Baþsavcý deðiþti

Çorum
Cumhuriyet
Baþsavcýsý
Ahmet Bektaþ

Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna Ahmet Bektaþ atandý.
Hakimler ve Savcýlar Kurulu'nun (HSK), 5 bin 75 adli ve 351 idari
hakim ve savcýyý kapsayan yaz kararnamesi tamamlandý. Aralarýnda
Çorum'un da yer aldýðý 33 ilin baþsavcýsý deðiþti. Çorum Cumhuriyet
Baþsavcýsý Ahmet Fatih Aðca'dan boþalan göreve Bolu Cumhuriyet
Baþsavcýsý Ahmet Bektaþ atandý. Ahmet Fatih Aðca ise Yargýtay
Cumhuriyet Savcýlýðýna atandý. 2’DE

'TDV'nin amacý köprü olmak'
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Çorum Müftülüðü, Türkiye Diyanet Vakfý 2022 Yýlý Vekalet Yoluyla
Kurban Kesim Organizasyonu Tanýtým ve Ýstiþare Toplantýsý düzenledi. Toplantýda konuþan Baþkanlýk Müftüsü Ümit Çimen, "TDV'nin
amacý, Türkiye'de 81 il 922 ilçede, yurt dýþýnda ise Afrika'dan Orta
Asya'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Uzak Doðu'dan Latin Amerika'ya kadar uzanan tüm gönül coðrafyamýzdaki 80 ülke ve 345 bölgede mazlum ve muhtaç kardeþlerimize milletimizin yardým elini
ulaþtýrmak, milletimizin destek ve teveccühüyle, daha çok mazlum
ve muhtaç kardeþimizin yüzünü güldürmek" dedi. 6’DA

Anadolu tarihi
Çorum Müzesi'nde
Eskiyapar Höyükteki
arkeolojik kazýlarda
çýkarýlan tarihi eserler
ilk kez Çorum Müzesi'nde
sergilenmeye baþlandý.

Bozkurt:
Milli eðitim
çöküþte
Eðitim ve Bilim Ýþgörenleri
Sendikasý (Eðitim-Ýþ) Çorum
Þube Baþkaný Selim Bozkurt, 2021-2022 eðitim ve
öðretim yýlýný deðerlendirdi.
Eðitim sisteminde bir yýkým
yaþandýðýný vurgulayan
Bozkurt, "Bizzat MEB'in faaliyet raporlarý ve basýna sýzan haberler, bu eðitim döneminin eðitimde yaþanan
tahribatýn en görünür aralýk
olduðunu ortaya koymuþtur.
Ortada bir eðitim sistemi olmadýðý, sistemli olan tek þeyin eðitimdeki yýkým olduðu
rakamlarla baðýran sert bir
gerçekliktir" dedi. 6’DA

Alaca'da bulunan ve Anadolu'nun tarihini yansýtan Eskiyapar Höyükteki arkeolojik kazýlarda çýkarýlan tarihi eserler ilk kez Çorum Müzesi'nde
sergilenmeye baþlandý.19. yüzyýlýn ilk yarýsýnda ilk kez Ýngilizler tarafýndan keþfedilen EskiyaparHöyük'ten onlarca eser ortaya çýkarýldý.
Kalkolitik, Eski Tunç Çaðý, Hitit, Frig, Helenistik,
Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlý'dan
günümüzdeki köy evlerine dek kesintisiz bir yerleþim izleri barýndýran Höyük, adeta Anadolu tarihini yansýtan
bir geçmiþe sahip.Çorum Müzesi Arkeologlarýndan Resul Ýbiþ, Eskiyapar
Höyük için yeni bir vitrin dizayn edildiðini belirterek, tüm vatandaþlarý
Çorum Müzesi'ne davet etti. 5’TE
Resul Ýbiþ

Vatandaþa kendi konutunu
inþa etme fýrsatý veriliyor
27 ilde bakanlýk, vatandaþa kendi evini inþa etme
fýrsatý sunuyor. 27 il arasýnda Çorum da yer alýyor.

'Aþýrý sýcaklara
dikkat' uyarýsý
Çorum Saðlýk Müdürlüðü,
havalarýn ýsýnmasýyla birlikte vatandaþlarýn yaþayabileceði olumsuzluklara dikkat
çekti. Sýcak havanýn vücuda
dolaylý etkileri sonucu var
olan hastalýklarýn da nüksedebileceði belirtilirken,
10.00 ile 16.00 saatleri arasýnda dýþarý çýkmaktan kaçýnýlmasý gerektiði vurgulandý.
Açýklamada, su içmenin de
önemine vurgu yapýldý. 3’TE
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ÝYÝ Parti Genel Merkezi tarafýndan
düzenlenen programla ÝYÝ Partili Belediye Baþkanlarý bir araya geldi. ÝYÝ Parti
Genel Baþkaný Meral Akþener baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýya
Çorum'dan Sungurlu Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner de katýldý. Baþkan
Þahiner, görüþmeyle ilgi, "Yaptýðýmýz
ve yapacaðýmýz çalýþmalarý yakýndan
takip eden ve bizlere her türlü desteði
veren Liderimiz Meral Akþener'e
teþekkür ediyorum" dedi. 4’TE

Ýl Özel Ýdare'nin 2022
yatýrýmlarý masada

Aybike Turizm'in pandemiden
sonraki ilk kafilesi yola çýktý
Aybike Turizm
tarafýndan organize
edilen hac yolculuðu
kapsamýnda Çorum'un
ikinci hac kafilesi
Arabistan'a uðurlandý.
Pandeminin ardýndan
ilk defa gerçekleþtirilen
yolculuk öncesinde
Akþemseddin Camii
önünde Çorum Belediyesi tarafýndan uðurlama programý gerçekleþtirildi. Merzifon'a
giden kafile, buradan
uçakla Mekke'ye
uçacak. 8’DE

'ÝNFAZ KORUMA GÖREVLÝLERÝMÝZÝN
SORUNLARININ TAKÝPÇÝSÝYÝZ' 8’DE

Baþkan Þahiner, Meral
Akþener ile görüþtü

Çorum'da Ýl Özel Ýdaresinin 2022 yýlý
yatýrýmlarý masaya yatýrýldý. Toplantýyla
ilgili AK Parti Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan, "Birlikte 2022 yýlý il özel idaremizin yatýrýmlarý hakkýnda istiþarelerde
bulunduk" dedi. 5’TE

Ceylan: Türkiye her krizi
fýrsata çevirmeyi baþardý
AK Partili yöneticiler, Çorum'da vatandaþla görüþtü. AK Parti Milletvekili
ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, vatandaþla buluþmasýnda mesajlar
verdi. Türkiye'nin fýrsatlarý her zaman fýrsata çevirmeyi baþardýðýný
vurgulayan Ceylan, dünyada bir ekonomik krizin yaþandýðýný, yaþanan
hayat pahalýlýðýnýn da bundan kaynaklandýðýný söyledi. Ceylan, "Her bir
insanýmýzýn derdiyle dertleniyor, sýkýntýlarýna çözüm arýyoruz" dedi. 4’TE

'TÜRK BÜRO-SEN, ADINI ALTIN
HARFLERLE YAZDIRMIÞTIR' 2’DE

TEMMUZ'DA ASGARÝ ÜCRETE NE
KADAR ZAM YAPILACAK? 7’DE

Dünyalý Bir Dosttan
Dünyadan Hikayeler...

Zehra SAYIL

SEVMEK ZAMANI
- YAZISI 2’DE

YENÝ BÝNADA
ÝNCELEME 5’TE

2
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Baþsavcý deðiþti
Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna Ahmet Bektaþ
atandý.
HSK'nin, 5 bin
75 adli ve 351 idari hakim ve savcýyý
kapsayan yaz kararnamesi tamamlandý. Aralarýnda
Çorum'un da yer
alýdðý 33 ilin baþsavcýsý deðiþti.
Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý
Ahmet Bektaþ
Ahmet Fatih Aðca'dan boþalan göreve Bolu Cumhuriyet Baþsavcýsý Ahmet Bektaþ atandý.
Eski Baþsavcý Ahmet Fatih Aðca ise Yargýtay
Cumhuriyet Savcýlýðýna atandý.
KÝMDÝR?
Elazýð doðumlu olan Cumhuriyet Baþsavcýsý
Ahmet Bektaþ, Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Bektaþ, evli ve 2 çocuk babasý.
(Haber Merkezi)

Dünyalý Bir Dosttan
Dünyadan Hikayeler...

SEVMEK ZAMANI

Zehra SAYIL
Bir gün sormuþlar ermiþlerden birine;
'Sevginin sadece sözünü edenlerle, onu
yaþayanlar arasýndaki fark nedir? Bakýn size
bunu göstereyim demiþ, ermiþ. Önce sevgiyi
dilden gönüle indirememiþ olan bir grup insan
çaðýrarak onlara bir sofra hazýrlamýþ. Hepsi
oturmuþlar yerlerine. Derken tabaklar içinde
sýcak çorbalar gelmiþ. Ve her birine, derviþ kaþýklarý denilen bir metre boyunda kaþýklar verilmiþ.
Ermiþ 'çorbalarýnýzý bu kaþýklarla içeceksiniz haydi afiyet olsun' demiþ.
'Peki' demiþ misafirler ve çorbalarýný içmek
için ellerine kaþýklarýný almýþlar. Fakat o da
ne? Kaþýklar uzun geldiðinden çorbalarýný içmeyi baþaramýyorlarmýþ. Ýçemedikleri gibi kaþýklarýný oraya buraya çarptýklarýndan, sofraya, kýyafetlerine hatta birbirlerinin kýyafetlerine
her yeri kirletiyorlarmýþ. En sonunda bakmýþlar
olmuyor, aç kalkmýþlar kurulan sofradan.
Þimdi, demiþ ermiþ, sevgiyi gerçekten bi-

lenleri çaðýralým yemeðe. Yüzleri aydýnlýk,
gözleri sevgi ile gülümseyen insanlar gelmiþ
oturmuþ sofraya bu defa. Buyur edilmiþ ve onlarýn da ellerine bu uzun kaþýklar verilmiþ. Misafirler kendi önlerindeki çorbaya deðil de karþýlarýnda duran kiþinin çorbasýna kaþýklarýný
daldýrarak, gene karþýsýndaki kiþiye çorbayý
içirmiþ. Böylece her biri diðerinin karnýný doyurmuþ ve çok þükür doyduk diyerek kalkmýþlar sofradan.
'Ýþte' demiþ ermiþ. Kim ki gerçek sofrasýnda
yalnýz kendini görür ve doymayý düþünürse, o
aç kalacaktýr ve kim karþýndakini düþünürse
onu doyurursa o da doyurulacaktýr þüphesiz.
Þunu da unutmayýn, gerçek pazarýnda alan
deðil, veren kazançtadýr daima…
Oldum olasý cennetin nasýl bir yer olduðu,
neden ahiret diye bir sonuçla karþýlaþmak zorunda olduðumuz, bize sorulmadan dünyaya
getirildiðimiz halde bir seçim yapmak ve bu seçimlerin sonucuna neden katlanmak zorunda

olduðumuz konularýn da düþünmüþümdür. Yýllarca içimde itiraz duygularýyla yaþayýp kafamda bazý bilgileri yerlerine oturtmaya çalýþtým.
Ýçim bu dünya denen düzende büyük haksýzlýk
ve anlaþýlmazlýk olduðu ayrýca buraya gelerek
bana verilmiþ olan bu uzun kaþýkla nasýl bu
çorbayý içeceðim, bunun bir iþkenceden baþka
bir þey olmadýðýný düþünceleriyle doluydu. Oysa çok basit kurallarý vardý bazý þeylerin. Cennet birbirine kaþýk uzatanlarýn kendiliðinden
oluþturduðu bir yerdi ve bu yerin kapýsý 'benimizden çýkmak' denilen bir anahtarla açýlýyordu. Ve aslýnda bu yüzden gözlerimiz parmaklarýmýzýn ucu gibi kendimize de çevirip bakabileceðimiz bir yerde deðil de sadece karþýmýzý,
etrafý göreceðimiz þekilde konumlandýrýlmýþtý.
Yüzümüzü görmenin tek yolu dýþarýya bakmaktý. Ýstediðimizi almanýn tek yolu ise bunu
dýþarýya sunabilmekti. Baþka bir yasa olan çekim yasasý bunu yapabilenleri ayný sofrada
toplayacaktý…

'Tekelleþme, Türk basýnýna yakýnda
en büyük darbeyi vuracaktýr'
Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) 66.
Baþkanlar Konseyi
Düzce'de toplandý.
TGF Genel Baþkaný Yýlmaz Karaca, birlik çaðrýsý yaptý.
Düzce GaYýlmaz Karaca
zeteciler Cemiyeti
ev
sahipliðinde, Türkiye'nin 51 ilinden gelen gazeteciler cemiyet baþkan ve yöneticisinin katýldýðý
66. Baþkanlar Konseyinde konuþan Genel Baþkan Yýlmaz Karaca, "Türkiye Gazeteciler Federasyonu Anadolu basýnýnýn sorunlarýný çözmek
için büyük bir mücadele içinde. Bu yýl federasyonumuzun 25'inci kuruluþ yýldönümünü. 25. Yýlýmýzý Ankara'da düzenleyeceðimiz büyük bir
programla taçlandýracaðýz. Federasyon olarak
diðer meslek örgütleri ile rekabet deðil birlikte
hareket etmek için teþebbüslerde bulunduk ve
son genel kurulumuzda da böyle bir karar aldýk
ancak üzülerek söylüyorum ki Türkiye'de bulunan meslek örgütlerinin büyük bir bölümü ya
kendisini siyasete vermiþ, siyasetin arka kapýsýnda dalavere ile devletten koparacaklarý paralarla yaptýklarý projelerle devleti milleti soyma
peþindeler. Bu nedenle de doðru çalýþan, düzgün çalýþan mesleðinin onurunu ve gururunu korumak için çalýþan meslek örgütleri ile iþ birliði istemiyorlar. Bizler birlik için çabalýyoruz, kendi
sorumumuzdan önce ülkemiz, bayraðýmýz ve
Atatürk ilkesi daha önemli, bu nedenle her zaman için sorunlarýmýzýn yanýnda ülkenin sorunu
ve bayraðýmýz bizim için çok önemli, birlik beraberlik olmasý mesleðimizin büyümesinde en büyük neden olacaktýr" dedi.

"KABUL ETMÝYORUZ"
Genel Baþkan Yýlmaz
Karaca
konuþmasýnda
'Sosyal medyada düzenleme ve Ýnternet Gazeteciliði'' ile ilgili görüþlerini aktardý. Karaca, "Ne yazýk ki
yeni bir sansür uygulanmak isteniyor. Televizyon
ve radyolar için ayrý Yasa
çýkarýlýrken, Ýnternet Gazeteciliði Basýn Kanunu'na adapte edilmek istenmesini, gazetecilerin eleþtirel yazýlarý sonucu
baþýna geleceklerle ilgili aba altýndan sopa gösterilmesini, Devlet eliyle gazeteci olmayanlara
onurumuz olan, kimliðimiz Sarý Basýn Kartý'nýn
daðýtýlmasýný, daha doðrusu meslek örgütleri yerine kamunun kimin gazeteci-kimin deðil sorusuna karar vererek Basýn Kartý vermesini; bütün
bu kararlar alýnýrken meslek örgütlerinin ve özellikle 71 Cemiyet-dernek ve onlarýn 20 binin üzerinde üyesini barýndýran Türkiye'nin en güçlü
meslek örgütlenmesi TGF'nin görüþünün dahi
alýnmamasýný; üstelik meslekleri gazetecilik olmayan amaçlarýnýn ne olduðunu bilmediðimiz
meçhul kiþilerin muhatap alýnmasýný kabul etmiyoruz. Adý sarý olan ama rengi deðiþtirilen Sarý
Basýn Kartý süresi dolan ve yenilenme için yapýlan baþvurulara yanýt verilmezken, adý süresiz
olmasýna raðmen kullaným süresi konulan Sürekli Basýn Kart'larýnda da yenileme baþvurularý
aylarca gerçekleþtirilmemektedir. Bu sorun bir
an önce halledilmelidir. Hükümetin basýný susturma çabalarý sürerken, Anadolu'daki durum
gerçekten vahimdir. Uydu bedellerini ödeyemeyen TV'ler bir bir kapanýrken, koca ülkede 23 ilde sadece 35 TV kalmýþtýr. Gazete girdilerindeki
sürekli artýþlar ve döviz kurlarý kurbaný gazeteler

Erkan
Yýldýz

ÝYÝ Partili Yýldýz, hükümete yüklendi
matbaalarýný bir bir satmak zorunda kalýrken,
Anadolu'daki beþ yýl önce 1900 olan yerel gazete sayýsý 800'lere düþmüþtür. Gazetelerin bu duruma düþmesinin nedenlerinden biri de, gazetelere olur-olmadýk kurallar getiren Basýn Ýlan Kurumu'dur (BÝK). Yaygýn basýný da ilgilendiren gazete daðýtýmýnda ortaya çýkan tekelleþme, daðýtýmýn tek elden yapýlmasý Türk Basýný'na yakýnda en büyük darbeyi vuracaktýr" diye konuþtu.
"SIKINTILIYIZ AMA UMUTLUYUZ"
Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Erol Tayhan
da yaptýðý konuþmada, "Sizleri Düzce'mizde
aðýrlamak bir þereftir, çünkü eli kalem tutan gazetecilerin bizim nazarýmýzda deðeri var, önemi
var. Aslýnda biz birbirimizin deðerini bilmiyoruz,
Türkiye'de gazeteciler birbirinin deðerini bilmiþ
olsa zaten medyanýn içinde bulunduðu durum
böyle olmazdý. Önce biz birbirimize sahip olacaðýz, kenetleneceðiz, baþkasýndan medet beklemeyeceðiz. Yaþadýðýmýz sýkýntý gerçekten can
sýkýcý ama gelecek için umutlarýmýz var" dedi.
Konuþmalarýn ardýndan baþkanlar konseyi
üyeleri de görüþlerini açýkladý. Sonuç bildirgesinin hazýrlanmasý ve Basýn Vakfý Kongresinin yapýlmasý ile birlikte Baþkanlar Konseyi toplantýsý
sona erdi.
(Çaðrý Uzun)

'30 liralýk mazotla mý
üretim yapacaðýz?'
ÝYÝ Parti Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný
Erkan Yýldýz, Çorum'un tarýmda, hayvancýlýkta, sanayide týkanýklýk yaþadýðýný söyledi.
Erkan Yýldýz, Çorum Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan'ýn kriz döneminde ekonomik
bedel ödeyip kayýplar verilerek çýkýldýðýna
vurgu yaparak, ekonomik olarak en büyük
bedelin son dönemlerde ödendiðine dikkat
çekmesine yanýt verdi. Ceylan'ýn "Yeter ki
üretin, yeter ki çalýþýn, yeter ki istihdam
oluþturun, yeter ki ihracat yapýn. Dar gelirlilerin ve ücretlilerin hayat pahalýlýðý sebebiyle ortaya çýkan refah kayýplarýný telafi etmek için sürekli yeni programlar devreye
alýyoruz. Ýþçi, memur, emekli, çiftçi, hiçbir
kesimi ihmal etmeden tüm imkanlarý seferber ederek her bir insanýmýzýn derdiyle
dertleniyor, sýkýntýlarýna çözüm arýyoruz"
þeklindeki sözlerine yanýt veren Erkan Yýldýz, "litresi 30 lira olan mazotla mý üretim
yapacaðýz, yoksa 850 lira olan gübreyle
mi?" diye sordu.
Yýldýz, yaptýðý açýklamada; "Neyin bedelini ödüyoruz Sayýn vekil? Yaptýðýnýz
mazotun zammýný mý, sattýðýnýz Çorum
Þeker fabrikasýnýn mý yoksa yandaþ müteahhitlere verdiðiniz ihaleleri mi, ?
Çorum Belediye binasýnýn kaçan müteahhitlerini mi, kapalý spor salonunun kaçan
müteahhitlerini mi, Gülabibey'de çürüttüðünüz yatýrýmlarýn mý, Organize Sanayi
Bölgesinde çürüyen polis okulunun bedelini mi, bir hýzlý tren getiremeyiþinizin bedelini mi ödüyoruz" sorusunu yöneltti.
Yýldýz, açýklamasýný þöyle sürdürdü:
"Bu þehre 21 yýldýr bedel ödettirdiniz
ama bir kuruþ bedel ödemediniz. Þimdi
çýkmýþsýnýz ekin biçin, üretin demiþsiniz
neyle üreteceðiz 30 lira olan mazotla mý
yoksa 850 lira yaptýðýnýz DAP gübreyle
mi? Çorumlunun aklýyla oynamayýn, miadýnýz doldu. 21 yýl yönetemediðiniz þehri
yönetmeye geliyoruz. 21 yýldýr borç bataðýna soktuðunuz þehrimizi dar boðazdan çýkarmaya geliyoruz."
(Haber Merkezi)

DAÐAÞAN: TÜRK BÜRO-SEN, TÜRK MEMUR SENDÝKAL
HAREKETÝNE ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRMIÞTIR
Türk Büro-Sen Çorum Þube
Baþkaný Emir Daðaþan, "Hak
mücadelemizin 30. yýlý kutlu olsun" dedi.
Türk Büro-Sen Çorum Þube
Baþkaný Emir Daðaþan, sendikasýnýn kuruluþunun 30. yýlý nedeniyle bir mesaj yayýmladý.
Türk Büro-Sen'in 30 yýllýk
yolda koca çýnar olduðunu vurgulayan Emir Daðaþan, "Kendini memurlarýmýzýn haklarýnýn
korunmasý ve geliþtirilmesi için
adamýþ, memur sendikacýlýðýnýn uluslararasý standartlara taþýnmasý için mücadele etmeye
söz vermiþ, bu mücadele Türk
Milleti'nin milli ve manevi de-

ðerlerini kendine þiar edinmiþ
ve toplumun tüm kesimlerinin
milli gelirden pay alabilmesi
için yola çýkanlarýn sendikasý
bugün 30 yaþýnda. 30 yýl boyunca Türk Memuruna hizmeti,
Hakka hizmet olarak gören
Sendikamýz, kurulduðu gün
kendine belirlediði prensipleri
de aynen bu güne taþýmýþ, 30
yýllýk bu koca yolda her geçen
gün ailesine yeni filizler eklemiþ koca bir çýnardýr" dedi.
Daðaþan, açýklamasýný þöyle sürdürdü:
"Mücadelesinin temeline insaný, kuruluþ ilkelerine 'Ýnsan
mukaddes, emek kutsal' anla-

Emir Daðaþan

yýþýný alan, 'Bizim ilkemiz, önce
ülkemiz' felsefesini kendine
düstur edinen, alýn teri ve emeðin kýymetini her þeyin üstünde

tutan, hiçbir baskýya boyun eðmeden bu güne gelen, her daim memurun lehine kazanýmlarýn altýna imza atan, yürekli ve

cesur Türk Memurunun tek birleþme adresi olan Sendikamýzýn 30. Yaþý kutlu olsun.
Hak mücadelesini sadece
mensuplarýmýz için deðil, tüm
kamu çalýþanlarý için veren
Sendikamýz gücünü bugüne
kadar hep üyelerinden almýþ,
bundan sonrada üyelerinden
almaya devam edecektir. Bu
sebepledir ki, Sendikamýz binlerce kazanýmýn altýna imza
atabilmiþtir. Çok þükür ki, Türk
Büro-Sen'in bu þanlý mücadelesi Türk memur sendikal hareketine altýn harflerle yazýlmýþtýr.
Geçmiþte ve halen Türk Büro-Sen üyesi olan ve bize des-

tek veren tüm teþkilat mensuplarýmýza caný gönülden teþekkür ediyoruz.
Bu mücadelede emeði geçen ve Hakka uðurladýðýmýz
tüm genel merkez yöneticilerimiz, þube yöneticilerimiz, il, ilçe, iþyeri temsilcilerimiz ve
üyelerimizi rahmet ve þükranla
anýyor, bize býraktýklarý bu þanlý mücadele bayraðýný zirveye
taþýyacaðýmýza söz veriyoruz.
68 bine yaklaþan üyemiz ile
þanlý mücadelemizin nice 30 yýllara ulaþmasý dileðiyle. Ne mutlu Türk Büro-Sen'liyim diyene.
Ne mutlu Türkiye Kamu-Sen'liyim diyene." (Haber Merkezi)
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AÞIRI SICAKLARA
DiKKAT UYARISI
Çorum Saðlýk Müdürlüðü, aþýrý
sýcaklara karþý vatandaþlarý uyardý.Ýl
Saðlýk Müdürlüðü, havalarýn ýsýnmasýyla birlikte vatandaþlarýn yaþayabileceði olumsuzluklara dikkat çekti.
Açýklamada þu ifadelere yer verildi:
"Aþýrý yüksek hava sýcaklýðýnýn
insan saðlýðýna birçok zararlý
ektisi vardýr. Vücudumuz,
terleme mekanizmasý
ile sýcaklýðýný düzenler. Ancak; yalnýzca
terleme, aþýrý sýcak
havalarda bu denge için yeterli olmayabilir ve buna baðlý
rahatsýzlýklar ortaya çýkabilir. Sýcak havanýn vücuda dolaylý etkileri sonucu var
olan hastalýklar da alevlenebilir.
Sýcak havaya maruz kalýmýn
doðrudan etkilerinden biri olan sýcak

yorgunluðu, aþýrý sýcaða maruz kaldýktan günler sonra baþ dönmesi,
bitkinlik, yorgunlukla ortaya çýkar.
Sýcak çarpmasý ise daha kýsa süre
sonra belirir; vücut sýcaklýðýnýn aþýrý
yükselmesi sonucu beyin ve diðer
hayati organlar zarar görebilir, ölümlerde artýþ olabilir.
Sýcak havalardan en fazla etkilenenler; küçük
ç o c u k l a r,
y a þ l ý l a r,
g e b e l e r,
e n g e l l i l e r,
aþýrý
kilolu
olanlar ve açýk
alanda çalýþanlardýr.
Kronik hastalýklarý nedeniyle kalp ve
damar, beyin-beyin damarý, solunum sistemi, böbrek ve þeker hasta-

lýðý olanlar ile düzenli olarak tansiyon düþürücü, idrar söktürücü, depresyon ve uyku ilacý kullananlar da
riskli gruplar arasýndadýr.
Aþýrý sýcak havanýn zararlý etkilerinden korunmak için uyulmasý gereken basit ama etkili önerilerden bazýlarý þunlardýr;
Vücut ter yoluyla sürekli sývý kaybeder; bu nedenle susamayý beklemeden bol miktarda (2-2,5 litre/1012 su bardaðý) sývý tüketilmelidir.
Çalýþýrken ya da dýþarýda bedensel etkinlik yaparken her saat baþý 24 dört su bardaðý su içilmesi önerilir.
Özellikle açýk havada çalýþanlarda
toplam sývý alýmý günde 5-8 litreye
kadar çýkarýlabilir.
Su dýþýndaki sývý alýmýnda kahve,
çay gibi kafeinli, þekerli, gazlý ve alkollü içecekleri tüketmekten kaçýnýlmalý; süt, ayran ve doðal meyve su-

yu gibi içecekler tercih edilmelidir.
Risk grubundaki kiþiler, sýcak iliþkili hastalýklarýn belirtileri yönünden
gün içinde kontrol edilmelidir.
Vücut sýcaklýðýný kontrol altýnda
tutmak için sýk sýk duþ alýnmalý, imkan yoksa ayaklar, eller, yüz ve ense
soðuk suyla ýslatýlmalý ya da silinmelidir.
Hava durumu yayýnlarý ve resmi
uyarýlar takip edilmeli, uyarýlara
uyulmalýdýr.
Gerekmedikçe dýþarý çýkýlmamalý, özellikle saðlýk sorunu olanlar günün daha sýcak ve güneþin zararlý
etkilerinin daha yoðun olduðu özel-

likle 10:00-16:00 saatleri arasýnda
dýþarý çýkmaktan kaçýnmalýdýr.
Dýþarý çýkýlmasý gerekiyorsa
mümkün olduðunca gölge ve klimalý
alanlarda bulunulmalý, yoðun efor
gerektiren uðraþlardan kaçýnýlmalý,
sýk sýk dinlenilmelidir. Ayrýca, güneþin zararlý etkilerinden korunmak için
açýk renkli ve bol giysiler tercih edilmeli, þapka, güneþ gözlüðü ve güneþten koruyucu cilt ürünleri kullanýlmalýdýr.
Park halindeki araçlar içinde beklenilmemeli, çocuklar araç içinde asla býrakýlmamalýdýr."
(Sümeyra Özdoðan)

27 ilde bakanlýk, vatandaþa kendi evini inþa etme fýrsatý sunuyor. 27 il arasýnda Çorum da yer alýyor.

Vatandaþa kendi konutunu
inþa etme fýrsatý veriliyor
Çevre, Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði Bakanlýðý Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ), düzenlendiði
açýk artýrma ile yatýrým yapmak isteyenler için vadeli, KDV'den muaf
olan konut üreticisine 10 bin konutluk yatýrým fýrsatý sunuyor. Oldukça
ekonomik olduðu belirtilen arsalarýn; hem ev yapýmýna hem toplu konuta hem de sanayi yatýrýmlarý için
uygun olduðu aktarýldý.
Bugünlerde yaþanan konut fiyatlarýndaki fahiþ artýþ sonrasý hem
kiracýlarýn hem de ev satýn almak
isteyenlerin yaþadýklarý zorluklarýn
önüne geçmek isteyen Çevre, Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði Bakanlýðý
Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý, oldukça önemli bir adým atarak va-

tandaþa hem yatýrým hem de kendi
konutunu inþa etme fýrsatý sunuyor.
29-30 Haziran'da gerçekleþecek olan satýþlarda ÜFE oraný altý
aylýk dönem için en fazla yüzde
12,5 oranýnda uygulanacak. Kentsel Dönüþüm ve Konut Projelerine
kaynak saðlamak amacýyla düzenlenen açýk artýrma Ankara'da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ýstanbul'da TOKÝ Ýstanbul Hizmet Binasý Konferans Salonu'nda gerçekleþecek. Açýk artýrmaya çevrimiçi
olarak da katýlmak mümkün.
27 ÝL, 349 MUHTELÝF ARSA
Açýk artýrmada; Ýstanbul, Balýkesir, Kocaeli, Antalya, Aydýn, Denizli,
Muðla, Ýzmir, Uþak'taki arsalar 29

Haziran'da; Diyarbakýr, Gaziantep,
Þanlýurfa, Ankara, Adana, Konya,
Kayseri, Sivas, Çorum, Aksaray,
Elazýð, Afyonkarahisar, Amasya,
Kastamonu, Kýrýkkale, Samsun,
Kars, Hakkari illerindeki muhtelif arsalar ise 30 Haziran'da satýþa sunulacak.
"KONUT SAYISI AZLIÐI
FÝYATLARI ÇOK ENGELLÝYOR"
Konuyu deðerlendiren Yusuf Ziya Ardýnç, "25 yýldýr konut sektöründe, üretim ve satýþ pozisyonundayým. Þu anda bizim gibi üreticilerin
yaþadýðý arsa temini ve konut sayýsý sorununu biz de yaþýyoruz. Bu
sorunun giderilmesi ile ilgili yaptýðýmýz araþtýrmalarda 29-30 Hazi-

Sungurlu Belediyesi,
þehit babalarýný
unutmadý
ran'da TOKÝ'nin Türkiye genelinde
10 bin konutluk arsa satýþ ihalesi
açacaðýný öðrendik. Biz de ekibimiz
ile araþtýrmalarýmýz ile bu projelerde yer almak istiyoruz. Konut sayýsý azlýðý fiyatlarý çok engelliyor ve
çok dengesizleþtiriyor. Bunun piyasaya daha akýcý hale gelmesi için
bireysel alýcýlar ve toplu üreticiler
için büyük fýrsat doðuracaðýný düþünüyorum" ifadelerini kullandý.
"ÝNÞA ETMEK ÝSTEDÝÐÝMÝZ
EVÝN ARSA TÝPLERÝ
TAM ORADA"
Ýzin günlerinde gezmeye çýkan
ve yýllardýr hayalleri kendi arsalarý
üzerine evlerini inþa etmek olan
Cemil Can ve Burçak çifti ise TOKÝ
tarafýndan 29-30 Haziran'da düzenlenecek müzayedeye katýlarak istedikleri arsayý alacaklarýný dile getirdi. Müzayedede projelerine uygun
bir arsa almayý planladýklarýný aktaran çift, "TOKÝ'nin projelerine denk
geldik. Bizim inþa etmek istediðimiz
evin arsa tipleri tam orada. Eþimle
beraber araþtýrýp karar verdik" diye
konuþtu.
(ÝHA)

EN BABA KAMP'ta

gönüllerince eðlendiler
Çorum Belediyesinin bu yýl ikincisini
düzenlediði "En Baba Kamp" etkinliði,
toplamda 200 kiþinin katýlýmýyla gerçekleþti. Babalar ve çocuklarý etkinlikte doyasýya eðlendi.
Babalar Günü'ne özel düzenlenen
ve Çatak Tabiat Parký içerisinde gerçekleþtirilen etkinliðe bin 270 baþvuru arasýndan kura ile belirlenen 50 baba ve
çocuklarý katýldý. Çadýrýný al gel tarzý ya-

pýlan etkinlikte Çorum Belediyesi akþam yemeði, sabah kahvaltýsý ve ikramlýklar daðýttý. Birbirinden güzel yarýþmalar ve serbest etkinliklerin ardýndan akþam saatlerinde yakýlan kamp ateþinin
baþýnda þarkýlar söyleyen çocuklar eðlenceye tam manasýyla doydu.
TÜM ÇOCUKLAR
MADALYA KAZANDI
Bir gece konaklamalý doða kampýna
katýlma cesaretini gösteren tüm çocuklara akþam saatlerinde yakýlan kamp
ateþi baþýnda madalya takdimi yapýldý.
Madalyalarý etkinliðe çocuklarýyla beraber katýlan Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Ýsmail Yaðbat ve Lemzi Çöplü takdim etti. Baþkan Yardýmcýsý Yaðbat,
"Burada ilk kez kampa gelen bir sürü
arkadaþýmýz var. Özellikle yavrularýmýzýn birçoðu ilk kez gelmiþler. Bu cesareti gösterdikleri için hepsini þampiyon sayýyoruz. Gün boyu devam eden eðlencelerde her birinin gözündeki heyecana, mutluluða þahit olduk. Bu sebeple,
iyi ki de bu yýl kapasitesini artýrarak ikincisini düzenlemiþiz dedik" diye konuþtu.

MÝNÝK KAMPÇILARDAN
BAÞKAN AÞGIN'A
TEÞEKKÜR
Çorum Belediyesi'nin ikincisini düzenlediði En Baba
Kamp etkinliði minik
katýlýmcýlardan tam
not aldý. Düzenlenen
yarýþma parkuru, ok atma, sapan atma, frizbi, voleybol, ip çekme gibi oyunlarla ilk
günü tamamlayan minik kampçýlar akþam yakýlan kamp ateþi baþýnda þarkýlar söyleyip eðlendiler. Ýkinci günün sabahýnda yapýlan doða
yürüyüþü ile doðayý
tanýyýp temiz havanýn tadýný çýkarttý.
Babalarý ile kampa
gelen
minik
kampçýlar, çok güzel
eðlendiklerini ifade ederek Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn'a ve Çorum
Belediyesine teþekkür etti. (Çaðrý Uzun)

Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir
Þahiner, Babalar Günü'nde vatan uðruna evlatlarýný topraða veren þehit babalarý bu yýlda
unutmadý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Sakine Sarýyüce, þehit babalarýný ziyaret ederek
Baþkan Þahiner'in selamlarýný iletti, çeþitli hediyeler takdim etti.
Þahiner þehit babalarý için paylaþtýðý mesajda, "Baba olmak bir çýnar gibi dik durmak,
gölgende evlatlarýna nefes olmak, esenlikleri
ve iyilikleri için çaba göstermektir. Sizler ise
þehitlerimizin bizlere emaneti, koca çýnarlarýmýzsýnýz. Gölgenizde yer almaktan onur ve
gurur duyuyoruz. Evlatlarýný kutsal vatan toraðýnýn baðrýna emanet eden siz deðerli Þehit
babalarýmýza saygýlarýmý sunar ellerinizden
öper, bir evlatlarý ve kardeþleri olarak babalar
gününüzü kutlarým" dedi.
(Haber Merkezi)
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Ceylan: Türkiye her krizi
fýrsata çevirmeyi baþardý

DEVA Partisi
Çorum Merkez
Ýlçe Baþkaný
Þerafettin Ahýskalý

DEVA hükümete seslendi

'Yenilgiyi
kabul etmek
bir erdemdir'
DEVA Partisi Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný
Þerafettin Ahýskalý, hükümetin yaptýðý yanlýþlarýn faturasýnýn hep Türk milletinin ödediðini
belirterek, "Daha fazla çamura batmadan
ve her þey daha da güç olmadan iþi ehline
teslim edin. Yenilgiyi kabul etmekte bir
erdemdir" dedi.
Hükümetin son yýllarda yaptýðý yanlýþlara
deðinen Þerafettin Ahýskalý, "Yirmi yýlda bütün
yollar denendi, ama beceriksizliðiniz hiç bitmedi. Önce askeri vesayetten kurtulmamýz ve
gerçek demokrasiye geçmemiz için Ýhtiyacýmýz var denildi FETÖ'nün devlette kadrolaþmasýna göz yumuldu, sonra yanýldým diyerek
geçte olsa tepesine binildi. 15 Temmuz hain
darbe giriþiminin bedeli halka ödetildi.
'Demokrasi' denildi, açýlým sürecinde bütün vatan
hainleri tepemize çýkarýldý,
kol kola gezdiniz. 'Yanýldýk'
dediniz yine. Yanýlan siz oldu, bedelini yine Türk milleti ödedi.
'Ergenekon, balyoz davasý' denildi, ülkenin en baþarýlý generalleri
cezaevlerine hapsedildi. 'Yanýldým' denildi,
hepsi serbest býrakýlýp iadeyi-itibar yapýldý.
Bedelini Türk milleti ödedi.
Bunlarýn hepsi akýl dýþý, mantýk dýþý bir anlayýþla sadece güç gösterisi ve korku imparatorluðunun bir eseriydi" dedi.
Bugünlerde hissedilen enflasyon ve hayat
pahalýlýðýna vurgu yapan Ahýskalý, "Þu anda
da son yüzyýlýn en zirvesinde olan enflasyon
ve hayat pahalýlýðýný da yerle bir edin de gerçek gücünüzü görelim. Ama nafile çünkü elinizde ki en liyakatlý kadrolarý tasfiye ettiniz.
Halk desteðini de kaybettiniz. NAS, GES'de
çözüm olmadý. Geriye tehdit, baský, korku salarak esip gürlemek kaldý. Deniz bitti artýk kara göründü. Artýk halkýn bedel ödeyecek gücü
de mecali de kalmamýþtýr. Ben diyorum ki gelin vakit geç olmadan, daha fazla çamura batmadan ve her þey daha da güç olmadan iþi
ehline teslim edin. Yenilgiyi kabul etmekte bir
erdemdir. Bir an önce seçime girme cesareti
bulun. Ayarlarýný bozduðunuz baþta; hukuk,
adalet, yargý, ekonomi, tarým, saðlýk, eðitim
gibi tüm kurum ve kuruluþlarý DEVA'nýn liyakatlý ve ehil kadrolarý nasýl düzeltiliyor izleyin"
ifadelerini kullandý.
(Haber Merkezi)

AK Parti Çorum Milletvekili ve
MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan,
meclis çalýþmalarýndan fýrsat buldukça Çorum'a gelerek hemþehrileri ile bir araya gelmeye devam
ediyor.
Hafta sonunu Çorum'da geçiren
Milletvekili Ceylan, yaptýðý bazý ziyaretlerin ardýndan çay bahçelerinde ve piknik alanlarýnda hafta sonunu geçiren vatandaþlarla birebir
sohbet ederek, hal hatýr sorup, talep ve isteklerini dinledi. Vatandaþlarýn masalarýna veya sofralarýna
misafir olan Milletvekili Ceylan,
hemþehrilerinin ikramýný geri çevirmeyerek onlarla çay içip, hatýra fotoðraf çektirerek hasret giderdi.
"TÜRKÝYE HER KRÝZÝ
FIRSATA ÇEVÝRMEYÝ
BAÞARDI"
Vatandaþlardan gelen sorulara
cevap veren Milletvekili Ceylan,
Türkiye'nin son 20 yýldýr karþýlaþtýðý
her krizi fýrsata, her sýnamayý kazanca, her saldýrýyý tahkimatýný
güçlendirmeye dönüþtürme konusunda çok büyük bir tecrübe sahibi
olduðunu söyledi.
"EKONOMÝK KRÝZDEN
ÇIKMANIN GAYRETÝ
ÝÇÝNDEYÝZ"
Dünyada yaþanan ekonomik
buhrandan da bahseden Milletvekili
Ceylan, "Dünyayý sarsan 2008 kü-

"EKONOMÝK OLARAK EN
BÜYÜK BEDELÝ ÖDÜYORUZ"
Bu süreçlerden bazý bedeller
ödeyip, kayýplar vererek çýkýldýðýna
vurgu yapan Milletvekili Ceylan,
ekonomik olarak en büyük bedelin
son dönemlerde ödendiðine dikkat
çekti. Türkiye'deki ekonomik geliþmelerden de bahseden Milletvekili
Ceylan, "Sanayi üretimi yüzde 10,8
oranýnda artarak yine beklentileri
aþtý. Ýhracatýmýz rekorlar kýrarak yýllýk 243 milyar dolar seviyesine ulaþtýk. Ulaþabildiðimiz herkese, yeter
ki üretin, yeter ki çalýþýn, yeter ki is-

tihdam oluþturun, yeter ki ihracat
yapýn diyoruz. Sadece bu kadarla
da kalmýyoruz, dar gelirlilerin ve ücretlilerin hayat pahalýlýðý sebebiyle
ortaya çýkan refah kayýplarýný telafi
etmek için sürekli yeni programlar
devreye alýyoruz. Ýþçi, memur,
emekli, çiftçi, hiçbir kesimi ihmal etmeden tüm imkanlarý seferber ederek her bir insanýmýzýn derdiyle
dertleniyor, sýkýntýlarýna çözüm arýyoruz" þeklinde konuþtu.
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, AK Parti Çorum Milletvekili Oðuzhan Kaya, AK Parti Çorum Ýl Baþkan Yardýmcýsý Yýlmaz
Peker, Çorum Belediye Baþkaný
Halil Ýbrahim Aþgýn, AK Parti Çorum
Merkez Ýlçe Baþkaný Erhan Akar, Ýl
Genel Meclis Baþkaný Mehmet
Bektaþ ile birlikte ziyarette Evlatlarýmýzýn yüzünden gülücük, kalplerinden sevgi, bedenlerinden saðlýk,
ömürlerinden mutluluk ve neþe eksik olmasýn. Diyerek Allah hayýrlý,
huzurlu, saðlýklý güzel bir gün nasip
etsin cümlemize. Hafta sonunuzun
huzurlu geçmesi dileðiyle" dedi.
(Çaðrý Uzun)

'Turizm yatýrýmý heba oldu'
HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN
KODU
OKUTUN

Baþkan Þahiner, Meral
Akþener ile görüþtü
Sungurlu Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner, ÝYÝ Parti Genel Baþkaný Meral Akþener ile
bir araya geldi.
ÝYÝ Parti Genel Merkezi tarafýndan ÝYÝ Partili Belediye Baþkanlarý bir araya geldi. Toplantýya, Çorum'dan Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner
de katýldý. Baþkan Þahiner, "Ge-

resel finans krizinden güçlenerek
çýktýk. Avrupa'yý sarsan 2011 borç
krizinden yara almadan çýktýk. Gezi
olaylarýyla baþlayýp, nice darbe ve
kaos denemesiyle süren sinsi saldýrýlardan hep dimdik ayakta çýktýk.
Ýnsanlýðýn üzerine kabus gibi çöken
koronavirüs salgýnýndan en az hasarý, en fazla kazancý saðlayarak
çýktýk. Karadeniz'in kuzeyinde baþlayan malum savaþýn küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinden de yine en az kayýpla ve önümüze gelen fýrsatlarý deðerlendirerek çýkmanýn gayreti içindeyiz" dedi.

nel Merkezimizde Genel Baþkanýmýz Meral Akþener öncülüðünde ÝYÝ Parti'li Belediye Baþkanlarý olarak istiþare toplantýmýzý
yaptýk. Yaptýðýmýz ve yapacaðýmýz çalýþmalarý yakýndan takip
eden ve bizlere her türlü desteði
veren Liderimiz Meral Akþener'e
teþekkür ediyorum" dedi.
(Zahide Yasemin Eðrigözlü)

CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Hititlerden kalma tarihi barajý yeniden canlandýrmak ve turizme kazandýrmak amacýyla turizm cenneti Alacahöyük'te yaptýrýlan Hitit Köyü Projesi'nin kullanýlmaya
baþlanmadan yýkýldýðýný söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl
Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Alaca Ýlçesi
Alacahöyük Köyü'nde hayata geçirilen
ve yüzde 80 oranýnda tamamlanan Hitit
Köyü Projesi ve Alacahöyük Gölpýnar
Hitit Barajý Rekreasyon Projesi'nin tam
olarak bitirilmediði ve hiçbir kurum tarafýndan devralýnmadýðý için yarým kaldýðýný, milli servetin heba olduðunu, yatýrýmýn çürüdüðünü söyledi.
Beraberindeki partililerle birlikte Alacahöyük Köyü'nde incelemeler yapan
Tahtasýz, 2016 yýlýnda DSÝ tarafýndan 10
milyon 750 bin lira harcanarak 2018 yýlýnda bitirilen projenin, henüz kullanýlmaya baþlanmadan çürüdüðünü
söyledi.
"YAZIK
OLDU"
Ta h t a s ý z ,
"Proje bitirilme
aþamasýna geldi, fakat her ne
hikmetse
bu
proje ne Valilik, ne Belediye, ne de DSÝ
tarafýndan devralýnmadýðý için harap vaziyette, ot - çöp içinde. Camlar kýrýk, duvarlar yýkýlmýþ, her taraf harap olmuþ. 3
yýldýr anlatýyoruz, kimse dinlemedi. Tarihi Hitit Barajýný turizme kazandýrmak
adýna yapýlan bu yatýrým yarým kaldý.
Harcanan paralara sahip çýkýlmadý. Burasý 5 yýldýr atýl vaziyette. Öðrencilerin
kalmasý için yapýlan evler uçmuþ, ahþap
yürüyüþ yollarý çürümüþ. Bu paralarda
tüyü bitmemiþ yetimin hakký var. Yazýktýr
günahtýr. Bugün bu yatýrýmý 100 milyon
lira harcasanýz yapamazsýnýz" dedi.
Projeler kapsamýnda yapýlan alanlarý
deðerlendiren Tahtasýz, "Alaca Kazýlarý
Araþtýrma Merkezi, Hitit yemeklerinin
yapýlýp sunulacaðý lokanta tesisi açýlmýþ,
satýþ büfeleri ve sergi salonu tamamlanmýþ, Hitit Ormaný yapýlmýþ ama ilgisizlikten aðaçlar kurumuþ, 15 arabalýk kamping alaný yapýlmýþ, 10 kýz ve 10 erkek
olmak üzere kamp alaný oluþturulmuþ
evleri yapýlmýþ ama bakýmsýzlýktan dolayý çökme konumuna gelmiþtir. Öðrenci
kamp alanýnda laboratuvar ve lokanta
projesi hazýr halde ancak elektrikler kesilmiþ. Tüm binalar çökme aþamasýnda.

Proje alanýna 56 adet Hitit eser kopyasý
yerleþtirilmiþ. Güvenlik, kafeterya Hitit
usulü doðal tarým, Hitit evi, kale, ilköðretim öðrencileri için bina Alacahöyük kültürünü yaþatacak yapý ve açýk hava tarým müzesi yer almaktadýr.
300 dönüm civarýnda halk arazisi istimlak edilmiþ. Alacahöyük
halký buranýn bir
an önce Çorum
turizmine kazandýrýlmasýný istiyor.
Biz de bunun takipçisi olacaðýmýza söz verdik. Bu
parti meselesi deðil, memleket meselesidir" açýklamalarýnda bulundu.
"TURÝZM CENNETÝ
HARABEYE DÖNÜÞTÜ
Projeyle ilgili bilgi veren Tahtasýz,
"2018 yýlýndan bu tarafa atýl vaziyette
bekleyen tesisler, çürümeye baþladý, etraf yabani otlarla doldu, tesisler bakýmsýz, harabe bir görünüme büründü. 10
milyon 750 bin lira harcanan proje 2018
yýlýnda DSÝ tarafýndan kesin kabulü yapýldý. Ancak tüzüðünde böyle bir yeri iþletme yetkisi olmadýðý için ve Çorum Valiliði ile Belediyenin de sahip çýkmamasý
üzerine proje atýl durumda kaldý" ifadelerini kullandý.Atýl kalan baraj ve tesislerde
inceleme yapan Tahtasýz, Hitit Barajý'nýn
dünyanýn çalýþan en eski barajý olduðunu belirterek, "Burasý M.Ö 1240 yýlýnda
yapýlan kendi kendine yetebilen dünyada ki 3 barajdan bir tanesidir" dedi.
"TESÝSLER KADERÝNE TERK
EDÝLDÝ, ARTIK YIKILIYOR"
Tesisler için milyonlarca liralýk yatýrým
yapýldýðýný, tamamlanma aþamasýna
gelmiþken yatýrým býrakýldýðýný, bu yüz-

den milli servetin heba olduðunu, binalarýn yýkýlmaya baþlandýðýný dile getiren
Tahtasýz, tüm ayrýntýlarý düþünülerek yapýlan bu yatýrýmýn daha fazla geciktirilmeden turizmin hizmetine sunulmasý
gerektiðini açýkladý.
Tahtasýz, Alacahöyük köyünde 3 bin
yýllýk tarihi Hitit Barajý'nýn etrafýna yapýlan ve milyonlarca lira harcanan Arkeopark projesinin 5 yýldýr atýl durumda býrakýlmasýný eleþtirerek, CHP iktidarýnda
Alacahöyük'teki turizm faaliyetlerini canlandýracaklarýný, tesisleri turizme kazandýracaklarýný söyledi.
Tahtasýz, tesislerin Çorum Valiliði,
Özel Ýdare, Çorum Belediyesi, Alaca
Kaymakamlýðý veya Alaca Belediyesi tarafýndan devralýnmasýný ve turizme kazandýrýlmasý için bir an önce gereken
çalýþmalarýn yapýlmasýný istedi.
Ýnceleme gezisine; ayrýca Merkez ilçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz, CHP Alaca Ýlçe
Baþkaný Ýsmail Çimen, Ýl Genel Meclisi
Grup Baþkanvekili Yýldýz Bek, parti yöneticileri; Osman Soylu, Kemal Kýlýç ve
bazý partililer de katýldý. (Gizem Galatalý)
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Ýl Özel Ýdare'nin 2022 yatýrýmlarý masada
Çorum'da Ýl Özel Ýdaresinin 2022
yýlý yatýrýmlarý masaya yatýrýldý.
Ýl Özel Ýdaresinin yatýrýmlarýnýn
ele alýndýðý toplantý, Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðünde gerçekleþtirildi. Vali Mustafa
Çiftçi baþkanlýðýnda düzenlenen
toplantýya, AK Parti Milletvekili ve
MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan,
AK Parti Milletvekilleri Erol Kavuncu ve Av. Oðuzhan Kaya, Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, AK
Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý,
Merkez Ýlçe Baþkaný Erhan Akar, Ýl

Genel Meclis Baþkaný Mehmet
Bektaþ, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Recep Cýplak katýldý.
Toplantýda Özel Ýdaresinin 2022
yýlý toplantýlarý masaya yatýrýldý.
AK Parti Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan, toplantýyla ilgili, "Birlikte
2022 yýlý il özel idaremizin yatýrýmlarý hakkýnda istiþarelerde bulunduk" dedi.AK Parti Ýl Baþkaný Av.
Yusuf Ahlatcý da "Memleketimiz
için, Güzel #Çorum'umuz için var
gücümüzle çalýþmaya devam ediyoruz" diye konuþtu. (Çaðrý Uzun)

Anadolu tarihi
Bir yýl ekilmeyen Çorum Müzesi'nde
tarla kiralanacak
Eskiyapar Höyükteki
arkeolojik kazýlarda
çýkarýlan tarihi eserler
ilk kez Çorum Müzesi'nde
sergilenmeye baþlandý.

Tarýmla ilgili yeni önlemler geliyor. Vatandaþýn ucuz gýdaya eriþimi için kent tarýmý desteklenecek. 1 yýl boyunca boþ býrakýlan tarla devlet aracýlýðýyla baþkasýna kiralanacak. Çiftçiye
gübre-mazot, besiciye yem desteði verilecek.
Tarým ve Orman Bakanlýðý tarýmla ilgili yeni
önlemleri devreye sokuyor. Tarým ve Orman
Bakaný Prof. Dr. Vahit Kiriþci, dünyada yaþanan gýda sorunundan çiftçinin maliyetlerine,
vatandaþlarýn ucuz gýdaya eriþimine kadar birçok konuda tarýmdaki yol haritasýný açýkladý.
Buna göre, vatandaþýn ucuz gýdaya eriþimi
için kent tarýmý desteklenecek. Fiyatlarýn bu
sistemle düþeceðini belirten Bakan Kiriþci, "Ýstanbul'un çevresinde Çengelköy, Þile, Çatalca,
Beykoz, Silivri var. Buralarda bakir alanlar var.
Üretici de var. Çatalca'da domates yetiþtiren
kardeþimiz doðrudan ürünü lokantalara, evlere daðýtabilir. Bu yolla, vatandaþ hem taze,
hem az maliyetli ürün yiyecek. Ýklim deðiþikliðine sebep olan unsurlarý ortadan kaldýracaksýnýz ve köyden kente göçü de engelleyeceksiniz" dedi.
Kent tarýmýnýn Ýstanbul, Ankara, Ýzmir gibi illerin etrafýnda uygulanacaðýný belirterek, "Erzurum- Erzincan gibi üretim kabiliyeti olan yerlerde… Bir de jeotermal kaynak varsa, iklimi sert
olan yerde 365 gün üretim yaparsýnýz. Sýcak
yerlerde de serayý soðutmak için güneþ enerjisini kullanýrsýnýz. Bizim kurtuluþumuz tarýmdaysa, tarýmýn kurtuluþu da kýrsalda. 2023'te ne
ürettiðini, nasýl üretildiðini bilen, kendi önceliklerini belirlemiþ bir ülke olacaðýz" dedi.
1 yýl boþ tutulan tarla devlet aracýlýðýyla
baþkasýna kiralanacak. Bakan Kiriþci sistemi
þöyle anlattý: "Þayet bir tarla sistemde 1 yýl boþ
görünürse, kamu otoritesi gelecek 'siz burada
birþey yetiþtirmiyorsunuz, tarlanýza bu muhitteki kira bedeli üzerinden kira ödeyip, üretim
yaptýracaðýz' diyecek. Devlet kiralamayacak,
taahhüt edecek. Aracýlýk rolü dýþýnda bir rolü
olmayacak."
Bakan Kiriþci "Vatandaþ arazisini vermek
istemezse ne olacak?" sorusuna þu yanýtý verdi: "Kullaným hakký ile mülkiyet hakkýný birbirinden ayýracaðýz. Adalet Bakaný Bekir Bozdað
ile görüþtük. Ne kiralayanýn ne arazisi olanýn
hakkýna halel getirmeden yapýlacak. Mülkiyeti
elinden almýyorsunuz. Sadece kullaným hakký
alýyorsunuz. Organize Sanayi Bölgeleri'nde de
bu yapýlýyor. 2.5-3 milyon hektar ekilmeyen
arazi var. Türkiye'nin arazi varlýðýnýn yüzde
10'una tekabül ediyor. Ciddi bir rakam."
Kiriþci'nin verdiði bilgiye göre, çiftçiye gübre-mazot, besiciye yem desteði ayni olarak
saðlanacak. Üreticiye verilen destekler ayni
olacak. Çiftçiye ihtiyacý olan gübre-mazot verilecek, hasattan sonra ürünü sattýðýnda, devlet
alacaðýný mahsuplaþacak.
(Haber Merkezi)

Alaca'da bulunan ve
Anadolu'nun tarihini yansýtan Eskiyapar Höyükteki arkeolojik kazýlarda çýkarýlan
tarihi eserler ilk kez Çorum
Müzesi'nde sergilenmeye
baþlandý.
Aðýrlýklý olarak Alacahöyük, Boðazköy-Hattuþa, Ortaköy-Þapinuva ve Resuloðlu kazýlarýndan bulunan
tarihi eserlerin sergilendiði
Çorum Müzesi'nde Eskiyapar Höyük kazýlarýnda bulunan eserler için vitrin oluþturuldu.
Kalkolitik, Eski Tunç Çaðý, Hitit, Frig, Helenistik,
Roma, Bizans, Selçuklu ve
Osmanlý'dan günümüzdeki
köy evlerine dek kesintisiz
bir yerleþim izleri barýndýran ken Çorum Müzesi'de bir
Höyük, adeta Anadolu tari- dönem Höyükte arkeolojik
hini yansýtan bir geçmiþe kazý çalýþmasý yapýyor.
sahip. Hitit'in çok güçlü 2010 yýlýnda Bakanlar Kuözelliklerini taþýyan Eskiya- rulu kararý ve Kültür Varlýkpar Höyük'ten gün yüzüne larý ve Müzeler Genel Müçýkarýlan eserlerin bazýlarý dürlüðü'nün izinleriyle yenibugüne kadar Ankara Ana- den baþlayan ve devam
dolu Medeniyetleri Müze- eden "üçüncü dönem" kazýlarý, Prof. Dr. Ýbrahim Tunç
si'nde sergileniyordu.
Hitit'in iç çekirdek bölge- Sipahi baþkanlýðýndaki bir
si olarak tanýmlanan Bo- ekip tarafýndan yürütülüyor.
Eski Tunç Çaðý katmaðazköy, Þapinuva ve Alaca
Höyük çevresindeki dör- nýndan bulunan altýn, güdüncü büyük merkez olan müþ, elektron, süs eþyalarý
Eskiyapar Höyüðü, bu çaðdaþý Troya II Hazineleri
önemli merkezlere hakim ve Alaca Höyük kral mezarbir geçiþ noktasýnda bulu- larý buluntularýyla benzerlik
gösterirken, Eski Hitit Krallýnuyor.
19. yüzyýlýn ilk yarýsýnda ðý Dönemine tarihlenen çailk kez Ýngilizler tarafýndan nak, çömlek, ev ve sokak
keþfedilen Eskiyapar Hö- kalýntýlarý da önemli bulunyük'ten bahsedenlerden biri tular arasýnda yer alýyor.
Çorum Müzesi ArkeW.J. Hamilton olurken, bölologlarýndan Resul Ýbiþ,
gede bulunan Hitit serabu yýl gerçekleþtirmiþ
miði ile 1968 yýlýnda
olduklarý teþhir tankazý çalýþmalarý baþzim
çalýþmalarý
latýlýyor.
çerçevesinde
EskiEvlerin arasýnda
yapar Höyük için
baþlayan arkeolojik
yeni bir vitrin dikazýlar, 1980'lerin
zayn edildiðini söybaþýnda köyün baþledi.
ka bir alana taþýnmaEskiyapar Höyüsýnýn ardýndan
ðün ismini
daha geÇ o niþ olarum'un
rak deAlaca
v a m
ilçesi ederResul Ýbiþ

ne baðlý Eskiyapar köyünden aldýðýný hatýrlatan Ýbiþ,
"1968-1988 yýllarý arasýnda
Höyükte Ankara Anadolu
Medeniyetler Müzesi tarafýndan kazýlar gerçekleþtirildi. 1990'lý yýllarda Çorum
Müzesi kazý çalýþmalarý
yaptý. 2010 yýlýndan itibaren
ise Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tunç Sipahi hocamýz tarafýndan kazýlar sürdürülmekte" dedi.
Bu süreçte Çorum Müzesi ve Ankara Üniversitesi
tarafýndan yapýlan kazýlarda elde edilen eserlerin sayýsýnýn artmasýyla Eskiyapar için de bir vitrin oluþturma gerekliliðinin doðduðunu anlatan Ýbiþ, "Böylelikle
Eskiyapar Höyük'ten çýkarýlan eserlerin sergilendiði bir
vitrini Arkeoloji salonumuzun birinci katýnda oluþturduk. Bu vitrinde Eskiyapar
Höyükten bulunan Hitit dönemine ait kaplar, nadide
bir bronz hançer, Eski Hitit
döneminden kabartmalý vazo parçalarý, mühürler, mühür baskýsý ve Eskiyapar
Höyükte ilk kez bulunan
tabletimiz ziyaretçilerimizin
beðenisine sunuldu" diye
konuþtu.
Eskiyapar'da bulunan
saraya baðlý bir Hitit yöneticisine ait 'Gal Gestýn' mü-

hür baskýsýnýn, Eskiyapar'ýn
baþkent Boðazköy'ün kuzeyindeki idari bir merkez olduðunu ortaya koyduðunu
vurgulayan Ýbiþ, ayrýca
"Kral'ýn bahar bayramlarýnda Hattuþa'dan çýkarak
önemli þehirleri ziyaret ettiðini ve bunlardan birinin de
yüksek ihtimalle adý Tahurpa olan Eskiyapar'ýn olabileceðini belirtti.
Çivi yazýlý tabletlerin çok

yaygýn olmadýðýný özellikle
merkezi idareye baðlý
önemli yerleþim alanlarýnda
bulunduðunu
kaydeden
Ýbiþ, bu tür yerleþimler Türkiye'de çok az olup, Çorum'da ise Hattuþa, Ortaköy-Þapinuva ve Alaca Höyük'ün ardýndan tablet bulunan dördüncü yerleþim olarak Eskiyapar Höyük literatüre girmiþtir" ifadelerini kullandý.
(ÝHA)

Yeni binada inceleme

Tapu ve Kadastro 22. Bölge Müdürü
Ýsmail Ertürk ve Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Tapu ve
Kadastro Ýl Müdürlüðünü ziyaret etti.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn ve Tapu ve Kadastro 22. Bölge
Müdürü Ýsmail Ertürk, beraberinde Be-

lediye Baþkan Yardýmcýsý Lemzi Çöplü
ve müdürlük yöneticileriyle birlikte Tapu
ve Kadastro Ýl Müdürlüðünün yeni binasýnda incelemelerde bulundu.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, "Tapu ve Kadastro Ýl Müdürlüðümüzü ziyaret ederek yeni hizmet bina-

sýnda incelemelerde bulunduk, Tapu ve
Kadastro 22. Bölge Müdürü Ýsmail
Ertürk'ten bilgiler aldýk. Çorum'umuza
yakýþan, ferah ve modern hizmet binasýnýn þehrimize kazandýrýlmasýnda
emeði geçenlere þükranlarýmý sunuyorum" dedi.
(Çaðrý Uzun)

6

21 HAZÝRAN 2022 SALI

Bozkurt: Milli eðitim çöküþte
Eðitim ve Bilim Ýþgörenleri Sendikasý (EðitimÝþ) Çorum Þube Baþkaný Selim Bozkurt, 2021-22
eðitim-öðretim döneminde, pandemi sürecinde yaþanan kayýplarýn telafi edilmediðini, eðitimde kalitenin ve iþlevselliðin artýrýlmasý noktasýnda hiçbir
çalýþma yapýlmadýðýný belirterek, yaþanan sorunlarýn aynen devam ettiðini kaydetti.
Selim Bozkurt, "Önü alýnamayan þekilde yükselen enflasyonun karþýsýnda yoksul öðrencilerin
beslenme, kýrtasiye, barýnma ve ulaþým gibi ihtiyaçlarýný sosyal devlet ilkesi gereðince üstlenmek
için bir adým atýlmadý" diyerek yoksul ailelerin çocuklarýný okutmakta güçlük çektiðini vurguladý.
Eðitim-Öðretim döneminin bir deðerlendirmesini yapan Bozkurt, "Ýhtiyaç duyulduðu sayýda derslik ve okul inþa edilmemiþtir. Deprem gerekçesiyle
yýkýlan okullar yapýlmamýþ, bunun yerine bir sihirbazlýk örneði gösterilerek okul içerisinden okullar
çýkarýlmýþ, konteyner ve prefabrik sýnýflarla yaraya
pansuman yapýlmýþtýr" dedi.
"EÐÝTÝMDE SÝSTEMLÝ BÝR YIKIM VAR"
Selim Bozkurt'un konuyla ilgili deðerlendirmesi
þu þekilde:
"2021-2022 eðitim-öðretim yýlý, eðitimin siyasi
iktidar tarafýndan ne hale getirildiðini en net gösteren dönem olarak sürmüþ ve öyle sonlanmýþtýr.
Sendikamýzýn titiz araþtýrmalarý, bizzat MEB'in
faaliyet raporlarý ve basýna sýzan haberler, bu eðitim döneminin eðitimde yaþanan tahribatýn en görünür aralýk olduðunu ortaya koymuþtur. Ortada bir
eðitim sistemi olmadýðý, sistemli olan tek þeyin eðitimdeki yýkým olduðu rakamlarla baðýran sert bir
gerçekliktir.
Pandemi nedeniyle eðitimin uzaktan sürdürüldüðü bir önceki eðitim öðretim döneminde milyonlarca çocuðumuzun eðitimden uzak kaldýðý, teknik
ve altyapýsal imkansýzlýklar yüzünden maðdur olduðu, derin bir öðrenme kaybý yaþadýðý MEB tarafýndan defaten itiraf edilmesine karþýn, pandemi
sürdüðü halde okullarda önlem almadan eðitimin

Selim
Bozkurt

yüz yüze baþlatýldýðý bu dönemde, söz konusu kayýplarý gidermek ve imkanlarý iyileþtirmek, yani eðitimde nispi de olsa adaleti saðlamak için hiçbir
adým atýlmamýþtýr. Kurucusu olan Baþöðretmen'in
"Eðitimde feda edilecek fert yoktur" dediði Türkiye
Cumhuriyeti'nde; gerici, piyasacý ve kamusalcýlýktan uzak eðitim yönetimi nedeniyle yoksul öðrencilerin nasýl feda ve heba edildiði, bu eðitim öðretim
döneminde daha da netleþmiþtir.
OKULLAR BÝR SÝYASÝ PARTÝNÝN PROPAGANDA MERKEZÝ HALÝNE GETÝRÝLDÝ
2021-2022 eðitim-öðretim yýlýnda; öðrencilerin
geçen dönemlerden biriken öðrenme kayýplarýnýn

giderilmesine yönelik çalýþma yapýlmamýþ, ikili eðitim, taþýmalý eðitim garabetleri devam ettirilmiþ,
Ýhtiyaç duyulduðu sayýda derslik ve okul inþa
edilmemiþ, deprem gerekçesiyle yýkýlan okullar yapýlmamýþ, bunun yerine bir sihirbazlýk örneði gösterilerek okul içerisinden okullar çýkarýlmýþ, konteyner
ve prefabrik sýnýflarla yaraya pansuman yapýlmýþ,
okullara kadrolu yardýmcý personel ýsrarla atanmamýþ, dernek, vakýf maskesi takmýþ tarikatlar protokol köprüleriyle eðitimde cirit atmýþ, okullar bir siyasi partinin propaganda merkezi haline getirilmiþ,
öðrenciler ve eðitim emekçileri açýlýþlara ve törenlere zorla götürülerek siyasete dolgu malzemesi olarak kullanýlmýþ, üniversitelere tepeden inme þekilde
getirilen kayyum rektörler ve yöneticiler eliyle, akademinin özerkliði ve baðýmsýzlýðý yok edilmiþtir.
Ücretli ve sözleþmeli öðretmen ayýbý sürdürülmüþ, Anayasal bir hak olan güvenceli çalýþma hiçe
sayýlmýþtýr. Asgari ücretin altýnda bir ücretle öðretmen çalýþtýrýlarak Devlet eliyle suç iþlenmiþtir.
Öðretmenlik Meslek Kanunu ile öðretmenler
ayrýþtýrýlmýþ, çalýþma barýþý bozulmuþ, öðretmenlerin ekonomik ve özlük haklarý sýnav ve kariyer
odaklý hale getirilmiþ,
MEB'in rakamlarýndan ortaya dökülen öðretmen
açýðý kadar dahi öðretmen atamasý yapýlmamýþ,
Önü alýnamayan þekilde yükselen enflasyonun
karþýsýnda yoksul öðrencilerin beslenme, kýrtasiye,
barýnma ve ulaþým gibi ihtiyaçlarýný sosyal devlet ilkesi gereðince üstlenmek için bir adým atýlmamýþ,
Alým gücü korkunç derecede düþen, angaryalarla ve liyakatsiz yöneticilerle boðuþan eðitim
emekçilerinin mesleki, maddi ve özlük haklarý için
gerekli adýmlar atýlmamýþtýr.
Kamusal ve parasýz olmasý gereken eðitim iktidar tarafýndan satýn alýnabilir bir hale getirilmiþ ve
iktidar toplumu yurttaþlarýn ekonomik gücüne göre
sýnýflara ayýrmýþtýr.
Siyasal iktidar kendi ideolojik görüþleri doðrultusunda okul türleri arasýnda ayrýmcýlýk yaratmýþtýr."
(Gizem Galatalý)

'TDV'NiN AMACI
KÖPRÜ OLMAK'

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

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

TARiHTE BUGÜN
1927-Küçükleri Muzýr Neþriyattan Koruma
Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.
1934- Soyadý Kanunu kabul edildi.
1934- Türkiye'de Yahudilere karþý gerçekleþtirilen Trakya Olaylarý baþladý.
1940-Devlet operasý ilk temsilini verdi: Mozart'tan "Bastien ile Bastienne".
1946- Türkiye Garanti Bankasý Kuruluþ Kanunu kabul edildi.
1946- Rize Çay Fabrikasý'nýn temeli atýldý.
1987- Mardin'in Ömerli ilçesine baðlý Pýnarcýk köyünde teröristler, 14'ü çocuk olmak üzere 23 kiþiyi katletti.
2008- MEB’in hazýrlamýþ olduðu 6. sýnýf
SBS(Seviye Belirleme Sýnavý) ilk kez yapýldý.

Ýmtiyaz Sahibi: Mahmut
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr
Yönetim Yeri: Gazi Cad. Kulaksýz
Sok. Kavukcu Ýþmerkezi 3/42 Çorum

Ali Ceylani KOLAÇ

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

kep:
mahmutemin.soylemez@hs01.kep.tr

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

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

mýz ile ihtiyaç sahibi kardeþlerimiz arasýnda köprü olma noktasýnda müftülüklerimizce gerçekleþtirilecek faaliyetlere ýþýk tutacak olan Vekaletle Kurban Organizasyonu Ýl Bilgilendirme Toplantýsý'nýn hayýrlara vesile olmasýný diliyorum" ifadelerini kullandý.
Ardýndan kürsüye davet edilen Baþkanlýk Müftüsü Ümit Çimen ise Türkiye Diyanet Vakfý'nýn
"Kurbanýný Paylaþ, Kardeþinle
Yakýnlaþ" temasýyla düzenledikleri Vekâletle Kurban Organizasyonu ile bu yýl 25 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaþmayý hedeflediðini aktardý.

Ümit Çimen, açýklamasýný
þöyle sürdürdü:
"TDV'nin amacý, Türkiye'de
81 il 922 ilçede, yurt dýþýnda ise
Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Uzak Doðu'dan Latin Amerika'ya kadar
uzanan tüm gönül coðrafyamýzdaki 80 ülke ve 345 bölgede
mazlum ve muhtaç kardeþlerimize milletimizin yardým elini ulaþtýrmak, milletimizin destek ve teveccühüyle, daha çok mazlum ve
muhtaç kardeþimizin yüzünü güldürmek. Bize düþen bu hayra
olabildiðince fazla köprü olmaktýr."
(Sümeyra Özdoðan)

Emin SÖYLEMEZ

Ömer Faruk SÖYLEMEZ

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

‘Mutlu Anneler, Mutlu Çocuklar
Yetiþtirir' projesi hayata geçirildi
Milli Eðitim Bakanlýðý 2023
Eðitim Vizyonu kapsamýnda Ýsmail Kakaç Ýlkokulunda "Mutlu
Anneler Mutlu Çocuklar Yetiþtirir
Projesi" hayata geçirildi.
Proje kapsamýnda Çorum

ÇÖREK OTU
YAÐININ HAMÝLELÝK
ÝÇÝN KULLANIMI
NASILDIR?
Hamile kalmak için
bazý durumlarda birçok
yöntem denenir. Doktorlara
gidilir, þifa aranýr ve çeþitli bitkisel karýþýmlar kullanýlýr.Çörek otu yaðý da
hamile kalmak için kullanýlabilecek
yaðlardan biridir. Gebe kalmak istenen süreden 6 ay kadar önce bu þifalý bitkinin yaðýnýn yada tohumlarýnýn kullanýmýna baþlanabilir. 1 ay boyunca çörek otu, bal ve tarçýnla karýþtýrýlarak adet dönemi baþlamasý
sürecinde 10 gün yenirse gebe kalmayý kolaylaþtýrýr.
Hamile kalýndýktan sonra hemen
çörek otu yaðý yenmesi kesilmelidir.
Çünkü hamilelik döneminde bu bitkinin tohumlarýnýn yada yaðýnýn tüketilmesi düþük yapma riskini arttýrýr. Fakat doðum yapýldýktan sonra tekrar
çörek otu yaðý kullanýlabilir. Böylece
anne ve bebek daha saðlýklý olur.
Emzirme döneminde ve gebelik döneminden sonra anne ve bebek saðlýðý açýsýndan ilaç kullanýlamayacaðý
için çeþitli þifalý bitkiler kullanýlýr. Çörek otu tohumlarý ve yaðý ile emzirme
dönemi daha saðlýklý ve uzun geçer.
ÇÖREK OTU YAÐININ YAN
ETKÝLERÝ NELERDÝR?
Hamilelik döneminde kesinlikle
kullanýlmamalýdýr.

ÇUHA ÇÝÇEÐÝ
NEDÝR?

YIL: 5 / SAYI: 2131
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Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

Çorum Müftülüðü, Türkiye Diyanet Vakfý 2022 Yýlý Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu Tanýtým ve Ýstiþare Toplantýsý düzenledi.
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve
Türkiye Diyanet Vakfý iþ birliðinde
sürdürülen vekalet yoluyla kurban
kesim organizasyonuna, il ve ilçe
müftülükleri ile Türkiye Diyanet
Vakfý þubeleri geçmiþ yýllarda olduðu gibi bu yýl da destek veriyor.
Bu kapsamda Ýl Müftülüðü ile
Türkiye Diyanet Vakfý (TDV) Çorum Þubesi ev sahipliðinde 2022
Yýlý Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu Tanýtým ve
Ýstiþare Toplantýsý düzenlendi.
Toplantýya Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Baþkanlýk Müftüsü Ümit
Çimen konuþmacý olarak katýldý.
Ýl Müftülüðü Toplantý Salonu'nda
gerçekleþtirilen toplantýda Ýl Müftüsü Muharrem Biçer, Ýl Müftü
yardýmcýlarý, ilçe müftüleri, müftülük personeli, vaizler, Kur'an kursu öðreticileri ve din görevlileri
hazýr bulundu.
Kur'an-ý Kerim Tilaveti'nin ardýndan açýþ konuþmasý yapan Ýl
Müftüsü Muharrem Biçer, "Mermeri delen suyun kuvveti deðil,
damlalarýn sürekliliðidir" dedi.
Müftü Biçer, "Kurbanlarýný
paylaþmak isteyen vatandaþlarý-

ÇÖREK
OTU YAÐI -2-

Belediyesi, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Halk Eðitim Merkezi desteðiyle öðrenci velisi annelere yönelik baðlama ve müzik kursu
açýldý.
Okulda yýl boyu müzik eðitimi

alan anneler, proje kapanýþ toplantýsýnda müzik dinletisi sundu.
Baðlamalarýyla birçok türkü
seslendiren annelere sahnede
çocuklarý da eþlik etti.
(Haber Merkezi)

Çuha Çiçeði, sarý renkte çiçekleri
olan, 20 cm kadar boylanabilen, yeþilimsi gövdesi olan bir bitkidir. Nisan-Mayýs aylarýnda toplanýp kurutulur. Çuha Çiçeði birçok hastalýðýn tedavisinde kullanýlýr. Genellikle sus
bitkisi olarak yetiþtirilir.
ÇUHA ÇÝÇEÐÝNÝN FAYDALARI
- Kalbe kuvvet verir.
- Baþ aðrýsýný dindirir, sinirleri yatýþtýrýr.
- Bronþit, boðmaca, zatürre hastalýklarýna karþý faydalý gelir.
- Ýdrar yolu enfeksiyonlarýna karþý
faydalýdýr.
- Baðýþýklýk sistemini güçlendirir.
- Adet döneminde aðrýlarý keser.
- Adet düzensizliðini düzenler.
- Egzama ve sedef hastalýklarýna
karþý faydalýdýr.
- Toksinleri vücuttan atar.
Bitkinin yapraklarý özellikle çýban
tedavisinde çok faydalýdýr. Yapraklar
çýbana sarýlýr ve sýk sýk deðiþtirilir.
Yorgunluðu alýr vücuda direnç ve
kuvvet verir. Zayýf týrnaklarý güçlendirir.
Kireçlenme sonucu oluþan bel,
boyun, sýrt ve omuz aðrýlarýna karþý
faydalý olmaktadýr. Vücutta bulunan
fazla su, þeker ve tuzun vücuttan atýlmasýný saðlar.
Yaþlýlýk hormonlarýný geciktirir.
Çinko ile beraber alýndýðý takdirde
ciltteki ergenlik sivilcelerini temizler.
Ayrýca cilt hastalýklarýna karþý faydalýdýr. Cildi temizler ve güçlendirir.
Çuha Çiçeðinin yan etkileri yoktur. Ancak her bitki gibi bu bitkinin de
fazla kullanýmý saðlýða zararlýdýr.
ÇUHA ÇÝÇEÐÝNÝN KULLANIMI
Kurutulmuþ 1 tatlý kaþýðý Çuha Çiçeðini, 1 su bardaðý sýcak suyun içerisinde kaynatýn. 8-10 dk demlenmesini bekledikten sonra süzerek kullanýma hazýrlayabilirsiniz.
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Halil Ýbrahim ile yollar ayrýldý
Çorum Futbol Kulübü, tecrübeli sað kanat
oyuncusu Halil Ýbrahim Sönmez ile yollarýný ayýrdýðýný duyurdu.
2021-2022 sezonu baþýnda Amed Sportif Faaliyetleri'nden Çorum FK'ye transfer olan Halil Ýbrahim Sönmez ile yollarýn ayrýldýðý duyuruldu.

Hasan Hüseyin
Akýnay gitti

ORUM Futbol
Kulübü'nde
tecrübeli kaleci Hasan Hüseyin Akýnay
ile yollar ayrýldý.
2020-2021 sezonunda Çorum FK'ya transfer
olan Hasan Hüseyin Akýnay, Çorum FK ile yollarýný
ayýrdýðýný duyurdu. Konuyla
ilgili bir açýklama yapan Akýnay, "Yaklaþýk 2 yýldýr formasýný
terlettiðim Çorum FK'den ayrýlmýþ
bulunmaktayým. Bu formayý gitmek
benim için büyük bir zevk ve onurdu.
Unutulmaz anlar da yaþadým, çok zor
zamanlar da… Çok özel insanlarla yollarýmýz kesiþti. Burada geçirdiðim süre boyunca kýrmýzý-siyah renkler için birlikte mücadele ettiðim tüm takým arkadaþlarýma ve hocalarýma teþekkür ederim. Bu takýma gelmeme vesile olan Oðuzhan Yalçýn aðabeyime, yöneticilerime ve kulüp personellerimize ayrýca teþekkür ederim. Yensekte yenilsekte desteðini bir an olsun
esirgemeyen gerçek Çorum FK taraftarlarýna da
teþekkür ederim. Hakkýnýzý helal edin" dedi.
Hasan Hüseyin Akýnay, 2020-2021 sezonunda
32 maçta, 2021-2022 sezonunda ise 35 maçta forma giydi.
(Abdulkadir Söylemez)

IÐDIR'A TRANSFER OLDU
Kulüpten yapýlan açýklamada, "Iðdýr FK ile yapýlan görüþmeler sonucu, profesyonel futbolcularýmýzdan Halil Ýbrahim Sönmez yeni kulübü ile anlaþmýþ bulunmaktadýr. Kendisine kulübümüze vermiþ olduðu katkýlarýndan dolayý teþekkür eder, yeni kulübünde ve bundan sonraki yaþamýnda baþarýlar dileriz" denildi.
36 MAÇTA 15 GOL
31 yaþýndaki futbolcu, bu yýl ligde Çorum FK ile
çýktýðý 35 maçta 15 gole imza attý. 35 maçta 11 sarý kart gören tecrübeli oyuncu, Ziraat Türkiye Kupasý'nda da bir maç oynadý. (Abdulkadir Söylemez)

Ç

Holding destek verdi,
Halil Ýbrahim bedelsiz gitti
Temmuz'da asgari
ücrete ne kadar
zam yapýlacak?
Artan enflasyonla birlikte vatandaþýn
alým gücünün düþmesi asgari ücrete temmuz ayýnda ikinci bir zam yapýlmasýný gündeme getirdi. Asgari ücret zammýnda yüzde
10-20 oranlarý ön plana çýkarken, 750 liraya
yakýn olan SGK priminin devlet tarafýndan
karþýlanarak bu tutarýn asgari ücrete dahil
edilerek 5 bin liraya çýkarýlmasý da seçenekler arasýnda bulunuyor.
Art arda gelen zamlar, enflasyonun artmasý ile birlikte gelen hayat pahalýlýðý vatandaþýn alým gücünün düþmesine neden
oldu. Bu durum da temmuz ayýnda asgari
ücrete ek bir zam yapýlmasýný gündeme getirdi. Konuyla ilgili geçtiðimiz günlerde açýklamalarda bulunan Cumhurbaþkaný Erdoðan da, vatandaþýn artan enflasyona karþý
ezdirilmeyeceðini belirtti. Bu sözler, asgari
ücrete ek zam sinyali olarak yorumlandý.
750 LÝRALIK SGK PRÝMÝ ASGARÝ
ÜCRETE EKLENEBÝLÝR
Zam konusu gündemdeki sýcaklýðýný korurken, masadaki formüllere göre asgari
ücretin Temmuz ayýnda 5 bin TL'yi aþmasý
bekleniyor. Buna göre asgari ücret zammýnda yüzde 10-20 oranlarý ön plana çýkarken, 750 liraya yakýn olan SGK priminin
devlet tarafýndan karþýlanarak bu tutarýn asgari ücrete dahil edilerek 5 bin liraya çýkarýlmasý da seçenekler arasýnda yer alýyor.
BEKLENTÝLER, ZAM ORANININ
YÜZDE 10-20 ARALIÐINDA
OLMASI YÖNÜNDE
Öte yandan asgari ücrete yapýlacak
zam oranýnda, 4 Temmuz'da açýklanacak
haziran ayý enflasyonu ile birlikte ortaya çýkacak olan 6 aylýk enflasyon verisi de belirleyici olacak.
Beklentiler, zam oranýnýn yüzde 10-20
aralýðýnda olacaðý yönünde. (Haber Merkezi)

Otobüs biletleri iki ayda
yüzde 65 zamlandý
Kurban Bayramý'na sayýlý günler kalýrken bayramý memleketinde geçirmek isteyenlere kötü haber geldi. Artan akaryakýt fiyatlarýyla birlikte otobüs biletlerine de zam
geldi. Ramazan Bayramý'ndan bu yana otobüs biletleri, yüzde 65 oranda zamlandý.
Son günlerde üst üste gelen akaryakýt
zamlarýnýn etkisi otobüs biletlerine de yansýdý. Kurban Bayramý yaklaþýrken okullarýn
tatile girmesiyle birlikte memleketlerine gitmek isteyen vatandaþlar, bilet fiyatlarýný görünce þaþkýnlýk yaþadý.
FÝRMALAR GÜNLÜK FÝYAT BELÝRLÝYOR
Motorinin fiyatý 30 liranýn üzerine çýkarken yaþanan zamlar sonrasý otogarlar bomboþ kaldý. Otobüs firmalarý artýk rezervasyon sistemini kapatarak günlük fiyat belirlemeye baþladý.
ÝKÝ AY ÝÇÝNDE YÜZDE 65 ZAMLANDI
Akaryakýt fiyatlarýna yapýlan zamlar sonrasý Ramazan Bayramý'ndan bu yana otobüs bilet fiyatlarý ortalama yüzde 65 zamlandý. Otobüs firmalarý 1,5 ile 2 saat arasýnda deðiþen mesafeler için 150 lira ücret alýnýrken, 20 saat ve üzeri yolculuklar için firmalar 650 lira ile 700 lira arasýnda ücret alýyor.
(Haber Merkezi)

Çorum Futbol Kulübü Baþkaný
Oðuzhan Yalçýn, forma göðüs reklamýnýn alýnmasýyla ilgili sürecin
detaylarýný paylaþtý. Holding yöneticisi Cantürk Alagöz'ün kendilerine
destek verdiðini, Çorum FK futbolcusu Halil Ýbrahim Sönmez'in de
bedelsiz olarak Iðdýr FK'ye transfer
olduðunu ifade etti.
Konuyla ilgili Çorum FK'nin sosyal medya hesabýndan Oðuzhan
Yalçýn adýna yapýlan açýklamada þu
ifadelere yer verildi:
"Bilindiði üzere, göreve geldiðimiz günden bu yana kulübümüz
için özellikle ekonomik anlamda yoðun bir destek arayýþý içerisine girmiþ yaptýðýmýz görüþme ve ziyaretlerle güçlü bir Çorum Futbol
Kulübü'nün temelini atma adýna
önemli mesafeler kat etmiþ bulunmaktayýz.
Bu kapsamda takýmýmýzýn ana
sponsorluðu için Alagöz Holding
Yönetim Kurulu Baþkaný Cantürk
Alagöz ile holdingin Ankara'daki
merkezinde bir araya geldik. Baþta
Fenerbahçe ve Ankaragücü gibi
Türk futbolunun lokomotif kulüplerinin yani sýra kendi doðup büyüdüðü
topraklar olan Iðdýrlýn 3. Ligdeki
temsilcisi Iðdýr Futbol Kulübü'ne
sponsor olan ve Türk sporuna sað-

ladýðý katkýlarla adýndan söz ettiren
Cantürk Alagöz'ün þahsýmýza ve
kulübümüze olan yaklaþýmý bizi
onurlandýrmýþtýr.
Kulübümüzde bu güne kadar
yaþanan süreci ayrýntýlý bir þekilde
aktardýðýmýz Alagöz görüþme sonunda adýnýn 'Sponsorluk' olmamak kaydýyla Çorum Futbol Kulübü'ne ekonomik anlamda destek
olacaðýný belirtmiþ yine futbolcu-

muz Halil Ýbrahim Sönmez'in Iðdýr
Futbol Kulübü'ne transfer taleplerine hiç bir bedel konuþmadan onay
vermemizin akabinde bizi ekonomik anlamda rahatlatacak bir bedeli tarafýmýza göndermiþtir.
Kulüp Baþkaný olarak böylesine
büyük bir jestin karþýlýksýz kalmamasý gerektiði inancýyla ve 'Alagöz'
ismini göðsümüzde gururla taþýyacaðýmýz duygusuyla, yoðun ýsrarla-

rýmýz sonucu 'Forma sponsorluðu'
hususu Cantürk Alagöz tarafýndan
kabul görünce konu, Kulübümüzün
resmi sosyal medya hesabýndan
kamuoyu ile paylaþýlmýþtýr.
Bu vesileyle Cantürk Alagöz'e
hem Çorum Futbol Kulübü, hem de
camiamýz adýna yürekten teþekkür
eder, Iðdýr Futbol Kulübü'ne de
þampiyonluk yolunda baþarýlar dileriz."
(Abdulkadir Söylemez)

Türkiye'ye yüksek düzeyde
turist giriþi bekleniyor
Hazine ve Maliye Bakan Yardýmcýsý Mahmut
Gürcan, Rusya ve Ukrayna dýþýndaki ülkelerden
oldukça yüksek düzeyde turist giriþi beklediklerini belirtti. Hazine ve Maliye Bakan Yardýmcýsý
Gürcan'ýn sunum yaptýðý toplantýya, AK Parti Ýstanbul Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Gýyaseddin Gergin
ve Fatih Coþar, AK Parti Güngören Ýlçe Baþkaný
Devran Yalçýnkaya, Güngören Belediye Baþkaný
Bünyamin Demir, kamu bankalarýnýn bölge yöneticileri, iþ insanlarý ve sanayiciler katýldý.
Mahmut Gürcan, toplantýda yaptýðý konuþmada, Rusya-Ukrayna Savaþý'nýn Türkiye ihracatýna sýnýrlý etkisi olacaðýna iþaret ederek, savaþýn baþýnda Rusya ve Ukrayna'ya ihracat kaybýnýn 4,5 milyar dolar olarak ön görüldüðünü,
þuanda kaybýn 2,5 milyar dolarla sýnýrlý olmasýnýn beklendiðini söyledi.
Türkiye'nin turizmde dünyadan aldýðý payýn
gün geçtikçe büyüdüðünü belirten Gürcan, þöyle devam etti:
"Özellikle Rusya ve Ukrayna dýþýndaki ülkelerden oldukça yüksek düzeyde ziyaretçi giriþi
bekliyoruz bu yýl. Bu iki ülkeden gelen turist sayýsýndaki sýnýrlý düþüþü diðer ülkeleri telafi edebilecek kapasite ve iliþkilere sahibiz. 2021'de
24,5 milyar dolar olan turizm gelirlerinin 2022 yýlýnda 35 milyar dolara ulaþarak, salgýn öncesi
seviyelere ulaþmasýný bekliyoruz. Ukrayna'daki
savaþýn turizme etkisini de sýnýrlý olmasýný bekliyoruz. Savaþýn baþýnda Rusya ve Ukrayna kaynaklý 3,5 milyar dolar turizm gelir kaybý ön görülürken, þu an itibarýyla bunun da 1,5 milyar dolarla sýnýrlý olacaðýnýn beklentisi içindeyiz."
Enerji hariç cari dengede iyileþmenin devam
ettiðini aktaran Gürcan, özellikle son yýllarda attýklarý yapýsal ve dönüþüm adýmlarýn etkisinin
2021 yýlýnda cari iþlemler dengesindeki iyileþmeyle çok iyi bir þekilde görüldüðünü vurguladý.
Gürcan, dünyada enflasyonun hýzlý bir biçimde artýþýný sürdürdüðünü ve enflasyonun küresel bir sorun haline geldiðini ifade ederek, "Küresel geliþmelere paralel olarak enflasyon ülkemizde de artýþ eðilimi kaydetmiþtir. Son dönem-

de küresel emtia fiyatlarý, tedarik zincirlerindeki
sýkýntýlar, döviz kuru geliþmeleri ve fiyatlama
davranýþlarýndaki bozulmanýn etkisi ile artýþ kaydeden enflasyonu kalýcý olarak düþürme noktasýnda kararlýyýz." diye konuþtu.
"YATIRIMIN GÜÇLENMESÝ ÝÇÝN
FAÝZLER DÜÞÜK TUTULMALI"
Mahmut Gürcan, Türkiye'de kamu borcunun
birçok ülkeden pozitif ayrýþtýðýný ve Türkiye kamu brüt borç stokunun gayri safi yurt içi hasýlaya oranýnýn yüzde 42 ile pek çok ülkeye göre gayet iyi durumda olduðunu bildirdi.
Gürcan, Türkiye'nin 165 ülke içerisinde negatif faiz veren 130 ülkeden biri olduðunu vurgulayarak, "Geçmiþte bize öðretilen ve politika faizinin enflasyonun üzerinde olmasý gerektiði yönünde sürekli Türkiye'ye bir dayatma vardý. Baktýðýmýzda dünya ülkelerinde, þu anda yüz 165
ülke arasýnda 130 ülkede negatif faiz veriliyor."
açýklamasýnda bulundu.
Yatýrýmýn güçlenmesi, iþ insanlarýnýn daha da
verimli olabilmesi için faizlerin düþük tutulmasý
gerektiðini vurgulayan Gürcan, þunlarý kaydetti:
"Eðer ki faiz artýþý olsaydý, þirketlerin artan finansman giderlerini, karlýlýðýn ve öz sermayenin
erimesini, þirket kapanmalarýný ve diðer þirketlere ve bankalara borçlarýn ödeyememelerini, if-

laslarla iþten çýkmalarýný çok rahatlýkla, bundan
önceki gördüðümüz krizlerde olduðu gibi burada
da görebilirdik. Yine ayný þekilde bankalarýn kaynak maliyetlerindeki artýþý, þirket kapamalarýndan dolayý kredilerini geri alamamalarýný, sorunlu kredilerdeki artýþý, kredi verme iþtahýndaki
azalmayý da görecektik. Birey ve toplumda istihdamda olanaklarýnýn azalmasýný, iþsizliðin arttýðýný görecektik. Finansman borçlarýný ödeyememe, iþ yerlerinin kapanmasýndan dolayý iþsizliðin
artýþýný ve gelir daðýlýmýndaki bozulmayý, toplumsal huzurunun da bozulduðunu görebilirdik."
Gürcan, þayet yüksek faiz politikasý uygulanmýþ olsaydý Türk lirasýndaki deðer kazancýyla
birlikte ihracatýn azalacaðýný, ithalatýn artacaðýný
ve cari açýðýn da artacaðýný belirterek, "Ýhracatýmýz eðer bugün 242 milyar dolar seviyesindeyse bunda uygulanan düþük faiz politikasýnýn payýnýn çok yüksek olduðunu hepimiz biliyoruz. Siz
iþ adamlarý da biliyorsunuz. Bizler de bunu çok
iyi biliyoruz. Özellikle düþük faizin hem yatýrýmý
güçlendirdiðini, hem kapasite oranýmýzý artýrdýðýný da ayný þekilde biliyoruz. Daha evvel yüksek faiz politikalarý ülkemizde çok defaca uygulandý. Bu süreçlerde imalatçýnýn iþtahýnýn kapandýðýný, artýk yatýrým yapamaz hale geldiðini ve
birçok imalat sektörünün de kapandýðýný çok iyi
biliyoruz." ifadelerini kullandý. (Haber Merkezi)
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'Ýnfaz koruma görevlilerimizin
sorunlarýnýn takipçisiyiz'
Belediye 15 hobi
bahçesi arsasýný

satýþa çýkartýyor

Çorum Belediyesi, Hobi Köyü projesi kapsamýnda Silim Kent bölgesi Kuruçay mevkiinde bulunan
15 arsayý ihale yoluyla satacak.
Çorum Belediyesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðünden yapýlan açýklamada; "Mülkiyeti Belediyemize ait Kuruçay Mahallesi Silmkent bölgesinde,
Hobi Köyü Projesi kapsamýndaki 15 arsa, 2886 Sayýlý Kanun 45. Madde'ye göre açýk teklif arttýrma usulü ile en az %25'i peþin kalaný en fazla 12 taksitle satýlacaktýr" denildi. 21.06.2022 Salý günü Saat:
14.00'da Çorum Belediyesi Meclis Salonunda yapýlacak ihaleye girecekler satýlacak arsalara ait listeye
https://ihale.corum.bel.tr/ihale/kurucay-mahallesinde-bulunan-15-adet-arsa-satýþý internet adresinden
ulaþabilirler.
(Sümeyra Özdoðan)

AK Parti Çorum
Milletvekili Erol
Kavuncu'nun da
yer aldýðý heyet,
cezaevinde
denetimler yaptý.

AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, Tekirdað Ceza Ýnfaz Kurumu'nu ziyaret etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM) Ýnsan Haklarý Komisyonu, Tekirdað Ceza Ýnfaz Kurumu'nda incelemelerde bulundu.
AK Parti Çorum Milletvekili Erol
Kavuncu'nun da yer aldýðý heyet,
cezaevinde denetimler yaptý.
Milletvekili Erol Kavuncu, ziyaretle ilgili, "Tutuklu ve hükümlüler
ile cezaevi çalýþanlarýnýn bulunduklarý ortamlarý, yaþam koþullarýný, talep, beklentiler, yapýlan hizmetleri #TBMM adýna inceleyen,
denetleyen TBMM Tutuklu ve Hükümlü Alt Komisyonumuz, çalýþmalarýna Tekirdað Ceza Ýnfaz Kurumu'nda devam ediyor. Komisyonumuz, tecziye ve ýslah sürecindeki hükümlü ve tutuklularýn,
birey olmaktan kaynaklanan haklarýný dikkate alarak cezaevlerindeki koþullarý yerinde müþahede
etmektedir. Bu kapsamda çok sayýda tutuklu ve hükümlüyle görüþüp sorunlarýný ve taleplerini dinledik. Ayrýca, infaz koruma görevlilerimizle de görüþerek bu kardeþlerimizin; iþ yükü, sözleþme-kadro,
ücret-fazla mesai olmak üzere
tüm sorunlarýnýn takipçisi olduðumuzu ifade ettik. Ýncelemelerimiz
ve tespitlerimiz en kýsa sürede raporlaþtýrýlarak olasý çözüm ve iyileþtirmeler komisyon toplantýmýzda görüþülecektir. Ayrýca söz konusu rapor TBMM ve Adalet Bakanlýðý nezdinde ilgili kurumlara
iletilecektir" dedi. (Gizem Galatalý)

Aybike Turizm'in pandemiden
sonraki ilk kafilesi yola çýktý

Kuraklýða karþý fidan diktiler
Çorum Belediyesi Engelli Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi öðrencileri Dünya Çölleþme ve
Kuraklýkla Mücadele Günü'nde 200 fidaný toprakla buluþturdu.
Rehabilitasyon etkinlikleri kapsamýnda çeþitli
kurslar gören ve bireysel
geliþimlerini hýzlandýran
Çorum Belediyesi Engelli
Eðitim ve Rehabilitasyon
Merkezi öðrencileri Çevreci KADEÞ-KARDEÞ ve
Çevreci Þehir Çorum
bünyesinde bu kez de
çölleþmeye karþý dikkat
çekmek için yaptýklarý etkinlikte 200 adet fidaný
toprakla buluþturdu. Binevler tarafýnda aðaçlýk
alanda yapýlan aðaç dikme etkinliðinde öðrencilerin mutluklarý gözlerinden okundu. Hassasiyetlerinden dolayý birer çevreci sayýlan engelli bireylere içerisinde tohum bulunan kalemlerden ve bitki dikme setleri hediye
edildi. (Gizem Galatalý)

Çorumlu hacý adaylarý dün sabah dualarla kutsal topraklara
uðurlandý. Akþemseddin Camisi
bahçesinde gerçekleþen uðurlama
programýna Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn da katýldý.
Aybike Turizm organizasyonu ile
kutsal topraklara giden hac kafilesi
için uðurlama töreni düzenlendi.
252 hacý adayýnýn yer aldýðý kafile
için düzenlenen uðurlama törenine
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, Çorum Ýl Müftüsü Muharrem
Biçer ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan da katýldý.
Uðurlama töreninde konuþan
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, hacý adaylarý ile kutsal topraklara selam göndererek dua istedi. Baþkan Aþgýn "Rabbim yolunuzu açýk etsin. Oraya gittiðinizde bizim selamlarýmýzý iletin. Suheyb-i
Rumi'yi, Kereb-i Gazi'yi, Ubeydi Gazi'yi misafir eden topraklardan geldiðinizi, peygamber kokusunun
ulaþtýðý Çorum'dan geldiðinizi söyleyin ve tüm þehrimizin selamýný iletin. Rabbim haccýnýzý kabul eylesin.
Kabe-i Muazzamada en güzel dualarýnýzý insanlýðýn saadeti ve huzuru için yapýn. Rabbim, bütün günahlarýnýzý orada býrakýp huzur içinde tekrar gelmenizi nasip etsin inþallah." dedi.
3 YAÞINDA HACI OLUYOR
Çorum'dan kutsal topraklara
uðurlanan hacý adaylarý arasýnda 3
yaþýndaki Rabia Temur da yer aldý.
Çorumlu esnaf Temur Market'in sahibi Özal Temur, eþi Zeynep Temur
ile kýzlarý Zehra, Kübra ve 3 yaþýndaki Rabia Temur ile birlikte hacca
uðurlandý. Kafilenin en küçük hacý
adayý olan Rabia Temur ile yakýndan ilgilenen Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, Temur ailesine
hayýrlý yolculuklar diledi.
Yapýlan duanýn ardýndan 252 kiþilik hac kafilesi otobüsle Merzifon
Havaalaný'na gitmek üzere yola çýktý. Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, uðurlama töreni sýrasýnda hacý adaylarý ile tek tek görüþerek, hayýrlý yolculuklar diledi.
(Sümeyra Özdoðan)

