'104 temel eðitim
okulu yeni eðitim
yýlýna yetiþecek'
Ýl Milli Eðitim Müdürü Abdullah Kodek,
"Temel Eðitimde 10 Bin Okul Projesi" için Türkiye genelinde dezavantajlý 10 bin ilk ve ortaokulu seçilirken,
Çorum'da 104 temel eðitim okulunun proje kapsamýnda yer aldýðýný söyledi. 6’DA

Kocaeli karþýsýnda
MAÐLUBiYET 0- 2
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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1 TL

2022-2023 futbol sezonu için hazýrlýklarýný sürdüren Çorum
Futbol Kulübü, Kocaliespor ile karþýlaþtý. Karþýlaþmayý
Çorum FK, 2-0 maðlubiyetle tamamladý. 7’DE
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Tarihin en kalabalýk
mitingini gerçekleþtirdik

Numan Kurtulmuþ
Çorum’a uðradý
Tokat'taki programýna giden AK Parti Genel
Baþkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuþ,
yol üstünde uðradýðý Çorum'da Vali Mustafa
Çiftçi, Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali
Osman Öztürk, AK Parti Ýl Baþkaný Av.
Yusuf Ahlatcý, Merkez Ýlçe Baþkaný Erhan
Akar tarafýndan karþýlandý. 8’DE

AK Parti
Çorum Ýl Baþkaný
Av. Yusuf Ahlatcý:

AK Parti Ýl Teþkilatý,
Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn katýldýðý,
50 bin vatandaþýn takip ettiði miting
sonrasý bir toplantý yaptý. Toplantýda
hem Çorum halkýna hem de teþkilat
mensuplarýna teþekkür edildi.

14 yaþýndaki
çocuktan iki
gündür haber
alýnamýyor!

AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý,
partisinin Ýl Baþkanlýðý'nda düzenlenen programda, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýldýðý mitingin düzenlenmesinde katký
saðlayanlara teþekkür etti. Toplantýda bir konuþma yapan AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ý Çorum'da aðýrlamanýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. 4’TE

Geçtiðimiz Salý günü
evinden çýkan 14 yaþýndaki Osman'dan iki
gündür haber alýnamýyor. Polise haber veren ailesi çocuklarýnýn
bulunmasý için adeta
seferber oldu. 2’DE

BEDESTEN

Tarihi saat kulesi
restore edilecek
Kaymakam Edip Bey tarafýndan 1891 yýlýnda Sungurlu Ýlçesi'nde Þakir Usta'ya yaptýrýlan ve 2008 yýlýnda restore edilen 131 yýllýk
olan saat kulesi, yýkýlma tehlike oluþturmaya
baþlayýnca restorasyon için gerekli çalýþmalar baþlatýldý. Ankara Rölöve ve Anýtlar Müdürlüðü ekibi ve yüklenici firma Sungurlu
Saat Kulesi'nde incelemelerde bulunmak
için ilçeye geldi. 8’DE

Ýnanç Penceresinden
YILSONU BiTiYOR!

Kaçak içki ve
yasaklanan cinsel
içerikli ürünler
ele geçirildi

Recep Tayyip Erdoðan Caddesi üzerinde 12 bin 500 metrekare alan
üzerine inþa edilen Bedesten ve Yeraltý Otoparký inþaatýnýn yüzde 56'lýk
kýsmý tamamlandý. Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Bedesten
Projesi içerisinde yer alan 2 katlý, 221 araçlýk yer altý otoparkýnýn bölgedeki otopark ihtiyacý önemli ölçüde cevap vereceðini söyleyerek yýlsonu
itibarýyla yapým iþinin tamamlanacaðýný söyledi. 8’DE

TEVHÝD ve ÞEHADET
- YAZISI 2’DE

ÇORUM'DA
BÝR KÝLÝSE: SURP
GEVORGERMENÝ
KÝLÝSESÝ -3- YAZISI 4’TE

Ahmet Peker

YAÞLI
POPÜLASYON ÝÇÝN
FONKSÝYONEL
ANTRENMAN

Çorum Emniyet Müdürlüðü, bir iþ yerine
yaptýðý operasyonda
21 þiþe gümrük kaçaðý viski, 52 adet kullanýlmasý yakalanan
cinsel içerikli ürün ele
geçirdi. 8’DE

BELEDÝYEDEN BÝR ÝLÇEYE
DAHA ASFALT DESTEÐÝ 2’DE

Sümeyra ÖZDOÐAN

Fýtness Eðitmeni ve
Saðlýklý Yaþam Koçu

Abdullah BAL

- YAZISI 7’DE

ET VE SÜT KURUMU GENEL
MÜDÜRÜ ÇORUM’DA 2’DE

'HASTANEYE GÝDEN HASTALARI
SEKRETERLER OYALIYOR' 5’TE

ÇORUM BELEDÝYESÝ 77
PERSONEL ALACAK 8’DE
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Ýnanç Penceresinden

Sümeyra ÖZDOÐAN

TEVHÝD ve ÞEHADET

14 yaþýndaki
çocuktan iki gündür
haber alýnamýyor!
Çorum'da kaybolan 14 yaþýndaki Kayýs
Osman'dan iki gündür haber alýnamýyor.
Geçtiðimiz Salý günü evinden çýkan 14
yaþýndaki Osman'dan iki gündür haber alýnamýyor. Polise haber veren ailesi çocuklarýnýn bulunmasý için adeta seferber oldu.
Osmancýk Caddesi Toprak Sanayi Ýlkokulu civarýnda kaybolan Osman'ýn fotoðrafta görülen kýyafetle dýþarý çýktýðý bildirildi.
Gören veya duyanlarýn aileye, 0530 566
68 21 nolu telefon numarasýndan ulaþabileceði bildirildi.
(Çaðrý Uzun)

Bir kelime düþünün; kiþiyi mümin ve Müslüman eylesin. Bir söz düþünün; bizleri kula kul
olmaktan kurtarýp sadece Allah'a kul yapsýn.
Bir cümle düþünün; hayatýmýzýn anlamýný, yaratýlýþýmýzýn gayesini ifade etsin. Bir söz düþünün ki; insanýn ahiretini ve ebedi hayatýný kurtarsýn... Ýþte bu söz, iþte bu cümle; Kelime-i
Tevhit ve Þehadettir.
Kelime- i Tevhid ki; " La ilahe illallah MuhammedînRasulullah " Anlamý: Allahtan baþka
ilah yoktur, Muhammed onun Resulüdür.
Kelime-i Þehadet ki; " Eþhedü en la ilahe illallah ve eþhedüenneMuhammedenabdühu ve
Rasulüh " Anlamý: " Þehadet ederim ki Allah'tan baþka ilah yoktur. Ve yine þehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür "
Baþka bir ifade ile " Ben Allah'tan baþka hiçbir
ilah olmadýðýna Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduðuna inanýr ve tanýklýk ederim " demektir. Þehadet söylemek kalbiyle tasdik etmek, Müslüman olmak için temel þarttýr. Bu,
imanýn özüdür.
Ýslam'a giriþin temel þartý olan þehadet cümlesi Tevhid-i ve Hz. Muhammed'in Peygamberliðini ifade eder. Ýslam dinine giriþ sözleþmesi
olarak kabul gören, Ýslam'ýn özünü oluþturan
kelime i þehadet, iki temel üzerine kurulmuþtur.
Kelime i þehadetin birinci kýsmý olan " Eþhedü
en la ilahe illallah, " sadece Allah'a kul olunmasý, kula kulluk edilmemesi, Allah'tan baþka kimseye boyun eðilmemesi anlamýna gelir. Bu söz
öyle bereketli bir anlam içerir ki, her muhtaç
aradýðýný onda bulur. Diðer ikinci kýsmý ise " ve
eþheduenneMuhammedenabduhu ve Resulüh

" Ýslam Peygamberi Hz. Muhammed (sav)'in
Peygamberliðini kabul edip ve tasdik etmekdir.
Bu söz; Allah bizleri yarattý ve baþýboþ býrakmadý, rýzasýna uygun bir hayatý nasýl yaþayacaðýmýzý öðretmek için bizleri önemsedi, elçiler
gönderdi. Bizleri son Peygamber Muhammed
Mustafa'ya ümmet olmakla þereflendirdi. Bizler,
Kur'ân ile birlikte Peygamberimizin sünnetine
ve rehberliðine tabi olacaðýz diye söz vermek
demektir. Unutulmamalýdýr ki; Kelime i þehadet
ilk ve ikinci kýsmýyla bir bütündür.
Þüphesiz ki, sözlerin en güzeli Allah'ýn varlýðýný ve birliðini anlatan ve her Peygamber'in
tebliði ve temel hareket noktasý " Lâ ilahe illallah" tevhididir. Kelime i tevhid birleþtirme,
birleme demektir. Tüm semavî dinlerin ortak
inanç esaslarýnýn temelini teþkil eder. Allah Tealanýn göndermiþ olduðu elçilerinin tümüne
vahyettiði ve insanlara teblið edilmesini istediði en önemli husus tevhid inancýnýn esasýný
teþkil eden bu kutsal kelimedir.Arþý alem üzerinde de yazýlý bulunan bu mübarek ve kutsal
kelimeyi, manasýný, amacýný idrak içinde gönül topraðýna ebediyet tohumu olarak atmak,
ilim ve irfan suyuyla sulamak, kökü derinlerde,
dallarý göðe yükselmiþ her an meyve veren bir
aðaç gibi feyizli kýlmak, Allaha dosdoðru iman
eden kimsenin tek amacý olmalýdýr. Çünkü
kalpte yeþeren Kelime-itevhid aðacý imaný
oluþturur. Ýbadetler, hayýrlar, iyilikler ve güzel
ahlak bu aðacýn aralýksýz verdiði meyvelerdir.Her zaman meyve vermesinden maksatsa,
kulun gece-gündüz Allah'ý zikretmesidir.Hayatýmýzýn devamý için içtiðimiz su, hava, nefes

ne kadar önemli ise, manevî hayatýmýz içinde
Lâ ilahe illallah kelime- i tevhid de onun kadar,
ondan daha fazla ehemmiyet arz eder.Nitekim
Peygamberimiz þöyle buyurmaktadýr:
"La ilahe illallah sözü cennetin anahtarýdýr."
Ýlk söz olarak çocuklarýnýza güzel bir þekilde "La ilahe illallah..." demeyi öðretiniz.
"Kim samimiyetle Allah'tan baþka ilah olmadýðýna ve Muhammed'in Allah'ýn elçisi olduðuna þehadet ederse, Allah ona cehennemi haram kýlar. " (Müslim)
Üzülerek Ýfade ediyorum ki! Sosyal medyada spiker rastgele vatandaþlara soruyor: Þehadetin anlamýný biliyor musunuz? Cevaplarýn
içinde doðru olanlarda vardý ama önemli olan
çoðunluðun bilmemesiydi. Kimi anlamýný bilmiyor, kimi Peygambere salavat diyor, kimi unuttum,kimi okulda öðretmediler, kimi beþ vakit
namazdýr...diyor.Günde beþ vakit okunan
ezanda da tekrarlanan bu cümleyi sanki ilk kez
duyuyorlar gibi...Yani içler acýsýydý halimiz.
Kelime i þehadet Ýslam'ý bir bütün olarak kabullenme ve yaþama sözleþmesidir. Müslüman'dan beklenen de bu sözleþmenin gereklerini yerine getirmesi ve dünyada ahiret yurdu
cennetini kazanmaya çalýþmasýdýr. Kelime-i
Tevhid, þehadeti söyleyen ve bunun gereklerini hem ibadet hem ahlak boyutuyla hayatýna
aktaran birMüslüman, þehadeti ile imanýn tadýný tatmýþ olupahirette de mahzun olmayacaktýr.
Ne kadar güzel söylemiþ Mehmet Akif Ersoy; "Ýmandýr o cevher ki, ilahi ne büyüktür!
Ýmansýz olan paslý yürek,sîne de yüktür! "
Selam ve dua ile...

Et ve Süt Kurumu Genel
Müdürü Kayhan Çorum'da
Tarým ve Orman Bakanlýðý Et ve Süt Kurumu
Genel Müdürü Mustafa Kayhan, Çorum'a geldi.
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa
Kayhan, Çorum'da Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri
Birliði'ni ziyaret etti. Burada Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Lemzi Çöplü, Tarým ve Orman Ýl Müdürü Orhan Sarý, Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Yýlmaz Kaya ve Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Baþkaný Ahmet Pehlivan ile bir
araya gelen Mustafa Kayhan, et ve süt üretimiyle ilgili bilgiler aldý. Genel Müdür Kayhan, Çorum'da uygulanacak bütün projeleri destekleyeceklerini, Çorum'un giriþimci ruhunu bildiklerini,
bunlardan dolayý her projenin baþarý ile uygulanabileceðini belirtti.
Birlik çalýþmalarý hakkýnda bilgi alan Kayhan,
yakýn zamanda Çorum'da oda ve birliklerle bir
toplantý yapacaklarýný da söyledi. (Fatih Yýldýrým)

Alaca'da 'kaynakçý
geliþtirme' eðitimi
Alaca Belediyesi ve Hitit Üniversitesi Avni Çelik Alaca Meslek
Yüksekokulu iþbirliðinde düzenlenen Kaynakçý Geliþtirme Eðitimi'nin açýlýþ dersi ve toplantýsý
düzenlendi.
Toplantýya Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Kaymakam Hicabi Aytemür,
Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim
Þaltu, Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalürji ve Malzeme
Mühendisliði Öðretim Üyesi Prof.
Dr. Adem Kurt, Avni Çelik Alaca
MYO Müdürü Doç. Dr. Güngör
Karakaþ, Milli Eðitim Müdürü
Cengiz Kýlýnç, CHP Ýlçe Baþkaný
Ýsmail Çimen, Ýl Genel Meclis
Üyeleri Abdurrahman Karagöz,
Dursun Kaya, Esnaf Odasý Baþkaný Ýsmail Ataç, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Duran

Halil Ýbrahim
Þaltu

Ongu, çeþitli kurum ve kuruluþ
müdürleri ile kaynak dersi alacak
olan öðrenciler katýldý.
Açýlýþ toplantýsýnýn ardýndan
Prof. Dr. Adem Kurt tarafýndan
"Kaynakçý Geliþtirme Eðitimi" ilk
dersi verildi.
Protokol üyeleri ise ilk dersi
öðrenciler ile birlikte dinledi. (Haber Merkezi)

Belediyeden bir ilçeye
daha asfalt desteði
Çorum Belediyesi, ilçelere
asfalt desteðini sürdürüyor.
Fen Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý
ekipler, Hititlerin baþkenti Boðazkale'de asfalt çalýþmasý
gerçekleþtirdi. Baþkan Aþgýn'ýn
da katýldýðý programda Hitit
Caddesi'ne bin ton asfalt serimi
yapýldý.
Çorum Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Çorum

Belediyesinin Boðazkale ilçesinde gerçekleþtirdiði asfalt çalýþmalarýný yerinde inceledi.
Baþkan Aþgýn'a incelemeler sýrasýnda Boðazkale Belediye
Baþkaný Mesut Ocaklý, AK Parti Ýlçe Baþkaný Hüseyin Sülün
ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Alper Zahir ve Fen Ýþleri Müdürü Seyit Ünaldý da eþlik etti.
Çorum Belediyesi olarak

Çorum'u bir bütün olarak düþündüklerini vurgulayan Baþkan Aþgýn, "Bütün ilçelerimize
Çorum Belediyemizin bir armaðaný olarak 1000 ton asfalt
dökmeyi hedefliyoruz." dedi.
Þu ana kadar da parti gözetmeksizin 7 ilçenin asfaltýný
tamamladýklarýný
açýklayan
Baþkan Aþgýn, "Geçtiðimiz dönem Mecitözü, Dodurga,

Oðuzlar, Alaca, Ortaköy ilçelerimize asfalt döktük. Kargý ilçemize de kilit taþý desteði verdik.
Bu sezon da ilk ilçe çalýþmalarýmýzý Boðazkale'den baþlattýk.
Burada arkadaþlarýmýz altyapý
çalýþmalarýný tamamladý. Þimdi
Hitit Caddemize 1000 ton asfaltýmýzý döküyoruz.
Biz Boðazkaleli hemþehrilerimizi seviyoruz. Burada bizim,
ilçe belediyemiz ve teþkilatlarýmýz arasýndaki uyumumuz bizi
memnun ediyor.
Boðazkale her zaman Cumhur Ýttifaký'na destek verdi,
bundan sonra da vermeye devam edecek. Buna da biz yürekten inanýyoruz. Asfaltýmýz
hayýrlý uðurlu olsun" dedi.
HER ÝLÇEYE
BÝN TON ASFALT
Boðazkale'nin ardýndan Osmancýk ve Bayat ilçelerine asfalt, Aþdaðul beldesine de kilit
taþý desteði vereceklerini açýklayan Baþkan Aþgýn, "Böylece
bu yýl da ilçelerimize desteðimi-

zi sürdürmüþ olacaðýz. Ýlçelerimize asfalt desteði sözünü verdiðimizde 1000 ton asfaltýn maliyeti 300 bin liraydý, þu an 1
milyon TL civarýnda. Ama madem biz bu sözü verdik, maliyetine bakmadan da bu sözü
yerine getirmemiz gerekir" diye
konuþtu.
MESUT OCAKLI'DAN
TEÞEKKÜR
Boðazkale Belediye Baþkaný Mesut Ocaklý da açýklamasýnda Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn'a teþekkür
etti.
Çorum Belediyesi'nin desteði ile Hitit Caddesi'nin asfaltýnýn yapýldýðýný belirten Ocaklý,
"Ýlçemize bin ton civarýnda as-

falt serimi yapýlacak. Bin 300
ton da altyapý malzemesi döküldü. Çorum Belediye Baþkanýmýz Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a,
belediye meclis üyelerine, baþkan yardýmcýlarýmýza ve ekibine çok teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý.
KAYMAKAM
YÜCEL'E ZÝYARET
Boðazkale'de baþlayan asfalt çalýþmalarýný yerinde inceleyen Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Boðazkale
Belediye Baþkaný Mesut Ocaklý ile Boðazkale Kaymakamý
Nazmi Yücel'e nezaket ziyaretinde bulundu. Aþgýn, Kaymakam Yücel ile bir süre sohbet
etti.
(Çaðrý Uzun)
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VEFAT ve TEÞEKKÜR
Çok kýymetli annemiz, canýmýz, atamýz, ailemizin son reisi

Selver (Sariye)
ÖZER
‘in

vefatý dolayýsýyla cenazemize katýlan, baþsaðlýðý dileyen,
telefonla arayarak taziye mesajlarýný ileten ve taziye ziyaretlerinde bulunan,
bu acýlý günümüzde bizleri yalnýz býrakmayan eþ, dost, akraba, komþu ve
yakýnlarýmýza teþekkür eder, sonsuz þükranlarýmýzý sunarýz.
19.08.2022 (Bugün)
Ýkindi Namazý öncesi Ulu Camii’de
annemiz Selver ÖZER ve tüm ölmüþlerimizin ruhuna mevlidi þerif okutulacaktýr.
Tüm hemþehrilerimiz davetlidir.

Özler Ailesi
Hikmet Özer (Demirci) / Fikret Özer (Merhum) / Rahmi Özer / Adnan Özer / Filiz Özer (Battar)
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“Aile Diþ Hekimliði”
uygulamasý baþlýyor
Saðlýk Bakanlýðý, 0-12 yaþ çocuklar için koruyucu aðýz ve diþ saðlýðý hizmetlerinin güçlendirilmesi amacýyla Eskiþehir, Kýrþehir ve Karabük"te "Aile Diþ Hekimliði" modelini pilot uygulama olarak baþlatacak.
Bakanlýkça bir
süre önce üç pilot ilde hayata geçirilmesi planlanan "Aile
Diþ Hekimliði" modeli ile ilgili hazýrlýklar
tamamlanma
aþamasýna geldi.
Aile hekimliði sistemi ile benzer bir
model olan "Aile Diþ
Hekimliði", ilk olarak
pilot il seçilen Eskiþehir, Kýrþehir ve Karabük'te uygulanacak. Bakanlýk, sistemi 2023 yýlý içerisinde Türkiye genelinde hayata geçirmeyi planlýyor.
Yeni modelle birlikte devam eden tedavi edici aðýz ve diþ saðlýðý hizmetlerinin yaný sýra özellikle çocuklar için önem taþýyan "koruyucu aðýz
ve diþ saðlýðý" çalýþmalarýnýn mevcut sisteme
entegrasyonu saðlanacak. Böylelikle bu konudaki hizmetlere kolayca eriþilmesi ve 0-12 yaþ
aralýðýndaki tüm çocuklarýn düzenli diþ kontrollerinin yapýlmasý mümkün olacak.
E-NABIZ ÜZERÝNDEN TAKÝP ÝMKANI
Uygulamanýn Türkiye genelinde yaygýnlaþtýrýlmasý için alt yapý çalýþmalarýný da sürdüren
Bakanlýk, randevularýn Merkezi Hekim Randevu
Sistemi (MHRS) üzerinden alýnabilmesini planlýyor. Sistemle ayrýca ebeveynler, 0-12 yaþ arasý
çocuklarýnýn tüm aðýz ve diþ saðlýðý tarama sonuçlarý ve takip randevularýný e-Nabýz üzerinden
görüntüleyebilecek. Bu sayede çocuklarda oluþabilecek diþ problemlerine erken müdahale imkaný olabilecek.

ÇORUM'DA BÝR KÝLÝSE:
SURP GEVORGERMENÝ KÝLÝSESÝ -3Bu kilisenin, tarihi Saat Kulesi, Çöplük Arastasý ve Veli Paþa Haný arasýnda yani þehrin merkezi bir yerinde inþa edilmiþ olmasý da ayrýca
dikkat çekicidir. Bu konuda diðer önemli bir husus da her ne kadar resmi kayýtlara göre þehirde sadece bir Ortodoks Ermeni kilisesi bulunsa
da bu kiliseden baþka gerek Ermeni gerekse
Rumlara ait küçük ibadet yerleri olan þapellerin
çok önceden yapýlmýþ olmasý ihtimali de göz ardý edilmemelidir.Örneðin Elvançelebi Camiinin
öncesinde kilise olduðunu bilmekteyiz.Çorum
merkezde diðer bir kilisenin ise Ýnkýlap Ýlkokulunun yerinde olduðu söylenir.
Nitekim günümüzde Çepni Mah. Dr. Pertev
Bey Sk. No: 17 adresinde mevcut bulunan sonraki dönemlerde çeþitli amaçlarla da kullanýldýðý
anlaþýlan özellikle bu bölgede yaþayan yaþlý kiþiler arasýnda aslý kilise olarak bilinen bina yukarda bahsettiðimiz kilise olmalýdýr. Tarafýmýzca
da görülen binanýn giriþ kapýsý üzerindeki orijinal
olup olmadýðý bilinmeyen kitabede H. 1289 (M.
1872) tarihi düþülmüþtür. Kilisenin belgelerden
elde ettiðimiz 1878 ile 1892 yýlý arasýnda yapýldýðý ihtimali hemde üzerinde Arapça olarak Allah
lafzýnýn yazýlmasý bu kitabenin sonradan buraya
konulduðu fikrini güçlendirmektedir.
Bilindiði üzere Ermenilerin çoðunluðu Gregoryan Ortodoks'tur. Ermenistan'da bulunan Eçmiyazin Katogikosluðu en üst dini merkezleridir.
Fatih'in Ýstanbul'un fethinden sonra istimaletplitikasi dahilinde 1461 yýlýnda kurulan Patrikhane,
millet sistemi içerisinde Osmanlý Ermenilerinin
dini ve idari yönetim merkezi olmuþtur. Ýstanbul'daki merkez Patrikhanenin yaný sýra Sis (Kozan), Ahtamar (Van) ve Kudüs'teki Patrikhane

Ermenilere ait diðer dini merkezleridir. Çorum'da
yaþayan Ermeniler dini açýdan Sis'te (AdanaKozan) bulunan Ermeni Katogikosluðu'na baðlýdýrlar. Çorum'da ikamet eden Ermenilerinin ekserisi Gregoryan Ortodoks
mezhebinden olmakla beraber
aralarýnda çok az sayýda Katolik ve Protestan olanlarda vardýr. Çorum'da yaþayan Ermeni
cemaatin kendi içlerindeki dünyevi sorunlarla ilgilenmek üzere
bir Cismani denilen bir meclisleri de vardý. Çorum'da oluþturulan bu meclisin yapýsý, üyeleri, iþleyiþi ve çalýþmalarý hakkýndaki bilgilerimiz çok azdýr.Gayrimüslimlerin eðitim konusunda
da rahat bir þekilde hizmet alabildikleri görülmektedir. 1902
tarihli Viayet Salnamesinde,
Çorum'da 6 sýbyan mektebi, 1
Ermeni ve 1 Rum mektebi bulunduðu ifade edilir. 1905 yýlýnda Ermenilere ait bir idadinin de
eðitim faaliyetleri yürüttüðü bilinmektedir.
Surp Gevorg Ermeni Kilisesinin kimler tarafýndan yapýldýðýný araþtýrdýðýmýzda karþýmýza
çok ilginç bilgiler çýkmaktadýr. Rivayetlere göre
bu Kiliseyi inþa ettiren aile olan 'Kiryopi' ailesi
Çorum þehir merkezinde XX. yüzyýl baþlarýna
kadar yaþadýðý söylenen bir Ermeni ailedir. Ailenin ismi Çorum halký tarafýndan 'Kiropi' olarak
söylense de da doðrusunun 'Kiryopi' þeklinde olduðunu öðreniyoruz. Kiryopi ailesinin 1915 yýlýnda yapýlan Ermeni Tehcir uygulamasýndan her-

ERÝÞÝME AÇILDI
Bakanlýk, bu çalýþmalarla birlikte diþ hekimliði randevularýnýn planlanmasý, diþ hekimlerinin
hastalarýn daha önce yapýlan tetkiklerine kolay
bir þekilde eriþebilmesine olanak tanýyacak Diþ
Hekimliði Bilgi Yönetim Sistemi Projesini de devam ettiriyor. Analiz, tasarým, yazýlým geliþtirme, test ve eðitim çalýþmalarý tamamlanarak
yayýna alýnan sistem, pilot uygulama kapsamýnda Eskiþehir, Kýrþehir ve Karabük'te aile diþ
hekimi olarak belirlenen kullanýcýlarýn eriþimine
açýldý.
(Haber Merkezi)

Ahmet PEKER
hangi bir olaya karýþmadýklarý için Çorum'da kalmýþ olup cumhuriyetin ilanýndan sonra kendi istekleri ile Çorum'da bulunan bütün mal varlýklarýný satarak Ýstanbul ve Ankara'ya göç ettiklerini
biliyoruz. Kiryopi ailesinin çocuklarýna baktýðýmýzda bir
oðlu üç kýzý olduðu söylenmektedir. Kiryopilerin oðlunun ismi Abraham, kýzlarýn
ismi ise Ojeni ve Hayganuþ'tur. Üçüncü kýz ile annelerinin isimleri bilinmemektedir. Kiryopi ailesinin kýzý Madam
Ojeni'nin
Ankara
Ulus'taki Yeniþehir Palas'ta
vefat ettiði þeklinde rivayetler
bulunmaktadýr. Çorum'da yaþayýp aileyi tanýyan komþularý aileden "Gökgözlüler" diye
bahsetmektedir.
Kiryopi ailesi XIX. yüzyýlda Çorum'a yerleþen önde
gelen Ermeni ailelerinden biri olarak biliniyor. Kiryopi ailesi buraya yerleþtikten bir süre sonra Çorum'un
en zengin ailelerinden birisi olmuþtur. Halkýn anlattýklarýna göre Kiryopi ailesinin üç bin dönümlük bir arazisi olduðu ve bu arazide hayvancýlýk
yaparak süt, peynir ve yoðurt üretip çevre illere
sattýklarý bugüne kalan rivayetlerden. Bu hayvansal ürünlerin kalitesi ve lezzeti ile Çorum bölgesinde meþhur olmuþtur. Özellikle þehirde hayýrseverliðiyle de ün kazanan bu aile geçmiþte
elektriðin olmadýðý zamanlarda sokaklarda 'idare' denilen gazyaðý lambalarýndan tükenen gazyaðlarýný gönüllü olarak doldurturlarmýþ.
Ermeni asýllý Kiryopi ailesinin Çorum'un ilk
apartmanýný dainþa ettirdiði söylenir.Yapýlan bu
apartmanýn 4 ya da 5 katlý olduðu süregelen rivayetler arasýndadýr. Günümüze kalmayan bu
ilk apartman Çorum'un Çepni Mahallesi'nde bulunan Dr. Pertev Bey Sokaðý üzerinde olduðu
söylenmektedir. Çepni Mahallesi'nde ki Dr. Pertev Bey Sokaðý ile Sandýkçýlar Sokak'ýn kesiþtiði noktanýn güney doðu yönünde bulunan kitabesine göre 1872 yýlýnda yapýlmýþ Surp Gevorg
Ermeni kilisesinin de Kiryopi ailesi tarafýndan
yapýldýðý rivayet edilmektedir. Kilisenin kitabesinde Arapça harflerle "Allah" yazmasý bu kiliseyi diðer kiliselerden ayýran en önemli özelliktir.
Bu binanýn kilise olduðu þehirde yaþayan birçok
insan tarafýndan bilinmemektedir. Günümüzde
de bu bina müze haline getirilemeyip maalesef
halen depo olarak kullanýlýyor.

AK PARTÝ ÝL TEÞKÝLATI, CUMHURBAÞKANI ERDOÐAN'IN KATILDIÐI, 50 BÝN VATANDAÞIN TAKÝP ETTÝÐÝ MÝTÝNG SONRASI
BÝR TOPLANTI YAPTI. TOPLANTIDA HEM ÇORUM HALKINA HEM DE TEÞKÝLAT MENSUPLARINA TEÞEKKÜR EDÝLDÝ.

‘Çorum tarihinin en kalabalýk
mitingini gerçekleþtirdik'
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan'ýn katýldýðý mitingin
düzenlenmesinde katký saðlayanlara
teþekkür etti.
Geçtiðimiz hafta Cumartesi günü
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, KADEÞ Barýþ Meydaný'nda 50
bin kiþinin katýldýðý mitingde vatandaþlara hitap etti.
AK Parti Ýl Baþkanlýðý da teþkilata
teþekkür programý düzenledi. Parti binasýnda yapýlan programa, AK Parti Ýl
Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Merkez Ýlçe
Baþkaný Erhan Akar, Gençlik Kollarý Baþkaný Muhammed
Fatih Temur, Kadýn
Kollarý Baþkaný Meryem Demir, yönetim kurulu üyeleri
ile parti yöneticileri katýldý.
Toplantýda bir
konuþma yapan
AK Parti Ýl Baþkaný
Av. Yusuf Ahlatcý, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ý Çorum'da aðýrlamanýn mutluluðunu yaþadýklarýný belirtti. Ahlatcý, KADEÞ Barýþ Meydaný'nda gerçekleþtirilen mitinge katýlan Çorum halkýna teþekkür
eden Ahlatcý, "Çorum halkýna Cumhurbaþkanýmýza, davamýza ve mitingimize vermiþ olduðu destek ve katýlýmlardan dolayý teþekkür ederim" dedi.

"50 BÝN VATANDAÞ
MESAJ VERDÝ"
Resmi rakamla 50 bin vatandaþýn
bir mesaj verdiðini kaydeden Ahlatcý,
"50 bin kardeþimizin ellerinde al bayraklar vardý, dýþ mihraplara ve iç siyasetçilere ellerindeki ay yýldýzlý bayraklarla þu mesajý verdiler, biz bu bayraðý
altýnda Anadolu'nun baðrýndaki Çorum'dan sesleniyoruz. Biz bu bayraðý
altýnda Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle,
Lazýyla biz beraber yaþayacaðýz, buna
hiçbir kimse engel olamaz dediler. Siz
ne yaparsanýz yapýn, biz liderimizin
önünde al bayraðýmýzýn altýnda
birlikte
yaþayacaðýz
mesajý verdiler. Bu
mesajý tüm dünyaya vermek
bize ve teþkilatlarýmýza nasip oldu" diye
konuþtu.
"TARÝHÝN EN
KALABALIK
MÝTÝNGÝ"
Çorum tarihinin en kalabalýk mitingini gerçekleþtirdiklerini belirten Ahlatcý, "Çorum halký ve teþkilatlarýmýz
Cumhurbaþkanýmýza olan desteðini
muhabbetini en güzel þekilde gösterdi.
Binlerce Çorumlu hemþerimiz KADEÞ
Barýþ Meydaný'na akýn etti. Milletimizdeki bu coþku, bu heyecan oldukça

hiçbir engel AK Partiyi ve AK Partilileri
yolundan geri çeviremez. Çorum tarihe not düþülecek bir günü daha geçirdi. Tabiri caizse bir kez daha tarih yazdý. Bu manzara güçlü ve büyük Türkiye için birlik ve beraberliðimizin göstergesinin kanýtýdýr" dedi.
TEÞKÝLATI UNUTMADI
Gece-gündüz demeden çalýþan
teþkilat mensuplarýný unutmayan Ahlatcý, "Bu büyük onuru bizlere yaþatan
Milletvekillerimize, Ýl Genel Meclisi
Baþkanýmýza, ÝL Belediye Baþkanýmýza, Ýl Belediye Baþkan Yardýmcýlarýmýza, Ýlçe Baþkanlarýmýza, Ýlçe Belediye
Baþkanlarýmýza ve Belde Belediye
Baþkanlarýmýza, STK temsilcileri ve si-

yasi parti temsilcilerimize teþekkür ediyorum. Ve elbette en büyük teþekkürü
bizleri her zaman olduðu gibi yine yalnýz býrakmayan ve daima güçlü kýlan
teþkilat mensuplarýmýza, kadýn ve
gençlik kollarýmýza sonsuz teþekkürlerimizi sunuyorum" þeklinde konuþtu.

Ahlatcý, mitingin gerçekleþmesinde
emeði geçen Merkez Ýlçe Baþkaný Erhan Akar, Gençlik Kollarý Baþkaný Muhammet Fatih Temur, Kadýn Kollarý
Baþkaný Meryem Demir'e ve yönetim
kurulu üyelerine teþekkür plaketi takdim etti.
(Gizem Galatalý)
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Sürücüler

DiKKAT!

DENETiM BAÞLADI!

Çorum'da yaklaþýk 10 kilometrelik
alanda EDS olarak bilinen Ortalama Hýz Tespit Sistemi faaliyete geçti. Yaydiðin kavþaðý
ile Samsun yoluna kadar devam eden yolda
otomobiller için hýz sýnýrý 70 kilometre,
kamyonet, otobüs ve kamyonlar için ise
50 kilometre olarak belirlendi.
Çorum Emniyet Müdürlüðü
Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü ekipleri, dün Yaydiðin kavþaðýndan Samsun yoluna kadar geçerli olan Ortalama Hýz
Tespit Sistemi'nin faaliyete
geçtiðini duyurdu.
Samsun yolunda bir basýn
açýklamasý yapan Trafik Denetleme Þube Müdürü Bünyamin
Demir, denetimin yapýlacaðý
bölge ve þartlarýyla ilgili bilgiler
verdi.
"KURULUM YAPILDI"
Demir, açýklamasýnda þu
ifadelere yer verdi:
"2021-2030 Karayollarý Trafik Güvenliði Strateji Belgesi
doðrultusunda þehirlerarasý ka-

rayollarýnda kazalarýn yoðunlukla meydana geldiði güzergahlarda mevcut Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS),
Plaka Tanýma Sistemi kullanýlarak hýzdan kaynaklý trafik kazalarýný önlemek ve güvenli trafik akýþýný temin etmek amacýyla Ortalama Hýz Ýhlal Tespit Sistemi'nin ilimiz Çorum Yaydiðin
kavþaðý ile Çimento Köprülü
kavþak güzergahlarý arasýnda
Emniyet Genel Müdürlüðü Trafik Baþkanlýðý tarafýndan kurulumu yapýlmýþtýr.
OTOMOBÝLLER ÝÇÝN
SINIR 70 KÝLOMETRE
Çorum-Ankara yolu PTS giriþi ile Samsun yolu PTS çýkýþý

arasýnda 10 bin 656 metre olmak üzere ve Samsun yolu
PTS giriþi ile Ankara yolu PTS
çýkýþý arasýnda 10 bin 684 metre olmak üzere çift yönlü olarak
Ortalama Hýz Sistemi'nin bulunduðu bölgelerde sürücüleri
bilgilendirmek amacýyla otomobiller için 70 kilometre ve kamyonet, otobüs, kamyonlar için
50 kilometre olup diðer araçlar
ise Karayollarý Trafik Yönetmeliði 100. Maddesinde belirtilen
hýz limitleri Karayollarý 73. Þube Þefliðince trafik iþaret ve
uyarý levhalarý yerleþtirilmiþtir.
RÝSK DUYGUSUNUN
CANLI TUTULMASI ÝÇÝN
TEDBÝRLER ALINMIÞTIR
KGYS, PTS ile belirtilen
noktalarda ve güzergahlarda
yapýlan hýz ihlal denetimlerinin
yanýnda trafik güvenliði algýsýnýn güçlendirilmesi, vatandaþlarýn can ve mal güvenliðinin
saðlanmasý için tüm kavþaklar-

'Hastaneye giden hastalarý
sekreterler oyalýyor'
Yeniden Refah Partisi Seçim ve tiriler içerisinde, bazý sekreterlerin
Hukuk Ýþleri Baþkaný Av. Muham- vatandaþýn iþlerini engellediði, gemed Emin Zorlu, hastanede vatan- rektiði gibi üzerlerine düþen görevdaþlarýn sekreterler tarafýndan oya- leri yapmadýðý ve de amirleri konulandýðýný, her gün hastaneye gelen mundaki doktorlarýn emir ve talihastalarýn üçte ikisinin saðlýk hiz- matlarýna uymadýklarý noktasýndameti alamadýklarýný söyledi.
dýr. Gereði gibi görevini yapan saðKonuyla ilgili bir açýklýk personellerimizin de
lama yayýmlayan Yenibulunduðunu biliyoruz.
den Refah Partisi Seçim
Ancak, hiç kimse belirli
ve Hukuk Ýþleri Baþkaný
bir grubun nüfuzunu arAv. Muhammed Emin
kasýna alarak devlet kuZorlu, Hitit Üniversitesi
rumlarý içerisindeki iþleErol Olçok Eðitim ve
yiþi bozmak hakkýna saAraþtýrma
Hastanehip deðildir. Amirlerinin
si'nde
vatandaþlarýn
emir ve talimatlarýný ku"evrak iþleriyle oyalanalak ardý etmek keyfiyetirak" tedavi edilmediðini
ne sahip deðildir. Çoileri sürdü.
rum Erol Olçok Eðitim
Muhammed
Zorlu, "Hukuk, liyave Araþtýrma HastaneEmin Zorlu
kat ve ehliyet her neresi'nde bileðinin hakkýyla
den el çektirilirse orada bir bozul- görevlerini icra eden saðlýk çalýmanýn meydana geleceði açýktýr. þanlarýmýz bu þekilde davranýþlarÇorum Erol Olçok Eðitim ve Araþ- da bulunan çapulculara sakýn ha
týrma Hastanesi'nde çalýþmakta sakýn pabuç býrakmasýnlar. Bizler
bulunan bazý sekreterler vatanda- Yeniden Refah Partisi olarak, hakký
þýn canýnýn üçte ikisini almaktadýr. söyleyen ve hakký savunan tüm vaNasýl mý? Doktora muayene olma- tandaþlarýmýzýn yanýndayýz.
ya gelmiþ vatandaþa evrak ve belBelirli bir nüfuza sahip olan kimge fetiþizmi yaparak. Sen bu evra- selere buradan sesleniyoruz. Devký þuradan imzalat gel, þu doktor let kurumlarýnýn iþleyiþi ile alakalý
buna belge versin þuraya imzalat hususlardan elinizi çekin. Ya okulugel. Vatandaþ canýnýn derdine mi, nuza ya da esnaflýk yaptýðýnýz dükbelgenin derdine mi düþsün?" dedi. kanlara dönün. Türkiye CumhuriZorlu, açýklamasýnda þu ifadelere yeti Devletinin resmi kurumlarý sizyer verdi:
lerin güç gösterisi yaparak amiri
"Çorum'da saðlýk hizmetlerinin memura ezdirebileceðiniz yerler
gelmiþ olduðu nokta kimin eseridir deðildir.
herkes tarafýndan bilinmektedir.
Çorum Erol Olçok Eðitim ve
Söz konusu sekreterlik kadrolarý Araþtýrma Hastanesi Baþhekimlinüfuzlu kimselerin referanslarý ile ði'ne de buradan çaðrýda bulunudoldurulmuþtur. Bu nüfuzlu kimse- yoruz. Her kim kusuru ile vatandalerin kimler olduðu halkýmýz tarafýn- þa zarar verirse, iþini savsaklarsa
dan gayet net bir þekilde bilinmek- gerekli hukuki prosedürleri iþletin.
tedir.
Bizler Yeniden Refah Partisi ÇoSürekli olarak Çorum Erol Ol- rum Ýl Baþkanlýðý olarak sizlerin arçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi kasýndayýz. Ýlgili hususlar kamuile alakalý duymuþ olduðumuz eleþ- oyuna duyurulur." (Haber Merkezi)

da anlýk olarak trafik kural ihlalleri (emniyet kemeri takmamak, kýrmýzý ýþýkta geçmek,
araç kullanýrken cep telefonu
kullanmak ve benzeri) yapan
sürücülere yönelik sistem üzerinden denetimler artýrýlarak
yakalanma risk duygusunun
canlý tutulmasý için tedbirler
alýnmýþtýr.
TRAFÝK GÜVENLÝÐÝ ÝÇÝN
LÜTFEN YASAL HIZ
SINIRLARINA UYALIM
Kent Güvenliði Yönetim
Sistemleri aracýlýðýyla ÇorumSungurlu arasýnda ve Çorum
Sungurlu ilçesinde EDS, PTS
projesi 15.08.2022 tarihinden
itibaren
Çorum-Yaydiðin
kavþaðý ile Çimento Köprülü
kavþak güzergahlarý arasýnda
çift yönlü olarak hýz denetimi
baþlamýþ olup, trafik güvenliði
için lütfen yasal hýz sýnýrlarýna
uyalým."
(Gizem Galatalý-Çaðrý Uzun)

Ceylan'dan Manisa
mitingine destek
AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ý bu defa Manisa'da karþýlayacak.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Çorum'da yaptýðý mitingi baþarýlý
bir þekilde yöneten ve takdir toplayan
Milletvekili Ceylan, tecrübesi ve teþkilatcý yapýsýyla Manisa'da il ve ilçe teþkilatlarý ile sýký bir þekilde çalýþýyor.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ý en iyi þekilde karþýlamak ve aðýrlanmasýna yönelik yapýlan hazýrlýklarý
yöneten Milletvekili Ceylan, heyecanla
Cumhurbaþkanýnýn gelmesini beklediklerini söyledi.
Çorum'daki Cumhurbaþkanýmýza
gösterilen özlem ve hasreti Manisa'da
da tekrarlayacaklarýný belirten Milletvekili Ceylan, "Cumhurbaþkanýmýz ve Genel Baþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn teþrifleriyle 20 Aðustos Cumartesi günü Manisa'da gerçekleþtireceðimiz büyük buluþma öncesi Ýl Baþkanýmýz Salih Hýzlý, Ýl Baþkan Yardýmcýlarýmýz, Þehzadeler Ýlçe Baþkanýmýz

Mehmet Emin Çipiloðlu, Þehzadeler
Belediye Baþkanýmýz Ömer Faruk Çelik
ile birlikte Þehzadeler Ýlçesinde Mahalle
Baþkanlarýmýz ve Sandýk Baþkanlarýmýz ile koordinasyon toplantýsýnda bir
araya geldik" dedi.
Baþarýlý Çorum mitingi sonrasýnda
Cumhurbaþkanýnýn takdirine mazhar
olan Milletvekili Ceylan, Manisa halkýnýn da Cumhurbaþkaný Erdoðan'a sahip

çýkacaðýna inandýðýný kaydetti.
Ceylan, "1Elini vicdanýna koyan herkes kabul edecektir ki bugünün Türkiye'si 21 yýl öncesine göre daha demokratik, daha özgür, fýrsat eþitliðinin olduðu bir Türkiye'dir. Türkiye, bizim dönemimizde sadece ayaðýna vurulmuþ
asýrlýk prangalarýný kýrmadý, ayný zamanda mevcut sistemin merkezine yerleþtirilmiþ kast düzeninden de kurtuldu.
Yýllarca bu millete öz yurdunda parya
muamelesi yaptýlar. Bu milletin çocuklarýnýn okumasýný, üniversiteye gitmesini,
belli meslekleri yapmasýný suni sebeplerle engellediler. Sermayeyi renklere
bölerek ülkemizin geliþmesini, dünyada
hak ettiði yeri almasýný sabote ettiler.
Kadýnlarýn baþörtülü-baþörtüsüz diye
ayrýmcýlýða uðradýðý, evlatlarýmýzýn kýlýk
kýyafetlerinden dolayý üniversite kapýlarýndan kovulduðu, temel hak ve hürriyetlerin yalnýzca elitlere mahsus imtiyazlar olarak görüldüðü iþte bu kast sistemine son verdik" dedi. Ceylan, açýklamasýný þöyle sürdürdü:
"Ülkenin tüm imkânlarýný hangi kökene, hangi siyasi görüþe sahip olursa
olsun milletimizin tamamýna seferber
ettik. 21 yýldýr yaptýklarýmýz ayaklarý bu
topraklara basan, milletin deðerleriyle
barýþýk, ehil kadrolar elinde Türkiye'nin
neleri baþarabileceðinin iþaretidir. Milletimizle birlikte hak yolda ilerlemeyi, ülkemize eser ve hizmet kazandýrmayý
sürdüreceðiz. AK Parti sancaðýný daha
da yüceltmeye; davamýza, ülkemize ve
þehirlerimize aþkla hizmet etmeye devam edeceðiz."
(Çaðrý Uzun)
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KODEK: 104 TEMEL EÐiTiM OKULU
YENi EÐiTiM YILINA YETiÞECEK
Milli Eðitim Bakanlýðýnýn "Temel Eðitimde 10 Bin
Okul Projesi" kapsamýnda Çorum'da yapýlan çalýþmalarda sona yaklaþýldý. Milli Eðitim Müdürü Kodek,
Çorum'daki 104 okulun projede yer aldýðýný söyledi.
Ýl Milli Eðitim Müdürü Abdullah Kodek, proje için
Türkiye genelinde dezavantajlý 10 bin ilk ve ortaokulu seçilirken Çorum'da 104 temel eðitim okulunun
proje kapsamýnda yer aldýðýný söyledi.
Bu okullarýn bir taraftan fiziki mekanlarý güçlendirirken diðer taraftan öðrencisi, öðretmeni, yönetici ve
velilerine kapsamlý eðitim destekleri saðlandýðýný, ayrýca ders araç gereçleri ile donatým malzemeleri açýsýndan da bu okullarýn desteklendiðini belirtti.
2022-2023 eðitim öðretim yýlýnýn 12 Eylül'de baþlayacaðýný belirten Abdullah Kodek, bu tarihe kadar
proje kapsamýnda yapýlmasý planlanan çalýþmalarýn
tamamlanarak okullarýn her anlamda hazýr olarak yeni eðitim öðretim yýlana baþlayacaðýný söyledi.
Ýl Milli Eðitim Müdürü Kodek, "Proje kapsamýnda
yer alan okullarýmýzýn yeni eðitim öðretim yýlana hazýrlanmasýnda emeði geçen tüm paydaþlarýmýza teþekkür ederim" dedi.
(Sümeyra Özdoðan)

150 çocuk erkekliðe ilk adýmý atýyor
Çorum Belediyesinin geleneksel olarak düzenlediði sünnet þöleni, bu yýl Cumartesi günü Buharaevler Semt Pazarýnda yapýlacak.
Þölende ünlü sanatçý Cemal Kurtoðlu da sahne alacak.
Sünnet þöleni geleneksel hale
getirdiklerini belirten Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, "Bu yýlda yavrularýmýza yakýþýr muhteþem
bir þölen ile 150 evladýmýz erkekliðe ilk adýmýný atacak. Onlarýn ve ailelerinin heyecanýna ortak olmak
bizim için büyük bir mutluluk" dedi.
Baþkan Aþgýn, "20 Aðustos Cumartesi günü düzenleyeceðimiz sünnet
þölenimizde saat: 11.00'da saat kulesi meydanýndan sünnet konvoyu-

muz hareket edecek þehir turunun
ardýndan þölen alanýmýza geçeceðiz. Burada onlarý sürpriz hediyeler,
etkinlikler, jonglör gösterileri ve masal kahramanlarý bekliyor olacak"
diye konuþtu.
CEMAL KURTOÐLU
KONSER VERECEK
Çorum'un deðerlerinden biri
olan söz yazarý ve usta müzisyen
Cemal Kurtoðlu Çorum Belediyesi
Geleneksel Sünnet Þöleninde Çorumlulara unutulmaz bir konser verecek. Belediye Baþkaný Aþgýn,
Geleneksel Sünnet Þöleni ve Cemal Kurtoðlu Konserine tüm Çorumlularý davet etti. (Fatih Yýldýrým)

Çocuklar hafta sonu

eðlenceye doyacak
Çorum Belediyesi, Sosyal Tesislerde Yaz Þenliði etkinlikleri
kapsamýnda birbirinden güzel ve
eðlenceli etkinlikleri çocuklarla
buluþturacak.
Geçtiðimiz yýl büyük bir ilgi
gören yaz þenliklerini bu yýl da
etkinliklerle gerçekleþtireceklerini belirten Belediye Baþkan Yar-

dýmcýsý Ýsmail Yaðbat, Millet
Bahçesinde ve Pirbaba Sosyal
Tesislerinde düzenlenecek etkinliklerde hem çocuklarýn hem de
ebeveynlerinin unutulmaz anlar
yaþayacaðýný söyledi.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Ýsmail Yaðbat, "20 Aðustos Cumartesi günü Pirbaba Sosyal Te-

sisleri'nde Aþýklar Gecesi, 27
Aðustos Cumartesi günü Tipe
Bak Show, 21 ve 28 Aðustos'ta
Millet Bahçemizde Çocuk Eðlenceleri ve Animasyon Show gösterileri ile birbirinden güzel etkinliklerle yavrularýmýzý buluþturacaðýz" diye konuþtu.
(Haber Merkezi)

04:13
05:47
12:49
16:36
19:41
21:09

TARiHTE BUGÜN
1966- Muþ, Varto'da meydana gelen 6,9
þiddetindeki depremde 2394 kiþi hayatýný
kaybetti, 1489 kiþi yaralandý.
2008- Cumhurbaþkaný Abdullah Gül Erbakan'ýn Ev hapsi cezasýný affetti.
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Ýmtiyaz Sahibi: Mahmut

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

KAHVALTILIK ZAHTERÝN FAYDALARI
Faydalý bir baharat
olan ZAHTER ile lezzetli kahvaltýlýklar ve zahter çayý hazýrlayarak
tüketebilirsiniz…
ZAHTER NEDÝR?
Zahter Osmanlý kültüründen günümüze dek gelen genellikle kahvaltýlarda ve çay yapýmýnda kullanýlan
bir bitkidir. Hoþ bir kokusu, güzel bir
rengi ve tadý olan zahter otu bunlarýn
yaný sýra bir çok hastalýða da þifa
kaynaðý olmaktadýr.
ZAHTER HAKKINDA BÝLGÝ:
Zahter kendiliðinden yetiþen yabani bir bitkidir. Çoðunlukla çimenlik
tarla kenarlarýnda, çayýrlarda karýnca
yuvalarýnýn üzerinde ve orman kýyýlarýnda karþýmýza çýkar. Zahter bitkisi
güneþi ve sýcaðý sever bu sebeple
topraðýn sýcak olduðu kayalýk ve
daðlýk alanlarda hýzla yayýlýr. Haziran
ve Aðustos aylarýnda olgunlaþan
zahter bitkisi saplarý ile birlikte toplanýlarak kurutulur ve bu þekilde kullanýma hazýr hale getirilir. Ülkemizde
genellikle Hatay ve Gaziantep yörelerinde yaygýn olarak tüketilir.
ZAHTER FAYDALARI
NELERDÝR?
* Zahterin yaralarý iyileþtirici özelliði vardýr.
* Böbrek hastalýklarýna karþý þifa
saðlar.
* Sinirleri güçlendirir.
* Hazmý kolaylaþtýrýr, Baðýrsak
hastalýklarýna karþý þifa saðlar.
* Mesane aðrýlarýný tedavi eder.
Ýdrar söktürür.
* Ýþtah açýcýdýr. Mikroplarý öldürür.
* Zahter mantara karþý fayda saðlar.
* Kalp çarpýntýlarýný giderir.
ZAHTER ÇAYI NASIL YAPILIR?
ZAHTER ÝLE ÇAY YAPILIÞI:
1 Fincan kaynamýþ sýcak suyun
içerisine 1 çay kaþýðý zahter eklenir
ve demlenmeye býrakýlýr. Çok uzun
süre demlenmesine gerek yoktur hemen süzebilirsiniz. Dilerseniz bir çay
süzgecinin içine zahter tanelerini koyup bardaðýn üzerine koyun ve sýcak
suyu üzerinden akýtarak bardaða koyun. Limon veya þeker ile zahter çayýný tatlandýrabilirsiniz. Çok uzun süre demlendiðinde içerisinde ki yararlý yaðlar uçarak zahterin faydasýný
azaltmaktadýr.

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

KAHVALTILIK
ZAHTER

KAHVALTILIK ZAHTER NASIL
HAZIRLANIR?
KAHVALTIDA ZAHTER:

ÇORUM
BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN
Ýþin Niteliði, Yeri ve Miktarý: Belediyemiz Özel Toplu Taþýma Araçlarý Yönetmeliði ve hazýrlanan idari ve teknik þartnamelerdeki esaslara göre 40 adet araca 29 adet otobüs hattýnda rotasyonlu olarak
9 yýl (108 Ay) süre ile çalýþma hakký verilmesi 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 35/c Maddesi gereðince açýk teklif usulü ile kiraya verilecektir.
Þartname: Þartname ve ekleri Belediyemiz Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðünden 250,00 TL karþýlýðýnda temin edilebilir ve görülebilir.
Ýhale Miktarý: 1 adet araç için aylýk 100 tam kontör (KDV Hariç) üzerinde artýrým yapýlacaktýr.
Geçici Teminat: 6.840,00-TL
Ýhale Tarihi ve Yeri: 29.08.2022 Pazartesi günü saat: 14.00'de Belediyemiz Turgut Özal Ýþ Merkezi
4. Kat Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapýlacaktýr.
Ýsteklilerde Aranan Belgeler: A- Nüfus Cüzdaný Fotokopisi, B- Kanuni Ýkametgâh Belgesi, C- Türkiye' de tebligat için adres gösterilmesi ve ayrýca irtibat için telefon ve varsa faks numarasý ile elektronik posta adresi. D- Tüzel kiþi olmasý halinde, tüzel kiþiliðinin siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasýndan, ihalenin yapýldýðý yýl içersinde alýnmýþ, tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belge. Noter tasdikli imza sirküleri. E- Gerçek kiþi olmasý halinde, ihaleye iliþkin yýl içersinde alýnmýþ, Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belgesi. Noter tasdikli imza sirküleri. F- Vergi borcu yoktur belgesi, G- Sosyal güvenlik prim borcu olmadýðýna dair belge, H- Belediye borcu yoktur belgesi. Ý- Ýsteklilerin geçici teminatlarýný vermeleri. J- Þartname
bedelini yatýrdýklarýna dair makbuz. K- Ýsteklilerin ortak giriþim olmasý halinde ortak giriþim beyannamesi ile ortaklarca imzalý ortaklýk sözleþmesi vermesi, Ýhale üzerinde kaldýðý takdirde noter tasdikli
ortaklýk sözleþmesi verilir, ayrýca grubun bütün ortaklarý idare ile yapacaklarý ihale sözleþmesini þahsen veya vekilleri vasýtasýyla imzalayacaklardýr. L- Ýhaleye katýlacak tüzel kiþilikler; tüzel kiþiliði temsilen genel kurul, yönetim kurullarýndan veya þube müdürlüklerinden ihaleye katýlacak bir kiþiyi yetkilendirmeleri gerekmektedir. M- Kamu Ýhale Kanunu ile 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununa göre ihalelere katýlma yasaðý olmadýðýna dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir.(ekap.kik.gov.tr adresinden alýnabilir) N- Ýhaleye katýlacak olan istekliler þartnamede belirtilen 40 araç sayýsýnýn en az %50'si
kadar otobüse sahip olduðuna dair belgelerini sunacaktýr.(Araç Ruhsat Fotokopileri) O- Ýhaleye katýlacak olan isteklilerin evraklarýný eksiksiz bir þekilde hazýrlayýp Ýhale Komisyon Baþkanlýðýna teslim
etmeleri þarttýr. Keyfiyet ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1676094

Kahvaltýlýk zahterin içerisine kavrulmuþ nohut, leblebi, menengiç, kavun ve karpuz çekirdeði, rezene, küzbara, buðday, kimyon, sumak, susam, biber ve tuz baharatlarý ilave
edilir. Ýçeriði oldukça zengin olan kahvaltýlýk zahterin lezzeti de bir o kadar
zengindir. Dilerseniz bu malzemelerden istediðinizi ilave edebilir, dilerseniz de zahteri hiç bir þey karýþtýrmadan direk olarak kahvaltýlarda tüketebilirsiniz. Hazýrlanýlan bu toz karýþým
kahvaltýlarda zeytinyaðý ile birlikte enfes bir lezzet ortaya çýkarýr. Bir kâseye kahvaltýlýk toz zahter bir kâsenin
içerisine ise zeytinyaðý konulur. Ekmek ilk olarak zeytinyaðýna batýrýlýr
ardýndan zahtere batýrýlarak yenilir.
Dipnot: Zahter bitkisini hamilelerin ve guatr problemi olanlarýn kullanmasý tavsiye edilmez. Böyle durumlarda zahter otunun doktor izninde
kullanýlmasýný öneririz.
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Bozdað: Adli sicil silme
talebi artýk e-Devlet
üzerinden yapýlabilecek
Adalet Bakaný Bekir Bozdað, "Adli Sicil Bilgi
Sistemi Tanýtým Töreni"nde yaptýðý konuþmada
e-Devlet'teki bir yeniliði duyurdu. Bozdað, "Bundan böyle her Türk vatandaþý e-Devlet üzerinden
usulüne uygun baþvurduðu zaman evinden, iþ
yerinden, arabasýndan, nerede bulunursa bulunsun oradan Adli Sicil Bilgi Sistemi'ne eriþme ve
adli sicil kaydýný öðrenme, alma ve oradaki kayýtlarýn þartlar oluþtuðunda silinmesini talep etme
hakkýna sahip olacaktýr." dedi.
Adalet Bakaný Bekir Bozdað, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen
"Adli Sicil Bilgi Sistemi
Tanýtým Töreni"nde bir
konuþma gerçekleþtirdi.
Adli sicil kayýtlarýnýn hukuka uygun toplanmasýnýn, korunmasýnýn ve ilgili yerlere güven içinde
iletilmesinin önemine
dikkati çeken Bozdað,
bu alanda bugüne kadar
çok sayýda çalýþma yaBekir
pýldýðýný belirtti.
Bozdað
Adli sicil sisteminin,
adli istatistiklerin dünyaya örnek hale geldiðini
ifade eden Bozdað, yeni
"Adli Sicil Bilgi Sistemi"nin hýz ve kolaylýk saðlayacaðýný dile getirdi. Bozdað, önceki dönemlerde
sabýka kaydý almak ve baþka hizmetlerden faydalanmak için vatandaþlarýn uzun süre kuyruklarda beklediðini hatýrlattý. AK Parti iktidarlarýnda
hizmet almak için kuyruða girme döneminin sona erdirildiðinin altýný çizen Bozdað, kamu hizmetlerinin tamamýna vatandaþlarýn eriþiminin kolaylaþtýrýldýðýný anlattý. Bakan Bozdað, Adli Sicil
Bilgi Sistemi ile büyük dönüþümün hayata geçirileceðini vurguladý.

YAÞLI POPÜLASYON ÝÇÝN
FONKSÝYONEL ANTRENMAN
FONKSÝYONEL ANTRENMAN NEDÝR?
Fonksiyonel antrenman tabiri artýk sýk sýk
karþýmýza çýkýyor. Bir kesim yerlere göklere
sýðdýramazken bir kesim her yenilikçi fikirde
olduðu gibi tüm benliði ile reddediliyor.
Fonksiyonel antrenman en eski bilinen kaynaklara göre 450 yýldýr olduðu bilinse de
dünyada son 30 yýldýr adýndan sýkça söz
ettiriyor.

En basit tanýmý ile fonksiyonel antrenman
"ÝÞLEVSELLÝK " demektir .Sadece bir sporcu
olarak düþünmeyin, bir çiftçi bir inþaat iþçisi bir
ev hanýmý içinde fonksiyonel antrenman gereklidir. Bir ev hanýmý evde halý silkerken ortaya bir
kuvvet koymak zorunda ya da bir inþaat iþçisi
yerden tuðla kaldýrýrken ortaya bir kuvvet koymak zorundadýr. iþte bunun Ýçin her birey iþinde
daha iyi olmak istiyorsa kesinlikle fonksiyonel
antrenman ilkesini hayatýnýn bir
parçasý haline getirmeli…
NEYÝ NASIL YAPMALIYIZ?
Ýlk sormanýz gereken soru þu
benim neye ihtiyacým var? Bir ev
hanýmýnda örnek verelim,neye
ihtiyacý var?
1- Ev hanýmýnýn kanepeyi
yerinden kaldýrmaya (deadlift)
ihtiyacý var.
2- Perde takarken uzun süre
kollarýnýn baþýndan üzerinde
(Over Head Press ) tutmaya ihtiyacý var.
3-Market poþetlerini taþýmaya
(cary) ihtiyacý var.

Abdullah
BAL
Fýtness
Eðitmeni ve
Saðlýklý
Yaþam Koçu
Yani Kýsacasý egzersiz yapmaya bu egzersizlerinde gün içinde ihtiyacý olan yetilere
uygun hala getirilmeye ihtiyacý var yani
fonksiyonel antrenmana ihtiyacý var.
Sadece ev hanýmlarý deðil bir manavýnda
egzersiz yapmaya ihtiyacý var bir doktorunda.
Ki bilen bilir doktorlar bazý ameliyatlarda çok
ciddi kas gücüne ihtiyaç duyarlar ve uzun
süreler ayakta kalmalarý gerekir bu tempoya
ayak uydurmak için daha sýký bir tempoda egzersiz yapmalarý gerekir.
Sevgili okurlar her nerede yaþýyor ve ne iþ
yapýyor olursanýz olun, yaþýnýz ve cinsiyetiniz
ne olursa olsun egzersiz yapmanýn önemi her
zaman hatýrý sayýlar ölçülerde kalacak...

"ANKARA'YA GELME DÖNEMÝ KAPANDI"
Adli sicil kayýtlarýnýn, sürelerin dolmasýndan
ya da yasalarýn sunduðu imkanlarýn kullanýlmasýyla silindiðini anlatan Bozdað, þöyle devam etti: "Hayata geçirdiðimiz yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi'yle beraber ülkemizde insanlarýmýzýn adli sicil
kayýtlarýný sildirmek için artýk Ankara'ya gelme
dönemi kapandý. Edirne'den Kars'a, Hakkari'den
Sinop'a ülkenin dört bir yanýndan adli sicil kaydýný sildirmek isteyen insanlarýmýz zamandan tasarruf ediyor, masraftan kurtuluyor.
"HER YERDEN ADLÝ SÝCÝLÝN SÝLÝNMESÝNÝ
TALEP EDEBÝLECEKSÝNÝZ"
Bundan böyle her Türk vatandaþý e-Devlet
üzerinden usulüne uygun baþvurduðu zaman
evinden, iþ yerinden, arabasýndan, nerede bulunursa bulunsun oradan Adli Sicil Bilgi Sistemi'ne
eriþme ve adli sicil kaydýný öðrenme, alma ve
oradaki kayýtlarýn, þartlar oluþtuðunda silinmesini talep etme hakkýna sahip olacaktýr. Dakikalar
içerisinde kayýt sildirme baþvurusu netice olarak
dönecektir. SMS'le de kaydýnýn silindiði kendisine bildirilecektir."
"BÜROKRASÝ DEVRE DIÞI KALACAK"
Yeni uygulamayla bürokrasinin devre dýþý
olacaðýna iþaret eden Bozdað, hýz ve güven içerisinde iþlemlerin yapýlacaðýný bildirdi.
Adli sicil kayýtlarýnýn belirli bir süre dolduktan
sonra silinebildiðini aktaran Bozdað, "Bugün
devreye sokacaðýmýz yeni uygulamada yasal
sürelerin dolmasý üzerine vatandaþýn talebi olmaksýzýn resen Adli Sicil ve Ýstatistik Genel Müdürlüðümüz, adli sicil kayýtlarýný silecektir." bilgisini paylaþtý.
(Haber Merkezi)

ÝLAN
ÇORUM
TÝCARET ve SANAYÝ
ODASI
5174 Sayýlý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði ile
Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 84. Maddesine istinaden, Oda ve Borsalarýn organ seçimleri Ekim
ayýnda baþlar, Kasým ayý içinde bitirilir hükmü yer
almaktadýr.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði ile Odalar ve
Borsalar Organ Seçimleri Hakkýnda Yönetmeliðin
8. Maddesi "Meslek Komitesi ve meclis seçimlerinden azami üç ay, asgari bir ay önce üyeler vergi mükelleflerine iliþkin oda ve borsa kayýtlarýný
kontrole davet edilir" hükmü düzenlenmiþtir.
Üyelerimizin vergi mükellefiyetleri ve ilgili oda kayýtlarý 22 Aðustos 2022-26 Aðustos 2022 tarihleri
arasýnda kontrole açýlmýþ bulunmaktadýr.
Yukarýda belirtilen tarihler arasýnda tüm üyelerimiz vergi mükellefiyetleri ile ilgili oda kayýt bilgilerini kontrol ederek, varsa durumlarýnda meydana
gelen deðiþiklikleri odamýza yazýlý olarak bildirmeleri gerekmektedir.
Aksi takdirde, anýlan yönetmelik gereðince odamýzdaki kayýtlarýn doðruluðu üyece kabul edilmiþ
sayýlacaktýr.
Yine 5174 Sayýlý Kanunun 10. Maddesi'nin 2. Fýkrasý "Ýçinde bulunulan yýldan önceki iki yýldan itibaren adres ve durumlarý tespit edilemeyenler ile
bu süre zarfýnda aidat ödemeyen üyelerin isimleri
meslek gruplarý ve seçmen listelerinden silinir ve
bu uygulama her yýl Ocak ayý içerisinde yerine getirilir" hükmü içermektedir.
2022 yýlý Ekim-Kasým döneminde yapýlacak organ
seçimlerinde üyelerimizin maðdur olmamalarý
ve hizmetlerin aksamamasý için vergi mükellefiyetlerinin kontrolü ile varsa üye bilgilerinin güncellenmesi ve aidat borçlarýnýn ödenmesi gerekmektedir.
Üyelerimize duyurulur. 19/08/2022
ÇORUM
TÝCARET ve SANAYÝ ODASI
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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Kocaeli karþýsýnda
MAÐLUBiYET 0-2
2022-2023 futbol sezonu
için hazýrlýklarýný sürdüren
Çorum Futbol Kulübü, Kocaliespor ile karþýlaþtý. Karþýlaþmayý Çorum FK, 2-0 maðlubi-

yetle tamamladý.
Yeni sezonda TFF 2. Lig
Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Çorum FK, sezon
hazýrlýklarýna Bolu'da yaptýðý

ikinci etap çalýþmalarýyla devam ediyor. Hatýrlanacaðý
üzere birinci etap kapsamýnda Çorum FK, Amasyaspor,
Samsunspor ve Iðdýrspor ile
karþýlaþmýþ, Amasyaspor'u 20 maðlup etmiþ, Samsunspor'a 2-0 maðlup olmuþ, Iðdýrspor ile de 1-1 berabere
kalmýþtý.
Bolu'da ise 2. Lig Kýrmýzý
Grup ekiplerinden Bucaspor
ile karþýlaþan kýrmýzý-siyahlýlar, bu maçtan da Salih Zafer'in attýðý golle 1-0 üstün ayrýlmýþtý.
Çorum FK, dün de Kocaelispor ile bir hazýrlýk maçý
yaptý. Kýrmýzý-siyahlýlar, maçta yeni sezon için hazýrladýklarý taktikleri sahada uygulamalý olarak çalýþtý.
Ýlk yarýyý 1-0 geride kapatan Çorum FK, ikinci yarýda
da kalesinde bir gol gördü.
Kýrmýzý-siyahlýlar, girdiði
pozisyonlarý deðerlendiremeyince maç 2-0 Kocaelispor'un
üstünlüðüyle tamamlandý.
(Abdulkadir Söylemez)

Sefa Akýn Baþýbüyük

Kürþat Altunkaya

Genç bekler
Gümüþhane'ye
kiralandý
Çorum FK'nin defans oyuncularýndan Sefa
Akýn Baþýbüyük ve genç futbolculardan Kürþat
Altunkaya, Gümüþhanespor'a kiralandý.
2021 yýlýnda Çorum Çimento'dan transfer
edilen Sefa Baþýbüyük ve Çorum FK'nin
genç futbolcularýndan 19 yaþýndaki sað bek
oyuncusu Kürþat Altunkaya, TFF 3. Lig'de
mücadele eden Gümüþhanespor'a bir yýllýðýna kiralandý. Kulüpten yapýlan açýklamada,
"Profesyonel oyuncularýmýzdan Sefa Akýn
Baþýbüyük ve Kürþat Altunkaya, 2022-2023
Futbol Sezonu için Gümüþhanespor'a 1 yýllýðýna kiralanmýþtý. Oyuncularýmýza yeni kulübünde baþarýlar dileriz" denildi.
Bugüne kadar Çorum FK formasýyla 21
maça çýkan Sefa Akýn Baþýbüyük, bin 490
dakika süre aldý.
Kürþat Altunkaya ise 8 maçta forma giyerken, 96 dakika sahada mücadele etme fýrsatý buldu.
(Abdulkadir Söylemez)
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BEDESTEN
YILSONU BiTiYOR!
Recep Tayyip Erdoðan
Caddesinde yapýmý devam
eden proje için Baþkan Aþgýn
bitiþ tarihi verdi.

Çorum Belediyesi tarafýndan
yapýmý devam eden Bedesten ve
Yeraltý Otoparký Projesi'nin inþaatýnda çalýþmalar hýzla devam
ediyor.
Ýnþaat alanýnda incelemelerde bulunan Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, çalýþmalarýn
yýlsonunda tamamlanmasýný hedeflediklerini açýkladý.
Recep Tayyip Erdoðan Caddesi üzerinde 12 bin 500 metrekare alan üzerine inþa edilen Bedesten ve Yeraltý Otoparký inþaatýnýn yüzde
56'lýk kýsmý tamamlandý. Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Bedesten Projesi
içerisinde yer alan 2 katlý, 221 araçlýk yer altý otoparkýnýn bölgedeki otopark ihtiyacý

önemli ölçüde cevap vereceðini söyledi.
"OTOPARK EKSÝKLÝÐÝ ÖNEMLÝ
ÖLÇÜDE GÝDERÝLMÝÞ OLACAK"
Bedesten ve yeraltý otoparký inþaatýnýn

hýzla devam ettiðini dile getiren Baþkan Aþgýn, "4.500 m2 zemin alaný ve 12 bin 500
metrekare toplam inþat alaný ile dev bir hizmetimizi hemþehrilerimize kazandýracak olmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Ýnþaatýmýz
yüzde 56 oranýnda tamamlandý. Bedesten ve yer altý otoparký ile birlikte
Gazi Caddesi ve Recep Tayyip Erdoðan Caddesi'nde otopark eksikliði de
önemli ölçüde giderilmiþ olacak. Proje ile 211 araçlýk 2 katlý yeraltý otoparkýný hizmete sunmuþ olacaðýz" dedi.
"YILSONU ÝTÝBARIYLA AÇILIÞINI GERÇEKLEÞTÝRECEÐÝZ"
Bedestenin taþ yapýsý ile tarihi görünme sahip olacaðýný ifade eden
Belediye Baþkaný Aþgýn, "Ýçerisinde
25 adet iþyeri olacak. Ön ve yan kýsmýnda orta büyüklükteki meydanlarýyla birlikte þehrimize kazandýrmýþ
olacaðýz. Bedesten ve 211 araçlýk
otoparký inþallah yýlsonu itibarýyla
açýlýþýný gerçekleþtireceðiz. Hemþehrilerimize hayýrlý olsun" þeklinde
konuþtu.
(Çaðrý Uzun)

Tarihi saat kulesi
restore edilecek
Sungurlu ilçesinin en
önemli simgelerinden biri
olan, 131 yýllýk geçmiþe
sahip tarihi Sungurlu Saat Kulesi restore edilecek.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde 1891 yýlýnda inþa
edilen Sungurlu Saat Kulesi restore edilecek. Kaymakam Edip Bey tarafýndan 1891 yýlýnda Þakir Usta'ya yaptýrýlan ve 131 yýllýk sahip olan saat kulesi,
yýkýlma tehlike oluþturmaya baþlamýþtý. 2020 yýlý
Ocak ayýnda meydana gelen depremde balkon parçalarý düþen Saat Kulesi'nin diðer parçalarý da
Þubat ayýnda düþtü.
Belediye ekipleri tarihi

kulenin etrafýný polis barikatlarýyla kapatýrken, durum Kültür ve Tabiat Varlýklarý Koruma Kuruluna bildirildi. 2008 yýlýnda restore
edilen tarihi saat kulesi için,
Ankara Rölöve ve Anýtlar
Müdürü Cennet Ceylan ve
ekibi, yüklenici firma ile birlikte saat kulesinde incelemelerde bulunmak için
Sungurlu'ya geldi.
Belediye Baþkan yardýmcýsý Bahri Sezen, saat
kulesinin restorasyonu
için incelemelerde bulunan ekibe eþlik ederek bilgi verdi. Saat kulesindeki
restorasyon çalýþmalarýnýn
kýsa süre içerisinde baþlatýlacaðý belirtildi.
(ÝHA)

Kaçak içki ve yasaklanan cinsel
içerikli ürünler ele geçirildi
Çorum Emniyet Müdürlüðü,
bir iþ yerine yaptýðý operasyonda
21 þiþe gümrük kaçaðý viski, 52
adet kullanýlmasý yakalanan cinsel içerikli ürün ele geçirdi.
Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, bir
þahsýn iþ yerinde gümrük kaçaðý
alkollü içki sattýðýnýn bilgisine

ulaþýlmasý üzerine iþ yerine operasyon düzenledi. Operasyonda
21 þiþe çeþitli marka ve ebatlarda gümrük kaçaðý viski, 52 adet
içerisinde kullanýlmasý yasaklanmýþ etken maddeler bulunan cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.
Gözaltýna alýnan þüpheli þahýs hakkýnda adli iþlemlere baþlandýðý bildirildi. (Haber Merkezi)

NUMAN KURTULMUÞ

ÇORUM’A UÐRADI
AK Parti Genel Baþkanvekili Prof. Dr. Numan
Kurtulmuþ, Çorum'a uðradý.
Geçtiðimiz Çarþamba günü Tokat'taki programýna giden AK Parti Genel Baþkanvekili Prof. Dr.
Numan Kurtulmuþ, yol üstünde Çorum'a uðradý.

Çorum Belediyesi,
77 personel alacak
Çorum Belediyesi, otobüs þoförü
ve büro memuru
alýmý için Türkiye Ýþ
Kurumu üzerinden
yeni bir iþ ilaný yayýnladý. ÝÞKUR'un
Çorum iþ ilanlarý
sayfasýnda yer alan
ilana göre Çorum
Belediyesi iþtirak
þirketlerinden olan
BELTAÞ A.Þ bünyesine istihdam etmek üzere KPSS
þartsýz ve sýnavsýz,
20-55 yaþ aralýðýnda iki meslekten 77 memur alýmý yapacak.
Baþvuru yapmak isteyen
adaylar "Yeniyol Mah. Gazi Cad.
No:2 Çorum" adresine bizzat veya "https://cokis.corum.bel.tr" adresine online baþvuru þeklinde

yapýlacaktýr. Baþvurular yukarýda
belirtilen adreslere, özgeçmiþ
formlarý ve müracaat koþullarýndaki belgeler ile birlikte yapýlmasý
gerekmektedir. Mülakat yer ve
zamaný daha sonra SMS yoluyla
bildirilecek.
(Haber Merkezi)

KARÞILAMAYA VALÝ VE REKTÖR DE KATILDI
Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü'nde aðýrlanan Numan Kurtulmuþ'u Vali Mustafa
Çiftçi, Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk,
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Merkez Ýlçe
Baþkaný Erhan Akar, Kadýn Kollarý Baþkaný Meryem Demir ile teþkilat üyeleri karþýladý.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, "AK
Parti Genel Baþkanvekilimiz Prof. Dr. Numan Kurtulmuþ'u misafir ettik. Tokat programýna giderken
þehrimizde aðýrladýðýmýz kýymetli hocamýzla istiþare etme imkaný bulduk, tecrübelerinden istifade ettik" diye konuþtu. Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý da
"AK Parti Genel Baþkanvekilimiz Prof. Dr. Numan
Kurtulmuþ'u misafir ettik. Ziyaretlerinden dolayý
kýymetli Baþkanvekilimiz'e teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý.
(Çaðrý Uzun)

