KILIÇDAROÐLU'NUN SÖZLERi

AK PARTiLiLERi KIZDIRDI
"Kaçacaklar" iddiasýný ortaya atan CHP Lideri Kemal Kýlýçdaroðlu'na
Çorum'daki AK Partili yöneticiler adeta ateþ püskürdü.
CHP Lideri Kemal Kýlýçdaroðlu'nun Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan hakkýnda ortaya attýðý "Kaçmak için hazýrlýk yapýyorlar" iddiasýna tepki gösteren AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi
Ahmet Sami Ceylan "kahve yudumlayarak darbenin sonucunu bekleyen þahsý milletimiz iyi
tanýyor" dedi. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý ise "Kýlýçdaroðlu'nun beyanlarý,
Cumhurbaþkaný
bir siyaset biçimi deðil iftira kampanyasýdýr" dedi. 4’TE
Kemal Kýlýçdaroðlu
Recep Tayyip Erdoðan

'Ýçme suyunda
suyunda kayýp
kayýp
'Ýçme
kaçaða
kaçaða geçit
geçit yok'
yok'
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

Çorum Belediyesi
tarafýndan yapýlan açýklamada,
noktasal arýza tespit ve kaçak
dinleme cihazlarýyla þebekede
meydana gelen arýzalara da
anýnda müdahale edildiði
belirtilerek þebeke suyunda
kayýp- kaçaða fýrsat verilmediði
ifade edildi. 5’TE
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Çorum’un yöresel
yemekleri tanýtýldý
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn
eþi Emine Erdoðan'ýn öncülüðünde gerçekleþtirilen 21-27 Mayýs Türk Mutfaðý
Haftasý kapsamýnda Çorum Belediyesi
Buhara Kültür Merkezi'nde düzenlenen
etkinlikte konuklara Çorum mutfaðýndan
yemekler sunuldu.
Yöresel lezzetlerin yaþatýlmasý ve tanýtýlmasýnýn
amaçlandýðý etkinlik sýrasýnda Buhara Kültür
Merkezi kursiyerleri tarafýndan keþkek, yanýç,
katmer ve kara çuval helvasý yapýlarak konuklara
ikram edildi. Renkli görüntülerin yaþandýðý programda yöresel kýyafetli hanýmlar tarafýndan Çorum manileri okunurken anasýnýfý öðrencileri de
bir gösteri sundu. 5’TE

‘Yapýlan artýþlar geçim
ücreti için yeterli deðil'

Valilikten
'Sürücü Belgesi'
hatýrlatmasý
Çorum Valiliðinden yapýlan
yazýlý açýklamada, eski tip
sürücü belgelerini bu yýlsonuna kadar deðiþtirmeyen
vatandaþlarýn, sürücü belgelerine el konularak idari
para cezasý uygulanacaðý
ifade edildi. 8’DE

Hizmet-Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi'nin olaðan genel kuruluna katýlan Hak-Ýþ Genel Baþkan Yardýmcýsý ve HizmetÝþ Sendikasý Genel Baþkanvekili Av. Hüseyin Öz, yaptýðý konuþmada "Çalýþanlara yapýlan enflasyonun üzerindeki
ücret artýþlarýna raðmen, bugün yaþanan kriz nedeniyle artýþlar geçim ücreti için yeterli deðildir, çalýþanlar enflasyonun diþlileri altýnda yeni bir sýkýntýlý sürecin içerisindeler" dedi. 4’TE

Hýrsýzlar,
evde bulduklarý
her þeyi çaldý

Çorum’da altý
kiþiye bir araç
düþüyor
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Adrese
Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi sonuçlarýna
göre 84 milyon 680 bin 273 kiþi olan nüfusa göre,6.1 kiþiye bir otomobil düþtüðü
açýklandý. Çorumda ise ortalama olarak 6
kiþiye bir otomobil düþüyor. 3’TE

Benzinden sonra bir
zam da LPG'ye geliyor
Brent petrol fiyatý ve dolarýn
artmasýnýn ardýndan geçtiðimiz cumartesi
günü benzine 1,02 liralýk zam gelmiþti. Bu
zamlarýn ardýndan LPG'ye 36 kuruþluk
zam geliyor. 3’TE

Av. Hüseyin Öz

ESNAFA iNDiRiMLi
ÞEKER DESTEÐi
Türkiye Lokantacýlar
ve Pastacýlar
Federasyonu'nun
giriþimiyle uygun
fiyatla temin edilen
27 ton þeker, Çorum
Aþçý ve Lokantacýlar
Odasý tarafýndan,
talep eden 27 Oda
üyesine daðýtýldý.
Çorum Aþçý ve
Lokantacýlar Odasý
Baþkaný Ýsmet Çýtak
daðýtýmlarýn talep
doðrultusunda
devam edeceðini
açýkladý. 2’DE

UYKU DÜZENÝ
KAZANIMI
- YAZISI 2’DE

Oya Hayriye ÇIRACI

DÝLENCÝLÝK YAPARAK YARIM
GÜNDE 530 LÝRA TOPLADI 8’DE

Çorum Yavruturna Mahallesi'ndeki evden geçtiðimiz günlerde 1 adet yivsiz av tüfeði,
2 adet kombi, 2 adet banyo
kazaný, yaklaþýk 100 kilogram
civarýnda bakýr eþya, 3 adet 5
kilogramlýk zeytinyaðý, 4 adet
5 kilogramlýk kolonya, 5 adet
çýkma musluk bataryasý çalan
4 kiþi emniyet güçleri tarafýndan yakalandý. 3’TE

HÝZMET-ÝÞ'TE KÖROÐLU
GÜVEN TAZELEDÝ 4’TE

Vali Çiftçi, halký dinledi
Vali Mustafa Çiftçi, her hafta Çarþamba
günleri düzenlenen Halk Günü Toplantýsýnda
vatandaþlarla makamýnda bir araya gelerek, sorun
ve talepleri dinledi. 8’DE

LAÇÝN'DE KADINLAR
KOOPERATÝF AÇTI 6’DA

AK PARTÝ'DEN ÇORUM FK'YE
TAM DESTEK
7’DE
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Enflasyona karþý
sert tedbirler geliyor

UYKU DÜZENÝ
KAZANIMI

Hazine ve Maliye Bakanlýðý'nýn enflasyona
karþý mücadele kapsamýndaki çalýþmalarý sürüyor. Bakan Nureddin Nebati baþkanlýðýnda Finansal Ýstikrar Komitesi'nin 4'üncü Toplantýsý gerçekleþtirildi. Toplantýda, enflasyona karþý hayata
geçirilmesi planlanan sert tedbirler konuþuldu.
Türkiye'de son dönemde artan enflasyon rakamlarý, vatandaþý iyice zorlamaya baþladý. Hazine ve Maliye Bakanlýðý da vatandaþýn üzerindeki enflasyon yükünü azaltmak için kollarý sývadý. Bir süreden bu yana gerçekleþtirilen Finansal Ýstikrar Komitesi'nin 4'üncü Toplantýsý da
önceki gün yapýldý.

Oya Hayriye ÇIRACI
Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Uzmaný

Çocuða gerekli uykunun süresi bazý öðelere baðlýdýr; bunlardan en önemlisi çocuðun
yaþýdýr. Küçük çocuklarýn uykuya daha çok ihtiyaçlarý vardýr. Genellikle yeterli kabul edilen
uyku süresi 2-5 yaþ için 13-15 saat, 6-8 yaþ
için 12 saat, 8-10 yaþ için 11 saat ve 10 yaþýndan ergenlik çaðýna kadar 10-11 saattir. Aslýnda çocukluðun her evresinde gereðinden çok
uyuma yetersiz uyumadan daha iyidir. Çocuðun saðlýk durumu ikinci önemli etkendir. Saðlýklý çocuklarýn ayný yaþtaki çelimsiz ve hasta
çocuklara oranla daha az uykuya ihtiyaçlarý
olacaktýr.
Çocuklar genellikle yatmayý istemezler,
uyumamak için çeþitli bahaneler öne sürerler.
Uyumayý geciktiren ve rahat uyumayý engelleyen en yaygýn neden, aþýrý yorgun olma durumudur. Küçük çocuk, yetiþkinlerin tersine, heyecanlý geçen uzun bir günün sonunda rahatlayýp uyumasý gerektiðini anlayamaz. Öte yandan yataða yatýrýldýðýnda çocuðun hemen
uyumadýðýný gören anne baba, onun uykusu
olmadýðýný sanýrlar ve öngörülen uyku saatinden ne kadar geç yatýrýlýrsa, o denli kolay uyuyacaðýný düþünürler. Oysa geç yatmasýna izin

"ÖNÜMÜZDEKÝ DÖNEMDE ATILMASI
ÖNGÖRÜLEN ADIMLAR KONUÞULDU"
Toplantýya iliþkin Hazine ve Maliye Bakanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamada þu ifadelere
yer verildi: "Toplantýda, finansal sistem baþta olmak üzere küresel ve yerel makroekonomik geliþmeler ile önümüzdeki döneme iliþkin politika
adýmlarý detaylýca ele alýnmýþtýr. Küresel ve yerel düzeyde enflasyonda görülen artýþlarýn ülkemiz ekonomisine etkileri komite üyelerinin
tespitleri üzerinden deðerlendirilmiþtir. Bu baðlamda finansal istikrarýn korunmasý ve enflasyonla mücadele kapsamýnda önümüzdeki dönemde atýlmasý öngörülen politika adýmlarý istiþare edilmiþtir.”
(Haber Merkezi)

verilen çocuk, bu kez aþýrý yorgun düþer ve
gerginleþir; bunun sonucunda da uyumakta
daha da güçlük çeker.
Böyle bir kýsýr döngünün içine girmemek
için ne yapmalý?Çocuðun uyku zamanýndan
yarým saat önce odasýna çekilerek bir þeylerle
oynamasý yada kendisine kitap okunmasý, masal anlatýlmasý yoluyla gevþetilmesi, uykusunun gelmesini saðlamak için en saðlýklý yoldur.
Uyku sorununun çözümü temelde bedensel ve zihinsel rahatlama durumunun saðlanmasýyla gerçekleþir. Çocuðun kendisini rahat
hissetmesi için hoþlanarak iþbirliði yapabileceði bazý yöntemler vardýr. Bunlardan biri, çocuðu yatmadan önce fazla hareketli oyunlardan,
duygusal gerilimlerden uzak tutmaktýr. Ilýk bir
banyonun ardýndan, loþ bir ortamdaki yatakta
oynanan kýsa ve sakin bir oyun ya da heyecanlý olmayan bir öykünün anlatýlmasý veya
ninni türünde müzik dinletilmesi çocuðu mahmurlaþtýracaktýr. Süt ya da hafif bir çorba gibi
sýcak ve besleyici bir gýda ya da çocuk gergin
olduðu zaman yapýlacak hafif bir masaj yatmadan önce rahatlamaya yardýmcý olur.
Yatmadan önceki temizlik iþlemleri de uyku-

ya bir ön hazýrlýktýr.Çoðu yetiþkinin zor uyumalarýna, ilk çocukluk yýllarýndaki uyku programýnýn düzensiz oluþu yol açmaktadýr. Öte yandan
iyi uyuyan yetiþkinlerin düzenli uyku programýnýn uygulandýðý bir evde yetiþtikleri görülür.
Öteki alýþkanlýklara benzeyen uyku alýþkanlýðý da yaþamýn ilk yýllarýnda kazanýlýr. 4-5
aylýktan baþlayarak, çocuk ayný yerde ve saatte yatýrýlýrsa iyi uyku modelinin geliþmesi daha kolay olacaktýr. Ýyi uyku alýþkanlýðýnýn yerleþmesi kesinlikle iki yýldan uzun bir süreyi
kapsar. Bu nedenle uyku programýnýn düzeni
ilk çocukluk yýllarýnýn sonuna kadar sürdürülmelidir.
Son olarak bu yaþtaki çocuklarýn bireyselleþme sürecini, kiþilik geliþimini ve öz güvenini desteklemek için anne-babadan ayrýþmasý,
dolayýsýyla ayrý bir odada uyumasý mutlaka
gereklidir. Okul öncesi çaðýnda hala anne-babayla uyuyan çocuklarýn odasý ayrýlmalýdýr.
Bu yaþa kadar anne-baba ile ayný odada yatmaya alýþmýþ olan çocuðun kendi odasýnda
uyumaya baþlamasý ilk baþta zorlayýcý bir süreç olacaktýr ama sabýrlý ve anlayýslý olmak
süreci kolaylaþtýracaktýr.

10 bin öðrenciye 'baðýmlýlýkla
mücadele' eðitimi verilecek
Çorum'da birçok kurumun iþ birliðiyle
hayata geçirilen "10 Bin Yeþil Can, 10
Bin Yeþil Canan" projesi kapsamýnda
kentteki 10 bin öðrenciye baðýmlýlýkla
mücadele eðitimi verilerek çocuklar ve
ailelerinin sigara, alkol ve internet baðýmlýlýðýna karþý korunmasý hedefleniyor.
Çorum Valiliði, Belediye Baþkanlýðý,
Ýl Özel Ýdaresi, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü
ve Yeþilay Derneði Çorum Þubesi iþ birliðiyle "10 Bin Yeþil Can, 10 Bin Yeþil Canan" projesi baþlatýldý.
Proje kapsamýnda Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan belirlenen öðrenciler,
yüzerli gruplar halinde Çorum Belediyesi'ne ait servis araçlarýyla belli günlerde
Buhara Kültür Merkezi'ne getiriliyor.
Burada, Genç Yeþilay gönüllülerinin
gözetiminde çeþitli sportif etkinliklere katýlýp oyunlar oynayan çocuklara baþta sigara, alkol gibi baðýmlýlýk yapýcý maddelerin zararlarý ile internet baðýmlýlýðý ve
genel olarak baðýmlýlýktan kurtulma yöntemleri hakkýnda eðitim veriliyor.
Proje kapsamýnda ayrýca eðitime katýlan öðrencilere üzerinde evde ve balkonda sigara içmenin yasak olduðu belirtilen çýkartmalar
daðýtýlýyor. Hem
ev halkýnýn hem
de misafirlerin ev
ve balkonda sigara
içmesinin önlenmesi
amacýyla, öðrencilerden
bu çýkartmalarý evlerinin giriþine yapýþtýrmasý isteniyor.
ÝLK ETAPTA HEDEF 10 BÝN
ÇOCUÐA ULAÞMAK
Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Buhara Kültür Merkezi'ni
ziyaret ederek, projeye katýlan öðrencilerle bir araya geldi.
Aþgýn, proje ile Çorum'un baðýmlýlýkla mücadelede Türkiye'nin en baþarýlý illeri arasýna girebileceðini söyledi.
Projede ilk etapta 10 bin çocuða
ulaþmayý hedeflediklerini belirten Aþgýn,
þöyle konuþtu:
"Özellikle genç neslin sosyal medya
baðýmlýlýðý, internet baðýmlýðý gibi baðýmlýlýklarla da mücadele anlamýnda orijinal bir projeye imza atýyoruz. 10 bin hedefine adým adým yaklaþýyoruz. Her gün
yüzlerce öðrencimizi buraya getirmek
suretiyle eðitimlerden geçiriyoruz. Çocuklarýn ailelerinde içki, sigara kullanan
var mý, varsa aileleri bu iþten nasýl kurtarabiliriz, öðrencilerimizi nasýl motive
edebileceðimiz ve ailelerinin birer Yeþi-

Esnafa indirimli

þeker desteði
Yeþilay Çorum Þube Baþkaný
Ýsmail Türker Ejder

lay gönüllüsü olmasý noktasýnda, baðýmlýlýklardan uzak bir hayat sürmeleri
noktasýnda neler yapabileceðimiz sorusunun cevabýný arýyoruz."
Kýsa sürede iyi sonuçlar aldýklarýný
anlatan Aþgýn, "Ailelerimizin çocuklarýnýn farkýndalýðý neticesinde sigaraya, internet baðýmlýlýðýna veda ettiklerini duymaktan son derece mutluyuz. Ýnþallah þehrimizde
bunun somut karþýlýklarýný göreceðiz. Sigara, alkol
kullanýmý ve internet
baðýmlýlýðý noktasýnda
Çorum'un verileri inþallah
hýzla düþecek. Bu proje sadece þehrimizde deðil, tüm Türkiye'ye
örnek bir proje olarak görülecek." ifadelerini kullandý.
Yeþilay Çorum Þube Baþkaný Ýsmail Türker Ejder de
projenin Türkiye'ye yayýlmasýný istediklerini
kaydetti.
"10 Bin Yeþil
Can, 10 Bin Yeþil
Canan" projesinin
hem ailelerin bilinçlenmesi hem
de gelecek nesillerin
baðýmlýlýklara
karþý duyarlý olmasý
açýsýndan önemli bir proje olduðuna dikkati çeken Ejder, "Projemiz, baðýmlýlýkla mücadele
konusunda katýlým anlamýnda bir ilde
gerçekleþtirilmiþ en büyük proje. Çorum'da valilik, belediye gibi kurumlar,
Yeþilay'ýn projelerine sýnýrsýz destek veriyor. Bu kadar büyük bir projeyi valilik
ve belediye desteði olmadan yürütme-

miz çok zor." diye konuþtu.
"SÝGARANIN ZARARI, SON
NEFESÝ ÜFLEYÝNCE BÝTMÝYOR"
Ejder, pasif içiciliðin insan saðlýðýna
verdiði zararýn ürkütücü boyutlara ulaþtýðýna dikkati çekerek þunlarý kaydetti:
"Dünyadaki çocuk ölümlerinin yüzde
28'i pasif içicilikten kaynaklanýyor. Ýnanýlmaz derecede üzücü bir durum. Bu,
ebeveynlerin çocuklarýnýn hayatlarýna
mal olan bir hata. Proje kapsamýndaki
eðitimde çocuklara sigara dumanýndan
uzak durmalarý, ailelerini bu konuda zorlamalarýný, ebeveynlerin balkonda sigara içip eve girmesini engellemeyi hedefliyoruz. Sigaranýn zararý, son nefesi üfleyince bitmiyor. Bir anne, balkonda sigara içip, küçük çocuðuyla ilgilenmeye
baþlýyor. O annenin nefesi, kýyafetleri bir
saat boyunca ortama toksik maddeler
salgýlýyor. Yakýn temas halinde çocuða
zarar veriyor. Ben istiyorum ki anne ve
baba sigarayý býraksýn ama býrakamýyorsa da evlerine
gelmeden en az bir saat önce son sigarasýný içsin. Çocuklarýnýn saðlýðý için evlerinde, balkonlarýnda dahi sigara
içmesinler, gelen
misafirlerin de içmesine izin vermesinler. Ýnþallah bu yýlýn sonuna kadar Çorum'da 10 bin dördüncü
sýnýf öðrencisine ulaþacaðýz,
mesajlarýmýzý onlara vermeye çalýþacaðýz."
Eðitimlere katýlan çocuklar ise eðlenceli zaman geçirdiklerini; sigara, alkol gibi maddelerden neden uzak durmalarý
gerektiðini öðrendiklerini belirtti. (Haber
Merkezi)

Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu'nun giriþimiyle, Çorum Aþçý ve
Lokantacýlar Odasý tarafýndan esnafa daha
uygun fiyatla 27 ton
þeker temini saðlandý.
Oda üyelerinin en
çok yakýndýðý yüksek
fiyatlý þekerle ilgili Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Odasý pastacý,
tatlýcý ve dondurmacý
esnafýna ucuz þeker
daðýttý. Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak,
þekeri uygun fiyatla esnafla buluþturmak için yapmýþ olduðu giriþimler sonucu talepler doðrultusunda þekeri Çorum'a getirtti.
Pazartesi Pazarý'nda bir araya gelen üreticiler þekerleri 50 kiloluk çuvallar halinde temin etti.
ÇITAK: TALEP
GELDÝKÇE DAÐITIMA
DEVAM EDECEÐÝZ
Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu'nun giriþimiyle ve Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Odasý'nýn yönetim kurulu-

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

nun gayretleriyle pastacý, tatlýcý
ve dondurmacý olmak üzere 27
esnafa 540 torba þeker daðýtýmý
yapýldýðýný belirten Çorum Aþçý
ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný
Ýsmet Çýtak, "Daðýtýmlarýmýz talepler doðrultusunda devam edecek. Devletimiz þekerin karaborsaya düþmemesi için ve fiyat artýþýnýn önüne geçmek için bir böyle bir önlem aldý ve önüne geçmeye çalýþýyor. Devamý için çalýþmalarýmýz sürüyor. Bu süreçte
esnafýmýzýnda duasýný aldýk.
Tüm esnafýmýza hayýrlý ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.
(Gizem Galatalý)
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ÇORUM'DA ALTI KiÞiYE
BiR ARAÇ DÜÞÜYOR
Hýrsýzlar,
evde bulduklarý
her þeyi çaldý
Çorum'da girdikleri evden kolonyadan
musluk bataryasýna onlarca eþyayý çalan 3
kiþi polis ekipleri tarafýndan yakalanarak
gözaltýna alýndý.
Edinilen bilgiye göre, 19 Mayýs tarihinde
Çorum Yavruturna Mahallesi'nde bir eve giren þahýslar, 1 adet yivsiz av tüfeði, 2 adet
kombi, 2 adet banyo kazaný, yaklaþýk 100
kilogram civarýnda bakýr eþya, 3 adet 5 kilogramlýk zeytinyaðý, 4 adet 5 kilogramlýk
kolonya, 5 adet çýkma musluk bataryasýný
çaldý. Ýhbar üzerine Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Hýrsýzlýk Büro Amirliði ekipleri tarafýndan inceleme baþlatýldý.
Ekipler tarafýndan yapýlan incelemeler
neticesinde evdeki eþyalarý çalan 4 þüphelinin kimlikleri tespit edildi. Þüphelilerden
K.K., G.K., ve O.C.Ö., yakalanarak gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan þahýslar emniyetteki iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk
edildi. Firari olan M.Ö.'nün yakalanmasý
için çalýþmalar sürdürülüyor.
(ÝHA)

Türkiye'de otomobil baþýna düþen
kiþi sayýsýnda Ankara ilk sýrada, Hakkari ise son sýrada yer aldý.
Çorum'da ise ortalama 6 kiþiye bir
otomobil düþüyor.
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)
Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi
(ADNKS) 31 Aralýk 2021 sonuçlarýna
göre Türkiye'nin nüfusu 84 milyon 680
bin 273 kiþi olarak açýklandý. Motorlu
Kara Taþýtlarý Nisan 2022 yýlý verilerine
göre ise Türkiye'de kayýtlý 25 milyon
594 bin 663 taþýt içerisinde 13 milyon
882 bin 587 otomobil bulunuyor.
Türkiye'de otomobil baþýna düþen
kiþi sayýsý 6,1 oldu. Ýllere göre ise Ankara 3,4 kiþi ile ilk sýrada, Hakkari ise
126 kiþi ile son sýrada yer aldý.
Çorum'da ise 6 kiþiye bir adet araç
düþtüðü belirlendi.
Ýllere göre otomobil baþýna düþen
kiþi sayýsý þöyle:
"Ankara 3,4, Antalya 4,4, Muðla
4,4, Burdur 4,7, Denizli 4,8, Ýstanbul
4,9, Eskiþehir 5,0, Ýzmir 5,1, Isparta
5,1, Kütahya 5,2, Uþak 5,2, Amasya
5,2, Nevþehir 5,3, Bolu 5,4, Balýkesir
5,5, Bursa 5,5, Kayseri 5,5, Çanakkale
5,6, Edirne 5,6, Kýrklareli 5,7, Aydýn
5,7, Kastamonu 5,7, Zonguldak 5,9,
Karabük 5,9, Konya 6,0, Kýrþehir 6,0,
Aksaray 6,0, Mersin 6,1, Çorum 6,2,
Osmaniye 6,2, Adana 6,2, Manisa 6,3,
Bilecik 6,5, Bartýn 6,5, Sakarya 6,6,
Trabzon 6,6, Düzce 6,6, Sinop 6,6,
Karaman 6,7, Kýrýkkale 6,7, Tokat 6,7,
Samsun 6,8, Sivas 7,0, Hatay 7,1, Niðde 7,1, Tekirdað 7,2, Elazýð 7,4, Yalova 7,5, Kocaeli 7,6, Malatya 7,7, Erzincan 7,8, Kahramanmaraþ 7,8, Afyonkarahisar 7,9, Gaziantep 8,2, Yozgat
8,3, Çankýrý 8,7, Ordu 9,0, Rize 9,2,
Artvin 9,6, Giresun 9,7, Adýyaman
11,7, Bayburt 12,1, Erzurum 12,2, Kilis
12,7, Gümüþhane 13,1, Tunceli 20,9,
Þanlýurfa 22,4, Kars 22,9,Ardahan
24,7, Iðdýr 31,1, Diyarbakýr 32,2, Bingöl 32,2, Mardin 34,4, Batman 38,6,
Van 41,3, Muþ 43,4, Bitlis 43,5, Siirt
46,6, Aðrý 60,3, Þýrnak 96,7, Hakkari
126."
(Haber Merkezi)

Altýn Koz Mesire Alanlarý

piknik sezonuna hazýr
Oðuzlar Belediyesi Altýn
Koz Sosyal Tesisleri'nin
yaz sezonuna hazýrlýklarý devam ediyor.
Her geçen gün
kendini yenileyen
Altýn Koz Sosyal
Tesisleri
mesire
alanlarýnda yapýlan
düzenlemeler ile de
ilçeye gelen misafirleri memnun etmenin
gayreti ile çalýþmalarýný
sürdürüyor. Yapýlan çalýþmalar ile ilgili bilgi veren Oðuzlar Belediye
Baþkaný
Muzaffer
Yýldýrým,
"2019'dan bu yana tesisimiz bünyesinde
yaptýðýmýz düzenlemeler ile sürekli kapasitesini arttýrýp gelen ziyaretçilerin memnuniyetleri doðrultusunda hizmet sunmayý hedefledik. Geniþletip kapasitesini arttýrdýðýmýz sahil teraslarýmýzla sahil kenarýnda nezih bir ortamda gelen misafirlerimizin ailele-

ri ve sevdikleriyle keyifli bir
zaman geçirebileceði
mekanlar
yarattýk.
Þimdi de piknik yapmak için gelen misafirlerimizin talepleri doðrultusunda
mesire alanlarýmýzda düzenleme
yapýp kapasitesini
arttýrýyoruz, mesire
alanlarýmýza tuvaletler
ekliyoruz. Tesislerimiz
bünyesinde yaptýðýmýz bir
diðer düzenleme de sahil kenarýnda doðayla iç içe yürüyüþ yapmak isteyenler için yapýmýna baþladýðýmýz ve kýsa sürede bitecek olan sahil yürüyüþ yolu. Çevrenin eðimini azaltýp güvenli bir þekilde yürüyüþ yapabilmeleri için hazýrladýðýmýz sahil
yürüyüþ yolu ile de misafirlerimize kapýlarýmýzý açmanýn heyecaný ile çalýþmalarýmýzý
hýzla sürdürüyoruz" dedi. (Haber Merkezi)

Benzinden sonra bir zam da LPG'ye geliyor
Brent petrol fiyatý ve dolarýn artmasýnýn ardýndan
geçtiðimiz cumartesi günü
benzine 1,02 liralýk zam
gelmiþti.
Bu zamlarýn ardýndan
bir zam da LPG'ye geliyor.
36 kuruþluk artýþýn, bugünden itibaren geçerli olmasý
bekleniyor.
Dünya genelinde enerji

alanýnda yaþanan geliþmeler benzin, motorin ve LPG
fiyatlarýna doðrudan etki etmeye devam ediyor.
LPG'YE 36 KURUÞ
ZAM GELÝYOR
Otogazda 36 kuruþ fiyat
artýþý yaþanacak. Benzin
ve motorin gruplarýnda ise
zam beklenmiyor.

BENZÝNE GEÇTÝÐÝMÝZ
HAFTA SONU
ZAM YAPILDI
Benzine cumartesi günü yapýlan 1,02 liralýk zamla birlikte, benzin fiyatlarý
motorini geride býrakmýþtý.
Bu hafta benzin ve motorin
grubunda bir fiyat artýþý ya
da indirim gerçekleþmedi.
(Haber Merkezi)

Jandarmanýn KADES
eðitimleri sürüyor
Çorum'da kadýn ve çocuklara yönelik þiddetin
önüne geçilmesi amacýyla yürütülen proje çerçevesinde jandarma ekipleri, KADES uygulamasý
hakkýnda bilgilendirme eðitimlerine devam ediyor.
Ýl Jandarma Komutanlýðý Aile Ýçi Þiddetle Mücadele ve Çocuk Kýsým Amirliði koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðü ve Uðurludað
Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ekipleri Uðurludað ilçesinde vatandaþlarla bir araya geldi.
Jandarma ekipleri, katýlýmcýlara Kadýn Destek
Uygulamasý (KADES) hakkýnda bilgi vererek kadýn ve çocuklara, acil bir durum ile karþý karþýya
kalmalarý durumunda, neler yapmalarý gerektiði
konusunda bilgilendirildi.
Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý'ndan yapýlan
açýklamada, "Jandarma olarak halkla iliþkilerde
güleryüz, samimiyet ve güven esas alýnarak icra
ettiðimiz faaliyetlerimize aile içi ve kadýna yönelik
þiddet olay sayýlarý sýfýra indirilene kadar devam
edilecektir" denildi.
(ÝHA)

Beþtepe'de 3600 ek gösterge zirvesi
Beþtepe'de milyonlarý ilgilendiren iki önemli toplantý yapýldý. Cumhurbaþkaný Yardýmcýsý Fuat Oktay'ýn baþkanlýk ettiði bu toplantýlarda 3600 ek gösterge ve kripto para düzenlemeleri masaya yatýrýldý. Zirvede ek gösterge çalýþmalarýndaki son
hazýrlýklarýn ele alýndýðý, polis, hemþire,
din görevlisi ve öðretmen olmak üzere 4 meslek grubu için emekli ikramiyeleri ve emekli maaþýnda
yüzde 25'e yakýn artýþ öngörüldüðü ifade edildi.
Dün Ankara'da kira artýþlarý
haricinde iki önemli toplantý daha yapýldý. Cumhurbaþkaný Yardýmcýsý Fuat Oktay baþkanlýðýndaki toplantýlarda, 3600 ek gösterge ve kripto para düzenlemeleri masaya yatýrýldý.
BEÞTEPE'DEKÝ ZÝRVEYE HAZÝNE
BAKANI NEBATÝ DE KATILDI
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesinin ay sonuna
yetiþeceðini söylemiþti. Beþtepe'de yapýlan toplantýya Cumhurbaþkaný Yardýmcýsý Fuat Oktay'ýn yaný
sýra, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakaný Nureddin Nebati'nin katýldýðý öðrenildi.
4 MESLEK GRUBU ÝÇÝN
YÜZDE 25'E YAKIN ARTIÞ
Toplantýda ek gösterge çalýþmalarýndaki son

hazýrlýklar ele alýndý. Bakan Bilgin'in Cumhurbaþkaný Erdoðan'a bir sunum yapmasý ve sonrasýnda
Memur-Sen'i 10 Mayýs'ta olmasý planlanan ve öyle
açýklanan nihai toplantý için çaðýrmasý bekleniyor.
Dört meslek gurubu için (Polis, hemþire,
din görevlisi, öðretmen) emekli ikramiyeleri ve emekli maaþýnda
yüzde 25'e yakýn artýþ öngörülüyor.
KRÝPTO PARA
YASA TASARISINDA
NELER VAR?
Ýkinci toplantýda ise bir
süredir hazýrlýklarý süren
kripto para düzenlemesi ele
alýndý. Bir önceki toplantýya ek
olarak bu defa Ticaret Bakaný Mehmet Muþ da katýlýmcýlar arasýnda yer aldý. Yasa haline gelmesi planlanan taslaðýn içeriðine göre, Sermaye Piyasasý Kurulu, sermaye piyasasý araçlarýnýn kripto varlýklar olarak ihracýna yönelik esaslarý belirleyebilecek. Bu konuda her türlü
yaptýrým ve düzenleme için kripto varlýðýn türüne
göre Merkez Bankasý, Ticaret Bakanlýðý ve Sermaye Piyasasý Kurulu ayrý ayrý yetkili olabilecek. Kripto varlýk alým-satým platformu kurulabilmesi için
Sermaye Piyasasý Kurulu'ndan izin almak gerekecek. Yurt dýþýnda yerleþik kripto varlýk platformlarý,
ilgili yasa yürürlüðe girdikten sonra bir ay içinde
Türkiye'de yerleþik kiþilere hizmet vermeyi ve faaliyetlerini sonlandýracak.
(Haber Merkezi)
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"Kaçacaklar" iddiasýný ortaya atan CHP Lideri Kemal Kýlýçdaroðlu'na Çorum'daki AK Partili yöneticiler adeta ateþ püskürdü.

KILIÇDAROÐLU'NUN SÖZLERi
AK PARTiLiLERi KIZDIRDI
"MENDERES,
BAYAR, ÖZAL ÝÇÝN DE
AYNI YALANLARI
SÖYLEDÝLER"
Çorum Belediye Baþkaný
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn
da 1960 darbesinde Eskiþehir
Örfi Ýdare Komutanlýðý tarafýndan daðýtýlan yazýyý paylaþarak, "Adnan Menderes için de,
Celal Bayar için de, Turgut
Özal için de ayný yalanlarý söylediler, ayný iftiralarý attýlar. Ülkesine ve milletine hizmet yoluna ömrünü adayanlara yönelik
yalan ve iftiralarýna bir yenisini
daha eklediler. Cumhurbaþkanýmýz, liderimiz Recep Tayyip
Erdoðan 20 yýldýr Türkiye'ye

Halil Ýbrahim Aþgýn

min aslanlar gibi mücadele ettiðini de çok iyi bilir. Bir insan ancak bu kadar alçalabilir. Yüreðin yetiyorsa çýk! Hangi senaryoyla, hangi algý oyunuyla çýkarsanýz çýkýn aziz Milletimizden asla onay alamayacaksýn!

Erol Kavuncu

nýmýzý ve ailesini ahlaksýzca itham eden, bürokratlarýmýzý
tehditleriyle hedef alan, iftira ve
nefret söylemleri ile toplumu
bölen bu siyasi üslubu þiddetle kýnýyorum. Bu millet kimin
fareler gibi saklandýðýný da, ki-

Oðuzhan Kaya

ÝLK TEPKÝ
KAVUNCU'DAN
Kýlýçdaroðlu'nun bu açýklamalarýna AK Parti'den tepki
geldi. Ýlk tepki AK Parti Çorum
Milletvekili Erol Kavuncu'dan
geldi. "Yazýklar olsun" diye Kavuncu, "CHP'nin Genel Baþkanýnýn, "aldýðý talimatlar doðrultusunda" yalan, palavra ve iftiralarla siyaseti kirletmesi asla
kabul edilemez. Cumhurbaþka-

Kemal
Kýlýçdaroðlu

Ahmet Sami Ceylan

KILIÇDAROÐLU
NE DEDÝ?
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Genel Baþkaný Kemal
Kýlýçdaroðlu, geçtiðimiz Salý
akþamý sosyal medyada bir video yayýmladý. Videoda iki vakýf aracýlýðýyla Amerika Birleþik
Devletleri'ne milyonlarca dolar
paranýn aktarýldýðýný iddia eden
Kemal Kýlýçdaroðlu, ""Bir vakýf
kurduruyorlar Amerika'da. Paravan bir vakýf. Baþýna bir
Amerikan vatandaþýný koyuyorlar. Ama vakfýn asýl yönetimi,
Erdoðan ailesi üyelerine ait"
dedi.
TÜRGEV ve Ensar Vakfý'nýn ismini paylaþan Kýlýçdaroðlu, "Erdoðan, çýk söyle. Bu
para gönderttiðin paravanýn
baþýnda senin ailenden kim
var?" diye sordu.

Üslub-u beyan, ayniyle insan"
diye konuþtu.

çað atlattý, dünya mazlumlarýnýn umudu oldu. Attýðýnýz iftiralarýn hiçbiri tutmayacak, bu millet sizin yalanlarýnýza asla kanmayacak" ifadelerini kullandý.
"DARBE GÝRÝÞÝMÝNÝN
SONUCUNU BEKLEYEN
ÞAHISI MÝLLET TANIYOR"
AK Parti Milletvekili ve
MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ise "Biz; 15
Temmuz gecesi çýplak
elleriyle tanklarý durduranlarýz. O gece ölümü öldürenleriz. 15 asýrdýr Okçular Tepesi'ni bekleyenleriz! Biz, gölgesini üzerimizde hiç eksik etmeyecek o al sancaðýn bekçileriyiz" dedi.
Kemal Kýlýçdaroðlu'nun 8 yýl
önce katýldýðý bir televizyon

Yusuf Ahlatcý

AK Parti'nin Çorum'daki yöneticileri, CHP Lideri Kemal Kýlýçdaroðlu'nun Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan hakkýnda "Kaçmak için hazýrlýk yapýyorlar" iddiasýna tepki göstedi.

Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan

programýna atýfta bulunan Ceylan, "8 yýl önce Kemal Kýlýçdaroðlu, FETÖ kanalýnda 'Yurt dýþýna kaçacak' demiþ tehditler
savurmuþtu. Darbecilerin yanýndan elini kolunu sallayarak
geçen ve kuyruðunu kýstýrýp
kahve yudumlayarak darbe giriþiminin sonucunu bekleyen
þahýsý millet tanýyor. Kaçmak,
sizin iþiniz" þeklinde konuþtu.
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý da partisinin Sözcüsü Ömer Çelik'in sözlerini alýntýlayarak, "CHP Genel Baþkaný
Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugün
Sn Cumhurbaþkanýmýz ve ailesiyle ilgili yaptýðý açýklamalarý
þiddetle kýnýyorum. Kýlýçdaroðlu'nun beyanlarý, bir siyaset biçimi deðil iftira kampanyasýdýr… Cumhurbaþkanýmýzý hiç
kimse nefret siyasetinin diliyle
tehdit edemez. Cumhurbaþkanýmýza nefret siyasetiyle saldýranlara gerekli karþýlýðý siyaset
ve hukuk temelinde vermeye
devam edeceðiz" dedi.
(Çaðrý Uzun)

‘Yapýlan artýþlar geçim
ücreti için yeterli deðil'
Hak-Ýþ Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Hizmet-Ýþ Sendikasý Genel
Baþkanvekili Av. Hüseyin Öz, çalýþanlarýn enflasyon altýnda ezildiðini belirterek, "Artýþlar geçim ücreti için yeterli deðildir" dedi.
Hizmet-Ýþ Sendikasý Çorum
Þubesi'nin olaðan genel kuruluna
katýlan Hak-Ýþ Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Hizmet-Ýþ Sendikasý
Genel Baþkanvekili Av. Hüseyin
Öz, burada bir konuþma yaptý.
"ÇALIÞANLAR, ENFLASYONUN DÝÞLÝLERÝ ALTINDA
YENÝ BÝR SIKINTILI SÜRECÝN
ÝÇERÝSÝNDELER"
Türkiye'nin, dünyanýn ve insanlýðýn yeni bir krizin ortasýna
düþtüðünü söyleyen Genel Baþkanvekili Öz, þunlarý söyledi:
"Bir taraftan gýda krizi, bir taraftan akaryakýt krizi, bir taraftan
da Ukrayna-Rusya Savaþý. Rusya-Ukrayna çatýþmasý insanlýða
çok aðýr bir fatura ödetiyor. Görünen yüzü doðalgaz fiyatlarý ve
akaryakýt fiyatlarý. Görünmeyen
yüzü ise Ukrayna'nýn ciddi gýda
üreticilerinden biri olmasý nedeniyle gýda kriziyle de karþý karþýya olmamýz. Bu süreç, bütün
dünyayý ve bizim ülkemizi de etkisi altýna aldý. Bu süreçte çalýþanlar olarak da bedel ödüyoruz.
Sýkýntýlý bir dönemdeyiz. Çalýþanlar enflasyonun diþlileri altýnda yeni bir sýkýntýlý sürecin içerisindeler.
Baþta asgari ücret olmak
üzere, memur ve iþçi sendikalarýnýn kamu çerçeve sözleþmeleri, memurlarýmýzýn sosyal denge
sözleþmeleri ve emeklilerin ücretleri o dönem enflasyonun üzerinde zamlarla sonuçlandý. Fakat
enflasyon üzerinde artýþlara raðmen bugün yaþanan kriz nedeniyle artýþlar geçim ücreti için yeterli deðildir. Çorum Belediyemizle de çalýþanlarýn enflasyona ezdirilmemesi hususunda görüþme
trafiði yürüttük. Çorum'da çalýþanlarýmýzýn ücretlerinin iyileþtirilmesi hususunda çok büyük bir
nezaket ve fedakârlýk örneði
gösterildi. Çalýþanýn hâlinden anlamak, çalýþanýn dilinden anlamak herkesin yapabildiði bir þey
deðil. Her yönetici, her belediye

Av.
Hüseyin
Öz

baþkaný bu hassasiyeti gösteremiyor. Türkiye'nin en büyük iþçi
sendikasý olarak, örgütlü olduðumuz tüm belediyelerde ek protokol görüþmeleri yürütüyoruz.
Zorluklar her zaman oldu,
olacak. Ülkemiz çok büyük zorluklarý yaþadý ve atlattý. Özellikle
80'li yýllardan baþlamak üzere
biz, hep krizlerle mücadele eden
bir ülke olduk. 1980 askeri darbesinden sonra iktidara gelen
Turgut Özal, iktidarda kaldýðý dönemde çok büyük zorluklarla
mücadele eden bir lider oldu.
1994 krizi, 5 Nisan kararlarý,
2001 krizi, 2008 krizi derken 15
Temmuz hain darbe giriþimi…
Bütün bu zorluklarý yaþayarak
bugünlere gelmiþ bir milletiz. Bütün bu zorluklarýn üstesinden
mücadeleyle kalkmýþ bir milletiz.
Bugün de tüm zorluklara raðmen
biz dirayetli yöneticilerimizin iyi
yönetimleriyle, milletimizin beraberliðiyle bu süreçleri en iyi þekilde atlatacaðýz.
ÝLAVE TEDÝYE VE ZORUNLU
EMEKLÝLÝK KONUSUNDAKÝ
AYRIMCILIK ÇALIÞANLAR
ARASINDAKÝ ADALETÝ
ZEDELÝYOR
Yeni dönemde KHK ile yerel
yönetimlerin sürekli iþçi kadrolarýna geçen arkadaþlarýmýza ilave
tediye ve zorunlu emeklilik konularýnda ayrýmcýlýk uygulanýyor.
Ýlave tediye düzenlemesi ve zorunlu emeklilik konusundaki bu
ayrýmcýlýk belediye çalýþanlarý
arasýndaki adalet duygusunu zedeliyor. 6772 sayýlý kanundan
doðan 52 yevmiye tutarýndaki
ilave tediyeden belediye þirketlerinde çalýþan arkadaþlarýmýzýn

yararlandýrýlmasýný, iþ hukukumuzun temelinde zorunlu emeklilik olmamasýna raðmen KHK
kapsamýnda kadrolu iþçi olanlarýn zorunlu emekliliðe tabii tutulmalarýný talihsizlik olarak görüyoruz. Bu sorunlarýn düzeltilmesi
olmazsa olmazlarýmýzdandýr.
Günümüzde EYT sorununun yaþandýðý bir dönemde iþlerinde
çalýþmak isteyenlerin emekli edilmesi, emekli olmak isteyenlerin
de emekli edilmemesi yaman bir
çeliþkidir."
"KADRO
MÜCADELEMÝZÝ BAÞARI
ÝLE SONUÇLANDIRDIK"
Çorum'un tarih ve kültür þehri olduðunu söyleyen Hizmet-Ýþ
Sendikasý Genel Baþkanvekili
Av. Hüseyin Öz, yeni bir dönem
içerisinde olduðumuzu ifade etti.
Hüseyin Öz, "Bu yeni dönemin
ruhunu yansýtan arkadaþlarýmýz,
belediyenin þirketlerinde çalýþan
arkadaþlarýmýzdýr. HAK-ÝÞ olarak, belediyelerde, kamu kurumlarýnda ve kuruluþlarýnda, Saðlýk
Bakanlýðý'nda çalýþan taþeron iþçileri 2014 yýlýnda örgütlemeye
baþladýk. 2017 yýlýna geldiðimiz
zaman kadro talebimizi daha gür
sesle dile getirdik. O sesler sayesinde, Genel Baþkanýmýzýn talepleriyle, Cumhurbaþkanlýðýmýzýn liderliðinde kadro mücadelemizi baþarý ile sonuçlandýrdýk"
þeklinde konuþtu.
2018 yýlýndan sonra geçiþ dönemi yaþandýðýný söyleyen Öz,
"O geçiþ döneminin içerisinde
Türkiye genelinde yüzlerce belediye þirketi olmasýna raðmen bizim hassaten farklý uygulamalar
yaptýrabildiðimiz nadir þehirlerimizden bir tanesi de Çorum. Nadir þehirlerimizde KHK düzenlemesinin üzerinde çalýþanlarýmýzýn özellikle ekonomik durumlarýný dikkate alarak sözleþmeler imzaladýk. O süreç içerisinde sayýn
belediye baþkanýmýz bizi kýrmadý
ve ilk defa KHK düzenlemesinin
de üzerinde haklar getiren bir
toplu iþ sözleþmesini beraberce
imzaladýk. Bu anlayýþlý tavýrlarý
nedeniyle Çorum Belediye Baþkanýmýza teþekkür ediyoruz"
þeklinde konuþtu. (Çaðrý Uzun)

Hizmet-Ýþ’te Mustafa
Köroðlu güven tazeledi
Hizmet-Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi 2. Olaðan Genel
Kurul Toplantýsý gerçekleþtirildi. Üç adayýn yarýþtýðý genel
kurulda mevcut baþkan Mustafa Köroðlu güven tazeledi.
Genel kurul, kentteki bir
otelde gerçekleþtirildi. Genel
kurula, HAK-ÝÞ Genel Baþkan
Yardýmcýsý ve Hizmet-Ýþ Genel Baþkanvekili Av. Hüseyin
Öz, Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn, Hizmet-Ýþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Halil
Özdemir, HAK-ÝÞ eski Genel
Baþkaný Salim Uslu, Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail
Yaðbat, Öz Aðaç Ýþ Sendikasý
eski Genel Baþkaný Eyüp Karaderili, Yozgat Þube Baþkaný
Ferman Zararsýz, Samsun
Þube Baþkaný Ziya Uzun,
Amasya Þube Baþkaný Ýsmail
Pazar, Kýrýkkale Þube Baþka-

Mustafa
Köroðlu

ný Fatih Doðan, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, AK
Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf
Ahlatçý, Sosyal Güvenlik Kurumu Çorum Ýl Müdürü Duran
Cesur, Memur Sen Çorum Ýl
Temsilcisi Tekin Çýnar ile davetliler katýldý.
Genel Kurulda bir konuþma yapan Baþkan Aþgýn, ko-

nuþmasýnýn ardýndan tüm
adaylarý sahneye davet ederek el ele poz verdi.
Mevcut baþkan Mustafa
Köroðlu ile birlikte Radi Solak
ve Alpay Tosundereoðlu'nun
yarýþtýðý seçimde 89 delegeden 40'ýnýn oyunu alan Mustafa Köroðlu yeniden þube baþkanlýðýna seçildi.
Alpay Tosundereoðlu 29
oy alýrken, Radi Solak 19 oy
da kaldý.
Mustafa Köroðlu'nun yönetimi ise þu isimlerden oluþtu:
"Adem Yalçýnkaya, Mustafa
Ünalan, Ali Ardahanlý, Rüþtü
Þimþek, Ýlhan Nakkaþ, Murat
Oral, Recep Eker, Cesur Gözübüyük."
Üst kurul delegeleri ise
Mustafa Köroðlu, Murat Bulut,
Erdem Öztekin ve Ali Þahin'den oluþtu. (Çaðrý Uzun)
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ÇORUM’UN YÖRESEL
YEMEKLERi TANITILDI
Çorum'un yöresel lezzetleri
Türk Mutfaðý Haftasý'nda tanýtýldý. Çorum Belediyesi Buhara
Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilen etkinlikte, Çorum'un mutfak kültürü tanýtýldý.
Cumhurbaþkaný
Recep
Tayyip Erdoðan'ýn eþi Emine
Erdoðan'ýn öncülüðünde gerçekleþtirilen 21-27 Mayýs Türk
Mutfaðý Haftasý kapsamýnda

Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuklara Çorum mutfaðýndan yemekler sunuldu.
Programa Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, AK
Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý,
AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný
Erhan Akar, AK Parti Gençlik
Kollarý Baþkaný Muhammet Fatih Temur, Ortaköy Belediye

Baþkaný Taner Ýsbir, Çorum
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ýn eþi Ebru Ceylan, Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn'ýn eþi Feyza Aþgýn, kursiyer ve davetliler katýldý.
Yöresel lezzetlerin yaþatýlmasý ve tanýtýlmasýnýn amaçlandýðý etkinlik sýrasýnda Buhara Kültür Merkezi kursiyerleri
tarafýndan keþkek, yanýç, katmer ve kara çuval helvasý yapýlarak konuklara ikram edildi.
Renkli görüntülerin yaþandýðý
programda yöresel kýyafetli hanýmlar tarafýndan Çorum manileri okunurken anasýnýfý öðrencileri de bir gösteri sundu.

GASTRONOMÝDE
ÇORUM'UN YERÝ ÖZEL
Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn yaptýðý açýklamada, Çorum'un zengin bir
mutfak kültürüne sahip olduðunu ifade etti. Baþkan Aþgýn,
"Ülkeler arasý yarýþta gastronomi son dönemde ön plana çýkmaya baþladý. Cumhurbaþkanýmýz ve eþleri Emine Erdoðan
Hanýmefendi de bunun önemine binaen geçtiðimiz dönemde
'Asýrlýk Tarifleri ile Türk Mutfaðý'

adlý bir kitaba imza attý. Hakikaten gurur verici ve gastronomiyi ön plana çýkaran bu yaklaþým Anadolu'da birçok ilde yanký buldu. 21-27 Mayýs arasý
Türk Mutfaðý Haftasý olarak ilan
edildi. Biz de Buhara Kültür
Merkezi'nde Türk mutfaðýyla ilgili bir etkinliðe imza attýk. Buradaki kursiyer kardeþlerimiz
tarafýndan birbirinden lezzetli
geleneksel Çorum mutfaðýna
ait yemekler hazýrlandý. Çorum'un gastronomide çok
önemli bir yeri var. Gurmelerin
deðerlendirmesinde de Çorum
yemeklerinden sýkça bahsediliyor" diye konuþtu.
Su böreði, has baklava, leb-

lebi helvasý, tandýr kebabý, Ýskilip dolmasý, keþkek, Çorum
mantýsý ve birçok farklý hamur
iþi yemeðiyle gastronomide
Çorum'un özel bir yere sahip
olduðunu belirten Baþkan Aþgýn, Çorum'un yemek kültürünü yaþatmak ve tanýtmak için
çaba gösterdiklerini söyledi.
Baþkan Aþgýn, Çorum'un
yöresel lezzetlerinin tanýtýlmasý
ve misafirlere sunulmasý amacýyla Çorum Belediyesi olarak
yeni bir tesisi hayata geçireceklerinin de müjdesini verdi.
Aþgýn, "Restore edilerek Çorum'a kazandýrýlan tarihi Veli
Paþa Haný içerisinde Çorum
Mutfaðý yemeklerinin yapýlaca-

ðý yöresel lokantayý yakýnda
hizmete açacaðýz" dedi.
Baþkan Aþgýn, "Türk Mutfaðý Haftasý" etkinlikleri kapsamýnda ayrýca 'Unutulmaya Yüz
Tutmuþ Çorum Yemekleri' yarýþmasý gerçekleþtireceklerini
açýkladý. Baþkan Aþgýn, 26 Mayýs Perþembe günü gerçekleþtirecekleri ödüllü yemek yarýþmasý ile geleneksel Çorum lezzetlerinin gurmelerin beðenisine sunulacaðýný açýkladý. Aþgýn, "Atalarýmýzdan gelen geleneksel lezzetlerimizi ve unutulmaya yüz tutmuþ Çorum yemeklerimizi yaþatarak yeni nesillere aktaracaðýz" þeklinde
konuþtu.
(Haber Merkezi)

‘Ýçme suyunda kayýp
kaçaða geçit yok'
Çorum Belediyesi, kayýpkaçak suyla mücadeleye devam ediyor. Belediyeden yapýlan açýklamada, "Çorum
Belediyesi, içme suyu konusunda tedbiri elden býrakmýyor. Barajlardan ve su kuyularýndan baþlayarak her aþamasýnda içme suyu ile ilgili
çalýþmalarý titizlikle takip
eden Çorum Belediyesi, þebekede meydana gelen arýzalara da anýnda müdahale
ediyor, kayýp- kaçaða fýrsat
vermiyor" denildi.
Son olarak Çorum Sanayi
Sitesi ve Ata 8.Sokak'ta yaptýðý kayýp kaçak tespit çalýþmalarý ile binlerce ton içme
suyunun þebekede kaybolmasýnýn önüne geçildiði bildirildi.
Belediyeden
yapýlan
açýklamada, "Son 70 yýlýn en
kurak yazýný geçiren Çorum'da içme suyu temini
noktasýnda takdire þayan bir
mücadele veren Çorum Belediyesi, barajlarýn kullanýlabilir su rezervlerinin bittiði
noktada bir yandan yeni kuyular açarak þehrin su ihtiyacýný karþýlarken bir yandan
da 53 Km mesafede bulunan
Koçhisar Barajý'ný þehrin içme suyu þebekesine baðladý" ifadelerine yer verildi.
"Çorum susuz kalmasýn"
diye mücadele ettiklerini belirten Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir ise "Þehrimizin aþýrý kuraklýk yaþadýðý
2021 yýlý içerisinde musluklardan akan sular kesilmesin,

'Kadýnýn gücünden
korkuyorlar'

hemþehrilerimiz susuz kalmasýn diye tüm imkânlarýmýzý seferber ettik.
Mevcut kuyularýmýzý en
verimli þekilde kullandýk, yeni kuyular açtýk, mevcut içme suyu aldýðýmýz barajlarýmýzý son raddesine kadar
kullandýk. Bu aþamada bir yýl
kadar kýsa bir sürede 53 km
isale hattý yaparak Koçhisar
Barajý'ný þehir þebekesine
baðladýk. Bunlarý yaparken
de çok ciddi anlamda bir
kaynak ayýrdýk ama bu giderleri ayný ölçüde su fiyatla-

rýna yansýtmadýk" dedi.
"SUYUN DEÐERÝNÝ
DAHA ÝYÝ ANLADIK"
Süreç içerisinde ayrýlan
kaynak ve harcanan emeðin
suyun kýymetinin daha iyi anlaþýlmasýný saðladýðýný belirten Zahir, þebekeye giren suyun en az ziyanla vatandaþlara ulaþmasý için de ayný
hassasiyet ve titizlikle çalýþtýklarýný ifade etti. Baþkan
Yardýmcýsý Zahir, "Kayýp- kaçaðý en aza indirmek için belediyemiz envanterine kat-

mýþ olduðumuz noktasal arýza tespit ve kaçak dinleme
cihazlarý ile þebekede meydana gelen kaçaðý hýzlý bir
þekilde bularak ivedilikle müdahale ediyoruz. Yaptýðýmýz
ölçümler sonucunda suyun
debisinde bir fark varsa bölgeyi dinliyor ve kaçak var mý
ona bakýyoruz. Bulduðumuz
kaçaða ekiplerimiz noktasal
müdahalede bulunuyor. Bu
sayede içme suyumuzun boþa gitmesini engelliyoruz"
þeklinde konuþtu.
(Gizem Galatalý)

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl Kadýn Kollarý, Ýstanbul Ýl
Baþkaný Canan Kaftancýoðlu'na
yönelik karar ve 21 Mayýs Ýstanbul
mitingine iliþkin basýn açýklamasý
yaptý.
Parti binasýnda eþ zamanlý
olarak yapýlan basýn açýklamasýnda; "Kararlý adýmlarla iktidara yürüyen partimizin öncü gücü olan
kadýnlardan korkan tek adam rejimi, yol arkadaþýmýz Canan Kaftancýoðlu'nu cezalandýrmaya çalýþýyor" denildi.
Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Kamile Anar, "Canan Kaftancýoðlu hakkýnda verilen hukuk dýþý cezalandýrma kararýnýn, korku dýþýnda
baþka bir dayanaðý yoktur! Cumhuriyet Halk Partisi Kadýn Kollarý
olarak 81 ilde ve 973 ilçede bu hukuksuz karara karþý tek ses olduk"
dedi.
Kamile Anar, açýklamasýný þu
þekilde sürdürdü:
"Sonda söyleyeceðimizi en
baþta söyleyelim: Tek adam rejimi, kadýnýn gücünden korktu; çünkü þunu çok iyi biliyor: Bu ülkede
siyasetçi olmak zor.
Bu ülkede hem siyasetçi hem
muhalif olmak daha zor. Bu ülkede hem siyasetçi hem muhalif
hem de kadýn olmak en zor…
Canan Kaftancýoðlu, bütün bu
zorluklarýn karþýsýnda yýlmadan,
pes etmeden mücadele eden güçlü bir kadýn siyasetçidir.
Canan yüreklidir, Canan cesurdur, Canan bizimdir, Canan
Türkiye'nindir. O'nun yanýnda halk
var. O yüzden Canan Kaftancýoðlu'nu yasaklarýnýzla yalnýzlaþtýra-

mazsýnýz! Ýstanbul Ýl Baþkanýmýz
görevinin baþýndadýr ve parti çalýþmalarýmýza hýz kesmeden devam etmektedir. Biz kadýnlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk
devleti olduðunu yok sayanlarýa
boyun eðmiyoruz.
Bu hukuksuz kararý tanýmýyoruz. Hukuku yok sayan AKP Hükümeti'ne "Dur!" diyoruz. Bu ülkede
hakký, hukuku ve adaleti saðlamak
için Genel Baþkanýmýz Sayýn Kemal Kýlýçdaroðlu öncülüðünde Milletin Sesi mitinginde buluþuyoruz.
Gelin! Hukuksuzluða karþý birlik olalým. Bu kararýn ardýndan gelebilecek diðer hukuksuz uygulamalara set çekelim! Ülkemizi karanlýða sürüklemek isteyenlere
izin vermeyelim.
Biz kadýnlarýn azminin ve kararlýðýnýn önünde hiçbir kuvvetin
duramayacaðýný gösterelim. Kadýnlarýn örgütlü gücünden korkan
iktidara hep birlikte seslenelim.
Biz gücümüzü haktan, hukuktan
ve adaletten alýyoruz.
Halkýn örgütlü gücüyle hareket
ediyoruz. Yaþama hakkýmýz için,
eþitlik için, özgürlük için, adalet
için, demokrasi için kadýn dayanýþmasýnýn gücünü gösterelim.
Miting alanýný mora boyayalým.
Umudu örgütleyelim. Umut sadece bir duygu deðil, umut bir eylem,
örgütlü bir direniþtir.
Eþit ve özgür bir gelecek için,
yaþasýn örgütlü mücadelemiz!"
Basýn açýklamasýna; Ýl Genel
Meclisi Grup Baþkanvekili Yýldýz
Bek, parti yöneticileri ve Kadýn
Kollarý temsilcileri katýldý.
(Gizem Galatalý)
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Laçin'de kadýnlar kooperatif açtý
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Laçin ilçesinde kadýn giriþimciler tarafýndan kurulan
kooperatifin açýlýþýna katýldý.
Vali Mustafa Çiftçi, geçtiðimiz Salý günü beraberinde
Vali Yardýmcýsý Tamer Orhan,
Ýl Emniyet Müdürü Mehmet
Gülser, Ýl Jandarma Komutaný
Albay Ýlhan Uzunoðlu ile birlikte Laçin ilçesini ziyaret etti.
Ziyaret programý kapsamýnda ilk olarak ilçede düzenlenen Güvenlik ve Koordinasyon Toplantýsý'na katýlan Vali
Çiftçi, kaymakamlarla bir araya gelerek istiþarelerde bulundu.
Daha sonra Laçin'de Giriþimci Kadýnlar Üretim ve Ýþlet
Kooperatifi'nin açýlýþ törenine
katýldý. Törene Vali Çiftçi'nin
yaný sýra Laçin Kaymakamý
Pýnar Uz, Belediye Baþkaný
Ýdris Görükmez ile kooperatif
üyeleri katýldý.
Açýlýþ kurdelesinin kesilmesinin ardýndan Vali Çiftçi,
kooperatifin üretim merkezinde incelemelerde bulundu.
(Zahide Yasemin Eðrigözlü)

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:17
05:08
12:42
16:39
20:06
21:49

BÖBREK TAÞINA ÝYÝ
GELEN BÝTKÝLER -2AYI ÜZÜMÜ
(UVA URSÝ)
Bu bitkinin yapraklarý idrardaki asit oranýný
sýnýrlar, böbreklerdeki
enfeksiyonla savaþýr ve
idrar yollarýný temizler. Böbrek
taþlarý için ayý üzümü destek ürünlerinden faydalanabilirsiniz. Tüm belgeleri
ve onaylarý mevcut olan kaliteli markalarýn destek ürünlerini tercih etmeyi
unutmayýnýz.
KARA HÝNDÝBA KÖKÜ
Organik kara hindiba kökü böbrekler için harika bir temizleyicidir. Üstelik
böbrek taþlarýnýn çözülmesine de yardýmcý olur. Bu bitkiden faydalanmak
için düzenli olarak çayýný içebilirsiniz.

Þirinlerin Birlik Zamaný
5 Haziran'da sahnelenecek
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Ýmtiyaz Sahibi: Mahmut

YIL: 5 / SAYI: 2105

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

NAR SUYU
her derde deva nar suyu konu böbrekler ve böbrek taþlarý olunca da karþýmýza çýkýyor. Organik nar tüketebilir
veya taze sýkýlmýþ nar suyu içebilirsiniz.
FESLEÐEN
Genel böbrek saðlýðý için fesleðen
çayý içmeniz önerilir. Böbrek taþý smz
konusu ise her gün bir çay kaþýðý fesleðen suyunu bal ile karýþtýrarak birkaç
ay boyunca almayý deneyebilirsiniz.
Saf fesleðen suyunun böbrek taþlarýnýn
idrar yollarýndan atýlmasýna yardýmcý
olduðu düþünülür.

TARiHTE BUGÜN
1926- Milli Mücadele'ye katýlmayan memurlarýn görevlerine son verilmesine iliþkin kanun
kabul edildi.
1938- Atatürk, Ankara'dan son kez ayrýldý.
1946- Belediye seçimleri olaylý geçti. Demokrat Parti, iktidarýn seçimde yanlý davrandýðý ve seçim güvenliði olmadýðý gerekçesiyle
seçimlere katýlmadý.
1957- Abant'ta meydana gelen 7,1 büyüklüðündeki depremde 52 kiþi öldü.
1963- Ýskenderun Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.
1966- Denizli'de gerçekleþen genel kurul
toplantýsýnda Çelik Yeþilspor Gençlik ve Pamukkale Gençlik kulüplerinin katýlýmlarýyla
Denizlispor profesyonel futbol kulübü kuruldu.
1968- Baþbakan Süleyman Demirel, "düzeni deðiþtirmek isteyenler meczuptur, anarþisttir" dedi.
1982- Yýlmaz Güney'in senaryosunu yazdýðý Þerif Gören'in yönettiði 'Yol' filmi Cannes
Film Festivali'nde büyük ödülü Costa Gavras'ýn 'Kayýp' filmiyle paylaþtý.
1983- Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP)
kuruldu Genel Baþkanlýða Erdal Ýnönü seçildi.
1993- Salman Rüþdi'nin 'Þeytan Ayetleri' kitabýný yayýmlamaya baþlayan Aydýnlýk gazetesi toplatýldý.
1997- Susurluk'taki kazanýn duruþmasýnda,
kamyon þoförü Hasan Gökçe, 6 milyon 420
bin lira para cezasý ile DYP Þanlýurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ýn ailesine 100 milyon lira manevi tazminat ödemeye mahkûm edildi.
1999- Danýþtay Sekizinci Dairesi, baþý açýk
görev yapmayý kabul etmeyen baþ örtülü memurlarýn, uyarý cezasý verilmeden iþten çýkarýlmasýna karar verdi.

KIRKKÝLÝT OTU
Kýrkkilit otu böbrekler için etkili bitkisel çözümlerden biridir. Günde birkaç
fincan kýrkkilit otu çayý içerek vücutta
biriken kalsiyum miktarýný dengeleyebilir ve böbrek taþlarýnýn oluþumunu engelleyebilirsiniz.

ISIRGAN OTU
Ýdrar söktürücü olarak bilinen ýsýrgan otu hem idrar yolu enfeksiyonu
hem de böbrek saðlýðý için önerilir. Mesanedeki iltihabý azaltan ýsýrgan otu ayný zamanda böbrek taþlarýný da küçültebilir. Isýrgan otu çayý veya kapsülleri
böbrek taþý þikâyetinde destek olabilecek ürünlerdir.

Hitit Tiyatro Kulübü ve Çorum Çocuk Tiyatrosu topluluðu tarafýndan
"Þirinlerin Birlik Zamaný" adlý çocuk
oyunu 5 Haziran'da Çorum Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenecek.
5 Haziran Pazar günü sahnelenecek oyun 14.00 ve 16.00 seanslarýnda Çorumlu tiyatro severlerle buluþacak.
Caner Ergan tarafýndan yazýlan
ve yönetilen ve uyarlanan oyunda Þirinlerin, Gargamel ve Cadý arasýnda
geçen ilginç eðlenceli macerasý eðitici, öðretici bir üslupla anlatýlacak.
Biletler Biletix ve Aybebe Çocuk
Giyim Maðazasý'ndan temin edilebilecek. Bilet fiyatlarýnda okullara indirim
yapýlacak.
Oyunda Þirin Babayý Nur Taþkýn,
Þirineyi Sevde Alkaç, Örgülü Þirini
Merve Kayýþ, Gözlüklü Þirini Alperen
Arslan, Uykucu Þirini Muharrem Köle,
Aþçý Þirini Dursun Özsoy, Somurtkan
Þirini Akýn Aydoðdu, Gargameli Burak Mumcu, Köylü Kýzýný Yonca Çetin, Cadýyý Nurten Þahan oynayacak.
(Gizem Galatalý)

ACI YONGA
Acý yonga bitkisi, ateþ ve kurt düþürmede etkili olan kýrmýzý çiçekli bir aðaçtýr. Orta ve Güney Amerika'nýn Antil
adalarýnda yetiþen ve geliþen bu aðaç
türü acý aðaç veya acý tahta olarak da
bilinmektedir. Antil adalarýnda yetiþen
15 m yükseklikteki acý yongalarçýkardýklarý kýrmýzý çiçekleri ile hoþ bir görüntü sergilemektedir. Aðacýn en büyük
özelliði ise acý aðaç özleri sayesinde
hiçbir sinek ve haþere'tin yaklaþamamasýdýr. Bitkisel bir böcek, sinek ve sivrisinek ilacýdýr.

AGD'den Siyer-i Nebi Yarýþmasý
Anadolu Gençlik Derneði "Siyer-i Nebi
Yarýþmasý 2022" baþvurularý baþladý. Son
baþvuru tarihinin 3 Haziran olduðu yarýþma, 11-12 Haziran tarihlerinde 81 ilde gerçekleþtirilecek.
Anadolu Gençlik Derneði'nin her yýl lise
ve ortaokul kategorisinde düzenlediði Peygamber Efendimizin hayatýný konu alan
ödüllü Siyer-i Nebi Yarýþmasý 2022'nin
baþvurularý baþladý.
Türkiye geneli ortaokul ve lise öðrencilerinin baþvuracaðý yarýþmaya Çorum'dan
da þehir merkezi baþta olmak üzere, 13 ilçeden tüm kýz ve erkek öðrenciler davet
edildi.
Online olarak gerçekleþtirilecek Siyer-i
Nebi Sýnavý, liseler ve ortaokullar olmak
üzere iki ayrý kategoride yapýlacak. Sýnav
sorularý, lise düzeyinde Þerafettin Kalay'ýn
"Alemlere Rahmet Olarak Gönderilen Elçi
Hz. Muhammed (sas)" kitabýndan, ortaokul düzeyinde ise Muzaffer Aktürk'ün
"Sevgili Peygamberim (sas)" kitabýndan
hazýrlanacak.
Türkiye geneli ödüller, ortaokul seviyesinde birinciye 2 bin TL, ikinciye bin 500
TL, üçüncüye bin TL, dördüncü ve beþinciye ise 750 TL ödül verilecek.
Lise seviyesinde birinciye ise 3 bin TL,
ikinciye 2 bin TL, üçüncüye bin 500 TL,
dördüncü ve beþinciye de bin TL ödül verilecek. Ayrýca dereceye giren herkese kitap
takýmý hediye edilecek. (Gizem Galatalý)

ACI YONGANIN FAYDALARI
- Acý yonga bitkisinin faydalarý saymakla bitmez
- Acý yonga kaynatýlýp bal ile karýþtýrýlarak her gün düzenli þekilde bir fincan içilirse mide ve baðýrsak hareketlerini yavaþlatarak iþtah açýcý etki gösterir.
- Acý yonga bitkisini ayný þekilde bal
ile karýþtýrýlýp içilmeye devam edilirse
vücuda kuvvet verici etki gösterir.
- Acý yonga kaynatýlýp bal ile karýþtýrýlarak yemekten sonra her övün bir
çay bardaðý içilirse sinirim sisteminin
çalýþmasýna yardýmcý olur.
- Acý aðaç özleri vücuda sürülerek,
sinek ve haþere gibi zararlý kan emici
hayvanlardan korur.
- Acý yonga kaynatýlýp bal ile karýþtýrýlarak aç karnýna bir çay bardaðý içilirse baðýrsak parazitlerini düzenler.
- Acý yonga bitkisi, ayný þekilde
bal ile karýþtýrýlýp bir çay bardaðý içilmeye devam edilirse metabolizmayý
güçlendirir.
- Ateþ düþürücü ve baðýrsaktaki kurtlarý düþürücü etkisi de bulunmaktadýr.
KULLANIM ÞEKLÝ
Acý aðacýn 2 ile 10 cm kalýnlýðýnda
yan ve gövde dallarý kesilerek kurutulur
ve böylece muhafaza edilir. 1 lt su içine 5 ile 10 gram kurutulmuþ aðaç yongasý konulur. Bu þekilde 5-6 saat bekletilir daha sonra süzülür. Her gün aralýklarla 3 bardak içilir. Fazla içildiðinde mide bulantýsý ve baþ dönmesi gibi yan
etki gösterebilir. Bu durumlarda nane
çaylarý içilmelidir.
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AK PARTi'DEN ÇORUM FK'YE

TAM DESTEK
2022-2023 sezonunda TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan
Çorum Futbol Kulübü'nün yeni yönetiminin açýklamasýnýn ardýndan
AK Parti'nin üst düzey yöneticilerinden kutlama mesajlarý geldi.

Sezon ortasýnda yaþanan krizin
ardýndan Çorum FK'da kaptan Murat
Yýldýrým, Fatih Özcan'dan kulübü devraldý. Murat Yýldýrým'ýn kulübü devralmasýnýn ardýndan dün yapýlan basýn
toplantýsýyla kulübün yeni yönetimi
Çorum kamuoyuna tanýtýldý.
Yapýlan açýklamanýn ardýndan
kentin üst düzey yöneticileri, Çorum

FK'ye destek mesajlarý yayýmladý.
CEYLAN, OÐUZHAN
YALÇIN ÝLE GÖRÜÞTÜ
AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, kulübün yeni
baþkaný Oðuzhan Yalçýn ile telefonda
görüþtü. Yeni yönetimi kutlayan Milletvekili Ceylan, "Bugüne kadar olduðu

gibi bugünden sonra da her zaman
Çorum FK'nin yanýndayýz. Çorum FK,
þehrimizin ortak paydasý. Çorum
FK'ya her türlü desteði vermeye devam edeceðiz. Yeni yönetime çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum" diye
konuþtu.
"KULÜBÜMÜZÜN
VE GENÇLERÝMÝZÝN
HER ZAMAN YANLARINDA
DESTEKÇÝLERÝYÝZ"
AK Parti Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oðuzhan Kaya,
"Ýlimizin güzide takýmý, ortak paydasý,
hepimizin gururu Çorum Futbol Takýmýnýn yeni oluþan yönetim kurulunu
tebrik eder önümüzdeki sezonlarda
baþarýlar dilerim. Çorum'umuzun sesini tüm Türkiye de duyuran Kulübümüzün ve gençlerimizin her zaman yanlarýnda destekçileriyiz. Allahým yar ve
yardýmcýlarý olsun" dedi.
"HEP BÝRLÝKTE
NÝCE BAÞARILARA"
AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu
da Ýlimizin en önemli ortak paydalarýndan, güzide takýmýmýz, gururumuz
Çorum FK'nde; yeni yönetime seçilen
kardeþlerimizi tebrik ediyorum. Birlik
beraberliðe, dostluk ve kardeþliðe nice güzelliklere vesile olmasý dilekle-

2. Lig'e çýkan
takýmlar
belli oldu

TFF 3. Lig'de Play-Off'ta 2. Lig'de
mücadele etmeye hak kazanan takýmlar belli oldu. TFF 3. Lig'de Play-Off
heyecaný oynanan maçlarla devam
etti. Final maçlarýnda Arnavutköy Belediyespor, Batman Petrolspor, Düzcespor, Esenler Erokspor ve Fethi-

Ahmet Sami
Ceylan

Oðuzhan
Kaya

Erol
Kavuncu

Yusuf
Ahlatcý

rimle, Çorum Futbol Kulübümüze
önümüzdeki sezonda baþarýlar diliyorum. Güzel, mert, yiðidin harman olduðu Çorum'umuzda; kadýný, erkeði,
genci, yaþlýsý, dostça, kardeþçe hep
birlikte nice baþarýlara, güzelliklere inþallah" ifadelerini kullandý.
AHLATCI: YÝNE EN BÜYÜK
DESTEÐÝ VERECEÐÝMÝZDEN
KÝMSENÝN ÞÜPHESÝ OLMASIN
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý ise destek vermeye devam edecek-

lerini belirterek "Çorumsporumuzun
yeni yönetim kurulunu kutluyorum.
Hayýrlý uðurlu olsun. Çorumsporumuzu arzu ettiðimiz noktalara getirecekler Oðuzhan baþkanýmýza yeni görevinde üstün baþarýlar diliyorum. Kýrmýzý-siyah denince bizim için akan sular
duruyor. Çorum'un ortak paydalarýndan birisi olan Çorumspor'a ligde yapacaðý mücadelede yine en büyük
desteði vereceðimizden kimsenin
þüphesi olmasýn" þeklinde konuþtu.
(Abdulkadir Söylemez)

yespor, 2022-2023 sezonunda TFF 2.
Lig'de mücadele etmeye hak kazandý.
Bir diðer final maçýnda ise Ýskenderunspor-Iðdýr FK ile karþýlaþacak.
Bu karþýlaþmanýn ardýndan 3. Lig'den
2. Lig'e çýkan tamamý belirlenmiþ olacak.
(Abdulkadir Söylemez)

OLAYLI MAÇLA
BODRUM FiNALDE!
TFF 2. Lig'de Play-Off yarý final rövanþ
maçýnda Bodrumspor ile Bayburt Özel Ýdare Spor karþýlaþtý. Bayburt'ta oynanan maç
öncesinde sahada futbolcular arasýnda
gergin anlar yaþandý.
Karþýlaþmadan Bodrumspor, 3-0'lýk
skorla galip geldi. Bu sonuçlarla birlikte
Bodrumspor finale yükseldi.
TFF 2. Lig'de Play-Off heyecaný geçtiðimiz Salý günü oynanan maçlarla devam etti. 1. Lig'e yükselmek için mücadele eden
dört takým, finale kalmak için ter döktü.
20 Mayýs'ta sahasýnda oynadýðý ilk müsabakayý 3-1 kazanan Bodrumspor, rövanþta An Zentrum Bayburt Özil Ýdare'ye
konuk oldu.
Bayburt Genç Osman Stadý'nda oynanan karþýlaþmayý 37. dakikada Celal Dumanlý, 71. dakikada Burhan Eþer ve 80.
dakikada Berk Ýsmail Ünsal'ýn golleriyle 3-0
kazanan Bodrumspor, adýný finale yazdýrdý.
KARÞILAÞMA ÖNCESÝ
GERGÝN ANLAR
Bayburt Özel Ýdarespor ile Bodrumspor
arasýnda oynanacak TFF 2. Lig play-off
maçý öncesinde iki takým futbolcularý arasýnda gergin anlar yaþandý. Karþýlaþma öncesi yoðun güvenlik tedbirleri alýndý. Maça
gelen iki takým taraftarlarý da aranarak içeri alýndý. Maç baþlamadan sahaya ýsýnmak
için çýkan iki takým oyuncularý arasýnda
gergin anlar yaþandý. Futbolcular arasýnda
yaþanan itiþ kakýþ güvenlik güçlerinin ve
sahada bulunan görevlilerin müdahalesiyle
büyümeden önlendi.
(ÝHA)

Finalde Bodrum,
Karacabey Belediye
ile karþýlaþacak
TFF 2. Lig'in Play-Off'un finalinde Bodrumspor ile Karacabey Belediyespor karþýlaþacak.
TFF 2. Lig'de Play-Off heyecaný geçtiðimiz Salý günü oynanan maçlarla devam etti. Yarý final karþýlaþmalarý kapsamýnda
Bodrumspor deplasmanda Bayburt Özel Ýdare Spor ile Karacabey Belediyespor da deplasmanda Tarsus Ýdman Yurdu ile
karþýlaþtý.
Gergin geçen Bayburt Özel
Ýdare Spor-Bodrumspor karþýlaþmasýnda rakibini üç golle geçen Bodrumspor, adýný finale
yazdýran taraf oldu.
Tarsus Ýdman Yurdu-Karacabey Belediyespor maçý 2-2
tamamlandý. Uzatmalarda da
gol sesi çýkmayýnca maçýn galibi penaltýlarla belirlendi. Penaltýlarda Karacabey Belediyes-

por, Tarsus Ýdman Yurdu'nu 6-3
maðlup ederek adýný finale yazdýran ikinci takým oldu.
MAÇ ÝZMÝR'DE
OYNANACAK
Öte yandan Karacabey Belediye Spor ile Bodrumspor arasýnda oynanacak TFF 2. Lig
Play-off Final karþýlaþmasý Ýzmir'de oynanacak. TFF'den yapýlan açýklamada, "Teco Karacabey Belediye Spor ile Bodrumspor arasýnda 29 Mayýs Pazar günü oynanacak TFF 2. Lig
Play-Off Final müsabakasýnýn
yeri belli oldu. Spor Toto 1. Lig'e
çýkacak son takýmýn belirleneceði final müsabakasý Alsancak
Mustafa Denizli Stadý'nda oynanacak.
Karþýlaþma
saat
21.00'de baþlayacak" denildi.
(Abdulkadir Söylemez)

BUGÜN

ÇORUM HAVA TAHMiNi

FUNDA
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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Vali,halký dinledi
Dilencilik yaparak yarým
günde 530 lira topladý
Sungurlu'da zabýta ekipleri
tarafýndan dilencilik yaparken
yakalanan bir kiþinin üzerinde
530 lira para bulundu.
Belediyesi Zabýta Müdürlüðü
ekipleri, Muhsin Yazýcýoðlu Caddesi üzerinde dilencilik yapýldýðý
ihbarý üzerine çalýþma baþlattý.
Ekiplerce dilencilik yaparken ya-

kalanan H.K, zabýta amirliðine
götürüldü. H.K'nin yapýlan aramada üzerinde yarým günde topladýðý 530 lira kaðýt ve madeni
para bulundu.
Zabýta ekiplerince 227 lira
idari para cezasý kesilen, H.K'nin
üzerinde bulunan 530 liraya da
el konuldu.
(ÝHA)

Çorum Valisi Mustafa
Çiftçi, vatandaþý makamýnda dinledi.
Vali Mustafa Çiftçi, her
hafta Çarþamba günleri düzenlenen Halk Günü Toplantýsýnda dün vatandaþlarla makamýnda bir araya
geldi. 10.00 ile 12.00 saatleri gerçekleþtirilen toplantýda vatandaþlar sorun ve taleplerini Vali Mustafa Çiftçi'ye aktarma fýrsatý buldu.
Vali Çiftçi, bugüne kadar
devam ettirdikleri bu uygulamayý bugünden sonra da
sürdüreceklerini kaydetti.
Halk Günü'nde Vali Çiftçi'ye Vali Yardýmcýsý Murat
Çaðrý Erdinç ile Aile ve
Sosyal Hizmetler Ýl Müdürü
Yahya Çoban da eþlik etti.
(Sümeyra Özdoðan)

Valilikten ‘Sürücü Belgesi' hatýrlatmasý
Çorum Valiliði, Sürücü Belgelerinin yýlsonuna kadar deðiþtirilmesi gerektiðini, sene
sonunda oluþabilecek yoðunluk nedeniyle
sürücülerin belgelerini daha önceden yenileyebileceðini hatýrlattý.
Valilikten yapýlan yazýlý açýklamada,
"02.04.2018 tarihi itibari ile Sürücü Belgesi
deðiþtirme iþlemleri Ýl ve Ýlçe Nüfus Müdürlüklerince yapýlmaktadýr. Eski Sürücü Belgelerinin 31.12.2022 tarihine kadar yeni tip Sürücü Belgeleri ile deðiþtirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Karayollarý Trafik Kanunu
uyarýnca eski Sürücü Belgelerine el konula-

cak ve idari para cezasý uygulanacaktýr.
Çorum Ýlimizde tüm Ýlçe Nüfus Müdürlüklerimize 'Sürücü olabilir' saðlýk raporu, 1
Adet biyometrik fotoðraf, 15 TL ücret (Bankalar, vergi dairesi ve PTT kanalýyla ödenebilir), alo 199 veya randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu alarak baþvurulabilir. Yýlsonunda yaþanabilecek yoðunluðun önüne
geçmek ve vatandaþlarýmýzýn maðdur olmamalarý için son güne kalmadan sürücü belgelerini deðiþtirmeleri hususu kamuoyuna
saygýyla duyurulur" denildi.
(Sümeyra Özdoðan)

Ýlkokul öðrencilerinden

kan baðýþýna destek

Kavuncu Hýrvatistan'da
AK Parti Milletvekili
Erol Kavuncu, TBMM
Çocuk Haklarý Komisyonu ile birlikte Hýrvatistan'da ziyaretlerde
bulundu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çocuk Haklarý Komisyonu
heyeti, Hýrvatistan'ý ziyaret etti. Zagreb'te
Hýrvatistan Parlamentosu Aile, Gençlik ve
Spor Komisyonunda
konuþan AK Parti MilErol
letvekili Erol Kavuncu, Kavuncu
"15-21 Mayýs tarihleri
arasý dünya aile günü olarak kutlandý. Maalesef
þu veya bu sebepten dolayý, aileyi deðersizleþtiren, evde anne-babayý deðersizleþtiren, aile yuvasýný deðersiz kýlan ciddi manada internette diziler, filimler, bir sürü içerik yayýn var ve çok ciddi sýkýntýlar var. Derler ki bir þeyi düzelttim, her

þey düzeldi. Siz aileyi
düzeltin, aileyi gerçek
olduðu yere koyun aslýnda bu problemlerin
hiç birisi olmaz. Hiçbir
kariyer, meslek ya da
hedef, aile olmaktan,
anne baba olmaktan
daha önemli ve öncelikli deðildir. Aile güvenliðimiz, en az can
ve mal güvenliðimiz
kadar önemlidir ve deðerlidir. En önemli konu çocuklarýn aile ortamýnda, kendi öz ailesinin yanýnda uygun
þartlarda yetiþmesidir. Onun için dünyanýn neresinde olursa olsun çocuklarýmýzý iyi yetiþtirmek, onlarýn "hayýrlý evlat" olmasýný istiyorsak,
aileye sahip çýkmamýz, güçlendirmemiz gerekiyor. Hangi dinden, mezhepten, kültürden olursak olalým" dedi.
(Çaðrý Uzun)

Osmancýk'ta 2017 yýlýnda okullar arasý ilk kan
baðýþ kampanyasýný düzenleyen Koyunbaba Ýlkokulu, kan baðýþý bilincinin artmasýný saðlamak
amacýyla ikinci kez kan
baðýþ kampanyasý düzenliyor. Baðýþ günü öncesi okul öðrencileri hazýrladýklarý kliple vatandaþlarý kan baðýþý kampanyasýna davet etti.
Koyunbaba Ýlkokulu
gönüllü kan baðýþýnýn
önemi konusunda okul
idarecileri, öðretmenleri,
personeli ile öðrencilerinde farkýndalýk oluþturmak
ve öðrencilerin kan baðýþý konusunda edindikleri
farkýndalýðý velilerine aktararak toplumda kan baðýþý bilincinin artmasýný
saðlamak amacýyla 2017
yýlýnda ilk kan baðýþ kampanyasýný düzenlemiþti.
Okul, ramazan ayýndan
sonra azalan kan stoklarýna dikkat çekebilmek
amacýyla ikinci kez kan
baðýþ kampanyasý düzenleyecek.
Koyunbaba Ýlkokulu
idarecileri, Okul Aile Birliði
Baþkanlýðý ve Türk Kýzýlayý Osmancýk Temsilciði
tarafýndan organize edilen kan baðýþ kampanyasý okul bahçesinde 25
Mayýs 2022 Çarþamba
günü saat 09.30'da baþlayacak. Piknik havasýnda geçmesi hedeflenen
kampanyada kan baðýþçýlarý ve yaklaþýk 300 öðrenciye öðle yemeðinde
pilav, et kavurma, ayran
ve semaverde çay ikramýnda bulunulacak. Kampanya öncesinde okul öðrencileri de hazýrladýklarý
klip ile tüm vatandaþlarý
okullarýnda düzenlenen
kampanyaya katýlmalarý
için davet etti.
(ÝHA)

