Osmancýk'ta rekor kan baðýþý!
Osmancýk'ta bulunan Koyunbaba Ýlkokulu tarafýndan düzenlenen kan baðýþý kampanyasýnda
Çorum geneli okullarda bir günde toplanan kan baðýþýnda rekor kýrýldý. Piknik havasýnda geçen kampanyada kan vermek
için 300 kiþi baþvururken, baþvurular arasýnda 177 kiþi kan
baðýþýna uygun bulundu. 3’TE

Ahlatcý, yatýrýmlar için Ankara'da
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Ankara'da gerçekleþtirdiði
ziyaretler kapsamýnda Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Vedat Bilgin,
AK Parti Grup Baþkaný Naci Bostancý, DSÝ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi
Akca, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oðuzhan Kaya ve AK
Parti Bursa Milletvekili Vildan Yýlmaz Gürel ile görüþtü. 8’DE

1 TL

YIKIM TAMAM

iHALE YAKINDA
AK Parti Çorum
Milletvekilleri Ahmet Sami
Ceylan ve Av. Oðuzhan Kaya,
Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin
Koca ile görüþerek eski
hastanenin yerine yapýlacak
yeni hastane binasýnýn ihale
sürecinin hýzlandýrýlmasý için
destek istedi. Milletvekilleri
görüþmenin ardýndan
yaptýklarý açýklamada en kýsa
sürede ihale iþlemi yapýlarak
hastanenin yapýmýna baþlanacaðýný açýkladý. 5’TE

Minik baþkanlarýn
talebi hayata geçirildi

Roma ve Helenistik döneme ait
773 tarihi eser ele geçirildi
Ýl Jandarma Komutanlýðý, Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri Sungurlu'da ellerinde bulunan
tarihi eserleri satmaya çalýþan dört kiþiye yönelik düzenlediði
operasyonda 773 adet tarihi eser ele geçirdi. 3’TE

Ortaköy
yolunda kaza:
BiR ÖLÜ,
iKi YARALI

Dikkat, hava ýsýnýyor!
Meteoroloji Genel
Müdürlüðü tarafýndan yapýlan son
deðerlendirmelere
göre; Çorum ve
bölgesinde hava
sýcaklýklarý mevsim
normallerinin 4 ila
12 derece üzerinde
seyredecek. 3’TE

Perþembe günü Ortaköy karayolunda iki otomobilin çarpýþmasý sonucu meydana gelen kazada aðýr yaralanan 79
yaþýndaki Hüseyin Gökkaya,
doktorlarýn tüm müdahalesine raðmen kurtarýlamayarak
hayatýný kaybetti. 3’TE

HÝTÜ gençlerinin atölye
çalýþmalarý görücüye çýktý
Araç tarlaya
uçtu: Bir ölü,
beþ yaralý

Belediye sezonu açtý
Çorum Belediyesi'nden yapýlan açýklamada, Fen Ýþleri
Müdürlüðü'ne baðlý ekiplerin Kuruçay Yolu, Ahçýlar 3. Cadde,
Binevler 96. Sokak ve Sakarya 14. Sokakta yeni yol açma
çalýþmalarý ve yol yapým çalýþmalarýný sürdüðü bildirildi. 5’TE

DEVA'LI KADINLAR ÇORUM'DA
NABIZ YOKLADI
4’TE

Çorum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý
kutlama etkinlikleri kapsamýnda Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn'dan koltuðu devralan Cumhuriyet Ortaokulu öðrencileri
Eymen Yazýcý ve Buðlem Þahin'in talepleri yerine getirilerek
Cumhuriyet Ortaokulu'nda çocuk þenliði gerçekleþtirdi. 6’DA

Sungurlu-Çorum karayolunun
5. Kilometresin seyir halindeki
ticari araç ayný istikamette
seyreden önündeki araca
çarparak tarlaya uçtu. Takla
atarak tarlaya uçan araçta
bulunan 5 kiþi yaralý olarak
hastanede tedavi altýna alýnýrken, 56 yaþýndaki Aysel Çýtak
hayatýný kaybetti. 8’DE

'AÝLE, ÇOCUKLARIMIZ ÝÇÝN
EN GÜVENLÝ LÝMANDIR' 2’DE

Hitit Üniversitesi
Meslek Yüksekokullarý Kampüsünde
düzenlenenMesleki
Bilim Þenliði'nde
eðitim öðretim döneminde öðrencilerin atölye çalýþmalarýnda ortaya çýkardýðý ürünler sergilendi.
Bu yýl ilk kez düzenlenen Mesleki Bilim
Þenliði etkinliðinin,
ilerleyen dönemde
geleneksel hale
getirilmesi hedefleniyor. 7’DE

'FATÝH SULTAN MEHMET, ÝSTANBUL'U
FETHEDEREK YENÝ BÝR ÇAÐ AÇTI' 5’TE

'TÜRKÝYE'DE DARBELER
DÖNEMÝ KAPANDI' 4’TE
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AK PARTÝ ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ KAVUNCU, HIRVATÝSTAN PARLAMENTOSUNDA
YAPTIÐI KONUÞMADA AÝLENÝN ÇOCUKLAR ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝNÝ ELE ALDI.

‘Aile çocuklarýmýz için
en güvenli limandýr'

Sungurlu’da vektörel
mücadeleye hýz verildi
Sungurlu Belediyesi, vektörle mücadele
kapsamýnda ilaçlama çalýþmalarýna aralýksýz devam ediyor.
Belediye Temizlik Ýþleri Müdürlüðüne
baðlý ekipler, çevre ve halk saðlýðýnýn korunmasý için parklarda ve piknik alanlarýnda
kene ve haþerelere karþý ilaçlama çalýþmasý yapýldý. Vatandaþlarý bu alanlarda 1-2
gün aðaç ve çimlere temas etmemeleri konusunda uyardý.
Geçen yýla oranla daha sýk ilaçlama
yaptýklarýný belirten Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, ilaçlama çalýþmalarýný en güzel þekilde yapmak ve en iyi sonucu alabilmek için Temizlik Ýþleri Müdürlüðüne baðlý ekiplerinin gece-gündüz demeden çalýþtýðýný ifade etti.
Sungurlu'da sinek ve benzeri uçucularla
mücadeleye aralýksýz devam ettirdiklerini
kaydeden Baþkan Þahiner, tüm mahalleler,
çöp konteynerlar, parklar, mandýra ve ahýrlarda gerçekleþtirilen ilaçlama hizmetlerinde
çevreye ve insan saðlýðýna zarar vermeyen
ilaç kullanýldýðýný sözlerine ekledi.
(ÝHA)

Akaryakýta

çifte zam
Uluslararasý piyasalarda petrol fiyatlarýnýn
artmasý ve dolar kurunun 16 liranýn üzerine
çýkmasýyla akaryakýta bir zam daha geldi.
Benzinin litre fiyatý 1 lira 45 kuruþ, motorinin litre fiyatý ise 1 lira 38 kuruþ arttý. Zammýn ardýndan benzin 24 lirayý, motorin ise 23 lirayý aþtý.
Brent petrol fiyatlarý ve döviz kurundaki
deðiþiklik akaryakýt fiyatlarýný etkilemeye devam ediyor. LPG'ye gelen 37 kuruþluk zammýn ardýndan benzin ve motorine zam geldi.
Benzinin litre fiyatý 1 lira 45 kuruþ, motorinin
litre fiyatý ise 1 lira 38 kuruþ arttý.
BENZÝN VE MOTORÝN KAÇ LÝRA OLDU?
Zammýn ardýndan Ýstanbul'da 22,86'ya satýlan benzinin litresi 24,31'e yükseldi. Benzinin litresi Ankara ve Ýzmir'de 22,97'den
24,42'ye çýktý. Motorinin litre fiyatý ise Ýstanbul'da 22,09'dan 23,47'ye, Ankara'da
22,18'den 23,56'ya, Ýzmir'de 22,19'dan
23,57'ye yükseldi.

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýnsan
Haklarýný Komisyonu Üyesi Erol Kavuncu, komisyonla birlikte Hýrvatistan'da çocuk haklarýna
yönelik temaslarda bulundu, ülkede bu alanla ilgili yapýlan çalýþmalarý inceledi.
AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, UNICEF
iþbirliðiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu, Çocuk
Haklarý Alt Komisyonu üyeleriyle birlikte 22-26
Mayýs tarihleri arasýnda dört günlük bir ziyaret
programýna katýldý.
Hýrvatistan Parlamentosu Aile, Gençlik ve
Spor Komisyonu toplantýsýnda bir konuþma yapan Milletvekili Kavuncu, aile kavramýnýn çocuk
üzerindeki etkisine deðindi, toplumun aile deðerleriyle çeliþen televizyon programlarý, diziler ve
filmlere dikkat çekti. Ailenin çocuklar için en güvenli liman olduðunu vurgulayan Kavuncu, "dünyamýzýn geleceðini kendilerine emanet edeceðimiz çocuklarýmýzýn yetiþtirilmesi, üstün yararýnýn
korunmasý konusunda ailenin öneminin altýný
çizdik.Bu baðlamda aile; Aydýnlýk bir gelecek için
muhtaç olduðumuz temel deðerler öncelikle ailede hayat bulur, oradan bütün topluma yayýlýp
nihayetinde tüm dünyayý huzura kavuþturur. Ayrýca, ailenin, nesli muhafaza etmek gibi çok
önemli ve vazgeçilmez bir görevi de vardýr. Çünkü nesli korumak aileyi korumakla mümkündür.
Bir yerde aile kurumu çözülmeye baþladýðýnda,
toplumda, çocuklar arasýnda adli suçlar, uyuþturucu kullanýmý, alkol, þiddet, ahlaki zafiyetler,
sosyolojik ve psikolojik problemler artmaktadýr.
Bu emarelerin hepsi bize, Aile çöktüðünde, toplumun çökeceðini; toplum çöktüðünde ise bütün
insani deðerlerin de yok olmanýn eþiðine sürükleneceðini göstermektedir. Aile kurumunun zayýflamasýna sebep olan nedenlerin en baþýnda,
þiddete teþvik eden, gayrimeþru, çarpýk, sapkýn,
sapýk iliþkileri özendiren, sadakati önemsizleþtiren diziler, filimler, yayýnlar, … geliyor. Hiçbir kariyer, meslek ya da hedef, aile olmaktan, anne
baba olmaktan daha önemli ve öncelikli kabul
edilemez. Gerçek beka meselemiz olan aile ve
nesil güvenliðimiz, en az can, mal güvenliðimiz
kadar deðerlidir ve dokunulmazdýr. Aile, en büyük servetimiz çocuklarýmýz için, en güvenli kurum, en deðerli limandýr. Zira aile tükenirse,
umutlarýmýz tükenir, aile tükenirse geleceðimiz
tükenir, yarýnlarýmýz tükenir. Toplumun çimentosu, mayasý olan ailelerimiz en büyük servetimizdir. Aileye, sahip çýkmak çocuklarýmýza, geleceðimize sahip çýkmaktýr. Tüm insanlýk için en
önemli ve öncelikli konunun çocuklarýn en doðal
ortamý olan kendi öz ailesinin yanýnda uygun
þartlarda yetiþtirilmesi gerekiyor. Çocuklarý en iyi
þekilde hayata hazýrlanmanýn ve onlarý tehlikelerden korumanýn en ideal güvenli yolunun budur. 'Bir þeyi düzelttik, her þey düzeldi'. Bütün
dünyanýn geleceði çocuklarýmýzýn ideal aile ortamý kendi ailelerinde yetiþtiklerinde, aileyi gerçek
olmasý gerektiði yere koyduðumuzda bu gün çocuklarýmýz için konuþtuðumuz problemler ve sýkýntýlarýn hiç birisi konuþulmayacak" dedi.
Hýrvatistan'da saðladýklarý temaslarla ilgili bilgiler veren Milletvekili Kavuncu, þunlarý söyledi:
"TBMM Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu
Çocuk Haklarý Alt Komisyonu Üyesi milletvekillerimizle birlikte UNICEF iþbirliðinde, 22-26 Mayýs

2022 tarihleri arasýnda Hýrvatistan'a 4 günlük
resmi bir çalýþma ziyaretinde bulunduk.
Hýrvatistan ziyaretimizde, büyükelçiliðimiz,
Hýrvatistan ve dünyanýn bir çok yerinde gerçekleþtirdiði baþarýlý faaliyetleriyle gündem olan Yu-

nus Emre Enstitümüzü ziyaret ettik.
Bu kapsamýnda UNICEF yetkilileriyle bir araya gelerek çocuklarýn üstün yararýnýn korunmasý ve çocuk haklarý alanýnda ülkemizde ve bütün
dünyada yapýlan çalýþmalar, Hýrvatistan'ýn bu
alandaki çalýþmalarý hususlarýný deðerlendirdik.
Hýrvatistan Parlamentosu'nu ziyaret ederek
Bölgesel Kalkýnma ve AB Fonlarý Komisyonu
Baþkaný MarkoPavi?, AB ile Ýliþkiler Komisyon
Baþkaný Domagoj Hajdukovic, Hýrvatistan Engelli Haklarý Kamu Denetçisi Anka Slonjšakile ve
Çocuklar Ýçin Kamu Denetçisi Helenca PirnatDragi?evi? ile bireysel görüþmeler yaptýk. Heyet
olarak Hýrvatistan Parlamentosu Aile, Gençlik ve
Spor Komisyonu ile istiþare toplantýsý gerçekleþtirdik.
Heyet olarak Hýrvatisan Medimurje Bölgesini
ziyaretimizde; Hýrvatistan Kuršanec'ta UNICEF
himayesinde Roman vatandaþlar için oluþturulan Aile Merkezi ve AB Çocuk Güvencesi kapsamýnda kurulan Çocuk Yuvasýnda incelemelerde
bulunduk.
Evrenin, üzerinde yaþadýðýmýz gezegenimizin en önemli en deðerli varlýðý insan. Bununla
birlikte dünyamýzýsavaþ, zulüm, kan ve gözyaþý
ile yaþanýlmaz hale getiren de insan ve bu durumdan en çok zarar görenler de gezegenimizin, geleceðimizin teminatý olan masum çocuklarýmýz."
(Çaðrý Uzun)

Mevlana Ýlkokulu'na 'Sýfýr Atýk
Kütüphanesi' kazandýrýldý

AKARYAKIT FÝYATLARI
NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakýt fiyatlarý, Türkiye'nin de dahil olduðu Akdeniz piyasasýndaki iþlenmiþ ürün fiyatlarýnýn ortalamasý ile dolar kurundaki deðiþiklikler
baz alýnarak rafineriler tarafýndan hesaplanýyor. Bu hesaplanma sonucunda daðýtým firmalarýnca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti
nedeniyle þirketler ve kentlere göre küçük deðiþiklikler gösterebiliyor.
(Haber Merkezi)

Çorum'da Mevlana Ýlkokulu'nda "Sýfýr Atýk Kütüphanesi" açýldý.
Çorum Valiliði, Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ve Türkiye Diyanet
Vakfý(TDV) Kadýn Kollarý
iþbirliði ile Mevlana Ýlkokulu'nda yapýlan Sýfýr
Atýk Kütüphanesi'nin açýlýþý gerçekleþtirildi. Kütüphanenin açýlýþý için bir
tören düzenlendi. Törene, Vali Mustafa Çiftçi ve
eþi Azime Çiftçi, Ýl Milli
Eðitim Müdürü Abdullah Kodek, Ýl
Müftüsü Muharrem Biçer ve TDV
Çorum Kadýn Kollarý yeleri katýldý.
TDV Kadýn Kollarý tarafýndan ki-

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

tap yardýmý yapýlan kütüphanenin
içerisinde bulunan resimler TDV
Kadýn Kollarý gönüllüleri tarafýndan
dizayn edildi. (Sümeyra Özdoðan)
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Roma ve Helenistik döneme ait

773 tarihi eser ele geçirildi
Ortaköy yolunda kaza:
Bir ölü, iki yaralý
Çorum'da iki otomobilin çarpýþmasý sonucu meydana gelen
kazada bir kiþi hayatýný kaybetti,
iki kiþi de yaralandý.Kaza, geçtiðimiz Perþembe günü Ortaköy karayolunda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre Hüseyin Gökkaya yönetimindeki 19 LD
303 plakalý otomobil, A.Ö.'nün
kullandýðý 07 DAA 68 plakalý otomobille Çalýca köyü yol ayrýmýnda çarpýþtý. Yoldan geçen sürücülerin ihbarýyla olay yerine gelen

saðlýk ekipleri, kazada yaralanan
üç kiþiye ilk müdahaleyi burada
yaptý. Daha sonra yaralýlar, Hitit
Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý.
Kazanýn ardýndan aðýr yaralanan Hüseyin Gökkaya, doktorlarýn tüm müdahalesine raðmen 79
yaþýnda hayatýný kaybetti.
Diðer iki yaralanýn ise tedavisinin devam ettiði öðrenildi.
Polisin kazayla ilgili soruþturmasý sürüyor. (Haber Merkezi)

Ýl Jandarma Komutanlýðý, Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü
ekipleri tarafýndan Sungurlu'da düzenlenen operasyonda Roma ve Helenistik döneme ait çok
sayýda tarihi eser ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, KOM ekipleri tarafýndan Kültür ve Tabiat Varlýklarý Kaçakçýlýðý ile
mücadele çerçevesinde yapýlan çalýþmalar sonucunda, Sungurlu'da dört þahýsýn ellerinde bulunan tarihi niteliði olan eserleri satmaya çalýþtýðý yönünde alýnan istihbarat bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
773 ESER!
Operasyonda þüpheli þahýslarýn üst aramasý
ve araçlarýnda yapýlan aramada Roma ve Helenistik döneme ait olduðu deðerlendirilen 4 adet
altýn sikke, 1 adet gözyaþý þiþesi, 7 adet haç, 22
adet yüzük, 1 adet erkek heykel figürü, 1 adet
kadýn heykel figürü, 677 adet farklý ebat ve þekillerde sikke ile 60 adet farklý ebat ve þekillerde
tarihi eser olduðu deðerlendirilen obje ele geçirildi. Ele geçirilen 773 adet tarihi eserler incelenmek üzere Çorum Müze Müdürlüðüne teslim
eden jandarma ekiplerinin dört zanlý hakkýnda
adli iþlem baþlattýðý öðrenildi.
(ÝHA)

Dikkat, hava ýsýnýyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüðü, Çorum'da hava sýcaklýklarýnýn yükseleceðini belirterek vatandaþlarý uyardý.
Yapýlan son deðerlendirmelere göre; Çorum ve bölgesinde
hava sýcaklýklarý mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredecek.
Hava sýcaklýklarýnýn bölgemiz genelinde hafta ortasýna kadar mevsim normallerinin 4 ila
12 derece üzerinde seyredeceði tahmin ediliyor.

Günün en yüksek hava sýcaklýðý Samsun'da 22-29, Sinop'ta 2-26, Çorum'da 27-30,
Kastamonu ve Tokat'ta 27-32,
Ordu'da 22-26, Amasya'da 3034 dereceler civarýnda seyretmesi bekleniyor.
Bölge genelinde mevsim
normalleri üzerinde seyredecek
hava sýcaklýklarý ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nün yayýnlayacaðý tahmin raporlarýnýn
dikkatle takip edilmesi istendi.
(Zahide Yasemin Eðrigözlü)

Jandarma hýrsýzlara göz açtýrmýyor
Hamza Dað

Enflasyon için
düþündüren
açýklama
AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Hamza Dað, katýldýðý bir televizyon programýnda
enflasyonla ilgili dikkat çeken bir açýklamada bulundu. Yüzde 70'e dayanan enflasyonun bir anda düþmeyeceðini düzelmenin
adým adým olacaðýný belirten Dað, "Enflasyonun çok hýzlý bir þekilde düþeceðini ifade
etmek çok iddialý olur." dedi.
Ak Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Hamza Dað, gündeme iliþkin sorularý yanýtladý.
Dað; enflasyon, asgari ücret ve konut kiralarýnda fahiþ artýþlar konusunda önemli
açýklamalarda bulundu.
"ENFLASYON ADIM ADIM DÜÞECEK"
Yüzde 70'e dayanan enflasyon rakamlarýnýn adým adým düþürüleceðini söyleyen
Hamza Dað, "Bizim en önemli gündemimiz
ekonomidir. Bunu da birçok alt versiyonlarý
var. Bir kýsmýnda netice aldýk. Ýstihdamla ilgili veriler iyi geliyor. En temel mücadelemiz
enflasyon. Hem onu düþürmeye yönelik yapýlacak hamleler önce stabil kalmasý sonrada düþüþe geçirmek. Ýkincisi de vatandaþýn
alým gücü. Enflasyonun çok hýzlý bir þekilde
düþeceðini ifade etmek çok iddialý olur.
Adým adým düþmesini saðlarken o süreçte
de vatandaþýn yanýnda olacaðýz" ifadelerini
kullandý.
ASGARÝ ÜCRETE ÝKÝNCÝ ZAM ÝÇÝN
TOPU BAKAN BÝLGÝN'E ATTI
Asgari ücrete ikinci zam konusunda da
konuþan Dað, "Çalýþma bakanýmýzýn açýklamalarýný takip etmek daha doðru olur" diye
konuþtu.
"SIKINTILARIN FARKINDAYIZ"
Fahiþ kira fiyatlarý sonrasý yapýlacak düzenlemelere iliþkin bilgi de veren Hamza
Dað, "Vatandaþýn gündeminde olan her konu AK Parti'nin ve ilgili bakanlýklarýn gündemindedir. Ev fiyatlarýndaki artýþ direkt gündemimize geldi. Bakanlýklarýmýz bu konuda
bir çalýþma yaptý. Çalýþmayý da son noktaya
doðru getirmeye çalýþýyorlar. Burada nasýl
bir çalýþma olacaðý kamuoyuyla paylaþýlacak. Sýkýntýlarýn farkýndayýz." ifadelerini kullandý.
(Haber Merkezi)

Ýl Jandarma Komutanlýðý, Çorum'da iki ayrý faili
meçhul hýrsýzlýk olayýný aydýnlattýðý bildirildi.
Jandarmadan yapýlan açýklamaya göre Jandarma
Dedektifleri (JASAT), KOM Þube Müdürlüðü, Ýl ve Ýlçe
Jandarma Komutanlýklarý tarafýndan yapýlan detaylý
araþtýrma operasyonlar sonucunda Deliller köy yolu
ayrýmýnda meydana gelen iþyerinden hýrsýzlýk olayýnda, iþ makinasýna ait piyasa deðeri 100 bin TL olan kýrýcý malzemesini çalan beþ þüpheli yakalandý.
Yine merkeze baðlý Pýnarçay Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen iþyerinden hýrsýzlýk olayýnda,
piyasa deðeri 50 bin lira olan krom plakalar çalýndý.
Olayla yapýlan soruþturmada ikisi iþ yeri çalýþaný olmak üzere toplam üç þüpheli yakaladý.
Þüpheliler hakkýnda adli soruþturmalara devam
ederken, yakalanan þahýslarýn ikamet adreslerinde ve
sattýklarý iþ yerlerinde yapýlan aramalar sonucu ele
geçirilen malzemeler teþhis iþlemlerini müteakip maðdurlara teslim edildi.
Vatandaþlardan þüpheli gördükleri durumlarý 112
Acil Çaðrý Merkezi üzerinden jandarmaya bildirmeleri
istendi.
(Haber Merkezi)

Osmancýk’ta rekor kan baðýþý!
Osmancýk'ta düzenlenen kan
baðýþý etkinliðinde toplamda 177
ünite kan baðýþý alýndý. Koyunbaba
Ýlkokulu tarafýndan düzenlenen etkinlik, okullar arasýnda yapýlan kan
baðýþý etkinlikleri arasýnda en çok
kan baðýþýnýn alýndýðý etkinlik oldu.
Osmancýk Koyunbaba Ýlkokulu,
gönüllü kan baðýþýnýn önemi konusunda okul idarecileri, öðretmenleri, personeli ile öðrencilerinde farkýndalýk oluþturmak ve öðrencilerin
kan baðýþý konusunda edindikleri
farkýndalýðý velilerine aktarmak
amacýyla kan baðýþý etkinliði gerçekleþtirdi.
Koyunbaba Ýlkokulu, Okul Aile
Birliði Baþkanlýðý ve Türk Kýzýlayý
Osmancýk Temsilciði tarafýndan organize edilen kan baðýþ kampanyasý okul bahçesinde yapýldý.

Kampanya alanýný ziyaret eden
Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay, öðrenci, saðlýk görevlileri ve
kan baðýþçýlarý ile sohbet etti. Kaymakam Akpay, 14'üncü kez kan baðýþýnda bulunan okul memuru Hasan Biter'e bronz madalya ve teþekkür belgesi takdim etti.
Piknik havasýnda geçen kampanyada kan baðýþçýlarýna ve yaklaþýk 300 öðrenciye öðle yemeðinde pilav, et kavurma, ayran ve semaverde çay ikramýnda bulunuldu.
Etkinlikte 177 ünite kan baðýþýnýn alýndýðý bildirildi.
Ayrýca Koyunbaba Ýlkokulu tarafýndan düzenlenen etkinlik, okullar
arasýnda yapýlan kan baðýþý etkinlikleri arasýnda en çok kan baðýþýnýn alýndýðý etkinlik oldu.
(Sümeyra Özdoðan)
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‘Türkiye'de darbeler
dönemi kapandý'
AK Parti Ýnsan Haklarýndan Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Baki
Kartancý, 27 Mayýs 1960 darbesinin
yýldönümünde "Bu ülkede darbeler
dönemi artýk kapanmýþtýr" dedi.
AK Parti Ýl Baþkanlýðý, 27 Mayýs
1960 darbesi yýldönümü nedeniyle
AK Parti Binasýnda bir basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýya, parti yöneticileri ve üyeler katýldý.
Basýn toplantýsýnda partililer masalara yerleþtirdikleri pankartlarla
1960 darbesini kýnadý.
Partililer adýna bir konuþma yapan AK Parti Ýnsan Haklarýndan Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Baki
Kartancý, "Ülkenin ve milletin yararýna olan gidiþatýn önünü týkamak isteyen vesayetçi odaklar çeþitli yalan
ve iftiralar ile 1960 yýlýnda vesayetin
namlusunu Çankaya Köþkü'ne çevirmiþlerdir" dedi.
Halkýn, 15 Temmuz'da darbeciler
karþýsýnda yer aldýðýný, oyunu bozduðunu belirten Baki Kartancý, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi:
"Aziz Milletimiz, medeniyet tarihi
boyunca türlü fedakarlýklarla devlet
olarak kalmak uðruna birçok bedel
ödemiþtir. Baðýmsýzlýðý uðruna her
þartta mücadele eden milletimiz,
hukukun ve demokrasinin vesayet
altýna alýndýðý birçok dönemden
geçmiþ ve bu günlere gelmiþtir. Vesayet, hüküm sürdüðü her dönemde haksýz ve hukuksuz olarak masum insanlarýn kanýna girmiþ, vatansever milletin evlatlarýný postallarýyla ezmiþtir. Türkiye birçok kez
darbelere maruz kalmýþtýr. Bu darbeler milletimizin bünyesindeki demokrasi, ekonomi, insan haklarý, sivil ve sosyal hayat unsurlarýna zarar
vermiþtir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, hukukun askýya alýndýðý,
toplumsal ve siyasal düzene ilk darbe; 27 Mayýs 1960'ta, Baþbakan
Adnan Menderes ile yol arkadaþlarýnýn tutuklanmasý ve idam edilmesiyle gerçekleþtirilmiþtir. 27 Mayýs
Darbesi, milli irade ile arasýna perde
çekenlerin demokrasiye, vicdanlara, hukuka ve insanlýða yönelik ihaneti olarak hafýzalarýmýza kazýnmýþtýr. 1950 yýlýnda dönemin tek parti
hegemonyasýný geride býrakarak
milli iradenin teveccühü ile iktidara
gelen Adnan Menderes ve yol arkadaþlarý, kýsa zamanda ortaya koyduklarý yatýrýmlar ve hayata geçirdikleri projeler ile Türkiye'yi bir adým
ileri taþýmýþlardýr. Milletimizin milli
ve manevi deðerlerini Anadolu coðrafyasýndan silmeye çalýþan CHP
iktidarýnýn antidemokratik uygulamalarýný rafa kaldýran merhum
Menderes, milletimizin baðrýnda büyük bir yara olan, tek parti rejiminin
en büyük ayýplarýndan Türkçe Ezaný uygulamasýný kaldýrarak Anadolu'nun Ezan-ý Muhammedi'ye olan
özlemini gidermiþtir. Ülkenin ve milletin yararýna olan gidiþatýn önünü

týkamak isteyen vesayetçi odaklar
çeþitli yalan ve iftiralar ile 1960 yýlýnda, vesayetin namlusunu Çankaya
Köþkü'ne çevirmiþlerdir.
MÝLLETÝMÝZ DARBECÝLER
KARÞISINDA MÝLLET ÝRADESÝ
ÜZERÝNDE TAHAKKÜM
KURMAK ÝSTEYENLERÝN
OYUNLARINI BOZMUÞTUR
Millet iradesine savaþ açan, milli
ve manevi deðerleri yok etmeye çalýþan zihniyet, demokratik yollarla
seçilen yönetime antidemokratik
yöntemlerle el koyarak seçilmiþ yöneticileri tutuklamýþ, tiyatrovari yargýlamalar ile masum insanlarý hukuk dýþý þekilde daraðacýna göndermiþtir. Ýdam edilenler yalnýzca Baþbakan, Bakan, Milletin Vekilleri deðil
bilakis demokrasi ve milli iradeye
olan inançlarýyla Türk Milleti olmuþtur. Üzerinden yýllar geçse de vesayetçi odaklar varlýðýný devam ettire-

rek en son 15 Temmuz'da da benzer bir senaryoyu devreye sokmaya
çalýþmýþlardýr. Ancak Milletimiz darbeler ve darbeciler karþýsýnda liderimiz Recep Tayyip Erdoðan'ýn kararlý duruþuyla bu kez millet iradesi
üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarýný bozmuþtur. Millete
ve hizmete sevdalý kadrolar ile
Cumhurbaþkanýmýz, Genel Baþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan liderliðinde Türkiye, 15 Temmuz'da demokrasi düþmanlarýna en büyük
dersi vermiþtir. Adnan Menderes ve
yol arkadaþlarýnýn aziz hatýralarýnýn
yaþatýlmasý amacý ile milletin evlatlarýnýn yargýlanarak idam edildiði
Yassý Ada, ismi deðiþtirilerek "Demokrasi ve Özgürlükler Adasý" olmuþ, darbeci, vesayetçi odaklar ise
tozlu raflara gömülerek tarih olmuþlardýr. Adnan Menderes ve yol arkadaþlarýnýn aziz hatýralarý burada yaþatýlmaya devam edecektir."

DEVA'lý kadýnlar
Çorum'da nabýz yokladý
DEVA Partisi Kadýn Politikalarý Karadeniz Bölge Koordinatörü Melek Keleþ, Çorum'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.
DEVA Partisi Kadýn Politikalarý Karadeniz Bölge Koordinatörü Melek Keleþ, beraberinde DEVA Partisi Kadýn Kollarý Baþkaný Zehra Benli ve partili kadýn yöneticilerle
birlikte Çorum merkezde esnafýn ve vatandaþlarýn dertlerini dinleyip, partilerinin çözüm önerilerini anlattý.
Daha sonra heyet, iþ kadýnlarýndan
Semra Þahin 'in sahibi olduðu Solucan
Gübresi Üretim Tesisi'ni ziyaret ederek kadýnlarýn iþ hayatýndaki yeri ve yaþadýklarý
sýkýntýlara dair istiþarelerde bulundu.

MECÝTÖZÜ'NDE KADIN
ÇÝFTÇÝLERLE GÖRÜÞTÜLER
Ziyaretlerine Mecitözü Çitli köyünde devam eden heyet, çiftçi kadýnlarýn sorunlarýný dinleyerek DEVA Partisinin tarým eylem
planýndan bahsetti. DEVA Partisi Kadýn
Kollarý Baþkaný Zehra Benli, Çorum'da
yaptýðý ziyaretlerle ilgili þunlarý söyledi:
"Ýlimize gelen Bölge Koordinatörümüz
sayýn Melek Keleþ hanýmefendi ile, esnafýmýzýn, kadýnlarýmýzýn sorun ve sýkýntýlarýný
dinledik. DEVA Partisi olarak hazýrladýðýmýz eylem planlarýndan bahsettik. Kadýnlarýn istihdamdaki önemi ve verimliliðe olan
etkisi konusunda hemfikir olurken artan
maliyet, vergi ve giderlerin karþýsýnda çaresizlik içindeki mücadelelerine þahit olduk. Çünkü kadýn yaptýðý her iþte, kendini
kanýtlamak zorunda olduðu psikolojisi ile
baþladýðý için, pes etmek gibi bir seçeneðinin hiçbir zaman olmadýðýný biliyor. Bizler
de Deva Partisinde tamda bu nedenle bulunuyoruz, pes etmek bize göre deðil çünkü figüran deðil, söz sahibiyiz. Sandalyede
yer kaplayan deðil itiraz hakkýmýzý kullanan kadýnlarýz. Genel Baþkanýmýz Ali Babacan'ýn söylediði güzel bir söz ile yola çýktýk, 'Siyaset erkeklere býrakýlamayacak kadar ciddi bir iþtir'. Biz bu ýþýðýn peþinden
gitmeye, kadýnlarýn sesi olmaya, sorunlarýn çözümü olmaya ve genel baþkanýmýzýn
güvenini boþa çýkartmamaya söz verdik.
Yaptýðýmýz çalýþmalarda Ýl Baþkanýmýz Elvan Can Çabuk ve Çorum DEVA ekibine
desteklerinden dolayý teþekkür ediyorum."
(Zahide Yasemin Eðrigözlü)

"BU ÜLKEDE DARBELER
DÖNEMÝ ARTIK KAPANDI"
Ülkede darbeler döneminin artýk
kapandýðýný ve her türlü vesayete
karþý var olan mücadeleyi kararlýlýkla
sürdüreceklerinin altýný çizen Kartancý, "Demokrasimize ve irademize
düþman olan þer odaklarýný hiçbir zaman unutmayacaðýz. 27 Mayýslarýn,
12 Eylüllerin, 28 Þubatlarýn, 15 Temmuzlarýn Anadolu feraseti karþýsýnda
zavallý kalacaðýný, bu ülkede darbeler
döneminin artýk kapandýðýný, her türlü
vesayete karþý var olan mücadelemizi kararlýlýkla sürdüreceðimizi belirtiyor; demokratik ve müreffeh bir Türkiye'de yaþayabilmemiz için serden geçen Adnan Menderes, Fatin Rüþtü
Zorlu ve Hasan Polatkan baþta olmak
üzere tüm demokrasi þehitlerimizi
rahmetle anýyoruz. Demokrasimize
ve irademize düþman olan þer odaklarýný hiçbir zaman unutmayacaðýz"
ifadelerini kullandý. (Gizem Galatalý)

Elvan Can
Çabuk

'Dolar ve Euro
fýrladý, süper bono
çözüm olmayacak'
DEVA Partisi Ýl Baþkaný Elvan Can Çabuk, dövizde yaþanan yükseliþin Türk Lirasýnýn deðer kaybetmesinden kaynaklandýðýný belirterek hükümeti uyardý.
DEVA Partisi Ýl Baþkaný Elvan Can Çabuk, devam eden döviz kurundaki yükseliþle ilgili bir basýn açýklamasý yayýmladý. Enflasyona endeksli süper bonolarýn da artýk
iþlevsiz olduðunu vurgulayan Çabuk, "Dolar ve Euro'daki yükseliþ devam ediyor. Dolar/TL kuru bugün 16.40'un üzerini gördü.
Euro/TL'de ise 17.50 sýnýrý aþýldý. Piyasalardaki yaþanan dalgalanmaya bakýldýðýnda geçtiðimiz günlerde Hazine ve Maliye
Bakaný Nurettin Nebati'nin adeta harika bir
çözüm olarak müjdelediði Kur Korumalý
Mevduatlardan sonra yeni icat olarak duyurduðu Enflasyona Endeksli Süper Bonolar 'da artýk bir çözüm olmayacaktýr" þeklinde konuþtu. Elvan Can Çabuk, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi:
"Kabine Toplantýsý'nda Enflasyon Endeksli Bono veya benzeri bir ürün çýkacaðý
söylemleriyle geçtiðimiz akþam 15.70'lere
kadar gerileyen Dolar/TL, 2 gün dür yeniden yükseliþe geçti. 20 Aralýk saat 19.40'ta
Cumhuriyet tarihinin rekoru olan 18.162 TL
seviyesine ulaþan dolar kuru, AKP'li Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn konuþmasýnýn ardýndan yüzde 30'un üzerinde deðer kaybetmiþti.
Bugün dolarýn 16.40'i aþmasýyla Euro
da 17.50'in üstünü gördü. 2022 yýlýnda TL,
dolara göre %25 deðer kaybetti. 2022 yýlýnda aylýk enflasyon %4,81 ile %11,10 arasýnda. 2022 yýlýnda cari açýk son 4 yýlýn zirvesinde.
Dolar TL'de yukarý hareketin sürpriz deðil Cari açýða baktýðýmýzda ilk 4 ayda 30
milyar dolarlýk cari açýðý olan bir ülkeyiz.
Dönüp rezervlerine baktýðýmýzda ise 60
milyar dolar eksi deðerler taþýyan bir merkez bankamýz var. Hangi veriye baksak gayet sýkýntýlý bir tablo karþýmýzda.
Bütçe açýðý nisanda 50 milyar lira olmuþ. Oysa 2017 yýlýnda biz bu açýðý bir yýlda veriyorduk. Dolayýsýyla son kötüye doðru giden makro veriler haliyle kuru da yukarý doðru çekiyor.
Kurun yükselmesi sadece kendi içimizde kaynaklanan nedenlerden deðil. Amerikan Merkez Bankasý'nýn yanýna Avrupa
Merkez Bankasý'nýn da faiz artýrýmý döngüsüne girmeye baþlamasý bugün hem Euro'da hem dolarda yukarý çýkýþý doðurmuþtur. Bunu tutmak için geçtiðimiz günlerde
konuþulan süper bono da artýk bir çözüm
olmayacaktýr.
Çünkü kur korumalý mevduatýn (KKM)
ilk çýktýðý dönemdeki konjonktürle þimdiki
konjonktür arasýnda daðlar kadar fark var.
Daha fazla cari açýðýmýz var. Enerji maliyetlerimiz çok daha yükselmiþ durumda ve
hükümete olan güven çok daha aþýlmýþ bir
seviyeye geldi. Bu nedenle ben teknik olarak dolar kurunun yükseleceðini düþünüyorum. Bu yükseliþ 2021 yýlý Aralýk ayýndaki
zirve seviyeye geldiðinde yine bir faizli
ürün karþýmýza çýkacak. Fakat bu ürün
dertlere derman olacak mý bunu bekleyip
göreceðiz. Ama kuvvetle muhtemel bir çözüm getirmeyecek. Aynen KKM'deki gibi
AKP iki ya da üç ay zaman alacak. Ýþte bu
sefer satýn alacaðý zamanýn maliyeti Türk
halkýna çok daha fazla olacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý'nýn perþembe günü açýklayacaðý faiz kararý Tayyip Bey'in bugüne kadar yaptýðý
söylemlerin tersine bir kararýn çýkacaðýný
sanmýyordum zaten çýkmadý da. Yine pas
geçti. Kaldý ki artýrsa bile enflasyon oranýnýn yüzde 70 olduðunu düþünecek olursak
yapýlacak her artýrým kuru tutmakta baþarýsýz kalacaktýr" diye düþünüyorum.
SONBAHAR SIKINTILI GEÇECEK
Sonbaharýn çok sýkýntýlý geçecek gibi.
Kuru tutmak için faiz artýrmak zorunda kalýnacak ki bence kur (dolar) 18'e yaklaþtýðýnda AKP tekrar yeni bir ürünle karþýmýza
çýkýp burada kuru aþaðýya itmek için çok
daha yüksek bir faiz maliyetini halka yansýtarak. Bu kurun 20'li rakamlara gitmemesi
için Hazine'yi yine araya koyacaktýr diye
düþünüyorum.
SÜPER BONO NEDÝR?
Bono; devlet ve kurumsal firmalardan
yatýrýmcýlarýn sabit ya da deðiþken faiz
oranlarý ile belirlenen süre içerisinde kredi
almýþ olduðunu belirten bir belgedir. Bonolarýn bilinen ilk özelliði vadeleridir. Bononun
vadesi 2 aydan az ya da 12 aydan fazla
olamaz. Bonolar þirket ya da devlet tarafýndan çýkarýlýrlar. Þirket ya da devletlerin finansman ihtiyaçlarýnýn giderilmesini saðlama hedefiyle çýkarýlan bonolar, belirli bir
vadenin sonunda anaparaya eklenen faizle geri ödemesinin yapýlmasý bakýmýndan,
bankadan kredi kullanýlmasý ile ciddi benzerlik göstermektedir. Çok daha yüksek faiz oraný uygulanan bonoya süper bono adý
verilmektedir."
(Çaðrý Uzun)
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Eski devlet hastanesi bölgesinde yapýlan yýkým çalýþmalarýnda sona gelindi.
Projenin kýsa süre içerisinde ihale edilerek yapýmýna baþlanacaðý bildirildi.

YIKIM TAMAM,
iHALE YAKINDA
AK Parti Milletvekilleri Ahmet
Sami Ceylan ve Av. Oðuzhan Kaya,
Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca ile
görüþtü. Eski hastanenin yerine yapýlacak yeni hastanenin ihale sürecinin hýzlandýðý bildirildi.
AK Parti MKYK üyesi ve Çorum
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan,
Çorum Devlet Hastanesi yeni binasýnýn ihale sürecinde önemli bir
aþama kat edildiðini açýkladý.
Ceylan, Çorum'da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi'nin taþýnmasýyla birlikte
eski devlet hastanesinin bulunduðu
bölgede yeniden hastaneye ihtiyaç
duyulmasýyla birlikte harekete geç-

tiklerini hatýrlattý.
Özellikle de bölge sakinlerinden
gelen talepler ve saðlýk hizmetleri-

nin daha hýzlý bir þekilde yerine getirmesi konusunda duyulan ihtiyaca
karþýlýk vermek adýna çalýþmalar

yapýldýðýný anlatan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, bakanlýk tarafýndan yapýlan incelemeler neticesinde mevcut binalarýn depreme dayanýklý olmanýn belirlenmesinin ardýndan da yýkým kararý alýndýðýný dile
getirdi.
Yeni hastane yapýlmasý ve eski
binalardan bir blokta iyileþtirmeye
gidilmesiyle ilgili bakanlýðýn aldýðý
karar doðrultusunda da yýkým iþlemlerinin tamamlanmak üzere olduðunu kaydeden Milletvekili Ceylan, yeni bina yapýmý konusunu da
sýký bir þekilde takip ettiklerini söyledi.
Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oðuzhan Kaya, Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca'yý ziyaret ettiðini bildirdi. Ziyaret sýrasýnda Çorum'un saðlýk yatýrýmlarýný ele aldýklarýný anlatan Ceylan, özellikle
de eski Devlet Hastanesi'nin yeniden yapýlmasý için ihale süreciyle ilgili istiþarelerde bulunduklarýný vurguladý.
En kýsa sürede ihale iþlemi yapýlarak hastanenin yapýmýna baþlanacaðýnýn müjdesini veren Milletvekili Ceylan, diðer saðlýk yatýrýmlarý
konusunda da Çorum'a önemli kazanýmlar saðlandýðýnýn altýný çizdi.
Çorum'u bölgenin saðlýk merkezi haline getirme noktasýnda ilerlediklerini anlatan Ceylan, eski devlet
hastanesinin bitirilmesiyle birlikte
de saðlýk kuruluþu açýsýndan bölgenin en zengin ve kapsamlý ilinin Çorum olacaðýný kaydetti.
(Çaðrý Uzun)

Vali Mustafa
Çiftçi

'Fatih Sultan Mehmet
Ýstanbul'u fethederek
yeni bir çað açtý'
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Ýstanbul'un
Fethinin 569. yýldönümü nedeniyle bir mesaj yayýmladý.
Fatih Sultan Mehmet'in Ýstanbul'u fethederek Orta Çað'ý kapatýp yeni bir çað açtýðýný hatýrlatan Vali Mustafa Çiftçi, "Þanlý tarihimiz, millî birlik ruhuyla kazanýlmýþ eþsiz
nice zaferlerle doludur. Tarih sahnesinde
müstesna bir yere ve deðere sahip olan Ýstanbul'un fethi de bu dönüm noktalarýndan
birisidir. Sultan II. Mehmet; nice imparatorun, hakanýn, sultanýn hayallerini süsleyen
Ýstanbul'u 29 Mayýs 1453'te fethederek "Fatih" unvanýyla tarihteki yerini almýþtýr. Fatih
Sultan Mehmet, Ýstanbul'u fethederek karanlýk Orta Çað'ý kapatýp yeni bir çað açmýþ,
köklü medeniyetimiz ile insanlýk tarihine
damgasýný vurmuþtur. Peygamber efendimizin (S.A.S.) 'Ýstanbul elbet fethedilecektir.
Onu fetheden komutan ne güzel komutan,
Onu fetheden asker ne güzel askerdir.' müjdesine nail olmuþtur. Ak Þemsettin, Molla
Gürani gibi manevi þahsiyetlerin himayesinde mükemmel bir eðitim alarak, 'Ya ben Ýstanbul'u alýrým, ya Ýstanbul beni' diyerek
koyduðu büyük hedefi ilan etmiþ, sadece bir
þehir deðil ayný zamanda gönüller de fethetmiþtir. Kýtalara hükmeden aziz ceddimiz, gittiði yerlere gözyaþý, kin, nefret, haksýzlýk ve adaletsizlik deðil; hak, hukuk, insan haklarý, medeniyet ve hoþgörü götürmüþtür. Fethettiði yerleri yakýp yýkmamýþ,
hanlar, hamamlar, medreseler, köprüler ve
kervansaraylarla donatmýþ, Konstantin'in
þehri kýsa bir zaman içinde "Þehr-i Ýstanbul"
hâline gelmiþtir. Bu þanlý gün münasebetiyle, Peygamber Efendimiz'in (s.a.s.) methüsenâsýna nail olan Fatih Sultan Mehmet
Han'ý, vatan ve mukaddesat uðruna canlarýný feda eden fetih þehitlerimizi, fethin manevi önderlerini rahmet, minnet ve þükranla
anýyor, milletimiz ve vatanýmýz için her türlü
fedakârlýða katlanan ecdadýmýza Allah'tan
rahmet diliyorum" dedi.
(Haber Merkezi)

Hayýrsever vatandaþ,
evini TDV'ye baðýþladý
Çorum'da hayýrsever bir vatandaþ,
evini Türkiye Diyanet Vakfý'na (TDV)
baðýþladý.
Hayýrsever Rýza
Özkader, evini Türkiye Diyanet Vakfý
Çorum Þubesi'ne
baðýþladý. Hayýrsever Özkader'e Türkiye Diyanet Vakfý
tarafýndan "Teþekkür Belgesi" gönderildi. TDV'nin Teþekkür Belgesi'ni Özkader'e Ýl Müftüsü ve
TDV Çorum Þube
Baþkaný Muharrem
Biçer teslim etti.
Biçer, hayýr sahibine
ayrýca
Kur'an-ý Kerim hediye ederken "Rabbim baðýþýnýzý en
güzel þekilde kabul
buyursun" dedi.
(Sümeyra Özdoðan)

HGYD yönetimi Ahlatcý ile görüþtü
Geçtiðimiz günlerde genel kurulunu yaparak yeni yönetimini belirleyen Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD), AK
Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý'yý ziyaret etti.
HGYD Baþkaný Birkan Demirci ve Yönetim
Kurulu Üyeleri, AK Parti Ýl Baþkanlýðýna nezaket ziyaretinde bulunarak Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý ile bir süre sohbet etti.
Ahlatcý, ziyaretten duyduðu memnuniyeti
dile getirerek, güven tazeleyerek yeniden baþ-

kan seçilen Birkan Demirci ile derneðin yeni
yönetimini tebrik etti, baþarýlar diledi.
Ziyaret sýrasýnda yerel basýnýn sorunlarý, ülke ve Çorum gündemi ele alýnarak karþýlýklý
görüþ alýþveriþinde bulunuldu. HGYD Baþkaný
Demirci ise misafirperverliðinden ve yakýn ilgisinden dolayý Ahlatcý'ya teþekkür etti.
Ziyarette AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýlarý
Emre Turan ve Osman Aktý da hazýr bulundu.
(Çaðrý Uzun)

Belediye sezonu açtý
Çorum
Belediyesi
Fen Ýþleri Müdürlüðü'ne
baðlý ekipler þehrin muhtelif yerlerinde yeni yol
açma çalýþmalarýný ve
yol yapým çalýþmalarýný
sürdürüyor.
Yaz aylarýnýn yaklaþmasý ile birlikte yeni yol
açma ve mevcut yollarý
yenileme iþlerini hýzlandýrdýklarýný ifade eden
Belediye Baþkanvekili Ýsmail Yaðbat, "Geçtiðimiz
aylarda çalýþmalara baþladýðýmýz ve tamamlandýðýnda 3 bin 400 metre
uzunluðunda, 20 metre
geniþliðinde olacak Kuruçay Yolunda ekiplerimiz
yoðun bir mesai yapýyor.
Yine Ahçýlar 3. Cadde,
Binevler 96. Sokak ve
Sakarya 14. Sokakta
ekiplerimiz þehrimizi daha da güzel bir hale getirmek için aþkla çalýþýyor.
Çorum'umuzu daha ulaþýlabilir þehir haline getirmek için 2022 yýlý yaz sezonu boyunca planladýðýmýz yerlerde yol ve kaldýrým çalýþmalarýmýz devam edecek" dedi.
(Sümeyra Özdoðan)
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Minik baþkanlarýn talebi hayata geçirildi

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:15
05:07
12:42
16:40
20:08
21:52

TARiHTE BUGÜN
1919- Mustafa Kemal Paþa, Havza'dan, sivil ve asker yüksek memur ve komutanlýklara,
iþgallere karþý çýkýlan mitingler düzenlenmesini bildirdi.
1919- Ýstanbul'da tutuklanan Ýttihat ve Terakki ileri gelenleri, Malta'ya sürgüne gönderildi. Bu ilk kafilede 66 kiþi yer alýyordu. Sürgünler 20 Kasým 1920'ye kadar sürdü.
1928- Bakanlar Kurulu, Millet Mektepleri
açýlmasýný kararlaþtýrdý.
1953- Kore'de 28-29 mayýs savaþlarýnda
Türk tugayý 155 þehit verdi.
1954- Birleþmiþ Milletler Eðitim, Bilim ve
Kültür Örgütü (Birleþmiþ Milletler Eðitim, Bilim
ve Kültür Örgütü) en çok konuþulan diller arasýna Türkçe'yi de aldý.
1960- Milli Birlik Komitesi, Orgeneral Cemal
Gürsel'e MBK baþkanlýðýnýn yaný sýra, baþbakanlýk, milli savunma bakanlýðý ve baþkomutanlýk görevlerini de verdi. Orgeneral Gürsel
ayný gün asker ve sivil üyelerden oluþan bakanlar kurulunu açýkladý. Baþbakan Adnan
Menderes, Kütahya yolunda tutuklandý. Cumhurbaþkaný Celâl Bayar ve yedi bakanýn Silahlý Kuvvetler gözetiminde olduðu açýklandý.
1992- Türkiye ile Nahçývan'ý birbirine baðlayan Ümit Köprüsü hizmete girdi.
1999- 57'nci hükümet kuruldu. MHP, DSP
ve Anavatan Partisi'nden oluþan koalisyon
hükümetinde Baþbakan Bülent Ecevit oldu.
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Ýmtiyaz Sahibi: Mahmut

YIL: 5 / SAYI: 2107

Emin SÖYLEMEZ

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr

Ömer Faruk SÖYLEMEZ

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

Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

Ali Ceylani KOLAÇ

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

kep:
mahmutemin.soylemez@hs01.kep.tr

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

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

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

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

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

Çorum'da 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramý
kutlama etkinlikleri kapsamýnda
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'dan koltuðu devralan
Cumhuriyet Ortaokulu öðrencileri Eymen Yazýcý ve Buðlem Þahin'in talepleri yerine getirildi.
Çorum Belediyesi, Etik Haftasý
kutlama etkinlikleri kapsamýnda
Cumhuriyet Ortaokulu'nda çocuk
þenliði gerçekleþtirdi.
Cumhuriyet Ýlkokulu öðrencileri Eymen Yazýcý ve Buðlem Þahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramý'nda Çorum
Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'dan bir süreliðine baþkanlýk
görevini devralan iki öðrenci,
okullarýnda çocuk þenliði yapýlmasýný istemiþti. Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn talimatýyla öðrencilerin bu talebini
yerine getirerek, Etik Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Cumhuriyet Ortaokulu'nda çocuk þenliði
gerçekleþtirildi.
Okul bahçesinde gerçekleþen programda Çorum Belediyesi Tiyatro Kulübü tarafýndan animasyon gösterisi sergilendi, öð-

rencilere pamuk þeker ikram
edildi. Okul öðrencilerinin de çeþitli gösterilerle sahne aldýðý
programda renkli görüntüler ortaya çýktý. Cumhuriyet Ortaokulu

öðrencileri Eymen Yazýcý ve
Buðlem Þahin, isteklerini gerçekleþtiren Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn'a teþekkür etti.
(Sümeyra Özdoðan)

VELÝPAÞA HANI TEFRÝÞAT MALZEMESÝ ALIMI
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Velipaþa Haný Tefriþat Malzemesi Alýmý mal alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alýnacaktýr. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN
: 2022/529542
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
b) Adresi
: Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100
Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 364 2250810/1452 - 364 2125571
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanýlarak indirilebileceði
internet sayfasý
2-Ýhale konusu mal alýmýn
a) Adý
: Velipaþa Haný Tefriþat Malzemesi Alýmý
b) Niteliði, türü ve miktarý
: Çepni Mahallesi 313 Ada, 9 Parsel'de bulunan ve
Belediyemizce Restorasyonu yaptýrýlan tarihi Veli Paþa Haný binasý kafeterya bölümünde kullanýlmak üzere
8 Kalem Tefriþat Malzemesi Alýmý
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný
içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer
: Çepni Mahallesi 313 Ada , 9 Parsel'de bulunan Veli
Paþa Haný
ç) Süresi/teslim tarihi
: Ýhale konusu Malzemeler sözleþmenin imzalanmasýný
takip eden günden itibaren 45(Kýrkbeþ ) takvim gün
içinde Etüd ve Proje Müdürlüðü ve Destek Hizmetleri
Müdürlüðü'nün oluþturacaðý Muayene ve Kabul Komisyonu tarafýndan teslim alýnacaktýr.
d) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþmenin imzalanmasýndan itibaren iþe
baþlanacaktýr.
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.06.2022 - 11:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý / Turgut Özal Ýþhaný /
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Konferans Salonu / Yeniyol Mah. Gazi 4. Sokak No : 4/310
Kat :4 / ÇORUM
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý unsurlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kiþilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklýk oranlarýna (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularýna iliþkin bilgiler idarece EKAP'tan alýnýr.
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarýn, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn
çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucunda, üzerine ihale yapýlan istekli ile birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Teklif fiyatý ihale komisyonu tarafýndan aþýrý düþük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci
maddesine göre açýklama istenecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1629659

BOZA
BOZA NEDÝR?
Boza darý adlý bitkiden yapýlan koyu
bir kývamda olan ve açýk bal renginde
oldukça besleyici ve ferahlatýcý bir içecek türüdür. Ýçerisinde az miktarlarda
alkol da bulunmaktadýr. Genellikle kýþ
aylarýnda tüketilen boza darý bitkisinin
ardýndan su ve þeker de ilave edilerek
hazýrlanmaktadýr.
Eski yýllarda ülkemizde daha çok
tüketilen boza, hatta kýþ aylarýnda arkadaþ ve aile gruplarý evde yada bire
ortamda toplanarak boza sohbetleri
yapýlýrdý.Bu popülaritesi günümüzde
az da olsa hala devam etmektedir. Mayalý gýda bakterilerinin rahatlýkla yaþayabileceði ortamlar olan boza içeceðini
muhafaza etmek oldukça önemlidir. Bu
lezzetli içecek elde edildikten en kýsa
sürede tüketilmesi ve fazla zamanlar
muhafaza edilmemesi gerekmektedir.
Ancak belirli þartlar ve önlemler altýnda
muhafaza edilebilmektedir.
BOZA NASIL YAPILIR?
Boza yapabilmek için ilk olarak darý
bitkisi deðirmende öðütülerek kepeði
elde edilir. Elde edilen darý kepeði geniþ bir kazanda su ile birlikte koyu kývama gelinceye kadar kavrulur. Kavrulduktan sonra elekten geçirilerek öz haline getirilir.
Bu hale gelen boza, eski boza veya
hamur mayasý ile mayalandýrýlarak serin bir yere býrakýlýr. Mayalandýktan
sonra asil özelliði olan ekþimsi tadý alabilmesi için þeker ilave edilir.
Soðuk ortamlarda tutulmadýðý taktirde 4 günden fazla bekletilirse bozulur. Hammade olarak bakýrdan elde
edilen bardaklar, tabaklar ve kazanlarda saklanmamalýdýr. Bakýr bozanýn bozulmasýný saðlamaktadýr. Bu sebeple
mermer küpler veya cam sürahilerde
bekletilmelidir ve cam bardaklar ile servis edilmelidir.
BOZA FAYDALARI
- A vitamini, B6 vitamini, B12 vitamini, C vitamini ve E vitamini açýsýndan
oldukça zengindirler.
- Ýçerisinde birçok besin ögelerini
bol miktarda bulundurduðundan sývý
ekmek olarak da adlandýrýlmaktadýr.
- Baðýrsak florasýný düzenler ve mide bezlerinin faaliyetini arttýrýr.
- Yüksek miktarda enerji kazanmamýzý saðlar. 1 litresinde yaklaþýk 1000
kalori ihtiyacý saðlar. Özellikle fiziksel
güç gerektiren iþlerde çalýþan kiþilere
tavsiye edilmektedir.
Bu ferah ve oldukça besleyici içeceðin bozulduðunu üzerinde kabarcýklar oluþturmaya baþladýðýnda anlaþýlmaktadýr.

ASPÝR NEDÝR?

Aspir, papatyagiller familyasýndan,
80-100 cm boyutunda, sarý, beyaz, kýrmýzý ve turuncu çiçekler açan bir bitkidir. Ana vataný Arabistandýr. Kuraklýða
dayanýklý, kendiliðinden oluþan bitkidir.
ASPÝRÝN FAYDALARI
- Kolestrol ve kan þekerini dengeler.
- Baðýþýklý sistemini güçlendirir.
- Kilo vermeye yardýmcý olur.
- Adet kanamalarýný kolaylaþtýrýr.
- Romatizma aðrýlarýna karþý etkilidir.
- Mideyi kuvvetlendirir.
- Dinçlik verir, cinsel isteði arttýrýr.
- Aspirin hastalýklarýn tedavisinin
yanýnda renkli çiçekleri gýda ve kumaþ
boyasýnda da kullanýlýr. *Tohumlarýnda
%35-40 yað bulunur. Bu yaðlar yemek
yað olarak da kullanýlýr. Ayrýca bu yað
biyoyakýt olarak da kullanýlýr.
- Bu bitkinin yaðý, çayý ve posasý
hem hastalýklara hem de vitamin depolama açýsýndan faydalý bir bitkidir. Biyoyakýt yaðýndan kalan küspesinde ise
ortalama %25 protein vardýr.
ASPÝR ÇAYI NASIL YAPILIR?
1 çay kaþýðý çiçeði 1 su bardaðý sýcak suya atýp kaynamasýný bekleyiniz.
10 dakika demini aldýktan sonra kullanýma hazýrlayabilirsiniz.
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Güreþte Enes Kavlu,
Türkiye Þampiyonu!
Bursa'da devam eden U-15 kategorisi Serbest Güreþ Türkiye Þampiyonasý'nda mücadele
eden Enes Kavlu, Türkiye birincisi olarak altýn
madalya kazandý.
Final maçýnda Sancaktepe Belediye Spor
Kulübü Sporcusu Yasin Uzun karþýsýnda 10-1
galip ayrýlarak Türkiye þampiyonu olan Belediye

Ýskilipspor Güreþ Takýmý Sporcusu Enes Kavlu,
16-19 Temmuz tarihinde Hýrvatistan'ýn Zagreb
kentinde düzenlenecek Avrupa güreþ þampiyonasýnda ülkemizi temsil etme hakký kazandý.
Þampiyonada ter döken bir diðer Belediye Ýskilipspor Güreþ Takýmý sporcusu Samet Aslan'da
Bronz madalya maçýnda rakibine yenilerek Tür-

kiye Beþincisi oldu.
Alpaslan Türkeþ'in, 'Türk devletinin yenilmez,
zinde hayat gücü ve Türk milletinin teminatý ve istikbali gençliktir' sözünü hatýrlatan Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük, "Cennet mekan Baþbuðumuzun sözlerini ilke edinerek Türk gençliðine
yaptýðýmýz destekler sonrasý baþarýlý olmaya devam ediyoruz. Bursa'nýn Yýldýrým Ýlçesi'nde düzenlenen U-15 Türkiye þampiyonasýnda, altýn
madalya alarak Türkiye Þampiyonu olan Belediye Ýskilip Spor Güreþ takýmý sporcumuz Enes
Kavlu'yu, Türkiye Beþincisi olan Samet Aslan'ý ve
milli antrenörümüz Adem Uysal'ý tebrik ediyorum.
Baþarýlarýnýn devamýný diliyorum" dedi.
(ÝHA)

Yalçýn'dan Adana
Demirspor'a ziyaret
Çorum Futbol Kulübü'nün yeni baþkaný
Oðuzhan Yalçýn, Adana Demirspor Kulübü
Baþkaný Murat Sancak'ý ziyaret etti.
Yeni yönetimle birlikte Çorum FK'da baþkanlýk görevine getirilen Oðuzhan Yalçýn, dün
Adana Demirspor Kulübü Baþkaný Murat
Sancak'ý Ýstanbul'daki ofisinde ziyaret etti.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Murat Sancak, Yalçýn'a yeni görevinin hayýrlý olmasýný dileyerek baþarýlar diledi.
Oðuzhan Yalçýn, Murat Sancak'a Çorum
FK formasý armaðan etmeyi de unutmadý.
(Abdulkadir Söylemez)

Þampiyon güreþçilerden
Abdullah Kodek'e ziyaret
Fransa'da yapýlan Okul Sporlarý
Olimpiyatlarý'nda ülkemizi temsil eden
Uður Yýlmaz dünya üçüncüsü, Hamza
Ali Küçük ise Zafer Turnuvasý þampiyonu oldu.
Okul Sporlarý Olimpiyatlarý Fransa'da gerçekleþtirildi. Türkiye'yi temsil
etmek üzere olimpiyatlara katýlan Çorum Spor Lisesi öðrencisi Uður yýlmaz,
65 kg kategorisinde dünya üçüncüsü
olara göðsümüzü kabarttý.
80 kg kategorisinde yarýþan Hamza
Ali Küçük ise Zafer Turnuvasý'nda turnuva þampiyonu oldu.
Þampiyon sporcular, Ýl Milli Eðitim
Müdürü Abdullah Kodek'i ziyaret etti.

Sporcularý kutlayan Ýl Milli Eðitim Müdürü Abdullah Kodek, "Fransa'da yapýlan Okul Sporlarý Olimpiyatlarý'nda Spor
Lisesi öðrencilerimizden 65 kg'da Uður
Yýlmaz Dünya üçüncüsü, 80 kg'da Hamza Ali Küçük Zafer Turnuvasý Þampiyonu olmuþtur. Þampiyonada derece elde
eden öðrencilerimizi tebrik eder olimpiyatlarda Milli Takýmýmýzýn antrenörlüðünü yapan Ýsmail Bülent Tuzcu, okul müdürü Murat Terlemez ve öðretmenlerimize teþekkür ederiz. 15-19 Haziran tarihlerinde Ýtalya'da yapýlacak Avrupa Þampiyonasý'nda milli takým adýna güreþecek sporculara baþarýlar diliyoruz" þeklinde konuþtu. (Abdulkadir Söylemez)

HÝTÜ gençlerinin atölye
çalýþmalarý görücüye çýktý
Hitit Üniversitesinde Meslek
Yüksekokullarý Mesleki Bilim Þenliði etkinliði düzenlendi.
Meslek Yüksekokullarý Kampüsünde düzenlenen þenliðin açýlýþýna, Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Halil Ýbrahim Þimþek,
meslek yüksekokullarý müdürleri,
akademik ve idari personel ile öðrenciler katýldý.
Þenliðin açýlýþ konuþmasýný yapan Teknik Bilimleri Meslek Yüksekokullarý Müdürü Doç. Dr. Faruk
Maraþlýoðlu, eðitim öðretim döneminde öðrencilerin atölye çalýþmalarýnda ortaya çýkardýðý ürünleri
sergilemek amacýyla böyle bir etkinliði düzenlediklerini söyledi.
"GELENEKSEL HALE
GETÝRMEYÝ PLANLIYORUZ"
Bu yýl ilk kez düzenledikleri
Mesleki Bilim Þenliði etkinliðini, ilerleyen dönemde geleneksel hale getirmeyi planladýklarýný bildiren Doç.
Dr. Maraþlýoðlu, "Mesleki þenlik organizasyonumuzda atölye uygulamalarý var, çeþitli sergiler, sportif faaliyetlerimiz var. Bunun yanýnda
canlý performans olarak bazý hocalarýmýzýn sunacaðý müzikal gösteriler var. Yine AFAD'ýn uygulamalarý
olacak" diye konuþtu.
Þenliðe, Çorum'daki meslek liselerinde eðitim gören öðrencileri
de davet ettiklerini anlatan Doç. Dr.
Maraþlýoðlu, "Bu þenlik sayesinde,
bizim öðrenci potansiyelimiz açýsýndan büyük önem arz eden Çorum'daki meslek liselerine de üniversitemizi, programlarýmýzý tanýtmýþ olacaðýz" ifadesini kullandý.
Meslek Yüksekokulundan 16
programýn, þenliðimize katký saðladýðýný belirten Doç. Dr. Maraþlýoðlu,
"Þenliðin düzenlenmesinde emeði
geçen hocalarýmýza, öðrencilerimize teþekkür ediyorum" dedi.

Alkol ve
sigaraya vergi
zammý geldi
Resmi Gazete'de yayýnlanan karara göre, alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi oraný artýrýldý.
ÖTV artýþ oraný alkollü içeceklerde yüzde 25, sigarada ise
yüzde 10 oldu.
Alkollü içecekler ve sigara
ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oraný artýrýldý. Alkollü içeceklerde ÖTV artýþ oraný
yüzde 25 olurken sigarada
ÖTV artýþ oraný yüzde 10 oldu. Karar, Resmi Gazete'de
yayýnlandý.

"GENÇLERÝMÝZÝ
YÜREKLENDÝRMEYE
ÇALIÞIYORUZ"
Meslek Yüksekokullarý Koordinatörü ve Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zekeriya Iþýk da meslek yüksekokullarýnda, bir sac ayaðýný mesleki diðer
sac ayaðýný deðerler eðitiminin
oluþturduðu bir eðitim öðretim vizyonunu önemsediklerini, bunun yaný sýra dersler kapsamýnda atölyelerde bir takým etkinlikler yaptýklarýný söyledi.
MYO öðrencilerini sanayiye,
ofislere gönderip oradaki bilgi tecrübelerini almalarýný saðlamaya yönelik çalýþmalarla birlikte reel sektö-

rün bilgi birikimini de kampüse taþýmaya gayret ettiklerini anlatan Doç.
Dr. Iþýk, "Bazen de bizzat atölye çalýþmalarýyla yaptýðýmýz ürünleri sizlere teþhir etmeye, böylece gençlerimizi yüreklendirmeye, teþvik etmeye çalýþýyoruz. Mesleki Bilim
Þenliði bu amaçla düþündüðümüz
program oldu" þeklinde konuþtu.
Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan,
sergi alaný gezildi. Öðrencilerin eðitim-öðretim yýlý boyunca atölye çalýþmalarýnda ürettikleri eserlerin beðeniye sunuldu.
Ayrýca þenlikte öðrenciler, çeþitli
oyunlar, müzik ve eðlence etkinlikleriyle birlikte gönüllerince eðlenme
fýrsatý buldu.
(Gizem Galatalý)

1 LÝTRE RAKININ
VERGÝSÝ 64 LÝRA ARTTI
Bir litre rakýda ÖTV tutarý
481,98 TL'den 602,48 TL'ye
yükseltildi. 1 litre rakýnýn vergisi 64 TL artarken, 70'lik rakýda
vergi artýþý 45 TL oldu.
1 PAKET SÝGARANIN
VERGÝSÝ 1,69 LÝRA ARTTI
Sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarý 0.78 TL
oldu. Böylece bir paket sigaradan alýnan ÖTV 1.69 TL arttý.
TEMMUZ-ARALIK
DÖNEMÝNDE ÜFE
ARTIÞI YOK
Temmuz-Aralýk 2022 döneminde sigara ve alkollü içeceklere yapýlmasý muhtemel
yüzde 60'a yakýn ÜFE güncellemesi olmayacak.
(Haber Merkezi)

BUGÜN
YAREN
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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YÖRESEL YEMEKLER

LEZZETTE YARIÞTI
Çorum Belediyesi, yöresel yemeklerin gelecek nesillere aktarýlmasý amacýyla 21-27 Mayýs Türk
Mutfaðý Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Unutulmaya Yüz Tutmuþ Çorum Yemekleri Yarýþmasý düzenledi.
Yarýþmaya katýlan yarýþmacýlar, birbirinden güzel yöresel yemekleri jürinin beðenisine sundu.
Tarihi Velipaþa Haný'nda gerçekleþtirilen Unutulmaya Yüz Tutmuþ
Çorum Yemekleri Yarýþmanýn açýlýþý
sabah saatlerinde yapýldý. Çorba, et
yemekleri, hamur iþleri ve tatlý olmak üzere dört farklý kategoride
gerçekleþtirilen organizasyondan
yarýþmacýlar akþam saatlerine kadar birbirinden güzel Çorum yemeklerini jürinin beðenisine sundu.
Jüri deðerlendirmelerinin tamamlanmasýnýn ardýndan ödül törenine geçildi. Törene, Belediye Baþkanvekili Ýsmail Yaðbat, Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn
eþi Feyza Aþgýn, Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak ile yarýþmacýlar katýldý.
Ödül töreninde konuþan Belediye Baþkanvekili Ýsmail Yaðbat,
"Yapmýþ olduðumuz bu yarýþma gelecek yýllarda büyüyerek devam
edecek. Bu tarihi handa yöresel yemeklerimizin sergileneceði nezih bir
restoran da yer alacak. Gelecek ve
þimdiki neslin geleneksel ve saðlýklý
yemeklerimizi öðrenmesini amaçlýyoruz; obezite baþta olmak üzere
birçok saðlýk sorununa sebebiyet
veren fast food gibi saðlýksýz bes-

lenme þekillerinin de
önüne bu þekilde geçebileceðimizi ümit ediyoruz. Sabahýn erken saatlerinden
beri hünerlerini sergilemek için
emek harcayan tüm katýlýmcýlara ve
yine erken saatlerden bu yana birbirinden güzel yemekleri deðerlendiren kýymetli jürimize teþekkür ediyorum. Dereceye giren katýlýmcýlarýmýzý gönülden kutluyorum" dedi.

Singer ikinci, Hatice
Atak üçüncü. Hamur iþleri kategorisinde yarýþan
Selma Özbek birinci, Fatih
Ayhan ikinci, Elif Sarý üçüncü.
Çorbalar ve aþlar kategorisinde
yarýþan Nurdan Kepçe birinci, Nil-

gün Gürkeskin ikinci, Emine Aliçeþme üçüncü. Tatlý kategorisinde ise
Leyla Dað birinci, Emine Kara ikinci,
Yeliz Akkaya Türkal üçüncü.
Her kategori için birincilere 3 bin
TL, ikincilere 2 bin TL, üçüncülere ise
bin TL ödül verildi. (Gizem Galatalý)

ÖDÜLLER SAHÝPLERÝNÝ BULDU
Et yemekleri kategorisinde yarýþan Haným Saðlam birinci, Ayþe

Ahlatcý yatýrýmlar
için Ankara'da
Araç tarlaya uçtu:
Bir ölü, beþ yaralý
Sungurlu ilçesinde kontrolden çýkan hafif ticari araç tarlaya
uçtu. Kazada 1 kiþi hayatýný kaybederken, 2'si çocuk 5 kiþi de
yaralandý.
Kaza, Sungurlu-Çorum karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Naci
Çýtak (56) yönetimindeki 05 AAN
794 plakalý hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi sonucu, ayný istikamette seyir halinde olan Sabri
Özgün yönetimindeki 60 ES 166
plakalý otomobile çarptýktan sonra tarlaya uçtu. Kazayý gören diðer sürücüler durumu itfaiye, polis ve saðlýk ekiplerine haber ver-

di. Kýsa sürede olay yerine gelen
Sungurlu Belediyesi Ýtfaiye ekipleri, takla atarak tarlaya uçan hafif ticari araçta sýkýþan yaralýlarý
araçtan çýkardý.
Kazada sürücü Naci Çýtak ile
araçta yolcu olarak bulunan Aysel Çýtak (56), Hira Nur Gül (5),
Elif Mina Gül (1), Faruk Koray
Gül (31) ile Eda Gül (29) yaralandý. Ýlk müdahalesi olay yerinde yapýlan yaralýlar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine
kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
Durumu aðýr olan Aysel Çýtak,
doktorlarýn tüm müdahalesine
raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Kazayla ilgili olarak
baþlatýlan soruþturmanýn devam
ettiði öðrenildi.
(ÝHA)

AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý,
Çorum için hazýrlanan yatýrým projeleriyle ilgili Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleþtirdi.
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, ilk olarak
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Vedat Bilgin'i
ziyaret etti.
Çorum'a yönelik çalýþmalarla ilgili istiþarelerde
bulunduklarýný belirten Ýl Baþkaný Ahlatcý, verimli
bir ziyaret gerçekleþtirdiklerini belirterek gösterilen
ilgi ve alakadan dolayý Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Vedat Bilgin'e teþekkür etti.
AK Parti Grup Baþkaný Naci Bostancý ile ziyaretlerine devam eden Ahlatcý, Devlet Su Ýþleri
(DSÝ) Genel Müdürlüðüne atanan hemþehrimiz
Prof. Dr. Lütfi Akca'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Yeni görevinin hayýrlý olmasýný dileyen Ahlatcý, Çorum'da yürütülen çalýþmalar hakkýnda da
bilgiler verdi.
Ziyaretleri kapsamýnda Yargýtay Baþkanlýðýnda
görev yapan Mehmet Akif Öndaþ ve Salim Çevik
ile görüþen Ahlatcý; misafirperverliklerinden dolayý
teþekkür etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaretlerine
devam eden Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, AK Parti
Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK
Parti Çorum Milletvekili Oðuzhan Kaya ve AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yýlmaz Gürel ile mecliste görüþtü.
Programý kapsamýnda yaptýðý ziyaretlerden
memnun ayrýldýklarýný ifade eden Ahlatcý, destek
veren herkese teþekkür ederek, "Çorum ve ilçelerinin her þeyin en iyisi ve en güzeline layýktýr. Hizmette sýnýr tanýmayan AK Parti'nin daha güzel hizmetleri de þehrimize getireceðinden hiç þüphemiz
yoktur. Bu minvalde ziyaretlerimize bundan sonrada devam edeceðiz. AK Parti'nin birer neferleri olarak ilk günkü heyecan, azim ve inançla hizmet etme sorumluluðunun idraki ile birlik ve beraberlik
içerisinde çalýþmaya devam ediyoruz. Çorumumuz
için hep birlikte ne yapsak azdýr" dedi.
Ziyaretlerinde Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý'ya, Alaca
Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Þaltu, Ziraat Odasý
Baþkaný Mehmet Sayan ve AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Murat Günay da eþlik etti. (Gizem Galatalý)

