslararasý Geri Dönüþüm
Gününde Belediye ekipleriyle
birlikte Çomar Barajýnda temizlik
çalýþmasýna katýldý.
Erasmus Programý kapsamýnda yarýnýn bilinçli bireylerini
yetiþtirmek ve projenin hedeflerinden biri olan karþý duyarlý ve
sorumlu bilinçli vatandaþlar yetiþtirmek için Çomar Barajýndaki

çöpleri Çorum Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleriyle
toplayan öðrenci ve öðretmenler
daha sonra bu çöpleri, evsel nitelikli 13 farklý atýk (kâðýt, karton,
plastik, metal, cam, ahþap, tekstil, elektronik malzeme, kurþunlu
pil, floresan ve civa içeren atýk,
akümülatör, atýk ilaç, bitkisel atýk
yaðlar ve ömrünü tamamlamýþ
lastikler ) kategorisine ayrýþtýrýlarak yeniden üretim süreçlerine

kazandýrýlmak üzere Birinci Sýnýf
Atýk Getirme Merkezi'ne götürdü.
Burada her bir atýk kategorisi, farklý çöp konteynerlerine
yerleþtirildi. Bu aktivite sayesinde öðrencilerde, sýfýr atýk çalýþmalarý çerçevesinde çevre kirliliðini önlemek ve geri dönüþümü
mümkün atýklarý, ekonomiye yeniden kazandýrmak adýna bir farkýndalýk oluþturuldu.
(Sümeyra Özdoðan)

BOÞ MÝDEYE SARIMSAK
YEMEK NEDEN YARARLIDIR?
Boþ mideyle sarýmsak
yemek hakkýnda pek çok
farklý görüþ var. Pek çok
kiþi bunun iþe yaramayan
bir kocakarý tarifi olduðunu söylese de, aslýnda çeþitli hastalýklarý tedavi etmek
hatta önlemek için çok faydalýdýr.
MÝDENÝZ BOÞKEN SARIMSAK
YEMEK NEDEN YARARLIDIR?
Sarýmsaðýn, mideniz boþken yediðinizde çok güçlü doðal bir antibiyotik olduðunu gösteren pek çok çalýþma var. Hatta
eðer kahvaltýnýzý yapmadan önce yerseniz çok daha etkili olacaktýr, çünkü açýða
çýkmýþ bakterilerin kendilerini sarýmsaða
karþý korumalarý mümkün olmayacaktýr.
Yüksek tansiyondan þikâyetçi pek çok
kiþi, sarýmsaðýn onlara iyi geldiðini bilirler.
Sarýmsak dolaþým sistemine iyi gelmesinin yaný sýra, karaciðer ve mesanenin de
çalýþmasýna yardýmcý olur. Ýshal gibi sindirim ve mide sorunlarýna da iyi gelir. Boþ
mideye sarýmsak yemenin sinir sorunlarýna da iyi geldiðini söyleyenler vardýr.
Ayrýca sarýmsak pek çok mide sorununa da iyi gelir, sindirim ve iþtahý tetikler.
Ayrýca stresli olduðunuzda da, mide asidini önleyerek rahatlamanýzý saðlar.
Sarýmsaðýn þifalý özellikleri dünya çapýnda bilinmektedir. Bu yüzden þifalý yiyecekler arasýnda yerini almýþtýr.

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:23
05:12
12:42
16:38
20:02
21:42

TARiHTE BUGÜN
1950- Demokrat Parti'nin 14 Mayýs'taki seçimlerden galibiyetle çýkmasýyla Adnan Menderes
Baþbakan, Celâl Bayar Cumhurbaþkaný oldu.
1960- Harp Okulu öðrencileri, hükümet
aleyhine sessiz yürüyüþ yaptý.
1963- Harp Okulu Komutaný Talat Aydemir
anayasanýn önerdiði bazý reformlarýn gerçekleþtirilmediði gerekçesiyle ikinci bir darbe giriþiminde bulundu, fakat baþarýlý olamadý.
1971- Anayasa Mahkemesi, Milli Nizam
Partisi'nin kapatýlmasýna karar verdi.
1981- Atatürk'ün 100'üncü doðum yýldönümü törenlerle kutlandý.
1983- Avrupa Konseyi'nin, Avrupa medeniyetinin zenginliðini oluþturan kültürleri tanýtmak amacýyla düzenlediði sergilerden 18'incisi Ýstanbul'da Anadolu Medeniyetleri Sergisi
adýyla açýldý.
1994- Hacda þeytan taþlama sýrasýnda izdiham
çýktý: Yedisi Türk olmak üzere 185 hacý öldü.
1996- Örtülü ödenekten 5.5 milyar lira ile bazý kiþi ve kuruluþlarý dolandýrdýðý öne sürülen
Selçuk Parsadan, Balýkesir'in Altýnoluk beldesinde yakalandý.
1997- Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý Vural Savaþ, Refah Partisi'nin Anayasa'nýn laiklik
ilkesine aykýrý eylemlerin odaðý haline geldiði
gerekçesiyle sürekli kapatýlmasý istemiyle
Anayasa Mahkemesi'ne dava açtý.
2004- Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer, Anayasa deðiþikliðini onayladý ve Devlet
Güvenlik Mahkemeleri kaldýrýldý.
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Ýmtiyaz Sahibi: Mahmut

Emin SÖYLEMEZ
Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr

Ömer Faruk SÖYLEMEZ

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

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

Erasmus programý çerçevesinde Çorum'a gelen
yeri ve yabancý öðrenciler
Çorumlu Obasý Gençlik ve
Kamp Merkezi'nde aðýrlandý.
Bulgaristan, Ýspanya,
Ýtalya gibi farklý ülkeler ve
Osmaniye'den Çorum'a
gelen Türk ve yabancý öðrenciler için Türk Kültürünün günümüze taþýndýðý
obada farklý etkinlikler düzenlendi. Ebru, ata sporlarý
konusunda bilgilendirilen
yabancý öðrenciler, geleneksel Türk kýyafetlerini giyerek bol bol hatýra fotoðrafý çektirdi.
19 Mayýs'ýn Türk milleti
için özel bir gün olduðunu
dile getiren Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, "19 Mayýs bizin
için özel bir gündür. 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik
ve Spor Bayramý'nda üç
farklý ülkeden ve 2 þehirden gelen gençlerimizle
beraberiz. Valimizle birlikte kardeþliðin, barýþýn
merkezi olan, tarihte yazýlý ilk barýþ anlaþmasýnýn
yapýldýðý topraklarda sizleri misafir etmekten son
derece mutluyuz. Projenin baþarýlý olmasýný diliyorum. Tüm ülkelerin, tüm gençlerin bayramýný kutluyorum. En fazla ihtiyacýmýz olan barýþ, sevgi ve
kardeþlik inþallah bu bayram tüm dünyaya barýþ

sevgi ve kardeþlik getirsin" dedi.
Vali Mustafa Çiftçi de, 19 Mayýs Atatürk'ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramý'nýn gençler için önemli ve
özel bir gün olduðunu belirterek, "Gençlik bayramýný kutluyorum. Ülkemizde sizleri görmekten dolayý
son derece mutlu olduðumuzu belirtmek istiyorum"
ifadelerini kullandý.
(ÝHA)

YIL: 5 / SAYI: 2100

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

ERASMUS ÖÐRENCÝLERÝ
OBA'DA AÐIRLANDI

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

Erdoðan'dan kripto para açýklamasý:

SICAK BAKMIYORUM

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, gençlerle bir araya
geldi. Kripto paralarla ilgili bir soruya verdiði yanýtta Erdoðan,
"Kripto paraya ben sýcak bakmýyorum. Birini zengin birini fakir
yapacak olan bu tür araçlarla
adým atmanýn doðru olmadýðýna
inanýyorum. Arkadaþlarýmýz çalýþmalarýný sürdürüyor, düzenleme adýmlarýný atacaðýz." ifadelerini kullandý.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, 19 Mayýs Atatürk'ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramý
dolayýsýyla Cumhurbaþkanlýðý
Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleþileri"
kapsamýnda farklý þehirlerden
gençlerle bir araya geldi.

MUSK'LA GÖRÜÞMESÝNÝ
ANLATTI
Erdoðan, bir gencin kripto para ve Spacex ve Tesla'nýn patronu Elon Musk'la görüþmesine
iliþkin sorusuna yanýt verdi. Kripto paralar ile ilgili görüþü ve Elon
Musk ile görüþmesinin detaylarý
sorulan Erdoðan, Musk ile daha
çok uzaya gönderecekleri uzay
aracý ile alakalý konuyu görüþtüklerini belirterek, "O konuda
müþterek hareket edebiliriz þeklinde bir yere vardýk." dedi.

"SICAK BAKMIYORUM"
Erdoðan, "Kripto para konusunda arkadaþlarýmýz çalýþmalarýný sürdürüyor. Mecliste bunun
müzakeresi yapýlýp ona göre

Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip
Erdoðan

adýmlarýmýzý atacaðýz. Doðrusu
benim kanaatimi soracak olursanýz, ben kripto para olayýna sýcak bakmýyorum. Arkadaþlarýmýz çalýþmalarýný yaptýktan sonra da adýmlarýmýzý atacaðýz. Yani birini zengin birini fakir yapacak olan bu tür araçlarla adým atmanýn doðru olmadýðýna inanýyorum." deðerlendirmesinde bulundu.
(Haber Merkezi)

ALTERNATÝF BÝR ÝLAÇ
OLARAK SARIMSAK
Sarýmsak, alternatif týpta bedeni arýndýrmak için kullanýlan en güçlü yiyeceklerden birisidir. Bu alanda çalýþan uzmanlar
sarýmsaðýn, parazit ve kurtlarý ortadan kaldýrýp tifo, diyabet, depresyon ve bazý kanser türlerini önleyebileceðini söylüyorlar.
Sarýmsak, saðlýðýnýza iyi gelecek çok
önemli iki madde içermektedir: alisinin ve
diallildisülfid
Sarýmsaða alerjisi olanlarýn dikkat etmesi gereken önemli iki þey var; sarýmsaðý çið yememelisiniz ve eðer cildinizde kabarma, ateþ yükselmesi veya baþ aðrýsý
gibi yan etkiler görürseniz, sarýmsak yemeyi anýnda kesmelisiniz. Sarýmsak tüketmenin HIV/AIDS ilacý alan kiþilerde yan
etkiler ortaya çýkmasýna neden olduðunu
gösteren çalýþmalar vardýr. Bu nedenle,
çok dikkatli olmalý ve sarýmsak yemeye
devam etmeden önce bu belirtilere dikkat
etmelisiniz. Eðer sarýmsaðýn keskin kokusu sizin için dayanýlmaz bir hal alýr ve yemeye devam edemezseniz, bu yüzden
onun sunduðu þifadan mahrum kalmanýza gerek yok. Hap þeklinde alabileceðiniz
doðal takviyeleri kullanabilirsiniz.
SARIMSAÐIN DÝÐER FAYDALARI
Solunum hastalýklarý için sarýmsak: tüberküloz, zatüre, soðuk algýnlýðý, bronþit,
kronik bronþit, akciðer týkanýklýðý, astým ve
boðmaca gibi hastalýklarýn önlenmesinde
ve tedavisinde kullanýlýr.
Tüberküloz için, her gün bir baþ sarýmsak yenmelidir. Ýstediðiniz gibi tüketebilmeniz için sarýmsaðý diþlere ayýrýn. Sarýmsaðý çið veya fýrýnda hafif piþmiþ olarak
yemeniz sizin için en iyisi olacaktýr. Eðer
isterseniz yumurta sarýsý ve yað ile bir sos
hazýrlayabilirsiniz. Eðer bu karýþýmý hazýrlarsanýz, kaynatmamaya özen gösterin
çünkü kaynadýðýnda sarýmsaðýn þifalý
özelliklerinin çoðu kaybolacaktýr.
Eðer bronþlarýnýzla ilgili bir rahatsýzlýðýnýz varsa, özel bir karýþým hazýrlayabilirsiniz. 200 gram sarýmsak, 700 gram þeker ve
1000 gram suya ihtiyacýnýz var. Suyun içine
sarýmsak koyup kaynatýn ve þekeri ekleyin.
Her gün bu karýþýmdan 3 kaþýk için.
Kronik bronþit için sarýmsak özü hazýrlayabilirsiniz: 40 gram sarýmsaðý iyice yýkayýp ufak ufak doðrayýn ve 100 gram 90
derecelik alkol ile aðzýný kapatabileceðiniz
bir þiþeye koyun. 5-6 gün beklettikten sonra süzün. Her gün bu karýþýmdan bir bardak içmenizi öneriyoruz. Ayrýca çok uzun
süre dolabýnýzda saklayabilirsiniz de.
Ayný karýþýmý soðuk algýnlýðý veya astým için de kullanabilirsiniz. Bir miktar sýcak suyun içine 15 ila 30 damla damlatýp
için. Eðer sarýmsaðýn kokusu ve tadý sizin
için çok keskinse içine biraz nane esansý
katmayý deneyebilirsiniz.
Ayrýca, sarýmsaðý harici olarak da kullanabilirsiniz. Soðuk algýnlýðýnda göðsünüze sarýmsak lapasý sürebilirsiniz. Ayrýca
zehirli hayvan sokmalarýna karþý da etkilidir.Ufak bir parça sarýmsak ile siðillerinizin
acýsýz bir þekilde kuruyup düþmesini saðlayabilirsiniz. Bir parça sarýmsaðý, aðrýsýný
dindirmek için, aðrýyan diþin üzerine koyarak kullananlar da var.
Sarýmsaðýn basur, kabýzlýk ve kulak
aðrýsýna da iyi geldiðini unutmayýn. Kabýzlýk veya basur durumlarýnda, bol miktarda
sarýmsaðý kaynatýn ve karýþýmý buharýný
soluyabileceðiniz bir kaba koyun. Su soðuyana kadar bu buharý soluyun.
UNUTMAYIN…
Sarýmsak çok þifalý bir bitkidir ve sýk
sýk tüketildiðinde saðlýðýnýz için yararlý olacaktýr. Her gün tüketerek, size sunduðu
faydalardan yararlanýp, hayatýnýzý doðal
bir yöntemle iyileþtirebilirsiniz.
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GÜREÞiN KALBi
ÇORUM'DA ATACAK
Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenecek Tevfik Kýþ Geleneksel Yaðlý Güreþleri ile güreþin kalbi Çorum'da atacak.
32 baþpehlivan'ýn yer alacaðý güreþ müsabakalarý sonucunda toplamda 400 bin
liralýk ödül daðýtýlacak.
Cumartesi günü düzenlenecek organizasyona Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Fatih Atlý, Mehmet Yeþil Yeþil, Ünal Karaman, Serhat Gökmen ve Faruk Akkoyun
gibi altýn kemerli baþpehlivanlarýn da
içinde olduðu 32 baþpehlivan katýlacak.

TOPLAMDA 400 BÝN LÝRALIK ÖDÜL
Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumu'nda
saat 10.00'da baþlayacak müsabakalar
kapsamýnda dereceye girenlere toplamda 400 bin liralýk ödül daðýtýlacak.
"KARADENÝZ'ÝN
KIRKPINAR'I" VURGUSU
Organizasyon için "Karadeniz'in
Kýrkpýnar'ý olacak" diyen Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, "Gelenek-

sel 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" dedi.

BELEDÝYE ÝDDÝALI
Çorum Belediyesi'nin güreþ branþýnda çok iddialý olduðunun vurgulayan
Baþkan Aþgýn, özellikle minderde bütün
boy ve kilolarda dünya dereceleri almýþ
sporculara sahip olduklarýný vurguladý. 3
yýl önce ilk yaðlý güreþ takýmýný kurduklarýný ifade eden Baþkan Aþgýn, "3 yýlda
karakucak ve yaðlý güreþlerde iddialý bir
þekilde ilerliyoruz" ifadelerini kullandý.
(Abdulkadir Söylemez)

Vali Çiftçi'den destek sözü
Çorum FK'nin yeni sahibi Murat Yýldýrým ve
yeni baþkan Oðuzhan Yalçýn, Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.
Sezonun tamamlanmasýyla birlikte Fatih Özcan'dan kulübü satýn alan Murat Yýldýrým, beraberinde Kulüp Baþkaný Oðuzhan Yalçýn ile birlikte Vali Mustafa Çiftçi'yi makamýnda ziyaret etti.
Ziyarette Garnizon Komutan Vekili Albay
Mehmet Emin Altan, Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ali Osman Öztürk, Ýl Jandarma Komutaný Albay Ýlhan Uzunoðlu da yer aldý.
Ziyarette Vali Çiftçi ile bir süre görüþen Murat
Yýldýrým, Valiliðin kendilerine verdikleri desteði
nedeniyle teþekkür etti. Yýldýrým, yeni sezonda
da desteðin devam etmesini temenni etti.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren
Vali Mustafa Çiftçi de baþarýlar diledi, Valilik olarak ellerinden gelen desteði vermeye devam
edeceklerini kaydetti.
(Abdulkadir Söylemez)

Yýldýrým ve Yalçýn hýzlý baþladý
Çorum FK'nin yeni sahibi Murat Yýldýrým ve yeni baþkan Oðuzhan Yalçýn, Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn'ý ziyaret etti.
Sezonun tamamlanmasýyla birlikte Fatih Özcan'dan
kulübü satýn alan Murat Yýldýrým, ziyaretlere baþladý. Beraberinde Baþkan Oðuzhan Yalçýn ile birlikte Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ý ziyaret eden Murat Yýldýrým, bugüne kadar kulübe verdikleri destekler nedeniyle Baþkan Aþgýn'a teþekkür etti.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn ise yeni sürecin hayýrlý olmasýný temenni etti.
Bugüne kadar kulübe yöneticilik yapanlara teþekkür
eden Baþkan Aþgýn, Çorum FK'nin her zaman yanýnda
olduklarýný yineledi.
Çorumlulara da çaðrýda bulunan Baþkan Aþgýn, kulübe destek vermeye davet etti. (Abdulkadir Söylemez)

Batuhan, Çorum
Belediyesi GSK'de
Yeni sezonda Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Lig'de mücadele edecek olan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü
Erkek Voleybol Takýmý, Batuhan Karaca ile anlaþtýðýný duyurdu.
Çorum Belediyesi Gençlik
ve Spor Kulübü'nden yapýlan
açýklamada þöyle denildi:
Alpaslan Endüstri Erkekler
1. Ligi'nde mücadele edecek
olan Erkek Voleybol A takýmý-

mýz yeni sezon planlamasýna
yönelik geçmiþ sezonlarda
Galatasaray, Bal Spor, Milas
Belediyespor ve son olarak
geçen sezon ilk yarý Avþar Maden Suyu Afyon Belediyesi
Yüntaþ ikinci yarý Akkuþ Belediyespor formasý giyen Batuhan Karaca ile anlaþmýþtýr.
Sporcumuza ailemize hoþgeldin diyor, sakatlýksýz ve baþarýlarla dolu bir sezon diliyoruz."
(Abdulkadir Söylemez)

3600 ek gösterge ile kim ne
kadar maaþ zammý alacak?
Milyonlarca memur ve emeklinin beklediði 3600 ek göstergede son taslak hazýrlandý. Müzakere edildikten sonra Meclis'e
gönderilecek ve hangi unvanlarýn hangi rakamý alacaðý netleþecek.
Kamu çalýþanlarýnýn merakla
beklediði 3600 Ek Gösterge çalýþmasýnda sona gelindi. Alternatifli olarak hazýrlanan çalýþmalardan oluþan bir taslak metin ortaya çýktý ve bu metin üzerinden
yapýlacak müzakereler sonunda
hangi unvanlarýn hangi ek gösterge rakamýna çýkacaðý ortaya
çýkmýþ olacak.
NASIL DEÐÝÞÝYOR?
Ek gösterge çalýþmasý ile polis, din görevlisi, öðretmen ve
hemþire dýþýnda kalan diðer unvanlarýn ek gösterge rakamlarý
500-750 arasý artýrýlacak.
KÝM NE KADAR
ZAM ALACAK?
Genel müdür yardýmcýsý, üniversite genel sekreter yardýmcýsý, il müdürü, bölge müdürü ve
þube müdürü gibi tespit edilen
bazý unvanlar, görevin önemi ve
hiyerarþik yapý dikkate alýnarak
ek gösterge cetvelinde daha üst

gruplara çýkarýlacak.
Yardýmcý hizmetler sýnýfýnda
görev yapan kamu görevlileri
için eðitim durumu da dikkate
alýnarak ek gösterge rakamý
üzerinde çalýþýlýyor. Böylece yardýmcý hizmetler sýnýfýna da ek
gösterge verilmiþ olacak.
Verilecek ek gösterge rakamlarýnda yýllara yayýlan kademeli
geçiþ de bir baþka alternatif olarak gündemde duruyor.
Hem ek gösterge rakamlarýnda hem de emekliliðe yansýtma
oranlarýnda Hazine ve Maliye
Bakanlýðý'nýn ek gösterge konusundaki ortaya çýkardýðý rakamlar Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakaný Vedat Bilgin'e sunuldu.
Þimdi gözler Bakan Vedat
Bilgin ile Memur-Sen arasýnda
yapýlacak görüþmeye çevrildi.
YÜRÜRLÜLÜK 2023'TE
Taslakta yer alan 4. maddeye
göre ek gösterge deðiþiklikleri
15 Ocak 2023 tarihinden itibaren
geçerli olacak. Yine öðretmenlik
meslek kanununda da bu tarih
belirlenmiþti.
Burada da bir eþitlik saðlanmýþ olacak. Ayrýca yansýtma
oraný da müzakereler sonucunda belirlenecek. (Haber Merkezi)

Sungurlu'da coþkulu kutlama
19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramý Sungurlu'da coþkuyla
kutlandý.
Gençlik ve Spor Ýlçe Müdürü Mehmet Aktaþ' Atatürk Anýtý'na çelenk sunmasý ile baþlayan kutlama programý
Atatürk meydanýnda yapýlan konuþmalar, spor gösterileri ve halk oyunlarý gösterileri ile devam etti.
Ýlçe Stadyumunda yapýlacak olan
kutlama programý havanýn yaðmurlu olmasý nedeniyle Mahmut Atalay Spor
Salonunda yapýldý.
Ýlçe Kaymakamý Fatih Görmüþ ve
Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'in
öðrenciler ve halkýn bayramýný kutlamasýyla baþlayan program, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn
okunmasýyla devam etti. Programda
günün anlam ve önemini belirten konuþmalarýn ardýndan þiirlerin okunmasý,
Atatürk'ün Gençliðe Hitabesi, spor gös-

terileri ve halk oyunlarý gösterileriyle devam etti.
Programda Gençlik Haftasý etkinlikleri çerçevesince düzenlenen yarýþmalarda dereceye giren öðrencilerin ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Kutlama programa Ýlçe Kaymakamý
Fatih Görmüþ, Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Cumhuriyet Baþsavcýsý

Mehmet Çepni, Ýlçe Jandarma Komutaný Yüzbaþý Görkem Güncan, Belediye
Baþkan yardýmcýlarý, Gençlik ve Spor Ýlçe Müdürü Mehmet Aktaþ, Milli Eðitim
Müdürü Ýhsan Sepetci, Gençlik Merkezi
Müdürü Esat Buðdaylý, Ýlçe Müftüsü Ýbrahim Köksal, Emniyet Müdürü Hüseyin
Çam, oda baþkanlarý, okul müdürleri,
öðrenciler ve vatandaþlar katýldý. (ÝHA)
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Sancak Çorum'u salladý
Vergi Dairesi'nde

kartla ödeme
yapýlabilecek

Çorum Valiliðince yapýlan açýklamada
Vergi Dairesi bünyesinde kredi ve banka
kartlarý ile ödeme yapýlabileceði bildirildi.
Valilikten yapýlan açýklamada, "Bakanlýðýmýz Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan, mükelleflere etkin, verimli ve daha iyi hizmet verilebilmesi amacýyla Vergi Daireleri bünyesinde öngörülen vezne
servislerinde Fiziksel Pos Cihazý (FPOS)
üzerinden Kredi Kartý/Banka Kartý kullanýlmak suretiyle tahsilat yapýlabilmesi
kapsamýnda yapýlan çalýþmalar tamamlanmýþtýr" denildi. Açýklamanýn devamýnda þu ifadelere yer verildi:
Mükellefin ve vergi sorumlusunun;
amme borcunu kanuni süreler içerisinde
ödeyebilmesinde, mükellefin ve vergi sorumlusunun çeþitli ödeme yöntemlerine
sahip olmasý önemli rol oynamaktadýr.
Bu amaçla Fiziksel Pos Cihazý ile tahsilat
iþlemleri baþlatýlmýþtýr. Mükelleflerimizin
Kredi Kartý/Banka Kartý kullanýlmak suretiyle ödeme yapma imkaný sunan bu hizmetten faydalanabilecekleri kamuoyuna
duyurulur."
(Çaðrý Uzun)

Çorum Belediyesi, 19
Mayýs Atatürk'ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramý
kapsamýnda Gençlik Konseri düzenledi. Sancak hayranlarý, meydaný tamamen
doldurdu.
KADEÞ Barýþ Meydaný'nda gerçekleþtirilen konserde, gençlerin yakýndan
tanýdýðý ve sevdiði genç sanatçý 'Sancak' alaný dolduran gençlere unutulmaz anlar yaþattý.
Soðuk hava ve yaðýþa
raðmen alandan ayrýlmayan gençler, konser sonuna
kadar büyük bir coþkuyla
sanatçýya eþlik etti.
SANCAK, ÇORUM'A
HAYRAN KALDI
Konserde sevilen þarkýlarýný seslendiren genç sanatçý Sancak, Çorum'a ilk
kez geldiðini ve bu atmosferden çok etkilendiðini belirterek "Çorum'a keþke da-

ha önce gelseymiþim" dedi.
YENÝ KONSERLER
YOLDA
Sanatçýya çiçek takdim
etmek üzere sahneye gelen

Baþkan Aþgýn, gençlerin
bayramýný tebrik etti. Sancak ve ekibini kutlayan Baþkan Aþgýn, gençlere yeni
konserlerin müjdesini verdi.
(Çaðrý Uzun)

Vali ve Baþkan pazarda
Çorum Valisi Mustafa
Çiftçi ve Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Perþembe pazarýnda hem esnaf hem vatandaþla görüþtü.
Vali Mustafa Çiftçi ve
Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, her
hafta Buharaevler Mahallesi'nde Perþembe
günleri kurulan semt pazarýný ziyaret etti. Vali
Çiftçi ve Baþkan Aþgýn'a,
Sebzeciler ve Pazarcýlar
Odasý Baþkaný Erdoðan
Yýlmaz da eþlik etti.
Ziyarette hem esnaf
hem de vatandaþlarla
görüþen Vali Çiftçi ve
Baþkan Aþgýn, fiyatlarý
inceledi, pazarýn son durumuyla ilgili bilgiler aldý.
Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, ziyaretle ilgili sosyal medyadan yaptýðý açýklamada,
"Valimiz Mustafa Çiftçi ile
Buharaevler Mahallemizde bulunan Perþembe Pazarýný ziyaret ettik,
pazar esnafýmýz ve alýþveriþ yapan hemþehrilerimizle hasbihal ettik,
bereketli kazançlar diledik" dedi. (Çaðrý Uzun)

Canlý bombalar
adliyeye sevk edildi
DEAÞ terör örgütüne
yönelik yapýlan operasyonda canlý bomba eylemi gerçekleþtirmeyi planlayan 3
kiþi gözaltýna alýndý. Emniyetteki iþlemleri tamamlanan þüpheliler, adliyeye
sevk edildi.
DEAÞ terör örgütüne
yönelik yürütülen soruþturma çerçevesinde 2021 yýlýnda Çorum'da yakalanarak tutuklanan yabancý uyruklu Muhammed Elali
isimli örgüt mensubunun
ikametinde ele geçirilen dijital materyaller üzerinde
yapýlan incelemeler sonrasý
Bursa'da operasyon baþlatýldý. Bursa TEM Þube Müdürlüðü ekipleri tarafýndan
DEAÞ terör örgütü mensubu yabancý uyruklu Halid
Aljasem, Enes Elgannem
ve canlý bomba eylemi yapacaðý yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud
yakalanarak gözaltýna alýndý. Emniyetteki iþlemleri tamamlanan þüpheliler adliyeye sevk edildi.
(ÝHA)

