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BELEDÝYEDEN
AÇIK HAVA YAZ
SÝNEMALARI

bayram
hareketliliði
hareketliliði

KADEÞ Meydanýna düzenlenen Açýk Hava Yaz
Sinemasý etkinliðinde kurulan dev ekranda Türk
sinemasýnýn filmlerini izleyen vatandaþlara, Vali
Mustafa Çiftçi ve Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn da eþlik etti. Açýk Hava Yaz Sinemalarý'nýn açýlýþýný "Suveydâ" adlý filmle yaptý. 8’DE
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Sürücüler dikkat,

faaliyete geçti!

Muhsin
Dere

Sungurlu'ya
13 spor tesisi
kazandýrýlýyor

Sungurlu'ya kurulan
kurulan Ortalama
Ortalama Hýz
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73.

Milli Savunma Bakan
Yardýmcýsý Sungurlulu
hemþehrimiz Muhsin Dere'nin desteðiyle Sungurlu'daki okullara spor tesisleri yapýlýyor. Dere'nin
desteði ile Sungurlu ilçe
merkezi ve bazý köylere
13 spor tesisi yapýlýyor.
Tesisler için inþaat
çalýþmalarý aralýksýz
sürerken, bazý tesisler
ise bitme aþamasýna
geldi. 7’DE

'CUMHUR iTTiFAKI MiLLi
DURUÞUN SiMGESiDiR'

Baþkan Ahlatcý: Ýlk günkü
heyecanla çalýþýyoruz
AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðýnda AK Parti Genel Merkez
Yerel Yönetimler Baþkan Yardýmcýsý ve 27. Dönem AK Parti Samsun
Milletvekili Yusuf Ziya Yýlmaz'ýn katýlýmýyla gerçekleþen Yerel Yönetimler Ýstiþare ve Deðerlendirme Toplantýsý hakkýnda açýklama yapan
AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, "Bizim partimiz 2001 yýlýnda Sayýn
Cumhurbaþkanýmýzýn 'Yeter, söz de karar da milletindir' düsturuyla,
haykýrýþýyla ortaya çýkmýþtýr dedi. 5’TE

Eþinin
mezarý baþýnda
ölü bulundu

AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý,
Merkez Ýlçe Baþkaný Erhan Akar, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mehmet Bektaþ ve Belediye
Meclis Üyesi Suat Aydoðan'ýn bulunduðu heyet,Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý
Çorum Þubesi'ni ziyaret etti. Gençlik adýna Ülkü Ocaklarýnýn yaptýðý çalýþmalarýndan
memnun olduklarýný dile getiren Milletvekili Ceylan, Cumhur ittifaký ile baþlayan birlik
ve beraberliðin bundan sonraki süreçlerde de devam edeceðini kaydetti. 4’TE

Çorum'da yaþlý bir adam
2015 yýlýnda kaybettiði
eþinin mezarýný ziyaretinde hayatýný kaybetti.
Belediye görevlileri tarafýndan bulunan Arif Uzun'un
(77) cesedi Erol Olçok
Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi morguna
kaldýrýldý. 2’DE

'Kaynakçýlýk kursu önemli bir
istihdam açýðýný kapatacak' Þekere yüzde
ÇOKÝÞ bünyesinde Çorum Sanayinde kalifiye kaynak elemaný
açýðýna yönelik açtýðý kaynakçýlýk kursu yoðun teorik ve uygulama
eðitimleriyle devam ediyor. Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn tarafýndan yapýlan açýklamada "ÇOKÝÞ'in hizmete girdiði günden
bu yana 1657 kiþiyi iþe yerleþtirmesi ÇOKÝÞ'in þehrimiz için önemini
bir kez daha ortaya koyuyor" dedi. 5’TE

CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse:

CUMHUR iTTiFAKI
YARGI BAÐIMSIZ
OLSUN iSTEMiYOR

67 zam kararý
Türkiye Þeker Fabrikalarý
Genel Müdürlüðü, Tarým Kredi ve
bazý marketlere ucuza sattýðý þekere
yüzde 67, diðerlerine yüzde 37 zam
kararý aldý. 3’TE

CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse,
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM)
6. Yargý Paketi ile ilgili yaptýðý konuþmada
Yine bir AKP klasiði, yine torba kanun
teklifi hâlinde getirilmiþ; yirmi yýldýr devam
eden AKP iktidarýnda olumlu yönde bir
arpa boyu yol alamadýk" dedi. 4’TE

Zihin
Türbülansý

ÇÝÇEK VE ÇOCUK

Zafer Partisi'nde

Bedii Onan

Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer

atakentpsk@gmail.com

- YAZISI 2’DE

KAÇAK SÝGARACILARA
ÞAFAK OPERASYONU! 8’DE

KURBAN BAYRAMI TATÝLÝ
KAÇ GÜN OLACAK? 5’TE

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Tufan
Köse

BAYRAKTAR, ÇÝFTÇÝLERÝ KAYIT
KONUSUNDA UYARDI 3’TE

güven tazeledi
- 5’TE

SUNGURLULU GÜREÞÇÝLER
AVRUPA ÞAMPÝYONASI'NDA 7’DE
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Kamu iþçilerinin
ilave tediye
tarihleri belli oldu

Zihin Türbülansý
ÇÝÇEK VE ÇOCUK

Yüz binlerce kamu iþçisinin beklediði 2022
yýlý ilave tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu.
Resmi Gazete'de yayýmlanan karara göre, ödemelerin ilk yarýsýn 4 Temmuz'da, diðer yarýsý ise
16 Aralýk'ta yapýlacak. Konu hakkýnda bir açýklama yapan Bakan Bilgin, "Cumhurbaþkanýmýzýn
kararýyla iþçilerimizin ilave tediyeleri Kurban
Bayramý öncesi ödenecektir" dedi.
Kamu iþçilerine 2022 yýlýnda yapýlacak ek
ödemelerin hesaplara yatacaðý tarih belli oldu.
Cumhurbaþkaný kararý ile 6772 sayýlý kanun
kapsamýna giren kurumlarda çalýþan iþçilere
2022 yýlýnda yapýlacak ilave tediye sürelerinin
belirlenmesi hakkýndaki karar Resmi Gazete'de
yayýmlandý.
ÖDEME TARÝHLERÝ
Karara göre, kamuda çalýþan iþçilere 2022
yýlý ilave tediye ödemelerinin ilk yarýsý 4 Temmuz'da, diðer yarýsý ise 16 Aralýk'ta yapýlacak.
BAKAN BÝLGÝN'DEN AÇIKLAMA
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Vedat
Bilgin, Cumhurbaþkanlýðý kararý ile resmi gazetede yayýmlanan kamuda çalýþan iþçilere ilave
tediye ödeme tarihlerine iliþkin açýklama yaptý.
Bakan Bilgin, "Cumhurbaþkanýmýzýn kararýyla
iþçilerimizin ilave tediyeleri Kurban Bayramý öncesi ödenecektir" ifadesini kullandý.
"ÝÞÇÝ KARDEÞLERÝMÝZÝN YANINDA
OLMAYA DEVAM EDECEÐÝZ"
Bakan Bilgin, "Bakanlýk olarak her zaman olduðu gibi, Türkiye'mizin geleceði için deðer üreten, kalkýnmamýzýn en büyük destekçisi olan iþçi kardeþlerimizin yanýnda olmaya devam edeceðiz." ifadelerini kullandý.
TEDÝYE NEDÝR?
Tediye kelimesi Arapça kökenli bir kelime
olup "para ya da benzeri bir þeyi verme ya da
ödeme" anlamýna gelmektedir. Tediye, genel ve
katma bütçesine sahip olan kamu kurumlarý,
sermayelerinin yüzde ellisinden fazlasý devlete
ait olan kurumlar, þirketler ya da belediyelerde
görev yapmakta olan, çalýþan iþçi sýnýfýna giren,
çalýþan personele ya da herhangi bir ücret sistemi göz ardý edilerek her yýl adýna bir aylýða denk
bir biçimde devlet tarafýndan verilen ikramiye
ödeneðine denmektedir.
(Haber Merkezi)

ESER: Sarah FALLON / Ýngiltere

Kuytuda yaþayanlar bilir.
Mesafe hep vardýr, gereklidir ve çok doðaldýr. Hatta
kendinizle aranýzda bile mesafe vardýr. Bu yüzden kendinize bile þaþýrýrsýnýz bazen;
ben bunu nasýl baþardým, nasýl gittim, nasýl bitirdim her
þeyi, nasýl da baþka biriyim
þimdi diye.
Anlamý yoktur belki de.
Anlamý var sanmýþsýnýzdýr.
Dümdüz, öylece duran bir
þeydir. Kocaman bir çöl gibi.
Barýnmak mümkün deðildir.
Orada yürümek baþka yerlerde yürümekten daha yorucudur aslýnda. Hissizdir. Size
bir þey vadetmemiþtir ama

siz öyle sanmýþsýnýzdýr.
Goethe'nin dediði gibi "Bir
insana her þeyinizi verirseniz
hiçbir þeyi oluyorsunuz".
Ýliþkilerde sýnýrlarýnýzý korumanýz gerekir.
Epeydir unuttuðunuz bir
türkünün, birden dilinizin
ucuna gelivermesi gibi bir
þeydir." Hani olur ya, en olmadýk zamanda, en olmayacak yerde birden mýrýldanmaya baþlarsýnýz; keyifle. Tutamazsýnýz kendinizi ve etraftan tuhaf tuhaf bakarlar.
Ama ne yapabilirsiniz,
"hiç çiçek ve çocuk olmamýþ
insanlar " nerden bilsinler türkülerimizi?

Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer
atakentpsk@gmail.com

Eþinin mezarý baþýnda
ölü bulundu
Çorum'da yaþlý bir adam, ziyaretine
gittiði eþinin mezarý baþýnda ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Ulu Mezarlýk'ta
belediye görevlisi yaþlý bir adamý mezar
üzerinde hareketsiz yatarken buldu. Belediye görevlisinin ihbarý üzerine olay yerine polis ve saðlýk ekipleri sevk edildi.
Yapýlan inceleme sonucunda hayatýný
kaybettiði tespit edilen þahsýn Arif Uzun
(77) olduðu belirlendi. Arif Uzun'un, 2015
yýlýnda hayatýný kaybeden eþinin mezarýný ziyaret ettiði tahmin edilirken, yaþlý
adamýn cenazesi otopsi için Erol Olçok
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morguna
kaldýrýldý. Olayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.
(ÝHA)

Sungurlu'ya Fiþek Kapsül
Fabrikasý kuruluyor
CEYLAN VE KAYA,
GENÇLERiN YANINDA
AK Parti Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Av. Oðuzhan Kaya, Pir Baba Parký ve
Sanat Sokaðý'nda gençlerle bir
araya geldi.
Hafta sonunu Çorum'da geçiren AK Parti Milletvekili ve
MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile Milletvekili Av. Oðuzhan
Kaya, Pir Baba Parký'nda
gençlerle bir araya geldi.
"GENÇLER, BÝZÝM
UMUDUMUZSUNUZ"
Sosyal medya hesabýndan
bir paylaþým yapan Milletvekili
Ahmet Sami Ceylan, "Evlatlarýmýzýn yüzlerindeki her tebessüm umutlarýmýzý yeþertiyor, bu
yaz gününde gönüllerimize
mutluluk veriyor. Sizler bu medeniyetin çocuklarýsýnýz, sizler
bu milletin evlatlarýsýnýz, sizler
bu topraklarýn gençlerisiniz, siz-

ler hem bizim hem ailenizin istikbalisiniz, umudusunuz" dedi.
Daha sonra Sanat Sokaðý'ný ziyaret eden Ceylan ve
Kaya, "Emek sarf ederek ilmek

ilmek iþledikleri; taký tasarýmý,
ahþap boyama, seramik, resim
ve ebru sanatlarýnda yapýlan
ürünleri sattýklarý iþ yerlerini ziyaretimizde hayýrlý bereketli ve
bol kazançlar nasip eylesin temennimizi ileterek sohbet ettik"
diye konuþtu.
Milletvekili Oðuzhan Kaya
ise "Çocuklarýmýzýn yüzlerindeki her gülüþ umudumuzu yeþertiyor, bu sýcak yaz gününde
gönüllerimizi serinletiyor. Sizlerden sadece hedeflerinize
odaklanmanýzý, ülkeniz, milletiniz ve kendiniz için hayal kurmaya devam etmenizi istiyorum çünkü biz, gençlerimizle
ülkemizden baþlayarak tüm
dünyayý deðiþtirebileceðimize
inanýyoruz" þeklinde konuþtu.
(Çaðrý Uzun)

Sungurlu Ticaret
ve Sanayi Odasý Baþkaný Behiç Akkaþ, Organize Sanayi Bölgesine (OSB) fiþek fabrikasýnýn ardýndan kapsül fabrikasý içinde çalýþmalarýn baþladýðýný
bildirdi.
TSO Baþkaný Behiç Akkaþ, Milli Savunma Bakan Yardýmcýsý
hemþehrimiz Muhsin
Dere'nin giriþimleri sonucu OSB'de geçtiðimiz ay çalýþmalarýna
baþlanan fiþek fabrikasýnýn ardýndan bugünde kapsül fabrikasý için hafriyat çalýþmalarýnýn baþladýðýný
belirtti.
TSO Baþkaný Behiç Akkaþ, yönetim kurulu üyeleri Mehmet
Ergül ve Ýlhan Ambarkütük ile OSB'ye giderek çalýþmalarý inceledi. Akkaþ, inþaatý üstlenen Sayram Ýnþaat
firmasý
müteahhidi
Zühtü Lülecioðlu ve
saha mimarý Güralp
Iþýk'tan
çalýþmalar
hakkýnda bilgi aldý.
Yaklaþýk 330 dönüm araziye kurulmasý planlanan fabrikanýn çalýþmalarýna baþlandýðý müjdesini veren Behiç Akkaþ,
OSB'ye kurulacak fabrikalarla ilçede iþsizliði
bitirip, göçü önleyeceklerini söyledi.
Behiç Akkaþ, yaptýðý ve yapacaðý yatýrým
ile hizmetlerle Sungurlu'nun kaderini deðiþtiren Milli Savunma Bakan Yardýmcýsý hemþehrimiz Muhsin Dere'ye ilçe halký adýna
teþekkür etti. Akkaþ,
Bakan
Yardýmcýsý
Muhsin Dere'ye 'Sungurlu sana minnettar'
dedi. (Haber Merkezi)
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Þekere yüzde
67 zam kararý

Korkunç kaza: Ýki kiþi
öldü, 16 kiþi yaralandý
Osmancýk'ta D-100 karayolunda meydana gelen feci kazada iki
kiþi hayatýný kaybederken, 16 kiþi
de yaralandý.
Ýstanbul-Samsun D-100 Karayolu Çaykapý Köyü Mevkiinde, Ýstanbul-Samsun istikametinde seyir
halinde bulunan otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjden atlayarak,

Sürücüler

dikkat!

karþý þeritten gelen yolcu otobüsü
ile çarpýþtý. Meydana gelen kazada
otomobilde bulunan sürücü ve yolcu hayatýný kaybetti. Yolcu otobüsünde þoför ve yolculardan, 16 kiþi
yaralandý.
Olay yerine çok sayýda ekip
sevk edildi.
Yaralýlar Tosya Devlet Hastanesine kaldýrýldý.
(Haber Merkezi)

Faaliyete geçti!

Sungurlu'ya kurulan Ortalama
Hýz Ýhlal Tespit Sistemi faaliyete
geçti.
Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan 2021-2030 Karayollarý
Trafik Güvenliði Strateji Belgesi
doðrultusunda, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Tanýma Sistemi (PTS) kullanýlarak, hýzdan kaynaklý trafik kazalarýný önlemek ve güvenli trafik akýþýný temin
etmek amacýyla, Sungurlu ilçesi
D190.02 karayolu üzerinde bulunan, Sungurlu ilçe giriþ-çýkýþ
PTS'ler arasýnda Emniyet Genel
Müdürlüðü Trafik Baþkanlýðý tarafýndan kurulum yapýldýðý açýklandý.
Konuya iliþkin olarak yapýlan
açýklamada "Ortalama Hýz Ýhlal
Tespit Sistemi ile hýz ihlal denetimlerinde, trafik güvenliði algýsýnýn
güçlendirilmesi, yakalanma risk
duygusunun artýrýlmasýnýn hedeflendiði, vatandaþlarýn can ve mal
güvenliðinin saðlanmasý, hýzdan
kaynaklý meydana gelen trafik kazalarýnýn azaltýlmasý, minimum insan kaynaðý ile en geniþ sahanýn
tüm zaman dilimlerini denetleyen
bir sistemdir. Ankara yolu PTS Sungurlu giriþ ile Çorum yolu PTS Sungurlu çýkýþ arasý 5.9 km., Çorum yo-

lu PTS Sungurlu giriþ ile Ankara yolu PTS Sungurlu çýkýþ 5.9 km olmak üzere çift yönlü olarak, Ortalama Hýz Sisteminin bulunduðu bölgelere, sürücüleri bilgilendirmek
amacýyla otomobiller için 82 kilometre, otobüs/kamyonlar için 70 kilometre olup diðer araçlar ise Karayollarý Trafik Yönetmeliði 100. maddesinde bertilen hýz limitleri, Kara-

yollarý 73. Þube Þefliðince trafik
iþaret ve uyarý levhalarý yerleþtirilmiþtir" denildi.
Açýklamada ayrýca "ÇorumSungurlu ilçesi D190.02 karayolu
üzerinde kurulumu yapýlan 'Ortalama Hýz Ýhlal Tespit Sistemi'nin'
21.06.2022 tarihinden itibaren çift
yönlü olarak ortalama hýz tespitine
baþlamýþ olup D190.02 karayolu

üzerinde bulunan kavþaklarda ise
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi
(KGYS) üzerinden, trafik güvenliðini tehlikeye düþüren sürücülere yönelik kýrmýzý ýþýk ihlali, seyir halinde
cep telefonu kullanýmý, emniyet kemeri takmamak vb. denetimler yapýlmaktadýr. Trafik güvenliðiniz için
lütfen yasal hýz sýnýrlarýna uyalým"
ifadelerine yer verildi.
(ÝHA)

Baðýmlýlýkla
mücadele için bir
araya geldiler
Sungurlu'da Baðýmlýlýkla Mücadele Ýlçe Koordinasyon Kurulu toplantýsý Kaymakam Fatih
Görmüþ baþkanlýðýnda yapýldý.
Kaymakamlýk Toplantý Salonu'nda yapýlan
toplantýya kurum müdürleri katýldý. Toplantý sonunda yapýlan basýn açýklamasýnda, "Baðýmlýlýkla Mücadele Ýlçe Koordinasyon Kurulu toplantýmýzý paydaþ kurumlarýmýzýn katýlýmý ile gerçekleþtirdik. Toplantýmýz, kurumlarýn baðýmlýlýkla
mücadele çerçevesinde yaptýklarý faaliyetlerin
sunumu, yapýlacak faaliyetler, görüþ ve önerilerle sonlanmýþtýr" ifadeleri kullanýldý.
(ÝHA)

Rusya’ya 48 bin dolarlýk
kiraz taþýyan týr kaza yaptý
Manisa'dan Rusya'ya 48 bin dolarlýk kiraz taþýyan týr, Çorum-Kýrýkkale yolunda kaza yaptý.
Þarampole devrilen TIR'ýn sürücüsü Yusuf Ýri,
"Karþý þeride geçmemek için milleti ezmemek
için arabayý bu tarafa yatýrmak zorunda kaldým"
dedi.
Kaza, Çorum-Kýrýkkale D-200 kara yolunun
50'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, Yusuf Ýri (34) idaresindeki 31 EG
462 plakalý týr, iddiaya göre yoldaki tümsekten
dolayý kontrolden çýkarak refüje çarptý. Karþý yola geçmemek için yaptýðý manevrayla þarampo-

le devrilen týr sürücüsü, kazadan yara almadan
kurtuldu. Manisa'dan Rusya'ya gönderilen 48
bin dolarlýk tonlarca kiraz baþka bir týra yüklendi.
Trafik ekiplerince yapýlan iþlemlerin ardýndan da
týr, vinç yardýmýyla yoldan kaldýrýldý. Yaþadýðý talihsiz kazayý ÝHA muhabirine anlatan sürücü Yusuf Ýri, Manisa'dan yüklediði 48 bin dolar deðerindeki kirazlarý Rusya'ya götürmek için yola çýktýðýný söyledi.
"ARABAYI YATIRMAK ZORUNDA KALDIM"
Tümseðe girdikten sonra direksiyon hakimi-

yetini kaybettiðini belirten Ýri, "Kýsmet olsaydý Manisa Alaþehir'den Rusya'ya kiraz yüklemiþtim.
Dün saat 19.00 sýralarýnda akþam üstü 40 kilometre önce bir yerde dinlenmiþtim. Þuradaki
tümseðe girdikten sonra hakimiyeti kaybettim
arabanýn sol ön lastiðini kaldýrýma vurdum. Karþý
þeride geçmemek için milleti ezmemek için arabayý bu tarafa yatýrmak zorunda kaldým" dedi.
"BUGÜN CENAZEMÝ
EVÝME GÖTÜRÜRLERDÝ"
Karþý þeride geçmekten son anda kurtulduðunu ifade eden Ýri, "Tümseðe girdim arabanýn
solu sekti beni sol þeride attý. Hani karþý þeride
geçseydim ben de ölmüþtüm, bugün cenazemi
evime götürürlerdi. Allah'a çok þükür bize bir þey
olmadý. Kimseye zarar vermedik. Mala geldi canýmýza gelmedi. Ama þu yolun gerçekten yapýlmasý gerekiyor. Bu yol Trabzon, Samsun ana
yolu. Burada Gürcistan'a, Azerbaycan'a zaten
Rusya'ya seyir halindeydim. Yolda gidiyoruz bazen karþýmýza bir köpek çýkýyor manevra yapýyoruz onu ezmemeye çalýþýyoruz. Birazda bu
yetkililer þu tümseði yaparlarsa düzeltirlerse burasý ana yol" þeklinde konuþtu.
"48 BÝN DOLARLIK KÝRAZ"
Ýri, "Bu arabalar 80 süratle gidiyor. Kaldýrýmý
parçaladým orada kaldýrýmý aþsaydým karþýma
gelen 2-3 arabayý altýma alýrdým. Ne oldu? Þoför
suçlu! Bu araba 1,5 trilyon. Üstteki 48 bin dolarlýk kiraz. Faturasý burada. Birçok insan bundan
ekmek yiyor. Diðer týra aktarýyorlar" diye konuþtu.
(ÝHA)

Türkiye Þeker Fabrikalarý Genel Müdürlüðü, Tarým Kredi ve bazý marketlere ucuza sattýðý þekere yüzde 67, diðerlerine yüzde 37
zam kararý aldý. Türkiye Þeker Fabrikalarý
A.Þ. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Baþkaný Mücahit Alkan, piyasalarda dengeyi saðlayamadýðý gerekçesiyle görevden alýnmýþ yerine Muhittin Þahin atanmýþtý.
Son bir yýlda þekerin kilosu 6.5 TL'den 24
TL'ye, çuvalý yaklaþýk 220-250 TL'den 1.100
TL'ye yükseldi. Özellikle nisan ayýndan mayýs
ayýna yansýtýlan 2 kat fiyat artýþlarýný aþaðý çekebilmek için geçen ay 400 bin ton kamýþ veya þeker pancarý ithalatýndan vergi alýnmamasý kararý alýnmýþtý.
Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliði (PANKOBÝRLÝK), Türkþeker'in açýkladýðý "þekerin
fabrika çýkýþ fiyatlarýna yaptýðý zam ile ilgili
açýklama yaptý. PANKOBÝRLÝK, açýklamasýnda, "Uzun süredir baskýlanan þeker fiyatýnda,
Türkþeker tarafýndan fabrika çýkýþ fiyatlarýnda
yapýlan düzenlemenin, zaruri bir ihtiyacý karþýlamakla birlikte þeker üretiminin de devam
edebilmesi için üreticilere fýrsat verilmesini
saðlayacaðý kanaatindeyiz." ifadeleri kullanýldý. Fiyat düzenlemesi ile Türkþeker'in, maliyetinin altýnda fiyatla tüketicinin ihtiyacýna cevap
verilmeye çalýþýlan þekeri, maliyetine yakýn bir
duruma getirdiðinin belirtildiði açýklamada,
þunlar kaydedildi:
"Bu düzenlemenin mevcut market satýþ fiyatlarýna yansýyacaðýný düþünmemekteyiz.
Maliyet altý satýþ fiyatlamasý devam etmiþ olsaydý, pancar üreticisinin de ilerde büyük sýkýntýlar ile karþýlaþacaðý gerçeðinin karþýmýza
çýkmasý muhtemeldir. Böylelikle pancar üreticisinin karþýlýðýný alamayacaðý kanaatini benimseyeceði ve pancar üretiminin beklenenin
altýnda olabilmesi ile arz-talep dikkate alýndýðýnda þeker fiyatýnýn daha da yüksek rakamlara ulaþmasý beklenebilirdi. Bu yüzden þekere zaruri bir düzenleme yapýlmasý hem üreticinin hem de sektörün tüm paydaþlarýnýn geniþ
anlamda düþünüldüðünde ülke ekonomisine
ve halkýn talebiyle arzýna daha fazla fayda
saðlamasý beklenmektedir." (Haber Merkezi)

Bayraktar,
çiftçileri kayýt
konusunda uyardý
Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Çiftçi Kayýt Sistemi'ne (ÇKS) baþvurularýn 30 Haziran'da sona ereceðini belirterek, "Çiftçilerimizin tarýmsal faaliyetini sürdürmesinde katkýsý olan destekleri alabilmesi ve diðer avantajlardan faydalanabilmesi için, tarýmsal faaliyetin yapýldýðý
tüm tarým alanlarýnýn ÇKS'ye kaydýnýn yapýlmasý önemlidir." ifadesini kullandý.
TZOB Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar,
yazýlý açýklamasýnda, çiftçilerin maðduriyet
yaþamamalarý için ÇKS baþvurularýný son güne býrakmamasý gerektiðini bildirdi.
ÇKS kayýt süresinin bitmesine bir hafta
kaldýðýný hatýrlatan Bayraktar, "ÇKS baþvurularý 30 Haziran'da sona erecek. ÇKS kaydý
yaptýrmayan üreticilerimiz desteklerden yararlanamýyor, tarým sigortasý yaptýramýyor ve düþük faizli kredi kullanamýyor. Çiftçilerimizin tarýmsal faaliyetini sürdürmesinde katkýsý olan
destekleri alabilmesi ve diðer avantajlardan
faydalanabilmesi için, tarýmsal faaliyetin yapýldýðý tüm tarým alanlarýnýn ÇKS kaydýnýn yapýlmasý önemlidir." deðerlendirmesinde bulundu. Bayraktar, ÇKS'ye kayýtlý çiftçi sayýsýnýn
son yýllarda azaldýðýna dikkati çekerek,
2003'te 2 milyon 765 bin olan sisteme kayýtlý
çiftçi sayýsýnýn 2020'de 2 milyon 127 bin olduðunu kaydetti.
Çiftçilerin tarýmsal üretim faaliyetine devam ettikleri halde çeþitli nedenlerle ÇKS'ye
kayýt yaptýramadýðýna dikkati çeken Bayraktar, þunlarý bilgiyi verdi:
"Çiftçilerimizin tarým yaptýklarý alana yönelik baþvurularýný zamanýnda yapmalarýnýn
önemi yanýnda, tarým yapýldýðý halde çeþitli
gerekçelerle ÇKS kaydýna engel teþkil eden
sorunlarýn da çözülmesi ve ÇKS kaydý yaptýramayan çiftçilerimizin kayýtlarýnýn yapýlmasý
da önemlidir. Ülkemizde 2021 itibarýyla 23,44
milyon hektar alanýn 15,16 milyon hektarý
ÇKS'ye kayýtlýdýr. ÇKS baþvurusunu yapmayan üreticilerimiz yýl içinde mazot, kimyevi
gübre, yem bitkileri ve prim uygulamalarý gibi
desteklemelerden yararlanamýyor. Ayrýca düþük faizli kredi kullanamýyor, TMO gibi kurumlara ürün veremiyor, devlet destekli tarým sigortasýna baþvuramýyor. Bu durumda ülkemizde 8,3 milyon hektar tarým arazisi kayýt altýna alýnamýyor. Bu alanlarýn bir kýsmýnda üretim devam etse de üretici destekten faydalanamýyor. Yýl içinde yaþanan herhangi bir doðal afet sonucu meydana gelen zarar doðrultusunda kredi borçlarýnýn ertelenmesi uygulamasýnda veya afet sonrasý yapýlacak her türlü
tarýmsal desteklemelerde çiftçilerimizin maðdur olmamalarý için ÇKS baþvurularýný ertelemeden mutlaka yaptýrmalarý gerekiyor."
Bayraktar, 2022 yýlý ÇKS kaydý baþvurusunun geçen yýl eylülde baþladýðýný hatýrlatarak,
27 Mayýs itibarýyla 1 milyon 702 bin çiftçinin
12,83 milyon hektar alan için ÇKS kaydýný
yaptýrdýðýný bildirdi.
Bu rakamlarýn yetersiz olduðunu vurgulayan Bayraktar, "Çiftçilerimiz son baþvuru gününü beklememeli, yaþanabilecek yoðunluðu
göz önünde bulundurarak odalarýmýzdan alacaklarý çiftçi belgesi ve diðer belgelerle Tarým
ve Orman Bakanlýðý il ve ilçe müdürlüklerine
bir an önce baþvurusunu yapmalýdýr." ifadesini kullandý.
(Haber Merkezi)
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'CUMHUR iTTiFAKI MiLLi
DURUÞUN SiMGESiDiR'
AK Parti heyeti, Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Þubesi'ni ziyaret etti.
AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Ýl Baþkaný Av.
Yusuf Ahlatcý, Merkez Ýlçe Baþkaný
Erhan Akar, Ýl Genel Meclis Baþkaný
Mehmet Bektaþ ve Belediye Meclis
Üyesi Suat Aydoðan'ýn bulunduðu heyet, Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür
Vakfý Çorum Þubesi'ni ziyaret etti.
Gençlik adýna Ülkü Ocaklarýnýn
yaptýðý çalýþmalarýndan memnun olduklarýný dile getiren Milletvekili Ceylan, Cumhur ittifaký ile baþlayan birlik
ve beraberliðin bundan sonraki süreçlerde de devam edeceðini kaydetti.
Genç nesillerin yetiþmesi anlamýnda Ülkü Ocaklarý'nýn önemine vurgu
yapan Milletvekili Ceylan, Yeni neslin
milli bir þuur, yüksek ahlak ve erdemle yetiþmesi ülkemizin geleceði açýsýndan olmazsa olmazýdýr" dedi.
Daha sonra ülkücü gençlerle bir araya gelerek gençlere hitap eden Milletvekili Ceylan, geleceðin teminatý gençlerden umutlu duyulduðunu söyledi.
Her biri birbirinden kýymetli, samimi, bu kutlu kervanýn bir yolcusu olmaktan baþka bir iftihar vesilesi aramayan ülkücü gençler ile birlikte olmaktan mutluluk duyduklarýný dile getiren Milletvekili Ceylan, "Sevdamýz
Türkiye'dir. Millî bekayý yaþatmak, taviz vermeyeceðimiz ilke ve inancýmýzdýr. Cumhur Ýttifaký Türk milletinin makus talihini yenmek için varken, zillet
ittifaký milleti mahkum etmek ve bölmek için kurulmuþ ve kurdurulmuþ karanlýk bir siyasi mekanizmadýr. Ýnþallah, 2023 seçimleri de hem ülkemizin
AK Parti hükûmetleri dönemindeki kazanýmlarýnýn bir muhasebesi hem de
2053 vizyonumuzun habercisi olarak
siyasi tarihimize nakþedilecektir" dedi.
Gençlerin daha iyi yetiþmesi adýna

yolunda milletimize hizmet etmektir.
Büyük fotoðrafý anlatarak neler olduðunu göstermemiz gerekiyor. Bu
gençlik bizim geleceðimiz bu gençliðimizi 15 Temmuz'da gördük. Allah'ýn izniyle ülkemiz sizlerle daha güzel yerlere gelecek. Rabbim hepsinden razý
olsun" þeklinde konuþtu.

her türlü çalýþmalarýn yapýldýðýna iþaret eden Milletvekili Ceylan, "Muhakkak ki Yüce Türk Milletini içinde bulunduðu her türlü sýkýntýdan kurtararak,
hak ettiði konuma kavuþturup geleceðin güçlü ve büyük Türkiye'sini kuracak olan çalýþkan Türk gençliði olacaktýr. Bizlere düþen en büyük vazife geleceðimizin yegane teminatý olan çocuklarýmýzýn gençlerimizin en iyi þekilde yetiþmesini saðlayacak olan imkan
ve þartlarý oluþturmaktýr" diye konuþtu.
"TÜRK MUCÝZESÝNÝ YAÞATMAK
ÝÇÝN BU YOLA BAÞKAOYDUK"
21'inci yüzyýla Türk mührünün vurulmasý, yeni bir Türk mucizesinin yaþatýlmasý, Türkiye'nin medeniyetler

zirvesine sýçramasý için bu yola baþ
koyduklarýna vurgu yapan Milletvekili
Ceylan, Umutlarýnýzý kaybetmeyiniz
her zaman inancýnýz ile umutlarýnýzý
devam ettirin. Siz iyi niyetle samimi ihlaslý iþlerinizi yaptýðýnýz sürece Allah
yolunuzu açýk eyleyecektir. Verilen
görevi en iyi þekilde yapmaya çalýþýn.
Kardeþlik baðlarýnýzý güçlendirin ve
hoþgörüyü geniþleterek empati yapmayý unutmayýn. Bu topraklarýn ve bu
devletin sahibi olmanýn yegâne ölçüsü; þu dört vazgeçilmez ilkedir. Tek
Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek
Devlet! bunlardan birini reddetmek,
devletten ve milletten vazgeçmektir.
Bizim amacýmýz belli bu ülkenin daha
üst seviyede cumhur ittifakýyla dava

"ÜLKEMÝZE DÜÞMAN
OLANLARA KARÞI DÝK
DURUÞUNUZU TAKDÝRLE
KARÞILIYORUZ"
Ülkü Ocaklarý Baþkaný Orhan Tosik'in nezdinde tüm yönetimi yaptýklarý çalýþmalar nedeniyle tebrik eden
Milletvekili Ceylan, "Gerçekten vatan
için, millet için çalýþarak, çaba gösterip, elinizden geleni deðil, elinizden
gelenin fazlasýný yapmaya çalýþtýðýnýzý görüyoruz. Sizleri bu memleket için
dertlenen insanlar olarak görüyorum
ve bu memlekete sizin gibi dertlenen
insanlar lazým. Vatan için dertleniyorsunuz, millet için dertleniyorsunuz, ülkenin geleceðini daha iyi tahsis etmek
için içerdeki ve dýþarýdaki ülke düþmanlarýna karþý dik duruþunuzu takdirle karþýlýyoruz" dedi.
Ülkü Ocaklarý Baþkaný Orhan Tosik ziyaretten duyduðu memnuniyeti
dile getirerek teþekkür etti.

"Z KUÞAÐINA
GÜVENCÝMÝZ TAMDIR"
Çorum'da yaptýklarý faaliyetler birlikte çýtayý yükselttiklerini belirten Tosik,
" Ne mutlu ki bize gençlerimizi milli ve
manevi duygularla yetiþtirmeye çalýþýyoruz. Ýmkanlarýmýz dahilinde tüm
gençlerimize ulaþmaya çalýþýyoruz. Ýmkanlarýmýz kýsýtlý ama yinede kýsýtlý imkanlara raðmen tüm gençlerimize ulaþma konusunda umutluyuz. Bizler bu Z
kuþaðý denen gençlere ulaþtýðýz durumda bunlara güvenimiz tamdýr. Ülkü
Ocaklarýnda, Vatan, Bayrak ve Millet
sevgisi ile yetiþtirilen gençlerimiz, geleceðin teminatlarýdýr" diye konuþtu.
"ÜLKÜ OCAKLARINDA
YETÝÞEN GENÇLER
GELECEÐÝMÝZÝN TEMÝNATIDIR"
Yeni nesil gençlerden umutlu olduðuna vurgu yapan Tosik, Ülkü Ocaklarý olarak milli ve manevi duygular yükleyerek, her þeyi ile donanýmlý bir
gençlik yetiþtirdiklerini söyledi. Gençlerin son zamanlarda çok güzel projelere imza attýðýna iþaret eden Tosik,
bu gençliðin dünyaya korku salan
ÝHA'lar gibi SÝHA'lar gibi savunma sistemimizi güçlendirecek projelere imza
attýðýný kaydetti.

"GENÇLER TARIMSAL
KONULARA ÖNEM VERMELÝ"
Gençlerin sosyal medyada aktif olmalarýný isteyen Tosik, tarýmsal konulara da gençlerin daha çok eðilmelerini istedi. Misafirlere Ülkü Ocaklarý binasýný gezdiren Tosik, çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi.AK Parti Ýl Baþkaný
Av. Yusuf Ahlatcý da "Bugün bir kez
daha inandýk ki bizi bölemeyeceksiniz,
parçalayamayacaksýnýz, bir olacaðýz,
beraber olacaðýz ve 2023'de, 2053 ve
2071'in Türkiye'sini birlikte inþa edeceðiz" diye konuþtu. (Gizem Galatalý)

Köse: Cumhur Ýttifaký yargý baðýmsýz olsun istemiyor
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, 6. Yargý Paketi'ni deðerlendirdi. Cumhur Ýttifaký'nýn
yargý baðýmsýzlýðýný istemediðini
vurgulayan Tufan Köse, yeni paHABERÝ
kette bir reform olmadýðýný vurÝZLEMEK ÝÇÝN
KODU OKUTUN guladý.
CHP Çorum Milletvekili Av.
Tufan Köse, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde
(TBMM) 6. Yargý Paketi ile ilgili konuþtu. Paketin
bir reform olmadýðýna dikkat çeken Tufan Köse,
"Bugün burada 'yargý reformu' adý altýnda Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen 6'ncý yargý
paketini görüþeceðiz. Reform filan yok, onu baþtan bir söyleyeyim. 6'ncý deðil, 66'ncý paket de
getirilse zihniyet deðiþmediði sürece yargýda da
bir adým ilerleme þansýmýz yok. Yine bir AKP klasiði, yine torba kanun teklifi hâlinde getirilmiþ;
yaklaþýk 10 kanunda deðiþiklik yapýlýyor getirilen
bu torba kanun teklifiyle. Yýllar içerisinde bu kürsüden defalarca adalet hakkýnda konuþtuk, hukuk devleti, yargý baðýmsýzlýðý ve tarafsýzlýðý hakkýnda konuþtuk; 'eþitlik' dedik, 'savunma hakkýnýn
kutsallýðý' dedik, 'yargýnýn güvenilirliði' dedik, 'yargýya ulaþýlma' dedik, "adil yargýlanma" dedik; bir
sürü, bir sürü bir þey dedik ama yirmi yýldýr devam eden AKP iktidarýnda olumlu yönde bir arpa
boyu yol alamadýk. Yirmi yýllýk AKP iktidarýnda
adaletin uðradýðý zulmü ya da olmayan adaleti
arayan insanlarýmýzýn uðradýðý zulmü de anlatmak için elbette, önümüzdeki bu on dakika yetmeyecektir ama dilimizin döndüðünce bir þeyler
söyleyeceðiz.
Þimdi, bu torba kanunda birkaç þey yapýlýyor,
bir hâkim ve savcý yardýmcýlýðý hususu getiriliyor,
ona deðineceðim biraz sonra; iþin esasýnda çok
da itirazýmýz olan bir konu deðil. Noterlerle ilgili bir
kýsým deðiþiklikler yapýlýyor. Bir de mal ve hizmet
satýmýndan kaçýnma filan, enflasyonla mücadele
altýnda birtakým deðiþiklikler yapýlýyor" dedi.
SORULAR MUTLAKA KURA
USULÜYLE ÇEKÝLMELÝ
Köse, açýklamasýný þöyle sürdürdü:
"Bu hakim ve savcý yardýmcýlýðý olumludur yani olumlu yönleri çok, öyle diyelim, olumsuz yönleri de var ama binnetice en olumsuz tarafý, burada da yine bir sözlü sýnav getiriliyor; sözlü sý-

navda nedense bu kamera kayýtlarý yani sesli ve
görüntülü kayýtlar hâlâ alýnmýyor. Sözlü sýnavlar
maalesef ülkemizde çok kötüye kullanýlan sýnavlar oldu, özellikle de bu iktidar döneminde. Hepimiz izliyoruz yani sýnavlarýn birincisi olanlar mülakatta eleniyor, iþte 93 puan alanlar 40 puan
alanlarýn altýna getiriliyor, zaman zaman mülakatlardaki o puanlar düþürülüyor filan yani çok
olumsuz geliþmeler yaþadýðýmýz için mutlaka
sesli ve görüntülü Danýþtayýn da kararlarý var bu
yönde- þekilde izlenmeli. Sorular mutlaka kura
usulüyle çekilmeli. Yani olumsuz taraflarýný da
düzeltmek adýna bu deðiþiklilerin de mutlaka yapýlmasý lazým.
NOTER KANUNUNU NÝYE
BOZMAYA ÇALIÞIYORSUNUZ?
Þimdi, noterlerle ilgili bir kýsým deðiþiklik var.
Neredeyse elli yýldýr devam eden, istikrar kazanmýþ ve kimsenin de þikâyetçi olmadýðý bir Noterlik Kanunu ve iþleyiþi var; niye bozmaya çalýþýyorsunuz yani ne geçecek elinize, anlamak
mümkün deðil! Yani Noterler Birliðinin görüþü
baþka yönde, onlarýn görüþüne hiç itibar etmedi
Komisyonda da Cumhur Ýttifaký'nýn üyeleri.
Bu kanunda noterlerle ilgili düzenleme var,
olumsuz. Özellikle o þey hakkýnda da 'Tapu
memurlarýnýn sorumluluðu olsun' diyor noterler ama kâtipler hakkýnda da en küçük bir
düzenleme yapýlmýyor. Þimdi, tapu satýþlarý, gayrimenkul satýþlarý noterlere verildiðinde noterlerde çalýþan kâtiplerin iþ yükü de
artacak, sorumluluklarý da artacak mutlaka.
Bunlarla ilgili de bir kýsým düzenleme
yapýlmasý, özellikle iþ yükü artan noter kâtiplerinin ekonomik olarak durumlarýnýn düzeltilmesi yönünde de
bir kýsým düzenlemelere ihtiyaç olduðunu düþünüyoruz.
ÝHTÝYAÇ
OLMAYACAK
YATIRIMLAR
YAPILIYOR
Yirmi yýldýr devam eden bir talan ekonomisi
var. Bakýn, otuzkýrk yýl sonra bile

ihtiyaç olmayacak yerlere viyadükler yaptýnýz.
Ben "yolsuzluk" falan da demiyorum; o da çok
konuþuluyor, o da var, yolsuzluk da ama yirmiotuz yýl sonra ihtiyaç olmayacak yerlere viyadükler yapýlýyor, köprüler yapýlýyor, ben kendi memleketimden biliyorum, ihtiyaç olmayan yerlere tüneller yapýlýyor. Böyle bir talan ve rant ekonomisinde, böyle bir inþaat ekonomisinde enflasyonla
mücadeleyi cezayla saðlayamazsýnýz ki; önce sizin, zihniyetinizi, mantýðýnýzý deðiþtirmeniz lazým.
O yüzden, bu yönde yapýlan deðiþiklikleri de çok
olumlu bulduðumu söyleyemem.
YARGIYA GÜVENÝ ARTIRACAK
EN KÜÇÜK BÝR DÜZENLEME YOK
Þimdi, çýkan bütün arkadaþlarýmýz birçok þeyi
konuþtu. Bu kanun teklifi her ne kadar 'reform' falan diye sunulsa da yargýya güveni artýracak, tarafsýz ve baðýmsýz olduðunu pekiþtirecek, adalete eriþimi kolaylaþtýracak en küçük bir düzenleme
yok. Yargý Reformu Strateji Belgesi'nde ve daha
sonrasýnda, Ýnsan Haklarý Eylem Planý'nda da pekiþtirilen ve söylenen, 2021 yýlý içerisinde çýkartýlacaðý söylenen, 22 bine yakýn hâkimin ve savcýnýn beklediði -ki bu 22 bin hâkim ve savcýnýn da
aþaðý yukarý 16-17 bini bu iktidar döneminde
atanmýþ- bir coðrafi teminat hususu var; buna iliþkin hiçbir düzenleme yok. Hâlbuki konulabilirdi buna iliþkin düzenleme ama konulmamasýnýn sebebini, iþleyiþe baktýðýmýzda, çok daha güzellikle, daha rahatlýkla anlayabiliyoruz arkadaþlar. Bakýn,
bütün arkadaþlarýmýz söyledi;
þimdi, dün, bugün ülkemizde
bir vatandaþ vardý, bu "Suudi
Arabistan'ýn Veliaht Prensi"
denilen vatandaþ. Sayýn
Cumhurbaþkaný da aslýnda
2018'de konsoloslukta iþlenen Kaþýkçý cinayetinden sonra çok güzel
þeyler söylemiþ, bugün baktým ben,
"Katillerden hesap
sormazsak çocuklarýmýzýn yüzüne bakamaCHP Milletvekili
Av. Tufan Köse
yýz." demiþ, ör-

nek olsun. Efendim, Batýlý yönetimler pek ses etmediler o dönemde, hatýrlarsanýz. Onlardan 'riyalle, dolarla susturulmuþ baronlar' diye söz ediyordu o dönemde. Ki bakýn, yargý yetkisi bir devletin
olmazsa olmaz yetkisidir ayný bayrak gibi, ayný
para basma yetkisi gibi. Biz ne yaptýk? Ayný Batýlý baronlar gibi birkaç dolar veya riyal adýna hukuk
sistemimizi amuda kaldýrdýk, adaleti amuda kaldýrdýk ve Kaþýkçý cinayetinin dosyasýný aldýk Suudi Arabistan'a gönderdik. Yani katillere hâkim olma yetkisi verdik. Verdik ama bu karara da muhalefet eden zannedersem Ýstanbul 12. Aðýr Ceza
Mahkemesi Baþkanýný da -muhalefet þerhi yazmýþ Baþkan- almýþýz Maraþ'a sürmüþüz. Yani bunu kabul etmek mümkün müdür deðerli arkadaþlarým? Böyle bir coðrafi teminatý getirmeden yargý baðýmsýz diyebilir miyiz? Bunu içtenlikle diyebilecek içimizde bir tek arkadaþýmýz var mý?
YARGI BAÐIMSIZ OLSUN ÝSTEMÝYORLAR
AKP iktidarýnýn ve sonuçta da iþte Cumhur Ýttifaký'nýn þeyi var; yargý baðýmsýz olsun filan istemiyorlar, her attýklarý adýmla yargýnýn baðýmsýzlýðýný saðlamak yerine ona nüfuz etmeye çalýþýyorlar. Geçmiþte bir FETÖ yargýsý vardý hatýrlýyorsunuz, bu memleket FETÖ yargýsýndan darbeden sonra kurtuldu ama maalesef, gelin görün
ki cemaat yargýsýndan kurtulduk, daha sonra
Adalet ve Kalkýnma Partisi üniformasýný giymiþ,
AKP üniformasýný giymiþ bir yargýyla karþý karþýya kaldýk. Yani iki ucu da kötü, iki tarafý da kötü,
neresine elimizi atsak terse giden bir durum var.
CUMHURBAÞKANI DEÐÝÞMEDEN
BAÐIMSIZ YARGININ DA OLMASI
MÜMKÜN DEÐÝL
Tabii, bu zihniyet deðiþmeden yani yargýyý,
baðýmsýz yargýyý, güçler ayrýlýðýný, kendi ayaðýna
vurulmuþ bir pranga olarak gören bu zihniyet ve
bu zihniyetin baþý Cumhurbaþkaný, AKP'nin Genel Baþkaný deðiþmeden, bu zihniyet deðiþmeden baðýmsýz yargýnýn da olmasý mümkün deðil.
Biz buradan halkýmýza söz veriyoruz, bu adaletsiz ve zalim düzeni kuran Cumhur Ýttifaký'ný, öncesinde Adalet ve Kalkýnma Partisi iktidarýný yapýlacak erken ya da genel, erken ya da zamanýndaki ilk seçimde sandýkta özgür, baðýmsýz, gelecek günlere güvenle bakan bir ülke ýþýðýyla deðiþtirmenin sözünü veriyoruz."
(Çaðrý Uzun)
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‘KAYNAKÇILIK KURSU ÖNEMLi BiR
iSTiHDAM AÇIÐINI KAPATACAK'

Zafer Partisi'nde Bedii
Onan güven tazeledi
Zafer Partisi Çorum Ýl Kongresi gerçekleþtirildi. Kongrede
mevcut Ýl Baþkaný Bedii Onan
güven tazeledi.
Zafer Partisi Çorum Ýl Kongresi, hafta sonu Mahmut Akaydýn Ýþ Merkezinde bulunan Ýl
Baþkanlýðý Binasýnda yapýldý. Divan baþkanlýðýný Teþkilatlardan
Sorumlu Genel Sekreter Yardýmcýsý Cengiz Baðcý'nýn yaptýðý
kongrede divan üyeleri ise Erdal
Karaca ve Eren Kaplan oldu.
Genel kurulda bir konuþma
yapan Ýl Baþkaný Bedii Onan,
Zafer Partisi'nin Türk milliyetçiliði
fikrini benimseyen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþ ilkelerine
baðlý, Atatürk ile barýþýk herkesi
kucaklayan milli bir parti olduðunu vurguladý. Türk milliyetçilerinin adresinin Zafer Partisi olduðunu ifade eden Bedii Onan,
Türkiye'nin ciddi ekonomik sorunlar ile karþý karþýya olduðunu
ve bu sýkýntýlý durumdan ülkemizin ve milletimizin çýkabilmesi
için Zafer Partisi'nin programlarýna ve insan kaynaklarýna ihtiyacý
olduðunu söyledi.
Daha sonra seçime geçildi.
Tek liste halinde gidilen seçimlerde mevcut baþkan Bedii Onan
güven tazeledi.
Yeni yönetim ve üst kurul de-

legeleri ise þöyle oluþtu:
YÖNETÝM KURULU
Saim Balcý, Murat Çakmak,
Mücahit Demirten, Kenan Dündar, Salih Toz Rýfat Bozduman,
Kadir Aytaþ, Süleyman Topaloðlu, Mehmet Özkan, Ömer Samet
Þahin, Osman Ercan, Ali Osman
Burcu, Furkan Batuhan Bozduman, Aziz Atmaca.
ÜST KURUL DELEGELERÝ
Bedii Onan, Yasin Doðan,
Saim Balcý, Murat Çakmak, Mücahit Demirten, Derman Bilge
Durmuþ, Yücel Deniz, Mehmet
Atik."
(Çaðrý Uzun)

Kurban Bayramý tatili

kaç gün olacak?
Kabine, Cumhurbaþkaný Erdoðan baþkanlýðýnda bugün toplanacak. Kritik toplantýda milyonlarca
insanýn beklediði Kurban Bayramý
tatili için son karar verilecek. Kabine'de; 4 günlük Kurban Bayramý
ile 15 Temmuz Demokrasi ve Millî
Birlik Günü'nün ayný haftaya denk
gelmesi sebebiyle,
13-14 Temmuz tarihlerinde memurlarýn
idari izinli sayýlýp sayýlmayacaðý görüþülecek. Eðer izin kararý alýnýrsa 9 günlük
bir tatil söz konusu
olacak.
Cumhurbaþkaný
Erdoðan bugün Kabine
toplantýsýna
baþkanlýk edecek. Cumhurbaþkanlýðý Külliyesi'nde gerçekleþecek olan toplantýda gündemdeki
konular deðerlendirilecek.

pazar olacak. Ancak Kurban Bayramý'nýn üçüncü ve dördüncü günü pazartesi ve salý gününe denk
geliyor. Ancak ayný hafta içerisinde
bir resmi tatil daha var. Haftanýn
son çalýþma günü olan 15 Temmuz cuma da resmi tatil. Arada iki
gün kalýyor. Kurban Bayramý'nýn
son günü ile 15 Temmuz arasýnda kalan
2 günde memurlarýn
idari izinli sayýlýp sayýlmayacaðý oldukça
önemli bir soru. Arada kalan 13 ve 14
Temmuz'da memurlarýn idari izinli sayýlmasý halinde bayram
tatilinin 9 güne uzama ihtimali ortaya çýkýyor. Bu nedenle gözler aradaki 2
günün izinli sayýlýp sayýlmayacaðýnda olacak. Bu karar Kabine toplantýsýnda verilecek." dedi.

KURBAN BAYRAMI TATÝLÝ
9 GÜN OLACAK MI?
Erdoðan, "Kurban Bayramý 4
gün olarak kutlanacak. Kurban
Bayramý'nýn arefe günü 8 Temmuz'a denk geliyor. Bayramýn birinci ve ikinci günü cumartesi ve

TOPLANTI SONRASI
AÇIKLAMA YAPACAK
Nihai karar bugün gerçekleþtirilecek Kabine toplantýsýnda verilecek. Kararý toplantý sonrasý Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn duyurmasý
bekleniyor.
(Haber Merkezi)

ÇOKÝÞ bünyesinde Çorum Sanayinde kalifiye kaynak elemaný açýðýna yönelik
açtýðý kaynakçýlýk kursu yoðun teorik ve uygulama eðitimleriyle devam ediyor.
Sektör temsilcileri ile yapýlan görüþmeler doðrultusunda sanayide yetiþmiþ
kaynakçý elemaný bulma
noktasýnda sýkýntý olduðunu
tespit ettikten sonra Çorum
Belediyesi Kariyer ve Ýþ Merkezi ÇOKÝÞ bünyesinde kaynakçýlýk kursu açtýklarýný belirten Belediye Baþkan Vekili
Ýsmail Yaðbat, "Kursta ilk
haftanýn sonuna geldik. Bu
hafta kursiyerlerimiz açýsýndan çok verimli geçti. Hocalarýmýzýn yoðun gayretleri ve
kursiyerlerimizin azmi ile Çorum Sanayimizin ihtiyacý
olan yetiþmiþ kaynakçý elemanlarýný yetiþtireceðiz. Burada odaklanýlmasý gereken
nokta: Belediye Baþkanýmýz
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn vizyon projelerinden biri olan
ÇOKÝÞ'in hizmete girdiði
günden bu yana 1657 kiþiyi
iþe yerleþtirmesi ÇOKÝÞ'in
þehrimiz için önemini bir kez
daha ortaya koyuyor" dedi.

KURSÝYERLERDEN VE
HOCALARDAN TEÞEKKÜR
Çorum Belediyesi Kariyer
ve Ýþ Merkezi bünyesinde
açýlan bu kursa dahil olmakla en doðru kararý verdiðini
ifade eden Kursiyer Menderes Öner, "Günbegün yaptýðýmýz teorik ve pratik derslerin bize kattýklarýný hissediyorum. Bu imkanlarý saðlayan
Baþta Belediye Baþkanýmýz
olmak üzere herkese teþekkür ediyorum" dedi.
Bir haftadýr devam ettikleri kursta öðrendiklerini pratik-

te uygulamaya baþladýklarýný
belirten Kursiyer Kenan Ödemiþ, Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn'a, ÇOKÝÞ
çalýþanlarýna ve hocalarýna
kendisine kattýklarýndan dolayý teþekkür etti.
ÇOKÝÞ bünyesinde açýlan Kaynak kursunda günümüzde sanayide en çok kullanýlan ve istihdam edilecek
kalifiye eleman aranan MÝG
MAG kaynaðý eðitimi verdiklerini belirten Metal Ýþleri Öðretmeni Mustafa Saral, "Teorik ve pratik eðitimler veriyo-

ruz. Burada baþlayan kursiyerler içerisinde ilk baþlarda
bu kaynak türünün çok uzak
geldiði kiþiler oluyor ama zamanla öðrendikleriyle ve
kendilerindeki yetenekle birlikte MÝG MAG kaynaðý uygulayabilir hale geliyorlar.
Sanayimizde özellikle ihtiyacý çok fazla hissedilen kaynakçýlýk alanýnda istihdama
yönelik kurs açtýðý için Belediye Baþkanýmýz Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a çok teþekkür
ediyorum" diye konuþtu.
(Gizem Galatalý)

Baþkan Ahlatcý: Ýlk günkü
heyecanla çalýþýyoruz
AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðýnda AK Parti Genel
Merkez Yerel Yönetimler
Baþkan Yardýmcýsý ve 27.
Dönem AK Parti Samsun
Milletvekili Yusuf Ziya Yýlmaz'ýn katýlýmýyla Yerel Yönetimler Ýstiþare ve Deðerlendirme Toplantýsý gerçekleþtirildi.
Toplantýyla ilgili bir açýklama yapan AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, "Bizim partimiz 2001 yýlýnda Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn 'Yeter, söz
de karar da milletindir' düsturuyla, haykýrýþýyla ortaya çýkmýþ, diðer siyasi partilerden
farklý bir dava hareketidir. Ýþte milletin içinden, milletin ihtiyaçlarýndan doðan bizim
davamýz 20 yýldýr milletimizin
desteðiyle, ferasetiyle, sahiplenmesiyle hep iktidar olarak bugünlere kadar ulaþtý.
Bizlerde Cumhurbaþkanýmýz
ve Genel Baþkanýmýz Sayýn
Recep Tayyip Erdoðan'ýn liderliðinde bütün imkânlarýmýzý seferber ederek, en üst
seviyede sorumluluklar üstlenmeye devam ediyoruz.
Geçen 20 yýl boyunca olduðu gibi bugün de baþlattýðý-

mýz her demokrasi ataðýný
kesmeye kalkanlara raðmen
istikrar ve güvenden taviz
vermeden memleketimize ve
milletimize büyük hizmetler
ve önemli projeler kazandýrmaya devam ediyoruz. Bunu
yaparken de en büyük destekçimiz milletimiz ve bir aile
birlikteliðinde olduðu gibi ayný hedef doðrultusunda çalýþtýðýmýz teþkilatlarýmýz olmuþtur. AK Parti'nin birer neferleri olarak ilk günkü heyecan,
azim ve inançla hizmet etme
sorumluluðunun idraki içeri-

sinde çalýþmaya devam ediyoruz" dedi.
Adým adým 2023, 2053 ve
2071 hedeflerine doðru kararlýlýkla ilerlediklerini belirten
Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, "Milletin Türkiye'nin hukukuna,
seçilmiþ hükûmetine ve kendi iradesine her zamankinden daha çok sahip çýktýðýný
görüyor, 2023 hedeflerimize,
2053 ve 2071 vizyonumuza
uygun bir Türkiye'yi milletçe
el ele inþa edeceðimize yürekten inanýyorum" diye konuþtu.

Toplantýda Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Ali Evlüce, Murat
Günay, Emre Turan, Merkez
Ýlçe Baþkaný, Ýl Kadýn Kollarý
Baþkaný, Ýl Gençlik Kollarý
Baþkaný, Ýl Belediye Baþkan
Vekili Ýsmail Yaðbat, Ýl Genel
Meclis Baþkaný, Ýl Belediye
Meclisi Grup Baþkan Vekili
Mustafa Tuzcu, Ýlçe-Belde Ýlçe Baþkanlarý, Ýlçe-Belde Belediye Baþkanlarý, Ýlçe-Belde
Kadýn-Gençlik Kollarý Baþkanlarý ve Ýlçe Belediye Meclisi Grup Baþkan Vekilleri de
hazýr bulundu. (Çaðrý Uzun)
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DEFNE
YAPRAÐI

SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜNDEN

saðlýk çalýþanlarýna eðitim

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:06
05:04
12:48
16:47
20:22
22:11

Çorum'da Ýl Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan yenidoðan canlandýrma uygulayýcý eðitimi gerçekleþtirildi.
Ýl Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan organize edilen
program kapsamýnda yenidoðanlarda asfiksiye baðlý
ölümlerin ve sekellerin önlenmesi amaçlandý.
Müdürlükten yapýlan
açýklamada,
"Program
kapsamýnda; yurt çapýnda
doðum salonunda çalýþan
ve yenidoðana yönelik giriþimde bulunan tüm saðlýk
çalýþanlarýna yenidoðan canlandýrma eðitimleri verilmektedir. Ýlimizde 2 özel hastane, 6 kamu hastanesi olmak üzere toplamda 8 hastanemizde doðum hizmeti verilmekte olup Hitit Üniversitesi Erol
Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde 2 yenidoðan uzmaný ile hizmet sunulmaktadýr. Bu kapsamda 21-22-23 Haziran 2022 tarihlerinde ilimizde
gerçekleþtirdiðimiz programýn açýlýþ konuþmasýný
yapan Uzman Dr. Ömer Sobacý NRP eðitiminin
önemini vurgulayarak eðitime katýlým saðlayan

herkese baþarýlar dileðinde bulundu.
Eðitimci ekip tarafýndan Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi Yenidoðan Yoðun Bakým Ünitesi, Doðum Salonu ve Ameliyathanesi denetimi
gerçekleþtirildi. 44 personelin katýlým saðladýðý eðitimin 23 Haziran 2022 tarihinde kapanýþ töreni gerçekleþtirildi. 3 günlük eðitimin genel deðerlendirmesinin yapýlmasýyla baþlayan program, eðitim ekibine
teþekkür belgelerinin takdiminin yapýlmasý ve katýlým
saðlayan tüm personelin sertifika belgelerini almalarýyla sona erdi" denildi. (Zahide Yasemin Eðrigözlü)

TARiHTE BUGÜN
1964- 20-21 Mayýs darbe giriþimi hükümlülerinden Fethi Gürcan idam edildi.
1964- Emekli Süvari Binbaþý Fethi Gürcan
idam edildi. Gürcan, 22 Þubat 1962 de darbe
giþimi nedeniyle emekli edilmiþti. Benzer bir
giriþimi Talat Aydemir ile 21 Mayýs'ta tekrarlayýnca yargýlanmýþ ve idama mahkûm olmuþtu.
1978- Anayasa Mahkemesi'ne bomba atýldý; Benzin yokluðu nedeniyle uzun kuyruklar
oluþtu.
1979- Aðrý valisi iþ verimini azalttýðý gerekçesiyle resmi dairelerde çay içmeyi yasakladý.
1980- Adana Cezaevi'nden bir grup tutuklu
tünel yoluyla firar etmeye çalýþtý. Güvenlik
kuvvetleri ateþ açtý; 4 tutuklu öldü.
1984- TBMM, askerlik süresini 18 aya indiren yasa tasarýsýný kabul etti.
1987- Gaziantep Üniversitesi 27 Haziran
1987'de kuruldu. Üniversitenin bünyesinde 6
Fakülte, 4 yüksekokul, 3 enstitü ve 1 konservatuar bulunuyor. Türkiye'de üniversitelerin
sayýsý 28'e yükseldi.
1987- Cem Karaca 27 Haziran 1987'de dönemin Baþbakaný Turgut Özal'ýn desteðiyle
yurda döndü.
1998- Adana'nýn Ceyhan ilçesi merkez üslü
depremde 144 kiþi öldü.
1999- Çeþme Açýkhava Tiyatrosu,otelden
anfitiyatro'ya çevrilmiþ olarak saat:21:00'da
büyük bir törenle açýldý.
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Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
7 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
40 TL
Kongre Ýlanlarý
200 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
700 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
350 TL
Tam sayfa reklam
1.250 TL
Yarým sayfa reklam
700 TL
Çeyrek sayfa reklam
400 TL

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

Samsun Devlet Klasik Türk Müziði Korosu

Çorum'da sahne aldý

Çorum Belediyesi'nin
kültür-sanat etkinlikleri kapsamýnda Samsun Devlet
Klasik Türk Müziði Korosu,
Çorum'da sahne aldý. Þef
Özge Altýntaþ Özcan yönetimindeki "Aþkýn Yolu Yunus Emre" temalý konser
Devlet Tiyatro Salonu'nda
gerçekleþtirildi.
Konseri Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan
Candan ve çok sayýda sanatsever izledi. Konser sonunda koro þefi Özge Altýntaþ Özcan'a çiçek takdim
eden Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan,
Samsun Devlet Klasik Türk
Müziði Korosu'na teþekkür
etti. Koro müdürü Kemal
Yurt da Belediye Baþkaný
Turhan Candan'a günün
anýsýna plaket takdim etti.
(Sümeyra Özdoðan)

DEFNE YAPRAÐININ
FAYDALARI
NELERDÝR?
Mutfaklarýn vazgeçilmezi olan özellikle
Akdeniz mutfaklarýnda
sýk sýk kullanýlan, yemeklere enfes bir tat katan defne yapraðý,
son zamanlarda faydalarý ile de
adýndan söz ettiriyor. Yurt dýþýndaki
ülkelerde de özellikle ünlü restoranlarýn vazgeçilmez bitkilerinden biridir. Ýþte bu þifalý yapraðýn faydalarýndan bazýlarý:
1. Soðuk algýnlýðý, grip gibi kýþ
hastalýklarýnýn önlenmesine yardým
eder.
2. Balgam sökücü özelliði vardýr.
3.Ýdrar söktürücüdür.
4. Astým gibi solunum hastalýklarýna fayda saðlar.
5. Yapýlan bir araþtýrmaya göre,
bu yapraðýn yaralarý kýsa sürede
iyileþtirdiði, açýk yaralarýn çabuk kapanmasýný saðladýðý sonucuna varýldý.
6. Kolesterolü düþürür.
7. Cildi gençleþtirir. Genç bir görünüme sahip olmayý saðlar. Kýrýþýklýklarý önler. Cildinizin genç kalmasýný istiyorsanýz yemeklerinizde bir
parça defne yapraðý kullanmayý
unutmayýn.
8. Kuru ciltler için de oldukça faydalýdýr.
9. Aknelere iyi gelir, geçmelerini
saðlar.
10. Artrit gibi kemik hastalýklarýnýn iyileþmesine yardým eder.
11. Mikroplara karþý savaþýr.
Bakteriyel enfeksiyonlarý engeller.
12. Kulak aðrýlarýna iyi gelir.
13. Egzama ve sedef hastalýðý
gibi el ve vücutta çýkan yaralar için
de oldukça faydalý bir bitkidir.
14. Romatizmaya iyi gelir.
15. Mantari veya viral enfeksiyonlara fayda saðlar.
16. Alzheimer hastalýðý için de
yararlýdýr.
17. Yapýlan araþtýrmalar sonucunda parkinson rahatsýzlýðýna da
iyi geldiði ortaya çýkmýþtýr.
18. Görme bozukluklarýna iyi gelir.
19. Sakinleþtirici özelliði vardýr.
20. Ülser gibi mide hastalýklarýna
oldukça büyük fayda saðlar. Mideyi
güçlendirir.
21. Kalp damar saðlýðýný korur.
22. Lösemi yani kan kanseri ve
cilt kanseri gibi kanser türlerine fayda saðlar.
23. Bel aðrýlarýný giderir.
24. Migren ve baþ aðrýlarýna da
fayda saðlar.
25. Kan þekerini düþürmeye yardým eder. Yüksek kan þekeri olup
düþüremeyen kiþiler defne yapraðý
kullanabilir.
26. Sindirim sistemini rahatlatýr,
gaz giderici özelliði vardýr.
27. Ateþ düþürücüdür.
28. Vücuttaki mikrop, bakteri ve
mantarlarýn üremesini, çoðalmasýný
engeller.
29. Antibiyotik özelliði vardýr.
30. Terlemeyi saðlar. Bu þekilde
ter yolu ile vücuttan mikroplar atýlabilir. Bu da vücudu rahatlatýr, terleme ile tuz ve su yolu ile vücuttaki
mikroplardan kurtulmak mümkündür. Ayrýca terleme ile vücut ýsýsý da
düþer.
31. Vücuttaki hormonlarýn ve enzimlerin salgýlanmasýný, aktivitesini
düzenler.
32. Diþ aðrýsýna iyi gelir.
33. Saçlarýn saðlýklý bir þekilde
uzamasýný saðlar. Saçlarýnýzýn uzamamasýndan yakýnýyorsanýz bu
yapraðý kullanabilirsiniz.
34. Saç dökülmesini önler.
35. Regl dönemi düzensiz olan
yada zamaný geldiðinde adet kanamasý olmayan kadýnlar da bu bitkiyi
tüketmelidir. Adet kanamasýný düzenler ve zamanýnda gelmesini
saðlar.
36. Zayýflamaya yardým eder.
DEFNE YAPRAÐI
ZARARLARI VE YAN
ETÝKLERÝ NELERDÝR?
Yararlarý olduðu gibi bu bitkinin
de yan etkileri veya bazý zararlarý
bulunabilir.
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Sungurlulu güreþçiler
Avrupa Þampiyonasý'nda
Aðca'dan Biçer'e veda ziyareti
Çorum Cumhuriyet Savcýsý
Ahmet Fatih Aðca, Ýl Müftüsü
Muharrem Biçer'e veda ziyaretinde bulundu.
Hakimler ve Savcýlar Yüksek
Kurulu'nun Adli Yargý Kararnamesi ile Yargýtay Cumhuriyet
Savcýlýðý'na atanan Ahmet Fatih
Aðca, Çorum'dan ayrýlmadan

önce veda ziyaretlerine baþladý.
Savcý Aðca, Ýl Müftüsü Biçer'i
makamýnda ziyaret etti.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ýl Müftüsü Muharrem Biçer, Ahmet Fatih Aðca'ya teþekkür ederken yeni görevinde baþarýlar diledi.
(Haber Merkezi)

Sungurlulu Güreþçiler Mert Ýlbars ile Samet Yaldýran, Ýtalya'da düzenlenecek Avrupa
Þampiyonasýnda Türkiye'yi temsil edecek.
Sungurlu Gençlik ve Spor Ýlçe Müdürü
Mehmet Aktaþ, yaptýðý açýklamada, "Avrupa
Þampiyonasýnda Sungurlulu Güreþçilerimiz
ikili kategoride Milli Takým ile birlikte Türkiye'yi temsil edecekler. Dünya Güreþ Birliði
(UWW) ve Türkiye Güreþ Federasyonu Baþkanlýðýnýn 2022 yýlý faaliyet programýnda yer
alan ve 27 Haziran-03 Temmuz tarihlerinde
Ýtalya'da yapýlacak olan U-20 Yaþ Grekoromen Güreþ Avrupa Þampiyonasýnda antrenörlüðünü Çelebi Bayýr'ýn yaptýðý milli takýmda 60 kg'da Mert Ýlbars ve 82 kg ise Samet
Yaldýran mücadele edecekler" dedi.
Aktaþ, U-20 Yaþ Grekoromen Güreþ Milli
Takýmýmýzýn 11-25 Haziran 2022 tarihlerinde
arasýnda Muðla'da yapýlan hazýrlýk kampýnda iyi bir hazýrlýk dönemi geçirdiklerini söyledi. Antrenör Çelebi Bayýr önderliðinde Milli
Takým ve sporcularýn en üst seviye de baþarý elde edeceklerini ve madalya ile döneceklerine inandýðýný belirten Aktaþ, tüm sporculara baþarýlar diledi.
(Haber Merkezi)

SUNGURLU’YA 13 SPOR
TESiSi KAZANDIRILIYOR

CHP'li gençlerden
'BiZE KATILIN' çaðrýsý

Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu'nun toplumun farklý kesimlerine yaptýðý 'bize katýlýn' çaðrýsýnýn
ardýndan CHP Çorum
Gençlik Kollarý da stant
açarak, vatandaþlarý partiye üye olmaya davet etti.
Bahabey Caddesi'nde
stant açan CHP'li gençler,
daðýttýklarý bildirilerle vatandaþlara 'bize katýlýn'
çaðrýsýnda bulundu.
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Merkez Ýlçe
Baþkaný Ulaþ Tokgöz, önceki dönem il baþkanlarýndan Gazi Özkubat, Ýl Genel
Meclisi Grup Baþkanvekili
Yýldýz Bek ve bazý il-ilçe
yöneticisi de standý ziyaret
ederek, kampanyaya destek verdi.

"DAHA YAÞANILABÝLÝR ÜLKE ÝÇÝN BÝZE KATILIN!"
Çok sayýda vatandaþýn standý
ziyaret ederek, üyelik baþvurusunda bulunduðunu belirten CHP
Çorum Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný
Onur Topkül, Cumhuriyetin ikinci
yüzyýlýna girerken, Cumhuriyet
Halk Partisi'ni iktidara Cumhuriyetin çocuklarýnýn taþýyacaðýný dile
getirdi.
Gençleri, baþka bir geleceði
hep birlikte kurabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmaya
davet eden Onur Topkül, þunlarý
söyledi:
"Gençlerimizin kendilerini daha
iyi ifade edebildiði, daha özgür, daha yaþanýlabilir ülke için bize katýlýn. Ýktidar, gençlerin özgürlüklerini
kýsýtlamýþ, geleceðe dair umutlarý-

ný tüketmiþ, kurtuluþu ülkeden
kaçmakta arayan bir nesil yaratmýþtýr. Ülkemiz bu vaziyetteyken,
Cumhuriyetin çocuklarýnýn üzerine
düþen görev Türkiye Cumhuriyetini muasýr medeniyetler seviyesine
taþýmanýn yolunu bulmak olacaktýr. Bunun yolu da Kuvva-yi Milliye
ruhuna sahip çýkmaktan gelir.
Gençleri cumhuriyetin miraslarýna
layýk olmaya ve kendilerine güvenmeye davet ediyor, baþka bir
geleceði hep birlikte kurabilmek
için Cumhuriyet Halk Partisi'ne
üye olmaya davet ediyorum."
'Bize katýlýn' çaðrýlarýnýn devam edeceðini yineleyen Topkül,
önümüzdeki günlerde ise kentin
muhtelif yerlerinde stant açmayý
sürdüreceklerini söyledi.
(Haber Merkezi)

Milli Savunma Bakan Yardýmcýsý Sungurlulu hemþehrimiz
Muhsin Dere'nin desteðiyle Sungurlu'daki okullara spor tesisleri
yapýlýyor.
Dere'nin desteði ile Sungurlu
ilçe merkezi ve bazý köylere 13
spor tesisi yapýlýyor. Tesisler için
inþaat çalýþmalarý aralýksýz sürerken, bazý tesisler ise bitme
aþamasýna geldi.
Bu kapsamda Gençlik Merkezi bahçesine prefabrik spor
salonu, Mustafa Kemal Ýlköðretim Okuluna prefabrik spor salonu ve sentetik saha, Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okuluna prefabrik spor salonu, Demirþeyh Ýlk ve Ortaokuluna sentetik saha, basketbol ve voleybol
sahasý, Arifegazili Ýlkokulu ve Ortaokuluna sentetik saha, basketbol ve voleybol sahasý, Þehit Ali
Alýtkan Anadolu Ýmam Hatip Lisesine sentetik saha, basketbol
ve voleybol sahasý ve ayrýca
spor salonu zemin yenilemesi,
Fen Lisesine sentetik saha, basketbol ve voleybol sahasý, Yavuz
Selim Karaman Ýmam Hatip Ortaokuluna basketbol ve voleybol
sahasý yapýlacak. Yapýlan bu tesisler ile öðrenciler spora doyacak ve doyasýya eðlenecek.
Ýlçe Kaymakamý Fatih Görmüþ, geçtiðimiz günlerde Demirþeyh Köyü Ýlk ve Ortaokulu bahçesinde yapýmýna baþlanan sentetik saha, basketbol ve voleybol
sahalarýnda incelemelerde bulunmuþtu. Kaymakam Fatih Görmüþ, daha sonra ilçe merkezinde yapýmý devam eden spor tesislerini inceledi. Kaymakam
Görmüþ, Fen Lisesinde halý saha, basketbol, voleybol sahalarý,
Þehit Ali Alýtkan Anadolu Ýmam
Hatip Lisesinde spor salonu zemin yenileme, halý saha, basketbol, voleybol sahalarý, stadyum
soyunma odalarý yapým inþaatlarýný gezerek çalýþmalar hakkýnda
bilgiler aldý.
Kaymakam Fatih Görmüþ'e,
Kaymakam Refiki Ramazan Saka, Gençlik ve Spor Ýlçe Müdürü
Mehmet Aktaþ da eþlik etti. (Haber Merkezi)

Muhsin
Dere

Vefaspor, Malili
çocuklarý sevindirdi
Mali'ye gönüllü olarak ziyarete giden Prof. Dr. Mesut Sezikli, Faladie
mülteci kampýnda Çorum Vefaspor
Kulübü'nün formalarýný Malili çocuklara hediye etti.

Vefaspor Kulüp Baþkaný Ferhat
Arýcý da Prof. Dr. Mesut Sezikli'ye teþekkür ederek, "Çocuklarýn yüzünü
gülümsetmek bizleri de mutlu etti"
dedi.
(Haber Merkezi)

Tüm Türkiye'de ekmeðin kilo fiyatý 20 TL'yi geçmeyecek
Türkiye Fýrýncýlar Federasyonu Baþkaný Halil
Ýbrahim Balcý, Tüm Türkiye'de ekmeðin kilo fiyatýnýn 20 TL'yi geçmeyeceðini söyledi.
Türkiye Fýrýncýlar Federasyonu'nca, Türkiye'deki oda
baþkanlarýnýn katýlýmýyla "Mesleki Deðerlendirme ve
Ýstiþare Toplantýsý" Samsun'da
özel bir otelde
yapýldý. Toplantýda, buðday ile ilgili
son geliþmeler, TMO
uygulamalarý ve sektörün içinde bulunduðu problemler masaya yatýrýldý.
Daha sonra söz alan Türkiye Fýrýncýlar Federasyonu Baþkaný Halil Ýbrahim Balcý, "Geçen
hafta ve bu hafta ekmek fiyatlarý gündem oluþturdu. Þubat ayýnda 'ekmek fiyatý 5-6 lira olacak,

10 lira olacak, vatandaþlarýn ekmek alým gücü
kalmayacak' denildi. Bunlar, gelinen süreçte
gerçeði yansýtmýyor. Haziran ortasýnda ülke genelinde ekmeðin azami kg fiyatý 20 TL,
genel olarak da 200 gram ekmek
de 4 TL'den satýlýyor. Dolayýsýyla Þubat söylemlerini
boþa çýkartmýþ oluyoruz.
Fýrýncýlarýn fedakarlýklarý, ilgili bakanlýklarýn
hassasiyeti ve son ayda
da Cumhurbaþkanýmýzýn talimatý ile un desteði
devam edeceðini söylemesi
ile ekmeði 4 TL'den satma imkaný buluyoruz" diye konuþtu.
"TÜM TÜRKÝYE'DE EKMEÐÝN KÝLO
FÝYATI 20 TL'YÝ GEÇMEYECEK"
Haziran ev temmuz ayýnda Türkiye'deki tüm
illerde ekmeðin kilo fiyatýnýn 20 TL'yi geçmeye-

ceðini belirten Baþkan Balcý, þunlarý söyledi:
"Güncel yaþanan sýkýntýlar var. Temmuz ayýnda
çalýþanlara verilecek ücretlerde ciddi anlamda
deðiþiklik olmasý durumunda, elektrik ve yakýt fiyatlarýnýn deðiþmesi, maya fiyatlarýnýn deðiþmesi durumunda acil olarak bunu ekmeðe yansýtmadan neler yapýlabilir, geçmiþte olduðu gibi ilgili bakanlýklarla bunu yapmamýz gerekiyor.
Geçmiþte maliyet artýnca hemen fiyata yansýtmýyorsak bu deðiþimlerde de neler yapýlabilir çalýþmasýný yaptýktan sonra esnafýn ayakta kalabilmesi için ne gerekiyorsa o yol izlenecektir.
Geçen aylarda olduðu gibi bu sýkýntýlý süreçte fýrýncý esnafý halkýmýzýn temel gýdasý olan ekmek konusunda nasýl hassas davrandýysa bu
hassas süreçte de gerekli hassasiyeti gösterecektir. Fýrýncý esnafý bu süreçte her zaman yaptýðý ticareti yapmanýn gayreti içerisinde olmamýþtýr. Biz bu sýkýntýlý sürecin geçici olduðunu
düþünüyoruz. Bu süreçte esnafýn ayakta kalmasý gerekiyor. Ayakta kalýrken de makul seviyede

belli bir ticaretini yapmasý gerekiyor. Bizi idare
eden ve fiyat veren kurumlar kesinlikle bunu
gözden kaçýrmasýn. Siz vereceðiniz fiyatý 2-3 ay
geciktirirseniz fýrýncý esnafý 8 ay normal ticaret
de yapsa o 3 aylýk kaybýný yerine koyamaz.
Onun için mevcut uygulanan fiyatýn bütün illerde uygulanmasý için yetkili kurumlar gerekli
hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Tüm Türkiye'de kg fiyatý 20 TL uygulanýrken, size 2,5 ay
önceden müracaat edilmiþ bir ekmek fiyat tarifesi varsa, siz kanun gereði 1 ay içerisinde neticelendirmeniz gerekiyorsa görevinizi yapmayarak ondan sonra 'bizim resmi fiyatýmýz 3 TL'
açýklama yapmanýz doðru bir açýklama olmaz.
Bu þekilde görev yapanlar da görevini ihmal etmiþ olur. Kaosa sebep olur. Onlarýn da en kýsa
sürede bu yanlýþtan dönmesini talep ediyoruz.
Ekmek fiyatý tüm Türkiye'de olduðu gibi Ýstanbul'da da kilosu 20 TL'nin üzerinde olmayacak."
Toplantý açýklamalarýn ardýndan sektör istiþareleri ile devam etti.
(Haber Merkezi)

BUGÜN

ÇORUM HAVA TAHMiNi

HABOÐLU
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
www.kesinkarar.com / haber@kesinkarar.com
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BAHÇELIEVLER MH. KUNDUZHAN MH.
DUMLUPINAR CD. HÜRRIYET MEYDANI
MELIKGAZI 3.SK. SAAT KULESÝ CÝVARI

EÐÝTÝM
0364 226 79 64
ÜÇDUTLAR MAH.
FATIH CAD.
NO:48/A

Býçakçýlarda
bayram hareketliliði
Kurban Bayramý'na sayýlý günler kala býçakçýlarýn mesaisi yoðunlaþtý.
Yaklaþan bayram öncesi Çorum'daki býçak ustalarý da yoðun
mesai harcýyor. Bazý vatandaþlar
yeni býçak alýrken, bazýlarý ise eski býçaklarýný bileme makinesinde
keskinleþtirmeyi tercih ediyor. Ustalar, vatandaþlara býçaklarýný biletmek için son günü beklememeleri konusunda tavsiyede bulunuyor.
Býçak ustasý Abdulsamet Poyraz, Kurban bayramýnýn yaklaþmasýyla birlikte býçakçýlarda gerek imalat gerekse bileme aþamasýnda yoðunluðun baþladýðýný
söyledi.
Bayramlarýn yaklaþmasýyla
birlikte herkesin býçak bilemesine
þahit olduklarýný belirten Poyraz,
"Amatörce yapýlan býçak bileme
iþinin býçaklarýn performansýný etkilediði gibi iþ kazalarýna da neden oluyor. Vatandaþlarýmýz mahalle aralarýnda bu iþi yapanlar
yerine tamamen bu iþi yapan, býçakçýlýðý meslek edinen kiþilerden
hizmet almalý" dedi.
Ucuza satýlan ve merdiven altý
üretim býçaklarýn alýnmamasýný isteyen Poyraz, "Alýnan býçaklar tek
parça halinde olmalý. Ve saplarýnýn kendi ellerine göre ölçüleri uygun olmalý. Doðru kavranmayan
býçakla düzgün kesim yapamazlar. Ellerine gelen küçük býçakla
kesim yaptýklarýnda kazalar meydana gelebilir. Herkese kazasýz
belasýz bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandý. (ÝHA)

Hastaneye
kalite ödülü
Saðlýk Bakanlýðý, 16-17 Haziran tarihleri arasýnda
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi'nde denetim yaptý. Bakanlýk denetiminde
hastaneye 99 puan verildi.
Yapýlan açýklamaya göre; Saðlýk Bakanlýðý ekipleri 2022 yýlý kalite denetimi yaptý. Denetim kapsamýnda tüm birim ve bölümlerde Saðlýk Bakanlýðý'nca belirlenen kalite standartlarý çerçevesinde týbbi hizmetlerin sunumu, çeþitliliði, hizmet kalitesi, saðlýkbakým ve otelcilik hizmetleri, destek hizmetleri, idari
ve mali hizmetler, hasta ve çalýþan güvenliði, tesis
güvenliði, týbbi dokümantasyon baþta olmak üzere
kurumsal kalite uygunluðu araþtýrýldý. Denetim sonucunda hastaneye 99 kalite puaný verildi.
Konuya iliþkin açýklama yapan Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Baþhekimi Doç. Dr.
Sinan Zehir; "Deðerli çalýþma arkadaþlarým; bakanlýðýmýz ekiplerince gerçekleþtirilen kalite denetiminde hastanemiz kalite puaný 99,06 olarak belirlenmiþtir. Bu baþarýlý sonucun elde edilmesinde katkýsý bulunan bütün deðerli çalýþma arkadaþlarýma özveri ve
gayretlerinden dolayý teþekkürlerimi sunuyorum"
ifadelerini kullandý.
(Haber Merkezi)

Kaçak sigaracýlara

þafak operasyonu!
Çorum merkezli iki
ilin de bulunduðu kaçak sigarayla mücadele kapsamýnda yapýlan operasyonda 3
milyon 813 bin makaron sigara, 303 kilogram kýyýlmýþ tütün,
178 adet bandrol, bir
adet ruhsatsýz tabanca ile 7 adet cep telefonu ele geçirildi.
Çorum Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý koordinesinde yürütülen soruþturma
kapsamýnda
Çorum, Adana ve Yozgat'ta tütün ve makaron sigara kaçakçýlýðý
yapanlara
yönelik
operasyon düzenlendi. Erken saatlerde
yapýlan operasyonda
3 milyon 813 bin makaron sigara, 303 kilogram kýyýlmýþ tütün,
178 adet bandrol, bir
adet ruhsatsýz tabanca ile 7 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda gözaltýna
alýnan üç kiþi serbest
býrakýlýrken, dört kiþi
de adliyeye sevk edildi.
(Haber Merkezi)

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Belediyeden Açýk
Hava Yaz Sinemalarý
Çorum Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamýnda hafta sonu boyunca KADEÞ Barýþ Meydaný'nda Açýk Hava Yaz
Sinemalarý
etkinliði
gerçekleþtirildi.
Yaz boyunca ünlü
sanatçýlarla yaz konserleri düzenleyen Çorum Belediyesi, hafta
sonu boyunca süren
Açýk Hava Yaz Sinemalarý'nýn açýlýþýný "Suveydâ" adlý filmle yaptý.
Serin havada eþliðinde KADEÞ Meydanýna
kurulan dev ekranda Türk sinemasýnýn en güzel
filmlerini izleyen vatandaþlara, Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn
da eþlik etti.
Çorum Belediyesinden yapýlan açýklamada,
"Çorum Belediyesi yaz etkinlikleri tüm hýzýyla
devam ediyor. Yaz konserlerimize bir süre mola
vererek sinema günlerini baþlattýk. Bu nostaljik,
anýlarýmýz arasýnda tatlý bir yer edinecek açýk
hava sinemasý etkinliðini 3 akþam peþ peþe gerçekleþtireceðiz. Hemþehrilerimize Yeþilçam filmlerinde gördükleri eski yaz sinemasý ortamýný
yaþatabilmek için patlamýþ mýsýr ve gazoz ikramýnda da bulunuyoruz" denildi.
ÝYÝ KÝ VARSIN EREN…
Açýk Hava Yaz Sinemalarý etkinliðinde Cu-

martesi akþamý Kesiþme Ýyi ki Varsýn Eren, Pazar akþamý da Adanýþ Kutsal Kavga filmleri vatandaþlarla buluþtu.
VATANDAÞTAN TAM NOT
Belediyeden yapýlan açýklamada, vatandaþlarýn etkinliði beðendiði ifade edildi.
Açýklamada, "Açýk Hava Yaz Sinemalarý etkinliðine katýlan vatandaþlar da Çorum Belediyesinin kültür sanat faaliyetlerini beðendiklerini
kaydetti. Geçtiðimiz günlerde gerçekleþtirilen
konserlerin ardýndan sinema etkinliðine de katýlan Çorumlular, özellikle pandemi döneminin ardýndan ortaya çýkan bu coþkulu ortamýn hem esnaf hem de vatandaþýn görmeyi özlediði bir
manzara olduðunu kaydederek Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a teþekkür etti" ifadelerine yer verildi.
(Çaðrý Uzun)

