Bin 650 rakýmlý
yaylada peynir
Kargý'da 1650 rakýmlý yaylada
25 yýlý aþkýn süredir Kargý tulum peyniri üretimi yapan üretici Mustafa Döðen Kargý tulum peyniri'nin tanýtýlmasý
için bir çok giriþimde bulunurken, Ýtalya'da katýldýðý Dünya Peynir Fuarý'nda
dünya üçüncüsü oldu. 8’DE

AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Ortaköy ve Aþdaðul'da
teþkilatla bir araya geldi, muhalefete yüklendi.

'16'ncý seçimde muhalefete
maðlubiyeti yaþatacaðýz'
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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AK Parti Çorum Ýl Baþkaný YusufAhlatcý, Ortaköy ve Aþdaðul ziyaretleri kapsamýnda katýldýðý Ortaköy Ýlçe Danýþma Toplantýsýnda yaptýðý
konuþmada "2002'den itibaren yapýlan 6 genel, 4 yerel, 2 cumhurbaþkanlýðý ve 3 halk oylamasý olmak üzere toplam 15 seçimden zaferle
ayrýldýk. Cumhurbaþkanýmýzýn karþýsýna aday çýkarmaya dahi cesaret
edemeyen bu yapay masaya, 16. Seçim maðlubiyetini Milletimizle el
ele gönül gönüle Cumhur Ýttifaký olarak yaþatacaðýz" dedi. 4’TE

MiLLi MÜCADELE
ÇORUM'DA KONUÞULUYOR
Hitit Üniversitesi, Çorum Valiliði, Türkiye Bilimler Akademisi,
Çorum Belediyesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakýf Üniversitesi
tarafýndan düzenlenen "Milli Mücadele'de Karadeniz" konulu
sempozyum ve "Milli Mücadelenin Yerel Tarihleri" konulu
çalýþtaya Çorum 26 hazirana kadar ev sahipliði yapacak.
Açýlýþ konuþmalarýnda bazý kesimlerin milli mücadeleden
duyduðu rahatsýzlýk dile getirildi. 5’TE

Türkiye Bilimler Akademisi Baþkaný Mustafa Þeker'den dikkat çeken tespit

'Birilerinin hala milli mücadeleden
acýlarýnýn olduðunu biliyoruz'
Çorum, patent
baþvurusunda
ilk üçte
Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)
tarafýndan açýklanan patent baþvuru sayýlarýna
göre, Karadeniz Bölgesi'nde ilk 5 aylýk dönemde 18 ilde en çok paten baþvurusu yapan iller
arasýnda 24 baþvuru ile Samsun birinci,
21 baþvuru ile Giresun ikinci, 16 baþvuru ile
Çorum üçüncü sýrada yer aldý. Sinop'tan hiç
baþvuru yapýlamasý ise dikkat çekti. 8’DE

Hitit Üniversitesinin ev
sahipliðinde gerçekleþtirilen Milli Mücadele
konulu sempozyum ve
çalýþtayýn açýlýþ programýna katýlan Türkiye
Mustafa Þeker
Bilimler
Akademisi
Baþkaný Mustafa Þeker, tarihin tekerrür etmemesi için ibret alýnmasý gerektiðini belirterek, "Günümüzdeki geliþmelere baktýðýmýz zaman birilerinin hala milli mücadeleden acýlarýnýn olduðunu ve fýrsatýný bulduklarýnda bize geçmiþi yaþatmak çabasý
içerisinde olduðunu görüyoruz" dedi. 5’TE

Çorumlu sporcu,

Çorum'a zorunlu hizmetle

Türkiye
þampiyonu

16 DOKTOR GELiYOR

Enes
Duman

Çorum Özel Ýdaresi
Gençlik Spor Kulübü
Sporcusu ve Özel Pýnar Teknoloji ve Tasarým Koleji öðrencisi Enes Duman, Türkiye Kick Boks þampiyonasýnda genç erkekler 69 kilogram LightContact'da 12 rakibini
yenerek Türkiye þampiyonu olmayý baþardý. 7’DE

Bozdað, Çorum'u örnek gösterdi
Saðlýk
Saðlýk Bakanlýðý
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tarafýndan 29
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2022 tarihinde
tarihinde çekilecek
çekilecek olan
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105'inci
Devlet
Devlet Hizmeti
Hizmeti Yükümlülüðü
Yükümlülüðü kurasý
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yapacak
11'i
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Çorum merkez
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tahsil edildi.
edildi. 3’TE
3’TE

'MÝSYONUMUZ, MÝLLÝ MÜCADELEYÝ
ANLAMAK VE AKTARMAK' 5’TE

AHMET FATÝH AÐCA'DAN
VEDA ZÝYARETÝ 2’DE

AK Parti Mamak Ýlçe Danýþma Toplantýsý'nda
konuþan Adalet Bakaný Bekir Bozdað,
aralarýnda Çorum'un da bulunduðu bazý illeri sayarak yatýrýmlardaki bölge ayrýmcýlýðýna
son verdiklerini söyledi. 4’DE

MECLÝS'TE MECÝTÖZÜ
ÝSTÝÞARESÝ
3’TE

Esnaftan Fýndýkcý ve
yönetimine güven oyu
S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapý
Kooperatifi'nin 2021 yýlý mali genel kurulu
gerçekleþtirildi. 2’DE

Konuk Kalem

Elif Þuara
GÜNGÖR
ORMANLARIMIZ YANGINLARI
KAPSAMINDA YETKÝ VE
SORUMLULUK MESELESÝ
- YAZISI 2’DE

'6'LI MASA SÝZÝ
KORKUTUYOR' 4’TE
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Elektriðe yüzde 30
zam geleceðine dair
iddialar yalanlandý
Elektrik daðýtým þirketlerinin yüzde 50
zam talep ettiði ve Bakan Dönmez ile yüzde 30'da anlaþýldýðýna dair iddialar, EPDK
tarafýndan yalanlandý. EPDK Baþkaný Yýlmaz, "Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife deðiþikliði yok. Vatandaþlarýmýzýn böylesi mesnetsiz haberlere
itibar etmemesini rica ediyoruz" dedi.
Ankara'da elektrik daðýtým þirketlerinin
patron ve yöneticileri, Bakan Dönmez'le
kahvaltýda bir araya geldiði ve elektrikte
yüzde 50 zam talep ederek yüzde 30'da
anlaþýldýðý iddia edilmiþti. Söz konusu zam
iddiasýyla ilgili basýndaki haberlerin ardýndan Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'ndan açýklama geldi.
YÜZDE 30 ZAM ÝDDÝALARINI
YALANLADI
Elektrik fiyatlarýna yüzde 30 oranýnda
zam yapýlacaðý iddiasýný deðerlendiren
EPDK Baþkaný Mustafa Yýlmaz, elektrikte
tarife deðiþikliðinin kurumun gündeminde
bulunmadýðýný bildirdi.

KonukKalem

ORMANLARIMIZ YANGINLARI KAPSAMINDA
YETKÝ VE SORUMLULUK MESELESÝ

Elif Þuara GÜNGÖR
Orman yangýnlarý ciðerlerimizi yakmaya
devam ediyor.Marmaris'te halen sürmekte
olan orman yangýnlarý yöre halkýný ve tatilcileri
oldukça korkutmaktadýr.2021 yýlý yaz aylarýnda
nükseden ve birçok can kaybýna da neden
olan bu afet karþýsýnda sorumluluklarýmýz neler?
Anayasa M.169'un ilk üç fýkrasýna göre;
"Devlet, ormanlarýn korunmasý ve sahalarýnýn
geniþletilmesi için gerekli kanunlarý koyar ve
tedbirleri alýr. Yanan ormanlarýn yerinde yeni
orman yetiþtirilir, bu yerlerde baþka çeþit tarým
ve hayvancýlýk yapýlamaz. Bütün ormanlarýn
gözetimi Devlete aittir.
Anayasanýn lafzýndan da anlayacaðýmýz
üzere yanan ormanlarýn yerine yine bir orman
yetiþtirilebilinir.Ormanlarýn gözetimiyse devlete
aittir.
Ormanlar özel mülk edinilemez.Ormanlar
hakkýnda iþlenen suçlar bakýmýndan özel af ve

"MESNETSÝZ HABERLERE
ÝTÝBAR EDÝLMEMELÝ"
Söz konusu iddianýn gerçeði yansýtmadýðýný belirten Yýlmaz, "Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife deðiþikliði yok. Vatandaþlarýmýzýn böylesi mesnetsiz haberlere itibar etmemesini rica ediyoruz." ifadelerini kullandý. (Haber Merkezi)

genel af söz konusu olamaz.
Ýþte ormanlarýmýz bu denli korunan en deðerli ülkesel malvarlýðýmýzdýr.Bu malvarlýðýmýzý korumak için neler yapýyoruz?
Konumuz gereði ormanlarýmýzda çýkan
yangýnlarý bir vatandaþ olarak bildirme yükümlülüðümüz bulunmaktadýr.Çýkan yangýnlarda
vatandaþlýk ödevi gereði devlete yardýmda bulunmamýz önem arz etmektedir.Bir kovada olsa su dökmek vatandaþlýk görevimizdir.Fakat
belirtmek gerekir ki tüm yetki ve sorumluluk AY
126.maddesine göre devlete aittir.
Anayasa madde 126: Türkiye, merkezi
idare kuruluþu bakýmýndan, coðrafya durumuna, ekonomik þartlara ve kamu hizmetlerinin
gereklerine göre, illere; iller de diðer kademeli
bölümlere ayrýlýr. Ýllerin idaresi yetki geniþliði
esasýna dayanýr.
Görüldüðü üzere yetkinin merkezi idarede
olduðu ve belediyelere yetki tanýnmadýðý
aþikârdýr.
Bu anlamda belediyelerin
orman söndürme çalýþmalarýndan baðýmsýz ve sorumsuz olduðu da anlaþýlmamalýdýr.
Yetki tümüyle Orman Ýdaresi'nin olarak gözükse de
mahallin en büyük mülki
amiri de bu anlamdaki afetleri denetlemeye yetkilidir.Belirtmek gerekir ki bu
yetkiyi kullanýrken diðer ka-

mu kurum ve kuruluþlarýndan yardým alabilir.
Anayasanýn 127. maddesinin 5.fýkrasýna
göre; Ýdari vesayet kapsamý doðrultusunda
merkezi idareler yerel yönetimler üzerinde denetime sahiptir.
Belediye Kanunu'nun 3. maddesine göre
de acil durumlarda bilhassa orman yangýnlarý
noktasýnda gerekli afet planlarýný yapmýþ olmasý ve donaným ve tesisatý korumasý hazýrlamasý gerekmektedir.
Yine bir tartýþma konusu olan Türk Hava
Kurumu'nun orman yangýný söndürme yükümlülüðü noktasýndadýr. THK'nin orman yangýný
söndürme yetkisi var mýdýr?
Öncelikle belirtmek gerekir ki asli olarak
THK'nin orman yangýný söndürme gibi bir yetkisi ve sorumluluðu yoktur.16 Þubat 1926 yýlýnda kurulan Türk Tayyare Cemiyeti Türk milletinin hizmetine sunulmuþtur.
Türk Hava Kurumu Tüzüðü 4.maddesinin c
fýkrasýna göre;
''Türkiye'de havacýlýðýn kuruluþ ve geliþmesini saðlamak, genel havacýlýk (havadan yangýn söndürme, hava ambulansý, tarifesiz seferler) alanýnda Türk Milletine hizmet etmek.''
Bu noktada THK, yangýn söndürme uçaklarýný Türk Milletinin hizmetine sunmaya mecburdur.
Ýyi Okumalar.
Kaynak:https://sen.av.tr/tr/makale/ormanyanginlarinda-yetki-tartismasi-ve-vatan
h t t p s : / / w w w. t h k . o r g . t r / f i l e / k u r u m sal/THK_Tuzugu.pdf

Ahmet Fatih Aðca'dan

veda ziyareti

Yargýtay Cumhuriyet Savcýlýðýna atanan Ahmet Fatih Aðca, veda ziyaretlerine baþladý. Yaklaþýk
4 yýldýr Çorum'da Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý görevini yürüten Ahmet Fatih Aðca, Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu'nun Adli Yargý
Kararnamesi ile Yargýtay Cumhuriyet Savcýlýðý'na atandý.
Ahmet Fatih Aðca, kentten ay-

rýlmadan önce veda ziyaretlerine
baþladý. Ýlk olarak Vali Çiftçi'yi ziyaret eden Ahmet Fatih Aðca,
kendisine verdiði destekler nedeniyle teþekkür etti.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Vali Çiftçi ise yeni
görevinde Ahmet Fatih Aðca'ya
teþekkür etti.
(Zahide Yasemin Eðrigözlü)

Esnaftan Fýndýkcý ve
yönetimine güvenoyu
Ankara'da
hemþehri ziyareti
AK Parti Çorum Milletvekili
Erol Kavuncu, Ankara Çorum
Dernekler Federasyonu Genel
Baþkaný Hayri Çaðýr'ý ziyaret etti.
AK Parti Çorum Milletvekili
Erol Kavuncu, Ankara'da Çorum
Dernekler Federasyonu Genel
Baþkaný ve Altýndað Meclis Üyesi
Hayri Çaðýr'ý Ankara'daki iþ yerinde ziyaret etti. Tekrar federasyon
baþkanlýðýna seçilen Çaðýr'ý kutlayan Milletvekili Kavuncu, "Ankara'daki Çorumlularýn talep ve beklentileri ile federasyon faaliyetleri

ve hizmetleri üzerine istiþare ve
deðerlendirmelerde bulunduk.
Rabbim birliðinizi beraberliðinizi
daim, yolunuzu açýk ve hayýrlý,
baþarýlý hizmetlerinizin devamýný
nasip etsin inþallah. Deðerli baþkanýmýza ve kýymetli evlatlarý Ahmet Taha Çaðýr, Nur Evþan Çaðýr
ile Büþra Çaðýr'a misafirperverliði
ve Ankara'da yaþayan hemþehrilerimiz için ortaya koyduklarý güzel çalýþmalar ve hizmetler için teþekkür ediyorum" dedi.
(Haber Merkezi)

S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi'nin 2021 yýlý mali
genel kurulu gerçekleþtirildi.
Kentteki bir düðün salonunda yapýlan genel kurula üyelerin ilgisi yoðun oldu. Genel kurulda Çorum Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý
Baþkaný Erdoðan Yýlmaz, Dikiciler ve
Kunduracýlar
Odasý Baþkaný
Cumhur Palabýyýk, Pancar Ekicileri Kooperatifi
Baþkaný Ahmet
Pehlivan, Çorum
Muhtarlar Yardýmlaþma
ve
Dayanýþma Dernek Baþkaný HaMustafa Fýndýkcý
cý Koca ile birlikte bazý muhtarlar da katýldý.
Genel kurulda divan Av. Gazi Atmaca ve Salim Oral'dan oluþtu.
2021 YILI RAPORLARI ÝBRA EDÝLDÝ
Saygý duruþunda bulunulmasý ve istiklal marþýnýn okunmasýyla baþlayan
genel kurulda 2021 yýlý yönetim kurulu
yýllýk çalýþma raporu ve denetim kurulu
raporu, 2021 yýlý finansal tablolar ayrýntýlý bir þekilde üyelere anlatýlýrken, ardýndan tüm raporlar kabul edildi. Yönetim kurulu raporlarýnýn ibrasýndan sonra
ise gündemde yer alan üye aidatlarýnýn
belirlenmesi ve tahmini bütçe maddeleri de genel kuruldan geçti.

BELEDÝYEDEN ÞÝÝR
GECESÝ ETKÝNLÝÐÝ
Çorum Belediyesi, þiir gecesi
etkinliðini Çorumlularla buluþturacak.
Çorum Belediyesi'nin düzenleyeceði ve çeþitli illerden
önemli þairlerin katýlacaðý "Þehir
Defteri Dergisi Elvançelebi Þiir

Gecesi", 25 Haziran 2022 Cumartesi saat 20.00'de Elvançelebi Köyü'nde gerçekleþtirilecek.
Etkinliðe katýlmak isteyenler için
19.30'da Saat Kulesi'nden Elvançelebi 'ye otobüsler kaldýrýlacak.
(Haber Merkezi)

BAÞKAN ÜYELERÝ BÝLGÝLENDÝRDÝ
Genel kurul dilek ve temenniler bölümü ile tamamlanýrken, Mustafa Fýndýkcý
baþkanlýðýndaki kooperatif yönetimi
üyeler tarafýndan ibra edildi.
S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi Baþkaný Mustafa
Fýndýkcý, 2021 yýlý mali genel kurulunda
yaptýklarý faaliyetler hakkýnda ortaklara
bilgiler verdi.
Genel kurulda bazý üyelerin çeþitli
konulardaki sorularý da yanýtlayan Kooperatif Baþkaný Mustafa Fýndýkcý, geride kalan bir yýllýk süreçte yapýlan çalýþmalardan bahsederken, özellikle de
tüm dünyada yaþanan ekonomik sýkýntýlarýn kooperatif çalýþmalarýna da yansýdýðýný dile getirdi.

"DÜNYAYI ETKÝLEYEN
SIKINTILARA RAÐMEN
ÝNÞAATA ARA VERMEDEN
DEVAM EDÝYORUZ"
Göreve baþladýðýmýz günden itibaren yönetimi ile birlikte tüm mesaisini
üyelere kazandýracaklarý iþyerlerine
harcadýklarýný anlatan Fýndýkcý, piyasalardaki olumsuzluklara raðmen ara vermeden inþaat çalýþmalarýna devam ettiklerini kaydetti.
Üyelerin kendilerine verdiði maddi
ve manevi desteklerinden dolayý yöneti-

mim adýna bir kez daha teþekkür eden
Baþkan Fýndýkcý, kooperatife gösterilen
ilgi alaka ve verilen destekleri de unutmadý.
Hýz kazandýrdýklarý inþaatlarýn devamýný saðlamak için üyelere düþen tek
görevin kooperatife olan ödemelerini
aksatmadan süresinde yapmak olduðuna iþaret eden Baþkan Mustafa Fýndýkcý, "Bütün þehir olarak el ele verdiðimizde nasýl güzel iþler yapýlabileceðinin en
güzel örneklerinden birini gerçekleþtiriyoruz" ifadelerini kullandý. (Çaðrý Uzun)
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Çorum'a zorunlu hizmetle
16 DOKTOR GELiYOR

AK Parti
Milletvekili
Ahmet Sami
Ceylan

AK Parti Çorum Milletvekili ve
MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum'a 14 uzman ve 2 pratisyen hekim
olmak üzere toplam 16 doktor atamasýnýn yapýlacaðýný açýkladý.
Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan 105. DHY
kurasýnýn 29 Haziran 2022 tarihinde çekileceðini belirten Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yaptýklarý görüþmeler neticesinde
Çorum'a 11 tanesi Çorum merkez olmak üzere 16 doktor
kadrosunun tahsis edildiðini vurguladý. Tahsisi yapýlan doktor kadrolarýna atamalarýn mecburi hizmet
kapsamýnda olacaðýnýn
altýný çizen Milletvekili
Ahmet Sami Ceylan,

kadro atamasý yapýlacak doktorlarýn Çorum'da görev yapacaðýný kaydetti.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'ne kura döneminde 1
Uzman Acil Týp Tabibi, Tabip Gastroentrolojik Cerrahi Uzmaný, Tabip Geriatri Uzmaný,
Ýç Hastalýklarý Uzmaný, Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmaný, Plastik, Rekonstrüktif ve
Estetik Cerrahi Uzmaný Romatoloji Uzmaný,
Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný atanacaðýný belirten AK Parti Milletvekili Ceylan,
ayrýca Göðüs Hastalýklarý Hastanesi'ne bir
göðüz hastalýklarý uzmaný ile Merkez Toplum Saðlýðý Merkezi'ne Aile tabibi atanacaðýný vurguladý.
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, ayrýca ilçe hastanelerine de 5 doktor atamasýnýn
yapýlacaðýný bildirdi. (Sümeyra Özdoðan)

Özhaseki: Sadece reklam yapan
CHP'li belediyeler ortaya çýktý
MECLÝS'TE
MECÝTÖZÜ
ÝSTÝÞARESÝ
Mecitözü Kaymakamý Mustafa Atýþ ve AK
Parti Mecitözü Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar,
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK
Parti'nin Çorum Milletvekillerini ziyaret etti.
ÝLK ZÝYARET CEYLAN'A
Mecitözü Kaymakamý Mustafa Atýþ ve AK
Parti Mecitözü Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar, ilk
olarak AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi
Ahmet Sami Ceylan ile görüþtü. Ýlçeye yapýlacak ve devam eden projelerin masaya yatýrýldýðý ziyaretle ilgili Milletvekili Ceylan,
"Kýymetli hemþehrilerimizin talep ve istekleri
doðrultusunda gerçekleþtirdiðimiz yatýrýmlarýmýz ve yeni gerçekleþtireceðimiz projelerimiz üzerine istiþarelerde bulunduk. Ýlçe Baþkanýmýza ve Ýlçe Kaymakamýmýza nazik ziyaretleri ve ilçe halkýmýzýn hizmeti için yaptýklarý baþarýlý çalýþmalarý için teþekkür ediyorum" dedi.
KAYMAKAM OÐUZHAN
KAYA ÝLE GÖRÜÞTÜ
Daha sonra AK Parti Milletvekili ve Adalet
Komisyonu Üyesi Av. Oðuzhan Kaya ile görüþen Mecitözü Kaymakamý Mustafa Atýþ,
talep ve sorunlarýný sundu.
Milletvekili Kaya, "Mecitözü Bekiþler Köyü ve Baðýllar grup yolunun 5 km'lik kýsmýnýn
iyileþtirilmesi, Mecitözü'müze yapacaðýmýz
yeni TOKÝ alanýnýn yer tespiti deðerlendirmesi, Mecitözü'müze yapmayý planladýðýmýz
Gençlik Merkezi hayýrlý olsun" diye konuþtu.
(Çaðrý Uzun)

AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Özhaseki, Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn da katýldýðý toplantýda CHP'li
belediyeleri eleþtirdi.
AK Parti Belediye Baþkanlarý Ýstiþare Toplantýsý, Elazýð Belediyesi'nin ev sahipliðinde Ahmet Tevfik
Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde
gerçekleþtirildi. AK Parti Genel
Baþkan Yardýmcýsý Yerel Yönetimler Baþkaný Mehmet Özhaseki baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya, Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn ile Aksaray, Elazýð,
Gümüþhane, Kýrýkkale, Muþ, Sivas,
Tokat ve Yozgat Belediye Baþkanlarý katýldý.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, toplantýyla ilgili "Ortak
akýlla þehirlerimiz için çalýþýyoruz.
AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýmýz-Yerel Yönetimler Baþkanýmýz
Mehmet Özhaseki baþkanlýðýnda
Aksaray, Elazýð, Gümüþhane, Kýrýkkale, Muþ, Sivas, Tokat ve Yozgat belediye baþkanlarýmýzla istiþare toplantýsýndayýz. Toplantýmýzýn
hayýrlara vesile olmasýný diliyor, ev
sahipliði için Elazýð Belediye Baþkanýmýz Þahin Þerifoðullarý'na teþekkür ediyorum" dedi.
Toplantýda bir konuþma yapan
AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý
Mehmet Özhaseki, "Bugüne kadar
yaptýklarýmýzý, bundan sonra sorunlarý çözeceðimizin de en büyük
iþaret fiþeði olarak görüyorum. Bu
20 yýlda iddia ediyorum, geçmiþte
ne kadar hükümet varsa hangisiyle
kýyaslarsanýz kýyaslayýn Allah'a
hamdolsun hepsinden birkaç misli
iþ yapmýþýzdýr ve hepsinden daha
baþarýlýyýz." dedi.
Özhaseki, sözlerini þöyle sürdürdü:
"Ülkede o kadar çok eser býraktýk ki; çok þükür devrim niteliðinde
iþler yaptýk. Bununla her zaman
övünüyor, baþýmýzý da dik tutuyoruz. Sorunlarýmýz var mý elbette
var. Dünyada ne zaman sorun bitti,
bu ülkede ne zaman sorunlar sýfýrlandý ki? Ýnsanlar yaþadýðý sürece
sorunlar olacak. Ancak bu sorunlarý çözme idaresi var mý? Bunu çözecek iyi niyetli bir kadro var mý?
En önemlisi bu. Çok þükür o da AK
Parti'de var. Bugüne kadar yaptýklarýmýzý, bundan sonra sorunlarý
çözeceðimizin de en büyük iþaret
fiþeði olarak görüyorum. Bu 20 yýlda iddia ediyorum geçmiþte ne kadar hükümet varsa hangisiyle kýyaslarsanýz kýyaslayýn Allah'a hamdolsun hepsinden birkaç misli iþ

yapmýþýzdýr ve hepsinden daha baþarýlýyýz. Geçmiþtekileri küçümsemek için mi söylüyorum, öyle bir niyetim yok. Ama o kadar çok çalýþtýk
ki; geçmiþte hizmet edenler ki Allah
hepsinden razý olsun, bizim yaptýklarýmýz ölçüt kabul etmez. Misli misli fazladýr."
TÜRKÝYE'DE
EN GÜZEL ESERLER
BÝZÝM BELEDÝYECÝLÝK
DÖNEMÝMÝZDE OLMUÞTUR
Gezi olaylarýnda 4 aðacý bahane ettiler, birkaç ay geçti Yalova'da
CHP'li belediye 200 yaþýndaki çýnarlarýn onlarcasýný kesti, kimsenin
sesi çýkmadý. Þimdi Ýstanbul Belediyesi durmadan aðaç kesiyor, bir
iki gazete köþesinde haber oluyor.
100 yýllýk, 200 yýllýk çýnarlar kesiliyor, kimsenin sesi çýkmýyor. O aðacý bahane edenlerin amacý baþkaydý. 17-25 Aralýk hukuk darbesi, o da
olmadý çukur eylemleriyle Türkiye'yi bölme hareketi...'Özyönetim
ilan ettik.' gibi haltlarla çukur eylemlerini baþlatmýþlardý. O da olmadý.
Hepimizin bildiði 15 Temmuz gecesi. Bütün bu belalarýn biri, ikisi Avru-

pa'da en güçlü gördüðünüz devletin baþýna gelse net söylüyorum, o
devletlerin düzeni bozulur ve çökerler. Allah'a hamdolsun bunlarýn
hepsinin üstesinden geldik."
"AJANSLARA PARA
ÖDEYEREK REKLAMLARINI
YAPAN CHP'LÝ BELEDÝYELER
ORTAYA ÇIKTI"
Bazý belediyelere yönelik eleþtirilerini dile getiren Özhaseki, "Son
dönemde yeni bir belediyecilik anlayýþý çýktý. Bu dönemde hizmet
yapmayan ve ajanslara para ödeyerek kendi reklamlarýný yapan bir
takým CHP'li belediyeler ortaya çýktý. Bu sözlerin altý boþ deðil. Kendi
belediyelerin idare etmekten aciz,
kendi belediyesinde halký mutlu etmeyi düþünmeyen, cumhurbaþkanlýðýna gözünü diken adamlarýn
ajanslara milyonlarca lira verdikleri
döneme girdik. Ýstanbul Belediyesi
845 milyon lira sadece ajanslara
para veriyor. Ýstanbul'a deprem gelecek diyorlar. Ne kadar para ayýrmýþlar 495 milyon lira. Sosyal tesisler için 12 milyon lira. Yazýk, böyle
bir belediyecilik anlayýþýyla karþý

karþýyayýz. Elbette onlarý gönderecek ve yerine yenilerin getirecek
vatandaþtýr. Kararlara da saygý duyarýz. Biz de gayret edip, doðrularý
söylemek zorundayýz. Seçim öncesi, 'Hiçbir emekçiyi iþinden etmeyeceðiz, hiçbir iþçi arkadaþýmýzý ekmeksiz býrakmayacaðýz.' dediler,
25 bin kiþiyi iþten attýlar. AK Parti'li
diye attýlar. Günah deðil mi biz de
belediyecilik yaptýk. Günlerce insanlar belediyenin önünde aç bekledi, yine yüzlerine bakmadýlar. Belki orada çok elaman vardý, personel çok kalabalýktý, o yüzden attýlar.
Öyle bir mazeret olabilir mi? 45 bin
kiþiyi Ýstanbul'da iþe aldýlar. Nasýl
aldýlar? Baðýrýyorlar 'ehliyet', 'liyakat'. Öyle mi aldýlar, yok. Yüzde 35
kontenjan CHP'den, ÝYÝ Parti'ye
yüzde 15, bir de terörün partisi, oraya da kontenjan verecek tabii. Ýstanbul, Ankara ve büyükþehirlerde
trilyonlarca borca girdiler. Cumhurbaþkanýmýzdan itibaren Ýstanbul'da
25 yýl boyunca AK Parti'den sonra
borçlanmamýz 28 milyar, onlarýn
geçen senin baþýndan borçlandýklarý miktar 52 milyar lirayý geçti" diye konuþtu.
(Çaðrý Uzun)

Kamu hizmetlerini
konuþtular
Çorum Valiliði tarafýndan Ýl Ýdare Þube
Baþkanlarý Toplantýsý gerçekleþtirildi.
Vali Mustafa Çiftçi baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya, Vali Yardýmcýlarý Tamer
Orhan, Murat Çaðrý Erdinç ve Dr. Hakan
Kubalý, Ýl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Ýl Jandarma Komutaný Albay Ýlhan
Uzunoðlu, Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ömer Sobacý, Ýl Milli Eðitim Müdürü Abdullah Kodek, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Re-

cep Cýplak, Tarým ve Orman Ýl Müdürü
Orhan Sarý, TKDK Ýl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer ile kamu kurum ve
kuruluþlarýnýn yöneticileri katýldý.
Çorum'da kamu kurumlarýnýn yöneticileri katýldý. Toplantýda kamu hizmeti sunulurken dikkat edilmesi gereken hususlar
ile kamu hizmetlerinde etkinliðin ve verimliliðin artýrýlmasý konularý görüþüldü.
(Zahide Yasemin Eðrigözlü)
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Bozdað, Çorum'u

örnek gösterdi
Adalet Bakaný Bekir Bozdað, Çorum'u örnek
gösterdi, "Bölge ayrýmcýlýðý yapmadan ciddi
adýmlar attýk" dedi.
Adalet Bakaný Bekir Bozdað ve Mamak Belediye Baþkaný Murat Köse, AK Parti Mamak Ýlçe
Danýþma Meclisi Toplantýsý'na katýldý. Necmettin
Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleþen toplantýda konuþan Bozdað, gündemi deðerlendirdi.

rýmcýlýðý
yapmadan
ciddi adýmlar attýk. Bütün yatýrýmlarý Türkiye'nin her bir ilinde eþ
zamanlý
baþlayarak
hayata geçirmeye gayret ettik" ifadelerini kullandý.

ÇORUM'U ÖRNEK GÖSTERDÝ
Çorum'u örnek gösteren Bakan Bozdað, yatýrýmlardaki bölge ayrýmcýlýðýna son verdiklerini
belirtti. Bölge ayrýmcýlýðý yapmadan ciddi adýmlar attýklarýný dile getiren Bozdað, "AK Parti
2002'de iktidar olduðunda biz Türkiye'nin gerçeklerini göre göre iktidar olduk. O zaman ekonomi çökmüþtü. Adeta Türkiye istop etmiþti.
IMF'den transfer edilen Bakana ekonomi Türkiye'ye ise IMF'ye teslim edilmiþti. Biz geldik ve
Türkiye'nin yüksek enflasyonunu, yüksek faizini
indirdiðimiz gibi IMF'ye olan borçlarýný ödedik.
Türkiye'nin dört bir yanýnda eþ zamanlý nice yatýrýmý baþlattýk. Bir yandan bölünmüþ yollarla bir
yandan toplu konutun baþlattýðý TOKÝ konutlarýyla öte yandan hastanelerle, hýzlý trenlerle, demiryollarýyla ve köy yollarýyla Türkiye'nin dört bir
yanýný þantiyeye döndüren adýmlar attýk. Ankara'da, Yozgat'ta, Çorum'da Kýrþehir'de Kýrýkkale'de Ýç Anadolu ve bütün bölgelerde bölge ay-

"ADAYIMIZ
CUMHURBAÞKANI
RECEP TAYYÝP
ERDOÐAN'DIR"
Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan'ýn adaylýðýnýn yasal olduðunu aktaran
Bozdað, "Kendi seçimlerini Tayyip beyin
adaylýðýný engelleme
umuduna baðlamýþlar.
Umutlarý ona kalmýþ.
Anayasa'ya göre bir engel var mý? Yok. Anayasal hiçbir engel yok. Allah'ýn izniyle adayýmýz
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'dýr.
Adaylýðý yasaldýr ve hiçbir içtihat ve yorumla bu
gerçeði kimse deðiþtiremeyecektir. Milletimiz
onu yeniden Cumhurbaþkaný seçecektir. Siz býrakýn 2 defa adaylýðýný engellemeyi, Anaya-

sa'nýn ilgili hükmünü
2028'de nasýl engelleyeceðinize kafa yorun.
Yarýn Anayasa 3. defa
adaylýðýna imkan veren þartlarý da düzenleyecektir" diye konuþtu.
Bakan Bozdað'ýn
konuþmasý öncesi Mamaklýlara
seslenen
Mamak Belediye Baþkaný Murat Köse ise,
"Hak davanýn ezelden
edebe neferleri olarak
buradayýz. Görevi devir aldýðýmýz dönemin
4. yýlý içerisindeyiz. Güzel Mamak'ýmýzý güzel
hale getiren baþkanlarýmýzla ve teþkilat menAdalet Bakaný
Bekir Bozdað
suplarýmýzla bugün huzurundayýz. Biz güzel
Mamak diye baþladýk. Onlar çok güzel bir Mamak inþa ettiler. O günden bugüne kadar görev
almýþ çok deðerli teþkilat mensuplarýmýz burada.
Onlar çok güzel bir Mamak'ý bugüne kadar taþýdýlar. Bizde görevi aldýðýmýz günden bugüne kadar 4. yýlýmýzdayýz. Mamak'ý daha güzel bir hale
getirmek için mücadele ediyoruz" dedi.
(ÝHA)

AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Ortaköy ve Aþdaðul'da teþkilatla bir araya geldi, muhalefete yüklendi.

‘16'ncý seçimde muhalefete
maðlubiyeti yaþatacaðýz'

AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf
Ahlatcý, Ortaköy ve Aþdaðul'da bir
dizi ziyarette bulundu.
AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner
Ýsbir, Ýlçe Baþkaný Yusuf Özdemircan, ilçe teþkilatý ve vatandaþlar tarafýndan yoðun ilgiyle karþýlandý.
Ahlatcý, ilk olarak Ortaköy Belediye
Baþkaný Taner Ýsbir'i makamýnda ziyaret ederek sahada devam eden
projelerle ilgili istiþarelerde bulundu.
Ortaköy Kaymakamý Abdülhamit
Mutlu'yu makamýnda ziyaret eden
Ahlatcý, ardýndan Ortaköy Halk Eðitim Merkezi Müdürü Pýnar Çelik'e
ziyarette bulunarak aile ekonomisine katký saðlayan kadýnlarýn hazýrladýðý el emeði ürünler hakkýnda bilgiler aldý.
Ardýndan Ortaköy Ýlçe Devlet
Hastanesini ziyaret eden Ahlatcý,
yapýlan çalýþmalar ve verdiði hizmetler hakkýnda deðerlendirmelerde bulundu. Vatandaþlarýn ve esnafýn taleplerini dinleyerek çözüm için
gerekli talimatlarý veren Ahlatcý, hayýrlý iþler bol bereketli kazançlar diledi.
SPORCULARA
MALZEME DESTEÐÝ
Ayrýca Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý,
Ortaköy ilçesinde yapýlacak olan,
spor kurslarý turnuvalarýnda kullanmak üzere, Çorum Ýl Gençlik ve
Spor Müdürlüðü tarafýndan 5 adet
futbol topu, 50 adet antreman yeleði, 24 adet huni, 24 adet mantar,
12'li set slalom çubuðu, 12 adet
saðlýk topu, 20 adet forma, 5 adet
voleybol topu, masa tenisi ( raket,
pinpon topu) spor malzemelerini
Ortaköy Þapinova Spor Kulübüne
teslim ederek, genç sporculara baþarýlar diledi.
TEÞKÝLATLA BULUÞTU
Ahlatcý, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý, Ýl
Yönetim Kurulu Üyeleri, Ortaköy Ýlçe Baþkaný Yusuf Özdemircan, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýspir
ve ilçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile

birlikte haftalýk olaðan ilçe yönetim
kurulu toplantýsýný da gerçekleþtirdi.
"OYUNLARI BÝR KEZ
DAHA HEZÝMETLE
SONUÇLANMAYA
MAHKUMDUR"
Toplantýda altýlý masaya yüklenen Ahlatcý, "2001 yýlýnda Cumhurbaþkanýmýz ve Genel Baþkanýmýz
Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn liderliðinde siyasi hayatýna baþlayan
AK Parti'miz, 2002'den itibaren yapýlan 6 genel, 4 yerel, 2 cumhurbaþkanlýðý ve 3 halk oylamasý olmak
üzere toplam 15 seçimden zaferle
ayrýlmýþ ve bu zihniyete milletimiz

gereken cevabý vermiþtir. Yine bu
güne geldiðimizde Ülkemizin medar-ý iftiharý Milli Savunma sanayimizin göz bebeði SÝHA'larýmýza dahi laf söyleyen bu yapay zihniyetin
gizli saklý kurulan ittifaklarýnýn oyunlarý bir kez daha hezimetle sonuçlanmaya mahkumdur. Cumhurbaþkanýmýzýn karþýsýna aday çýkarmaya dahi cesaret edemeyen bu yapay masaya, 16. Seçim maðlubiyetini Milletimizle el ele gönül gönüle
Cumhur Ýttifaký olarak yaþatacaðýz"
ifadelerini kullandý.
ORTAKÖY VE AÞDAÐUL'A
DOÐAL GAZI HATIRLATTI

Ayrýca Ortaköy ve Aþdaðul'da
2023 yýlýnýn kýþýnda artýk doðalgaz
kullanacaðýný ifade eden Ahlatcý,
"Ortaköy Ýlçemizde ve Aþdaðul Beldemizde hemþehrilerimizle ve teþkilatýmýzla bir araya geldik, taleplerini
dinledik. Onlarýn taleplerini AK partimizin yerine getirmesi en büyük vazifemizdir. Çalýþmalarýmýza baþlayýp en kýsa sürede Ortaköylü ve Aþdaðullu vatandaþlarýmýzý bu kýþ doðalgazdan faydalandýracaðýz. 2023
yýlý Ortaköy ilçemiz ve Aþdaðul Beldemizde de, diðer ilçelerimizde olduðu gibi evlerinizde soba derdi ortadan kalkacak ve musluklardan sýcak su akacak" ifadelerini kullandý.
Aþdaðul Belde Belediye Baþkaný Mehmet Çelik'i ziyaret eden Ahlatcý ardýndan, belde sakinleri ve esnaflarla da bir araya gelerek talep
ve istekleri dinledi. Çözümü noktasýnda gerekli talimatlarý veren Ahlatcý, "Aþdaðul Belde Belediyemizin
hizmet kalitesini artýrmak amacýyla
halkýmýzýn can ve mal güvenliðini
koruyan Ýtfaiye Müdürlüðünün ekipmanýna 1 adet itfaiye aracý sözünü
verdik. En kýsa zamanda Aþdaðul
Beldemizde hizmete baþlayacak.
Hayýrlý olsun, Rabbim kazadan beladan esirgesin" þeklinde konuþtu.
(Çaðrý Uzun)

DEVA'dan AK Parti'ye tepki

'6'lý masa sizi
korkutuyor'
DEVA Partisi Ýl Baþkaný Elvan Can Çabuk,
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý'nýn gazetemize yaptýðý açýklamalarý deðerlendirdi.
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, geçtiðimiz günlerde gazetemizi ziyaret etmiþ, muhalefeti adaylarýný belirleyememekle eleþtirmiþ,
halkýn gerekli cevabý sandýkta vereceðini ifade
etmiþti.
Bu açýklamanýn ardýndan DEVA Partisi Ýl
Baþkaný Elvan Can Çabuk da bir açýklama yaparak Baþkan Ahlatcý'nýn sözlerini deðerlendirdi.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn
anayasaya göre tekrar aday olamayacaðýný
ifade eden Çabuk, "Bende size soruyorum; seçimler zamanýnda yapýlacaksa, Anayasanýn
hangi kanun maddesine dayanarak bu gün
Cumhurbaþkanýmýz tekrar aday olduðunu, olabileceðini açýklayabiliyor? Evet, hukukçu biri
olaraktan cevabýný vermenizi halk olaraktan rica ediyoruz. Adaylýk ve Seçimi (Madde 101) bir
kimse en fazla iki defa Cumhurbaþkaný seçilebilir" dedi.
Çabuk, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi:
"Hayatýn her gününden ders almanýn insan
için en büyük eðitim olduðunun bilincinde olan
Deva Partililer olarak karþýmýzda duran iktidar
ve mensuplarýnýn algý ve manipülasyon çabalarýný gördükçe eðitimin önemini bir kez daha
anlýyor ve gerekliliðinin altýný çizmek istiyoruz.
Ýktidarýn yöneticileri bir ileri iki geri ne zaman
nerede ne konuþtuðunu unutup sürekli kamuoyunu manipüle etmekte ve aklýný karýþtýrmaya
çalýþmaktadýr. Var olan gerçekleri görmezden
gelip, olmayan þeyleri var gibi gösterme ve ayrýþtýrma çabasýndadýr.
Ýktidar partisi Çorum Ýl Baþkanýnýn bugünkü
eleþtirisinde 7'li masa tabirine dikkat çekmek
isteriz. Özellikle ekonomiyi getirdikleri son durumu da göz önüne aldýðýmýzda ciddi bir matematik dersine ihtiyaçlarý olduðunu çok net bir
þekilde görüyoruz.
20 yýllýk iktidarlarýnda ekonomik alandaki
tüm kazanýmlarýný özelimle son 3 yýlda yani
baþkanlýk sisteminin (tek adamlýk) gelmesiyle
hýzlýca kaybetmiþtir. Bu noktada tüm iktidar
partisi yöneticilerine DEVA Partisi merkezlerinin üstün matematik dersleri için kapýlarýnýn
açýk olduðunu en içten þekilde belirtmek isteriz
ve bir hukukçuya hukuk dersi de vermek istemezdik ne yazýk ki onuda vermek gerekiyormuþ. Þimdi masanýn adayýný merak ettiðinizi
söylüyorsunuz, zamaný geldiðinde öðrenirsiniz.
6'lý masa rakamdan da anlaþýlacaðý üzere 6
partiden oluþmaktadýr! Koskoca Ülkeyi yönetenlere saymayý öðretmeye çalýþmak zorunda kalmak bile ülkemizi getirdikleri durumun aynasýdýr.
Tekrar belirtmekte fayda görüyoruz. 6'lý masa adý üstünde 'altý'lý masa! Sizin hayalleriniz,
arzularýnýz ve istekleriniz ile þekillenmiyor. Size
uzak olan istiþare kültürü ile þekilleniyor.
Deva Partisi kurulduðu günden beri sizlere
öyle bir ekonomi dersi veriyor ki eleþtirecek bir
þey bulmayý býrakýn, verecek cevap bile bulamýyorsunuz! Ekonomik bunalýmý gündemden
düþürsek, milletin alým gücünü unuttursak,
benzin ve motorin fiyatlarý 30 TL'ye dayanmýþ
bunu vatandaþa unuttursak diye hayaller kuruyor, dualar ediyorsunuz!
'Kiþi kendinden bilir iþi'. Vatandaþ 6'lý masada kimler oturuyor biliyor ve görüyor, sizin hayallerinizle aklýnýzdakilerle gerçekler ayný deðil.
6'lý masanýn Ülkemizin kötü gidiþata dur demek için ortak akýl ve istiþare içinde toplanmasý sizleri endiþelendiriyor, korkuyor ve çekiniyorsunuz. Çünkü koltuðunuz, saltanatýnýz sallanýyor, sizin bugüne kadar dilinizde olan lakin
gerçekte kullanmadýðýnýz ortak akýl, istiþare
içinde ülkemiz için fayda saðlayabilecek her
kesimi kucaklayacak en doðru adayý çýkaracaktýr siz merak etmeyin. Devlet yönetmek dürüstlük ister.
6'lý masa için ima ettikleri, 7. parti için ise sormak isteriz; bu partiyi çözüm süreci bahanesiyle bu ülkeye sizler getirmediniz mi? Terörist baþý Öcalan'ýn kardeþini TRT'ye siz çýkarmadýnýz
mý? O gün Kürt halkýný çýkarlarýnýz için kullandýnýz týpký bugün mültecileri kullandýðýnýz gibi.
Ne zaman baþlarý sýkýþsa "halk sandýkta
cevabý verecektir" þeklinde maðdur edebiyatý
yaparak halkýn arkasýna sýðýnanlara, açlýða
terk ettikleri, ceplerindeki son kuruþa bile göz
diktikleri, bu rekor enflasyon ile borç sarmalýna
sürükledikleri, halk ekmek kuyruklarýna mahkum ettikleri Yüce Türk Halkýný dalga geçer gibi kendilerine kalkan yapmaktan vazgeçmelerini hatýrlatmak isteriz! Azda olsa kafanýzý çýkartýn sokaktaki insanlara, esnaflara kulak verin.
Ýnsanlar deðiþim istiyor ÇORUM olarak bu deðiþime çoktan karar vermiþler.
Genel Baþkanýmýz Ali Babacan'ýn Cumhurbaþkanýmýza verdiði karneyi hatýrlatarak, Aþaðýya iktidar partisi ve yöneticileri için bir çarpým
tablosu býrakýyoruz. Umarým bu sayede saymayý öðrenir ve daha tutarlý hesaplarla karþýmýza çýkarsýnýz."
(Haber Merkezi)
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MiLLi MÜCADELE
ÇORUM'DA KONUÞULUYOR

Prof. Dr.
Zekeriya Kurþun
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Çorum'da "Milli Mücadele'de
Karadeniz" konulu sempozyum ve
"Milli Mücadelenin Yerel Tarihleri"
konulu çalýþtay gerçekleþtiriliyor.
Hitit Üniversitesi, Çorum Valiliði,
Türkiye Bilimler Akademisi, Çorum
Belediyesi ve Fatih Sultan Mehmet
Vakýf Üniversitesi tarafýndan düzenlenen "Milli Mücadele'de Karadeniz" konulu sempozyum ve "Milli
Mücadelenin Yerel Tarihleri" konulu
çalýþtaya ev sahipliði yapýyor.
Dün Hitit Üniversitesi Meslek
Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen
programla sempozyum ve çalýþtayýn açýlýþý yapýldý.
Açýlýþa programýna, Vali Yardýmcýsý Dr. Hakan Kubalý, Türkiye Bilimler Akademisi Baþkaný Mustafa
Þeker, Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör
Yardýmcýsý Prof. Dr. Nurcan Baykam, Fatih Sultan Mehmet Vakýf
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Zekeriya Kurþun, Fatih Sultan Mehmet Vakfý Üniversitesi Türkiye Araþtýrma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Güleç, Ýl Özel
Ýdaresi Genel Sekreteri Recep Cýplak ile öðretim üyeleri katýldý.
Program, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý.
"MÝLLETÝMÝZÝN
MÝLLET OLMA EHLÝYETÝNÝ
ALDIÐI BÝR SINAVDI"
Açýlýþta konuþan Fatih Sultan
Mehmet Vakfý Üniversitesi Türkiye
Araþtýrma Merkezi Müdürü Doç. Dr.
Mustafa Güleç, milli mücadelenin
Türkler için millet olma mücadelesi
olduðunu belirterek, "Milli Mücadele
milletimizin tabiri caizse millet olma
ehliyetini aldýðý bir sýnavdý. Modern
Türkiye'nin doðuþunda yahut kuruluþunda en önemli ve en müessir
hadise buydu. Bu sýnavda milletimiz ne zaman birlik olmasý gerekirse o vakit birlik olabileceðini gösterdi. Bir bütün olarak Anadolu, doðusu batýsý kuzeyi güneyi ile topyekûn
bir mücadele verdi. Bir Milli Mücadele verebildiðimiz için bugün hür
ve baðýmsýz olmanýn nimetlerini tadýyoruz" dedi.
Güleç, konuþmasýný þöyle sürdürdü:
"Yakýn geçmiþ olarak tarih, köken bilinci olarak tarihten yani uzak
geçmiþin bilgisi olan tarihten biraz
farklýdýr. Yakýn geçmiþ, hatýralarý
hayatýmýzý belirgin bir biçimde etkileyen bir tarihtir. Doðrudan yaþadýðýmýz, yaþamakta olduðumuz, ait
olduðumuz bir zamanýn bilgisidir.
Yakýn geçmiþ neredeyse çaðdaþla-

Doç. Dr.
Mustafa Güleç

Prof. Dr. Ali
Osman Öztürk

rýmýz ile paylaþtýðýmýz anýlara tekabül eder. Çünkü bir yüzyýl yaklaþýk
olarak bir insanýn fiziki ve imgesel
ömrüdür. Yüz yýldönümlerinin diðer
yýldönümleri ve anma törenlerinden
farký buradan kaynaklanmaktadýr.
Bu çalýþmada arþiv belgelerinin
yaný sýra baþta yerel basýn olmak
üzere dönemin süreli yayýnlarýna,
anýlar ve günlüklere, efemeraya,
folklora hatta mimariye bakýlmaktadýr. Yerel tarihin demokratik, sivil ve
katýlýmcý imkânlarýndan yararlanarak, insanlarýn kendilerini birer parçasý olarak hissedebilecekleri bir tarihsel hafýza oluþturulmak istenmektedir. Proje kapsamýnda ülkemizin çeþitli üniversitelerinden akademisyenler ve yerel tarih araþtýrmacýlarý ile iþbirliði mekanizmalarý
geliþtirdik. Milli Mücadeleye Yerel
Bakýþlar baþlýðý altýnda biri yüz yüze ve diðeri online olmak üzere iki
çalýþtay yaptýk. Bu çalýþtaylarda
Türkiye Bilimler Akademisi'nin himaye edip yayýnlayacaðý bu dizi yayýn projesinin yöntem ve ilkelerini
tespit ettik. Milli Mücadele'nin yerel/bölgesel monografilerini alanýn
önde gelen saygýn yirmi iki tarihçisi

kaleme alýyor.Bu ciltlere ayrýca yüze yakýn akademisyen ve yerel tarih araþtýrmacýsý makale ve çerçeve
yazýlarýyla katký veriyor.Süreci yürütmekte olan bilim kurulu üyelerimiz ve hakem hocalarýmýzla birlikte
yüz elliye yakýn tarihçi bilim adamýnýn katký vereceði bir kýymetli eser
ortaya çýkacak inþallah.Bu süreçte
düzenlediðimiz akademik toplantýlar da konuyu çalýþanlar arasýnda
sahada temas imkanlarý yarattý.Geçtiðimiz Ekim ayý sonunda Gaziantep'te Milli Mücadele'nin güney
cepheleri aðýrlýklý bir sempozyum
düzenledik. Önümüzdeki sonbaharda Ýzmir'de Batý cephesi odaklý bir
sempozyum gerçekleþtireceðiz."
"BU TÜR ÇALIÞMALARI
DAHA DA ARTTIRMAMIZ
GEREKTÝÐÝNÝN ARTIK
HEPÝMÝZ FARKINDAYIZ"
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ali Osman Öztürk ise sempozyum ve çalýþtaya ev sahipliði yapmaktan memnuniyet duyduklarýný
belirterek, "Kurtuluþ Mücadelesinin
meþalesinin yakýldýðý ve ilk adýmlarýn atýldýðý bu topraklar Karadeniz

bölgesinin önemi itibariyle o akýþýn
baþlangýcý ya da o akýþýn dönüm
noktalarýndan birisi olmasý adýna
Karadeniz Bölgesini daha da öne
çýkarmak. Bu çerçevede de tabi ki
Çorum Karadeniz bölgesi itibariyle
Karadeniz'i Ýç Anadolu'ya baðlayan
ve esas mücadelenin batý cephesi
itibariyle Orta Anadolu ve Batý üzerindeki yoðunlaþan bu mücadelenin
bir geçiþ noktasý olmasý nedeniyle
Çorum'un da önemli bir kavþak
noktasý olarak ele alýnmasý mutlaka
bizlere gurur veriyor. Bizler tabi ki
Anadolu'nun medeniyetler yumaðý
içerisinde her birimiz farklý þekillerde farklý kültürel farklýlýklar içerisinde yetiþtik biraz kanýksamamýz var.
Yani yetiþtiðimiz yerleri birer kara
toprak kara parçasý olarak iþte doðduðumuz rastgele yerler olarak görüyoruz ama pekte öyle deðil. Bir
emaneti hepimiz sýrtlanmýþ durumdayýz ve bu emanetin farkýna vararak üzerimize düþeni layýkýyla bize
bu emaneti býrakanlara layýkýyla
emanetimize sahip çýkmak üzere
bu tür çalýþmalarý daha da arttýrmamýz gerektiðinin artýk hepimiz farkýndayýz" ifadelerini kullandý.
Programda Türkiye Bilimler Akademisi Baþkaný Mustafa Þeker ve
Fatih Sultan Mehmet Vakýf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekaný
Prof. Dr. Zekeriya Kurþun da birer
konuþma yaptý. Konuþmalarýn ardýndan sempozyuma geçildi. Sempozyum kapsamýnda Milli Mücadele'de Karadeniz bölgesinin rolü masaya yatýrýlýyor.
Öte yandan Milli Mücadelenin
Yerel Tarihleri Çalýþtayý'nda ise Milli
Mücadele'nin detaylarý konuþulacak, gelecek nesillere aktarýlacak
detaylar belirlenerek rapor halinde
sunulacak.
Çalýþtayýn 26 Haziran'da tamamlanacaðý öðrenildi.
(Gizem Galatalý-Çaðrý Uzun)

Türkiye Bilimler Akademisi Baþkaný Mustafa Þeker'den dikkat çeken tespit

'Birilerinin hala milli mücadeleden
acýlarýnýn olduðunu biliyoruz'
Türkiye Bilimler Akademisi Baþkaný Mustafa
Þeker, Türkiye'nin Milli Mücadele'den ders çýkarmasý gerektiðini belirterek, "Günümüzdeki geliþmelere baktýðýmýz zaman birilerinin hala milli
mücadeleden acýlarýnýn olduðunu ve fýrsatýný
bulduklarýnda bizi geçmiþi yaþatmak istedikleri
çabasý içerisinde olduðunu görüyoruz" dedi.
Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde gerçekleþtirilen Milli Mücadele konulu sempozyum ve
çalýþtayýn açýlýþ programýna katýlan Türkiye Bilimler Akademisi Baþkaný Mustafa Þeker, tarihin
tekerrür etmemesi için ibret alýnmasý gerektiðini
belirterek, "Dönemin psikolojisini, dönemin sosyolojisini, dönemin þartlarýný iyi anlayamazsak,
bizden sonrakilere de yanlýþ aktarýmlarda bulunmuþ oluruz. Tarihin tekerrür etmemesi için ibret
almamýz gerekiyor. Ýbret alabilmemiz için de
saðlýklý yorumlamalarla ilerlememiz gerekiyor.
Bizim tek çabamýz gelecek nesillere bilimsel veriler ýþýðýnda objektif bir tarih eseri ortaya koymak" dedi.
Türkiye Bilimler Akademisi'nin bir garantör ol-

duðuna dikkat çeken Þeker, "Bunun kökenleri,
kaynaklarý, sýnýrlarý kolay kolay çizilebilecek bir
iþlem deðil. Bilimsel heyet yönetiyor. Bu bilimsel
heyetin ortaya koyduðu hassasiyet çok deðerli.
Birileri yaftalayabilir, birileri baþka þeyler söyleyebilir ama Türkiye Bilimler Akademisi, bir konuda garantördür. Objektif, bilimsel çalýþmalara
ancak destek verir. Baþýndan beri arkadaþlarýmýzla yaptýðýmýz tüm toplantýlarda altýný çizdiðim

Mustafa Þeker

hassasiyet budur" ifadelerini kullandý.
Þeker, konuþmasýný þöyle sürdürdü:
"Elbette farklý þekilde etkileþim ortaya koyarak farklý söylemler geliþtirilebilir. Ýster ideolojik
olsun, ister coðrafi yerel olsun, ister ekonomik
olsun çok farklý söylemler ortaya konabiliyor. Sadece içeriði esas alarak konuþmuyoruz, günümüzdeki geliþmelere baktýðýmýz zaman birilerinin hala milli mücadeleden acýlarýnýn olduðunu
ve fýrsatýný bulduklarýnda bizi geçmiþi yaþatmak
istedikleri çabasý içerisinde olduðunu görüyoruz.
Konunun uluslararasý boyutu, ülkeler arasý menfaat çatýþmalarý ve bölgemizdeki bize ümit baðlamýþ olan kardeþlerimizin yaþadýklarý ve baþlarýnda gelenler gösteriyor. Bu mücadelenin sonrasýndaki yaþanmýþlýklarýn da iyi deðerlendirilmesi gerekiyor. Dünyada dönen siyasi arenadaki önemli kavgayý, menfaat çatýþmalarýný ve
ayak oyunlarýný baþka türlü anlayamayýz. Tarih
dediðimiz þey sadece tarihte kalmýyor. Etkileriyle bizim kuþaklarýmýzý da ilgilendiriyor."
(Gizem Galatalý-Çaðrý Uzun)

'Misyonumuz,
milli mücadeleyi
anlamak ve
aktarmak'
Fatih Sultan Mehmet Vakýf Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Zekeriya
Kurþun, Türkiye Bilimler Akademisi ile yürüttükleri projelerin misyonunun milli mücadeleyi anlamak ve gelecek nesillere aktarmak olduðunu söyledi.
Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde gerçekleþtirilen Milli Mücadele konulu sempozyum ve çalýþtayýn açýlýþ programýna konuþan
Fatih Sultan Mehmet Vakýf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Zekeriya Kurþun, her dönemde toplumlarýn tarihle yüzleþmek zorunda olduðunu vurguladý.
Zekeriya Kurþun, "Tarih tanýmý gereði geçmiþten farklýdýr. Geçmiþte olmuþ ama olup
bitmemiþ þeylerin bilgisidir. Umurumuzda olmayan bir geçmiþ, tarih deðildir. Tarih yaþamakta olduðumuz hayata tesir etmeye devam eden, bizi duygulandýran, sevindiren,
heyecanlandýran, üzen bir geçmiþin bilgisidir.Yaþadýklarýmýzý izah eden ve hatta bunlarý
normalleþtiren, meþrulaþtýran bir bilgidir.Bu
yüzden tarih bir kere yapýlsa da tekrar ve tekrar yazýlmak zorundadýr.Her devirde toplumlar kendi ihtiyaçlarý doðrultusunda tarihle yeniden yüzleþmek,hesaplaþmak, onu yorumlamak ve yazmak zorundadýrlar.Toplumlar da
bireyler gibi baþlarýna gelen her þeyi hatýrlamazlar" dedi.
Tarihi birlikte hatýrlayamayan milletlerin aile olamayacaðýna dikkat çeken Kurþun, "Olmak istedikleri þeyi olabilmek için hatýrlamalarý ve unutmalarý gerekenleri seçerler.Toplumsal bilinç insanlarýn birlikte hatýrlayýp birlikte unutmalarý ile inþa edilir.Sadece kendi
yaþadýklarýný hatýrlayan birey belki fert olabilir
ama þahsiyet olamaz. Birlikte hatýrlamayan
insanlar millet, ulus, cemiyet ve hatta aile bile olamazlar.Milli Mücadele bizim birlikte hatýrladýðýmýz tarihimizdir. Bizi biz yapan yakýn
geçmiþimizdir. Farklýlýklarýmýz bizi ne kadar
ayrýþtýrsa da, zaman zaman araya tefrika girse de, Milli Mücadele kavramý üzerinde buluþur, anlaþýr ve uzlaþýrýz" ifadelerini kullandý.
Kurþun, konuþmasýný þöyle devam ettirdi:
"Her kuþakta Milli Mücadele'nin, bu büyük
ve kurucu hadisenin yeniden ele alýnmasý,
yorumlanmasý, iþlenmesi elzemdir. Her nesil
Milli Mücadele'yi yeniden kazanmalý ve kendine mal etmelidir. Bunu yaparken Mustafa
Kemal Atatürk'ün deyiþiyle tarih yazanlar olarak tarih yapanlara sadýk olmalýyýz ki aksi takdirde deðiþmeyen hakikat insanlýðý þaþýrtacak bir mahiyet alýr. Milletimizin kaderini tayin
eden ve milletler arasýnda temayüz etmesini
saðlayan Milli Mücadele bizim nezdimizde de
deðiþmez bir hakikattir. Misyonumuz o hakikati daha doðru anlamak, daha iyi anlatmak
ve gelecek nesillerle yakýn geçmiþimiz arasýnda köprü olmaktýr. Milli Mücadele'nin yüzüncü yýldönümünü idrak eden bizlere düþen
sorumluluklar var. Yüz yýl dönümleri ayný zamanda geçmiþin muhasebesini yapma, karþý
karþýya bulunduðumuz riskler ve fýrsatlarý ele
alma imkanýdýr. Bu çerçevede akademiye,
yüksek öðretim kurumlarýna önemli vazifeler
düþmektedir. Cumhuriyetimizin yüzüncü yýldönümü ile ilgili yapýlan bilimsel, kültürel ve
sanatsal çalýþmalar devletimiz tarafýndan en
üst seviyede himaye ve teþvik edilmektedir.
Türkiye'nin genç ve dinamik yükseköðretim
kurumlarýndan biri olan Fatih Sultan Mehmet
Üniversitemiz de bir dizi proje ve faaliyetle bu
seferberliðe katký veriyor. Bu sorumluluk duygusuyla Milli Mücadele ve yakýn dönem Türkiye tarihi çalýþmalarýna odaklanan bir araþtýrma merkezi kurduk. Türkiye Bilimler Akademisi himayesinde Milli Mücadele'nin Yerel Tarihleri projesini hayata geçirdik. Ýstanbul'da
Milli Mücadele'ye Yerel Bakýþlar çalýþtaylarýna ev sahipliði yaptýk.
Projemize verdikleri destekten ötürü Türkiye Bilimler Akademisi'nin kýymetli baþkaný
Prof. Dr. Muzaffer Þeker'e müteþekkirim. Tez
zamanda projenin çýktýlarýný da elimize alabilmeyi, Milli Mücadele'nin bütüncül bir tarihini
halkýmýzýn ve ilgililerin istifadesine sunabilmeyi diliyorum. Bugüne kadar çeþitli þehirlerde yaptýðýmýz toplantýlarda her þehrin Milli
Mücadele ile ilgili ilkleri, övünçleri olduðu anlaþýldý. Bütün o ilkleri ve övünçleri takdir etmekle birliðe, milli mücadele ateþinin Samsun ve havalisinden Anadolu'yu sardýðýný hatýrlatmak isterim. Milli Mücadele'nin ilk insani
ve lojistik kaynaklarý bu topraklardan saðlanmýþtýr. Bu açýdan bu toplantýnýn burada yapýlmasý bir borcun ifadesidir. Yani tarihi yapanlara sadýk kalmaktýr."
(Gizem Galatalý-Çaðrý Uzun)
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Aþgýn: En acý günlerinde
vatandaþýmýzýn yanýndayýz
Çorum Belediyesi, vefat edenin
ailesine bir tepsi börek gönderiyor,
ekipler Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn taziye dileklerini ileterek böreði teslim ediyor.
Çorum'da vefat eden
bir tepsi börek göndererek taziye dileklerini ilettiklerini ifade eden Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim
Aþgýn, "Belediyecilik doðumdan ölüme kadar hizmet demek. Biz belediyeciliði böyle düþünüp bu minvalde hizmet üretiyoruz. Nüfus
Müdürlüðünden aldýðýmýz veriler doðrultusunda þehrimizde dünyaya gelen her yavrumuz için hoþ geldin bebek diyerek aileyi ziyaret ediyoruz, vefat edip de þehrimizdeki
mezarlýklardan bir tanesine defnedilen her hemþehrimiz için bir tepsi börek göndermek suretiyle baþ saðlýðý
dileklerimizi iletiyoruz. Bunlarý yaparken tek düþüncemiz iyi günde de kötü günde de hemþehrilerimizle bir ve
beraber olduðumuzu hissettirmek istiyoruz" dedi.
BUGÜNE KADAR
BÝN 471 AÝLEYE
BÖREK GÖNDERÝLDÝ
Uygulamayý baþlattýklarý günden
bugüne kadar Çorum Belediyesi Mezarlýklar Müdürlüðü kayýtlarýna göre
Çorum þehir mezarlýklarýna defnedilen 1471 kiþiye börek göndermek

ÇUHA ÇÝÇEÐÝ
YAÐI -2YAÞLANMA KARÞITI ÇUHA ÇÝÇEÐÝ
YAÐI!
Birçok kiþi yaþlanmaktan korkar. Özellikle hanýmlar daima
genç görünmek ister. Yaþlanma karþýtý anti aging özelliði olan
birçok bitki mevcuttur. Çuha çiçeði
yaðý da yaþlanmaya karþý kullanýlabilecek genç görünmeye yardým
edecek bir bitkidir.

Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn

suretiyle taziye dileklerini ilettiklerini
belirten Baþkan Aþgýn, bu uygulamayý bundan sonra da devam ettireceklerini söyledi. Aþgýn, "Dua aldýðýmýz
iþlerden bir tanesi. Ailenin en kederli
gününde bizim arkadaþlarýmýz selamýmýz ve baþ saðlýðý dileklerimizle
birlikte bir tepsi böreði götürüyor ve
aileye taziye dileklerin iletiyor. Bunun
çok hoþ geri dönüþlerini alýyoruz.
Çorum'da bu adet var ama özellikle
þehir dýþýndan gelenler yolda önümüzü kesip; 'Baþkaným, bizim cenazemize börek gönderdiniz, taziyeleri-

nizi ilettiniz. Biz þehir dýþýndan geliyoruz ve böyle bir uygulamayý daha
önce hiç görmedik. Ne kadar mutlu
olduðumuzu bilemezsiniz çok sað
olun' þeklinde tepkiler veriyorlar. O
zaman biz de kendimize 'Evet biz
güzel bir iþ yapmýþýz' diyoruz" diye
konuþtu.
"GELENEÐÝ BELEDÝYE
DEVAM ETTÝRÝYOR"
Çorum'da cenazelere börek gönderildiðini, bunun yýllardan beri gelen
bir adet olduðunu belirten Belediye

Baþkaný Aþgýn, bunun unutulmamasý gereken çok güzel bir adet olduðunu ve yaþatmak için çaba gösterdiklerini ifade etti. Aþgýn, "Çorum'da
taziye evine börek gider. Gelenlere
ikram edilir ki cenaze sahipleri yemekle uðraþmasýnlar. Bu bizim birbirimize duyduðumuz muhabbetin,
sevgi ve saygýnýn bir göstergesi.
Kardeþliðin baþkenti, medeniyetin ve
kültürün merkezi Çorum'umuzda belediye olarak bu güzel geleneði yaþatýyoruz ve yaþatacaðýz" dedi.
(Sümeyra Özdoðan)

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:05
05:04
12:48
16:47
20:22
22:11

EGZAMA VE SEDEF HASTALIÐI GÝBÝ CÝLT HASTALIKLARINA
KARÞI ÇUHA ÇÝÇEÐÝ YAÐI!
Cildinizde sedef hastalýðý yada
egzama mý var? Özellikle el, dirsek
yada dizlerde kendini gösteren yaralar birçok kiþiyi rahatsýz eder. Çuha çiçeði yaðý sayesinde egzama
yada sedef hastalýðýna karþý þifa bulunabilir.
ÇUHA ÇÝÇEÐÝ YAÐININ YAN
ETKÝLERÝ NELERDÝR?
Öncelikle her yazýda belirttiðimiz
gibi her þeyin fazlasý zarardýr, çuha
çiçeði yaðýný da fazla miktarda kullanmamalýsýnýz. Herhangi bir kronik
rahatsýzlýðýnýz varsa doktorunuza
danýþýp kullanmalýsýnýz. Özellikle
kan basýncýný düþürücü yada depresyon tedavisi ile ilgili ilaçlar kullanýyorsanýz çuha çiçeði yaðý bu ilaçlarla etkileþime girebilir. Bazý kiþilerde mide bulantýsý, mide aðrýsý yada
bað aðrýsýna sebep olabilir. Ayrýca
hamilelik döneminde de kullanmamalýsýnýz. Þizofreni rahatsýzlýðý ve
epilepsi rahatsýzlýðý olan kiþiler bu
yaðdan uzak durmalýdýr, nöbet geçirme riskini arttýrabilir.

ÇOBAN
ÇÖKERTEN OTU

TARiHTE BUGÜN
1917- Türkiye'de ilk Matbuat Cemiyeti kuruldu. Cemiyetin ilk baþkaný Mahmut Sadýk'tý.
1923- Mustafa Kemal Paþa, Ýzmir'den milletvekili seçildi.
1963- Anayasa Mahkemesi, ilk duruþmayla
görevine baþladý.
1965- 3. Uluslararasý Marmara Turu'nda bisikletçi Rýfat Çalýþkan birinci oldu.
1969- Kýrýkkale'de oynanan Kýrýkkalespor Tarsus Ýdman Yurdu 3. Lig karþýlaþmasýnda
çýkan olaylarda, 4 kiþi öldü, 100'den fazla kiþi
de yaralandý.
1971- Gölcük tersanelerinde yapýlan ilk
Türk muhribi, törenle denize indirildi.
1985-Eskiþehir Uçak Fabrikasý'nýn temeli
Cumhurbaþkaný Kenan Evren tarafýndan atýldý.
1993- Tansu Çiller, Türkiye'nin ilk kadýn
baþbakaný oldu.
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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

Hitit Üniversitesi Sungurlu
Meslek Yüksekokul (MYO)'da bilinçli farkýndalýk atölyesine devam eden öðrenciler, katýlým sertifikasý almaya hak kazandý.
Öðrencilerinin aldýklarý mesleki eðitimlerinin yanýnda ömür boyu yaþam süreçlerine destek olacak kiþisel geliþim ve psikolojik
destek eðitimlerine de önem verildiði belirtilen açýklamada, "Hem
öðrencilerin derslerine daha çok
odaklanmalarýný saðlayarak akademik baþarýlarýný artýrmak hem

de mezuniyet sonrasý yaþam süreçlerini daha bilinçli, daha verimli ve daha saðlýklý geçirmelerine katký saðlamak amacý ile eðitimler düzenlenmektedir. Yürütücülüðü Doç. Dr. Gamze Ebru
Çiftçi tarafýndan yapýlan 4 haftalýk 'Bilinçli Farkýndalýk Atölyesi'
eðitimleri tamamlandý. Öðrencilerin büyük deneyimler kazandýðý
Bilinçli farkýndalýk atölyesini baþarý ile tamamlayan öðrencilere
okul müdürü Doç. Dr. Buðra Baðcý tarafýndan katýlým sertifikalarý

takdim etti" ifadeleri kullanýldý.
Öðrencilere katýlým belgelerini
takdim eden Doç. Dr. Buðra Baðcý da "Baþarýlý olmak sadece bilgili olmak deðildir, baþarýlý olmak
edindiðin bilgileri hem kendi yaþamýnýza hem de insanlarýn yaþamýna katký saðlayacak forma
geçirmektir. Bu tarz atölyeler öðrencilerin yaþam yolculuðuna
rehberlik etmek anlamýnda büyük
katký saðlamaktadýr. Öðrencilerimize bundan sonraki yaþamlarýnda baþarýlar dilerim" dedi. (ÝHA)

Emin SÖYLEMEZ

Ömer Faruk SÖYLEMEZ
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

Kiþisel geliþim eðitimine
katýlan öðrencilere sertifika

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

Ayçiçeði, mýsýr ve soyada gümrük
vergisi yýlsonuna kadar sýfýrlandý
Son zamanlarda hem
stokçuluk hem de Rusya
ile Ukrayna arasýndaki
savaþ nedeniyle yüzde
50'den fazla zamlanan
ayçiçek yaðý için yeni
bir karar alýndý. Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn
imzasýyla Resmi Gazete'de
yayýmlanan karara göre, yaðlýk
ayçiçeði, aspir ve kanola tohumlarý ile
ham ayçiçeði, kanola, aspir, mýsýr, soya ve palm
yaðlarý ithalatýnda uygulanan gümrük vergisi oranlarý geçici olarak bu sene sonuna kadar sýfýrlandý.
Yaðlýk ayçiçeði, aspir ve kanola tohumlarý ile
ham ayçiçeði, kanola, aspir, mýsýr, soya ve palm
yaðlarý ithalatýnda uygulanan gümrük vergisi oran-

larý geçici olarak bu sene sonuna kadar sýfýrlandý. Konuya
iliþkin Cumhurbaþkaný Kararý, Resmi Gazete'de yayýmlandý.
Karadeniz havzasýnda
yaþanýlan geliþmeler dikkate alýnarak temel gýdalarda arz güvenliði ve fiyat istikrarýnýn saðlanmasý amacýyla bazý
yaðlý tohumlar ile yaðlarýn ithalatýnda düzenlemeye gidildi.
Yaðlýk ayçiçeði, aspir ve kanola tohumlarý ile
ham ayçiçeði, kanola, aspir, mýsýr, soya ve palm
yaðlarýnda uygulanan gümrük vergisi oranlarý geçici olarak 31 Aralýk 2022 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak.
(Haber Merkezi)

Birçoðumuzun ismini daha önce
duymadýðý Çoban Çökerten Otu,
anavataný Güney Afrika olup ülkemizde Ege ve Akdeniz de yetiþmektedir. Görünümü týrtýklý olup, açýk ya
da koyu pembe veya beyaz yapraklarý vardýr. Yere yatýk olarak büyür
ve sarýçiçekleri vardýr. Genelde süs
bitkisi olarak kullanýlýr. Bilinen diðer
isimleri, çakýrdikeni, çobaniðnesi,
kokulu sardunya ve turnagagasýdýr.
ÇOBAN ÇÖKERTENÝN
FAYDALARI
Carboline saponin, steroidal
saponinler bitkiden deðiþik yöntemlerle ayrýþtýrýlarak elde edilen bitki
karýþýmlarýnda standart hale getirilir.
Köklerinde azot, sabit yaðlar, alkaloit, resin; sap ve gövdesinde fructose, sucrose, niþasta, çoban çökerten meyvelerinde protein, yað,
diastase, glikosid resin bulunan
çoban çökerten otu, oldukça faydalý
ve yararlý bir bitkidir.
Ýlk akla gelen faydalarý sindirim
sistemi sorunlarýný gidermesi ve
hazýmsýzlýðý önlemesi olan bu þifalý
çoban çökerten otunun insan
vücudunda baþka birçok derde
deva olduðunu söylemek gerekir.
Bunlar;
- Vücut direncini artýrýr.
- Özellikle erkeklerde cinsel
fonksiyonlarýn daha iyi çalýþmasýný
saðlar.
- Erkeklerde sperm sayýsýný,
miktarýný ve hareketliliðini artýrýr.
- Ereksiyon kaybýný ortadan
kaldýrýr.
- Böbrekleri çalýþtýrýr. Ýdrar söktürür.
Kolesterolün
düþmesine
yardýmcý olur.
- Yüksek tansiyonu düþürür.
- Ýshal sorununu önler.
- Kalp ve damar hastalýklarýna iyi
gelir.
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Çorumlu sporcu,
Türkiye Þampiyonu
Çorum Özel Ýdaresi Gençlik Spor Kulübü
Sporcusu ve Özel Pýnar Teknoloji ve Tasarým
Koleji öðrencisi Enes Duman, Kick Boks Türkiye
Þampiyonu oldu.
Yapýlan açýklamaya göre; Baþarýlý sporcu ve
öðrenci Enes Duman, Kocaeli'nde 20 -27 Haziran 2022 tarihleri arasýnda düzenlenen Türkiye
Kick Boks þampiyonasýnda genç erkekler 69 kilogram Light Contact'da 12 rakibini yenerek Türkiye þampiyonu olmayý baþardý.
Ýl Özel Ýdaresi Gençlik Spor Kulübü Sporcusu Enes Duman, Milli Takým için
gerekli olan puaný toplamayý elde ederken, 2022 Kick Boks
Milli Takýmý'na girmesi durumunda Eylül ayýnda Ýtalya'da
yapýlacak Avrupa Þampiyonasý'nda ülkemizi temsil
edecek.
Þampiyon
Enes
Duman, "Baþta okuduðum okul olan Pýnar Teknoloji Tasarým
Koleji yöneticilerine,
Beden Eðitimi Öðretmeni Talha Þahin'e,
babam ve Antrenörüm
Sinan Duman'a, Haþim
Tepe'ye benim buralara
gelmemdeki emekleri
için teþekkür ederim" dedi. (Haber Merkezi)

Çorum FK yönetiminden
Muhsin Dere’ye ziyaret
Çorum Futbol Kulübü Baþkaný Oðuzhan
Yalçýn ve kulüp yöneticileri, Milli Savunma Bakan Yardýmcýsý hemþehrimiz Muhsin Dere'yi
ziyaret etti.
DESTEK MESAJI
Ziyarette Çorum FK
yönetimiyle
görüþen
Milli Savunma Bakan
Yardýmcýsý Muhsin Dere, "Þehrimizin takýmý
Çorum FK'nýn Baþkaný
Oðuzhan Yalçýn ve beraberindeki heyeti Bakanlýðýmýzda misafir
ettim. Nazik ziyaretleri için kendilerine teþekkür ediyor, Çorumsporumuza yeni sezonda baþarý-

'Zam çalýþmasý, halktan ne kadar
kopuk olduðunun göstergesi'
Saadet Partisi Çorum Ýl Baþkaný
Faruk Cýdýk, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn maaþýna zam yapýlacaðýna
dair iddialarý deðerlendirdi, "Garibanýn ekmeði 5 TL olmuþken Cumhurbaþkanýnýn maaþýna yüzde 40
zam isteyip onaylatmaya çalýþmasý
onun halktan ne kadar kopuk olduðunu ve kendisini her þeyden önce
düþündüðünün kanýtýdýr" dedi.
Konuyla ilgili bir açýklama yayýmlayan Saadet Partisi Ýl Baþkaný
Faruk Cýdýk, "Erbakan Hoca onun
hakkýnda çok uyarmýþtý, genel baþkanýmýz da aðabeylik görevini yaparak canla basla felaketi önlemeye çalýþmýþtýr, olan olmuþtur, her
kesim aklýný baþýna almalýdýr, gerçek ve samimi Milli Görüþçülere
yetki verilip acilen kötü gidiþat durulmalýdýr, henüz her þey bitmemiþtir. Felaketlerden acilen kurtulmak için Bilge uyarýlara kulak vermek ve uymak mecburiyetindeyiz.
Art arda sosyal medya paylaþýmlarýnda bulunan Genel Baþkanýmýz
Karamollaoðlu, þunlarý söylemiþtir;
'Tarýmý ihracattan gelen parayla deðerlendiren, her gün bir baþka yerde yanan buðday tarlalarý için kýlýný

duriyet yaþýyor. Yol yaptýk, havalimaný yaptýk" diye övünen bir iktidar
döneminde, mazot 30 lirayý, otobüs
bileti fiyatlarý 400-500 liralarý, uçak
biletleri de 1000 lirayý aþtý; vatandaþ evinden dýþarýya adým atamýyor. Tüm bu yanlýþlarýný örtmek için
ise her zaman olduðu gibi iktidar
problemi çözeceðine hâlâ muhalefetle uðraþýyor, algý üretme peþine
düþüyor! Biz Saadet Partisi olarak,
olan bitenleri gayet iyi okuyor ve
aklýselimle deðerlendiriyoruz.

Saadet Partisi Ýl Baþkaný
Faruk Cýdýk

bile kýpýrdatmayan bir iktidar yüzünden bugün ekmek 5 lira oldu.
Eðitimi binayla deðerlendiren bir iktidar yüzünden bugün gençlerimiz
diplomalý iþsiz haline geldi' dedi.
Saðlýk alanýnda sadece hastane
binasý yaparak çað atladýðýný zanneden, doktorlarýmýza 'giderseniz

gidin' diyen bir iktidar yüzünden bugün insanlar randevu bile alamýyor;
3-4 hafta sonrasýna bile razý oluyor
ama günlerce sonra dahi muayene
olamýyor.
Hukuku adliye saraylarý yapmaya indirgeyen bir iktidar yüzünden
her gün bir baþka insanýmýz mað-

DÖNEN DOLAPLARIN
FARKINDAYIZ
Dönen dolaplarýn da kurulan tuzaklarýn da farkýndayýz. Biz birilerinin
ciðerlerini bile biliriz, onlar da bizim
onlarý ne kadar iyi bildiðimizi bilirler!
Birileri olmadýk iþlere tevessül etseler de biz asla helal ve dürüst siyaset
yapmaktan vazgeçmeyeceðiz.
Gerçekleri kimseyi rencide etmeden olduðu gibi söyleyeceðiz. Fakat
gerçeklerden gocunan olursa onun
da müsebbibi biz deðiliz. Bugüne
kadar hiçbir zaman süte su katanlardan olmadýk, bundan sonra da asla
olmayacaðýz."
(Haber Merkezi)

Osmancýk'ta dolu, tarým
arazilerine zarar verdi
Osmancýk'ta etkili olan saðanak
yaðýþ ve dolu binlerce dönüm ekili
araziye zarar verdi.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye
baðlý Baþpýnar Köyü'nde akþam
saatlerinde ceviz büyüklüðünde dolu yaðdý. Yarým saat etkisini sürdüren dolu yaðýþý nedeniyle köydeki
yaklaþýk 100 dönüm cevizlik, 250
dönüm üzüm baðý, bin dönüm tritikale ekili alan, 2 bin 600 dönüm arpa ekili arazi, 300 dönüm buðday,
100 dönüm sebze ekili bahçenin
zarar görürken Ýlçe Tarým ve Orman Müdürlüðü ile Ziraat Odasý
Baþkanlýðý ekipleri bölgede hasar
tespit çalýþmasý baþlattý.
Köy muhtarý Kazým Korkmaz,

saðanak ve dolu yaðýþýnýn köydeki
ekili alanlarda büyük zarara neden
olduðunu belirterek; "Akþam saatlerinde baþlayan dolu yaðýþý köyümüzde mahsullerimizde büyük zarara sebebiyet verdi. Ýlçe Tarým Müdürlüðünde görevli arkadaþlarýmýz
hasar tespitine geldiler. Arazinin yarýsýndan fazlasýný dolu vurmuþ durumda. Allah yardýmcýmýz olsun,
zararýmýz çok büyük. Devletimiz Ýnþallah bu konuda yardým ve destek
verecektir, buna inanýyoruz. Tamda
mahsullerin biçilme zamanlarýydý.
Bir hafta sonra biçerler girecekti.
Tüm köy sakinlerimize ve mahsul
sahiplerimize geçmiþ olsun diyorum" dedi.
(ÝHA)

lar diliyorum" dedi. Ziyarette Çorum FK Baþkaný Oðuzhan Yalçýn, Bakan Yardýmcýsý Muhsin
Dere'ye takýmýn formasýný hediye
etti.
(Abdulkadir Söylemez)

Bilgin'den asgari
ücret açýklamasý
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Vedat
Bilgin, asgari ücret zammýyla ilgili "Görüþmeler sürüyor, önümüzdeki hafta açýklayacaðýz"
dedi. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Vedat Bilgin katýldýðý bir programda, temmuz
ayýnda emekli ve memurlara yapýlacak zamla
ilgili açýklamalarda bulundu. Bilgin konu hakkýnda "Enflasyon ne gerçekleþirse onun üzerinde kamu çalýþanlarýmýzý koruyan bir oranda ilave zam yapacaðýz. Türkiye'nin emekçileri endiþe etmesinler" diye konuþtu.
Asgari ücret konusuna da deðinen Bilgin,
"Görüþmeler sürüyor, önümüzdeki hafta açýklayacaðýz" ifadelerini kullandý.
Açýklamalarýnýn devamýnda yapýlacak
olan zammýn enflasyonun üzerinde olacaðýný
vurgulayan Bilgin "Temmuzda yapacaðýmýz
düzenlemelerle kamu çalýþanlarýmýza nefes
aldýracaðýz. Enflasyon diyelim ki yüzde 3740, ne gerçekleþirse bunun üzerinde kamu
çalýþanlarýmýza zam yapacaðýz" þeklinde konuþtu.
Sözlerine, ocak ayýnda asgari ücrete yapýlan zammý sosyal politikalarla desteklediklerini belirterek devam eden Bakan Bilgin, "Biz
yüzde 50'nin üzerinde asgari ücreti artýrdýk.
Aralýk sonu yaptýðýmýz güncelleme enflasyon
nedeniyle unutuldu. Bunun iþsizliðe neden
olacaðý iddia edildi ama öyle olmadý. Biz ekonomideki bütün geliþmeleri sosyal politikalarla destekledik. 3600 ek gösterge meselesini
bütün çalýþanlara ve gruplara yaydýk. 5.3 milyon kamu çalýþaný bu düzenleme ile ek haklara sahip oldu" dedi. (Haber Merkezi)

Konut kredilerinde
yeni dönem
Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu, konut kredilerine iliþkin yeni kararlarýný
duyurdu. Buna göre; deðeri 10 milyon TL
üzeri olan konutlar için kredi imkaný olmayacak. 2 ile 5 milyon TL arasý konutlarda yüzde
70, 2 milyon TL altýndaki konutlarda ise yüzde 90 kredi kullanýlacak.
Konut kredilerinde yeni dönem resmen
baþladý. Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldýðý karara göre,
1. ve 2. el konutlar için kredi deðer oraný farklýlaþtý.
Deðeri 10 milyon TL üzeri olan konutlar
için kredi imkaný olmayacak. 2 ile 5 milyon TL
arasý konutlarda, yüzde 70, 2 milyon TL altýndaki konutlarda ise yüzde 90 kredi kullanýlacak. BDDK'dan yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verildi;
"Kurulun 23.06.2022 tarihli toplantýsýnda
21.06.2022 tarih ve E-24049440-045.01[4/5]53930 sayýlý yazý ve eklerinin incelenmesi sonucunda bankalarýn Kredi Ýþlemlerine Ýliþkin
Yönetmeliðin (Yönetmelik) 'Konut, taþýt ve tüketici kredilerine iliþkin sýnýrlamalar' baþlýklý
12/A maddesinin altýncý fýkrasý uyarýnca, Yönetmeliðin 12/A maddesinin birinci fýkrasýnda
düzenlenen, tüketicilere, konut edinmeleri
amacýyla kullandýrýlacak kredilerde ve taþýt
kredileri hariç konut teminatlý kredilerde, kredi tutarýnýn teminat olarak alýnan konutun deðerine oranýnýn aþaðýdaki tabloda yer aldýðý
þekilde belirlenmesine, bu Kararýn Kuruluþ
Birliklerine duyurulmasýna ve Kurumun internet sitesinde yayýmlanmasýna karar verilmiþtir."
(Haber Merkezi)
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BiN 650 RAKIMLI
YAYLADA PEYNiR
AK Partili Yusuf Ziya
Yýlmaz Çorum’da
AK Parti Yerel
Yönetimler Baþkan
Yardýmcýsý Yusuf
Ziya Yýlmaz, Çorum'da teþkilatla
bir araya geldi.
AK Parti 27. Dönem Samsun Milletvekili,
Genel
Merkez Yerel Yönetimler Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Ziya
Yýlmaz, dün Çorum'a geldi. Ziyaret
programý kapsamýnda ilk olarak AK Parti Ýl
Baþkanlýðýný ziyaret eden Yusuf Ziya Yýlmaz, burada AK
Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý ile görüþtü. Daha sonra
parti binasýndaki toplantý salonunda partinin Çorum'daki yöneticileriyle bir araya gelen
Yusuf Ziya Yýlmaz, 2023 seçimlerini hatýrlattý, "Çok çalýþacaðýz" mesajý verdi.
"BÝZÝM YOLUMUZ
HAKÝKAT YOLUDUR"
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, "bizim davamýz
hak davasýdýr. Bizim yolumuz
hakikat yoludur. Bizim mücadelemiz, milletimizi yüceltme

mücadelesidir. Bizim mücadelemiz Türkiye mücadelesidir.
Bizim yoldaþýmýz millet, daha güçlü bir Türkiye için iþimiz
insana hizmet düsturuyla
Cumhurbaþkanýmýz
Recep
Tayyip Erdoðan'ýn liderliðinde
2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize doðru emin ve kararlý
adýmlarla ilerliyoruz" dedi.
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Baþkan Yardýmcýmýz ve 27. Dönem AK Parti
Samsun Milletvekilimiz Sayýn
Yusuf Ziya Yýlmaz'ý Ýl Baþkanlýðý Binamýzda karþýlayarak
Leblebiler Diyarý Çorumumuzun meþhur leblebisini ikram
ettik.
(Sümeyra Özdoðan)

Kargý'da 1650 rakýmlý yaylada üretilen Kargý Tulum Peyniri'nin küflü olarak
tabir edilen yeni çeþidi büyük ilgi görüyor.
Ýlçede 25 yýlý aþkýn süredir Kargý tulum peyniri üretimi yapan üretici Mustafa Döðen ilk olarak Kargý tulum peyniri'nin tanýtýlmasý için bir çok giriþimde
bulundu. Yurt içinde ve yurt dýþýnda yarýþmalara ve fuarlara katýlan Döðen,
Ýtalya'da katýldýðý Dünya Peynir Fuarý'nda dünya üçüncüsü oldu. Çeþitli
üniversitelerde bu konuda konferanslarda veren Döðen'in bu çalýþmasý üniversite tezlerine bile konu oldu.
5 YILLIK ÇALIÞMA
ÝLE ORTAYA
ÇIKTI
Peynir alanýnda kendini geliþtiren
Mustafa
Döðen, yaklaþýk
5 yýl önce yeni bir
peynir çeþidi üretmek için çalýþmalara
baþladý. Yeni ürettiði ve
Küflü Kargý Tulum Peyniri
verdiði çeþidiyle de büyük ilgi gören Döðen sipariþlere yetiþmediðini belirtti. 25
yýlý aþkýndýr Çorum'un Kargý ilçesinde
1650 rakýmda peynir üretimi yaptýðýný
belirten üretici Mustafa Döðen, ''Kargý
Tulum Peyniri'ne eþ olarak 5 yýllýk bir
çalýþmanýn sonucunda küflü peynir
adýyla yeni bir ürün daha çýkarttýk. Bu
üründen þuanda Türkiye'de baþka yok.
Bazý bölgelerde bu isimle ürün yapýyorlar ve küf peynirin içerisinde de oluyor.
Ama benim yaptýðýmda sadece peynirin

dýþ çevresinde
oluyor ve içine
iþlemiyor'' dedi.
1650 RAKIMLI
YAYLADA
ÜRETÝLÝYOR
Peynirin yaylanýn doðal
ortamýnda üretilmesinin aromasýna direk etki ettiðini belirten Döðen, ''Bunun
özelliði 1650 rakým, buradaki bitkilerden
otlanan hayvanlardan saðýlan sütle elde edilen bir ürün. Kargý Tulum Peynirine göre biraz daha zahmetli bir ürün.
Kargý Tulum Peyniri 6,7 ayda yenilebilir
hale gelirken küflü peynirimiz yaklaþýk
14 aylýk bir süreçte yenilebilir hale geliyor. Buda süre de aromasýný farklýlaþtýrýyor. Þu da akýllara gelebilir. Küfte bir
koku var mý? Hayýr kokmuyor. Analizle-

rini de yaptýrýyoruz. Þu açýdan da mutluyuz. 5 bin nüfuslu ilçemizde Kargý Tulum Peyniri'nin yanýnda ikinci bir peynir
olan küflü çeþidini de tüketicilerimize
sunmaktan dolayý mutluyuz. 1650 rakýmda yapýlan yayla ürünü bu. Buradaki nem çok farklý, rüzgar ve ortam çok
farklý. Bütün bunlarýn hepsi olunca ortaya þahane bir ürün çýktý.
DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
Kargý tulum peyniri Ýtalya'da yapýlan,
Dünya Peynir Fuarý'nda dünya üçüncüsü olmuþtu. Bunun en büyük nedeni doðal ortamda yapýlmasýydý. En büyük
katkýsý süt, þirden mayasý ve kaya tuzu.
Ben þuna inanýyorum ki bizim üretmiþ
olduðumuz küflü peynirde eþ deðerde.
Onunla ayný baþarýyý yakalayacaðýna
da eminim'' þeklinde konuþtu.
(ÝHA)

Açýlýþta ünlü sanatçý Ece Mumay da konser verdi.

A Plus Estetik, Güzellik ve SPA Merkezi'ne

görkemli açýlýþ
Çorum, patent
baþvurusunda ilk üçte
Türk Patent ve Marka Kurumu
(TÜRKPATENT) 2022 Mayýs ayý
iller patent baþvuru sayýlarýný
açýkladý. Buna göre Çorum, patent baþvurusu sayýsýnda üçüncü
sýrada yer aldý.
Karadeniz Bölgesi'nde ilk 5
aylýk dönemde 18 ilde en çok baþvuru yapan illerde 24 baþvuru ile
Samsun birinci, 21 baþvuru ile Giresun ikinci, 16 baþvuru ile Çorum
üçüncü sýrada yer aldý.
TÜRKPATENT 2022 Mayýs ayý
iller patent baþvuru sayýlarý verileri açýklandý. Türkiye'de tüm illerden mayýs ayýnda toplam 601
baþvuru gerçekleþtirilirken, Türkiye genelinde en çok Ýstanbul 216
baþvuru ile birinci, Ankara 73 baþvuru ile ikinci, Erzurum 37 baþvuru ile üçüncü sýrada yer aldý. Karadeniz'e baðlý 18 ilde mayýs ayýnda toplam 35 baþvuru ile genel
toplamýn yüzde 5,8'lik diliminde
yer aldý.
Karadeniz Bölgesi'ne baðlý 18

il arasýnda ise Karabük 8 baþvuru,
Samsun 7 baþvuru, Trabzon ve
Giresun 5'er baþvuru, Zonguldak,
Kastamonu ve Bolu 2'þer baþvuru, Düzce, Ordu, Çorum ve Amasya'dan 1'er baþvuru yapýldý. Bartýn, Bayburt, Tokat, Sinop, Rize,
Gümüþhane ve Artvin'de ise mayýs ayýnda hiç patent baþvurusu
yapýlmadý.
2022 yýlý ilk 5 aylýk döneminde
Türkiye'de toplam 2 bin 303 baþvuru yapýldý. 5 aylýk döneme göre
Türkiye genelinde 951 baþvuru ile
Ýstanbul birinci, 330 baþvuru ile
Ankara ikinci, 148 baþvuru ile Ýzmir üçüncü sýrada yer aldý.
Karadeniz Bölgesi'nde ilk 5 aylýk dönemde 18 ilde en çok baþvuru yapan illerde 24 baþvuru ile
Samsun birinci, 21 baþvuru ile Giresun ikinci, 16 baþvuru ile Çorum
üçüncü sýrada yer aldý. Sinop'tan
hiç baþvuru yapýlmadýðý, Artvin ve
Bayburt'tan ise 1'er baþvuru yapýldýðý görüldü.
(ÝHA)

A Plus Estetik, Güzellik ve SPA Merkezi, görkemli bir
törenle açýldý. Ünlü sanatçý Ece Mumay'ýn konser verdiði açýlýþta, yüzlerce vatandaþ pop þarkýlarýyla eðlendi.
Çorum'da açýldýðý günden bugüne ilklere imza atan
A Plus Estetik, Güzellik ve SPA Merkezi, yeni yerinde
görkemli bir açýlýþ töreniyle vatandaþlara hizmet vermeye baþladý. Alanýnda uzman ve tecrübeli kadrosuyla kaliteli hizmet saðlayan merkez, cilt bakýmý, lazer epilasyon, estetik, týrnak bakýmý, SPA gibi birçok alanda hizmet veriyor.
Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler 1. Sokak 10/A
adresinde açýlan A Plus Estetik, Güzellik ve SPA Merkezi'nin açýlýþýnda Ünlü Sanatçý Ece Mumay da sahne aldý.
Açýlýþa, AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi
Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Oðuzhan Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Tufan Köse, Ýl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser,
19. Dönem Milletvekili Adnan Türkoðlu, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Lemzi Çöplü, CHP Ýl Baþkaný Mehmet
Tahtasýz, kurum ve sivil toplum kuruluþ temsilcileri ve
çok sayýda davetli katýldý.
Törende bir konuþma yapan A Plus Estetik, Güzellik
ve SPA Merkezi sahibi Melisa Gürlek, uzman meslektaþlar yetiþtirerek iþ istihdamýna katký vermeyi amaçladýklarýný söyledi. Gürlek, "Bu yolda her zaman yanýmda
olup desteðini esirgemeyen aileme, eþime sonsuz teþekkür ediyorum. Yine bu hayattaki tek idolüm olan babamýn ýþýðýnda yoluma devam ederek daha da güçlenip
ilerlemeyi temenni ediyorum. Bunlarýn yanýnda yine beraber güçlü olduðum caným ekibim A Plus kýzlarýma da sonsuz teþekkür ediyorum. Son olarak yine bugün katýlýmlarýyla bizleri
yalnýz býrakmayarak desteklerini esirgemeyen herkese çok teþekkür ederim"
diye konuþtu.
Ardýndan açýlýþta konuþma yapan 19.
Dönem DYP Çorum Milletvekili Adnan Türkoðlu, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oðuzhan
Kaya ile CHP Milletvekili Tufan Köse de açýlýþýn hayýrlara vesile olmasýný dileyerek merkezi sahibi
Melisa Gürlek'i kutladý.
Konuþmalarýn ardýndan
açýlýþ kurdelesi kesildi. Daha
sonra merkez sahibi Melisa
Gürlek'in doðum günü
pastasý kesildi.
Açýlýþ töreni, ünlü
sanatçý Ece Mumay'ýn
konseriyle devam etti.
Açýlýþa gelen yüzlerce vatandaþ, Ece Mumay'ýn þarkýlarýyla eðlendi. (Gizem Galatalý)

