Milli takým sporcularýndan

MADALYA SÖZÜ
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet
Sami Ceylan, Çorum'da kamp yapan Down
Sendromlu masa tenisi ve atletizm milli takým
sporcularýný ziyaret ederek Çekya'da yapýlacak olan
Dünya Masa Tenisi ve Atletizm Þampiyonasý için
baþarýlar diledi. Ziyarette özel sporcular Milletvekili
Ceylan'a Milli Takým formasý hediye ederek madalya ile döneceklerinin sözünü verdi. 7’DE

Ada Baby SPA
dualarla açýldý
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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Anne ve babalarýn gönül rahatlýðý ile bebeklerini emanet
edebilecekleri, son nesil teknoloji ile üretilmiþ jakuziler ile
bebeklere keyifli ve konforlu zaman geçirme fýrsatý sunan ADA
Baby SPA Merkezi, Bahçelievler Mahallesindeki Vali Konaðý'nýn
arkasýnda bulunan 6. Sokak'ta açýldý. Bebeklerin kas ve iskelet
sistemlerini dengeli olarak geliþtirmeyi hedefleyen Ada Baby
SPA'da 0-36 ay arasý tüm bebeklere hizmet veriliyor. 8’DE

HITU'de mezuniyet coþkusu
Kedi ve köpeklerde
yaygýn beslenme
hatalarý anlatýldý
Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda
Alfa Cat sahibi Fýrat Yýldýz tarafýndan
organize edilen konferansta konuþan
Uludað Üniversitesi Hayvan Beslenme
ve Beslenme Hastalýklarý Ana Bilim Dalý
Öðretim Üyesi Prof. Dr. Gülay Deniz,
kedi ve köpeklerin beslenmeleri konusunda yaygýn olarak yapýlan yanlýþlarý
dinleyicilerle paylaþtý. 6’DA

Hitit Üniversitesi tarafýndan düzenlenen
mezuniyet töreninde
konuþan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ali Osman Öztürk,
"Hedefimiz, sahip
olduðumuz bilgi ve birikimlerle, milletimizin
her bir ferdine dokunmak, fayda saðlamak
ve geleceðimizi
saðlam temeller
üzerinde inþa etmektir" dedi.Konuþmalarýn
ardýndan üniversiteyi
dereceyle bitiren
öðrencilere diplomalarý protokol üyeleri
tarafýndan verildi.
- HABERÝ 5’TE

SINAVA GiREN
ÖÐRENCiLERE VE
VELiLERiNE JEST

Süpürme Operasyonu:

66 gözaltý

Güvercinlere çocuk
gibi bakýyorlar

Ankara Emniyet Müdürlüðü Narkotik
Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü
ekiplerince uyuþturucu çetelerine yönelik aralarýnda Çorum'un da bulunduðu
6 ilde Ankara merkezliyapýlan "Süpürme Operasyonu" sonucunda 66 þahýs
yakalanýrken çok miktarda uyuþturucu
madde ve silah ele geçirildi. 3’TE

Osmancýk ilçesinde, güvercin sevdalýlarý hafta sonlarý bir araya gelerek, sohbetlerini bu kuþ türü üzerine yapýyor.
Daha çok oyunuyla ön planda olan güvercinleri tercih eden kuþçular Çorum
Çýplaðý, Ankara ve Mardin taklacý ýrklarýný da kendileri yetiþtiriyor. 2’DE

ÇOROBOT Takýmý,
Robot Yarýþmasý'nda
Çorum Belediyesi, hafta sonu gerçekleþen YKS sýnavý öncesinde öðrencilere su
ikramýnda, sýnav salonunda bulunan öðrencisini bekleyen velilere de dondurma
ikramýnda bulundu. Sýnav giriþ belgesini çýkartamayan, sýnava yetiþmekte güçlük çeken öðrencilere de Çorum Belediyesi zabýta ekipleri yardýmcý oldu. 2’DE

Þanlýurfa GAP Arena Spor
Salonu'nda gerçekleþen, 12 farklý
kategoride 9 ülkeden ortaokul, lise
ve üniversite öðrencilerinin yarýþtýðý
14. MEB Uluslararasý Robot
Yarýþmasýnda, Çorum ekibi yaptýklarý
ÇOROBOT 19 robotuyla yarýþmayý
11'inci sýrada tamamladý. 8’DE

YENÝDEN REFAH PARTÝSÝ GENEL BAÞKANI FATÝH ERBAKAN, ÇORUM'DA KONGREYE KATILDI.

Meydan'da Grup
Ýmera rüzgarý
Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen yaz konserlerinin bu haftaki
konuðu olan Grup Ýmera,Kadeþ Barýþ
Meydaný Karadeniz ezgileriyle þenlendirdi. Çorum Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, konser sonunda
sanatçýlara çiçek verdi. 8’DE

JANDARMADAN BAZ ÝSTASYONU
FARELERÝNE OPERASYON 3’TE

Erbakan: Ýslam alemi tüm ezilenler ve
mazlumlar milli görüþ iktidarýný özledi

Yeniden Refah Partisi Genel Baþkaný Dr. Fatih Erbakan, partisinin Çorum Ýl Kongresi'nde
yaptýðý konuþmada partililere seslendi. "Bizim sadece seçmenlerimizi yok Refah Partisi olarak inananlarýmýz var, Erbakan hocamýz ne diyordu 'Eðer inanýr ve çalýþýrsak
Allah bize yardým eder, Allah bize yardým
ederse kimse bize galip gelemez' diyordu. Her geçen gün güçlenerek gümbür
gümbür iktidara yürüyoruz" dedi. 4’TE
Fatih Erbakan

"ÜRETÝCÝNÝN MAÐDURÝYETÝ
GÝDERÝLMELÝ"
4’TE

"TÜRKÝYE'DE GELÝR EÞÝTSÝZLÝÐÝ
GÝDEREK ARTIYOR" 4’TE

ERDOÐAN'DAN TEÞKÝLATA
'SEÇÝM' MESAJI 5’TE
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AGD yaz etkinlikleri
20 Haziran'da baþlýyor
Anadolu Gençlik Derneði
(AGD), yaz tatilinde Çorum'da
etkinlikler düzenleyecek. Etkinlikler bu yýl 20 Haziran-28
Aðustos tarihleri arasýnda yapýlacak.
Öðrenciler yaz etkinlikleri
boyunca,
akaid,
ilmihal,
Kur'an-ý Kerim, adab-ý muaþeret, çevre bilinci ve ilk yardým
gibi konularda birbirinden farklý
konularla ilgili dersler alacak,
akýl ve zekâ oyunlarý, sosyal
aktiviteler, izcilik ve eskilere götürecek olan sokak oyunlarý gibi faaliyetlerle de eðlenecek.

TÜED Genel
Baþkaný
Kazým Ergün

‘En düþük emekli
aylýðý asgari ücret
seviyesine getirilmeli’
Türkiye Emekliler Derneði (TÜED) Genel
Baþkaný Kazým Ergün, 1,5 milyon emeklinin
en düþük emekli aylýðý olan 2 bin 500 lirayla
geçinmeye çalýþtýðýný belirterek, en düþük
emekli aylýðýnýn asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istedi. Ergün, memur ve memur
emeklilerinin ek göstergesinde yapýlan 600
puanlýk artýþtan memnuniyet duyduklarýný
ifade ederek, düzenlemenin emekli aylýklarýnda yaklaþýk 1350 lira, emekli ikramiyesinde ise ortalama 40-50 bin lira artýþ saðlayacaðýný vurguladý.
SSK ve Bað-Kur emeklilerinin düþük kalan aylýklarýnýn benzer þekilde artýrýlmasýný ve
2000 yýlý sonrasý emekli olanlara intibak verilmesini isteyen Türkiye Emekliler Derneði Genel Baþkaný Kazým Ergün, þunlarý söyledi:
"Memur emeklileri ile SSK ve Bað-Kur
emeklileri arasýndaki emekli aylýðý makasý
her geçen yýl artýyor. Memur emeklileri toplu
sözleþme zammýnýn yanýnda ek zam ve
gösterge artýþý gibi imkanlardan yararlanýrken, SSK ve Bað-Kur emeklilerinin aylýklarý
sadece enflasyon oranýnda artýyor. Emekli
aylýklarýnda eþitliðin saðlanmasý için intibak
yapýlmalý, aylýklara yapýlan yüzdeli zamlar
aylýðý düþük olanlarýn aleyhine bir uygulamaya dönüþtüðü için seyyanen zamlar yapýlmalý ve milli gelir artýþýndan emeklilere
pay verilmeli."

"ÖÐRENCÝLER
EÐLENEREK
ÖÐRENECEK"
Yaz etkinlikleri ile ilgili bilgi
veren AGD Çorum Ortaokullar
Komisyonu Baþkaný Musab
Özkan, "Öðrencilere severek,
sevdirerek ve eðlendirerek öðretmek çok önemlidir. Eðitimlerin ardýndan öðrencilerimizin
eðlenebileceði etkinlikler yer
alacaktýr.
Öðrencilerin teknoloji ve
sosyal medya tehdidi altýnda
olduðu bu dönemde ekran baþýnda geçirdikleri süreyi azalt-

mak için yaz etkinlikleri temasýný 'Sokak Oyunlarý' olarak belirledik. Geleneksel çocuk oyunlarýnýn da yer alacaðý etkinliklerde öðrencilerin sosyalleþmesini, arkadaþlar edinmesini, takým ruhu kazanmasýný, yeteneklerini keþfetmesini amaçlamaktayýz. Yaz Etkinliklerimiz
için, ortaokul kýz ve erkek öðrencilerimiz için ayrý mekanlar,
5 haftalýk eðlenceli bir etkinlik
süreci hazýrladýk. Velilerimizi
ve öðrencilerimizi AGD'ye bekliyoruz" dedi.
(Sümeyra Özdoðan)

Sýnava giren öðrencilere
ve velilerine jest
Çorum Belediyesi, YKS'ye giren öðrencilere su, öðrencisini
bekleyen velilere de dondurma ikram etti. Çorum Belediyesi, sýnava
giriþ esnasýnda da öðrencilere su
ikramýnda bulundu. Sýnav giriþ belgesini çýkartamayan, sýnava yetiþmekte güçlük çeken öðrencilere
de Çorum Belediyesi zabýta ekipleri yardýmcý oldu.
BAÞKAN VELÝLERÝN
HEYECANINA ORTAK OLDU
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, sabahýn ilk saatlerinden itibaren þehrin çeþitli yerlerindeki okullarý gezerek öðrencisi sýnava giren velilerle sohbet etti onlarýn heyecanýna ortak oldu. Baþkan Aþgýn, velilere iyi dilek ve temennilerini ileterek "Tüm yavrularýmýz gönüllerinden geçirdikleri okullara yerleþecek puanlarý
alýrlar inþallah" dedi.

"EN DÜÞÜK EMEKLÝ AYLIÐI ASGARÝ
ÜCRETÝN 1753 LÝRA ALTINDA"
Kazým Ergün, 1,5 milyon emeklinin, en
düþük emekli aylýðý olan 2 bin 500 lirayla geçinmeye çalýþtýðýný belirterek, bu emekli grubunun toplumda en düþük gelire sahip kesim olduðunu vurguladý.
Asgari ücretlilerin 4 bin 253 lirayla geçinemediði ortamda emeklilerin aylýk 2 bin
500 lira ile geçinmesinin mümkün olmadýðýný dile getiren Ergün, þunlarý kaydetti; "Aralýk 2002'de 184,25 lira olan asgari ücret,
Ocak 2022'ye kadar 23 kat artarak 4 bin 253
liraya yükseldi. Ayný dönemde en düþük
emekli aylýðý ise sadece 10 kat arttý. Bugün
1,5 milyon emekli en düþük emekli aylýðý
olan 2 bin 500 lirayla geçinmeye çalýþýyor.
Yani 1,5 milyon emeklinin geliri, asgari ücretin 1753 lira altýnda. En düþük emekli aylýðý
ivedilikle asgari ücret seviyesine yükseltilmeli."
(Haber Merkezi)

VELÝLERE DONDURMA ÝKRAMI
Okullarýn önünde YKS'ye giren öðrencilerini
bekleyen ve onlarýn heyecanýna ortak olan velilere Çorum Belediyesi personelleri dondurma ikramýnda bulundu. Belediye çalýþanlarý þehrin
farklý noktalarýnda sýnavdaki öðrencisini heyecanla bekleyen velilere 5 bin adet dondurma daðýtarak sýcak havanýn etkisiyle artan heyecanlarýný yatýþtýrmalarýný saðladý.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn

selamlarýyla yapýlan dondurma ikramý karþýsýnda þaþýran ve mutlu olan veliler Baþkan Aþgýn'a
ve Çorum Belediyesine bu jestinden dolayý teþekkür etti.
SINAV BELGESÝNÝ GÖSTEREN TOPLU
ULAÞIMDAN ÜCRETSÝZ FAYDALANDI
Çorum Belediyesi, YKS'ye girecek öðrencilerin sýnava giderken halk otobüslerini ücretsiz
kullanabileceðini duyurdu.
YKS'ye giren öðrenciler sýnav giriþ belgesini
göstererek halk otobüsleriyle ücret ödemeden
sýnava girecekleri okullara ulaþtý.
(Sümeyra Özdoðan)

Güvercinlere çocuk gibi bakýyorlar
Osmancýk ilçesinde, güvercin sevdalýlarý hafta sonlarý bir araya gelerek, sohbetlerini bu kuþ
türü üzerine yapýyor. Daha çok oyunuyla ön
planda olan güvercinleri tercih eden kuþçular
Çorum Çýplaðý, Ankara ve Mardin taklacý ýrklarýný da kendileri yetiþtiriyor.
Osmancýk'ta 20'den fazla güvercin sevdalýsý
olduðunu belirten kuþçular, çok küçük yaþlarda
bu tutkularýnýn baþladýðýný dile getirdiler. Günün
en az 1-2 saatini güvercinlere ayýran kuþ tutkunlarý, güvercinlerini evlerinin yakýnýnda veya bahçesinde korunaklý ve temiz kafeslerde bakýyor.
Kuþ tutkunlarý güvercinlerin türüne ve yaþýna göre kafeslerini de ayýrýyor. Belirli günlerde bir araya gelen kuþçular, birbirlerinin kuþlarýnýn uçuþunu izliyor, varsa hastalýklarýna beraber çare arýyor.
"43 YILDIR GÜVERCÝNLERÝNE
ÇOCUK GÝBÝ BAKIYOR"
Osmancýk'ta 13 yaþýndan beri
güvercin yetiþtiren 56 yaþýndaki
Mehmet Karakelle, "Kuþlarla
ilgilenmek çok güzel bir duygu, ben emekliyim ve güvercinlerle vakit geçiriyorum.
Buna hobi mi? hastalýk mý?
deyim artýk bilemiyorum.
Sabah uçurum saati vardýr,
indiklerinde yemleriz. Sularý
önünde akþam hava serinleyince bir daha uçururuz, akþam bir daha yemleriz. Altýný
temizlemesi var, temiz olacak.
Hastalýðýný biz anlýyoruz, bakýyoruz ne hastalýðý olduðuna. Ýshal olursa ona göre ilaç, kusma varsa ona göre
ilaç veriyoruz. Veterinerden ve bazen internetten
temin ediyoruz" þeklinde konuþtu.
Güvercin beslemenin zorluklarýnýn olduðu
belirten Karakelle, "Kuþumu atmaca aldý, düþürdü. Düþürdüðü yerden gittim aldým. Atmaca karnýnýn altýný yýrtmýþ, ben oraya krem sürdüm, yað
sürdüm ve ince pamuk ip ile dikiþ attým. Hayvan
iyileþti. 2 senedir elimde yavrusunu alýyorum. Bir
çocuða nasýl bakarsan güvercinlerde öyle ilgi istiyor" dedi.

"GÜVERCÝNLER ÝNSANA HUZUR
VE DÝNGÝNLÝK VERÝYOR"
Çocukluktan beri birlikte güvercin besleyen
iki arkadaþ, 10 yýldýr bu tutkunun peþinde ilerliyor. 24 yaþýndaki hastane personeli Oktay Þenol
ve Harita Mühendisi Sefa Çýplak evlerinin yakýnýnda güvercin besliyor. Güvercinlerle uðraþmanýn insana huzur ve dinginlik kattýðýný dile getiren Sefa Çýplak, "Ýyi bir kuþ beslemek için iyi imkanlar olmasý gerekiyor. Besleyeceðiniz yerin
güzel olmasý lazým. Onlara vakit harcýyor olabilmeniz lazým, temizliði yemesi, içmesi, hastalýklarý olsun. Öncelikle sevmek lazým zaten sonra
iyisi de kötüsü de zamanla anlaþýlýyor" diye konuþtu.
"GÜVERCÝNDE DE BAÞKENT
ANKARA DURUMUNDA"
Yöreye göre farklý farklý kuþlar olduðunu dile getiren Çýplak, "Biz Mardin taklacýsý
besliyoruz. Mardin taklacýsý zaman zaman Ankara'ya evrildi. Þu anda baþkent Ankara olduðu gibi güvercinde
de baþkent Ankara durumunda. Ege
bölgesinde farklý kuþlar besleniyor,
dönek, dolapçý diye tabir ediliyor.
Adana tarafýnda Adana güvercinleri, Mersin bölgesinde filo halinde

uçuruyorlar. Doðu tarafýnda Van'da yüksek
uçumlu kuþlar var " ifadelerini kullandý.
"KENDÝ TOPRAKLARIMIZIN
TÜRÜ ÇORUM ÇIPLAÐI"
Anadolu'nun yerli ýrklarýndan olan Çorum
çýplaðý türünün bu adý almasýnýn nedeninin,
ayaklarýnýn paçasýz olmasýndan kaynaklandýðýný belirten Sefa Çýplak "Çorum'da bizim kendi
topraklarýmýzda yetiþen Çorum güvercinleri var,
Çorum taklacýlarý. Onlar da taklacý ama onlarýn
bizim beslediklerimiz gibi paçalarý yok. Onlarý
çýplað diye tabir ediyoruz. Yani paçasýz güvercinler, Çorum Çýplaðý olarak tabir ediliyor." dedi.
Oktay Þenol ise "Genelde beyaz takka dediðimiz arka tepe hayvanlardýr. Özellik olarak bizim taklacý güvercinlerimize göre daha uzun
uçarlar. Yere pek fazla sper yapmazlar ama taklalarý iyidir. Metrajlý oynayan kuþlar deðillerdir
ama bu yörede tutulan kuþlar" þeklinde konuþtu.
"GÜVERCÝN BESLEMEK BÝR TUTKUDUR"
Çorum çýplaðý'nýn diðer kuþlara göre zahmetli olduðu için daha çok oyunuyla ön planda
olan kuþlarýn tercih edildiðini söyleyen Oktay
Þenol, "Güvercin beslemek aslýnda bir tutku deðil, hastalýktýr bir nevi. Ýnsan birden býrakamaz,
birden sevmeden baþlayamaz bu iþe." dedi.

Kostümü, sesi ve oyunuyla ön planda olan
güvercinlerin yöreye göre farklýlýk gösterdiðini
belirten Þenol, "Biz öncelik olarak oyun kuþuna
önem veriyoruz. Mardin taklacýsý, Ankara taklacýsý olarak besliyoruz. Genellikle kostüm tarzý
kuþlarý çok fazla beslemiyoruz. Bizim için önemli olan oyun oynamasý" ifadelerini kullandý.
"KUÞ MUHABBET DEMEKTÝR"
Osmancýk'taki kuþçularýn birlik olmasý için
yarýþma düzenlemek istediklerini belirten Þenol,
"Osmancýk'ta kuþçular olarak geçen yýl kupa düzenlemeye çalýþmýþtýk. Kupamýzýn baþkaný Sefa, yardýmcýsý da ben olacaktým. Bazý nedenlerden dolayý gerçekleþtiremedik. Ama hafta sonu
yakýn kuþçu arkadaþlarýmýzla toplanýyor, semaverimizi yakýyoruz. Kuþ muhabbet demektir. Kuþun olduðu zaman muhabbet yapabiliyorsun,
belli bir çevre ediniyorsun" dedi.
"HER SABAH SAAT 05.30'DA KALKIYOR"
Ayný kuþlarý, tek soydan yetiþtiren ve 10 yaþýndan bu yana güvercin besleyen Mutlu Koltukçu da "Genellikle 7-8 senedir ayný kuþlarý besliyorum, aralarýna baþka kuþ katmýyorum. Ayný
kuþlarýmý tek soydan yetiþtirmeye devam ediyorum. Her sabah 05-06 gibi kalkarým. Hayvanlarý
hiç sýcakta uçurmam serinlikte uçururum. Akþam 18.00-19.00 saatleri aralýðýnda uçururum.
Hayvanlarý sýcak hava da uçurup yormam" diye
konuþtu.
17 yaþýnda öðrenci olan Erdinç Kalabalýk ise
"Kuþlarla günde en az 1,5-2 saat vakit geçiriyorum. Kuþlarla ilgilenmek bana çok iyi geliyor sinirimi, stresimi yorgunluðumu atýyorum onlarýn
yanýndayken" dedi.
Öte yandan, güvercin besleyen kuþ tutkunlarý ve çevrelerindeki insanlar bu durumu 'hastalýk'
olarak nitelendiriyor.
(ÝHA)
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Nebati'den akaryakýt
fiyatlarý yorumu
Akaryakýt zamlarýyla ilgili Cumhurbaþkaný
Erdoðan'ýn ardýndan bir açýklama da Hazine
ve Maliye Bakaný Nureddin Nebati'den geldi.
Fiyat artýþlarýnýn dýþsal faktörlerden gerçekleþtiðini söyleyen Bakan Nebati, "Girdi maliyetlerimizdeki artýþlar ülkemizdeki fiyatlamalarý etkiliyor ve hayat pahalýlýðýna sebep oluyor. Fiyatlardaki yükseliþte arz
yönlü ve maliyet artýþý
kaynaklý faktörlerin belirleyici olmasý, fiyatlardaki bu bozulmanýn geçici nitelikte olduðuna
iþaret ediyor" dedi.
Adana'daki bir otelde düzenlenen 'Adana
Ýþ Dünyasý Buluþmasý'na katýlan Hazine ve
Maliye Bakaný Nureddin
Nureddin Nebati
Nebati, gündeme dair
önemli açýklamalarda bulundu. Son dönemin
en önemli sorunu haline gelen enflasyonun artan emtia fiyatlarýndan dolayý yükseldiðini belirten Bakan Nebati, hayat pahalýlýðýnýn vatandaþlara asgari düzeyde yansýmasý için gerekli
adýmlarý atmaya devam ettiklerini söyledi.
Akaryakýt zamlarýyla ilgili de konuþan Nebati,
sorunun dýþsal faktörlerden kaynaklandýðýný
ve sorunun geçici nitelikte olduðunu vurguladý.
"TÜM DÜNYADA ENFLASYON
SORUNU YAÞANIYOR"
Enflasyon sorunun küresel olduðunu belirten Bakan Nebati, "Tüm dünyada Rusya-Ukrayna savaþý ve kuraklýk nedeniyle artan gýda
fiyatlarý, yükselen enerji fiyatlarý, arz-talep
uyumsuzluklarý, tedarik zincirlerindeki bozulmalar ve artan navlun maliyetleri sebebiyle bugün geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkeler dahil
yüksek enflasyon sorunu yaþýyor." dedi.
"GEREKLÝ ADIMLARI
HIZ KESMEDEN ATIYORUZ"
Enerji fiyatlarýnýn olaðanüstü þekilde arttýðýndan bahseden Nebati, "Ýçinde bulunduðumuz 2022 yýlýnda brent petrolün ortalama varil
fiyatý yüzde 50'nin üzerinde artýþla 200 dolar
seviyelerine kadar yükseldi. Doðal gaz fiyatlarýysa 2020 yýlýndan bu yana yaklaþýk 10 kat artýþ gösterdi. Girdi maliyetlerimizdeki bu olaðan
dýþý artýþlar doðal olarak ülkemizdeki fiyatlamalarý da etkiliyor hayat pahalýlýðýna sebep
oluyor. Bununla birlikte, fiyatlardaki yükseliþte
arz yönlü ve maliyet artýþý kaynaklý faktörlerin
belirleyici olmasý fiyatlardaki bu bozulmanýn
geçici nitelikte olduðuna iþaret ediyor. Büyük
ölçüde dýþsal faktörlerden ve beklentilerdeki
kötüleþmeden kaynaklanan fiyat artýþlarýnýn,
vatandaþlarýmýza asgari düzeyde yansýmasý
için azami gayret gösteriyor ve gerekli adýmlarý hýz kesmeden atmaya devam ediyoruz" þeklinde konuþtu.
Birçok kalemde KDV indirimi yapýldýðýný
vurgulayan Bakan Nebati, "Hanehalkýnýn tüketim sepetinde önemli yer tutan gýda, temizlik
ve hijyen malzemeleri gibi belirli ürünlerde ve
meskenlerde kullanýlan elektrikte KDV indirimi
yaptýk. Ayrýca kamunun önemli bir oyuncu olduðu sektörlerde yönlendirilen fiyatlar vasýtasýyla enflasyonist baskýlarý azaltýcý tedbirler aldýk. Elektrik ve doðalgaz gibi stratejik alanlarda yüksek oranlý sübvansiyonlarla vatandaþlarýmýzý, KOBÝ ve sanayicilerimizi destekledik.
Yakýn zamanda da kira artýþlarýný yüzde 25'le
sýnýrladýk. Böylece vatandaþlarýmýzý fahiþ artýþlardan koruma yönünde önemli bir adým attýk. Ayrýca bazý stratejik ürünlere yönelik dýþ ticaret tedbirlerini devreye aldýk. Saydýðým tüm
bu adýmlar kapsamýnda, enflasyonla mücadeleyi desteklemek üzere devlet olarak 2022 yýlýnda 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz. Önümüzdeki dönemde de Gýda Komitesi ve Fiyat Ýstikrarý Komitelerimizde aldýðýmýz kararlarla arz güvenliðini ve istikrarýný güçlendirmeye ve enflasyonla mücadeleye kararlýlýkla devam edeceðiz. Diðer yandan, makroekonomik ve finansal istikrarý kuvvetlendirmeye yönelik ilave tedbirlerle enflasyonla mücadele sürecimizi destekliyoruz" ifadelerini kullandý.
(Haber Merkezi)

SÜPÜRME OPERASYONU:
66 GÖZALTI
Çorum'un da aralarýnda bulunduðu Ankara
merkezli 6 ilde yaz mevsimi öncesinde uyuþturucu çetelerine yönelik düzenlenen "Süpürme"
adlý operasyonda 66 kiþi gözaltýna alýndý.
Ankara Emniyet Müdürlüðü Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerince uyuþturucu çetelerine yönelik Ankara merkezli Ýstanbul, Çorum, Kastamonu, Þanlýurfa ve Bursa illerinde operasyon gerçekleþtirildi. Yaklaþýk 1 yýl
boyunca süren teknik ve fiziki takibin ardýndan
75 þüphelinin adresi tespit edildi. "Süpürme
Operasyonu" adý verilen ve 400 personelin katýlýmý ile gerçekleþen eþ zamanlý operasyonlarda
aranan þahýslardan 66'sý yakalanarak gözaltýna
alýnýrken, adreslerde yapýlan aramalarda 4 bin
372 adet sentetik ecza, 5 bin 387 gram eroin,
270,56 gram metamfetamin, 50,29 gram esrar,
9,8 gram bonzai, 3 adet hassas terazi, uyuþturucu madde kullanýmýna yarayan 7 adet cam
aparat, 4 adet tabanca, 51 adet tabanca fiþeði,
3 adet kurusýký tabanca, 17 adet kurusýký fiþek,
1 adet pompalý tüfek, 52 adet kartuþ, uyuþturucu geliri olduðu deðerlendirilen 70 bin 410 TL'ye
el konuldu. Ele geçirilen malzemeler Narkotik
Þube Müdürlüðünde basýna sergilendi. Gözaltýna alýnan 66 þüpheli ise, emniyetteki iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk edildi. Diðer 9 þüpheliyi yakalama çalýþmalarý devam ediyor.
Polis ekiplerinin yaptýðý aramalarda, zehir tacirlerinin topraða gömdüðü 3 bin 800 gram eroin de ele geçirdi. Gözaltýna alýnan þüphelilerin
emniyette verdikleri ifadelerde uyuþturucuyu
toprak altýna gömdüklerini fakat Ankara'da son
bir haftadýr yaþanan sel nedeni ile kaybettiklerini belirttikleri öðrenildi.
(ÝHA)

Jandarmadan baz istasyonu
farelerine operasyon
Çorum'da baz istasyonlarý ile ev
ve iþyerlerinden hýrsýzlýk yapan þahýslara yönelik yapýlan operasyonda gözaltýna alýnan 17 þüpheliden
2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Ýl Jandarma Komutanlýðý'nca 20202021-2022 yýllarý arasýnda meydana gelen baz istasyonlarý ve diðer
hýrsýzlýk olaylarýnýn aydýnlatýlmasýna yönelik çalýþma baþlatýldý. Jandarmanýn Dedektifleri (JASAT) ve
Kaçakçýlýk Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü (KOM)
ekiplerince uzun süreli yapýlan teknik ve fiziki takibin ardýndan operasyon düzenlendi.
17 HIRSIZLIK OLAYI
AYDINLATILDI
Operasyonlarda merkez ilçe,
Alaca, Oðuzlar ve Osmancýk ilçele-

rinde meydana gelen 10 baz istasyonundan hýrsýzlýk, kent merkezindeki 3 iþ yerinden hýrsýzlýk, 2 kablo
hýrsýzlýðý, 1 otodan hýrsýzlýk ve 1

evden hýrsýzlýk olayý olmak üzere
toplam 17 faili meçhul olay aydýnlatýlýrken, 17 þüpheli de yakalandý.
Gözaltýna alýnan zanlýlardan

10'u ifadesi alýndýktan sonra serbest býrakýlýrken, haklarýnda düzenlenen soruþturma evrakýyla birlikte adli makamlara sevk edilen 7
þüpheliden 2'si tutuklandý, 5'i ise
tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý.
Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýndan yapýlan açýklamada, "Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý olarak 183 yýldýr vatandaþlarýmýzýn
can ve mal güvenliðinin saðlanmasý maksadýyla icra edilen özverili
çalýþmalara önümüzdeki dönem
içerisinde de aralýksýz devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.
(ÝHA)

Genç kýz gözyaþlarý
arasýnda topraða verildi
Atýþ'tan baþarýlý öðrencilere ödül
Mecitözü Kaymakamý Mustafa
Atýþ, ilçede öðrenim gören ve yýl
içinde spor, sanat, bilimsel ve kültürel faaliyetlerde dereceye giren
öðrencileri ödüllendirdi.
Kaymakamlýk tarafýndan baþarýlý öðrenciler için Kýrklar Daðý'nda doða yürüyüþü ve piknik

düzenlendi. Kýrklar Daðý'na týrmanan öðrenciler ilçenin doðal güzelliklerini yerinde görme fýrsatý
bulurken, yürüyüþ sonunda Türk
bayraðýyla hatýra fotoðrafý çektirdi. Gün boyu gönüllerince eðlenen öðrencilerin mutluluðuna
kaymakam Atýþ'ta ortak oldu.
Öðrencileri baþarýlarýndan dolayý tebrik
eden Kaymakam Mustafa Atýþ, önümüzdeki
yýlda bu baþarýlarýn artarak devam edeceðini
ümit ettiðini belirtti.
Etkinlik sonunda
kaymakam Atýþ, dereceye giren 69 öðrenciye hediyelerini takdim
etti.
(ÝHA)

Osmancýk'ta yaþayan ve
iki gündür kayýp olarak aranan 20 yaþýndaki Elif Akýllý
isimli genç kýzýn cansýz bedenine dün ulaþýlmýþtý. Elif'in
cenazesi Cuma namazýna
müteakip Beyler Çelebi camide kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Asri mezarlýk'ta
topraða verildi.
Edinilen bilgiye göre, Güney Mahallesi'nde yaþayan
Elif Akýllý, 14 haziran 2022
Salý günü öðle saatlerinde
evinden ayrýldý. Akþam eve
gelmeyen genç kýzdan haber
alamayan yakýnlarý polise giderek kayýp baþvurusunda
bulundu. Polis, Jandarma ve
AFAD ekipleri tarafýndan yapýlan aramalar sonucu talihsiz genç kýzýn cansýz bedeni,
ilçeye 8 kilometre uzaklýktaki
Kýzýlýrmak nehri Karaçay
bendinde bulundu.
Osmancýk Devlet hastanesinde yapýlan ön otopsinin
ardýndan kesin ölüm sebebi-

Elif Akýllý

nin belirlenmesi için Çorum
Adli Týp kurumuna gönderilen Elif Akýllý için cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazýna müteakip Beyler Çelebi
Camiden kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Asri me-

zarlýk'ta topraða verilen Elif
Akýllý, okunan dualarýn ardýndan gözyaþlarý arasýnda son
yolcuðuna uðurlandý.
Osman ve Sevgi Akýllý'nýn
kýzý, Nurettin, Yaþar, Yýlmaz,
Yýldýray, Seher, Sema, Sev-

da ve Selda Akýllý'nýn yeðeni
olan Elif'in cenazesine Osmancýk Kaymakamý Ayhan
Akpay, siyasi parti ve sivil
toplum kuruluþlarýnýn temsilcisi ile yakýnlarý, ailesi ve ilçe
halký katýldý.
(ÝHA)
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Yeniden Refah Partisi Genel Baþkaný Fatih Erbakan, Çorum'da kongreye katýldý.

Erbakan: Ýslam alemi tüm ezilenler ve
mazlumlar milli görüþ iktidarýný özledi
Yeniden Refah Partisi Genel Baþ- tidarýnýn ayak seslerinin duyulmaya
kaný Fatih Erbakan, "Milletimiz, milli baþlandýðýný anlatan Erbakan, "Milletigörüþ iktidarýný özledi. Ýslam alemi mil- miz, milli görüþ iktidarýný özledi. Ýslam
li görüþ iktidarýný özledi. Tüm ezilenler alemi milli görüþ iktidarýný özledi. Tüm
ve mazlumlar milli görüþ iktidarýný özle- ezilenler ve mazlumlar milli görüþ iktidi. Allah'a þükürler olsun ki milli görü- darýný özledi. Allah'a þükürler olsun ki
þün yeniden þahlanýþýnýn, Yeniden Re- milli görüþün yeniden þahlanýþýnýn, Yefah Partisi'nin iktidarýnýn ayak sesleri niden Refah Partisi'nin iktidarýnýn ayak
duyulmaya baþlandý" dedi.
sesleri duyulmaya baþlandý.
Yeniden Refah Partisi Genel BaþGeçen ay Yargýtay'ýn açýkladýðý reskaný Dr. Fatih Erbakan, partisinin Ço- mi verilere göre, bir ay içerisinde üye
rum Ýl Kongresi'ne katýldý. Erbakan, bu- sayýsýný en fazla artýran parti Yeniden
rada partililere seslendi. "Bizim sadece Refah Partisi. Üye sayýsýný artýrmada
seçmenlerimizi yok Refah Partisi ola- þampiyon oldu. Geçen ay 15 bin civarak inananlarýmýz var" diyen Erbakan, rýnda üye kaydýyla Türkiye'de en çok
"Erbakan hocamýz ne diyordu 'Eðer üye kaydeden parti olmuþtuk. Bu ay
inanýr ve çalýþýrsak Allah bize
kendi rekorumuz da kýrdýk. Önümüzdeyardým eder, Allah bize yarki günlerde Yargýtay yeniden açýklayadým ederse kimse bize gacak, bu ayda en fazla üye kaydeden
lip gelemez' diyordu. Birparti olarak birinci olacaðýz. Bütün bunçok partinin kongresinlar Yeniden Refah Partisi'nin en hýzlý
den daha büyük ve
büyüyen parti olduðunun ispatýdýr. Hep
muazzam gerçekleþbirlikte 500 bin üye hedefine doðru yütirilen Çorum konrümeye devam ediyoruz. Bundan dogresi Allah'ýn bizimlayýdýr ki partimizi kurduðumuz günden
le beraber olduðuberi bizi göstermemek için elinden
nun göstergesidir.
geleni yapan bir kýsým anketler
Holdinglerimiz olmave bir kýsým medya yükseliþidan, gazetelerimiz,
mize kayýtsýz kalamadýlar.
televizyonlarýmýz olmaBuradan tüm Türkiye'ye
dan, hazine yardýmý olseslenmek istiyorum, üzülmadan, iktidar gücü almeyin, ümitsizliðe kapýlmadan, dýþ güçlerin
mayýn artýk çare var. Artýk
desteði olmadan, bazýYeniden Refah var. Yenilarýna yaptýklarý gibi ciden Refah Partisi her
lalayýp, parlatma opegeçen gün güçlenerek
rasyonlarý olmadan
gümbür gümbür iktidara
imanla, aþkla, azimyürüyor. Ýkinci 40 yýl
le yeniden Refah
þahlanýþýný gerçekleþPatimizi bu noktaya
tirmek üzere yoluna detaþýdýk" diye konuþtu.
vam ediyor" þeklinde
Milli görüþün yenikonuþtu.
den þahlanýþýnýn, YeniAdým adým 500 bin üye
den Refah Partisi'nin ikhedefine hýzla yürüdüklerini
Fatih Erbakan

dile getiren Erbakan, "Milletimiz milli görüþ, Ýslam dünyasý, ezilenler ve mazlumlar iktidarýný özledi. Yargýtay'ýn resmi
verilere göre üye sayýsýný artýrmada
þampiyon olduk elhamdülillah. Geçen
ay 15 bin üye yaparak rekor kýrdýk. Bu
ayda kendi rekorumuzu kýrdý. Bu ay ge-

çen ay ki rekoru kýrdýk. Bütün bunlar
partimizin en hýzlý büyüyen parti olduðumuzun ispatýdýr. Adým adým 500 bin
üye hedefine hýzla yürüyor. Bizi yok sayan bir kýsým medya ve anketler yeniden bize yer vermek zorunda kaldýlar.
Milletimize buradan sesleniyorum üzül-

meyin, umutsuzluða kapýlmayýn. Artýk
çare var. Artýk umut var. Artýk yeniden
Refah var. Partimizi gümbür gümbür iktidara yürüyor. Erbakan hocamýzýn gösterdiði hedeflere ikinci 40 yýlda ulaþmayý müyesser eylesin" diye konuþtu.
(Gizem Galatalý)

Özateþ: Türkiye’de gelir
TAHTASIZ: ÜRETiCiNiN
MAÐDURiYETi GiDERiLMELi eþitsizliði giderek artýyor
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Çorum Ýl Baþkaný
Mehmet Tahtasýz, geçtiðimiz günlerde dolu, fýrtýna ve
sel gibi doðal afetler yaþayan köyleri ziyaret ederek,
geçmiþ olsun dileklerini iletti, mevcut durum hakkýnda
bilgi aldý.
Alaca ilçesine baðlý Çikhasan ile Merkeze baðlý
Gökköy,
Daðkarapýnar,
Mustafa Çelebi ve Kozluca
köylerini ziyaret ederek üreticilerle sohbet eden ve doðal afetlerden dolayý geçmiþ
olsun dileklerini paylayan
Mehmet Tahtasýz, hasar
tespit çalýþmalarýnýn bir an
önce tamamlanmasýný, üreticinin zararýnýn karþýlanmasýný isteyerek, üretimin
önündeki engellerin aþýlmasý noktasýnda çiftçiye gereken her türlü kolaylýðýn saðlanmasýný talep etti.
KÖYLER DOLUDAN
ZARAR GÖRDÜ
Dolunun Alaca'nýn Çikhasan Mazýbaþý ve Tevfikiye
köylerinin yaný sýra Merkez
Daðkarapýnar,
Gökköy,
Kozluca ve Mustafa Çelebi
köylerinde etkili olduðunu,
ayçiçek, mercimek, nohut,
buðday tarlalarý baþta olmak üzere meyve bahçelerine büyük zarar verdiðini,
zararýn yüzde 60 civarýnda
olduðunun tahmin edildiðini
bildiren Tahtasýz, mazot,
gübre, ilaç, tohum, elektrik
gibi temel girdilerden yana
bunalan çiftçinin þimdi de
doðal afetlerden dolayý za-

rar gördüðünü kaydetti.
"Önemli olan cana gelmesin. Tek tesellimiz can
kaybýnýn olmamasý" diyen
Tahtasýz, tarým ve gýdanýn
öneminden bahsederek,
çiftçinin zararýnýn telafi edilmesi gerektiðinin altýný çizdi.
"ÇÝFTÇÝYÝ
BORÇ YÜKÜNDEN
KURTARACAÐIZ"
CHP'nin tarým alanýnda

hayata geçireceði bazý projelerden de bahseden Tahtasýz, "CHP iktidarýnda çiftçimizin borç yükünü hafifleteceðiz. Kredi, su ve elektrik
borçlarýnýn faizini silerek gelirine göre yeniden yapýlandýracaðýz. Tarýmsal üretimde kullanýlan mazottan vergi
almayacaðýz. Çiftçi ürün fiyatýný ekmeden önce bilecek. Ürün taban fiyatýný bir
yýl önce açýklayacaðýz. Hu-

bubat, yaðlý tohum, baklagiller gibi belli ürünlerde alým
garantisi vereceðiz. Sulama
faturasý hasattan sonra ödenecek. Tarým destekleri ve
araçlarý haczedilmeyecek,
desteklerden kesinti yapýlmayacak. Hasat döneminde
ithalatý yasaklayacaðýz. Mera alanlarýný koruyacak, besiciye açacaðýz. Ürün paritelerini sürdürebilir seviyeye
çýkaracaðýz. Tarým sektöründe gençler ve kadýnlar
için teþvik getireceðiz. Orman köylülerimizi koruyacaðýz. Tarladan mutfaða dokunduðu her þeye deðer katan, emekleriyle topraðý yoðuran çiftçilerimize kolaylýklar diliyoruz" diye konuþtu.
Tahtasýz'a köy ziyaretinde; Ýl Genel Meclisi Grup
Baþkanvekili Yýldýz Bek, Ýl
Baþkan Yardýmcýlarý; Duran
Arslan, Celal Uysal, Ümit Er,
Burhan Erdem ve Ali Bükücü
de eþlik etti. (Haber Merkezi)

DEVA Partisi Çorum Ýl Ýdari ve
Mali Ýþler Baþkaný Mustafa Özateþ,
Türkiye'nin gelir eþitsizliði olan ülkeler arasýnda üst sýralara yükseldiðini
ve gelir eþitsizliðinin giderek arttýðýný
ifade etti. Konuyla ilgili bir açýklama
yayýmlayan Mustafa Özateþ, hükümete yüklendi, ekonomiyi yönetemediðini söyledi. Özateþ, açýklamasýnda þunlarý söyledi:
2021 yýlý verilerini içeren Dünya
Gelir Eþitsizliði raporu yayýmlandý.
Türkiye'nin de ayrý olarak analiz edildiði rapora göre Türkiye'de %10 oranýndaki zengin kesim, tüm gelirin
%54'ünü elde ediyor.
Paris merkezli World Inequality
Lab tarafýndan her yýl hazýrlanan ve
gelir daðýlýmýndaki eþitsizliði gösteren Dünya Gelir Eþitsizliði Raporu'nun bu yýlki verilere yer veren raporu yayýmlandý.
Yayýmlanan rapora göre Türkiye'de gelir eþitsizliði, artmaya devam etti. Son üç yýldaki ekonomik
yavaþlamaysa tüm nüfus gruplarýnýn
gelirlerini azalttý. Türkiye'de yetiþkin
bir kiþinin yýllýk ortalama kazancý 85
bin TL olarak gösterilirken en yoksul
ve en zengin dilimlerde yýllýk ortalama kazanç þu þekildeydi: En yoksul
%50'nin ortalama yýllýk geliri 20 bin
260 TL. En zengin %10'un ortalama
yýllýk geliri 463 bin 20 TL. Aradaki
fark: Neredeyse 23 kat
Evet, ülke olarak bu tür verilere
alýþtýk ve kabullendik. Çünkü bütün
dünya bizi kýskanýyor. Gelir daðýlýmýnda aslan payýný %10'luk zengin
kesim alýrken, vergi yükünü ise geriye kalan yoksul vatandaþlarýmýz
yükleniyor.
Ateþ düþtüðü yeri yakar; Bu ülkenin durumu sadece bununla da
bitmiyor tabi; Yað, un, þeker gibi temel ihtiyaç maddelerindeki astronomik artýþlar. Asgari Ücretlinin,
Emeklinin, memurun, çiftçinin mutfaðýna ateþ düþürdü. Çiftçimiz, artan

ve nereye kadar artýþ göstereceði
belli olmayan motorin, gübre, yem
fiyatlarýyla baþa çýkamazken Kur
Korumalý Mevduat Sistemi için devletin yüklendiði maliyet; eðer dolar
artýþ göstermeden sabit giderse 160
milyar TL dolarýn 1 TL artmasý durumunda bu tutara bir 60 milyar daha
ilave edilecek ve Toplam Tutar 220
Milyar TL olacaktýr. Bu her 1 TL dolardaki artýþla katlayarak devam
edecektir. Ancak Devletin 2 Milyon
Çiftçiye ödediði yýllýk destek sadece
29 Milyar TL'dir. Yorumu Çiftçilerimize ve vatandaþlarýmýza býrakalým.
Asgari ücretli ve emekli vatandaþlarýmýz ise temmuz 2022 için düþünülen asgari ücret artýþ beklentisi
çalýþanlarý sevindiremiyor. Emeklimiz Temmuz maaþ artýþýna sevinemiyor. Çünkü yapýlacak artýþ ile Ýþverene yüklenecek tutar da artacaðýndan tüm sektörlerde Tarým, imalat, üretim ve ticaretteki sektörlere
maliyet artýþý nedeniyle yine zam
olarak yansýyacak ve yine yapýlan
artýþ pul olacaktýr.
Vatandaþlarýn çaresizlikten kullandýklarý kredi kartlarýnýn asgari tutarýný dahi ödeyememesi, bankalara
olan kredilerini ödeyememesi, market ve pazar alýþveriþlerinde zorunlu
ihtiyaçlarýný bile alamamasý. Türkiye'nin ekonomik göstergesidir."
(Haber Merkezi)
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ERDOÐAN'DAN TEÞKiLATA

‘SEÇiM' MESAJI

AK Parti Çorum heyeti, Ankara'da düzenlenen 155. Geniþletilmiþ
Ýl Baþkanlarý Toplantýsý'na katýldý.
Toplantýda AK Parti Genel Baþkaný
Recep Tayyip Erdoðan, teþkilata seçim mesajý verdi.
AK Parti Genel Merkezi tarafýndan 155. Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý
Toplantýsý geçtiðimiz günlerde Ankara'da yapýldý. Cumhurbaþkaný ve AK
Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip
Erdoðan'ýn da katýldýðý toplantýya
Çorum'dan, Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, Ýl Baþkaný Av.
Yusuf Ahlatcý, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mehmet Bektaþ, Kadýn Kollarý
Baþkaný Meryem Demir, Gençlik
Kollarý Baþkaný Muhammed Fatih
Temur katýldý.
Toplantýda konuþan Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, "Þu anda 11
milyonu aþkýn üyemiz var; her üyemiz bir üye daha ilave ederse seçimden önce seçimi kazandýk demektir." diyerek teþkilatlara talimat verdi.
Seçim takviminde bir yýldan geriye doðru saymaya baþlanýlan bir dönemde artýk geçen her günün, her
geçen haftanýn kendileri için adeta
hazine kýymetinde olduðunu belirten
Erdoðan, "Yaz mevsimini en verimli
þekilde deðerlendirmek gerektiðini
vurgulayan Erdoðan, "Derdini anlatmak, ülkeyi ve siyaseti takip etmek
için baþýný kaldýran her vatandaþýmýzýn AK Parti teþkilatýndan birini kar-

þýsýnda göreceði þekilde sahayý sýký
tutmalýyýz. Muhalefet mensuplarýnýn
söyledikleri her yalaný anýnda aðýzlarýna týkacak, ortaya attýklarý her iftirayý anýnda çürütecek, sergiledikleri
her tutarsýzlýðý anýnda ifþa edecek
bir çalýþma tarzý izlemeliyiz. Bunu
yaparken asla onlarýn gündemlerine
takýlýp kalmamalý, asla onlarýn peþinden de gitmemeliyiz. Gündemi tayin eden, siyasetin tartýþma baþlýklarýný ve istikametini belirleyen daima
biz olacaðýz" þeklinde konuþtu.
Ayný þekilde 2023 hedefiyle 2053
vizyonuyla insanlarýn umutlarýnýn ve
beklentilerinin adresinin de yine AK
Parti'nin olmasý gerektiðini belirten
Erdoðan, AK Parti'nin 20 yýllýk eser
ve hizmet döneminin, her teþkilat
mensubunun en büyük dayanak
noktasýnýn gönüllere girme kapýsý
olacaðýný söyledi.
Erdoðan, önemli olanýn bu malzemeyi doðru kullanmak, iyi deðerlendirmek olduðunu dile getirdi.
Her iþ gibi siyasette de her iþin
baþýnýn insan kaynaðý, insan kalitesi
ve insan gücü olduðunu vurgulayan
Erdoðan, þöyle devam etti:
"Üye sayýsý, 11 milyonu geçen bir
partinin içinde elbette üslubuyla tavrýyla bireysel eksiklikleriyle sýkýntýya
yol açan kiþiler çýkabilir. Bunlarý derhal geri plana çekip kendilerinden
baþka alanlarda istifade etmeliyiz. AK
Parti ailesi, ihtiyacý olan her konuda
doðru insanlarý bulup onlarý öne çý-

kartacak kadar büyüktür, zengindir,
mümbittir. En önemlisi ise milletvekilinden il, ilçe yönetimine, belediye
baþkaný ve meclis üyesinden mahalle sorumlusuna kadar AK Parti'yi temsil eden her kardeþimizin milletimizle
tevazu ve samimiyet esasýna dayalý
bir iletiþim kurmasýdýr. Halka tepeden
bakan, yaptýðý görevi imtiyaz gören,
geleni kapýdan içeri almayan, telefonuna ulaþýlamayan AK Parti yöneticisi olamaz. Kendisine uzatýlan eli tutmayan, insanlarla göz göze, gönül
gönüle muhabbet kurmayan kiþi, AK
Parti kimliðini temsil edemez."
Erdoðan, "Siyasetin, insan kazanma sanatý olduðunu bilmeyen,
AK Parti adýna söz söyleyemez, irade ortaya koyamaz. Ülkesine, þehrine ve partisine hizmet için gece gündüz koþturmayý göze alamayan, AK
Parti'de sorumluluk üstlenemez.
Bunlar, AK Parti'de görev alanlarda
aradýðýmýz ihtiyari deðil, mecburi vasýflardýr. Aksi takdirde ortaya çýkan
tablodan sadece AK Parti deðil, bizimle birlikte ülkemiz ve þehirlerimiz
de zarar görmektedir. Böyle bir durumda kaybeden sadece AK Parti
deðil, bizimle birlikte kazanýmlarý ve
geleceðe iliþkin umutlarýyla tüm milletimiz olmaktadýr" dedi.
Milli iradenin muhafýzý, eser ve
hizmet siyasetinin tek adresi olan AK
Parti'nin kaderiyle ülkenin ve milletin
kaderinin, etle týrnak gibi birbiriyle iç
içe geçtiðini söyleyen Erdoðan, "Hiçbir þahsi menfaat hesabý, hiçbir kiþisel kapris, hiçbir dar ekip dayanýþmasý bu ulvi misyonun önüne geçemez, üstüne çýkamaz. Bileðini bükmeye vesayetçilerin, darbecilerin
gücü yetmeyen bu partiyi, kendi içinden yaralayacak kimseye izin vermeyiz, kimseye eyvallah etmeyiz.
AK Parti teþkilatlarýndaki her bir kardeþimin sorumluluðuna bu gözle
bakmasýný istiyorum." diye konuþtu.
"KAZANMAK DIÞINDA ÝHTÝMALÝ
OLMAYAN BÝR SEÇÝME DAHA
HAZIRLANIYORUZ"
Partinin kurulduðu günden beri

Cumhurbaþkaný Erdoðan

girdikleri her seçimin, kendileri için
rövanþý olmayan bir müsabaka gibi
olduðunu belirten Erdoðan, "Kazanmak dýþýnda ihtimali olmayan bir seçime daha hazýrlanýyoruz. Genel
merkezimizle ve Meclis Grubumuzla
önümüzdeki kritik sürecin hazýrlýklarýný tüm boyutlarýyla yürütüyoruz."
sözlerini sarf etti.
Cumhurbaþkanlýðý Kabinesi ile
millete eser ve hizmet siyasetini kesintisiz þekilde sürdürdüklerini dile
getiren Erdoðan, þunlarý kaydetti:
"Ülkemizin 81 þehrinde 85 milyon vatandaþýmýzýn her birine ulaþma, her ulaþtýðýmýz insanýn da gönlünü kazanma hedefiyle seçim gününe kadar çalýþacaðýz. Hemen ardýndan da 2023 seçim zaferimizin
sembolü olacak 23 milyon üye hedefiyle yolumuza devam edeceðiz.
Bununla ne demek istediðimi anlýyorsunuz. Yani 23 milyon hedefini
koyduðumuza göre bu oy, ayný zamanda üye, üye, üye. Bunu yapacaðýz, seçim öncesi seçimi kazanacaðýz. Bu, bizim için zor bir þey deðil.
Þu anda 11 milyonu aþkýn üyemiz
var mý? Var. Her üyemiz, bir üye daha ilave ederse iþte seçimden önce
seçimi kazandýk demektir. Onun için
ana kademe il baþkanlarýmýz, kadýn
kollarý il baþkanlarýmýz, gençlik kollarý il baþkanlarýmýz durmak yok, yola
devam. Görüldüðü gibi zor bir konu
deðil. Eðer ana kademe, kadýn kollarý, gençlik kollarý bu üyelerimize bunu telkin eder, onlar da bunu yapmaya baþlarlarsa mesele bitmiþtir. Ama
bütün ana kademeye, kadýn kollarýna, gençlik kollarýna bunu öyle kabul
ettirmeliyiz ki her biri 'benim böyle bir
görevim var, bunu baþarmalýyým' demeli."
(Çaðrý Uzun)

Yýldýran: Çorum,
25 yýldýr ihmal
edilen bir þehir
Saadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Fatih
Yýldýran, Çorum'un sorunlarýný belirlemek
ve çözümler hazýrlamak amacýyla mahalle
muhtarlarýyla bir araya geldi.
Saadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Fatih
Yýldýran, ziyaret programý kapsamýnda Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe, Çepni Mahalle Muhtarý Mehmet Þahinbaþ ve Kunduzhan Mahalle Muhtarý Kadir
Akçal'ý ziyaret ederek mahallelerin sorun ve
talepleriyle ilgili bilgiler aldý.
Çorum'un ihmal edilen bir þehir olduðunu belirten Fatih Yýldýran, "Çorum genel
manada 25 yýldýr ihmal edilen bir þehir. Tabi
mahallelerimizde bu ihmal edilmeden kendilerine düþen paylarý almýþlar. Ýç Anadolu'nun gözdesi olan þehrimizin hak ettiði alt
ve üst yapý çalýþmalarýnýn yapýlmadýðýný
üzülerek müþahede ediyoruz. Mahallelerimizin kendilerine has sorunlarýnýn olduðunu
gördük ve çözüm yollarý ile ilgili fikirlerimizi
mahalle muhtarlarýmýzla paylaþtýk" dedi.
Mahalle muhtarlarý da ziyaretlerden duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, mahallelerinin sorun ve taleplerini anlattý.
(Gizem Galatalý)

HÝTÜ'de mezuniyet coþkusu
Hitit Üniversitesi tarafýndan düzenlenen mezuniyet töreninde öðrenciler, keplerini havaya
fýrlatarak mezun olmanýn sevincini yaþadý.
Törende bir konuþma yapan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, "Hedefimiz, sahip olduðumuz bilgi ve birikimlerle, milletimizin her bir ferdine dokunmak, fayda saðlamak ve geleceðimizi saðlam temeller üzerinde
inþa etmektir" dedi.
Hitit Üniversitesi olarak Çorum'a, bölgesine
ve ülkemize katma deðer saðlayacak önemli
projeleri hayata geçirmeyi önemsediklerini dile
getiren Rektör Öztürk, "Bu baðlamda, Çorum'un, Hitit Üniversitesinin ve bölgemizin önünü açacak ciddi bir adým attýk. Türkiye'de, "Makine Ve Ýmalat Teknolojileri" alanýnda ihtisaslaþan tek üniversite olduk. Amacýmýz, giriþimcilik
ekosistemini tabana yayarak bir ürünün katma
deðerini, ihracattaki verimliliði, ithal ikamesi olmasýný ve altýný çizmemiz gereken yerli ve milli
üretimde aradýðýmýz boþluðu dolduracak iletiþim
teknolojisi ve dijital dönüþüm.
Bunlarla ilgili olarak altyapýmýz ve beþeri gücümüzle araþtýrma ve ürün geliþtirme çalýþmala-

rýmýza hýzla devam ediyoruz.
Bu doðrultuda, Çorum'un, Hitit Üniversitesinin ve öðrencilerimizin geleceðine katký sunacak
önemli projeler yürütüyoruz" diye konuþtu.
Yerlilik ve millilik bilincini
en önde tutarak ihtisaslaþma alaný kapsamýndaki savunma, saðlýk ve gýda teknolojileri alanlarýnda, akademisyenlerimizin danýþmanlýðýnda, TÜBÝTAK desteðiyle yürüttüðümüz öðrenci projelerinin, her yýl
daha arttýðýný açýklayan
Öztürk, "Son 2 yýlda toplam
57 proje hayata geçirildi.
Bu çalýþmalarýn sadece
Çorum sanayisi için deðil

ülkemiz için de önemli kazanýmlarý olacaðýna
inanýyoruz. Hedefimiz, sahip olduðumuz bilgi ve
birikimlerle, milletimizin her bir ferdine dokunmak, fayda saðlamak ve geleceðimizi saðlam
temeller üzerinde inþa etmektir" ifadelerini kullandý.

Konuþmalarýn ardýndan üniversiteyi dereceyle bitiren öðrencilere diplomalarý protokol
üyeleri tarafýndan verildi. Tören sonunda keplerini fýrlatarak mezuniyetin tadýný doyasýya yaþayan öðrenciler, ailelerine sarýlarak mutluluklarýný
paylaþtý.
(Gizem Galatalý)
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ÇÖREK
OTU YAÐI -1-

KEDi VE KÖPEKLERDE YAYGIN
BESLENME HATALARI ANLATILDI
Çorum'da "Kedi ve köpeklerde yaygýn beslenme hatalarý" konulu konferans gerçekleþtirildi.
Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþen
konferansa, Çorum Belediye Veteriner Ýþleri Müdürü Mustafa Kalýn, Veteriner Hekimler Odasý
Baþkaný Serdar Doðan, veteriner hekimler ve
hayvanseverler katýldý.
Konferansa konuþmacý olarak katýlan Uludað
Üniversitesi Hayvan Beslenme ve Beslenme Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Gülay Deniz, kedi ve köpeklerin beslenmeleri konusunda yaygýn olarak yapýlan yanlýþlarý dinleyicilerle paylaþarak, bilimsel olarak hayvanlarýn doðru
beslemesi ve doðru mama seçimi konusunda havan severlere önemli bilgiler verdi.
Deniz, özellikle tüm dünyada pet hayvanlarý
arasýnda en çok tercih edilenlerin kedi ve köpekler olduðunu ifade etti. Deniz, "Evcil hayvanlarýn
yaþam kalitelerini ve yaþam sürelerini arttýrmak

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:04
05:02
12:47
16:46
20:21
22:11

TARiHTE BUGÜN
1920- Çerkez Ethem kuvvetleri Yozgat
Ayaklanmasý'ný bastýrmak üzere Ankara'dan
yola çýktý.
1925- Ýstanbul'da Velid Ebüziyya, Fevzi Lütfi (Karaosmanoðlu) ve bazý gazeteciler tutuklandý.
1927- Tarým Okullarý kurulmasýný öngören
kanun kabul edildi.
1943- Adapazarý'nda meydana gelen 5,6
þiddetindeki depremde 346 kiþi öldü.
1946- Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü
Partisi, Þefik Hüsnü liderliðinde kuruldu.
1987- Pýnarcýk katliamýnda PKK militanlarý
16 çocuk, 6 kadýn, 8 erkek toplam 30 köylüyü
öldürdü. Abdullah Öcalan eylemin ardýndan
“Öldürelim, otorite olalým.” açýklamasýný yaptý.
1987- "Ýstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet
Hastanesi" hizmete açýldý.
1990- Akçaabat'ta büyük bir sel felaketi
meydana geldi. 39 kiþi öldü, 4 kiþi kayboldu.
1990- Ziraat Bankasý, Ziraat-Visa adýyla yeni bir kredi kartý uygulamasý baþlattý.
2008- Türkiye Milli Futbol Takýmý, Hýrvatistan Milli Futbol Takýmýný EURO 2008de normal süresi 1-1 sona eren maçta penaltýlarla 31 lik skorla eleyerek yarý finale yükseldi.
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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

Gülay Deniz

Serdar Doðan

tamamen bizlerin sorumluluðu altýndadýr" diyerek
öncelikle hayvanlarýn bakým koþullarýnýn iyileþtirilerek yeterli ve dengeli beslemeye önem gösterilmesi gerektiðini söyledi.
Konferansýn organizasyonunu yapan Alfa Cat
sahibi Fýrat Yýldýz, katýlýmcýlara teþekkür ederek,
"Veteriner hocalarýmýz ve tüm hayvanseverlerimizin bundan sonraki etkinliklerde de gereken desteði sunacaklarýný düþünüyorum" dedi.
Veteriner Hekimler Odasý Baþkaný Serdar Doðan da Çorum'da ilk defa bu tarzda bir etkinlik yapýldýðýný ifade ederek, "Anlamlý ve güzel bir etkinlik umarým devamý gelir .Çorum'un bu tür etkinliklere ihtiyacý var" diye konuþtu.
Çorum Belediye Veteriner Ýþleri Müdürü Mus-

Fýrat Yýldýz

tafa Kalýn ise Çorum Belediyesi olarak her zaman
hayvanseverlerin yanlarýnda olduklarýný ve onlarýn
refahýnýn korunmasý, daha iyi þartlarda yaþayabilmeleri için gece gündüz çalýþtýklarýný vurguladý.
Kalýn, "Belediyemiz hayvanseverlerin her türlü
isteklerine olumlu cevap veriyorlar. Kedi Evi projemiz var, ihalesi yapýldý. Hayvan Hastanesi projemiz var. 1650 m2 büyüklüðünde. Mobil uygulama
yapýyoruz, bitmek üzere. Besleme odaklarýnda
besleme yapýlmýþ mý yapýlmamýþ mý bununla ilgili. Mobil uygulamadan girip bakýlacak. Eðer o
odak kýrmýzý ise beslemeye gidebilirsiniz, yeþil ise
besleme yapýlmýþ oraya gitmenize gerek kalmýyor. Bu çalýþma da bitmek üzere" þeklinde konuþtu.
(Gizem Galatalý)

Sungurlu'da 7 bin 726 öðrenci karne aldý
Sungurlu Ýlçesi'nde, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisede öðrenim gören 7 bin 726 öðrenci
karne heyecaný yaþadý.
Ýlçe genelinde 11 ilk ve ortaokul, 17 genel orta öðretim, 20
mesleki ve teknik lisede eðitim
gören toplam 7 bin 716 öðrenci
ve 642 öðretmen yaz tatiline girdi.
Karnesini alarak tatile çýkan

öðrenciler, 2021-2022 eðitim öðretim yýlýný tamamlamýþ oldu.
Sungurlu Kaymakamý Fatih Görmüþ, Kaymakam Refiki Ramazan Saka, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýhsan Sepetci ve Þube Müdürü Yalçýn Akkaya, ilçeye baðlý
Hacý Osman köyü Ahmet Koz Ýlkokulu'nda, diðer Þube Müdürleri Mustafa Kadir Þahinoðlu ve
Þakir Demirel ise merkezde Þe-

hit Yavuz Selim Karaman Ýmam
Hatip Ortaokulu ve Toki Mehmet
Akif Ýlkokulu'nda öðrencilerin
karne heyecanýna ortak oldular.
Törende bir konuþma yapan
Kaymakam Fatih Görmüþ, öðrencilere bol bol dinlenip kitap
okumalarýný tavsiye ederken,
tüm öðrencilere ve tatile giren
öðretmenlere iyi tatiller temennisinde bulundu.
(ÝHA)

Ýskilip'te 4 bin 273 öðrenci karne aldý
Ýskilip'te anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisede öðrenim gören 4
bin 273 öðrenci karne heyecaný
yaþadý.
Ýskilip'te 2021-2022 eðitim
öðretim yýlýnýn 2. dönem karne
daðýtým töreni Ýskilip Hacý Ýsmail
Kavlu Kýz Anadolu Ýmam Hatip
Lisesi ve Ortaokulunda gerçekleþti. Öðrencilerin karne heyecanýna ortak olmak için Bayat Kaymakamý ve Ýskilip Kaymakam
vekili Yunus Emre Bozkurtoðlu'nun katýldýðý törene protokol
üyeleri, öðretmen, öðrenciler ve
davetliler katýldý.

Ýskilip Kaymakam vekili Yunus Emre Bozkurtoðlu'nu Hacý
Ýsmail Kavlu Kýz Anadolu Ýmam
Hatip Lisesi bahçesinde öðrenciler çiçeklerle karþýladýlar. Protokol üyeleri ile birlikte sýnýflarý dolaþarak karnelerin daðýtýldýðý törende kaymakam Yunus Emre
Bozkurtoðlu girdiði sýnýflarda kýsa uyarý konuþmasý yaparak tebrik etti.
Sýnýflarda karne daðýtýmý
sonrasýnda okul bahçesinde
ödül töreni gerçekleþtirildi. Ýlçe
milli eðitim müdürü Süleyman Atcýoðlu; "Ýskilip'te okul öncesi, il-

kokul, ortaokul ve liselerde öðrenim gören 4 bin 273 öðrenciye
Ýskilip protokolü ile birlikte karnelerini daðýtarak 2021-2022 eðitim öðretim yýlýný tamamladýk.
Velilerimizden öðrencisinin karne notlarý ne olursa olsun öðrencisine deðer vermesini, öðrencilerin tatili hak ettiklerini, onlara
yapýcý ve yaklaþýmcý tavýrlar içinde olunmasýný bekliyorum. Öðrencilerimizden tatilde bolca kitap okumalarýný bekliyorum. Tüm
mezun öðrencilerimize de hafta
sonu yapýlacak YKS sýnavýnda
baþarýlar diliyorum." dedi. (ÝHA)

Çörek otu yaný sýra
çörek otu yaðý da birçok yerde popüler olmaya baþladý. Bu þifalý yað sayesinde birçok
hastalýða þifa bulundu.
Çok eski yýllardan beri bilinen bir þifalý bitkidir. Hatta Mýsýrlýlar
zamanýnda bile birçok hastalýk yada
güzelleþmek için kullanýlýrdý. Hindistan'da yaygýn olarak yetiþtirilir. Birçok
hastalýða fayda saðlamasý kullaným
ve yetiþtirme alanýný arttýrmýþtýr. Birçok ülkede siyah tohum yada kara
tohum isimleriyle de bilinir.
ÇÖREK OTU YAÐININ
FAYDALARI NELERDÝR?
Son zamanlarda dikkat çeken ve
oldukça ünlenen çörek otu yaðýnýn
faydalarýndan bazýlarý þunlardýr:
- A, B, ve C vitaminlerinin yaný sýra kalsiyum, potasyum, magnezyum
ve çinko gibi deðerli bileþenleri içerir.
- Yaralarý iyileþtirici özelliði vardýr.
- Baþ aðrýsýna iyi gelerek baþ aðrýsýný geçirir.
- Baðýrsak kurtlarýný düþürücü etki yapar. Baðýrsak parazitlerini geçirir.
- Sindirim sistemini rahatlatýr. Gaz
giderici özelliði vardýr.
- Kabýzlýðý gidermeye yardým
eder.
- Dizanteriye karþý fayda saðlar.
- Hemoroid yani basur için de iyileþtirici özelliði vardýr.
- Burun týkanýklýðýný giderir.
- Astým yada alerjik reaksiyonlarý
olan kiþilere de fayda saðlar.
- Bronþit ve öksürüðe iyi gelir.
Özellikle kýþ hastalýklarý olan nezle,
grip için etkilidir.
- Ateþ düþürmeye yardým eder.
- Amfizem rahatsýzlýðýna karþý
kullanýlabilir.
- Kan basýncýný ve yüksek tansiyon yani hipertansiyonu düþürür.
- Kolesterolü düþürücü etkisi de
vardýr. Kolesterolü dengeler.
- Vücudun baðýþýklýk sistemini
güçlendirir ve hastalýklara karþý direnç saðlar.
- Diþ aðrýlarýný geçirmeye yardým
eder.
- Gebelikten sonra emzirme dönemini arttýrýr, doðum yaðmýþ annelerde süt artýþý saðlar.
- Eklem aðrýlarý, artrit ve romatizmaya iyi gelir.
- Uykusuzluk çekiyorsanýz þifayý
çörek otu yaðýnda bulabilirsiniz.
- Kas aðrýlarý için bir çay bardaðý
çörek otu yaðý ile masaj yapabilirsiniz.
- Mide bulantýsý ve mide aðrýlarý
için yarým tatlý kaþýðý taze zencefil
suyu ile yarým tatlý kaþýðý çörek otu
yaðýný karýþtýrýp günde iki kez içebilirsiniz.
- Kalbi korur.
- Kansere karþý koruma saðlar.
- Sinüzite iyi gelir.
- Saçlarýn yapýsýný korur ve saçlarýn kolay, saðlýklý uzamasýna yardým
eder.
- Saç dökülmesini önler, saçlarýn
erken beyazlamasýný engeller.
- Sinir, stres depresyon ve gerginlikten uzaklaþtýrýr.
- Diyabet diðer bir adýyla þeker
hastalýðý için de faydalýdýr.
- Kan damarý duvarlarýnýn esnekliðini arttýrmaya yardýmcý olur.
- Kronik yorgunluða iyi gelir.
- Safra kesesi taþ oluþumu ve
böbrek taþ oluþumuna karþý etkilidir.
- Dolaþým sistemine yarar saðlar.
- Cinsel gücü arttýrýcý etkisi vardýr.
ÇÖREK OTU YAÐININ CÝLDE
FAYDALARI NELERDÝR?
- Cildi güzelleþtirir. Eski zamanlarda ünlü Mýsýr kraliçesi Kleopatra'nýn
güzelliðinin çörek otu yaðýndan geldiðine inanýlýrmýþ. Bu yüzden güzel
görünmek için bu þifalý bitkinin yaðý
ve tohumlarý kullanýlýrmýþ.
- Cildin kurumasýný, kuruyarak
çatlamasýný engeller. Cildi onarýr.
- Bir deri hastalýðý olan sedef hastalýðýnýn iyileþmesine yardým eder.
- Sedef hastalýðýnýn yaný sýra egzama gibi cilt hastalýklarý için de kullanýlabilir.
- Ayaklarda kaþýntý yapan týrnak
mantarý ve deri mantarý ile mücadelede de etkilidir.
- Akneleri iyileþtirici özelliði vardýr.
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Ceylan: Çorum FK'nin
her zaman yanýndayýz
Baþkan Aþgýn, özel
sporcularý aðýrladý
Çorum Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, 19-26 Haziran tarihleri arasýnda Çekya'nýn
Nymburk kentinde yapýlacak
Down Sendromlular Masa tenisi
ve Atletizm Dünya Þampiyonasýna katýlan tüm sporcularýn büyük baþarýlara imza atacaðýný
söyledi.
Dünya Þampiyonasýna katýlacak olan atletizm ve masa tenisi milli takým sporcularý Çorum'da kamp çalýþmalarýný tamamladý. Milli takým sporcularý
Çorum'dan ayrýlmadan önce
Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim
Aþgýn'ý ziyaret etti.
Milli Takým Antrenörü ve Özel
Sporcular Çorum Temsilcisi
Mehmet Ali Kurt, kampýn yapýlmasýndaki katkýlarýndan dolayý
Çorum Belediye Baþkaný Halil
Ýbrahim Aþgýn'a teþekkür etti.
Çorum'da güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Milli
Takým Antrenörü Leman Elmas
da, "Sporcularýmýzýn performansýndan memnunuz. Güzel bir
kamp dönemi geçirdik. Þampiyonadan madalya ve kupalarla
döneceðiz" dedi.

Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn da milli sporculara
dünya þampiyonasýnda baþarý
dileyerek, "Bütün sporcularýmýza güveniyoruz. Büyük baþarýlar
imza atacaklarýna yürekten inanýyoruz" ifadelerini kullandý.
Çorum Belediyesi olarak
sporculara, spor kulüplerine,
kamplara ve organizasyonlara
her zaman destek verdiklerini
hatýrlatan Baþkan Aþgýn, "Çorum'u spor þehri yapmak adýna

Çorum FK Baþkaný Oðuzhan Yalçýn ve takým kaptaný Murat Yýldýrým ile birlikte kulüp
yöneticileri, AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ý ziyaret etti.
Ziyaret sýrasýnda konuþan Çorum FK Baþkaný Oðuzhan Yalçýn yeni bir yönetim olarak
þehrin ortak paydasý ve en önemli marka deðeri olan kulübü daha iyi yerlere getirmek için
sorumluluk aldýklarýný belirterek bu zorlu yolda tüm Çorum'un olduðu gibi Ahmet Sami
Ceylan'ýn desteklerinin çok önemli olduðunu
söyledi. Yönetim olarak aldýklarý sorumluluðun bilincinde çalýþmaya devam ettiklerini belirten Yalçýn, kaptan Murat Yýldýrým'ýn öncülüðünde oluþturacaðýmýz takým ile Çorum'u bu
sezon en iyi yerlere getirmenin çabasý ve gayreti içerisindeyiz" dedi.
Yalçýn, "Ahmet Sami Ceylan abimizin bizlere vereceði destek ve göstereceði hedefler
çok önemli. Þahsým ve yönetim kurulum adýna kendilerine bizlere gösterdiði ilgi ve alakadan dolayý þimdiden teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu.
AK Parti MKYK üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, zorlu mücadelelerinde
baþarýlar diledi ve ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti.

Çorum'u her alanda daha ileriye taþýmanýn
çabasý ve gayreti içinde olduklarýný belirten
Ceylan, "Futbol bir þehrin geliþimi ve tanýtýmý
adýna en önemli araçlardan birisi. Þehrimizin
marka deðeri konumundaki Çorum FK'yi üst
liglere taþýyarak hem ilimizin tanýtýmý hem de
geliþimine katký vermek istiyoruz. Geliþimi ve
ihracat þampiyonu Çorum sportif olarakta üst
ligleri fazlasý ile hak ediyor.
Geçen sezon yaþanan þanssýzlýklar dolayý
bir fýrsatý kaçýrdýk. Yeni sezona yeni genç ve
dinamik bir yönetim göreve baþladý. Yakinen
tanýdýðýmýz bu arkadaþlara tüm Çorumlular
gibi bizlerde elimizden gelen desteði vereceðiz ve inþallah sezon sonunda hedeflediðimiz
üst lige ulaþacaðýz.
Hedefe ulaþmak için sadece sahada futbolcularýn veya yönetimin çabasý mücadelesi
yeterli olmayacaktýr tüm þehrin bu takýma sahip çýkmasý ve destek vermesi gerekiyor. Ben
de kulübe elimizden gelen tüm desteði saðlamak için elimden gelen çabayý göstereceðim
inanýyorum ki bizim bu çabamýza Çorumlu
hemþehrilerimiz de duyarsýz kalmayacak ve
sezon sonunda bir kez daha þampiyonluk sevincini hep birlikte yaþayacaðýz" ifadelerini
kullandý.
(Abdulkadir Söylemez)

ekibimizle beraber güzel iþlere
imza atýyoruz" þeklinde konuþtu.
Çorumlu Atletizm sporcularý
Merve Peker, Kardelen Demir
ve masa tenisi sporcusu Merve
Özlü'nün de yer aldýðý milli takým
sporcularý Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn'a madalya sözü
verdiler. Sýcak diyaloglarýn yaþandýðý ziyarette milli takým heyeti ile yakýndan ilgilenen Baþkan Aþgýn, þampiyona öncesi
sporculara moral verdi. (ÝHA)

ASANSÖR YEDEK PARÇA ALIMI
EROL OLÇOK EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ
ASANSÖR YEDEK PARÇA ALIMI 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
: 2022/598089
1-Ýdarenin
a) Adý
: EROL OLÇOK EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ
b) Adresi
: Çepni Mahallesi Ýnönü Caddesi No:176 19200 ÇORUM
MERKEZ/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642193000 - 3642193054
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanýlarak indirilebileceði
internet sayfasý
2-Ýhale konusu mal alýmýn
a) Adý
: ASANSÖR YEDEK PARÇA ALIMI
b) Niteliði, türü ve miktarý
: ASANSÖR YEDEK PARÇALARI (Asansör Fren Bobini
ve Balatasý)
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer
: Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi -Ayniyat
Tüketim Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi
: Malzemeler verilen sipariþe müteakip (faks vs.) en geç
60(Atmýþ) iþ günü içinde teslim edilecektir.
d) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþmenin imzalanmasýna müteakiben iþe
baþlanacaktýr
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.06.2022 - 10:30
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Erol Olçok Eðitim Araþtýrma Hastanesi Konferans
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Salonu
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý unsurlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kiþilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklýk oranlarýna (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularýna iliþkin bilgiler idarece EKAP'tan alýnýr.
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat 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 katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamýnda % 15 (yüzde on beþ) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr.
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 90 (Doksan) 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
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Milli takým sporcularýndan
madalya sözü
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum Belediyesine
ait Akkent Mahallesi'ndeki spor kompleksinde
kamp yapan Down Sendromlu masa tenisi ve
atletizm milli takým sporcularýnýn ziyaret etti.
19-26 Haziran tarihleri arasýnda Çekya'nýn
Nymburk kentinde yapýlacak olan Down Sendromlular Dünya Masa Tenisi ve Atletizm
Þampiyonasý'nda ülkemizi temsil edecek milli
takýmý sporcularý Türkiye Özel Sporcular Spor
Federasyonunca organize edilen son kampýný Çorum'da yaptý.
Dünya Þampiyonasýna katýlacak olan atletizm ve masa tenisi milli takým sporcularý Çorum'daki Anitta Otel'de yaptýklarý kampý Milletvekili Ceylan beraberindeki heyetle ziyarette
bulundu. Milli sporcular ile bir araya gelen Milletvekili Ceylan, sporcular ile bir süre sohbet
ederek, çalýþmalar hakkýnda Milli Takým antrenörlerinden bilgi aldý.
CEYLAN'A TEÞEKKÜR
Pazar gününe kadar Çorum'da Dünya
Þampiyonasý hazýrlýklarýný sürdüreceklerini
belirten Milli Takým Antrenörü ve Özel Sporcular Çorum Temsilcisi Mehmet Ali Kurt, kampa
yaptýklarý ziyaretleri için Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'a teþekkür etti.
ELMAS: GÜZEL BÝR KAMP
DÖNEMÝ GEÇÝRDÝK
Çorum'da güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Milli Takým Antrenörü Leman Elmas'da kendilerine saðlanan imkanlardan dolayý teþekkür etti.
Çekya'dan da derecelerle dönmeyi beklediklerini dile getiren Elmas, "Sporcularýmýzýn
performansýndan memnunuz. Güzel bir kamp
dönemi geçirdik. Þampiyonadan madalya ve
kupalarla döneceðiz" dedi.
Milletvekili Ceylan' da milli sporculara dünya þampiyonasýnda baþarý dileyerek "Çorum
Belediyemize ve Ýl Baþkanýmýza sizlere güzel

bir ev sahipliði yaptýklarý için kendilerine teþekkür ediyoruz. Bu zamana kadar gösterdiðiniz baþarýlarýnýzdan dolayý sizleri tebrik ediyorum. Sizlere güveniyoruz ve baþarýlarýnýzýn
daim olmasýný diliyoruz. Büyük baþarýlar imza
atacaðýnýza tüm kalbimizle inanýyoruz. Sizlere emek veren tüm hocalarýmýzý tebrik ediyoruz. Ailelerinize Çorum'da kucak dolusu selamlarýmýzý iletiniz." diye konuþtu.
"HER ZAMAN SPOR VE
SPORCUNUN YANINDAYIZ"
Her zaman sporculara, spor kulüplerine,
kamplara ve organizasyonlara destek verdiklerini belirten Ceylan, Çorum'u spor þehri yapmak adýna milletvekili arkadaþlarý, il baþkaný
ve il belediye baþkaný ile birlikte güzel iþlere
imza attýklarýný söyledi.
Çorumlu Atletizm sporcularý Merve Peker,
Kardelen Demir ve masa tenisi sporcusu Merve Özlü' nün de yer aldýðý milli takým sporcularý Milletvekili Ceylan'a kendi rekorlarýný kýrarak, madalyalarla döneceklerinin sözünü verdiler. Milli takým heyeti ve sporcular ile yakýndan ilgilenen Milletvekili Ceylan, þampiyona
öncesi sporculara moral verdi.
AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Yýlmaz Peker, Çorum Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Gençlik ve
Spor Ýl Müdürü Cemil Çaðlar, Ýl Sivil Toplumla
Ýliþkiler Müdürü Mustafa Bayrak ve Türkiye
Sakatlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu
Üyesi Zihinsel Özürlüler Federasyonu Genel
Baþkan Yardýmcýsý Dr. Neslihan Hüsülüoðullarý'nin eþlik ettiði ziyaret sonrasýnda Milli Takým sporcularý Milletvekili Ceylan'a forma hediye etti.
(Abdulkadir Söylemez)

BUGÜN
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
www.kesinkarar.com / haber@kesinkarar.com
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Masada Sungurlu yatýrýmlarý var
ÇOROBOT Takýmý,
Robot Yarýþmasý'nda
13-16 Haziran 2022 tarihleri arasýnda
Þanlýurfa GAP Arena Spor Salonu'nda gerçekleþen, 12 farklý kategoride 9 ülkeden ortaokul, lise ve üniversite öðrencilerinden
oluþan toplam 10 bin 838 yarýþmacý ve 4
bin 392 robotun baþvurduðu 14. MEB Uluslararasý Robot Yarýþmasý tamamlandý.
Þanlýurfa'da yapýlan yarýþmada TOBBOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 4 danýþman öðretmen ve 12 öðrenciden oluþan robot takýmý ÇOROBOT, 2
adet Endüstri 4.0 Tabanlý Robot ile Temalý
kategoride ve 1 adet Endüstriyel Robot Kol
kategorisinde olmak üzere toplam 3 adet
robot ile ter döktü.
Robot yarýþmasýnýn en zor ve en çok ilgi çekici etabý olan Temalý kategorisinde yarýþan ÇOROBOT 19 isimli robot, büyük bir
mücadele örneði göstererek yarýþmayý 11.
sýrada tamamladý.
Çorobot Takýmý danýþman öðretmeni
Hacý Recep Seyis, "Öðrencilerimizin hazýrladýðý android uygulama ile cep telefonu
üzerinden kontrol edilen, toplam aðýrlýðý
24,75 kilogram ve yüksekliði 1,2 metre olan
Çorobot 19 robotu, 1,5 kilogram aðýrlýðýndaki malzemeleri yerden alýp 1,2 metre
yüksekliðe kadar kaldýrabiliyor. Yarýþmaya
katýldýðýmýz Çorobot 19 robotu, mekanik tasarýmý ile yarýþmada büyük bir ilgi gördü."
dedi.
(Sümeyra Özdoðan)

Sungurlu heyeti, AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðýnda milletvekilleriyle bir araya gelerek proje ve yatýrýmlarý istiþare ettiler.
Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Behiç Akkaþ, AK Parti Ýlçe Baþkaný Metin Özsarý, MHP Ýlçe Baþkaný Yasin Þahin ve
Ýl Genel Meclis Üyesi Alaattin Tosundereoðlu, AK Parti Ýl Baþkanlýðýný ziyaret etti. Sungurlu heyeti burada Çorum Milletvekilleri
Ahmet Sami Ceylan, Oðuzhan Kaya, Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý ve Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mehmet Bektaþ ile görüþtü.
Ziyarette ilçe, belde ve köy halký için
yapýlacak projeler ve diðer yatýrým çalýþmalarý üzerine istiþarelerde bulunulduðu ifade
edildi.
(Çaðrý Uzun)

MEYDAN'DA GRUP iMERA RÜZGARI
Karadeniz müziðinin sevilen isimlerinden
Grup Ýmera, Çorum'da konser verdi.
Kadeþ Barýþ Meydaný bu kez Karadeniz ezgileriyle þenlendi. Çorum Belediyesi tarafýndan
düzenlenen yaz konserlerinin bu haftaki konuðu
Grup Ýmera oldu. Konserde Grup Ýmera, birbirinden güzel eserleri Çorumlular için seslendirdi.
Konser sonunda Çorum Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, sanatçýlara çiçek verdi.
(Zahide Yasemin Eðrigözlü)

Ada Baby SPA
dualarla açýldý

Ada Baby SPA Merkezi sahibi Ýrem
Sümüþ Kalkan, konuklara yaptýklarý
uygulamalar hakkýnda bilgi verdi.

Ada Baby SPA, Bahçelievler Mahallesi 6. Sokak'ta bebeklerin kas ve iskelet sistemini güçlendirmek amacýyla
Çorumlularýn hizmetine açýldý.
Açýlýþa, AK Parti Çorum
Milletvekili ve MKYK Üyesi
Ahmet Sami Ceylan, AK Parti
Çorum Milletvekili Oðuzhan
Kaya, 19.Dönem Doðru Yol
Partisi Çorum Milletvekili Adnan Türkoðlu, Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, AK Parti Merkez
Ýlkçe Baþkaný Erhan Akar, Ýl
Genel Meclisi Baþkaný Mehmet Bektaþ ve çok sayýda davetli katýldý.
Anne ve babalarýn gönül
rahatlýðý ile bebeklerini emanet edebilecekleri ADA Baby
SPA'da son nesil teknoloji ile
üretilmiþ jakuziler ile bebeklere keyifli ve konforlu zaman
geçirme fýrsatý sunuluyor. Bebeklerin kas ve iskelet sistemlerini dengeli olarak geliþtirmeyi hedefleyen Ada Baby
SPA'da 0-36 ay arasý tüm bebeklere hizmet veriliyor.
Açýlýþta bir konuþma yapan AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet
Sami Ceylan, "Ýrem kardeþimizi tebrik ediyoruz. Çorum
adýna yeni bir sektör. Türkiye'de bu sektörün arttýðýný biliyorum ama Çorum'da da ilk-

Milletvekilleri ve il protokolü açýlýþ kurdelesini birlikte kesti.

Çorum basýnýnýn tanýnmýþ isimlerinden Bahattin
Sümüþ ve eþi, kýzlarýný açýlýþta yalnýz býrakmadý.

leri yapýyorsunuz o konuda
da tebrik ediyorum. Allah yolunuzu açýk etsin" ifadelerini

kullandý.
Ada Baby SPA Sahibi Ýrem
Sümüþ Kalkan, açýlýþa katýla-

rak kendisini yalnýz býrakmayan herkese teþekkür ederek
Çorum’a yeni bir vizyon kattýklarýný söyledi. Ýrem Sümüþ
Kalkan, “Ada Baby SPA bünyesinde bulunan Enn Plates
Salonumuzda Nurten Büker
hocamýzla beraber reformer
pilatesle yeni bir hayatýn tadýný çýkarabilirsiniz. Büyülü bir
etkisi olan pilates, zihin ve beden arasýndaki iliþkiyi saðlam
temeller üzerinde kendinizi
saðlýklý, enerjik ve zinde hissetmenizi saðlar” dedi.
Konuþmalarýn ardýndan
açýlýþ kurdelesi kesildi. Daha
sonra davetliler, merkezi gezerek bilgi aldý.
(Gizem Galatalý)

