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GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

Türk-Ýþ'te bayrak
deðiþimi
Türk-Ýþ Çorum Þubesi'nde mevcut
baþkan Sefer Kahraman'ýn görev
süresinin dolmasý nedeniyle yerine,
Türk-Ýþ Genel Merkez Yönetimi
Kurulu kararýyla, Yol-Ýþ Sendikasý
2 Nolu Þube Temsilcisi Ýhsan
Üçtepe atandý. Dün Türk-Ýþ Çorum
Temsilciliði binasýnda gerçekleþtirilen devir-teslim töreniyle Ýhsan Üçtepe yeni görevine baþladý. 4’TE
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1 TL

Ýhsan Üçtepe

DiKKAT, SON GÜN

31 MAYIS!
Çorum Belediyesi emlak,
iþyeri çevre temizlik ve
ilan reklam vergileri 1.
taksitinin son ödeme
tarihi 31 Mayýs Salý günü
doluyor. Vatandaþlar ödemelerini Çorum Belediyesi web sitesi üzerinden,
Belediye veznelerinden
ya da Halkbank, Denizbank, PTT Þubelerinden
yapabilecek. 8’DE

Lemzi Çöplü

Çorum'da yetki
Türk Eðitim-Sen'de

Seyit Arslan

Boþ pide zamlandý

Türk Eðitim-Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn,
Çorum il genelinde sendikalarýnýn 2 bin 820 üyeyle
en fazla üyeye sahip yetkili sendika olduðunu açýkladý. Aydýn açýklamasýnda ayrýca, geçtiðimiz yýl Ýl Milli
Eðitim Müdürlüðünde bir farkla aldýklarý yetkinin, bugün itibariyle 225 farka çýktýðýný söyledi. 3’TE

Çorum Fýrýncýlar ve Simitçiler Esnaf Odasý Baþkaný Seyit Arslan,
fýrýnlarda 200 gram olarak satýlan boþ pidenin artan maliyetlerden
dolayý 50 kuruþ zamlanarak 3,75 TL olduðunu açýkladý. 8’DE

ARAÇ SAYISI
NiSAN'DA DA ARTTI
NÝSAN AYI SONU
ÝTÝBARIYLA ÇORUM'DA
TRAFÝÐE KAYITLI ARAÇ
SAYISI 182 BÝN 11 OLDU

Ahlatcý: 2023'e en iyi
þekilde hazýrlanýyoruz

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre,
Çorum'da da geçtiðimiz Mart ayýna göre Nisan ayýnda araç
sayýsý artarak 182 bin 11'e yükseldi. TÜÝK verilerine göre ülke
genelinde trafik kaydý yapýlan araçlarda en çok tercih edilen
renk, yüzde 40 oranýyla beyaz oldu. 8’DE

AK Parti'nin haftalýk olaðan yönetim kurulu toplantýsýnda konuþan
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý "Sadece seçimde deðil her
zaman halkýmýzýn yanýndayýz. 2023 seçimlerine de en iyi þekilde
hazýrlanmaya devam ediyoruz" dedi. 4’TE

“ÝLK HEDEFÝMÝZ
TESÝSLEÞME”
Çorum FK'nin yeni yönetimi basýn
ile bir araya gelerek kendini tanýttý.
Kulübün hedeflerini açýklayan Baþkan
Oðuzhan Yalçýn saha içi baþarýlardan
çok projelere odaklanacaklarýný vurguladý. "Tüketen deðil üreten Çorum FK
olacaðýz" açýklamasý yapýldý. 7'DE

DEAÞ operasyonu:
Beþ kiþi tutuklandý

KÝÞÝSEL
GELÝÞMEYELÝM

DEAÞ terör örgütüne yönelik Çorum'un da aralarýnda
bulunduðu 6 ilde düzenlenen operasyonda, aralarýnda örgütün
üst düzey yetkililerinin de bulunduðu 8 þüpheli gözaltýna
alýndý. Adliyeye sevk edilen 8 þüpheliden 5'i tutuklanýrken,
3'ü ise adli kontrol þartý ile serbest býrakýldý. 3’TE

SUNGURLU'DA ÇELTÝK
EKÝMÝ BAÞLADI 2’DE

- YAZISI 2’DE

Serhat Þahin

'GENÇLÝK VE SOSYAL MEDYA'
ANLATILDI
6’DA

BAÞKAN AÞGIN ALTYAPI
ÇALIÞMALARINI ÝNCELEDÝ

5’TE

'GAZÝPAÞA'DA YÝTÝK MÝRAS
CANLANIYOR'
5’TE
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KÝÞÝSEL
GELÝÞMEYELÝM
Herkese Merhaba; artýk biraz daha keskin
ve net ifadelerle hatta canlý yaþayan örneklerle derdimi anlatmak istediðime karar verdim.
Bundan önceki yazdýklarýma baktýðýmda genellikle lafý dolaylý yoldan anlatma ya da kaçamak vuruþlar yaptýðýmý fark ettim. Aldýðým yorumlar çok güzeldi; okuyan ve eleþtiren tüm
arkadaþlarýma teþekkürü bir borç bilerek yazmaya devam edeceðimi de belirtmek isterim.
Kalemin her zaman kýlýçtan keskin olduðunu
savunan ve bu minvalde hayatýna yön vermeye çalýþan bir insan olmaya da gayret ettim.
Karþýmdaki insaný ya da insanlarý kýrmadan en
uygun dille derdimi anlatmaya hep özen gösterdim. Ama maalesef muhatabýmýz olan kiþiler ben ya da benim gibi insanlarýn bu hassasiyetlerini ''bilgisizlik, beceriksizlik ya da korkaklýk'' olarak algýlamýþlar. Talihsiz ve üzücü
bir ifade olmuþ. Bu cümleyi söyleyeceðimi hiç
tahmin etmezdim ama sanýrým birkaç kiþi için
yeminimi gerçekten bozamam. Kiþisel olarak
geliþmemeyi tercih edicim çünkü bence herkes kendi bildiði iþi yapmalý ve baþkalarýnýn
yaptýðý güzel iþlere saygý duymalý; herbokolog
olmanýn hiç kimseye bir faydasý olduðunu henüz görmüþ deðilim.
Bu kararý vermemde dün gece bir canlý yayýnýn çok ama çok etkili olduðunu söylemek isterim. Malum televizyon kanallarýnýn birinde bir
spor programýna konuk olarak Fenerbahçe
Spor Kulübü baþkaný Sayýn Ali Koç beyefendiyi davet ettiler ve gündemle ilgili konularda güzel bir program gerçekleþtirdiler. Programýn

Karadeniz gazýnda

yeni aþama

Karadeniz gazýnýn ilk evredeki üretim miktarý günlük 10 milyon metreküp olarak planlanýrken, Karadeniz'deki kuyularýn yaklaþýk 25 yýl boyunca evlerin ihtiyacýný karþýlamasý bekleniyor.
Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahasýndaki Tuna-1 kuyusunda 405, Amasra-1 kuyusunda da
135 metreküp olmak üzere toplamý 540 milyar
metreküpü bulan doðalgaz keþfeden Türkiye,
bu gazý gelecek yýl evlere ulaþtýrmak için çalýþmalarýný sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlýðý tarafýndan yapýlan çalýþmalar üç ayrý
fazda yürütülürken, ilk faz çalýþmalarý kapsamýnda bölgede þu an 10'uncu sondaj kuyusunun açýlmasý hedefleniyor. Kuyu çalýþmalarýnýn
ardýndan boru hattý iþlemlerine yoðunlaþýlmasý
beklenirken, su altý borularý temmuz ayýndan itibaren döþenmeye baþlanacak.
Doðalgazý karaya taþýyacak olan 16 inç çapýndaki borular, özel malzemelerle kaplandý.
Böylece borularýn yapýlarý, oksitlenme veya
farklý kimyasal etkilerle aþýnma durumuna karþý
dirençli hâle getirildi. Borularý karaya taþýyacak
istasyonlar biterken, borularýn tamamý da bölgeye taþýndý.
540 milyar metreküplük doðalgaz için ilk fazýn kuyu çalýþmalarý sürerken, ikinci ve üçüncü
fazla ilgili hazýrlýk ve projelendirme çalýþmalarý
da eþ zamanlý olarak devam ediyor. Ýlk evredeki
üretim miktarý günlük 10 milyon metreküp olarak
planlanýrken, bu üretimin 4 yýl içerisinde günlük
40 milyon metreküpe çýkarýlmasý öngörülüyor.
40 milyon metreküp üzerinden hesap yapýldýðýnda, Karadeniz'deki kuyularýn yaklaþýk 25 yýl
boyunca evlerin ihtiyaç duyacaðý bütün gazý
üretebilecek kapasitede olduðu hesaplanýyor.
Evleri ilgilendiren bu gaz miktarý, toplam tüketimin de %30'una denk geliyor.

akýþýnda kimsenin beklemediði hatta tahmin
bile edemeyeceði þeyler olmaya baþladý. Canlý yayýn olduðu için de kesilmedi ya da montajla kesilip biçilip deðiþtirilemedi. Söz sanatlarýnýn havada uçuþtuðu ve insanlarýn gerçekten
düþüncelerini hem medeni hem de gayet efendi bir üslupla, hiç ama hiç eðilip bükülme gereði duymadan söylediklerine tanýk oldum. Ve bu
kanýya vardým. Herkes iþini yapmalý; tabi ki iþinin dýþýnda hobileriyle ilgilenebilir ama hiç kimse ne söylediklerini ne de yaptýklarýný inkâr etmemeli. Bu ülkede ne olduðu belli olmayan ve
son zamanlarda türeyen '' herbokologlara' güzel bir cevap oldu diye düþünüyorum. '' Ýþi ehline býrakmak' diye bir tabir var; konu her ne
olursa olsun bir iþi eðer sizden daha iyi yapan
birisi varsa ona devretmek sizi kötü bir duruma
getirmez ; aksine sizi karakter ve kiþilik olarak
yüceltecek bir olgunluða kavuþturur.
Günlük hayatýmýzda aslýnda birçok noktada çeþitli farklý durumlarla karþýlaþýyoruz. Birçok kiþinin baþýna gelen bir örnek vermek isterim. Diyelim ki musluklarýnýzdan biri akýtmaya baþlýyor ve biz '' ne gerek var tesisatçýya
para vermeye, kendimiz hallederiz'' deyip elimize penseyi alýp giriþiyoruz iþe. Su ve su tesisat iþinden zerre anlamamýza raðmen '' ne
kadar zor olabilir ki?'' diye düþünüp gaza bile
geliyoruz hatta. Geliþen teknoloji sað olsun;
eðer bilgimiz olmayan bir konuysa 2 dakika internetten o iþin nasýl yapýlacaðýna dair hazýrlanmýþ ve duyarlý düþünceli insanlarýmýz tarafýndan Youtube'a yüklenmiþ videolarla karþýla-

SERHAT ÞAHÝN
þabiliyoruz. O videolarý izleyince sanki kendimizi o iþin '' ustasý'' zannedip bilinçlendiðimizi
düþünüyoruz. El becerisi tek baþýna yeterli
deðildir; ya da 1-2 video izlenmeyle ''usta''
olunabilseydi zaten herkes usta olurdu ve hiç
kimsenin bir baþkasýna ihtiyacý olmazdý. Sonuç; çoðunlukla hüsran oluyor çünkü hiçbir iþ
aslýnda dýþardan göründüðü kadar basit olmuyor. Ve siz yine o problemi çözmek ve ortadan kaldýrmak için ustaya bir þekilde ulaþmak zorunda kalýyorsunuz.
Hayattaki her iþi siz kendiniz yapacaksanýz, topluma ya da toplum hayatýna ihtiyaç kalýr mýydý? Hadi diyelim su tesisatçýsýna para
vermek istemediniz; yarýn bir gün saðlýðýnýzla
ilgili bir durum olduðunda da mý yine internetten video izleyerek kendinizi tedavi edeceksiniz? O tesisatçýnýn da bir ailesinin olduðunu ve
sizin musluðunuzun bozulmasýndan dolayý para kazanabileceðini ve yine çocuklarýný sizden
kazanacaðý o helal parayla okutacaðýný da biliyorsunuz deðil mi? Madem iþler böyle yürüyor neden hiç kimse Covid salgýnýna evde aþý
üretemedi? Deneyenler olmuþtur mutlaka þüphem yok ama henüz videosunu izlemiþ deðilim. Velhasýl iþimize bakalým. Herkes kendi iþini layýkýyla yapsýn; alanýnda kendini geliþtirsin
ve sadece ama sadece kendisiyle bir yarýþ
içinde olsun. Baþkalarýyla yarýþmaya çalýþýrken kendinizi ve ömrünüzü boþu boþuna tükettiðinizi anladýðýnýzda iþ iþten çoktan geçmiþ
olabilir; benden söylemesi. Kendinize iyi bakýn; haftaya görüþmek üzere…

Çorumlu Obasý, Pazar
günleri ziyarete açýk
Çorum Belediyesi tarafýndan açýlan Çorumlu Obasý Gençlik Kamp Merkezi, artýk Pazar
günleri de açýk olacak.
Ýlk ve ortaokullar ile liseli gençlerle birlikte sivil toplum kuruluþlarý tarafýndan da çeþitli etkinliklerin düzenlendiði Çorumlu Obasý Gençlik
Kamp Merkezinde haftanýn altý günü etkinlikler
düzenleniyor. Diðer günler vatandaþ ziyaretine
kapalý olan obaya, Pazar günleri ise ziyaretler
gerçekleþtirilebiliyor.
Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada açýldýðý günden beri okullar ve STK'lar olmak üzere 125 etkinliðe ev
sahipliði yapan ve Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
Erdoðan'dan 128 belediye ve 283 proje arasýndan birincilik ödülü alan Çorumlu Obasý Gençlik
Kamp Merkezi hafta içi yapýlan okul ve STK'larýn
etkinlikleri nedeniyle Pazar günü hariç diðer günler halk ziyaretine kapalý olduðu belirtildi.
Son 5 ayda Çorumlu Obasý'nda yoðun bir etkinlik ve faaliyet programý gerçekleþtirilirken
gerçekleþtirilen 125 programa yaklaþýk 9 bin
genç katýlým saðladý.
(Gizem Galatalý)

ARAMALAR DEVAM EDÝYOR
Öte yandan, Karadeniz'deki arama ve sondaj
faaliyetleri tam gaz devam ediyor. Hâlihazýrda
Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz'de Gökçe-1 sondaj kuyusunda, Kanuni Sondaj Gemisi Türkali-4
sondaj kuyusunda, Yavuz Sondaj Gemisi de kuyubaþý vanasý için planlanan noktada çalýþmalarýný sürdürüyor. Barbaros Hayrettin Paþa Sismik
Araþtýrma Gemisinin Karadeniz'deki görevi,
Oruç Reis Sismik Araþtýrma Gemisinin ise Ýstanbul'daki bakýmý devam ediyor. 19 Mayýs'ta Türkiye'ye gelen 4'üncü sondaj gemisi ise hazýrlýklar
için Mersin'deki Taþucu Limaný'nda bekliyor.
Bir yandan üretim için çalýþmalar sürerken,
diðer yandan arz güvenliðinin saðlanmasý amacýyla doðalgaz depolarýný geniþletme çalýþmalarý da devam ediyor. Tuz Gölü Doðal Gaz Depolama Tesisindeki geniþletme çalýþmalarýyla 1,2
milyar metreküp kapasitenin, 2023'e kadar 5,4
milyar metreküpe çýkmasý planlanýyor. Ayrýca,
yaz aylarýnda alýnacak gazýn bölgede oluþturulan yeni alanlarda depolanmasý ve depolanan
gazýn da kullanýmýn yoðun olduðu kýþ günlerinde þebeke sistemine aktarýlmasý gerekiyor. Þu
an 3,2 milyar metreküp depolama kapasitesi bulunan ve kapasitesinin çalýþmalardan sonra 4,6
milyar metreküpe ulaþmasý beklenen Silivri Yer
Altý Doðal Gaz Depolama Tesisi de yýl sonundaki açýlýþ için gün sayýyor.
(Haber Merkezi)

Sungurlu'da çeltik ekimi baþladý
Sungurlu'da çeltik ekimi yapýlan tek
köy olan Kula Köyü'nde çeltik ekimine
baþlandý. Kula köyüne baðlý Paþa Çiftliði
mezrasýnda çeltik üreticiliði yapan Fatih
Altuntaþ, bu yýlda Allah'ýn izniyle çeltik
ekimine baþladýklarýný söyledi.
550 dekar alana çeltik ekimi gerçekleþtirdiklerini söyleyen Altuntaþ, "Tavalarý
doldurup ekime devam ediyoruz. 20 gün
süren zorlu çalýþmanýn ardýndan arazimizi hazýr hale getirdik. Ekim sonrasý diðer
ürünler gibi iþimiz bitmiyor. Ýlaçlamasý,
gübrelemesi var. Bunlar çamurun suyun
içinde bir çok kez tekrarlanýyor. Allah ürünümüzü bol verir inþallah" dedi.
(ÝHA)

DEVREN SATILIK iÞ YERi
-

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

Yeniyol Mahallesi Sepetci Sokak Ahmet Nalçacý Apartmaný No: 16/H ÇORUM
Telefon: 0535 680 30 48
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DEAÞ operasyonu:
Beþ kiþi tutuklandý
TIR sürücüsü camdan atladý!
Tosya'da Çorum kavþaðý
rampasýnda meydana gelen kazada gidiþ istikametinin tersine
dönen týrýn þoförü, kaza sonrasý
camdan atladý.
Edinilen bilgiye göre, Ýstanbul'dan Çorum istikametine gitmekte olan 25 RA 630 plakalý týr,
yolun yaðýþlý olmasý nedeniyle
sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerle-

re çarparak rampa aþaðý inerken
bir anda rampa yukarý dönerek
kaza yaptý. Meydana gelen kazada týr þoförü iddialara göre
camdan atlayarak hafif yaralandý. Yaralý sürücü, olay yerine gelen saðlýk ekipleri tarafýndan ilk
müdahalesi yapýlarak tedavi altýna alýndý.
Kazayla ilgili inceleme baþlatýldý.
(ÝHA)

Çorum'un da aralarýnda
bulunduðu Yozgat merkezli 6
ilde terör örgütü DEAÞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltýna alýnan sekiz
þüpheliden beþi tutuklandý.
Jandarma Genel Komutanlýðýnýn bünyesinde Yozgat
Ýl Jandarma Komutanlýðý
ekiplerince, Cumhuriyet Baþsavcýlýðý koordinesinde, DEAÞ silahlý terör örgütü adýna
çatýþma bölgelerinde örgütün silahlý eylemlerine katýldýklarý ve illegal yollardan
Türkiye'ye giriþ yaparak örgütsel faaliyetlerine devam
ettikleri iddiasýyla 9 þüphelinin yakalanmasý için çalýþma
baþlatýldý.
Yozgat merkezli Ýstanbul,
Adana, Þanlýurfa, Kahramanmaraþ ve Çorum illerinde düzenlenen operasyonda
aralarýnda örgütün üst düzey
yetkililerinin de bulunduðu 8
þüpheli gözaltýna alýndý. Yasadýþý yollardan yurtdýþýna
kaçtýðý tespit edilen 1 þüpheli hakkýnda ise yakalama kararý çýkartýldý. Þüpheli þahýslarýn saklandýklarý ev ve eklentilerinde yapýlan arama-

larda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinde
çok sayýda örgütsel doküman ele geçirildi.
Jandarmadaki iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk
edilen 8 þüpheliden 5'i tutuklanýrken, 3'ü ise adli kontrol
þartý ile serbest býrakýldý.
(ÝHA)

Ýskilip sanayi sitesi için
zemin etüdü yapýldý

Çorum'da yetki
Türk Eðitim-Sen'de
Çorum'da Tük Eðitim-Sen, en fazla üyeye
sahip yetkili sendika oldu.
Türk Eðitim-Sen Çorum Þube Baþkaný Selim
Aydýn, yaptýðý açýklamayla sendikalarýn üye sayýlarý ve yetki durumlarý hakkýnda bilgiler paylaþtý. Çorum il genelinde Türk Eðitim-Sen'in 2 bin
820 üyeyle en fazla üyeye sahip yetkili sendika
olduðunu belirten Selim Aydýn, Eðitim Bir-Sen'in
ise 2 bin 595 üyeyle ikinci sýrada yer aldýðýný ifade etti. Aydýn, 224 Hitit Üniversitesindeki üyeyle
birlikte toplamda sendikanýn üye sayýsýnýn 2 bin
44 olduðunu vurguladý.
Aydýn, "Bu baþarý hepimizin" baþlýðý ile yaptýðý açýklamada, "Eðitim çalýþanlarý; yandaþ kayýrmacýlýða, keyfi uygulamalara, sarý sendikacýlýða, ayrýþtýrýcý anlayýþlarýn zemin bulmasýna yine dur dedi" ifadelerini kullandý.
Aydýn, geçtiðimiz yýl Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünde bir farkla aldýklarý yetkinin, bugün itibariyle 225 farka çýktýðýný söyledi. Türk Eðitim-Sen'in
ayný zamanda Alaca, Boðazkale, Dodurga, Mecitözü, Osmancýk, Sungurlu ve Çorum merkezde de yetkili sendika olduðunu bildiren Selim Aydýn, "Bu baþarý uzun zamandýr verilen bir mücadelenin eseridir. Tabloda da görüldüðü üzere
Türk Eðitim-Sen istikrarlý bir þekilde büyürken,
birileri istikrarlý bir þekilde küçülüyor" diye konuþtu.
Aydýn, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi:
"Tablodaki rakamlara bakýldýðýnda kan kaybý
görülenin ötesindedir. Sözün özü sadece üyelerinden güç alarak mücadele eden Türk Eðitim
Sen istikrarlý ve artarak büyümeye devam etmiþ,
aslýnda sendika olmayan,
ancak çalýþanlarca sendika sanýlan yapý için çöküþ
devam etmiþ, yolun sonu
görünmüþtür. Lale devrinin biteceðini kendileri de
görüyor, bu yapýnýn hezimete mazeret bulma çabalarý ise beyhudedir. Bugünler, onlar için daha iyi
günlerdir ve gelecek onlar
açýsýndan daha büyük hezimetlere ve çöküþe gebedir. Türk Eðitim Sen, emin,
güçlü ve kararlý adýmlarla
her geçen gün daha büyüyerek zafere yürümektedir. Türk Eðitim Sen'i bu
baþarýya ulaþtýran ve daha büyük zaferlere yürü-

Ýskilip'te belediye tarafýndan
Sanayi Sitesi'ne yapýlacak dükkanlar için zemin etüt çalýþmasý
yapýldý.
Sanayi sitesi esnafýnýn talebi
üzerine Tamirciler Sitesi Nuray
Cami yanýnda ki belediye arsasýna yapýlacak olan dükkanlar
için zeminden örnekler alýnarak
kontrolü yapýldý.
Ýskilip Belediyesinden yapýlan açýklamada, "Tamirci esnafýmýzýn talebi üzerine, Sanayi sitemizde yapacaðýmýz dükkanlar
için zemin etüt çalýþmasýný yaptýrdýk. Üretken Belediyecilik anlayýþýmýz gereði; Ýlçe ekonomisine katký sunan esnafýmýza
destek olmaya her zaman devam edeceðiz" denildi.
(ÝHA)

ten tüm teþkilatýmýzý kutluyor ve emeklerinden
dolayý teþekkür ediyorum. Allah hepsinden razý
olsun. Güce göre konum alan bir zihniyetin, hak
arama mücadelesi yapamayacaðý en açýk bir
þekilde bir kez daha tescillenmiþ, yetki Çorum
ilinde Türk Eðitim-Sen'de devam etmiþtir. Bu
yetkiyi Türk Eðitim-Sen hangi þartlarda almýþtýr
bu zorluðu bütün yöneticilerimiz ve üyelerimiz
çok iyi bilmektedir. Malum sendikanýn uyguladýðý yöntemlerin prim yapmadýðý çok net bir þekilde gözlemlenmiþtir. Türk Eðitim-Sen haklý mücadelesinden asla taviz vermeyecek, kendinden
emin adýmlarla ilkeli ve dik duruþunu sergilemeye devam edecektir.
ÝLKELERÝMÝZDEN VE
ÜLKÜLERÝMÝZDEN TAVÝZ VERMEDÝK
Eðitim çalýþanlarý; hakký tutup kaldýrmaktan
bir an olsun vazgeçmeyen, her zaman ve her
yerde eðitim çalýþanlarýnýn yanýnda olan, üyelerinin hak ve hukukunu koruyan, hiçbir yerden
nemalanmayan, gücünü iktidardan deðil, üyesinden alan Sendikamýz Türk Eðitim-Sen 'e teveccüh etmiþtir. Bu büyük mücadelede büyük bir
fedakarlýkla ailesine ayýracaðý zamanlarý Türk
Eðitim Sen idealine adayan
Þube Yönetim Kurulu arkadaþlarýma, hak
arama mücadelemize emek ve gönül veren, bu
baþarýyý ortaya koyan uç beylerimiz olan ilçe
temsilcilerimiz ve yönetim kurullarýna, Üniversite
Yönetim Kurulumuza, Kadýnlar Komisyonumuza, Ýþ yeri temsilcilerimize, Ýlkeli ve onurlu duruþun simgesi olan bütün üyelerimize teþkilatým
adýna can-ý gönülden teþekkür ediyorum. Böyle
inanmýþ dava adamlarý ile
ayný yolda yürümekten dolayý bahtiyarým. Bir kez daha sað olun ve hep var
olun. Bu mücadele destaný
sizin eserinizdir.
Türk Eðitim Sen; 'Varlýðým Türk varlýðýna armaðan olsun' fedakârlýðýyla
vatanýný canýndan aziz bilmenin sevdasýdýr. Türk
Eðitim Sen; Hakk'ýn, adaletin ve ahlak üzere bir
sendikal mücadelenin gereðini þerefle, cesaretle ve
kararlýlýkla getirmiþ olmanýn hazzýdýr ve gururudur."
(Haber Merkezi)

Necip Fazýl anlatýlacak
Çorum Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamýnda Necip Fazýl Kýsakürek'in hayatýnýn anlatýlacaðý bir konferans düzenleyecek.
Mayýs ayý kültür ve sanat ajandasýnda yer
alan etkinliklerin tüm hýzýyla devam ettiðini
belirten Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan
Candan, Necip Fazýl'ý düzenleyecekleri bir etkinlikle anacaklarýný ifade etti.

Candan, "Ünlü yazar Ýsmail Kýlýçarslan ve
eðitimci Musa Yaþaroðlu'nun katýlýmýyla gerçekleþtireceðimiz "Aðlayabilseydiniz, anlayabilirdiniz" konulu konferansýmýz 25 Mayýs
Çarþamba günü saat: 14.00'te Devlet Tiyatro
Salonunda gerçekleþtirilecek. Bu önemli konferansýmýza tüm halkýmýzý davet ediyoruz."
diye konuþtu.
(Haber Merkezi)
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Ahlatcý: 2023’e en iyi
þekilde hazýrlanýyoruz
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, 2023
seçimlerine hazýrlandýklarýný söyledi.
AK Parti'nin haftalýk olaðan yönetim kurulu
toplantýsý AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý
baþkanlýðýnda yönetim kurulu üyeleri, Kadýn
Kollarý Baþkaný Meryem Demir ve Gençlik Kollarý Baþkaný Muhammed Fatih Temur baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. AK Parti Ýl Binasýnda yapýlan toplantýda bir konuþma yapan Ýl Baþkaný Av.
Yusuf Ahlatcý, "Dün olduðu gibi bugün de vatandaþýmýzýn yanýnda olacaðýz. Sadece seçimde
deðil her zaman halkýmýzýn yanýndayýz. 2023
seçimlerine de en iyi þekilde hazýrlanmaya devam ediyoruz. Toplantýmýzýn hayýrlara vesile olmasýný dilerim" dedi.
(Çaðrý Uzun)

Türk-Ýþ'te bayrak deðiþimi
Türkiye Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (Türk-Ýþ) Çorum Þubesi'nde
mevcut baþkan Sefer Kahraman'ýn görev süresinin dolmasý nedeniyle yerine
Yol-Ýþ Sendikasý 2 Nolu Þube Temsilcisi Ýhsan Üçtepe atandý.
Türk-Ýþ Çorum Þubesi'nde mevcut
baþkan Sefer Kahraman'ýn görev süresinin dolmasý nedeniyle yerine, Türk-Ýþ
Genel Merkez Yönetimi Kurulu kararýyla, Yol-Ýþ Sendikasý 2 Nolu Þube
Temsilcisi Ýhsan Üçtepe atandý. Dün
Türk-Ýþ Çorum Temsilciliði binasýnda
gerçekleþtirilen devir-teslim töreniyle
Ýhsan Üçtepe yeni görevine baþladý.
Törende yeni baþkan Ýhsan Üçtepe, eski baþkan Sefer Kahraman
ve
Belediye-Ýþ
Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Mehmet
Þen birer konuþma yaptý.
"BÝZ BU MÜCADELEMÝZDEN
HÝÇBÝR ZAMAN
YORULMADIK"
Sefer Kahraman, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi:
"Bizim mücadelemiz emek mücadelesi, alýn teri mücadelesi, alýn terine
sahip çýkma mücadelesiydi" Sefer
Kahraman, "Biz bu mücadelemizden
hiçbir zaman yorulmadýk" diye konuþtu.
"Yaklaþýk 15 yýldýr Türk-Ýþ Ýl Temsilciliðini deðerli Mehmet Baþkanýmdan
sonra ben devralmýþtým. O günden bugüne 15 yýla yakýn bir süredir sizlerle
beraber Türk-Ýþ'imizin sancaðýný, bayraðýný en güzel þekilde temsil etmeye
gayret ettik ve öyle olduðuna da inanýyorum. Ayný zamanda Þeker-Ýþ Çorum
þube baþkanlýðý yaptým. Fabrikamýzýn
özelleþmesi ile ilgili yaklaþýk 22 yýllýk
sendikacýlýk görevimi, Þeker-Ýþ sendikasýndaki görevimi yýlbaþý itibariyle bitirmiþ oldum. Ayný zamanda da ÞekerÝþ Sendikasý þube baþkanlýðýný býraktýðým için Türk-Ýþ il temsilciliði görevini
de noktalamamýz gerekiyordu burada
aktif olan þube baþkanlarýmýzdan göreve devam eden arkadaþlarýmýzdan
birine devir etmemiz gerekiyordu. Bu
baðlamda Türk-Ýþ'imizin deðerli Mer-

kez Yönetimi herhangi bir arkadaþýmýzý görevlendirene kadar da olsa bu görevde devam etmiþ olduk. Ben öncelikle Türk-Ýþ'imizin deðerli merkez yönetimine, Genel Baþkanýmýza bize bu görevi layýk gördükleri için teþekkür ediyorum. Bu görevde yýllarca gerek eylemlerde gerekse kamuoyu ile ilgili halkýmýzýn ve çalýþanlarýmýzýn hak ve hukukunu korumak ile ilgili çalýþmalarýmýz da sizlerle omuz omuza mücadele
ettik. Bu mücadelemiz emek mücadelesi, alýn teri mücadelesi, alýn terine sahip çýkma mücadelesiydi. Biz bu mücadelemizde hiçbir zaman yorulmadýk.
Hem Türk-Ýþ'imizin hem de
sendikamýzýn buradaki
hizmetlerinde her
zaman en ön safta olmuþuzdur.
Türk-Ýþ'in misyonu ülkemizin, Türk Milletinin geleceði
ile ilgili ülkenin
birliðini ve beraberliðini vatanýn
savunulmasýnda
en önde gelen bir misyondur. Bu misyona layýk
olmaya çalýþtýk þimdi görev sýrasý Yol-Ýþ 2 Nolu Þubemizde görev yapan Ýhsan Üçtepe arkadaþýmýza TürkÝþ Genel Merkez Yönetimi Kurulu kararýyla görev teblið edildi. Bizde bu baðlamda bu güne kadar görev yaptýðýmýz
diðer þube baþkanlarýmýz ile beraber
bu görevi kendisine devir edeceðiz.
Ýnþallah bizden daha güzel bir þekilde

Ýhsan Üçtepe

çýtayý yükseðe çýkararak Türk-Ýþ'imizi
en güzel þekilde temsil edeceðine inanýyoruz. Bu mücadele hiçbir arkadaþýmýz yalnýz deðiliz biz üzerimize düþen
ne varsa bir kardeþ olarak her zaman
hazýrýz. Siz þube baþkanlarým, deðerli
temsilcilerim ile bu mücadeleyi omuz
omuza en güzel þekilde yapacaðýna
inanýyorum. Allah utandýrmasýn hayýrlý
uðurlu olsun. Ben bugüne kadar bana
vermiþ olduðunuz desteklerden dolayý
çok teþekkür ediyorum. Türk-Ýþ olarak
biz öncelikle çalýþanlarýmýzýn, halkýmýzýn menfaatleri doðrultusunda hareket
etmiþizdir asla kiþisel unsurlar ile bir
baðlantýmýz olmamýþtýr bu misyon bu
þekilde de devam edecektir" ifadelerini
kullandý.
"ÖZELLEÞTÝRMENÝN ÇOK FENA
BÝR ÞEY OLDUÐUNU BÝZ ÇOK
ÖNCEDEN SÖYLEDÝK"
Þeker Fabrikalarýnýn özelleþtirilmesi hakkýnda konuþan Kahraman "Bizim
bu görevi yapmamýzda hem Þeker-Ýþ
þube baþkanlýðý görevimde hem bütün

Sefer Kahraman

özelleþtirmelere karþý yapmýþ olduðumuz mücadelelerde hem halk saðlýðýný
koruma ile ilgili niþasta bazlý þekerle(nbþ) ilgili GDO lar ile ilgili yapmýþ
mücadelelerde bundan 10-13 yýl öncesinde stant açtýðýmýzda millet nbþ'nin
ne demek olduðunu sözlüðe bakýp da
öðreniyordu ama biz ta o zaman söylüyorduk özelleþtirmenin çok fena bir
þey olduðunu, gýda sektörünün özelleþtirilmesinin sýkýntý olduðunu o zamandan söylüyorduk þimdi daha iyi algýlandý. Bizim bu mücadelemizde siz
deðerli basýn mensuplarý bizlerin gücü
oldunuz sesimizi duyurdunuz. Amacýmýzý halka objektif bir þekilde aktararak
halký bilgilendirdiniz bu baðlamda Çorum basýnýna çok teþekkür ediyorum"
diye konuþtu.
"KAÇMAK YOK NEREYE
GÝDERSENÝZ GÝDÝN
YÝNE BERABERÝZ"
Ardýndan sözü Sefer Kahraman,
yeni Baþkan Ýhsan Üçtepe'ye býraktý.
Üçtepe "Bizler sizlerden aldýðýmýz bu

Mehmet Þen

bayraðý bir týk ileriye götürebilirsek ne
mutlu bize. Bizler tabi ki bir yandan sizlere teþekkür ederken bir yandan sizlerin engin tecrübelerinden de faydalanacaðýz. Kaçmak yok nereye giderseniz gidin yine beraberiz ve sizlerin tecrübelerinizden faydalanacaðýz. Birlik
ve beraberlik içinde ben, sen olmadan
bir olacaðýz . Tüm emekçi kardeþlerimizin hakkýný en son noktasýna kadar
hep birlikte savunacaðýz koruyacaðýz
Ýnþallah" þeklinde konuþtu.
"BU BÝR BAYRAK YARIÞI,
BÝZ HEP BERABER
MÜCADELE EDECEÐÝZ"
Belediye-Ýþ Sendikasý Baþkaný
Mehmet Þen ise "Ben Türk-Ýþ baþkanlýðý yaparken Sefer Baþkanýmýz nasýl
ki her aradýðýmýzda elimizin altýnda olduysa ya da Sefer Baþkanýmýz baþkanlýðýnda da bizi ne zaman aradýysa
yanýnda olduk. Bu bir bayrak yarýþýdýr
Türk-Ýþ Konfederasyonu Türkiye'de
büyük bir konfederasyondur kendisine
baðlý 32 sendika vardýr. Dolayýsýyla
Türk-Ýþ demek sendikalarýn hepsini
kapsar. Sefer kardeþimize her zaman
yardýmcý olmaya çalýþtýk ve ayný þekilde Ýhsan kardeþimize de yardýmcý olmaya çalýþacaðýz. Sefer Baþkaným geçen bu süre zarfýnda demokratik bir
çerçeve içerisinde elinden gelen gayreti gösterdi. Her zaman sað duyulu bir
þekilde davrandý. Sefer Baþkanýmýza
yapmýþ olduðu hizmetlerden dolayý
çok teþekkür ediyorum ve Ýhsan kardeþimize de baþarýlar diliyorum" dedi.
Yapýlan açýklamalarýn ardýndan bugüne kadar sendikaya saðladýðý katkýlar nedeniyle Sefer Kahraman'a plaket
verildi.
Tören, hatýra fotoðrafý çektirilmesinin
ardýndan sona erdi. (Gizem Galatalý)

Cumhurbaþkaný Erdoðan, kabine toplantýsý sonrasý müjdeleri peþ peþe sýraladý.

Açýk cezaevi izni uzatýldý, yoklama kaçaðýna bedelli yolu
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Kabine Toplantýsý sonrasý
önemli açýklamalarda bulundu. Cumhurbaþkaný Erdoðan, iki müjdeyi peþ
peþe duyurarak, "Yoklama kaçaðý
gençlerimize bedelli yolunu açýyoruz.
Açýk cezaevlerindeki hükümlülerin ise
Covid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023
tarihine kadar uzatýyoruz" dedi.

Erdoðan, konuþmasýnda þu ifadeleri kullandý:
YOKLAMA KAÇAÐI
GENÇLERE MÜJDE
550 bini bulan yoklama kaçaðý bakaya gençlerimize müjde vermek istiyorum. Yoklama kaçaðý gençlerimize
bedelli yolunu açýyoruz.

HÜKÜMLÜLERÝN
ÝZÝNLERÝ UZATILDI
Açýk cezaevlerindeki hükümlülerinin Covid-19 izinlerini, 31 Temmuz
2023 tarihine kadar uzatýyoruz.
CUMHURÝYETÝN 100. YILINA GÖRKEMLÝ KUTLAMA PROGRAMI
Önce çok partili siyasi hayata ge-

çip, ardýndan darbeler ve terörle kesintiye uðrasa da kalkýnma hamlelerini baþlatarak, kendimize yeni bir yol
seçtik. Cumhurbaþkanlýðý olarak kapsamlý bir 100. yýl kutlama programý
oluþturduk. Milletimize son 2 asýrdaki
kayýplarý ve kazanýmlarý hatýrlatacak,
Türkiye 100. yýl iddiamýzý "100 yýlýn
iþini 20 yýla sýðdýrdýk" þiarýyla hayata
geçireceðiz. Gençlerimize emanet
edeceðimiz 2053 vizyonundan sonraki hayallerimizi ise Malazgirt Zaferi'ne
atfettiðimiz 2071 vizyonu olacak.
"BÝR TÜRK VATANDAÞIMIZI
UZAY ÝSTASYONUNA
GÖNDERÝYORUZ"
Sevgili gençler, uzay alanýnda iddiasýný ortaya koyan bir Türkiye için
yaklaþýk 1 yýl önce bu kürsüden milli
uzay programýmýzý açýkladým. Ülkemizin uzay alanýndaki hak ve menfaatlerimizi korumak için belirlediðimiz iddialý ama ayaklarý yere basan 10 hedefi sizlerle paylaþmýþtým. Bugün hedeflerimizden birine yönelik önemli bir
duyuru. Artýk dünyada siyasi baðýmsýzlýðýn teknolojik baðýmsýzlýktan geçtiðini biliyoruz. Dünya düzeninin belir-

Cumhurbaþkaný Erdoðan

leyicisi konumundaki teknolojilerin her
alanýnda proaktif bir Türkiye inþa ediyoruz. Uzay yarýþýnda yer almak lüks
deðil bir mecburiyettir. Bu salondaki
basýn mensuplarý aracýlýðýyla Bakan
arkadaþlarým aracýlýðýyla birçok insan
uzaya gitme hayali kurmuþtur. Evet
artýk o vakit geldi. Milli Uzay Programýmýz çerçevesinde 1 Türk vatandaþýmýzýn uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen baþlatýyoruz.
(Haber Merkezi)
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‘Gazipaþa'da yitik
miras canlanýyor'
MEB'in arama kurtarma
birimi afetlere hazýrlanýyor
Çorum Milli Eðitim
Müdürlüðü bünyesinde kurulan MEB Arama ve Kurtarma Birimi'ne (AKUB) Ýl Afet
ve
Acil
Durum
(AFAD) Müdürlüðünce arama, kurtarma
ve tahliye eðitimi verildiði bildirildi.
Çorum AKUB Takým Lideri Umut Balaban, yaptýðý yazýlý
açýklamada, Milli Eðitim
Bakanlýðý'nýn
2021 yýlýný "Afet Eðitim Yýlý" olarak ilan
etmesinin ardýndan
her ilde 25 personelden oluþan,
afet ve acil durumlarda görev alacak arama ve kurtarma birimleri
kurulduðunu bildirdi.
Çorum'da da 25 asil, 5 yedek
üyesi olan ekip kurulduðunu belirten Balaban, ekibin geliþimi açýsýndan eðitimlere aðýrlýk verildiðini
aktardý.
Bu kapsamda AFAD ile iþbirliði
yaptýklarýný aktaran Balaban,

"AFAD görevlileri ile birlikte sorunsuz bir eðitim gerçekleþtirdik. Çorum ekibinin kurulmasý ve eðitimlerine devam etmesinde emeði
geçen Çorum Valimiz Mustafa
Çiftçi'ye, Milli Eðitim Müdürümüz
Abdullah Kodek'e ve sürekli yanýmýzda olan Ýl AFAD Müdürü Elvan
Kaya ve ekibine teþekkürlerimi
sunarým" ifadelerini kullandý.
(Çaðrý Uzun)

TÜGVA’dan
Ýstanbul gezisi
Türkiye Gençlik Vakfý Çorum Ýl
Temsilciliði, ortaokul öðrencileri
için Ýstanbul gezisi düzenledi. Sabah namazýný Ayasofya Camisi'nde kýlan TÜGVA'lý gençler,
Türkiye Gençlik Vakfý Genel Merkezi'ni de ziyaret etti.
Eyüp Sultan Camisi, Taksim
Camisi, 1915 Çanakkale Panorama Müzesi ve Ýstiklal Caddesi gibi
önemli kültürel ve tarihi yerleri gezen gençler, daha sonra hemþehrimiz Ýstanbul Sancaktape Belediye Baþkaný Þeyma Döðücü'nün
misafiri oldu.
Ýl Temsilcisi Enes Kayabaþý
"Vakfýmýzýn ortaokul müdavimi
olan kardeþlerimizle Ýstanbul gezimizde, gençlerimiz Ayasofya Ca-

misi, Taksim Camisi, Eyüp Sultan
Camisi gibi mekanlarý görüp manevi atmosferi teneffüs ettiler.
Gençlerimiz tarihimizi ve deðerlerimizi yerinde görme imkaný buldular. Sancaktepe Belediye Baþkanýmýz Þeyma Döðücü, gençlerimizle bir araya geldi. Baþkanýmýza Ýstanbul gezisindeki destekleri,
ilgi ve alakalarý için teþekkür ediyoruz. Gençlerimizi her alanda
destekliyor ve onlarýn yanlarýndayýz. Türkiye Gençlik Vakfý Çorum
Ýl Temsilciði olarak yine farklý
gruplarýmýzla Ýstanbul gezilerimiz
devam edecek. Gezimizin gerçekleþmesinde emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" dedi.
(Haber Merkezi)

Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Gazipaþa Sokak'ta
yaptýklarý çalýþmayla ilgili, "Yitik
mirasý canlandýrýyoruz" dedi.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, beraberinde Cumhurbaþkanlýðý Kültür Sanat Ödülü
sahibi Hasan Tuluk ve Belediye
Baþkaný Zübeyir Tuncel ile birlikte Gazipaþa Sokak'ta devam
eden çalýþmalarý inceledi.
Baþkan Aþgýn, "Cumhurbaþkanlýðý Kültür Sanat Ödülü sahibi
Hasan Tuluk hocamýzýn danýþmanlýðýnda Gazipaþa Sokak'ta
sürdürdüðümüz 'Yitik Mirasý Canlandýrma' projemiz tüm hýzýyla
devam ediyor. Deðerli Hocamýz
ile çalýþmalarý inceledik. Þehrimizin tarihi mirasýný canlandýrýyoruz" diye konuþtu. (Çaðrý Uzun)

Baþkan Aþgýn altyapý
çalýþmalarýný inceledi
Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn, devam eden yaðmur
suyu ve içme suyu hatlarýnda devam
eden çalýþmalarý inceledi.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, beraberinde Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir ile birlikte Köprübaþý Caddesi'nde devam
eden altyapý çalýþmalarýný yerinde inceledi. Burada belediye personeliyle
görüþen Baþkan Aþgýn, "Þehrimizi,
yeni yaðmursuyu aðlarýyla örüyoruz.
Köprübaþý Caddesi'nde sürdürdüðümüz altyapý çalýþmalarýmýzý yerinde
inceledik, büyük bir özveriyle çalýþan
mesai arkadaþlarýmýza kolaylýklar diledik" dedi. Daha sonra Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn ve
Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, Slimkent 4. Cadde'de yapýlan içme suyu
hattý inþaatýný inceledi. Baþkan Aþgýn, "Çalýþmalarýna baþladýðýmýz
1.000 metrelik yeni içme suyu hattýmýzda incelemelerde bulunduk" diye
konuþtu.
(Çaðrý Uzun)

Kahraman, imam hatip okullarýnýn
ortaya çýkýþ hikayesini anlattý
Cumhurbaþkanlýðý Yüksek Ýstiþare
Kurulu Baþkanvekili, TBMM 27. Dönem
Baþkaný Ýsmail Kahraman, imam hatip
okullarýnýn hikayesini paylaþtý. Kahraman, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin de
Tevfik Ýleri'nin sayesinde kutlandýðýný
söyledi.
Cumhurbaþkanlýðý Yüksek Ýstiþare
Kurulu Baþkanvekili, TBMM 27. Dönem
Baþkaný Ýsmail Kahraman, Çorum Valiliði, Çorum Belediyesi, Ýl Müftülüðü ve Ýl
Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen "Bir insan, bir dünya Ahmet Tevfik
Ýleri" konulu konferansa konuþmacý olarak katýldý.
Konferansta imam hatip okullarýnýn
çýkýþ hikayesini paylaþan Kahraman,
þunlarý söyledi:
"Celal hoca Tevfik beyin hocasý. Milli
Eðitim Bakaný olunca, 'Tevfik evladým,
Köy Enstitüleri maneviyatý kaldýracak.
Materyalist bir Türkiye doðacak. Ýmam
hatipleri açalým' diyor. Hoca dilekçe veri-

yor. 'Ýmam hatip açmak istiyoruz' diyor.
Tevfik bey, Talim Terbiye Genel Müdürü'ne havale ediyor. Müdür, Bayar ekibinden. Tek dünyalý. 'Mümkün deðil' diyor
müdür, 'Ýmam Hatip okullarý açýlamaz'.
Bir gün, bir hafta, 10 gün. 'Hala mý geldin?' diyor. Gidiyor Milli Eðitim Bakanýna.
'Tevfik bey bunlar müsaade etmiyor' diyor. Bir aylýk bir bekleyiþ var. 'Elbisem
kalmadý, çamaþýrým kalmadý, bitlendim,
param kalmadý' diyor. Tevfik Ýleri diyor ki
'Hocam gel seninle Baþbakan Adnan
Menderes'e gidelim'. Baþbakanlýða geçiyorlar. 'Sen burada mýsýn hala?' diyor Adnan bey. 'Efendim buradayým ama dönüyorum. Dilekçeyi verdim bir türlü adamý
aþamýyoruz. Kurul 'evet' demediði için
okul açamýyoruz'. Þöyle yapalým diyor,
'Ben yarýn Milli Eðitime geleyim, sonra
sen orada oldu, sen niye buradasýn diyeyim, Talim Terbiye Genel Müdürünü çaðýralým ona ben talimat vereyim' diyor. Dediði gibi senaryo iþliyor, ertesi gün gidiyor

Adnan Menderes bakanýn odasýna. 'Çaðýrýn Talim Terbiye Genel Müdürünü, niye müsaade etmiyorsun?'. 'Efendim kanuna aykýrý'. 'Kim diyor ne aykýrýsý?'.
'Efendim ben o mesuliyeti alamam diyor'.
Dilekçeyi alýyor, altýna, 'Talimatýmdýr, bu
okullar açýlacaktýr. Adnan Menderes
Baþbakan'. Öyle açýlýyor. Allah rahmet
eylesin. 1951'de imam hatipleri açtý, radyoda ilk defa mevlit okuttu, radyoda ilk
defa Kur'an-ý Kerim okuttu. Din derslerini
mecbur kýldý. Nasýl sevmeyiz biz bu adamý? Bizim örneðimiz bu. Öyle faso fisolar
deðil. Gerçek, adam gibi adam. Millet bunu gönülden sever, seviyor da iþte."
"ÇANAKKALE'YÝ TEVFÝK BEYÝN
ÇANAKKALE GÖREVÝ
SIRASINDA KAZANDIK"
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin Tevfik
Ýleri sayesinde kutlandýðýný belirten Ýsmail Kahraman, "Çok deðerli bir insan. Erzurum'a tayin oluyor, sonra Çanakkale'ye
tayin oluyor. Osmanlý'dan sonra gelende
Osmanlý hep kötülenmiþtir. Oysa Osmanlý bizim kökümüzdür. Yeni bir sistem
geldi, eski kötülenecek. Eskinin faziletiyle
neden övünmeyelim. Çanakkale 18
Mart'ý Tevfik Ýleri beyin sayesinde anýldý.
O tarihe kadar Çanakkale yok. Kut-ül
Amare Zaferi ile yeni tanýþtýk. Mazimizle
nasýl tanýþmayýz. Kökümüzü nasýl bilmeyiz. Üç kýta, yedi iklim, 19 milyon 972 bin
kilometrekareye hükmettik. Sahibinin yerine Meriç ýrmaðýyla aðrý daðý arasýna sýkýþtýrýldýk. Tarihimizi niye bilmeyeceðiz?
Çanakkale'yi Tevfik beyin Çanakkale görevi sýrasýnda kazandýk. Ýstiklal Marþý'nda
ayaða kalkmak da Tevfik bey sayesindedir" diye konuþtu.
(Gizem Galatalý)
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Aile Haftasý etkinliklerle kutlandý
Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve
Sanat Merkezlerinde 15-21 Mayýs Aile
Haftasý, çeþitli etkinliklerle kutlandý.
Buhara Kültür Merkezinde etkinlikler
gerçekleþtirildi. Aileler çocuklarýyla birlikte seramik çamurundan figürler, ebru,
makrome anahtarlýk, kokulu taþ tozundan figürler, kumaþ çanta üzerinde ahþap baský gibi el sanatlarý etkinlikleri
gerçekleþtirdi.
Aile Haftasý etkinlikleri kapsamýnda
ayrýca bowling ve akýl oyunlarý turnuvasý gerçekleþtirildi. Turnuva sonunda dereceye giren ailelere madalyalarý verildi.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan
Candan yaptýðý açýklamada ailenin önemine dikkat çekti. Saðlam ve köklü bir
ailenin oluþmasý için eþlerin birbirine güvenle baðlanmasý gerektiðini dile getiren Candan, "Sevgi, saygý, hoþgörü ve
anlayýþýn hâkim olduðu bir ailede büyüyen çocuk kendini ve çevresindekileri
seven, kendisiyle ve hayatýyla barýþýk,
özgüveni yüksek bir birey olarak yetiþir.Uyumlu ve özgür bir aile içinde dengeli ve tutarlý iliþkilerle büyüyen çocuk,
saðlýklý kiþilik geliþimi gösterir. Bir aileye
ait olmak, temel duygusal ihtiyaçlarýmýzý
karþýlamak, paylaþmak, kendimizi güvende hissetmek, geliþmek ve tamamlanmak için gereklidir. Aile, sadece bireysel varoluþun ve geliþimin deðil saðlýklý ve geliþmiþ bir toplum olabilmenin
de gereðidir" dedi. (Sümeyra Özdoðan)

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:18
05:09
12:42
16:39
20:05
21:48

TARiHTE BUGÜN
1924- Türkiye Millî Futbol Takýmý, Olimpiyat
Oyunlarý kapsamýndaki ilk milli maçýnda, Çekoslovakya'na 5-2 yenildi.
1944- Nuri Demirað'ýn fabrikasýnda yapýlan
ilk Türk yolcu uçaðý Ýstanbul'dan Ankara'ya
uçtu.
1954- Türkiye, Osmanlý borçlarýnýn son taksitini ödedi.
1954- Tokyo'da yapýlan Dünya Serbest Güreþ Þampiyonasý'nda Türkiye birinci oldu.
1983- Milli Güvenlik Konseyi kürtaj yasa tasarýsýný kabul etti.
1997- Afganistan'dan kaçan General Raþid
Dostum, Türkiye'ye sýðýndý.
2003- Nuri Bilge Ceylan'ýn 'Uzak' adlý filmi
56'ncý Cannes Film Festivali'nde 'Elephant' filmiyle birlikte En Ýyi Film ödülünü paylaþtý.
2005- Azeri petrolünü Türkiye üzerinden
dünya pazarýna ulaþtýrmasý amaçlanan BaküTiflis-Ceyhan (BTC) boru hattýna ilk petrol verildi.
2005- UEFA Þampiyonlar Ligi 2004-2005
sezonu finali Atatürk Olimpiyat Stadý'nda yapýldý. Normal süresi 3-3 biten maçý Liverpool
penaltýlarla 6-5 Milan'ý yendi.
2008- 61. Cannes Film Festivali’nde En Ýyi
Yönetmen ödülünü Nuri Bilge Ceylan aldý.
Ceylan ödülünü kucaklarken, “Benim yalnýz
ve güzel ülkeme ithaf ediyorum” dedi. Ceylan,
üçüncü kez Cannes’da ödül alarak bir rekora
da imza attý..
2010- Samandýra'da eðitim uçuþu yapan bir
askeri uçak, sokaðýn ortasýna düþtü. 3 personel hafif yaralandý.
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Ýmtiyaz Sahibi: Mahmut

YIL: 5 / SAYI: 2104

Emin SÖYLEMEZ

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr

Ömer Faruk SÖYLEMEZ

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

Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

Ali Ceylani KOLAÇ

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

kep:
mahmutemin.soylemez@hs01.kep.tr

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

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

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

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

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

Geleneksel Çocuk
Oyunlarý Þenliði baþladý
Sungurlu'da geleneksel olarak düzenlenen 'Çocuk Oyunlarý Þenliði' baþladý.
Mahmut Atalay Spor Salonu'nda düzenlenecek
olan çocuk oyunlarý þenliði çerçevesinde, 'Yað Satarým Bal Satarým, Mendil Kapmaca ve Kaleli Yakan Top' oyunu oynanacak. Ýlçe Spor Müdürü Meh-

met Aktaþ "Geleneksel çocuk oyunlarý þenliðimiz
baþladý. Çocuklarýmýzla çocukluðumuza geri gidiyoruz. Tüm çocuklarýmýzý 'Yað Satarým Bal Satarým, Mendil Kapmaca ve Kaleli Yakan Top' oyununa bekliyoruz. Üç gün sürecek þenliðimize tüm velilerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandý.
(ÝHA)

'Gençlik ve sosyal medya' anlatýldý
Çorum'da Ýl Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan "Sosyal medya ne
kadar gerçek, ne kadar sanal?"
konulu konferans düzenlendi.
Baðýmlýlýkla Mücadele Yüksek Kurulu kararý ile 2022 yýlý
Baðýmlýlýkla Mücadele Seferberlik yýlý olarak kabul edildi. Seferberlik yýlý kapsamýnda sosyal
medyanýn bilinçli kullanýmýna yönelik üniversitelerde Gençlik
Haftasý olan 15-21 Mayýs 2022
tarihlerinde ulusal kapsamda
"Gençlik ve Sosyal Medya" konusunda "Ne kadar sanal ne kadar gerçek" sloganýyla söyleþi
yapýlmasý planlandý.
Çorum'da da "Sosyal medya
ne kadar gerçek, ne kadar sanal?" konulu konferans Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu
Yerleþkesi Ethem Erkoç Konferans Salonunda gerçekleþtirildi.
Üniversite öðrencilerinin katýldýðý konferansta Sungurlu

Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danýþmanlýk Bölümü Öðretim Görevlisi Abdulkadir Karabulut ve Ýl Saðlýk Müdürlüðü Ruh

Saðlýðý Biriminde görevli Psikolog Bahattin Bakýr konuþmacý
olarak yer aldý.
(Zahide Yasemin Eðrigözlü)

BÖBREK TAÞINA ÝYÝ
GELEN BÝTKÝLER -1Hem erkeklerin hem
de kadýnlarýn yaklaþýk
% 10'u hayatlarýnýn bir
döneminde böbrek taþý
sorunuyla karþýlaþma
riski altýndadýr.
Böbrek taþýyla ilgili can sýkýcý baþka bir istatistik bilgisi ise, böbrek taþý oluþumunun tekrar etme olasýlýðýnýn % 80'lere dek varabilmesidir.
Bir kez böbrek taþýndan muzdarip olmuþsanýz, ayný sorunu ilerleyen zamanlarda bir daha yaþama riskiniz oldukça yüksektir.
Böbrek taþý oluþmasýnýn nedenlerine genel olarak baktýðýmýzda fazla
kalsiyum, fazla hayvansal protein, fazla vitamin desteði ve genetik faktörler
en sýk rastlanan böbrek taþý sebepleri
arasýnda yer alýr. Bazý kiþilerin vücutlarýnýn genetik olarak böbrek taþý oluþumuna yatkýn olduðu doðrudur. Ancak bir ailede böbrek taþýna rastlanmasýnýn baþlýca nedeni daha çok o ailenin süregelen beslenme biçimi, aile
bireylerinden öðrenilen beslenme alýþkanlýklarýdýr. Çeþitli ilaçlar, ucuz besin
destekleri, fabrika çiftliklerinde üretilen
hayvansal ürünler, sofra tuzu, þekerliunlu gýdalar, musluk suyu ve gazlý içecekler böbrek taþý oluþumunda risk
oluþturur.
Genel olarak taze, iþlenmemiþ ve
katký maddesi içermeyen yiyecek, içecekleri içeren bir beslenme biçimi,
böbrek taþlarýný da engelleyecektir.
BÖBREK TAÞI OLUÞUMU
NASIL ÖNLENÝR?
Magnezyum sitrat, ekstra B6 vitamini içeren B vitamini kompleksi, bolca þeker otu (stevia bitkisi) ile tatlandýrýlmýþ limonata ve tabii ki saðlýklý bir
beslenme eþliðinde uygulanýrsa büyük
sayýlabilecek böbrek taþý oluþumlarýný
engelleyecektir.
Harvard'lý araþtýrmacýlar günlük 10
mg B6 ve 180 mg magnezyum alýmýnýn böbrek taþlarýnýn % 92.3'ünü engellediðini göstermiþtir. Bunun dýþýnda
tek baþýna günlük 500 mg magnezyum alýnmasýnýn yine böbrek taþlarýný
önemli ölçüde azalttýðý görülmüþtür.
Tabii her þeyden önce bol bol su içmek kaydýyla.
BESLENMENÝN ÖNEMÝ BÜYÜK
Taze, çið, iþlenmemiþ, organik yiyecekler saðlýklý beslenmenin olmazsa olmazlarý diyebiliriz. Þeker, un ve
sofra tuzu baþta olmak üzere rafine gýdalardan uzak durmak gerekir. Bolca
su içmek ise sadece böbrek saðlýðý
için deðil tüm vücut saðlýðý adýna
önemlidir. Her gün þeker otu ile tatlandýrýlmýþ limonata içebilirsiniz.
Limon içerdiði sitrat (sitrik asit) sayesinde böbrek taþý oluþturan maddelerin birleþmesini yani taþ oluþmasýný
engelleyen bir meyvedir.
Eðer kahve alýþkanlýðýnýz varsa,
kahve yerine çay içmeyi tercih edebilirsiniz. Araþtýrmalar hem siyah hem
de yeþil çayýn böbrek taþý riskini azalttýðýný göstermiþtir. Fabrikalarda üretilen hayvansal gýdalarý da tüketmemeniz önerilir. Doðal ortamýnda, doðal
þekilde yetiþen hayvanlar ve bu hayvanlardan elde edilen hayvansal gýdalarý tercih etmelisiniz.
Kalitesinden emin olmadýðýnýz saðlýksýz besin takviyeleri ve protein tozlarýndan uzak durmalýsýnýz.
Saðlýklý beslenme için gereken
adýmlarý attýktan sonra böbrek taþlarýný önleyen gýdalardan elma sirkesine,
zeytinyaðýna, karpuza, karahindiba
köküne ve barbunyaya beslenmenizde bolca yer ayýrabilirsiniz.

BÖBREK TAÞLARI ÝÇÝN
DOÐAL ÇÖZÜMLER
LÝMON, ZEYTÝN YAÐI VE
ÝÞLENMEMÝÞ ELMA SÝRKESÝ
Böbrek taþlarý ve taþlarýn neden olduðu aðrý için oldukça basit tariflerden
biridir. Böbrek taþý ilk aðrý yaptýðýnda 4
yemek kaþýðý organik zeytinyaðýný ayný miktarda organik limon suyu ile karýþtýrýn. Karýþýmý içtikten sonra üzerine
2 bardak su için. Yarým saat bekledikten sonra yarým limonu 1,5 su bardaðý
(ya da bir büyük boy bardak) suya sýkýn ve 1 yemek kaþýðý iþlenmemiþ elma sirkesi ekleyip için.
Limon suyu, su ve elma sirkesi tarifini belirtiler daha iyiye gidene dek
saat baþý tekrarlayabilirsiniz.
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Çorum FK'nin yeni yönetimi basýn ile bir araya gelerek kendini
tanýttý. Kulübün hedeflerini açýklayan Baþkan Oðuzhan Yalçýn saha
içi baþarýlardan çok projelere odaklanacaklarýný vurguladý.
“Tüketen deðil üreten Çorum FK olacaðýz” açýklamasý yapýldý.

Ýlk hedefimiz

tesisleþme
kulüp binasýnda

ÇORUM FKsaat 14'te basýn

mensuplarýnýn karþýsýna çýkan yeni
yönetim kurulunu baþkanlýk görevini
üstlenen Oðuzhan Yalçýn tanýttý. Yalçýn 14 kiþilik görev daðýlýmýný þu þekilde açýkladý:
Yönetimi birim birim ayýrmak istedik. Herkesin görev dalý olsun, Çorum
FK için herkes çalýþsýn. Bir haftadýr
görüþüyoruz. Ortak bir karara vardýk.
Allah inþallah muvaffak eder. Çýktýðýmýz bu yolda baþarabiliriz. Öncelikli
hedefimiz saha içi baþarýsýndan çok
kulübün içinde bulunduðu bu süreçten
çýkarmak ve kulübe bazý projeler kazandýrabilmek. Bunlarý yaparken de
belediye baþkanýmýz ve valimizle görüþmemiz oldu. Kendileri çok sýcak
karþýladýlar. Bize her türlü desteði vereceklerini söyledi.
YÖNETÝM KURULUNU TANITTI
Asbaþkanlýk görevinde Yýlmaz Özkul yanýmda yer alacak. Yýlmaz Özkul, çocukluðumun elinde geçtiði,
spor camiasýnýn yakýndan tanýdýðý,
farklý yaþ kategorilerinde takým kaptanlýðý yapmýþ birisi. Benim de yakinen çalýþacaðým biridir.
Ýsmail Kabakçý asbaþkan olarak
yönetimde görev alacak. Kendisi iþ
adamý. Söylediðimde hiç kýrmadý. Kulübün devir iþlemleri olduðu zaman
ikinci arayan Ýsmail aðabeydi.
Salih aðabeyi yakýndan tanýyorsunuz. Çorumspor'da sanýrým en uzun
süre kaptanlýk yapmýþ sanýrým Salih
aðabey. Bizim altyapýda ciddi sorunlarýmýz var. Futbolcu yetiþmesinden ziyade futbolcularýn yetiþirkenki karakteri ve kiþiliðiyle alakalý. Altyapý maçýný izledim. Büyük bir baþýboþluk vardý.
Kendisiyle konuþtuðumuzda bizi kýrmadý. Kendisi altyapý sorumlumuz.
Halis Öksüz belediyede görevli ve
bütün deplasmanlara gelen bir Çorum
FK taraftarý. Teklif ettiðimizde o da bu
oluþumun içinde olacaðýný beyan etti.
Mustafa Ercan futbolculuðumda
birlikte futbol oynadýðým, yöneticilik
zamanýmda beraber görev aldýðým bir
insan. Yönetim dýþýnda da çok yakinen bir dostumdur. Kendisi baþkan
yardýmcýlýðý görevini üstlenecek.
Tuðrul Topuz genç bir iþ adamý. Basýn sözcülüðü görevini Tuðrul yapacak.
Kendisi halkla iliþkiler mezunu. Bizi büyük bir dertten kurtaracak. Genelde sürekli muhatap olunacak kiþidir.

Kýrmýzý-Siyahlýlarýn yeni yönetimi belli oldu. 14 kiþilik yönetim kadrosu ile kulübün
tesislerinde açýklama yapan yönetim kurulu öncelikli hedeflerinin tesisleþme olduðunu
söylerken kulübü içinde bulunduðu süreçten kurtarmak istediklerini dile getirdi. Kulübün eski baþkaný Fatih Özcan'ýn bu oluþum ile hiçbir baðýnýn olmadýðýný söyleyen Yalçýn saha içi için ilk hedeflerinin de sözleþmesi devam eden 24 oyuncunun da kulüpte
kalmasýný saðlamak olduðunu söyledi. Yalçýn baþarýnýn sýrrýný Çorum'un desteði
olarak açýkladý. Yalçýn ayýrca alt yapý ile ilgili önemli bir projeden de bahsetti.

Akýn aðabey bankacý kendisi. Kulübün içinde muhasebesel sorunlar
yaþayacaðýmýzý öngörerek teklif ettik
ve kabul etti.
Satýlmýþ kardeþim kendisi ulaþýmdan, seyahatlerden sorumlu olacak.
Burhan kardeþimiz de pazarlama
ve iþ geliþtirme sorumlusu. Çorum'da
genç yaþýna raðmen Çorum'un ismini
dýþarýda duyuran bir kardeþimiz. Bu
anlamda bize çok büyük faydasý olacaðýný düþünüyoruz.
Sait aðabey yönetim kurulu üyemiz. Kendisi esnaf.
Hasan Serdar reklam ve pazarlamadan sorumlu olacak.
Savaþ aðabey halkla iliþkilerden
sorumlu kiþi. Bizim halka açýlan yüzü-

müz olacak.
Hasan kardeþim de yönetim kurulunda olacak.
"ÖNÜMÜZE BAKMAK
ÝSTÝYORUZ"
Yalçýn görev arkadaþlarýný tanýttýktan sonra süreçle ilgil de kýsýtlý bilgiler
verdi. "Lig bittikten sonra takýmýn devriyle alakalý kýsa sürede devir teslimi
oldu. Bu devir-teslimle alakalý konuþmak istemiyorum" diyen Yalçýn önlerine bakmak istediklerini vurguladý.
"Fatih baþkan bu oluþum içerisinde
veya arkasýnda deðil. Bunlarýn konuþulmasý kulübe zarar verir" diyen Yalçýn eðer böyle bir þey olduðu ispatlanýrsa "Eþim ve çocuklarým ile þehri

terk ederim" dedi.
TARAFTARA SESLENDÝ
Baþkan Oðuzhan Yalçýn açýklamasýnýn devamýnda þu ifadelere yer verdi:
Kulübü devraldýktan sonra ilk olarak geçen sezondan kalan futbolcu
alacaklarý ile ilgili süreci tamamladýk.
Alacaklarý için federasyona giden futbolcularýn serbest kalmamasý adýna
gerekli ödemeler yapýldý ve bu konuda
en ufak bir sorun kalmadý. Futbolcularýn tüm alacaklarý ödendi. Ayrýca ligin
ikinci yarýsýndaki süreçte gerek malzeme alýmý
gerekse diðer borçlarýn ödenmesinde de sona gelindi. Bu çalýþmalarýn

Yönetim Kurulu
þu isimlerden oluþtu:
"Baþkan Oðuzhan Yalçýn,
Asbaþkan Yýlmaz Özkul, Mali Asbaþkan Ýsmail Kabakçý, Baþkan
Yardýmcýsý Mustafa Ercan, Genel
Sekreter Akýn Parmaksýz, Basýn
Sözcüsü Tuðrul Topuz, Reklam
ve Satýþ Sorumlusu Hasan
Serdar Yýlmaz, Pazarlama ve Ýþ
Geliþtirme Sorumlusu Hikmet
Burhan Kaya, Ulaþým Sorumlusu
Satýlmýþ Yiðitoðlu, Halkla Ýliþkiler
Savaþ Özdemir, Taraftar
Sorumlusu Halis Öksüz, Altyapý
Sorumlusu Salih Öztürk,
Yönetim Kurulu Üyeleri
Serdar Koçak, Hasan Yüksel,
Sait Barandak, Kadir Delibaþ."

ardýndan ise yönetim kurulu oluþturmak için yoðun bir çalýþma yaptýk. Bu
çalýþmamýzda birlikte çalýþabileceðiz
ve inandýðýmýz isimleri belirleyerek
hepsi ile tek tek görüþtük ve bugün
karþýnýza çýktýk. Yönetim Kurulu olarak bugünden itibaren herkes kendi
görev alanýnda yoðun bir çalýþma dönemine girecek.
Yeni sezon öncesinde yapýlmasý
gerekenler kýsa ve orta vadeli yapabileceklerimiz ve uzun vadede kulübe
Çorum'a kazandýrmak istediklerimizin
planlamasýný yaparak
harekete geçeceðiz. Profesyonel
kulüplerin en zor dönemi haziran ve
temmuz aylarýdýr çünkü bu dönem
transfer ve onun içinde gerekli paranýn en çok ihtiyaç olduðu günlerdir.
Yönetim olarak hazýrladýðýmýz bir
taslak bütçemiz var. 1. ana hedefimiz
altyapý tesisleþmesi olacaktýr. Tüketen
deðil üreten Çorum FK olmak için büyük bir çaba
sarf edeceðiz. Bunu hayata geçirmek içinde belirlediðimiz program
doðrultusunda görüþmelere baþlayacaðýz.
"HEDEFÝ ÇORUM
BELÝRLEYECEK"
Yapacaðýmýz bu görüþmelerde
Çorum'un bu kulübe vereceði desteðe
göre de yeni sezon hedefini belirleyeceðiz. Çorum'un tüm katmanlarý ile ikili görüþmeler
yaparak maddi ve manevi desteklerini isteyeceðiz. Devir iþlemlerinden
sonra belediye baþkanýmýzý ve valimizi ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimize önümüzdeki günlerde yönetim kurulu
üyesi arkadaþlar ile birlikte sürdüreceðiz. Biz görüþmeye gittiðimiz tüm Çorumlulardan hazýrlayacaðýmýz projelere katký ve desteklerini isteyeceðiz.
Sponsorluk anlaþmasý, loca satýþý,
kombine bilet, stadyum ve tesis sahasý etrafýna firmalarýn reklam panolarý
gibi birçok gelir getirecek proje üzerinde çalýþmalarýmýz
sürüyor. Ziyaretlerimizde Çorumlu
sanayici ve iþ adamlarýndan gücü oranýnda hangi projeye katýlmak isterse
onla ilgili sözleþme imzalayacaðýz.
"ÝSMÝMÝZÝN OLDUÐU
YERDE ÝDDÝALIYIZ"
Kulübü borçlandýrmadan belirlediðimiz bütçe doðrultusunda yeni sezonda kadromuzu oluþturmak için çalýþmalara baþlayacaðýz. Çorum FK
her zaman iddialý olacaktýr ancak bunu yaparken kulübü zora sokmadan
kadromuzu oluþturacaðýz. Bunu belirleyecek olan da Çorum'un bu takýma
vereceði destek olacaktýr. Camiamýz
þundan emin olsun ki Çorum FK isminin olduðu her yerde iddialýdýr ve zirveye oynayacaktýr.
"ALT YAPI TESÝSÝ
ÖNCELÝÐÝMÝZ"
Genç ve dinamik bir yönetim olarak 1'nci hedeflerinin tesisleþme olduðunu ve buna þampiyonluktan daha
çok önem vereceklerini vurgulayan
Yalçýn "Alt yapý tesisi yapmak istiyoruz" dedi. Yalçýn "Örneðin dört sahalý
bir tesisi isteyen tüm amatör kulüplerimize açacaðýz ancak bizim onlardan
almak istediðimiz bir oyuncu olursa
onlar da önceliði bize verecek" dedi.
Bu proje ile ilgili Milli Emlak'tan destek
isteyeceklerini söyleyen Yalçýn tesisin
yer konusunda karar vermediklerini
söyledi.
(Abdulkadir Söylemez)

BUGÜN

ÇORUM HAVA TAHMiNi
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MEHMET ERDEM

Dikkat, son gün 31 Mayýs!

Türk pop müziðinin son dönemlerdeki baþarýlý isimlerinden, yapmýþ olduðu þarkýlarla
büyük beðeni kazanan Mehmet Erdem, Çorum
Belediyesi tarafýndan düzenlenen Yaz Konserleri kapsamýnda Kadeþ Barýþ Meydanýnda konser verecek.
Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, 2 Haziran 2022 Perþembe günü saat
21.00'da baþlayacak Mehmet Erdem konserine
tüm vatandaþlarý davet etti.
(Haber Merkezi)

Çorum Belediyesi, emlak, iþyeri çevre temizlik ve ilan reklam
vergileri 1. taksidinin son ödeme
tarihinin 31 Mayýs Salý günü olduðunu hatýrlattý.
Her yýl iki taksit halinde ödenen emlak, iþyeri çevre temizlik ve
ilan reklam vergileri 1. Taksidinin
son ödeme tarihinin 31 Mayýs Salý günü olduðunu hatýrlatan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Lemzi
Çöplü "Hemþehrilerimizin ödemelerle ilgili yoðunluk yaþamamalarý

ÇORUM'A GELÝYOR

için ödemelerini son güne býrakmamalarýný rica ediyoruz" dedi.
Çöplü, ödemelerini yapmak isteyen vatandaþlarýn www.corum.bel.tr web adresinden, Belediye veznelerinden ya
da Halkbank, Denizbank,Fatura Ödeme
Merkezleri ve PTT
Þubelerinden de
yapabileceklerini
hatýrlattý. (Çaðrý
Uzun)

ARAÇ SAYISI
NiSAN'DA DA ARTTI
NÝSAN AYI SONU
ÝTÝBARIYLA ÇORUM'DA
TRAFÝÐE KAYITLI ARAÇ
SAYISI 182 BÝN 11 OLDU

Boþ pide
zamlandý

Çorum'da 3 lira 25 kuruþtan satýlan boþ pideye 50 kuruþ daha zamlandý, 3,75 TL oldu.
Çorum Fýrýncýlar ve Simitçiler Esnaf
Odasý Baþkaný Seyit Arslan, fýrýnlarda 200
gramdan satýlan boþ pidenin artan maliyetlerden dolayý 50 kuruþ zamlandýðýný bildirdi.
Fýrýncý esnafýna bu fiyatýn üzerinde satýþ yapmamalarýný tavsiye eden Arslan, ayrýca vatandaþlarý da uyararak, 200 gram
boþ pidenin fiyatýnýn 3,75 TL olduðunu, bu
fiyatýn üzerinde talepte bulunulmasý durumunda (0.364) 225 67 76
nolu telefondan Oda
Baþkanlýðýný arayarak
þikayetlerini bildirebileceklerini kaydetti.
Oda Baþkaný Seyit
Arslan ayrýca fiyat tarifelerinin çýktýðýný ve tarifelerin odadan temin
edilebileceðini, tarifelerin de müþterilerin görebileceði þekilde iþ
yerlerine asýlmasý
gerektiðini sözlerine ekledi.
Seyit
(Haber Merkezi)
Arslan

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)
verilerine göre Çorum'da trafiðe kayýtlý araç sayýsý Nisan ayý sonu itibarýyla 182 bin 11 oldu.
Türkiye'de Nisan ayýnda trafiðe
kaydý yapýlan taþýtlarýn %43,6'sýný
otomobil, %36,7'sini motosiklet,
%11,3'ünü kamyonet, %5,1'ini traktör, %2,4'ünü kamyon, %0,5'ini otobüs, %0,3'ünü minibüs ve %0,1'ini
özel amaçlý taþýtlar oluþturdu.
Çorum'da da geçtiðimiz Mart
ayýna göre Nisan ayýnda araç sayýsý artarak 182 bin 11'e yükseldi.
BÖLGEDE DURUM
Bölgede ise Samsun'da trafiðe
kayýtlý araç sayýsý Nisan ayý sonu
itibarýyla 403 bin 722, Tokat'ta trafiðe kayýtlý araç sayýsý 194 bin 969,
Amasya'da trafiðe kayýtlý araç sayýsý 127 bin 347 oldu.
TÜRKÝYE GENELÝNDE
SAYI ARTTI
Nisan ayýnda trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý bir önceki aya göre
motosiklette %73,4, traktörde
%13,2, otomobilde %4,1, otobüste
%3,0, kamyonette %2,0 artarken
minibüste %32,0 ve kamyonda
%11,8 azaldý. Özel amaçlý taþýtta
ise deðiþim olmadý.
GEÇEN YILA GÖRE AZALDI
Nisan ayýnda geçen yýlýn ayný
ayýna göre trafiðe kaydý yapýlan ta-

þýt sayýsý motosiklette %94,3, otobüste %12,6, özel amaçlý taþýtlarda
%9,1 ve kamyonda %0,2 artarken
minibüste %55,8, otomobilde %6,8,
kamyonette %3,0 ve traktörde
%1,3 azaldý.
Nisan ayý sonu itibarýyla trafiðe
kayýtlý taþýtlarýn %54,2'sini otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %15,0'ýný
motosiklet, %8,0'ýný traktör, %3,5'ini
kamyon,
%1,9'unu
minibüs,
%0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel
amaçlý taþýtlar oluþturdu.
Nisan ayýnda devri yapýlan taþýtlarýn %68,1'ini otomobil, %15,5'ini
kamyonet, %8,5'ini motosiklet,

%3,1'ini traktör, %2,4'ünü kamyon,
%1,7'sini minibüs, %0,5'ini otobüs
ve %0,2'sini özel amaçlý taþýtlar
oluþturdu.
Nisan ayýnda trafiðe kaydý yapýlan otomobillerin %19,1'i Renault,
%11,0'ý Volkswagen, %9,8'i Fiat,
%8,3'ü Toyota, %6,7'si Hyundai,
%5,8'i Dacia, %4,9'u Honda,
%4,3'ü Citroen, %4,0'ý Opel, %3,4'ü
Peugeot, %3,0'ý Skoda, %2,9'u Kia,
%2,2'si Audi, %2,1'i BMW, %2,1'i
Ford, %2,1'i Mercedes-Benz,
%1,9'u Nissan, %1,2'si Seat,
%0,9'u Volvo, %0,6'sý Cupra ve
%3,6'sý diðer markalardan oluþtu.

Ocak-Nisan döneminde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý %15,7
azalarak 359 bin 344 adet olurken,
trafikten kaydý silinen taþýt sayýsý
%10,8 azalarak 13 bin 443 adet oldu. Böylece Ocak-Nisan döneminde trafikteki toplam taþýt sayýsýnda
345 bin 901 adet artýþ gerçekleþti.
Ocak-Nisan döneminde trafiðe
kaydý yapýlan 178 bin 47 adet otomobilin %40,5'i beyaz, %28,1'i gri,
%11,2'si mavi, %7,8'i kýrmýzý,
%7,0'ý siyah, %2,7'si turuncu,
%1,3'ü yeþil, %0,8'i kahverengi ve
%0,6'sý sarý renkli.
(Çaðrý Uzun)

Abdullah Kodek'ten
öðrencilere ziyaret

Ýlaçlama yapmak için
çýktýðý çatýda ayaðýný kýrdý
Sungurlu'da aðaç ilaçlamak için çýktýðý çatýda dengesini kaybederek düþen kadýnýn ayaðý
kýrýldý. Yaþlý kadýný düþtüðü yerden itfaiye ekipleri kurtardý.
Olay, Akçay Mahallesi 8002. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Güllü Kargýn
(80) isimli yaþlý kadýn, evin yanýnda bulunan
aðacý ilaçlamak için çatýya çýktý. Dengesini kaybederek bir ayaðý çatýnýn içine giren kadýnýn diðer ayaðý kýrýldý. Durumu fark eden komþularý
durumu saðlýk ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kýsa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi Ýtfaiye ekipleri, yaþlý kadýný uzun uðraþlar
sonucu çatýdan aþaðý indirdi.
Yaþlý kadýn 112 saðlýk ekiplerinin ilk müdahalesinin ardýndan Sungurlu Devlet Hastanesi'ne
kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
(ÝHA)

Ýl Milli Eðitim Müdürü Abdullah Kodek,
TYT baþarý izleme uygulamasýna katýlan öðrencileri ziyaret etti.
Ýl Milli Eðitim Müdürü Abdullah Kodek,
Baþöðretmen Anadolu
Lisesi'ni ziyaret etti.
Ziyarette Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan TYT
Baþarý Ýzleme Uygulamasýna katýlan öðrencilere baþarýlar dileyen
Kodek, tavsiyelerde
de bulundu.
(Sümeyra Özdoðan)

