KARÝKATÜR YARIÞMASINDA
BÝR ÖDÜL DE ÇORUM’A

Çorum FK Baþkaný Oðuzhan Yalçýn yeni sezon
ile ilgili düþüncelerini gazetemize açýkladý:

ÖNCELiK MALi
DiSiPLiNi SAÐLAMAK

Muðla Büyükþehir Belediyesi tarafýndan
'Yangýn' temasýyla düzenlenen 3'ncü Uluslararasý
Karikatür Yarýþmasýnda 18 yaþ altý ödülünü Çorum'dan
Hatice Uysal ve Sinop'tan Zeynep Türkmen kazandý.
Muðla Büyükþehir Belediyesi'nin düzenlediði tören ile
ödüller sahiplerine verildi. 6’DA

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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Çorum FK Baþkaný
Oðuzhan Yalçýn

1 TL

Murat Yýldýrým'ýn
satýn aldýðý ve
Oðuzhan Yalçýn
baþkanlýðýnda
yeni bir sayfa
Çorum FK yaklaþan
sezon
öncesini
hazýrlýklarýný tam gaz
sürdürüyor. Gazetemize konuþan Kulüp
Baþkaný Oðuzhan
Yalçýn 2022-2023
sezonu hedeflerini açýkladý. 7’DE

TARiHi BiNA
YIKILIYOR
Çorum Belediyesi Tarihi Kültür Yolu Projesi kapsamýnda meydan
geniþletme çalýþmalarýna devam ediyor. Hürriyet Meydanýndaki
Ziraat Bankasý ve Halkbank binasý Çevre Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði Bakaný Murat Kurum'un devreye girmesiyle bedelsiz olarak
Çorum Belediyesine tahsis edildi. Meydan geniþletme ve Ulucamiyi ortaya çýkarmayý hedefleyen çalýþma kapsamýnda Halkbank
binasýnýn Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen törenle yýkýlmasýna baþlandý. Yýkým töreninde konuþan Çorum Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Ziraat Bankasý ve Halkbank binalarýnýn
alýnmasý sürecini anlatarak kentin manevi ruhunu ortaya çýkarmak
ve gelecek kuþaklara aktarmak için ortaya koyduklarý hedefe
uygun çalýþmalar yaptýklarýný anlattý. 3’TE

ÇORUM'DA DRONLU
TRAFiK DENETiMi
Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan

Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü ekiplerince tarafýndan Ýnönü Caddesi üzerinde yapýlan
dronlu trafik denetiminde bir araca muayenesi olmadýðý için, bir sürücüye ehliyetsizlikten,
2 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 3 sürücüye ise kýrmýzý ýþýk kuralýný
ihlali nedeniyle ceza uygulandý. 8’DE

CHP'li kadýnlardan 'YaþamHak' projesi

ASGARÝ ÜCRET

"ÞÝDDET MAÐDURU
6 BÝN 500 KADININ
HAYATINA DOKUNDUK"

5500

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan asgari ücrete yüzde 30 oranýnda
zam yapýldýðýný ve net asgari ücretin
5500 lira olduðunu açýkladý.
Yapýlan bu zammýn ara zam olduðunu ve esas zammýn Aralýk ayýnda kararlaþtýrýlacaðýný belirten Erdoðan, asgari
ücretteki artýþla birlikte memurlara da
gelir vergisinden dolayý 300 lira artýþ
olacaðýný söyledi. Erdoðan açýklamasýnda gelen yükün tamamýný da iþverenin
üstüne yýkmadýk. Devlet olarak tüm maaþlarýn asgari ücret kadarki kýsmýndan
alýnan vergilerden feragat ettik. AralýkOcak aylarýnýn enflasyonda yol açtýðý
kamburun artýþýn yetersiz kalmasýna yol
açtýðýný tespit ettik.
(Haber Merkezi)

CHP Çorum Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Kamile
Anar, þiddet maðduru kadýn ve çocuklara iliþkin yaptýklarý çalýþmalar kapsamýnda, bugüne
kadar 6 bin 500 kadýnýn hayatýna dokunduklarýný söyleyerek CHP Kadýn Kollarý'nýn kendini güvende hissetmeyen tüm kadýnlar için
harekete geçtiðini ifade etti. 3’TE

Liselerin taban
puanlarý belli oldu
Yayýmlanan 2022 Ortaöðretime Geçiþ Tercih ve Yerleþtirme Kýlavuzuna
göre Liselere Geçiþ Sistemi (LGS) kapsamýnda yapýlacak ortaöðretim
kurumlarý tercihleri 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü baþlayacak olup,
20 Temmuz 2022 saat 17.00'ye kadar sürecek. 3’DE

Süleyman Atcýoðlu
Ýskilip'ten ayrýlýyor

Sanat ile iyileþiyorlar

Yedi yýldýr Ýskilip'te görev yapan Milli Eðitim
Müdürü Süleyman Atcýoðlu, Çarþamba günü görevinden ayrýlarak resen atandýðý
Oðuzlar ilçe milli eðitim müdürlüðü görevine baþlayacak. 4’TE

KORKMAZ AÝLESÝNÝN
ACI GÜNÜ
3’TE

Kamile
Anar

Sanatla terapi uygulamalarý hakkýnda bilgi veren Yakýn Sanat'ýn
kurucusu ve resim öðretmeni Gülpembe Yakýn, sanatla terapinin danýþanlarýn, iç dünyalarýný ve bilinç dýþýný daha rahat ifade
etmelerini ve olumsuz duygusal yüklerinden kurtulmalarýný
saðladýðýný söyledi. 8’DE

YAVUZ UYGUR'UN ANNESÝ
BÝRSEN UYGUR VEFAT ETTÝ 3’TE

ÇORUM HEYETÝNE
SICAK KARÞILAMA 5’TE

SUNGURLU MYO'DA DEÐERLENDÝRME
TOPLANTISI
2’DE
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Karadeniz Havzasýnda

sýnýr ötesi iþbirliði
Karadeniz Havzasýnda Sýnýr
Ötesi Ýþbirliði Program Tanýtým Etkinliði ve Proje Eðitimi'nin Karadeniz ayaðý Samsun'dan baþlýyor.
Dýþiþleri Bakanlýðý Avrupa Birliði
Baþkanlýðý'nýn 'Ulusal Otorite' sýfatýyla Türkiye'deki yönetimi ve uygulanmasýndan sorumlu olduðu ve
Karadeniz'deki 25 ili kapsayan Interreg NEXT Karadeniz Havzasýnda Sýnýr Ötesi Ýþbirliði Programý'nýn

2021-2027 dönemine yönelik tanýtým etkinlikleri ve proje eðitimlerinin
ilki 5-6-7 Temmuz tarihlerinde Samsun'da gerçekleþtirilecek. Etkinlikte
programa bilgiler verilecek sunumlarýn yaný sýra, program çerçevesinde daha önce proje uygulamýþ yararlanýcýlarýn tecrübeleri paylaþýlacaðý ve önümüzdeki dönemde uygulanacak projelere ýþýk tutacak bir
panel düzenleneceði belirtildi.

Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý ve
Avrupa Birliði Baþkaný Büyükelçi
Faruk Kaymakcý'nýn çevrimiçi olarak katýlacaðý 5 Temmuz'da gerçekleþtirilecek tanýtým etkinliðine, sýnýr
ötesi iþbirliði programlarýnýn potansiyel yararlanýcýlarý olan yerel yönetimler, merkezi idarenin bölgesel
temsilcilikleri, üniversiteler, eðitim
kurumlarý, iþ destekleme kuruluþlarý ve sivil toplum kuruluþlarýndan
temsilciler katýlacak. Katýlýmcýlar
2023 yýlý itibariyle baþlayacak yeni
uygulama dönemiyle ilgili bilgi alacaðý duyuruldu.
Tanýtým etkinliðinin ardýndan, 67 Temmuz tarihlerinde ise Interreg
NEXT Karadeniz Havzasýnda Sýnýr
Ötesi Ýþbirliði Programýna baþvurmak isteyen yararlanýcýlara yönelik
bir proje hazýrlama eðitimi düzenleniyor. Ýki gün sürecek eðitim ile katýlýmcýlar, proje fikirleri oluþturulmasý, proje faaliyetlerinin ve bütçesinin detaylandýrýlmasý ve proje formlarýnýn doldurulmasý konularýnda
bilgilendirme ve 2023 yýlý baþýnda
duyurulacak teklif çaðrýsý için kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi saðlanacak.
Sýnýr ötesi iþbirliði programlarýnda yerel ve bölgesel yönetimler,
eðitim ve öðretim kurumlarý, sivil
toplum kuruluþlarý ve meslek odalarý gibi kar amacý gütmeyen kuruluþ-

Fahrettin
Koca

Faruk
Kaymakcý

lar ile KOBÝ'lere, belirlenen öncelik
alanlarýnda diðer katýlýmcý ülkelerdeki muhataplarýyla ortaklaþa olarak uyguladýklarý projelere finansman ve hibe desteði saðlanacak.
Tekirdað, Sakarya, Ýstanbul, Düzce, Bolu, Zonguldak, Sinop, Samsun, Kastamonu, Giresun, Çankýrý,
Çorum, Amasya, Ordu, Trabzon,
Rize, Artvin, Tokat, Yalova, Kocaeli,
Bartýn, Karabük, Gümüþhane'den
katýlýmcýlar için açýk olan baþvurularda mümkün olduðunca farklý kurum ve kuruluþlardan katýlým saðlanmasýný temin etmek amacýyla
kayýt ve onay yöntemi ile katýlýmcý
kabul edileceði bildirildi.
(ÝHA)

MHP’LiLERDEN

ÞEHiT ZiYARETi
Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkanlýðý merkez
Boðabaðý köyündeki þehitlerin kabirlerini ziyaret
etti.
MHP'li heyet 2016 yýlýnda Þýrnak'ta hain terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda þehit
düþen Özel Harekat Polisi Emre Beker ile 2015
yýlýnda Mardin'de teröristlerce düzenlenen saldýrýda þehit düþen Mesut Demirkan'ýn kabirlerini
ziyaret ederek dua etti.
Boðabaðý köyünde þehit kabirlerini ziyaretinden sonra þehitlerin aileleri ile de görüþen
MHP'li heyet tekrar baþsaðlýðý temennisinde bu-

Koca: Günlük
vaka sayýsý
3 bini geçti
Maske yasaðý kalktý ama yeni vaka sayýlarý bir süredir artýyor. Saðlýk Bakaný Koca,
günlük vaka sayýsýnýn 3 gibi geçtiðini paylaþtý. Bakan Koca, 'sonbaharda maske döner mi' sorusuna da yanýt verdi.
Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca, vaka sayýlarýnda bir süredir artýþ gözlemlendiðini
açýkladý. Koca, daha önce günlük binin altýna inen vaka sayýlarýnýn þu anda 4 bine
doðru ilerlediðini paylaþtý.
HASTANE YÜKÜNDE ARTIÞ YOK
Ancak hastane yükünde henüz bir artýþ
gözlemlenmediðini söyledi.
Bakan Koca'ya, Biontech aþýsýný bulan
Profesör Doktor Uður Þahin'in "Yeni dalga
kapýda, sonbaharda yeniden maske takmaya baþlayabiliriz" sözleri de soruldu.
Koca o açýklamayý, "Ben vatandaþý tedirginliðe sevk edecek bir tablo beklemiyorum" sözleriyle deðerlendirdi. "Vaka sayýsý
artabilir ama virüsün mutasyonla birlikte
hasta yapma gücü azaldý" dedi. Koca, risk
gurubundakilere kiþisel tedbirlere uymalarý
ve hatýrlatma dozlarýný yaptýrmalarý tavsiyesinde de bulundu.
(Haber Merkezi)

lunarak, istek ve arzularýný sordu.
Kötü emel sahiplerine meydanýn asla boþ býrakýlmayacaðýný belirten MHP'liler "Ýl ve Merkez
Ýlçe Yöneticilerimiz, Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Baþkanýmýz, kendi evladýnýn cenaze namazýný kýldýracak kadar itikat ve þuur sahibi koca yürekli Uður Beker Hocamýzla birlikte
kabirleri baþýnda dualarla yad ettik. Vataný, Milleti ve Yüce Allah'ýn nizamý uðruna can veren,
kan veren tüm Þehitlerimizin ruhunu þad olsun.
Bizler var oldukça, kötü emel sahiplerine asla
meydan býrakýlmayacaktýr" dedi. (Haber Merkezi)

Covid-19 salgýný
dijital ödemeleri
artýrdý

Sungurlu MYO'da
deðerlendirme toplantýsý
Doðalgazda temmuz
tarifesi deðiþmedi
Doðalgazda mesken, sanayi aboneleri
ve elektrik üretim amaçlý tarifelerde fiyat deðiþikliðine gidilmedi.
Doðalgazda temmuz ayýndan itibaren
geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve
elektrik üretim amaçlý tarife sabit kaldý.
Boru Hatlarý ile Petrol Taþýma AÞ'nin
(BOTAÞ) internet sitesinde temmuz ayýna
iliþkin tarife tablosu yayýmlandý.
Buna göre, BOTAÞ'ýn konut tüketicileri
için gaz daðýtým þirketlerine temmuzda uygulayacaðý satýþ fiyatý sabit kalarak 1000
metreküp doðal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp
doðal gaz için 10 bin 416 lira oldu.
Elektrik üretim amaçlý tarifede 1000 metreküp doðal gazýn fiyatý da sabit kalarak 12
bin 500 olarak belirlendi.
Doðalgazda fiyat tarifeleri aylýk olarak
hesaplanýyor.
(Haber Merkezi)

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek
Okulu'nda stratejik plan çerçevesinde amaç izleme ve deðerlendirme toplantýsý gerçekleþtirildi.
Rektörlük idari birimlerinin de katýlýmý ile stratejik plan amaç izleme toplantýsý birimimizde yapýldý. Toplantýya Sungurlu Meslek Yüksekokul
Müdürü Doç. Dr. Buðra Baðcý ve MYO komisyon
üyeleri ile idari birimleri temsilen Genel Sekreter
Erdal Kanýk, daire baþkanlarý ve diðer komisyon

üyeleri katýldý. Ýdari iþleyiþin ele alýndýðý toplantýda karþýlýklý fikir alýþveriþi yapýlýrken, akademik
birim ile idare arasýndaki diyalog ve iletiþimin
önemine de vurgu yapýldý. Önümüzdeki günlerde
tekrar düzenlenecek toplantýnýn ikincisi için çalýþma gruplarý tarafýndan yol haritasý belirlendi. Ziyaret ve ev sahipliðinden duyulan karþýlýklý memnuniyetin ifade edilmesi ile amaç izleme ve deðerlendirme toplantýsýnýn ilki sona erdi.
(ÝHA)

Dünya Bankasý, Covid-19 salgýnýnýn dijital
ödemelerin kullanýmýnýn artmasýna yol açtýðýný bildirdi.
Dünya Bankasý, Global Findex Veritabaný
2021 Raporu'nu "Covid-19 Çaðýnda Finansal
Eriþim, Dijital Ödemeler ve Dirençlilik" baþlýðýyla yayýmladý.
Gallup iþ birliðinde 123 ekonomide yaklaþýk 125 bin yetiþkinle yapýlan anketler sonucu
hazýrlanan raporda, küresel olarak 2021'de
yetiþkinlerin yüzde 76'sýnýn bir bankada veya
kredi birliði, mikro finans kurumu veya mobil
para hizmeti saðlayýcýsý gibi yasal düzenlemelere tabi bir kurumda hesabý olduðu aktarýldý.
Dünya genelinde hesap sahibi olan yetiþkinlerin oranýnýn 10 yýlda yüzde 50 arttýðý belirtilen raporda, 2017-2021 döneminde geliþmekte olan ekonomilerdeki hesap sahibi olan
yetiþkinlerin oranýnýn ortalama yüzde 63'ten
yüzde 71'e yükseldiði kaydedildi.
Raporda, kadýnlar, yoksullar ve daha az
eðitimli kiþilere yönelik finansal hizmetlerde
devam eden açýklara raðmen ilerleme kaydedildiði vurgulandý.
Covid-19 salgýnýnýn dijital ödemelerin kullanýmýný artýrdýðýna dikkat çekilen raporda,
Çin hariç düþük ve orta gelirli ekonomilerde,
kart, telefon veya internet kullanarak maðazada veya çevrim içi ödeme yapan yetiþkinlerin yüzde 40'ýndan fazlasýnýn bunu ilk kez salgýnda gerçekleþtirdiði aktarýldý.
Raporda, 2021'de geliþmekte olan ekonomilerde, yetiþkinlerin yüzde 18'inin elektrik faturalarýný doðrudan bir hesaptan ödediði ve
yaklaþýk 3'te 1'inin bunu ilk kez salgýnýn baþlamasýndan sonra yaptýðý bildirildi.
Dünya Bankasýnýn raporunda, "Veriler, dijital ödemelerin benimsenmesinin hýzlanmasýnda salgýn ve sosyal mesafe kýsýtlamalarýnýn rolüne iþaret ediyor" deðerlendirmesinde
bulunuldu.
Öte yandan Sahra Altý Afrika'da bir kimlik
belgesinin olmamasýnýn yetiþkinlerin yüzde
30'u için mobil para hesabý açýlmasýnýn önünde önemli bir engel olmaya devam ettiðine
dikkat çekilen raporda, hesabý olmayan 80
milyondan fazla yetiþkinin devlet ödemelerini
hala nakit olarak aldýðý kaydedildi.
Raporda, bu ödemelerden bazýlarýnýn dijitalleþtirilmesinin maliyeti ve yolsuzluðu azaltabileceði aktarýldý.
(Haber Merkezi)
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TARiHi HALKBANK
BiNASININ YIKIMI YAPILDI
Çorum Belediyesi'nin hayata geçireceði Tarihi Kültür
Yolu Projesi kapsamýnda
Halkbank binasýnýn yýkýmý
düzenlenen tören ile gerçekleþtirildi.
Törene, Çorum Valisi
Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý,
Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, AK Parti Merkez
Ýlçe Baþkaný Erhan Akar, Belediye Meclisi Üyeleri, Sivil

Toplum Kuruluþ Temsilcileri
ve vatandaþlar katýldý.

"BU ANLAÞMA
BELEDÝYEYE 30-40
MÝLYON LÝRALIK
KATKI SAÐLADI"
Konuþmasýný
yapmak
üzere kürsüye gelen Vali
Çiftçi ,Ziraat Bankasý ve Halk
bankasý binalarýnýn vergi
borcu karþýlýðýnda anlaþmaya varýldýðýný vurgulayarak

bu anlaþmanýn belediyeye
30- 40 milyon liralýk katký
saðladýðýný ifade etti. Vali
Çiftçi açýklamasýnýn devamýnda proje de emeði geçenlere teþekkür etti.
Belediye Baþkaný Aþgýn'da yýkým töreninde Dünyanýn Merkezi olan Çorum da
8 binlik kadim kültürün beþiðini canlandýrmak istediklerini
belirten Aþgýn, bütün Ýslam
þehirlerinin merkezinde ulu

bir mabedin olduðuna deðinerek, Ulu cami merkezli tarihi bir meydan yapýlacaðýný
ifade etti. Aþgýn, daha önce
Çorum halkýnýn þehre misafir
geldiðinde saat kulesinin çevresinde yer alan ucube dükkanlar yüzünden utanç duyduðunu belirterek;" Saat kulesini merkeze koyduðumuz
zaman, þöyle etrafa baktýðýmýz zaman karþýda ucube binalar vardý. Þehrimize misafir
gelince Saat Kulesinin etrafýndaki ucube dükkanlar yüzünden utanýyorduk. Hamdolsun o cepheyi pýrýl pýrýl,
þehrimize layýk bir hale getirdik." Ýfadelerini kullandý.
Bu mutlu günde memnun
olmadýðý tek bir anýn dahi olmadýðýný ifade eden Üçtutlar
Mahallesi Muhtarý Mehmet
Bölükbaþý, Tarihi meydanýn
kendisini duygulandýrdýðýný
ve sevindirdiðini söyleyerek
projede emeði geçen herkese teþekkür etti.
Protokol konuþmalarýnýn
ardýndan tarihi halkbank binasýna ilk kepçe vurularak yýkýma baþlandý. Daha sonra
Baþkan Aþgýn, kepçeyi bizzat kendisi kullandý.
(Gizem Galatalý)

CHP'li kadýnlardan 'YaþamHak' projesi

‘ÞiDDET MAÐDURU 6 BiN 500
KADININ HAYATINA DOKUNDUK’
Korkmaz ailesinin
acý günü
Emekli öðretmen Hasan Korkmaz ve Ýsmet Korkmaz'ýn aðabeyleri, Tayfun Korkmaz'ýn babasý, Çorum merkez Karagöz Köyü'nün eski muhtarý Tufan Korkmaz vefat
etti. Merhumun cenazesi 2 Temmuz 2022
Cumartesi günü saat 11'de Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi'nden
alýnarak, Karagöz köyünde topraða verilecek.
(Gizem Galatalý)

CHP Çorum Ýl Kadýn Kollarý
Baþkaný Kamile Anar, þiddet maðduru kadýn ve çocuklara iliþkin yaptýklarý çalýþmalar kapsamýnda, bugüne kadar 6 bin 500 kadýnýn hayatýna dokunduklarýný söyledi.
Kamile Anar, 'Yaþam Hak' projesinin tanýtýmýný yaptý.
CHP Kadýn Kollarý, 81 ilde ortak
açýklama yaparak "YaþamHak" projesi kapsamýnda artýk kendini güvende hissetmeyen kadýnlar için de
harekete geçileceðini duyurdu.
CHP Kadýn Kollarý'nýn 'YaþamHak' projesi Çorum Ýl Kadýn Kollarý
Baþkaný Kamile Anar tarafýndan
duyuruldu.
CHP Kadýn Kollarý'nýn kendini
güvende hissetmeyen tüm kadýnlar
için harekete geçtiðini belirten Anar,
proje kapsamýnda, artýk þiddet
maðduru kadýnlarýn yaný sýra kendini güvende hissetmeyen kadýnlara
da çare olacaklarýný söyledi.
Kadýna yönelik þiddet ile mücadele etmek amacýyla 5 Aralýk

Kamile Anar

2020'de CHP Kadýn Kollarý olarak
Ýstanbul Sözleþmesi'nin bir maddesini hayata geçirdiklerini ve 'Alo
Þiddet' hattý kurulduðunu hatýrlatan
Anar, 444 82 85 numaralý hattý arayan tüm þiddet maðduru kadýn ve
çocuklara, 7/24 ücretsiz destek hizmetleri sunulduðunu anlattý.

Þiddet gören kadýnlarýn karakollarda, savcýlýklarda, hastanelerde,
adliyelerde yanlarýnda olduklarýný
belirten Anar, "Kadýna ve çocuða
yönelik þiddet davalarýný, maðdurlar ve aileleri ile dayanýþma içinde
takip ediyoruz. Þiddet maðduru çocuklara eðitim ve burs desteði veril-

mesine katký saðlýyoruz. Projemiz
kapsamýnda sivil toplum örgütleri,
meslek odalarý, barolar ve yerel yönetimlerle 100'ü aþkýn protokol imzaladýk. Bugüne kadar en az 6 bin
500 kadýnýn hayatýna bire bir dokunduk. Kadýnlarýn þiddet sarmalýndan kurtulmasýna, ailelerin duruþma salonlarýnda yalnýz kalmamasýna ve çocuklarýn eðitim hakkýna ulaþmasýna vesile olduk" diye
konuþtu.
Açýklamalarýnda partiye katýlým
konusunda da kadýnlara çaðrýda
bulunan Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný
Kamile Anar, "Cumhuriyet Halk
Partisi Kadýn Kollarý olarak il il, ilçe
ilçe, mahalle mahalle örgütlenme
çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Önümüzdeki seçimlerin biz kadýnlar için
hayati öneme sahip olduðunu çok
iyi biliyoruz. Buradan herkese çaðrý
yapýyoruz: Bize katýlýn! Bu seçim,
yaþam hakkýmýzý gasp eden tek
adama bir yanýt olmalýdýr" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Liselerin taban puanlarý belli oldu

Yavuz Uygur’un annesi
Birsen Uygur vefat etti
ÝYÝ Parti Çorum Ýl Baþkan Yardýmcýsý Yavuz Uygur'un annesi Birsen Uygur (70), hayatýný kaybetti.
Bir süredir kanser tedavisi gören Birsen
Uygur'un cenazesi 2 Temmuz Cumartesi
günü Ulu Cami'de öðle namazýna müteakip
kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Ulu
Mezarlýk'ta topraða verilecek.
Allah rahmet eylesin, mekaný cennet olsun.
(Abdulkadir Söylemez)

Çorum lise taban puanlarý ile milyonlar liseli
adayý ilkokul öðrencileri ve veliler lise tercihlerine
Çorum'daki liseleri eklemeye baþladý.
2022 Ortaöðretime Geçiþ Tercih ve Yerleþtirme Kýlavuzu yayýmlandý. Liselere Geçiþ Sistemi
(LGS) kapsamýnda yapýlacak ortaöðretim kurumlarý tercihleri 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü
baþlayacak olup, 20 Temmuz 2022 saat 17.00'ye
kadar sürecek.

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME NASILYAPILACAK?
Merkezî yerleþtirme; merkezî sýnavla öðrenci
alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje
okullarý ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin
Anadolu teknik programlarýna tercihler doðrultusunda merkezî sýnav puaný üstünlüðüne göre yapýlacak. Öðrenciler, sýnavla öðrenci alan okullar
listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecekler.
Merkezî sýnavla öðrenci alan okullarýn belirlenen
kontenjanlarýna puan üstünlüðüne göre tercihler
doðrultusunda yerleþtirme yapýlacak.

Sýnavla öðrenci alan okullarda merkezî sýnav
puanýnýn eþitliði hâlinde sýrasýyla Okul Baþarý
Puaný (OBP) üstünlüðüne, sýrasýyla 8, 7 ve 6'ncý
sýnýflardaki Yýl Sonu Baþarý Puaný (YBP) üstün-

lüðüne, 8'inci sýnýfta özürsüz devamsýzlýk yapýlan
gün sayýsýnýn azlýðýna, tercih önceliðine ve öðrencinin doðum tarihine göre yaþý küçük olana
bakýlarak yerleþtirme yapýlacak.(Gizem Galatalý)
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Kart kullananlar dikkat!

Temassýz
ödemede limit
750 liraya
çýkarýldý
Kredi kartý ve banka kartý kullananlarý
yakýndan ilgilendiren temassýz ödeme limiti 500 liradan 750 liraya çýkarýldý. Yeni karar
1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
Temassýz ödeme limitlerinde deðiþikliðe
gidildi. Kredi kartý ve banka kartlarýnda temassýz ödeme limiti 250 lira daha artýrýldý.
1 TEMMUZ'DAN ÝTÝBAREN GEÇERLÝ
500 lira limitle sýnýrlandýrýlan temassýz
ödeme 750 liraya çýkartýldý. Limit artýrýmý 1
Temmuz 2022'den itibaren geçerli olacak.
EN SON 1 ÞUBAT'TA
GÜNCELLENMÝÞTÝ
Temassýz ödeme limiti en son 1 Þubat
2022'de güncellenmiþ ve 500 liraya yükseltilmiþti. 750 liraya yükselen temassýz ödeme limiti böylece yüzde 50 oranýnda artmýþ
oldu.
TEMASSSIZ ÖDEME NEDÝR?
Temassýz ödeme, kullanýcý ödeme aracý, ve POS cihazý arasýnda temas olmadan
yapýlan ödeme iþlemlerine verilen isimdir.
Temassýz ödeme iþleminde, kullanýcý temassýz kartýný veya temassýz ödeme yapabilen telefonunu iþyeri POS cihazýna yakýn
mesafede tutar ve ödeme bilgileri kablosuz
olarak gönderilir.
(Haber Merkezi)

Aþgýn'dan TÜGVA ziyareti
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
TÜGVA Çorum Ýl Temsilciliði'nin yaz okulu açtýðý
Necmettin Erbakan ÝHO'ya ziyarette bulundu.
Altý ayrý noktada düzenlenen yaz okullarýnda
eðitim gören 900'e yakýn öðrenci bulunduðunu
belirten Baþkan Aþgýn, gençlerin burada Kur'aný Kerim eðitiminden adab-ý muaþerete, geleneksel okçuluktan yüzme kurslarýna kadar dolu dolu eðitim aldýðýný ifade etti.
Gençlerle birebir ilgilenerek Kur'an-ý Kerim
okuyan Aþgýn, gençlere dondurma ikramýnda
bulundu.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren
TÜGVA Çorum Ýl Temsilcisi Enes Kayabaþý "Belediye baþkanýmýza yaz okulumuza gösterdiði ilgi ve alaka için teþekkür ediyorum. Gençlerimiz
için de güzel bir tecrübe oldu. Altý okulda 900
kadar gencimizle yaz okulumuz devam ediyor.
Gençlerimiz hem dinimizi öðreniyor hem de
sportif faaliyetler ile zinde kalýyorlar. Geleceðimizi þekillendirecek olan gençlerimizi böylesine
güzel çalýþmalarda buluþturduðumuz için Rabbimize sonsuz kere hamd ediyorum. Cumhurbaþkanýmýzýn 2023, 2053 ve 2071 hedefleri
doðrultusunda gençlerimizle beraber tüm gücümüzle ilerliyoruz. Gençlerimizin olduðu her alanda varýz" dedi.
(Haber Merkezi)

Atcýoðlu, Ýskilip'ten ayrýlýyor
Yedi yýldýr Ýskilip'te görev yapan Milli Eðitim
Müdürü Süleyman Atcýoðlu görevinden ayrýlarak
resen atandýðý Oðuzlar ilçe milli eðitim müdürlüðü görevine baþlayacak.
2016 yýlýnda Ýskilip Ýlçe Milli Eðitim Müdürü
olarak atanan Süleyman Atcýoðlu, Çarþamba
günü görevinden ayrýlarak Oðuzlar ilçe milli eðitim müdürlüðü görevine baþlayacak.
"Ýskilip'te Ýlçe Milli Eðitim Müdürü olarak görev yaptýðýmýz bu süre zarfýnda tüm kadromuz
ile beraber eðitim ve öðretim adýna birçok ilkleri
kapsayan güzel iþlere imza attýk" diyen Atcýoðlu
ilçede görev yaptýðý süre içerisinde yaptýðý çalýþmalarýndan da bahsetti.
Atcýoðlu açýklamasýnda çalýþmalarýný þu
cümlelerde anlattý:
Taþýmalý Servis uygulamasý ile ilgili bir soruþturma sonucu boþalan ilçe müdürlüðü görevini
tarafýma yapýlan teklifi kabul ederek baþladýðým
Ýskilip'te hatýrda kalacak çok iyi çalýþmalar ve
daha birçok yenilik ve güzelliklerle devam etti. Ýlçe merkezinde 2, köyde 1 okul binasý yapýmý
gerçekleþtirildi. Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hacý Ýsmail Kavlu Kýz Ýmam Hatip Lisesi binalarý ile Aþaðý Örenseki Ýlk ve Ortaokulu binasýnýn temel atýmýndan eðitim öðretime baþlamasý
Avrupa birliði, Gençlik Spor Bakanlýðý ve OKA
projeleri baþta olmak üzere Yurtiçi ve yurtdýþý
projeleri yapýlarak öðrencilerimiz yurtdýþýna götürülmüþ, yurtiçi proje gezileri ile deneyim kazandýrýlarak eðitimlerinde iyileþmeleri saðlanmýþtýr. 2017'de müracaatýmýzla Ýskilip zorunlu
hizmet kapsamýna alýnarak öðretmen atama ve
yer deðiþtirmelerinde tercih edilir ilçe haline gelmesi saðlandý.
2016 yýlýnda okul ziyaretlerinde ve çevrede
Ýskilip'te eðitim diðer ilçelerle kýyas ediliyor ve bilinçaltýna yerleþmiþ olan "en altlardayýz" görüþünü yýkmak için çabaladýk. Bugün Ýskilip'te buna
benzer bir düþünce artýk gündemden kalkmýþtýr.
Görev yaptýðým 6-7 yýl boyunca pek çok merkez
ve köy okullarýmýz onarýmdan geçirilmiþ fiziki
olarak iyileþtirmeler yapýlmýþtýr.
LGS, YKS, MYS, Ýlköðretim ve Ortaöðretim
Kurumlarý Bursluluk Sýnavý (ÝOKBS) ve Bilim Ve
Sanat Merkezi sýnavlarýnda da önemli artýþlar
yeni baþarýlar elde edildi. Her yýl onlarca öðrencimiz Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje
okullarý kazanarak eðitimleri için ilçemiz dýþýna
gitmiþlerdir. Çorum Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler
lisesi baþta Ankara, Samsun, Yozgat, Amasya,
Çankýrý, Kýrýkkale ve diðer illerin okullarýna öðrencilerimiz kazanarak gitmiþlerdir. Hatta
LGS'de Türkiye geneli 1 çýkaran 6 ilçeden biri
olan ilçemizden 500 tam puan alarak Türkiye
1.si olup Ankara Fen Lisesine Ýskilip'ten ilk defa
öðrenci gönderme baþarýsý elde LGS sýnavý sonuçlarýna göre ilçe sýnav grafiði artarak Diþ Hekimliði, Hukuk fakültesi, Fizik Tedavi, mühendis-

likler, eðitim fakülteleri, ilahiyat ve daha fazlasý
bölümlere öðrencilerimiz yerleþme baþarýsý göstermiþlerdir. Bu baþarý için kurslar düzenlendi.
Okullarda uygulanan özel çalýþmalar gerçekleþtirildi. hatta gönüllü öðretmenlerimiz fedakarca
sýnava öðrenci hazýrladý. Ýlçemizde her yýl TÜBÝTAK tarafýndan desteklemeye uygun görülerek
para yardýmý ile 4006 bilim fuarý sergileri düzenlendi. Ýlçemiz her yýl TÜBÝTAK 4006 bilim sergisi
sayýsýnda hep ilk veya ikinci sýrada yer almýþtýr.
2022 yýlýnda da Çorum Geneli destek alan 9
projeden 5'i Ýskilip okullarý olmuþtur.
TÜBÝTAK proje yarýþmalarýnda projelerimiz
her yýl bölge yarýþmalarýnda yarýþmaya layýk görülmüþ bölge finallerine davet edilmiþtir. Bölge
birincilikleri elde ederek Türkiye finallerinde projelerimiz yer almýþtýr. Öyle ki Türkiye Finallerinde
projemiz Türkiye 2.'si olarak ilçemize bir ilki daha yaþatmýþtýr. 2022 Yýlýnda Çorum'dan Ortaokullar arasý proje yarýþmalarýna davet edilen 7
projeden 3'ü de Ýskilip okullarý olarak yine bir ilk
Ýskilip Öðretmenevi baþtan aþaðý yenilenerek
odalarý ve iç mekan malzemeleri deðiþtirilmiþ,
misafirlerin hizmetine sunulmuþtur. Ýskilip Öðretmenevi'nde yeni kapsamlý büyük bir mutfak
oluþturularak taþýmalý öðrencilerin yemek temini
daha güvenilir bir þekilde gerçekleþtirilmesi saðlanmýþ, bu sene Uðurludað ilçemizin taþýmalý
öðrenci yemekleri de Ýskilip Öðretmenevi'nden
temin edilmiþtir. Öðretmenevi yemekhanesinde
eðitim çalýþanlarý ile diðer çalýþanlara hizmet etmek maksatlý kýsýtlý sayýda yemek çýkarýlmasý
2016 yýlý itibariyle ilçemiz okul ve kurumlarý deprem testi uygulamasý yaptýrýldý. Bu test sonucuna göre iki köy okulumuz acilen boþaltýlarak yýkým iþi gerçekleþtirildi. Öðrencilerimiz yeni yerlerine yerleþtirildi. Erenler Cumhuriyet Ortaokulu

ve Erenler ÝHO binasý güçlendirme onarýmý tamamlanarak eðitim öðretime katýlmasý saðlandý.
2021 tarihinde ihale edilen Atatürk ilk ve ortaokulu güçlendirme iþi son aþamaya gelmiþ yeni
yýlda eðitim öðretime hazýr hale gelecektir.
Ebussuud Efendi ilkokulu ve Ebussuud Efendi
Ortaokulu binalarý ile Akþemseddin Anadolu Lisesi ve Azmimilli ilkokulu Yýk-Yap kapsamýnda
yatýrým programýnda yer alarak yýkýlýp yeni okul
binalarý yapýlacak. Misaký Milli ilkokulu, Ýskilip
Ýmam Hatip Lisesi ise güçlendirme ile eðitim öðretime kazandýrýlacaktýr.
Ýskilip'te Doðalgaz gelir gelmez okullarýn doðal gaz dönüþümleri baþladý. Her yýl eklenen yeni dönüþümlerle yeni eðitim öðretim yýlýnda ilçemizde doðalgaz dönüþümü yapýlmayan okul ve
kurumlar kalmamýþ her okulun doðalgaz ile ýsýtýlmasý saðlanmýþ olacaktýr. Ýki okul pansiyonu
öðrenci azlýðý nedeniyle kapatýlmýþtýr.
Okullarýmýzda 2016'dan beri 4-6 yaþ deðerler eðitimi devam ediyor. Ýlçede Özel Eðitim anaokulu, özel eðitim 1 kademe ve özel eðitim 2 kademe olmak üzere üç adet özel eðitim okulu
açýldý. Bilim Sanat Merkezi açýlýþý için müracaat
ettik." dedi.
"ÝLÇEDE SOSYAL - KÜLTÜREL
VE SPORTÝF BAÞARILARIMIZ ULUSAL
DÜZEYDEN ULUSLARARASI
DÜZEYE ULAÞTI"
Ýlçede pek çok sosyal faaliyete de imza attýklarýnýn altýný çizen Atcýoðlu, "Faaliyetler için il ve
ülke düzeyinde akademisyen, deðiþik meslek
mensubu, meslek ve sivil toplum kuruluþlarý misafirimiz oldular. Sosyal, Kültürel ve Sportif alanlarda da enleri barýndýran ilçemizde pek çok dalda il ve bölge dereceleri almýþ, Türkiye, Avrupa

ve Dünya dereceleri elde eden öðrenciler çýkmýþtýr. Akýl ve zeka oyunlarýnda ilçemiz il düzeyinde kabul gördü.
Haziran 2022'de Diyarbakýr'da yapýlan bölge
yarýþlarýnda 5 dalda ilimizi temsil hakkýný öðrencilerimiz elde etti. Güreþte okul sporlarý alanýnda
Türkiye dereceleri ve Avrupa dereceleri elde
ederek ilkler yaþandý.
Haziran 2022'de Fransa'da yapýlan okul
sporlarý olimpiyatlarýnda öðrencimiz Ferhat Yiðit
Dünya 2.si olarak bir ilki daha yaþattý. Ýlaveten
eðitim öðretim adýna okul ziyaretleri yapýlarak
öðretmenler ve idarecilerle sýk sýk bir araya gelindi. Nisan-Mayýs 2022'de yapýlan Bir bilenle
bilge nesil yarýþmasýnda ve Müftülük yarýþmasýnda il 3.si, Abdulhamid Konulu yarýþmada il
1.si ve 4 sü, Emanet Sende Ulusal yarýþmada
öðrencimiz Türkiye 2.si olma baþarýsý gösterdi
ve para ödüllerini aldýlar.
e-Twinning Projelerinde 2017'den günümüze
Ýskilip Ýlçesi olarak Ulusal ve uluslararasý düzeyde birbirinden etkin ve öðrenci merkezli projeler
gerçekleþtirilmiþtir. Pek çok okul ve ülkenin ortaklýðý ile Ýskilip'in oralara tanýtýlmasý saðlandý.
Her yýl projelerden basýlý kitaplar yayýmlandý.
Hatta Milli Eðitim Bakanýmýza takdim edildi. Ýlçemizde e-Twinning School yanýnda Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi sayýsý 9'a yükselmiþtir. 2022
yýlýnda ilçemiz geneli ellinin üzerinde proje yapýlmýþ ve Kalite Etiketi baþvurularý gerçekleþtirilmiþtir. Her geçen yýl ilçemizde eTwinning projeleri üzerine katarak artmakta ve eðitimin kalitesi
yükselmektedir." dedi.
"HÝÇBÝR BAÞARI TRÝBÜNLERDE
OTURARAK MEYDANA GELMEZ"
Görev yaptýðýmýz sürede devletin çýkarlarýný
her þeyin üzerinde tutma gayreti içerisinde olduklarýný ve hiçbir baþarýnýn tribünlerde oturarak
meydana gelmeyeceðine dikkat çeken Süleyman Atcýoðlu, "Bunlarýn hepsi bir bütünü oluþturup bütün de baþarýnýn anahtarýný meydana getirmiþtir. Bu baþarý þahýslara ait olmayýp ekiplere, takýmlara aittir. Mesai arkadaþlarýma aittir.
Memurundan hizmetlisine, vefakar öðretmenlerimize, cefakar idarecilerimize aittir. Sevgili öðrencilerimiz ile velilerine aittir. Hepsine ayrý ayrý
teþekkür ediyorum.
Ýskilip'te desteklerini eksik etmeyen yanýmýzda moral ve motivasyon kaynaðý olan herkese,
her kesime dost ve kardeþlerimize teþekkürler
ediyorum. Görevim boyunca elbette eksiklerimiz
de vardýr ancak doðru bildiðim, doruluðuna inandýðým ve imza attýðým kararlar doðrultusunda elde edilen bu baþarýda katkýlarý çok büyük olan il
ve bakanlýk yetkililerimize, bizlere desteklerini
eksik etmeyen idare amirinden siyasetçisine
tüm büyüklerimize minnet ve þükranlarýmýzý sunuyorum.
(Gizem Galatalý)
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"EYT sorunlarýný çözeceðiz"
CHP Çorum Ýl Baþkaný
Mehmet Tahtasýz, en düþük
emekli aylýðýnýn 3.500 TL'ye çýkartýlmasýný eleþtirerek, emeklilerin açlýða, yoksulluða reva
görüldüðünü belirtti.
Plan Bütçe Komisyonu'nda
en düþük emekli aylýðýnýn asgari ücrete eþitlenmesi talebinin yine AKP ve MHP grubu tarafýndan reddedildiðini belirten
Tahtasýz, "En düþük emekli aylýklarý 3500 TL'ye yükseltildi.
Emeklilerin derdi çok. Asgari
ücretin altýnda aylýk alan 8 milyon emekliye yine asgari ücretin altýnda (açlýk sýnýrý altýnda)
maaþý reva gördüler" ifadesini
kullandý.

Emekliler Günü nedeniyle
bir açýklama yapan Tahtasýz,
emekli vatandaþlarýn kendi
özel günlerinde yine bir üzücü
haberle karþýlaþtýðýný, aldýklarý
maaþlarýn yetersiz olduðunu
kaydetti.
Tahtasýz, CHP iktidarýnda
emeklilikte yaþa takýlanlarýn
sorunlarýný çözeceklerini vurguladý.
"ÝNTÝBAK YASASINI
DERHAL
ÇIKARTACAÐIZ"
Tahtasýz açýklamasýnda þu
ifadelere yer verdi:
Geçim sýkýntýsý yaþayan
emeklilerimizin yarýsý ya bir iþ

arayarak ya da bir iþte çalýþarak yaþamýný devam ettiriyor.
Ýktidarýmýzda emeklilerimizi
sefalete mahkum eden bu düzene son vereceðiz. En düþük
emekli aylýðýný asgari ücrete
eþitleyeceðiz. Emekli gelirlerinin artýrýlmasýnda sadece enflasyonu deðil ekonomik büyümeyi de dikkate alacaðýz.
Emeklilerin sendikal haklarýný kullanmasýnýn önündeki
engelleri kaldýracaðýz. Ýntibak
yasasýný derhal çýkartacaðýz.
Emeklilerimize verilen ikramiyeler de asgari ücret oranýnda
arttýracaðýz. Emeklilikte yaþa
takýlanlarýn sorunlarýný çözeceðiz.
(Abdulkadir Söylemez)

Çorum heyetine sýcak karþýlama
CHP Genel Baþkaný Kemal
Kýlýçdaroðlu'nun katýlýmý ile her
hafta düzenlenen Grup Toplantýsýna katýlmak ve bazý ziyaretlerde bulunma üzere Ankara'ya
çýkarma yapan Çorum Ýl ve Ýlçe
Örgütleri, CHP'li kurmaylar tarafýndan oldukça sýcak karþýlandý.
CHP Ýl Baþkaný Mehmet
Tahtasýz ve beraberindekiler,
Grup Toplantýsý öncesi ve sonrasý genel baþkan yardýmcýlarý,
parti meclis üyeleri ve milletvekilleri ile bir araya gelerek parti
çalýþmalarý ve siyasi gündemle
ilgili görüþ alýþveriþinde bulundu.
Çorum heyeti; Genel Baþkan Yardýmcýsý Veli Aðbaba,
Parti Meclis Üyesi ve Mersin
Milletvekili Ali Mahir Baþarýr,
Örgütlerden Sorumlu Genel
Baþkan Yardýmcýsý Oðuz Kaan
Salýcý, Grup Baþkan Vekili Özgür Özel, Genel Baþkan Yardýmcýsý Onursal Adýgüzel, CHP
Ekonomi Politikalarý ve Ýþveren
Örgütlerinden Sorumlu Genel
Baþkan Yardýmcýsý ve Parti
Sözcüsü Faik Öztrak, Genel
Baþkan Yardýmcýsý Gülizar Biçer Karaca, Afyon Milletvekili
Burcu Köksal, Bursa Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Orhan
Sarýbal, Ýstanbul Milletvekili
Akif Hamzaçebi, Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Genel
Baþkan Baþdanýþmaný ve Spor

Kurulu Baþkaný Kenan Nuhut
ve Ankara Ýl Baþkan Yardýmcýsý
Çorumlu hemþehrimiz Atilla Ilýman ile sohbet etme imkaný
buldu.
EKONOMÝ MASASI,
ÇORUM'DA SAHA
ÇALIÞMASI YAPACAK
CHP Ekonomi Masasý, 19
milletvekilinden oluþan bir heyetle önümüzdeki günlerde Çorum'u ziyaret ederek, geniþ
kapsamlý saha çalýþmasý yapacak.
CHP Genel Baþkaný Kemal
Kýlýçdaroðlu'nun haftalýk grup
toplantýsýna katýlan Çorum heyeti, Meclis bahçesinde Genel
Baþkan Yardýmcýsý Veli Aðbaba ve Parti Meclis Üyesi ve
Mersin Milletvekili Ali Mahir Baþarýr ile bir süre sohbet etti.
Aðbaba ve Baþarýr, önümüzdeki günlerde CHP Ekonomi Masasý olarak 19 milletvekilinin katýlýmý ile Çorum ve ilçelerinde geniþ kapsamlý bir saha
çalýþmasý yapacaklarýný, Çorum halkýný ve sivil toplum kuruluþlarýný dinleyeceklerini, sorunlarý yerinde tespit ederek iktidara geldiklerinde çözüm üreteceklerini söyledi.
Genel Baþkan Yardýmcýsý
Aðbaba ve Mersin Milletvekili
Baþarýr, parti yöneticilerinin
nezdinde tüm Çorum halkýna
da selamlarýný iletti.

Salýcý, Öbek Eðitiminin
Önemini Ve Sandýk Güvenliðini
Anlattý
Cumhuriyet Halk Partisi Örgütlerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Oðuz Kaan Salýcý, Çorum heyetini Genel Merkez binasýnda aðýrladý.
Çorum heyeti ile bir toplantý
yapan Salýcý, öbek eðitiminin
önemi, sandýk güvenliði, sandýk sorumlularýnýn belirlenmesi, ev ziyaretleri baþta olmak
üzere parti içi eðitimleri ve örgütlerin almasý gereken tedbirler hakkýnda bilgiler verdi.
Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz
ve Mecitözü Belediye Baþkaný
Veli Aylar'ýn da birer konuþma
yaparak seçimlerde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkýnda bilgi vermesinin ardýndan

Genel Baþkan Yardýmcýsý Salýcý, parti çalýþmalarýný deðerlendirdi.
Çorum'dan gelen katýlýmcýlarýn sorularýna da yanýt veren
Salýcý, seçimlerden zaferle çýkabilmek için gereken her türlü
tedbiri alacaklarýný vurguladý.
Salýcý, partililerin seçimlere
hazýrlýklý olmasýný isteyerek,
halkýn umudu CHP'nin ilk seçimlerde iktidara geleceðini dile getirdi.
ÖZGÜR ÖZEL
ÝLE ÝSTÝÞARE
Cumhuriyet Halk Partisi
Grup Baþkan Vekili Özgür
Özel, TBMM binasýnda Çorum
heyeti ile bir araya gelerek parti çalýþmalarýný ve seçim hazýrlýklarýný deðerlendirdi.
Ülke gündemini ve parti çalýþmalarýný deðerlendiren Özgür Özel, partinin kuruluþundan bu yana görev yapmýþ,
mücadeleye omuz vermiþ tüm
genel baþkanlarýn, parti kurmaylarýnýn hatýralarýný yaþattýklarýný anlatarak, partinin emektarlarýnýn fotoðraflarýnýn yer aldýðý aný köþesini tanýttý.
Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, yakýn ve sýcak ilgisi nedeniyle Grup Baþkanvekili Özgür
Özel'e teþekkür ederek, kendisini Çorum'a davet etti.
Özel ise önümüzdeki günlerde uygun bir program kapsamýnda Çorum'u ziyaret etmek istediðini bildirdi.

ONURSAL ADIGÜZEL
ÝLE GÜNDEM
DEÐERLENDÝRMESÝ
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Onursal
Adýgüzel, TBMM Halkla Ýliþkiler
binasýnda Çorum heyeti ile bir
araya gelerek parti çalýþmalarýný, gündemi ve seçim hazýrlýklarýný deðerlendirdi. Adýgüzel,
Çorumlularýn kalabalýk bir heyetle TBMM ve parti genel merkezini ziyaret etmesinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek, ülke gündemi hakkýnda
görüþlerini açýkladý, parti çalýþmalarý ve önümüzdeki aylarda
yapýlmasý beklenen seçimlerin
hazýrlýklarý hakkýnda deðerlendirmede bulundu.
Milletvekili Tufan Köse de

Çorumlu hemþehrileri ile bir
arada olmaktan mutluluk duyduðunu ifada etti.
Görüþme ve ziyaretlere; Ýl
Baþkaný Mehmet Tahtasýz ve
eþi Perinay Gazioðlu Tahtasýz,
Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz, Mecitözü Belediye Baþkaný Veli Aylar, Ýl-Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Ýl Gençlik Kollarý
Baþkaný Onur Topkül, Merkez
Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaný
Uður Eke, Merkez Ýlçe Kadýn
Kollarý Baþkaný Hanim Ergül, Ýl
Genel Meclisi Üyesi Ýlhami
Türksal, Alaca Ýlçe Baþkaný Ýsmail Çimen, Boðazkale Ýlçe
Baþkaný Mehmet Kurtcu, Ýskilip
Ýlçe Baþkaný Yusuf Var, Kargý
Ýlçe Baþkaný Hakan Çelik, Laçin Ýlçe Baþkaný Uður Türkmen, Mecitözü Ýlçe Baþkaný
Ahmet Bilgin, Oðuzlar Ýlçe Baþkaný Süleyman Þenol, Ortaköy
Ýlçe Baþkaný Rýfat Uzunca, Osmancýk Ýlçe Baþkaný Sadýk
Eker, Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ali
Erayhan, Dodurga Ýlçe Baþkaný
Mustafa Biçer ve Bayat Ýlçe
Baþkaný Metin Hýdýr ile bazý
parti temsilcileri katýldý.
Ýl Baþkaný Tahtasýz, yakýn ilgisi ve sýcak karþýlamalarý nedeniyle Genel Baþkan Yardýmcýlarý, Parti Meclis Üyeleri, milletvekilleri ve diðer parti yetkililerine teþekkür etti.
(Gizem Galatalý)

ALACA'DAKÝ
ÇALIÞMALAR
ELE ALINDI
Alaca Ýlçe Baþkaný Ýsmail Çimen ile Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Cemil Çetin, Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl
Baþkanlýðýný ziyaret etti.
Ýsmail Çimen ve Cemil
Çetin, Ýl Baþkanýmýz Mehmet Tahtasýz ile bir süre
sohbet etti. Ziyaret sýrasýnda parti çalýþmalarý ve gün-

demle ilgili görüþ alýþveriþinde bulunuldu.
Tahtasýz, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Çimen ve Çetin'e teþekkür etti.
Ziyarette; parti yöneticilerimiz Duran Arslan ve Celal Uysal da hazýr bulundu.
(Abdulkadir Söylemez)
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ÇAKÞIR OTUNUN
FAYDALARI

Dünya Çorumlular Konfederasyonu'nun resmi olarak
kuruluþu münasebeti ile kahvaltý programý düzenlendi.

Çorumlular Konfederasyonunun
kuruluþu duyuruldu
Dünya Çorumlular Konfederasyonunun resmi kuruluþu Ýstanbul'da düzenlenen törenle duyuruldu.
Üsküdar Belediye Baþkanlýðý ev sahipliðinde Valide
Sultan Gemisinde Dünya Çorumlular Konfederasyonu'nun 2 Haziran 2022 tarihinde resmi olarak kuruluþu
münasebeti ile kahvaltý programý düzenlendi.
Programa milletvekilleri, siyasetçiler, belediye baþkanlarý, iþ insanlarý, bürokratlar, sivil toplum kuruluþu
temsilcileri katýlým saðladý.
Dünya Çorumlular Konfederasyonu Genel Baþkaný
Metin Akkuþ, programda bir konuþma yaparak, tüm katýlýmcýlara yanlarýnda olduklarý için teþekkür etti.
Akkuþ, "Dünya Çorumlular Konfederasyonumuz
Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu, Mecitözü Dernekler Federasyonu, Kargý Dernekler Federasyonu olmak üzere üç tane Federasyonun katýlýmý ile kurulmuþtur. Tek amacýmýz dünyanýn Kültür Merkezi Çorum ilimize Çorumlu hemþehrilerimize en iyi þekilde faydalý olabilmek ve Çorum'un tarihi kültürel yapýsýný Çorum ilimizin merkezi ile birlikte ilçelerini Çorum Ýlimizin Sanayisini tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanýtabilmek için büyük
çaba sarf ediyoruz. Programýmýza katýlan tüm konuklarýmýza bize destek verenlere de çok teþekkür ediyorum"
þeklinde konuþtu.
(Haber Merkezi)

KARÝKATÜR YARIÞMASINDA
BÝR ÖDÜL DE ÇORUM’A
BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:09
05:07
12:49
16:48
20:22
22:10

TARiHTE BUGÜN
1917- Yunanistan Türkiye’ye savaþ ilan etti.
1932-Birinci Türk Tarih Kurultayý, Atatürk'ün
huzurunda Ankara Halkevi'nde toplandý.
1932- Keriman Halis, Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi.
1945- 15 Yunan mülteciyi öldüren iki kiþi, Ýzmir Saat Kulesi altýnda idam edildi.
1966- Antalyaspor kulübü kuruldu.
1972- Bülent Ecevit, CHP Genel Baþkaný
seçildi.
1992- Olimpiyat Oyunlarý kapsamýnda ilk
kez New York'ta düzenlenen Dünya Zekâ
Oyunlarý Þampiyona ve Kongresi'nde Türkiye
beþinci oldu.
1993- Sivas Madýmak Oteli yakýldý. Otelde
bulunan kiþilerden 37'si yanarak öldü.
2004- Aðrý'nýn Doðubeyazýt ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüðündeki depremde 18
kiþi öldü.
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Ýmtiyaz Sahibi: Mahmut

YIL: 5 / SAYI: 2142

Emin SÖYLEMEZ

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr

Ömer Faruk SÖYLEMEZ

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

Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

Ali Ceylani KOLAÇ

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

kep:
mahmutemin.soylemez@hs01.kep.tr

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

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

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

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

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

Muðla Büyükþehir Belediyesi
tarafýndan 'Yangýn' temasýyla düzenlenen 3'ncü Uluslararasý Karikatür Yarýþmasýnda dereceye
giren eser sahiplerine ödülleri
verildi. 18 yaþ altý ödülü ise Çorum'un oldu.
Muðla Büyükþehir Belediyesi
tarafýndan bu yýl 3'üncüsü düzenlenen uluslararasý karikatür
yarýþmasý yangýn temasýyla düzenlenirken, ödüle layýk görülen
eser sahiplerine düzenlenen törenle ödülleri verildi.
Türkan Saylan Çaðdaþ Yaþam Merkezinde düzenlenen
ödül törenine Muðla Büyükþehir
Belediye Baþkaný Dr. Osman
Gürün'ün Menteþe Belediye
Baþkaný Bahattin Gümüþ ve vatandaþlar katýldý.
Törende Muðla Büyükþehir
Belediyesi Basýn Yayýn ve Halkla
iliþkiler Daire Baþkaný Taner Yiðit, karikatür yarýþmasý ile ilgili
detaylý bilgiler verirken, ulusal ve
uluslararasý olmak üzere düzenledikleri sekiz yarýþmaya 5 bin
533 karikatürün katýldýðýný ve ellerinde çok geniþ bir sanat arþivi
olduðunu söyledi.
18 YAÞ ALTI ÖDÜLÜ
ÇORUM'A
Yangýn temasý ile düzenlenen
3. Uluslararasý Karikatür yarýþmasýnýn birincilik ödülünün Antalya'dan Kürþat Zaman kazandý. Ýranlý Safad Rafeei ikinci, Kocaeli'den Ahmet Özalp ise üçüncü oldu. Mansiyon dalýnda Hýrvatistan'dan Mojmir Mihatov birinci, Ýstanbul'dan Nuhsal Iþýn
ikinci, Bursa'dan Fatih Aksular
üçüncü oldu.
18 yaþ altý ödülünü ise Çorum'dan Hatice Uysal ve Sinop'tan Zeynep Türkmen kazandý.
Menteþe Belediye Baþkaný
Bahattin Gümüþ Muðla'da sanata ve sanatçýya büyük saygý duyulduðunu vurgulayarak "Karikatür yarýþmasýnýn temasýna baktýðýmýzda dünyanýn sorunlarý dile
getiriliyor. Bunu çok deðerli bulu-

Çakþýr otu; Doðu,Orta,Güney Anadolu bölgeleri ile Doðu
Akdeniz'de yetiþtirilmektedir. Ortalama boylarý 2 metreyi bulan sarý renkli çiçekleri olan bir bitkidir.
ÇAKÞIR OTUNUN FAYDALARI
- Güçlü bir afrodizyak olan bu bitki cinsel gücü ve isteði arttýrýr.
- Sperm sayýsýný ve hareketini
arttýrýr.
- Astým ve Bronþite karþý etkilidir.
- Kaslarý kuvvetlendirir ve kas aðrýlarýný giderir.
- Sinirleri yatýþtýrýr sakinleþtirir.
- Bayanlarda doðurganlýðý ve ikiz
gebe kalma olasýlýðýný arttýrýr.
Çakþýr otunun faydalarý,cinsel isteksizlik ve kas aðýrýlarýnda etkilidir.
Erkekler çakþýrýn erkeðini,bayanlar
ise diþi otunu kullanmalýdýr.
ÇAKÞIR OTUNDAN
ÇAY NASIL YAPILIR?
Çakþýr otunun faydalarýndan yaralanmak için 1 su bardaðý kadar sýcak suyun içerisine 1 çay kaþýðý çakþýr otu köküyle birlikte konularak kullanýma hazýrlanýr.
ÇAKÞIR MACUNU
NASIL YAPILIR ?
Çakþýr otunun faydalarýndan bir
diðeri çakþýr macunu, çakþýr otunun
tozu her gün bal ile karýþtýrýlýp yenilmeli, bir seferden fazla kullanýlmamalý,kahvaltýlardan ve hafif yemeklerden sonra yenilmelidir.

DARI OTU
NEDÝR?

yorum. Emekleri için Muðla Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz
Dr. Osman Gürün'e teþekkür
ederim" dedi.
Muðla Büyükþehir Belediye
Baþkaný Dr. Osman Gürün, karikatürün sanatýn gücünü kullanarak toplumdaki sorunlarý dile getirmek, yöneticileri ikaz etmek ve
toplumun geliþmesini saðlamak
için önemli bir enstrüman olduðunu vurguladý. Gürün, "Öncelikle çok titiz bir þekilde eserleri deðerlendiren jüri üyelerimize çok
teþekkürler. Biz karikatür yarýþmamýzý Uluslararasý boyuta taþýrken bu boyuttaki problemleri
ve tüm dünyayý ilgilendiren konularý belirleye çalýþýyoruz. Önce
göç sonra Covid-19 ve Marmaris
yangýný yaþadýðýmýz için farkýndalýk oluþturmak amacýyla yangýn konusunu belirledik. Toplumsal hassasiyeti arttýrmak için bu
konuyu belirledik ancak tekrar
yangýnla karþýlaþtýk ve ciðerlerimiz yine yandý. Karikatür özellikle toplumun sorunlarýn, çeliþkilerin, maðdurlarýn ve yönetimsel
zafiyetlerin arttýðý dönemlerde

karikatürlerin ve karikatüristlerin
ön plana çýkmasý gerekir. Ancak
üzülerek söylüyorum karikatüritler medyada yer alamýyor. Ürettiklerini sergileyemiyorlar. Bu çok
acý bir olay. Çünkü sanatçý toplumda ki iyi ve özellikle kötü
olaylarý yöneticilere mesajlar vererek aracýlýk yapar. Eðer sanatçýlarýmýz bu mesajý veremiyorsa
o zaman toplumun önemli bir eksiði vardýr. Toplumu aydýnlatmasý
gereken sanatçýlarýmýz bunu yapamýyorsa görevlerini yerine getiremiyor demektir. 15-20 sene
önce yöneticilere yapýlan eleþtiriler o yöneticiler tarafýndan beðeniyle karþýlanýr, eser sahibine teþekkür edilirdi. Bu, toplumumuzun geldiði noktayý gösteriyor.
Umarým sanatçýlarýn gerekli
eleþtirileri yapabildiði, topluma
mesajlarýný verebildiði duruma
tekrar gelebiliriz" dedi.
Konuþmalarýnda ardýndan
ödül töreni yapýlýrken birinciliði
kazanan Kürþat Zaman, ödülünü
Muðla büyükþehir belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün'den aldý.
(ÝHA)

Darý otu buðdaygillerin gelen ve
buðday gibi besin maddesi olarak
kullanýlan bir bitki çeþididir. Genellikle 30 ile 100 cm uzayabilen darý otlarý oldukça dayanýklý bir bitkidir. Ülkemizde Güneydoðu, Marmara, Ýç Anadolu, Karadeniz, Ege ve Doðu Anadolu bölgelerinde yetiþmektedir. Daha çok gýda ihtiyaçlarýmýzýn karþýlanmasý adýna kullanýlmaktadýr. Van gölü kýyýlarýnda ve Hakkari bölgelerinde darý türlerinden biri olan cin darý
çeþidi yetiþtirilmektedir.
Bu darý otu deðirmende öðütülerek taþtan geçirilir ve kavularýndan
ayrýlýr. Tane kýsmý süt ve ayran ile karýþtýrýldýðýnda bir nevi ekmek elde
edilir ayný zamanda bozanýn ham
maddesi olarak kullanýlýr.
Darý otunun en yaygýn kullaným
alaný bozadýr. Boza içeriðindeki vitamin ve mineral kaynaklarý ham maddesi olan darý otundan almaktadýr.
Ülkemizde en çok darý otu yetiþtirilen iller arasýnda ise Zonguldak,
Urfa, Aydýn, Diyarbakýr, Bitlis, Muðla, Siirt, Adýyaman ve Hatay gelmektedir.
DARI OTU FAYDALARI
- Zihin yorgunluklarýna ve uyuþmalarýna oldukça faydalýdýr.
- Vücut üzerinde organlarýn etkileþimini saðlayan sinir sistemlerini
kuvvetlenmesini saðlar.
- Hamile bayanlar için oldukça
yarayýþlý ve saðlýklýdýr.
Darý otundan un elde edilecek
kullanýlabilmektedir. Ayrýca darý otu
taneleri çeþitli hayvanlarda özellikle
kuþlarda yem olarak da kullanýlmaktadýr. Yalnýz hayvanlara taze olarak
verilmesi hayvanlarda zehirlenmelere sebebiyet vermektedirler. Bu nedenle bir kaç hafta bekletildikten
sonra yem olarak verilmelidir.
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ÖNCELiK MALi
DiSiPLiNi SAÐLAMAK
Çorum FK Baþkaný
Oðuzhan Yalçýn
yeni sezon ile ilgili
düþüncelerini
gazetemize açýkladý:

Yeni sezonun ana hedefini mali disiplini saðlamak olan belirleyen Çorum FK
sponsor arayýþlarýný da sürdürüyor. Temmuz ayýnýn ortasýnda yeni sezon hazýrlýklarý için kampa girmeyi planlayan Kýrmýzý-Siyahlýlar kamp öncesi teknik
direktörünü belirleyip kampa yeni teknik direktörü ile baþlamak istiyor.
Murat Yýldýrým'ýn satýn aldýðý ve Oðuzhan Yalçýn
baþkanlýðýnda yeni bir sayfa Çorum FK yaklaþan sezon öncesini hazýrlýklarýný tam gaz sürdürüyor.
Gazetemize konuþan Kulüp Baþkaný
Oðuzhan Yalçýn 2022-2023 sezonu hedeflerini açýkladý.

Çorum FK Baþkaný
Oðuzhan Yalçýn

ÖNCELÝK MALÝ DÝSÝPLÝN
Yeni sezon hedeflerinin baþýnda
"bütçeyi dengede tutmak" olduðunu
bir kez daha vurgulayan
Yalçýn, mali disiplin içinde sezonu bitirmek istediklerinin altýný çizdi.
Sponsor arayýþlarýnýn
da yoðun bir þekilde sürdüðünü ve destek ziyaretlerine devam ettiðini dile

getiren Yalçýn öte yandan kadro ile ilgili de açýklamalarda bulundu.
"TRANSFERDE ACELE YOK"
Takýmda dört kaleci, iki sað bek, iki sol bek, dört stoper, üç kenar oyuncusu ve dört orta saha oyuncusunun
yaný sýra forvetlerinin de olduðunu hatýrlatan Yalçýn
"Kadromuz yerinde, transfer ile ilgili acelemiz yok" dedi.
"KAMPA HOCA ÝLE GÝRECEÐÝZ"
Yeni sezon hazýrlýklarýna temmuzun ortasýnda baþlamayý planlayan Kýrmýzý-Siyahlýlar, yeni teknik direktörünü temmuz 15'ten önce belirleyeceðini ve kampa yeni teknik direktörü ile baþlayacaðýný da açýkladý.
2022-2023 sezonunda Beyaz Grupta mücadele
edecek olan Kýrmýzý-Siyahlýlarýn baþkaný grup ile ilgili
de "Hayýrlý uðurlu olsun" açýklamasýnda bulundu.
(Abdulkadir Söylemez)

Yeni formayý taraftar seçecek
Yeni sezon için Nike firmasý ile anlaþan Çorum FK yeni forma heyecaný yaþýyor.
2022-2023 futbol sezonunda takýmýn giyeceði formalarý taraftara seçtirme kararý alan Çorum
FK üç farklý formayý taraftarýnýn beðenisine sundu. Taraftar dört gün içinde beðendiði formanýn
numarasýný yorum olarak yazarak oy kullanabilecek.
Konu ile ilgili açýklama yapan Çorum FK, Instagram sayfasýndan yaptýðý paylaþýmda þu ifadelere yer verdi:
Yeni sezon formalarýmýzý, takýmýmýzýn gerçek sahipleri olan büyük Çorum FK taraftarý seçiyor. 2022-2023 Futbol Sezonunda takýmýmýz
giyeceði formalarý belirlemek sizin elinizde. Dört
gün boyunca resmi Ýnstagram hesabýmýzdan
paylaþýlacak olan forma seçeneklerimizde yorum kýsmýna rakam belirtmeniz yeterlidir.
(Abdulkadir Söylemez)

Batuhan ile
yollar ayrýldý
Çorum FK, Batuhan Er ile yollarýn ayrýldýðýný duyurdu.
Kýrmýzý-Siyahlýlara sezon baþýnda Kocaelispor'dan transfer olan zaman zaman
11'de zaman zaman ise sonradan oyuna
dahil olarak Çorum FK'nin altý golüne katkýda bulunan Batuhan ile yollar ayrýldý.
Sezon boyunda bin 400 dakika görev
yapan golcü oyuncu ile ilgili açýklama yapan Çorum FK "Profesyonel futbolcularýmýzdan Batuhan Er ile bugün itibariyle yollarýmýz ayrýlmýþtýr. Kendisine kulübümüze
vermiþ olduðu katkýlarýndan dolayý teþekkür eder, bundan sonraki yaþamýnda baþarýlar dileriz" ifadelerini kullandý.
(Abdulkadir Söylemez)

Sentetik futbol sahalarý açýlýþa hazýr
Çorum Belediyesi tarafýndan þehrin 2 farklý
noktasýna yapýlan nizami sentetik futbol sahasý
açýlýþa hazýr hale geldi. Ýki adet futbol sahasý yakýn zamanda amatör spor kulüplerinin hizmetine
sunulacak.
Çorum Belediyesi'nin spora yönelik yatýrýmlarý arasýnda yer alan nizami sentetik sahalarda
artýk sona gelindi. Biri Park ve Bahçeler Müdür-

lüðü arkasýnda, diðeri de Ýskilip Yolu üzerinde olmak üzere 2 adet nizami sentetik saha, açýlýþ
için gün sayýyor.
Tribünleri, kulüp odalarý ve soyunma odalarý
ile birlikte açýlýþa hazýr hale gelen sentetik sahalar Çorum Belediyesi tarafýndan amatör spor kulüplerinin hizmetine sunulacak.
(Abdulkadir Söylemez)

Kýrmýzý-Siyahlýlar
Nike ile anlaþtý
Çorum FK, Nike ile anlaþtýðýný duyurdu.
Kýrmýzý-Siyahlýlarýn yeni sezonda maç formalarý ve antrenman ürünleri Nike tarafýndan
saðlanacak.
Anlaþma ile ilgili kulüpten yapýlan açýklamada "2022-2023 Futbol Sezonunda ürün tedarikçisi olarak global spor markasý 'NIKE' ile
anlaþma saðlamýþ bulunmaktayýz. Bu süreçte maç formalarýmýz ve antrenman ürünlerimiz 'NIKE' tarafýndan saðlanacaktýr. Büyük
bir heyecanla beklenen yeni sezon 'NIKE' formalarýmýz ilerleyen günlerde sosyal medya
hesaplarýmýzdan yayýnlanacaktýr" denildi.
(Abdulkadir Söylemez)

Genç pehlivanlar Kýrkpýnar'a
katýlmak için yola çýktýlar
Dünyanýn en eski güreþ festivali
olarak kabul edilen 661. Tarihi Kýrkpýnar Yaðlý Güreþleri, 1-3 Temmuz
2022 tarihleri arasýnda Edirne'de
düzenlenecek. Sungurlulu güreþçiler, Edirne Sarayiçi Er Meydaný'nda
gerçekleþecek Kýrkpýnar Yaðlý Güreþleri için yolla çýktýlar.
Minik pehlivanlarýn kol baðlamasýyla gelenek 661. kez tekrarlanacak. 2 Temmuz Cumartesi günü
baþpehlivanlarýn da aralarýnda olduðu güreþler devam edecek. Güreþ
aðasýnýn seçileceði, çeþitli boylarda
müsabakalarýn yapýlacaðý ve Türkiye'nin baþpehlivanýnýn belirleneceði

3 Temmuz Pazar günü Tarihi Kýrkpýnar Yaðlý Güreþleri renkli görüntülere sahne olacak.
Çorum'un sungurlu Ýlçesi'nden
de Minik 1-2, teþvik 1-2 ve tozkoparan olmak üzere toplamda 16 güreþçi ile müsabakalara katýlým saðlayacak olan güreþçiler, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'in
destekleri ile dün akþam saatlerinde
ilçeden ayrýldý. Yola çýkmadan önce
ortak bir mesaj veren genç pehlivanlar, amaçlarýnýn öncelikle Sungurlu'nun adýný Tarihi Kýrkpýnar er meydanýna yakýþýr þekilde temsil etmek
olduðunu ifade ettiler.
(ÝHA)

BUGÜN
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Aþgýn'dan emeklilere

sürpriz kutlama
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, "30
Haziran Emekliler Günü"nü unutmadý. Çorum
Belediyesi tarafýndan Güngörmüþler Sosyal Tesisleri'nde, Emekliler Günü'ne özel program gerçekleþtirildi.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn
talimatýyla Güngörmüþler Sosyal Tesisleri'nde
emeklilere sürpriz program hazýrlandý. Güngörmüþler Sosyal Tesisi'ne gelen emeklilere ücretsiz çay ve çeþitli ikramlarda bulunuldu.
Müzik eþliðinde gerçekleþen programa Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn da katýldý.
Emekliler Derneði yöneticilerini aðýrlayan Baþkan Aþgýn, gül takdim ederek tesisteki herkesin
gününü kutladý.
Baþkan Aþgýn yaptýðý konuþmada emeklilerin bu þehre büyük hizmetler verdiðini belirterek,
þehrimizin geliþmesine ve kalkýnmasýna büyük
katkýlarda bulunan emeklileri unutmadýklarýný ve
onlardan devraldýklarý hizmet bayraðýný daha
yukarýlara taþýmak için gayret göstereceklerini
vurguladý.
Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý da,
Emekliler Günü'nde kendiler unutmayan Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a teþekkür etti.
Programa katýlan emekliler ve Güngörmüþler Sosyal Tesisleri'nin müdavimleri de Çorum
Web TV aracýlýðýyla Baþkan Aþgýn'a teþekkür etti.
(Haber Merkezi)

Çorum'da dronlu
trafik denetimi
Çorum'da yaklaþan kurban
bayramý öncesi dronlu trafik
denetimi yapýldý.
Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü ekiplerince Ýnönü Caddesi üzerinde yapýlan uygulamada 98 araç denetlendi. Denetimler sonunda bir araca mua-

yanesi olmadýðý, bir sürücüye
ehliyetsizlikten, 2 motosiklet
sürücüsüne kask kullanmamak
ve 3 sürücüye ise kýrmýzý ýþýk
kuralýný ihlal etmekten iþlem yapýlýrken, bir araç ise trafikten
men edildi, 5 bin 543 TL'lik idari para cezasý uygulandý. (ÝHA)

Sanat ile iyileþiyorlar

Türkiye'de ve dünyada
uzun yýllardýr uygulanan Sanatla Terapi, bilinç dýþýndaki olumsuz duygularý ve takýntýlarý açýða çýkararak kiþiyi rahatlatýyor
ve bu duygulardan kurtulmasýný saðlýyor. Sanatla Terapi uygulayýcýlarýndan Gülpembe Yakýn ilginin her geçen gün arttýðý
yöntemle ilgili önemli bilgiler
verdi.
Sanatla Terapi; psikologlar,
hemþireler, tiyatro sanatçýlarý,
resim ve müzik öðretmenleri gibi farklý meslek gruplarýndan
uzmanlarýn, bu alanda özel bir
eðitim aldýktan sonra uyguladýklarý bir yöntem.
Sanatla terapi uygulamalarý
hakkýnda bilgi veren Yakýn Sanat'ýn kurucusu ve resim öðretmeni Gülpembe Yakýn, sanatla
terapinin danýþanlarýn, iç dünyalarýný ve bilinç dýþýný daha rahat ifade etmelerini ve olumsuz
duygusal yüklerinden kurtulmalarýný saðladýðýný söyledi.
Sanatla Terapi uygulamalarýnda; resim, müzik, heykel, tiyatro, drama ve hikaye gibi sanat unsurlarýnýn kullanýldýðýný
kaydeden Yakýn, katýlýmcýlarýn

o sanat dalý ile ilgili bir yeteneðinin olmasý gerekmediðini Resim eðitimleri verirken sanatýn
iyileþtirici gücünün farkýna vardýðýný belirten Gülpembe Yakýn, 400 saatlik "Sanatla Terapi
ve Yaratýcýlýk" eðitimini tez yaparak bitirmesinin ardýndan
2016 yýlýnda sanatla terapi uygulamalarýna baþladýðýný ifade
etti. Sanatla Terapi eðitimlerinin, bu alanda kendini geliþtirmiþ psikologlar tarafýndan kurulan merkezlerde verildiðini
kaydeden Yakýn, eðitimlere
psikolog ve akademisyenlerin
yaný sýra farklý sanat dallarýndan uzmanlarýn da katýldýðýný
kaydetti. Gülpembe Yakýn Sanatla Terapi uygulamalarýyla ilgili þu bilgileri verdi:

"ÝÇÝMÝZDE
BÝRÝKTÝRDÝÐÝMÝZ
OLUMSUZ DUYGULAR
BÝZE YÜK OLUYOR"
"Birçok duyguyu içimizde
bastýrýyoruz. Babamýza, eþimize, öðretmenimize kýzabiliyoruz. Ve sesimizi çýkaramayýp
hep bunu içimize atýyoruz. Ýçimize attýðýmýz þeyler zamanla

birikiyor. Bunlarý hem duygu
olarak hem de eylem olarak
ifade etmedikçe, bize rahatsýzlýk vermeye baþlýyor. Biz bunun
neden rahatsýzlýk verdiðinin de
farkýna varmýyoruz. Sanatla terapi; bu bastýrdýðýmýz duygularý
sanatýn her hangi bir alanýyla;
dýþa vurmamýzý, ifade etmemizi saðlýyor.

KÝÞÝ KENDÝNÝ
SANATLA DAHA
RAHAT ÝFADE EDÝYOR
Sanat dallarýnýn sanatla terapide kullanýlmasýna yönelik
teknikler var. Sinemada filmlerini yorumlama, yaptýðý resimleri yorumlama, ritim tutma,
enstrüman seçme, müzik parçasý dinleyip yorumlama gibi.
Kiþinin resim üzerinden konuþmasý, müzik üzerinden konuþmasý, hikaye üzerinden konuþmasý ve kendini ifade etmesi daha rahat oluyor. Kiþi kendi
içinden geleni sanat aracýlýðýyla ortaya çýkarýyor. Duygularýný
bazen bir sesle, bir ritimle, bazen çizdiði ya da yorumladýðý
bir resimle, hikayeyle, filmle ortaya koyuyor. Ýç dünyasýnda

neler olup bittiðini görüyoruz.
Sanat aracýlýðýyla aramýzda bir
köprü oluþuyor. Hem kiþinin
kendi içindekileri sanatla ifade
etme þekli hem de etrafýndakilerin onu hissediþ biçimi üzerinden kendisine sorular soruyoruz. Etkinlik süresince sorduðumuz sorular ve onun verdiði
cevaplar kendindekini fark etmesini, içindekini dýþa vurmasýný; rahatlamasýný ve yüklerinden kurtulmasýný saðlýyor.
ÝLETÝÞÝM BECERÝLERÝNÝ
ARTIRIYOR
Sanat terapisi ile 'Hayýr diyememek' gibi, 'Baþkasýnýn
kendi sýnýrlarýna girdiðinde kötü hissetmesi' gibi kendisini rahatsýz eden durumlarý fark ediyor. Tekrar bu tür durumlarla
karþýlaþtýðýnda kendini ifade
edebiliyor. Söyleyebilme becerisi kazanýyor. Korumalý bir ortamda hayatýn provasýný yapýyor, böylece iletiþim becerileri
artýyor, duygularýný daha iyi ifade edebiliyor.
Sanat terapisi bireysel olarak da grup terapisi olarak da
uygulanabiliyor. Grup çalýþmasýnda kimse kimseye karýþmýyor. Söz kesme, araya girme

yok. Sözü kesilmediði, öðüt verilmediði için kiþi kendinin yargýlanmadýðýný düþünüyor, duygularýný daha rahat ortaya koyuyor. Sanatýn ve yaratýcýlýðýn
kendiliðinden iyileþtirici bir gücü var. Sanatla terapi sýrasýnda
verilen yönergeler kiþinin kendi
içindeki yaratýcýlýðý da ortaya
çýkarýyor.
RAHATSIZ OLDUÐUNUZ
DUYGULARI ORTAYA
ÇIKARIYOR
Sanatla terapi her yaþtan
insana uygulanabiliyor. Ruhunda bir rahatsýzlýk hissedenler

sanatla terapiden yararlanabiliyorlar. Diðer yandan hiçbir rahatsýzlýk hissetmeyen kiþiler de
bu uygulamalara katýlýyor. Bazen sanatla terapi; kendinde
hiçbir rahatsýzlýk hissetmeyen
kiþilerin, kendilerini nelerin rahatsýz ettiðini fark etmelerini
saðlayarak bunlarý düzeltmelerine yardýmcý oluyor.
Kiþinin kendi içindeki bir þeyi fark etmesi, dönüþümün olabilmesi açýsýndan sanatla terapi uygulamalarý genellikle haftada bir olmak üzere 10-12 oturum þeklinde uygulanýyor.
(Haber Merkezi)

