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Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düþmesi sonucu þehit olan
11 askerden aslen Çorumlu olan Astsubay Kýdemli Üstçavuþ Ömer
Umulu (40) son yolcuðuna uðurlandý. Þehitlerimiz için Ankara'da düzenlenen devlet töreninin ardýndan Astsubay Kýdemli Üstçavuþ Ömer
Umulu'nunnaaþý baba ocaðý olan Kýrýkkale'ye gönderildi. Þehit Umulu, Kýrýkkale Nur Camiinde ikindi namazýna müteakip kýlýnan cenaze
namazýnýn ardýndan Kýrýkkale þehitliðine defnedildi.
3’TE

KARAR
DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ
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75 Kuruþ

“Çimento arazisi için kimin,
hangi projesi varsa söylesin”
Çorum Belediyesi, Çimento Fabrikasý arazisi için istiþarelere baþladý. Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn dün ilki yapýlan istiþare toplantýsýnda, siyasi parti temsilcileri, oda
HABERÝ
baþkanlarý, STK temsilcileri, akadeÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU misyenler ve alanýnda uzman kiþilerOKUTUN
le bir araya geldi. Belediye Baþkaný
Aþgýn konuya iliþkin yaptýðý deðerlendirmede "Kimin burayla ilgili hangi projesi ve hayali varsa herkes görüþünü beyan edebilecek. Önümüzdeki 3-4
ay içinde görüþmelerimizi tamamlayacaðýz ve 5-6
ay içinde projemizi açýklayacaðýz" dedi.
5’TE

Yakup Sarý

Milli Eðitim Müdürü
Sarý, Ankara’ya atandý
Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürü Yakup Sarý,
Çorum’dan ayrýlýyor.
Ýl Müdürü Yakup Sarý’nýn Çorum’daki görevinden Milli Eðitim Bakanlýðý Personel Genel
Müdürlüðü Koordinasyon Birimine atandýðý öðrenildi.
(Haber Merkezi)

Beþ karantina kaçaðý
daha yurda yerleþtirildi
Çorum Valiliði, Ýl Salgýn
Denetim Merkezi ekiplerinin çalýþmalarý ile ilgili
yaptýðý açýklamada izolasyon kurallarýna aykýrý hareket eden beþ kiþinin tutanakla tespit edildiðini ve
þahýslarýn yurda yerleþtirilerek karantina altýna alýndýðýný duyurdu. Açýklamada ayrýca maske, temizlik
ve mesafe kurallarýný ihlal
eden 149 iþyeri ve kiþiler
için birinci ihlal uyarýsý yapýldýðý bilgisi de yer aldý.
Salgýn süreci devam ederken hala karantina kurallarýný ihlal ederek toplum
saðlýðýný tehlikeye atanlarýn varlýðý ise endiþe yaratmaya devam ediyor. 3’TE

Eczaneler cumartesi günü
standardýna dönüyor
Çorum'da hafta sonu sokaða çýkma kýsýtlamasýnýn kaldýrýlmasý nedeniyle eczanelerin çalýþma düzeninde de deðiþiklik yapýldý. Eczaneler
cumartesi günleri, kýsýtlama öncesinde olduðu
gibi 08.00 - 13.00 saatleri arasýnda açýk olacak.
Saat 13'ten itibaren de nöbetçi eczaneler saðlýk hizmetine devam edecek. 2’DE

Çorum Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý Baþkaný
Erdoðan Yýlmaz koronavirüs salgýný nedeniyle
uygulanan hafta sonu sokaða çýkma kýsýtlamasý nedeniyle salý günleri kurulan cumartesi pazarý ile çarþamba günleri kurulan TOKÝ Pazarý'nýn artýk gününde kurulacaðýný söyledi. 2’DE

Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Çorum Þube Müdürü
Abdullah Güler, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Kurum olarak yapacaklarý çalýþmalar
hakkýnda ve Çorum basýný hakkýnda Vali Çiftçi'ye bilgi veren Güler, Basýn Ýlan Kurumu'nun
basýn sektörüne yönelik gerçekleþtirdiði eðitimler ve bundan sonraki süreçte gerçekleþtirilmesi
planlanan eðitimlerden bahsederek, ilerleyen
dönemde her iki kurum arasýnda yapýlabilecek
projelere iliþkin istiþarede bulundu.
2’DE

Kadýnlar, 8 Mart’ý
alanlarda kutlayacak
Çorum Kadýn Platformu'ndan 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'ne dair yapýlan açýklamada; "Eþit ve
özgür bir hayatý biz kadýnlar kuracaðýz. 8 Mart'ta
sokaklarda ve alanlarda olacaðýz" denildi. 2’DE

"Kadýnlarýmýzýn onurunu
korumak, þahsiyetlerini
yüceltmek zorundayýz"

Cumartesi ve TOKÝ pazarý
gününde kurulacak
Vali Mustafa
ÇÝftçi

SMMMO'YA MUHASEBE
HAFTASI ZÝYARETLERÝ 4’TE

BÝK, Vali Çiftçi'yi
bilgilendirdi

Fotokapanlara vaþak ve
birçok yaban hayvaný takýldý
Tarým ve Orman Bakanlýðý
Doða Koruma ve Milli Parklar 11.Bölge Müdürlüðüne
baðlý Amasya, Çorum, Ordu, Samsun ve Tokat illerinde Yaban Hayvaný Geliþtirme Sahalarý ile belirli avlaklara fotokapan kurulup izleme çalýþmalarý sürekli olarak devam ediyor.
6’DA

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajý yayýnladý. Vali Çiftçi "Kadýnlarýmýz, tükenmeyen sevgisi, þefkati, hoþgörüsü, fedakârlýðý, üretkenliði
ile ailenin ve toplumun temelidir. Geleceðimizi
emanet edeceðimiz, güçlü devletler ile yarýþacak eðitimli, bilinçli nesillere sahip olmak, en
baþta onlarý yetiþtirecek olan kadýnlarýmýza
verilen deðer ile mümkündür" dedi.
5’TE

TÝCARÝ TAKSÝLER AÞI ÇALIÞMALARINDA
ULAÞIM HÝZMETÝ VERÝYOR
5’TE

LEVHALARIN ÝÇLER
ACISI HALÝ
2’DE

ALACA MOR SOÐANI
ATATOHUM'DA 7’DE
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Kadýnlar, 8 Mart'ý
alanlarda kutlayacak
Çorum Kadýn Platformu, 8 Mart Dünya
Emekçi Kadýnlar Günü nedeniyle alanlara
çýkýyor.
Çorum Kadýn Platformu'ndan yapýlan
açýklamada; "Eþit ve özgür bir hayatý biz
kadýnlar kuracaðýz. 8 Mart'ta sokaklarda
ve alanlarda olacaðýz" denildi.
Verilen bilgiye göre kadýnlar; 8 Mart
Pazartesi günü Hünkar Hacý Bektaþ Veli
Parkýndan saat 12.30'da yürüyüþ baþlatacak. "Renkli Kadýn Yürüyüþü" KADEÞ
Meydanýnda saat 13'te yapýlacak basýn
açýklamasý ile son bulacak.
Açýklamada "Evde, iþte, okulda, tarlada, fabrikada, atölyelerde, emeði ve haklarý için mücadele eden tüm kadýnlarýn 8
Mart mücadele gününü kutluyor renkli kadýn yürüyüþümüze bekliyoruz" ifadelerine
yer verildi.
Çorum Kadýn Platformu'nun konuyla ilgili açýklamasý þu þekilde:
Kadýnlar hem toplumsal yaþamda hem
de çalýþma hayatýnda erkek egemen düzene karþý mücadele etmeye devam ediyor. Kadýnlarýn çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesi ve eþit deðerde iþe eþit ücret talebi ile Ýstanbul Sözleþmesi'nin ve 6284
sayýlý yasanýn etkin uygulanmasý için mücadeleyi ýsrarla ve inatla sürdürüyor!
Covid-19 salgýnýnýn birinci yýlýnda çalýþma ve toplumsal hayatta derinleþen
eþitsizliklere karþý sosyal politikalar geliþtirmek yerine kadýnlarýn yaþadýklarýný görmezden gelen iktidar, kadýnlara güvencesiz ve sendikasýz çalýþma biçimlerini dayatmaya devam ediyor. Ancak kadýnlar
yaþamýn her alanýnda her türlü eþitsizlikle
mücadele etmeye devam edecekler!
Hangi meslekten hangi toplumsal kesimden olursa olsun kadýna yönelik þiddet
yaþamýn tüm alanlarýnda ve yaygýn olarak
sürmekte, kadýn cinayetlerinde cezasýzlýk
kural haline gelmektedir. Kadýnlar en yakýnlarýndaki erkekler tarafýndan fiziksel,
psikolojik, ekonomik ve cinsel þiddete uðruyor, "intihar" denilen son derece þüphe-

BÝK, Vali Çiftçi'yi bilgilendirdi
li ölümlerle kadýnlarýn yaþamlarý çalýnýyor.
Buna karþýn yaþamlarýný korumak için öz
savunmasýný kullanan kadýnlar serbest býrakýlmak yerine, aðýrlaþtýrýlmýþ cezalarla
cezaevlerinde yaþamaya mahkûm ediliyor. Biz kadýnlar biliyoruz ki eþitlik ve özgürlük talebimiz devletin erkek egemen
hukukuna sýðmayacak; evde, iþyerinde,
sokakta cinsiyetçiliði ve tacizleri ifþa etmeye devam edeceðiz!
"HAYATIMIZDAN
VE HAKLARIMIZDAN
VAZGEÇMEYECEÐÝZ"
Tüm dünyada, özellikle de yaþadýðýmýz Ortadoðu coðrafyasýnda ve ülkemizde kazanýlmýþ haklarýmýza dönük yoðun
saldýrýlara ve dinselleþtirme politikalarý ile
bizi toplumsallýktan kopararak yaþamýmýz
üzerinde kurulmak istenen denetime karþý "Hayatýmýzdan ve haklarýmýzdan vazgeçmeyeceðiz" diyerek direniyoruz.
8 Mart dünyanýn neresinde olursa olsun sömürüye, ayrýmcýlýða, baskýya karþý
yürütülen, kadýn haklarýnýn kazanýlmasýnda verilen direniþin simgeleþtiði bir müca-

dele günüdür. Eþitsizliðin, sýnýrsýz tüketimin, sömürünün, yoksulluðun sistemleþtiði; kapitalizmin, kadýn ile kurduðu "ucuz
emek-kutsanmýþ annelik" iliþkisinin neoliberal politikalarla tüm dünyada yeni kölelik koþullarýnýn dayatýldýðý bu dönemde,
kadýnýn varoluþ mücadelesi çok daha anlamlý bir hale gelmiþtir. Hep birlikte sesimizi yükseltmek, demokratik, özgür ve eþit
bir dünya kurabilmek, taleplerimizi haykýrmak için 8 Mart'ta mücadelemizi yükseltelim!
Kadýnlarýn eþit ve özgür olduðu, sömürünün baskýnýn ortadan kaldýrýldýðý bir gelecek için,
Hayatlarýmýza sahip çýkmak için, savaþ ve iþgal politikalarýna geçit vermemek
için, emeðimiz, bedenimiz ve kimliðimiz
bizimdir demek için, doðamýza ve yaþam
alanlarýmýza sahip çýkmak için, emeðimizi
ve hayatý örgütlemek için, demokrasiyi,
barýþý, laikliði kazanmak için tüm kadýnlarý, gökkuþaðý gibi tüm renklerimizle bir
arada olmaya, haklarýmýza ve yaþamlarýmýza sahip çýkmaya çaðýrýyoruz.
(Abdulkadir Söylemez)

Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Çorum
Þube Müdürü Abdullah Güler, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret
etti. Kurum olarak yapacaklarý çalýþmalar hakkýnda ve Çorum basýný
hakkýnda Vali Çiftçi'ye bilgi veren
Güler, Basýn Ýlan Kurumu'nun basýn
sektörüne yönelik gerçekleþtirdiði
eðitimler ve bundan sonraki süreçte
gerçekleþtirilmesi planlanan eðitimlerden bahsederek, ilerleyen dönemde her iki kurum arasýnda yapýlabilecek projelere iliþkin istiþarede
bulundu.
Vali Mustafa Çiftçi de Valilik olarak Basýn Ýlan Kurumu'nun Çorum

ilinde yapacaðý çalýþmalara her türlü katkýyý vermeye hazýr olduklarýný
ifade ederek, ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getirdi.
Þube Müdürü Güler, ziyaret anýsýna Basýn Ýlan Kurumu Genel Müdürü Rýdvan Duran'ýn talimatýyla
bastýrýlan Dr. Mehmet Gedizli'ye ait
''Söyleyebilmek, Okuyabilmek, Yazabilmek, Türkçede Karþýt Benzer
Anlamlý Kelimeler, Türkçede Benzer
Anlamlý Kelimeler, Türkçenin Fiiller
Sözlüðü, Türkçede Öbek Ýsimler
Sözlüðü, Türkçenin Ýsimler Sözlüðü'' kitap setini Vali Mustafa çiftçiye
hediye etti.
(Haber Merkezi)

Cumartesi ve TOKi pazarý
gününde kurulacak
Eczaneler cumartesi günü
standardýna dönüyor

Çorum Sebzeciler ve Pazarcýlar
Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz koronavirüs salgýný nedeniyle uygulanan hafta sonu sokaða çýkma kýsýtlamasý nedeniyle salý günleri kurulan
cumartesi pazarý ile çarþamba günleri kurulan TOKÝ Pazarý'nýn artýk gününde kurulacaðýný söyledi.
Her iki pazarda da esnafýn sabah
saat 7'den akþam 18'e kadar vatandaþlara hizmet vereceðini kaydeden
Erdoðan Yýlmaz pazarcý esnafýna da

maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarýlarda bulundu.
Koronavirüs salgýnýnýn Çorum'da
orta seyrettiðini ve bu yüzden kýsýtlamalarýn kaldýrýldýðýný hatýrlatan Yýlmaz tekrar eski günlere dönmemek
için maske, mesafe ve temizlik konusunda herkesi duyarlý olmaya davet
etti. Yýlmaz ayrýca pazarcý esnafýna
hayýrlý iþler ve bol kazançlar temennisinde bulundu.
(Mahmut Emin Söylemez)

Çorum'da hafta sonu sokaða çýkma kýsýtlamasýnýn kaldýrýlmasý nedeniyle eczanelerin çalýþma düzeninde de deðiþiklik yapýldý. Eczaneler cumartesi günleri, kýsýtlama öncesinde olduðu gibi 08.00 - 13.00 saatleri arasýnda açýk
olacak. Saat 13'ten itibaren de nöbetçi eczaneler saðlýk hizmetine devam edecek. Çorum Eczacý Odasý konuyla ilgili þu bilgileri verdi:
1 Mart 2021 tarihinde Sayýn Cumhurbaþkanýmýz tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, orta
riskli iller grubunda bulunan ilimizde uygulanmakta olan hafta sonu sokaða çýkma kýsýtlamasý kaldýrýlmýþtýr. Bu nedenle Yönetim Kurulumuz
6 Mart 2021 tarihi itibariyle cumartesi günleri kýsýtlama öncesinde olduðu gibi 08.00 - 13.00 saatleri arasýnda tüm eczanelerimizin faaliyetine
devam etmesi, saat 13'ten itibaren nöbetçi eczanelerimizin saðlýk hizmetine devam etmesi
yönünde karar almýþtýr. (Abdulkadir Söylemez)

Annesi kaybolan yavru köpeklere
belediye ekipleri sahip çýktý
Anneleri kaybolan sahipsiz iki
yavru köpeðe, belediye ekipleri sahip
çýktý. Ýskilip Belediyesi Meydan Mahallesi'nde sokaða terk edilen iki yavru köpeðe sahip çýktý. Annelerinin
kaybolduðu belirlenen köpekler, saðlýk kontrollerinin yapýlmasý için Ýskilip
Belediyesi geçici Hayvan Bakým
Evi'ne gönderildi.
Belediye Zabýta Amirliðine baðlý
Veteriner Hekim Fatma Nur Ulunç
köpekleri görüp kendilerine bilgi veren vatandaþa teþekkür ederek "Yavru köpekleri, belediye aracýyla bulunduðu yerden aldýk. Ardýndan da tedavileri için belediyemizin hayvan bakým evine getirdik ve çok küçük olduklarý için düzenli olarak bakýmlarýný
yapacaðýz" dedi.
Belediye Baþkaný Ali Sülük yaptý-

ðý açýklamada "Sokaða terk edilen
yavrularýmýzý Belediyemiz Veteriner
Hekimi tarafýndan kontrol ederek, bakýmlarýný üstlendik. "Yaratýlaný severiz yaratandan ötürü" düsturuyla hareket edip onlarý sokakta kimsesiz býrakmak bizlere yakýþmayacaðý için
onlarýn beslenmesi artýk emin ellerde" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

LEVHALARIN
ÝÇLER ACISI HALÝ
Çorum merkeze baðlý bir köyün
yolunda levhalarýn hali bazý bilinçsiz
insanlarýn davranýþlarýný ortaya döküyor. "Silah atýlmaz" yazýlý levhada
adeta kurþun deðmeyen yer kalmamýþ.
Levhaya atýþ yaparak kendini
geliþtirmeye (!) çalýþan þahýs, hýzýný
alamamýþ olacak ki yanýndaki "sey-

yar satýcý giremez" levhasýný da kurþunlamýþ. Trafik iþaret levhalarýnýn
ve diðer levhalarýn yenilenmesi, deðiþtirilmesi için her yýl büyük miktarda paralar harcayan Ýl Özel Ýdaresi,
anlaþýlan bu iþ için yine zaman,
emek ve para harcayacak.
Milli servete yazýk oluyor, lütfen
kendimize gelelim. (Fatih Yýldýrým)
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Çorum'un þehidi uðurlandý
Ömer Umulu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri
helikopterin düþmesi sonucu þehit
olan 11 askerden Çorumlu olan Astsubay Kýdemli Üstçavuþ Ömer Umulu'nun (40) Kýrýkkale'de bulunan baba ocaðýna þahadet haberi verildi.
Aslen Çorum Bayat Ýlçesi Doruseki
köyünden olan Astsubay Kýdemli
Üstçavuþ Ömer Umulu'nun üç çocuðu olduðu öðrenildi.
Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere
13.55'te kalkýþ yapan Kara Kuvvetleri Komutanlýðýna ait Cougar tipi bir
helikopter düþtü. Bölgede yapýlan
çalýþmada helikopterde bulunan 11
askeri personel þehit oldu, 2'si ise
yaralandý.
Kýrýkkale Vali Yardýmcýsý Ender
Faruk Uzunoðlu ve beraberindekiler,
Þehit Ömer Umulu'nun þehadet haberini Çalýlýöz Mahallesi'nde ikamet
eden baba ocaðýna ulaþtýrdý. Muharrem Hafize Umulu çiftinin tek evladý

olan 40 yaþýndaki þehit Ömer Umulu'nun altý yaþýnda Eslem Evra, 16
yaþýnda Abdullah Arda ve 10 yaþýnda Ahmet Aras isimli çocuklarýnýn olduðu öðrenildi. Kýrýkkale Belediyesi
tarafýndan evinin bulunduðu sokak
Türk bayraklarýyla donatýldý.
Þehitler için Ankara'da cuma na-

mazýný müteakiben Ahmet Hamdi
Akseki Cami'de devlet töreni düzenlendi. Törenin ardýndan þehitler
memleketlerine uðurlandý. Aslen Çorumlu olan Astsubay Kýdemli Üst
Çavuþ Ömer Umulu'nun naaþý Kýrýkkale Þehitliði'nde defnedildi.
(Haber Merkezi)

Beþ karantina kaçaðý
daha yurda yerleþtirildi
Çorum Valiliði Ýl Salgýn Denetim Merkezi ekiplerinin çalýþmalarý aralýksýz devam ediyor.
Çorum Valiliði'nden yapýlan açýklamaya göre 26.02.2021 - 05.03.2021 tarihli ilimiz merkez ve ilçelerinde 22 adet ihbar
alýndý. Bu ihbarlarýn üç tanesi asýlsýz veya
mükerrer ihbar olurken, geriye kalan 19
ihbar Mahalle Denetim Ekiplerine bildirildi
ve gerekli iþlemler yapýldý.
Bununla birlikte yine ilimiz merkez ve
ilçelerinde Mahalle Denetim Ekiplerince
bin 396 kiþi denetlendi. Ayrýca denetim
ekiplerince 13 bin 363 iþyeri ve kiþiler gerek gelen ihbarlar neticesinde, gerekse
resen denetlenirken, gerekli uyarýlar yapýldý ve izolasyon kurallarýna uymayan kiþilere tutulan dört adet tutanak Ýl Hýfzýssýhha Kuruluna gönderildi.
Maske, temizlik ve mesafe kurallarýný
ihlal eden 149 iþyeri ve kiþiler için birinci
ihlal uyarýsý yapýldý.
Ýl Salgýn Denetim Merkezi Saha Denetim ekiplerimizce 26.02.2021-05.03.2021
tarihleri arasýnda evlerinde izolasyonda
olmalarý gerekirken izolasyon kurallarýna
aykýrý hareket eden beþ kiþi tutanakla tes-

Çorum'da boþ arazide
erkek cesedi bulundu
Çorum'da boþ bir arazide erkek
cesedi bulundu.
Olay, Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre off-road
pisti yakýnlarýnda bir kiþinin hareketsiz þekilde yattýðýný gören vatandaþlar polisi aradý. Ýhbar üzerine
olay yerine polis ekiplerinin yaný sýra 112 Saðlýk ekipleri sevk edildi.

pit edildi, þahýslar yurda yerleþtirilerek karantina altýna alýndý.
05.03.2021 tarihi itibariyle izolasyon

süresini tamamlamak üzere yurtta karantinasý devam eden kiþi sayýsýnýn bir olduðu açýklandý.
(Abdulkadir Söylemez)

Kontrolden çýkan
otomobil aðaca
çarptý: Ýki yaralý

Saðlýk görevlilerinin yaptýðý inceleme adýnýn Ali Kayýþ (60) olduðu öðrenilen þahýsýn hayatýný kaybettiði
tespit edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin
yaptýðý incelemenin ardýndan Kayýþ'ýn cenazesi otopsi yapýlmak
üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morguna kaldýrýldý.
(ÝHA)

Laçin, hayata
veda etti
Çorum'da ikamet eden Fevzi ve Aysel Laçin'in
kýzlarý, Mustafa ve Þakir Laçin ile Fatma Özbek'in
kardeþleri Arzu Laçin yakalandýðý amansýz hastalýktan kurtulamayarak hayatýný kaybetti.
Merhumenin cenazesi Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'nden alýndýktan sonra Ulu
Mezarlýk'ta topraða verildi.
(Haber Merkezi)

Arzu Laçin

Sungurlu'da kontrolden çýkan otomobilin aðaca çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda iki kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre Alaca'dan Ankara'ya seyir halinden olan D.K. yönetimindeki 19 HF 007 plakalý otomobil Gökçam köyü yakýnlarýnda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýkarak yol
kenarýndaki aðaca çarptý. Kazada sürücü ve yanýnda bulunan S.K. yaralandý. Saðlýk ekiplerinin
olay yerinde yaptýðý ilk müdahalenin ardýndan yaralýlar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne
kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.
(ÝHA)

Hürriyet Parký'ndaki
banklar kaldýrýldý

Çorum'da koronavirüs tedbirleri
kapsamýnda Ýl Umumi Hýfzýssýhha
Meclisi kararý ile Hürriyet Parký'nda
bulunan oturma banklarý kaldýrýldý.
Koronavirüs risk haritasýnda orta
riskli iller grubunda yer alan Çorum'da normalleþmeye yönelik adýmlar atýlýrken vaka sayýlarýnda artýþa
meydan vermemek için önlemler de
elde býrakýlmýyor.
Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisi, Vali
Mustafa Çiftçi Baþkanlýðýnda toplan-

dý. Kurul, yeni normalleþme süreci
kapsamýnda bir dizi karar aldý. Bu
kapsamda sosyal mesafe kuralýnýn
ihlal edilmesine meydan vermemek
ve vakalarýn artýþýný önlemek için Hürriyet Parký'nda yer alan oturma banklarýnýn Çorum Belediyesi tarafýndan
kaldýrýlmasýna karar verildi. Ýl Umumi
Hýfzýssýhha Meclisi kararý üzerine Çorum Belediyesi ekipleri Hürriyet Parký'nda bulunan oturma banklarý kaldýrdý.
(Mahmut Emin Söylemez)

ÇORUM POLÝSÝNDEN KAÇAK SÝLAH
OPERASYONU: ÜÇ TUTUKLAMA
Çorum polisinin silah kaçakçýlarýna yönelik düzenlediði operasyonda beþ ruhsatsýz tabanca ele
geçilirken, gözaltýna alýnan üç þüpheli tutuklanarak
cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre bir istihbaratý deðerlendiren Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü (KOM) il dýþýndan Çorum'a el yapýmý ruhsatsýz tabanca getirileceði bilgisine ulaþtý.

Bunun üzerine harekete geçen KOM Þube Müdürlüðü ekipleri, kent giriþinde bir aracý durdurdu.
Araçta yapýlan aramada beþ adet ruhsatsýz tabanca ile altý adet tabanca fiþeði ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüðündeki sorgularýnýn ardýndan
haklarýnda düzenlenen soruþturma evrakýyla birlikte adli makamlara sevk edilen üç zanlý tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(ÝHA)

Genç avukata
hüzünlü veda
Genç yaþta kanser hastalýðýna
yenik düþerek aramýzdan ayrýlan
Sungurlulu Avukat Mahir Fýrat Duraklýoðlu gözyaþlarý arasýnda topraða verildi.
Avukat Atilla Kaan Duraklýoðlu
ve Eczacý Saliha Duraklýoðlu'nun
oðullarý, Ziraat Bankasý'ndan emekli Kemal Duraklýoðlu'nun torunu,
Diþ Doktoru Deniz Duraklýoðlu'nun
yeðeni Avukat Mahir Fýrat Duraklý-

Mahir Fýrat Duraklýoðlu

oðlu, bir süredir kanser tedavisi
gördüðü Ankara'da 25 yaþýnda hayatýný kaybetti. Merhumun cenazesi
Sungurlu'da Ulu Cami'de kýlýnan
cenaze namazýnýn ardýndan Sarýtepe Mezarlýðý'nda topraða verildi.
Cenaze törenine; Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, avukatlar, kamu kurumlarý ile sivil toplum kuruluþlarýnýn yöneticileri ve çok sayýda
vatandaþ katýldý. (Haber Merkezi)
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‘Türkiye olasý afetlere hâlen
hazýr deðil, kaybedecek vakit yok’
SGK Müdürü Ömer Tök
Muhasebe Haftasýný kutladý
Çorum SGK Ýl Müdürü Ömer
Tök, 1-7 Mart Muhasebe Haftasý etkinlikleri nedeniyle Çorum Serbest
Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'ný ziyaret etti.
Ömer Tök, SMMMO Baþkaný Ali
Can Doðan ve Yönetim Kuruluna
ziyarette bulundu.

Ziyarette Baþkan Yardýmcýsý
Zehra Demir, Oda Sekreteri Bekdaþ Karabacak ve Yönetim Kurulu
Üyesi Türkay Yücel de hazýr bulundu. Oda Baþkaný Ali Can Doðan nazik ziyaretlerinden dolayý SGK Ýl
Müdürü Ömer Tök'e teþekkürlerini
sundu.
(Abdulkadir Söylemez)

CHP'DEN MUHASEBE
HAFTASI ZÝYARETÝ
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum
Ýl ve Merkez Ýlçe yöneticileri, 1-7
Mart Muhasebe Haftasý nedeni ile
Çorum Serbest Muhasebeci Mali
Müþavirler Odasý'ný ziyaret etti.
CHP Ýl Baþkaný Mehmet
Tahtasýz, Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ
Tokgöz, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ali
Bükücü, Ýl Saymaný Necdet Biçer,
Merkez Ýlçe Baþkan Yardýmcýlarý
Seher Bayýral, Tuncay Bolat ve
Merkez Ýlçe Saymaný Murat Onur
Uçar, 1-7 Mart Muhasebe Haftasý

nedeniyle ziyaret ettikleri odada,
Baþkan Ali Can Doðan ve Yönetim
Kurulu Üyeleri ile bir süre sohbet
etti.
Tahtasýz ve beraberindekiler
tüm muhasebeci ve mali müþavirlerin haftasýný kutlayarak; sorunlarý,
talepleri hakkýnda bilgi aldý.
Oda Baþkaný Ali Can Doðan nazik ziyaretlerinden dolayý CHP Ýl
Baþkaný Mehmet Tahtasýz ve beraberindeki heyete teþekkürlerini sundu.
(Mahmut Emin Söylemez)

SMMMO'ya Muhasebe
Haftasý ziyaretleri
1-7 Mart Muhasebe Haftasý nedeniyle Çorum Ýl Defterdarý Durak
Sercan, Vergi Dairesi Müdürü Ýsrafil Sezgin ve Gelir Müdür Vekili Ali
Rýza Gülay, Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'na
kutlama ziyaretinde bulundu. Ziyarette; oda baþkaný Ali Can Doðan,

Baþkan Yardýmcýsý Zehra Demir,
Oda Sekreteri Bekdaþ Karabacak,
Sayman Ceyhan Baran ve Yönetim
Kurulu Üyesi Türkay Yücel hazýr
bulundu. Oda Baþkaný Ali Can Doðan ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek konuklarýna teþekkürlerini sundu. (Fatih Yýldýrým)

DEVA Partisi uzmanlardan oluþturulan
bir ekiple afet yönetimine iliþkin bir rapor
hazýrlayarak önerilerini TBMM Deprem
Araþtýrma Komisyonu'na sundu.
Çalýþmaya iliþkin açýklama yapan DEVA Partisi Çorum Ýl Yerel Yönetimler ve
Þehircilik Politikalarý Baþkaný Gökhan Kabakdere "Son Ýzmir depremi de gösterdi ki
olasý afetlere karþý gerekli tedbirler hâlen
alýnmýþ deðil. Yapý stokunun gözden geçirilmesi ve iyileþtirilmesi, deprem öncesi
riskleri azaltma, deprem aný ve sonrasý
kriz yönetiminde yeni bakýþ açýlarýna ihtiyaç var" ifadesini kullandý.
En kalabalýk kenti Ýstanbul dâhil olmak
üzere pek çok þehri ve bölgesi ciddi bir
deprem tehdidi altýnda bulunan Türkiye'de yeterli bir afet yönetim kapasitesinin
hâlâ geliþtirilememiþ olmasý Demokrasi
ve Atýlým Partisi'ni (DEVA) harekete geçirdi. Yerel Yönetimler ve Þehircilik Politikalarý Baþkaný ve Genel Baþkan Yardýmcýsý
Mehmet Emin Ekmen'in önderliðinde uzmanlarýn yer aldýðý bir ekip oluþturan DEVA Partisi, bu konuda kapsamlý bir rapor
hazýrlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi
Deprem Araþtýrma Komisyonu'na sundu.
Çalýþmada afet yönetim kapasitesini
geliþtirmek için afet öncesi hazýrlýklar, afet
sýrasýnda ve sonrasýnda atýlacak adýmlar
ayrýntýlý bir þekilde ele alýnýyor. Afete en
etkin þekilde müdahale edilmesini ve yaralarýn hýzla sarýlmasýný destekleyecek
yapýlanma ve örgütlenmenin yaný sýra,
yasal mevzuatýn iyileþtirilmesi konusunda
da öneriler yer alýyor. DEVA'nýn çalýþmasýnda afet yönetim süreçlerinde sadece
merkezi planlamalarýn yeterli olmayacaðý,
yerel yönetim kapasitelerinin daha fazla
devreye girmesi gerektiði vurgulanýyor.
'BÜTÜNCÜL BÝR AFET YÖNETÝM
MODELÝ VE YAPILANMASI ÞART'
Raporla ilgili bir açýklama yapan DEVA
Partisi Çorum Ýl Yerel Yönetimler ve Þehircilik Politikalarý Baþkaný Gökhan Kabakdere þunlarý söyledi:
En son 1996 yýlýnda yürürlüðe giren
Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasý, AFAD
Deprem Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan yenilenmiþ, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayýlý (mükerrer) Resmi Gazete'de yayýmlanmýþtýr. Yeni harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüðe girmiþtir. AFAD'ýn son haritasýna göre Çorum, yüksek deprem riski
olan iller arasýnda yer alýyor. Ýlimizin kuzeyinde yer alan Kargý ilçemizde geçtiðimiz
ay yaþanan deprem 2,2 þiddetinde olmuþ,
can ve mal kaybý meydana gelmemiþtir. Ýlçemizde yaþan bu son deprem büyük bir
depremin habercisi olabilir. Daha fazla vakit kaybetmeden ilimiz genelinde depremle ilgili kapsamlý bir çalýþma yapýlmasý,
önlemlerin bir an önce alýnmasý, deprem
konusunda halkýmýzýn daha fazla bilinçlendirilmesi olasý bir depremde en az can
ve mal kaybýnýn önüne geçilmesi açýsýndan faydalý olacaktýr.
Genel Baþkan Yardýmcýmýz Yerel Yönetimler ve Þehircilik Politikalarý Baþkaný
Mehmet Emin Ekmen bey'in açýklamasý
yüksek risk bölgesinde bulunan ilimiz açýsýndan büyük önem arz etmektedir. Çevre ve Þehircilik Politikalarý Baþkanýmýz
Emin Ekmen'in çalýþmaya iliþkin açýklamasý þöyle:
Ülkemizin etkili deprem kuþaklarý üzerinde olduðu ancak olasý afetlere karþý gerekli tedbirlerin yeterince alýnmadýðý hususu, son Ýzmir Depremi ile bir kez daha
görünür olmuþtur. Olasý Ýstanbul Depremi
de dâhil olmak üzere, deprem riski altýnda
bulunan þehirlerimizin ve kýrsallarýndaki
yapý stokunun ciddi bir yaklaþýmla gözden
geçirilmesi ve iyileþtirilmesi, deprem öncesi riskleri azaltma, deprem aný ve sonrasý kriz yönetiminde yeni bakýþ açýlarýna
ihtiyaç vardýr. Bu alanlarda yapýlacak tüm
iyileþtirmelerin bütüncül bir afet yönetim
modeli ve kurumsal yapýlanmasý gerektir-

Yýldýrým'dan Ankara ziyareti
Oðuzlar Belediye Baþkaný Muzaffer Yýldýrým,
TBMM'de AK Parti Çorum milletvekillerini ziyaret
etti. Oðuzlar Belediye Baþkaný Muzaffer Yýldýrým;
AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oðuzhan Kaya ve Erol Kavuncu'yu TBMM'de ziyaret etti. Ziyaretler sýrasýnda bugüne kadar yapýlan ve
yapýlacak olan çalýþmalar ile ilgili bilgi veren
Oðuzlar Belediye Baþkaný Muzaffer Yýldýrým "Þimdiye kadar yapýlan çalýþmalarýmýzda ilgilerinden
ve desteklerinden dolayý sayýn milletvekillerimize
ilçem adýna teþekkür ederim. Oðuzlarýmýzýn kýsa
sürede yaþadýðý bu dönüþüm AK Partimizin gönül
belediyeciliði hizmetleri ile gerçekleþti. Ýlçe halkýmýza gönül belediyeciliði hizmetlerimizi sunmamýza vesile olup her zaman her koþulda bizlere destek olan baþta Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep
Tayyip Erdoðan'a, Cumhurbaþkanýmýzýn ilimizdeki
temsilcileri olan deðerli milletvekillerimize, AK Parti Ýl Baþkanýmýz Sayýn Yusuf Ahlatcý'ya ve AK Parti Oðuzlar Ýlçe Baþkanýmýz Sayýn Mehmet Ali Ekmekci'ye teþekkür ederiz" þeklinde açýklamalarda
bulundu.
(Abdulkadir Söylemez)

Gökhan Kabakdere

diði açýktýr. Afetlerin yerinden yönetimi anlayýþýný merkeze alan, sivil toplumun güçlü katýlýmýný öneren, dünya örneklerini dikkate alan önerilerimizin bu konudaki tartýþmalara katký saðlayacaðýna inanýyoruz.
Hepimizin ortak temennisi Türkiye'nin olasý doðal afetleri mümkün olan en az can
kaybý ve zararla atlatmasý ve yaralarýný
hýzlýca sarabilmesidir. Yaptýðýmýz çalýþmanýn ülkemiz için hayýrlý ve yararlý olmasýný diliyoruz.
YERÝNDEN YÖNETÝM
ÝLKESÝ ESAS OLMALI
Raporda dünyada yaþanan dönüþüm
sonucunda yönetim stratejilerindeki geliþmelerin etkilendiði ve "toplum merkezli olma", "çok aktörlü ve aktif katýlýmcýlýk", "çözümlerde ortaklýk" gibi yeni yönetim yaklaþýmlarýnýn ortaya çýktýðý hatýrlatýldý. Afet
kaynaklý krizlerde yerelliði öne çýkaran yeni yönetim stratejilerinin hayata geçirilmesinin önemi vurgulandý.
Rapora göre afet yönetiminin paydaþlarý olan kamu kurum ve kuruluþlarý, özel
sektör, akademik kuruluþlar, medya, sivil
toplum arasýndaki iþ birliklerinin ve bu
paydaþlarý güçlendirecek teknik ve finansal destek mekanizmalarýnýn oluþturulmasý gerekiyor. Rapor ayrýca AFAD'ýn bir an
önce koordinasyon rolüne çekilmesi ve
yapýlacak düzenlemelerde yerinden yönetim ilkesinin esas olmasý gerektiðini
kaydediyor. Ayný zamanda atama ve görevlendirmelerde liyakat esasýna uyulmasý, görev ve sorumluluðu bulunan paydaþ
kurum ve kuruluþlarda, afet yönetiminde
uzmanlaþmayý esas alan kariyer sistemi
kurulmasý gerektiði vurgulanýyor.
YASAL MEVZUATTA
DEÐÝÞÝKLÝK ÖNERÝLERÝ
Raporda 7269 sayýlý Afet Kanunu'nda
afet risklerinin azaltýlmasý çalýþmalarýna
yeterince yer verilmediði belirtilerek bu
kanunun risk yönetimi çerçevesinde yeniden ele alýnmasý çaðrýsý yapýlýyor. 7269
sayýlý kanunun 29'uncu maddesinin 8'inci
fýkrasý kapsamýnda zorunlu deprem sigortasý yaptýrmayanlara devlet yardýmý yapýlmayacaðýna hükmedilmiþken, bu hükmün
ayný kanunun Geçici 26'ncý maddesi ile
iþlemez hale getirildiðine dikkat çekiliyor.
Ayrýca 5393 sayýlý Belediye kanununun 53. maddesi ve büyükþehir belediyelerinin afetlerle ilgili planlama, hazýrlýk ve
risk önleyici tedbir görevlerinin tanýmlandýðý 5216 sayýlý Büyükþehir Belediye Kanunu'nun 7/u maddelerinin uygulanmadýðý belirtilerek, mevcut kanunlarýn uygulanmasýný saðlayacak denetim tedbirlerinin
alýnmasý isteniyor.
ÝMAR AFLARI ENGELLENMELÝ,
DASK'I OLMAYAN YAPI KALMAMALI
Raporda afet öncesinde alýnacak tedbirlere de geniþ yer veriliyor. Deprem baþta olmak üzere afetler konusunda çalýþma
yapan araþtýrmacýlarýn ve karar vericilerin
faydalanacaðý her türlü bilgi, belge ve istatistiksel bilgilerin bir araya getirildiði,

uluslararasý normlara uygun bir afet (deprem) veri tabaný kurulmasý öneriliyor. Ayrýca deprem riski altýndaki iller baþta olmak
üzere, Ýl Afet Risk Azaltma Planlarýnýn bir
an önce tamamlanmasý ve deprem mevzuatýna uygunluk göstermeyen imar planlarýnýn revize edilmesi çaðrýsý yapýlýyor.
Raporda tespit edilen toplanma alanlarýnýn uluslararasý standartlar ile uyumlu
olmasý, MTA tarafýndan yapýlan zemin sývýlaþmasýna yatkýnlýk haritalarýnýn tüm
bölgeleri içine alacak þekilde yapýlarak
ivedilikle tamamlanmasý, imar aflarýnýn
engellenmesi ve depremlere karþý kritik
altyapý ve tesislerin korunmasýna yönelik
tedbirlerin öncelikli olarak ele alýnmasý
gerektiði ifade ediliyor. Ayrýca kamu binalarý da dâhil olmak üzere tüm binalarýn yapý denetim kapsamýna alýnmasý, tüm binalar için bina kimlik sisteminin bulunmasý ve DASK'ý olmayan yapý býrakýlmamasý
öneriliyor.
AFETZEDELERE KÝRA YARDIMI
Rapor öncelikle Türkiye Afet Müdahale Planý'nýn (TAMP) deðiþen þartlara göre
hýzla yenilenmesi gerektiðini hatýrlatýyor.
Rapora göre, müdahale kapasitesinin, en
kötü deprem senaryosu baz alýnarak arama kurtarma baþta olmak üzere insan,
teknik donaným, fiziki altyapý, araç yönünden artýrýlmasý, kamu, özel sektör ve sivil
toplumun sahip olduklarý insan, makine,
araç, ekipman ve teçhizat gibi tüm kaynaklarýn "Afet Yönetim Karar Destek Sistemi" (AYDES) üzerinden güncel veri giriþleri yapýlmasý ve medyanýn doðru ve
güvenli bilgiye gecikmeksizin ulaþabilmesi saðlanmasý öneriliyor.
Diðer öneriler arasýnda afetzedelerin
kalýcý konutlara yerleþimlerinden önce geçici barýnma çözümleri için kira yardýmý ve
kamu misafirhanelerinden faydalanma alternatiflerinin düþünülmesi ve afet anýnda
kesilmeyecek hýzlý ve etkin "Kesintisiz ve
Güvenli Haberleþme Sistemleri" kurulmasý yer alýyor. Bu kapsamda depremlerde
görevli afet yönetim birimleri arasýnda
özellikle GSM/LTE Hücresel Haberleþme
sisteminde ve gelecekteki 5G haberleþmesindeki dilimleme özellikleri ile "öncelikli ses/veri" haberleþmesine geçilmesi ile
çok büyük fark yaratýlacaðý kaydediliyor.
ÝÞ YERLERÝNÝN SÜREKLÝLÝÐÝ ÝÇÝN
YASAL DÜZENLEMELER YAPILMALI
Depremlerin aðýr ekonomik ve sosyal
kayýplarýný azaltmak açýsýndan KOBÝ'ler
baþta olmak üzere tüm sanayii iþletmeleri
ve iþyerlerinde afet farkýndalýðý oluþturulmasýnýn önemine deðinen raporda iþ yerlerinin depremler karþýsýnda daha dayanýklý olmasýna yönelik önlemlerin alýnmasý isteniyor. Ayný zamanda iþ yerlerinin
olasý bir deprem sonucunda faaliyetlerinin
kesintiye uðramamasý için "Ýþ Sürekliliði
Planlarý" hazýrlamalarý konusunda yasal
düzenlemeler yapýlmasý öneriliyor.
AFET SONRASI
PSÝKOSOSYAL DESTEK
Raporda afet sonrasýndaki iyileþtirme
çalýþmalarýna önemli yer ayrýlýyor. Bu konuda hasar tespit çalýþmalarý için, uygulama kolaylýðýna sahip standart bir hasar
tespit yöntemi belirlenmesi, hasar tespit
çalýþmalarýnýn konunun uzmaný mühendisler tarafýndan uygulanmasý, mülkiyet
hakký bulunmadýðý veya tüzel kiþiliðe sahip olduðu için hak sahibi kabul edilmeyen afetzedeler için de konut veya iþyeri
edinebilmelerine yönelik alternatif çözümler oluþturulmasý, deprem sonrasý hayatýn
bir an önce normale döndürülmesine yönelik olarak "Yerel Afet Ýyileþtirme Planlarý" hazýrlanmasý önerileri yapýlýyor. Ayrýca
afetler sonrasýnda daha kýrýlgan bir yapýda olan riskli birey gruplarýna öncelikli olarak psikososyal destek verilmesi gereði
hatýrlatýlýyor.
(Fatih Yýldýrým)
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"Kadýnlarýmýzýn onurunu
korumak, þahsiyetlerini
yüceltmek zorundayýz"

“Çimento arazisi için kimin,
hangi projesi varsa söylesin”
Çimento Fabrikasý
arazisi için ortak akýl harekete geçirildi. Çorum
Belediyesi, Çorum'a kazandýrdýðý fabrika araziHABERÝ
sinde uygulayacaðý proÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU je için geniþ katýlýmlý istiOKUTUN
þare toplantýsý gerçekleþtirdi.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn dün ilki yapýlan istiþare toplantýsýnda, siyasi parti temsilcileri, oda
baþkanlarý, STK temsilcileri, akademisyenler ve alanýnda uzman kiþilerle bir araya geldi.
Çorum Belediyesi'nin giriþimleri
sonucunda Çimento Fabrikasý'nýn 1
milyon 384 bin metrekarelik arazi Çorum'a kazandýrýlmýþtý. 102 milyon 500
Bin TL'ye alýnan devasa arazi üzerine
Çorum'un ufkunu açacak bir projenin
uygulanmasý hedefleniyor.
Çorum'un geleceðine uygun bir
projeyi hayata geçirirken istiþare ve
ortak akla önem veren Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn oda baþkanlarý, STK temsilcileri, akademisyenler ve alanýnda uzman kiþilerle bir
araya gelerek istiþarelere baþladý.
"Çimento Fabrikasý Arazisi Proje

Çalýþmasý Ýstiþare Toplantýsý" Anitta
Otel'de gerçekleþtirildi. Toplantýda konuþan Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn çimento fabrikasý arazisinin Çorum adýna tarihi bir kazaným
olduðuna dikkat çekti.
"5-6 AY ÝÇÝNDE PROJEMÝZÝ
AÇIKLAYACAÐIZ"

Çorum'un gelecek yüzyýlýna uygun bir projeyi istiþare ile hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Aþgýn
"Kimin burayla ilgili hangi projesi ve
hayali varsa herkes görüþünü beyan
edebilecek. Önümüzdeki 3-4 ay içinde görüþmelerimizi tamamlayacaðýz
ve 5-6 ay içinde projemizi açýklayacaðýz" dedi.

Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn'ýn açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan söz alan katýlýmcýlar Çimento
Fabrikasý arazisiyle ilgili görüþlerini
dile getirdiler.
Öneriler, raportörler tarafýndan kayýt altýna alýndý. Dün ilki yapýlan istiþare toplantýlarýnýn devam edeceði
bildirildi.
(Abdulkadir Söylemez)

Ticari taksiler aþý çalýþmalarýnda

ulaþým hizmeti veriyor
TKDK Çorum Ýl
Koordinatörlüðü
yeni hizmet
binasýna taþýnýyor
Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum Ýl Koordinatörlüðü; Üçtutlar Mahallesi, Fatih Caddesi, Anadolu 1. Sokak,
No:4 Merkez/Çorum adresinde bulunan yeni
hizmet binasýna taþýnýyor.
Ýl Koordinatörlüðünden yapýlan açýklamada
"Yaklaþýk 10 yýldýr, Çorum Çevreyolunda PTT
Baþmüdürlüðü binasýnýn 3. ve 4. katlarýnda verdiðimiz hizmeti, bundan böyle Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi Anadolu 1. Sokak, No:4 Merkez/Çorum adresinde bulunan müstakil binada
vereceðiz. Hafta sonu yapacaðýmýz taþýnma iþleminin ardýndan, 8 Mart 2021 tarihinden itibaren yeni hizmet binamýzda çalýþmalarýmýza devam edeceðiz. Tüm yatýrýmcýlarýmýzý ve misafirlerimizi yeni hizmet binamýza bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.
(Mahmut Emin Söylemez)

Çorum'da koronavirüs aþý çalýþmalarýna Çorum
Belediyesi de destek verdi. Çorum Belediyesi'nin
mali desteði ile daha önceden filyasyon için görevlendirilen ticari taksiler þimdi de aþý çalýþmalarýna
katýlan saðlýk çalýþanlarýna ulaþým hizmeti veriyor.
Taksici esnafýna da ekonomik anlamda destek
olan Çorum Belediyesi Taksiciler ve Minibüsçüler
Odasý ile yaptýðý protokolle 25 araç kiralamýþ ve filyasyon ekiplerinin hizmetine sunmuþtu.
Çorum Belediyesi bu defa aþý çalýþmalarýna
destek veriyor. Çorum Belediyesi'nin mali desteði
ile ticari taksiler aþý çalýþmalarýna katýlan saðlýk çalýþanlarýna ulaþým hizmeti sunuyor.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Lemzi Çöplü yaptýðý açýklamada Çorum Belediyesi olarak virüsün
görüldüðü günden itibaren çalýþmalara devam ettiklerini söyledi. Daha önceden taksicilerin filyasyon ekibine katýlmalarýný saðladýklarýný hatýrlatan

Lemzi Çöplü

Çöplü þimdi de aþý çalýþmalarýnýn baþlamasý nedeniyle aþý için evlere giden saðlýk ekibine destek olmak üzere taksilerin ulaþým hizmeti vermeye baþladýðýný açýkladý.
SAÐLIK ÇALIÞANLARINDAN
BELEDÝYEYE TEÞEKKÜR
Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü Halk Saðlýðý Hizmetleri Baþkaný Dr. Ahmet Barýþ araç desteðinden dolayý Çorum Belediyesi'ne teþekkür etti. 85 yaþ üstü
vatandaþlara mobil aþý ekiplerinin evlerinde aþý
yaptýðýný belirten Barýþ "Toplum saðlýðý merkezi
bünyesinde 15 ekip bir yandan filyasyon hizmetine
devam ederken bir yandan da aþý çalýþmalarýný yürütüyor. Ticari araçlarý þu anda vatandaþlarýn aþýlama faaliyetlerinde kullanýyoruz. Saðlýk çalýþanlarýna verdiði destekten dolayý Çorum Belediyesi'ne teþekkür ediyoruz" dedi. (Mahmut Emin Söylemez)

Ahmet Barýþ

AFAD'dan ilçelerde farkýndalýk eðitimleri
AFAD Baþkanlýðý tarafýndan ilan edilen "2021
Afet Farkýndalýk Eðitim Yýlý" kapsamýnda Farkýndalýk eðitimi ve kapasite deðerlendirilmesi ama-

cýyla Çorum'a baðlý ilçelerde eðitim programlarý
düzenleniyor. Ýlçelerde kaymakamlar ve görevli
kurum amirlerine Çorum AFAD Ýl Müdürü Elvan

Kaya ve kurum personellerince Afet Farkýndalýk
Eðitimi, TAMP eðitimi verilerek kapasite analizi yapýldý.
(Abdulkadir Söylemez)

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 8 Mart Dünya
Kadýnlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajý
yayýnladý. Vali Çiftçi "Kadýnlarýmýz, tükenmeyen sevgisi, þefkati, hoþgörüsü, fedakârlýðý,
üretkenliði ile ailenin ve toplumun temelidir.
Geleceðimizi emanet
edeceðimiz,
güçlü
devletler ile yarýþacak
eðitimli, bilinçli nesillere sahip olmak, en
baþta onlarý yetiþtirecek olan kadýnlarýmýza
verilen deðer ile mümkündür" dedi.
Vali Çiftçi'nin Kadýnlar Günü mesajý þu
þekilde:
Emeðin ve üretimin
kutsal bir deðer olduðuna vurgu yapmak,
kadýn hak ve hürriyetVali Mustafa Çiftçi
lerini hatýrlatýp yaygýnlaþtýrmak gayesini taþýyan ve her daim varlýklarýna muhtaç olduðumuz saygýdeðer kadýnlarýmýzýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü tebrik
ediyorum.
Kadýnlarýmýz, tükenmeyen sevgisi, þefkati,
hoþgörüsü, fedakârlýðý, üretkenliði ile ailenin ve
toplumun temelidir. Geleceðimizi emanet edeceðimiz, güçlü devletler ile yarýþacak eðitimli,
bilinçli nesillere sahip olmak, en baþta onlarý
yetiþtirecek olan kadýnlarýmýza verilen deðer ile
mümkündür.
Ülkemizde ve dünyada, mutlu bir gelecek
istiyorsak, kadýnlarýmýzýn onurunu korumak ve
þahsiyetlerini yüceltmek zorundayýz. Çünkü
medeni ve huzurlu bir toplum olmanýn bir þartý
da kadýný hayatýn öznesi olarak görüp, mutluluðunu öncelemekten geçmektedir.
Sýk sýk þiddet olgusuyla gündeme gelen kadýnlarýmýzýn, annemiz, eþimiz, kardeþimiz, kýzýmýz ya da baþka bir yakýnýmýzýn yerinde olabileceði gerçeðini hiç akýldan çýkarmamalýyýz.
Hiçbir inanç, töre, gelenek ve anlayýþ kadýnlara
yönelik þiddet olgusunun mazereti ve dayanaðý olamaz. Nitekim Sevgili Peygamberimiz(s.a.s) "Eþlerinize yediðinizden yedirin, giydiðinizden giydirin, sakýn onlara kötü muamelede bulunmayýn ve onlarý incitecek çirkin sözler
söylemeyin" diyerek kadýnlarýmýza önem verilmesine dikkat çekmiþtir.
Bu düþüncelerle, hayatýmýzýn doðumdan
ölüme kadar olan her anýnda, varlýklarýyla
onurlandýðýmýz, anamýz, kýzýmýz, kýz kardeþimiz, eþimiz olarak desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen kadýnlarýmýzýn bu anlamlý
gününü tekrar kutluyor; kendilerine hayýrlý, saðlýklý uzun ömürler diliyorum.
(Fatih Yýldýrým)

"Kadýnlar, Türkiye'nin
yarýnlarýna ýþýk tutacak"
Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Can Doðan, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü kutladý.
Ali Can Doðan "Toplumumuzda merhametin, þefkatin, sevgi ve fedakarlýðýn timsali olan
kadýn, kimi zaman bir
anne, kimi zaman gelecek nesillerimizi yetiþtiren bir öðretmendir. Fakat görevi her
ne olursa olsun iþ hayatýnda verdiði emek
ve katký ile gelecek
nesillerimizin yetiþtirilmesinde en önemli rolü üstlendiði aþikardýr"
dedi. Doðan'ýn 8 Mart
mesajý þu þekilde:
8 Mart, kadýnlarýn
daha insanca bir yaAli Can Doðan
þam için eþitsizce uygulamalar ve ayrýmcýlýða karþý yaktýðý bir meþaledir. Kadýn haklarý
konusuna, dünya çapýnda verilen önemin artmasýnýn sonuçlarýndan birisi olarak 1977 yýlýnda Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu, 8 Mart'ýn
Dünya Kadýnlar Günü olarak kutlanmasýný kabul etmiþtir.
Toplumumuzda merhametin, þefkatin, sevgi
ve fedakarlýðýn timsali olan kadýn, kimi zaman
bir anne, kimi zaman gelecek nesillerimizi yetiþtiren bir öðretmendir. Fakat görevi her ne
olursa olsun iþ hayatýnda verdiði emek ve katký ile gelecek nesillerimizin yetiþtirilmesinde en
önemli rolü üstlendiði aþikardýr. Unutulmamasý
gerekir ki toplumun yapý taþý olan ailede kadýn
mutlu olduðunda ailede mutlu olur, mutlu aileler de mutlu toplumlarý oluþturur.
Gerek ülkemizde gerekse Dünya genelinde
yaþanan kadýna yönelik sözlü, psikolojik veya
fiziksel þiddet olaylarý tüm duyarlý bireyleri derinden üzmektedir. Kadýnlarýmýza yönelik ayrýmcý, dýþlayýcý ve þiddet içeren durumlarýn sona erdirilmesinde toplumun her kesimine büyük görev ve sorumluluklar düþmekte olup hepimizin vazifesidir.
Türkiye'nin yarýnlarýna ýþýk tutacak kadýnlarýmýza, korkmadan yaþayabilecekleri, huzurlu
ve güvenli daha medeni, demokratik, aydýnlýk
bir Türkiye her þeyimizi borçlu olduðumuz kadýnlarýmýz için görevimizdir.
Hayatýmýzýn her anýnda varlýklarýyla onurlandýðýmýz ve desteklerini bizden hiçbir zaman
esirgemeyen kadýnlarýmýzýn '8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü içtenlikle kutluyor, sevginin, þefkatin ve fedakârlýðýn simgesi olan kadýnlarýmýza
saygýlarýmý sunuyorum. (Abdulkadir Söylemez)

6

6 MART 2021 CUMARTESÝ

Fotokapanlara vaþak ve
birçok yaban hayvaný takýldý

"Helal rýzýk" kýsa film
çekimleri tamamlandý
Çorum'da sporcu yönüyle tanýdýðýmýz Hasan Çalýþkan þimdilerde kýsa film projeleri ile uðraþýyor.
k34 Cast Ajans ve Yapým Þirketi
sadece Çorumlu oyuncularýn oynadýðý üçüncü projesini gerçekleþtirmenin heyecaný yaþýyor.
Daha önceki kýsa film projeleri
olan "Þiþenin Dibi", "Orman Yangýnlarý" ve son olarak da "Helal Rýzýk"
adlý kýsa filmin çekimlerini baþarýyla
tamamladý. k34 Genel Direktörü
Ümit Kemal Kývrak'ýn liderliðini yaptýðý "Helal Rýzýk" adlý kýsa filmin yönetmenliðini Süleyman Emre Erdem, yapýmcýlýðýný Ümit Kemal Kývrak, senaristliðini Erol Ateþ ve Çaðlar Kývrak, müziðini ise Ethem Özge
Taþkýrdý yaparken, filmde Hasan
Çalýþkan, Korcan Halýcý, Özkan Þahin, Selim Kýlpelit, Berk Hekim, Nehir Ergül, Veli Ergül ve Halil Ýbrahim
Dizman isimli oyuncular ise kamera

karþýsýnda ter döktü.
HEDEF ÇORUM'DA
DÝZÝYE BAÞLAMAK
Kýsa filmin çekimleri Çorum'da
gerçekleþtirildi. Çekimler Covid-19
önlemleri altýnda yapýldý.
k34 Ajans Genel Direktörü Ümit
Kemal Kývrak, Çorum'da sosyal içerikli binlerce projelerinin olduðunu
ifade ederek "Þu durumda oyuncu
eksiðimizi tamamlamaya çalýþýyoruz
ve bu eksiðimizi tamamlayýnca Çorum merkezde dizi çalýþmalarýna
baþlayacaðýz. Elimizde bizimle çalýþan Ordu Üniversitesi Sinema ve
Televizyon mezunu çok kaliteli genç
bir yönetmenimiz var" dedi.
Çok güzel projelere imza atacaklarýný söyleyen Ümit Kemal Kývrak
"Hedefimiz Çorum'da oyuncular yetiþtirmek ve bir diziye baþlamaktýr"
diye konuþtu. (Mahmut Emin Söylemez)

Orta Karadeniz'de yaban hayatýný gözlemlemek için belli noktalara yerleþtirilen fotokapanlara
vaþak ve birçok yaban hayvaný
takýldý. Türkiye'de uzun yýllardan
beri düzenli olarak gerçekleþtirilen envanter çalýþmalarý, bilinen
türlerin popülasyon durumlarýný
ortaya koyuyor, artýþ ve azalýþlara
iliþkin yapýlacak çalýþmalara yön
veriyor. Türkiye'nin sahip olduðu
yaban hayvaný çeþitliliði düþünüldüðünde, bu çeþitliliðinin korunmasý ve sürdürülebilirliðinin saðlanmasý açýsýndan envanter ve izleme çalýþmalarý Doða Koruma
ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü
tarafýndan önemseniyor ve destekleniyor.
Doða Koruma ve Milli Parklar
11. Bölge Müdürlüðü Samsun'da
fotokapanlarla yaban hayatýný
gözlemliyor. Bölge Müdürlüðü,
yaban hayvanlarý ile ilgili yapýlacak olan tür tespiti ve popülasyon

dinamiklerinin izlenmesi gibi çalýþmalarda da fotokapan kullanýyor. Bu çalýþma sonucunda yýllar
itibarýyla ayný sahada, ayný tarihler arasýnda, ayný koordinatlarda
fotokapan kurularak; fotokapanlara yakalanan birey sayýlarýnýn
tespit edilmesi, sonraki yýllarda
ayný çalýþmanýn tekrarlanmasý
sonucunda yýllar içerisindeki deðiþimin izlenmesi hedefleniyor.
Tarým ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar
11.Bölge Müdürlüðüne baðlý
Amasya, Çorum, Ordu, Samsun
ve Tokat illerinde Yaban Hayvaný
Geliþtirme Sahalarý ile belirli avlaklara fotokapan kurulup izleme
çalýþmalarý sürekli olarak devam
ediyor. Bu kapsamda fotokapanlardan kýzýl geyik, karaca, ayý, kýzýl tilki, kurt, sansar, çakal, porsuk, yaban tavþaný, yaban domuzu ve vaþak gibi hayvanlara ait
görüntüler elde edildi.
(ÝHA)

MHP'DEN ESNAF ZiYARETi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Ýlçe
Baþkaný ve Yönetim Kurulu Üyeleri pandemi tedbirleri kapsamýnda bir süredir kapalý olan ve yeniden açýlan iþyerlerini ziyaret ederek esnafa bol
kazançlar diledi.
Koronavirüs (Covid-19) vakasýnýn ülkemizde
görülmesinden bu tarafa alýnan tedbirler kapsamýnda birçok iþyerinin kapanmasý ve karantina
sürecinin baþlamasýnýn ardýndan Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn son kabine toplantýsý sonrasý gerçekleþtirilen basýn açýklamasýyla
beraber hafta baþý itibariyle ülke genelinde tedbiri elden býrakmadan kademeli olarak kontrollü
normalleþme sürecine geçildi.
Uzun zamandýr pandemi dolayýsýyla iþyerlerini açamayan Çorum esnafýnýn normalleþme süreciyle birlikte kepenklerini yeniden açmasý dolayýsýyla MHP Çorum Ýlçe Baþkaný Reþit Büzkaya,
esnaf ziyareti yaparak hayýrlý iþler temennisinde
bulundu.

"BÝR YILDIR ÇETÝN
ÝMTÝHANDAN GEÇTÝK"
Tüm dünyayý etkisi altýna alan koronavirüs
salgýnýnýn Türkiye'yi derinden etkilediðini belirten
Büzkaya "Geride býraktýðýmýz bir yýlda toplum
olarak çetin bir imtihandan geçtik. Ailelerimiz,

sevdiklerimiz ve yakýnlarýmýz için endiþelendik.
Çocuklarýmýz ve gençlerimiz okullarýna gidemediler. Ýþyerleri kapandý, esnaflarýmýz maddi ve
manevi zorluklar yaþadýlar. Bu zorlu günlerde
büyük ve necip Türk Milleti devletimizin belirlediði kurallara baðlý kalarak üzerine düþen sorumluluðu yerine getirmiþtir, bu bilinçle harekete etmeye de devam etmektedir. Þükürler olsun ki
karanlýk ve umutsuz günler geride kalmakta tünelin ucundaki çýkýþ ýþýðý görünmektedir" dedi.

"ESNAFIMIZIN MUTLULUÐUNA VE
HEYECANINA ORTAK OLDUK"
Uzun süre iþyerleri kapalý kalan Çorum esnafýný ziyaret ederek heyecanlarýna ve mutluluklarýna ortak olduklarýný ifade eden Büzkaya "Normalleþme adýmlarý doðrultusunda devletimiz yeni uygulamalarý hayata geçirmiþtir. 1 Mart 2021
tarihi itibariyle kýsmi ve kontrollü açýlma koþullarý Sayýn Cumhurbaþkanýmýz tarafýndan milletimize duyurulmuþtur. Kamu kurum ve kuruluþlarý
normal mesailerine dönerek öðretmen ve öðrencilerimiz okullarýna kavuþmuþ, iþyerleri açýlmýþtýr. Kuþkusuz bu zorlu zamanlarda baþta saðlýk
çalýþanlarý olmak birçok meslek grubu fedakârca
çalýþarak salgýnla mücadele etmiþtir. Hepsine
minnettarýz. Bu noktada esnafýmýza ve iþyeri sa-

hiplerimize özel bir parantez açmanýn gerekliliðine inanýyorum. Salgýn döneminden en olumsuz
etkilenen kesim kuþkusuz esnafýmýzdý. Esnafýmýz insanüstü bir fedakârlýk ve sorumluluk duygusuyla hareket ederek sürecin baþkahramanlarýndan olmuþlardýr. Bir yandan toplumun ihtiyaçlarýný karþýlamaya çalýþmýþlar, bir yandan da
maddi zorluklarla mücadele etmiþlerdir. Piyasanýn durma noktasýna geldiði, tedbirlerin sýkýlaþtýrýldýðý dönemlerde metanetle hareket ederek
devletimizin ve milletimizin yanýnda olmuþlardýr"
þeklinde konuþtu.

"MHP OLARAK
ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ"
"Bu vesile ile normalleþmenin ilk gününde esnaflarýmýzý ziyaret ederek, hissettiðimiz duygu ve
düþünceleri kendileri ile yüz yüze paylaþmayý istedik" diyen Büzkaya "Fedakarlýklarý için doðrudan þükranlarýmýzý ifade ettik. Önümüzdeki günlerin bereketli ve huzurlu olmasý için taþýdýðýmýz
inancý kendileriyle paylaþma fýrsatý bulduk. Tüm
esnafýmýza ayrý ayrý þükranlarýmý sunuyorum.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak geçmiþte olduðu
gibi bundan sonra da esnafýmýzýn yanýnda olmaya devam edeceðiz. Esnafýmýzýn taleplerini titizlikle takip edeceðiz" diye konuþtu. (Fatih Yýldýrým)

SAÇ KAYBINI ÖNLEMEK VE SAÇLARI
GÜÇLENDÝRMEK ÝÇÝN 7 ÖNERÝ
Saç dökülmesini önleme sürecinde, saçlarý fýrçalayýp günlük olarak kafa derisine masaj yapmak, kafa derisindeki kan dolaþýmýný arttýrmak ve saçlarýn uzamasýný teþvik etmek için kullanýlabilir. Birçok kiþi, bir çözüm
bulamadan saç dökülmesine maruz kalýyor. Bu, hormonlar, genler, stres, beslenme vb. birçok faktöre baðlý
olabilir. Bugünkü yazýmýzda sizlere saç dökülmesine
karþý mücadele etmek ve saç uzamasýnýn hýzlý ve saðlýklý olmasýný saðlamak için bazý etkili ve doðal ipuçlarý
vereceðiz.
SAÇ DÖKÜLMESÝNÝ
ÖNLEYEBÝLÝR MÝSÝNÝZ?
Her vaka birbirinden farklýdýr ve her þeyden önce kiþiye saç dökülmesi teþhisi yapmak gereklidir. Birçok durumda, zayýf beslenme, stres dönemi veya tiroitte yaþanan deðiþimler yüzünden geçici saç dökülmesi yaþanabilir. Bu durumlarda etkili ve yeterli olan kiþiselleþtirilmiþ
tedavi yöntemleri mevcuttur. Bazý zamanlarda ise, saç
dökülmesi çözülmesi daha zor olan önemli bir saðlýk sorunu veya genetikten kaynaklý bir durum olabilir. Bununla birlikte, bu önerileri düzenli olarak uygularsak, kýsa
sürede saçlarýmýzda iyileþme görebiliriz. Bu tavsiye saç
dökülmesine maruz kalmayan ama yine de saçlarýnýn
daha hýzlý uzamasýný ve daha gür olmasýný isteyenler
için de yararlýdýr.
1. KAFA DERÝNÝZÝ RAHATLATIN
Günümüzde gün boyu çeþitli gerginlikler yaþýyoruz
ve bunlarý vücudumuzun her yerinde hissediyoruz. Etkilenen bu alanlardan bir tanesi de saç derimizdir. Gerginlik saç köklerinde kan dolaþýmýný engeller; saç dökülmesine, halsizliðine, beyaz saçlara, aþýrý yað ve kepeklenmeye neden olabilir. Bu gerginliklere karþý mücadelenin ilk adýmý, saç derisine her gün masaj yapmaktýr.
Yapacaðýnýz bu masaj sýradan ve yüzeysel bir masaj olmamalý. Saç derisinin yüzeyini hareket ettirmek ve rahatlatmak için biraz yoðun olmalýdýr. Bu çok rahatlatýcý
bir masaj uygulamasýdýr ve her gece yatmadan önce 5
veya 10 dakika uygulamak için mükemmeldir.
2. NANE VE TARÇINLA UYARIN
Saç köklerimize masaj yaparken kan dolaþýmýný arttýrmak için doðal ürünlerden faydalanabiliriz. Nane ve
tarçýn yaðlarý bunlar arasýndaki en yaygýn seçeneklerdir. Her iki yað da kan dolaþýmýný arttýrýr. Nane ferahlatýr, tarçýn ýsý verir. Bunlarý karýþtýrýnca çok faydalý bir sýcak soðuk etkisi saðlanýr. Her zaman nemlendirici bir
ürün ile küçük miktarda kullanýn:
- 2 yemek kaþýðý saf Hindistan cevizi yaðý
- 5 damla nane yaðý
- 5 damla tarçýn yaðý
3. DOÐAL ÜRÜNLER SEÇÝN
Vücudumuza özen göstermek istiyorsak, saðlýk ve
güzellik için kullandýðýmýz ürünleri mümkün olduðunca
doðal seçmeliyiz. Saçlarýmýzda, koruyucular (parabenler) ve sodyum sülfat gibi çok kuvvetli sülfatlar içeren
ürünler kullanmaktan kaçýnmalýyýz. Saçlarýmýz için doðal ürünleri aktarlarda ve doðal ürün maðazalarýnda bulabiliriz.
4. SAÇLARINIZI HER GÜN TARAYIN
Saçlarýmýzý fýrçalamak, saç derimizdeki dolaþýmý iyileþtirmenin ve yaðlarý daha parlakve dengeli saçlar elde etmek için yaymanýn bir yoludur. Doðal malzemelerden yapýlmýþ kaliteli taraklar kullanmalýyýz. Mesela sebze veya hayvan kökenli doðal kýllarý olan ahþap bir tarak… Her gün saçlarýmýzý her yöne taramalýyýz.
5. DENGELÝ BESLENÝN
Saçlarýmýzýn ihtiyaç duyduðu besin maddelerini
saðlamak için vitamin, mineral, protein ve yað asitleri
bakýmýndan zengin dengeli bir beslenme önemlidir. Diyetimiz þunlarý kesinlikle içermeli:
- Kuru meyveler ve tohumlar
- Çið meyve ve sebzeler
- Baklagiller
- Balýk yaðý
- Yumurta
- Deniz tuzu
- Saf tereyaðý
6. TEPETAKLAK DURUN
Kafanýn vücudun geri kalanýndan daha aþaðýda kaldýðý "tepetaklak" duruþlar, saðlýða ve saç dökülmesini
önlemeye çok faydalýdýr. Eðimli bir pozisyonda uzanarak veya özel bir jimnastik makinesi kullanarak basit bir
pozisyon alabiliriz. Bunu yavaþ yavaþ baþlayarak, günde 5 ila 10 dakika yapmak yeterli olacaktýr. Bunu sindirim veya menstruasyon sýrasýnda yapmaktan kaçýnmalýyýz. Daha fazlasýný öðrenmek ister misiniz?
7. STRESE GÜLE GÜLE DEYÝN
Son olarak, stresin, sahip olabileceðimiz en kötü
saðlýk sorunlarýndan biri olduðunu unutmayýn. Bütün
vücudun dengesini bozar ve bir çok soruna neden olur.
Bunlardan biri de saç dökülmesidir.

GAZETESÝ VE YAYINLARI
Abonelik ve sipariþleriniz için

www.ozdengazetesi.com.tr
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BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:36
07:00
12:57
16:08
18:44
20:02

TARiHTE BUGÜN

KESiN

1924- Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. hükümeti Ýsmet Ýnönü'nün baþbakanlýðýnda kuruldu.
1927- Ýstanbul Radyosu yayýna baþladý.
1947- Milliyetçi öðrenciler Ankara'da Ulus Meydaný'nda toplanarak solcular aleyhine gösteri
yaptýlar, solcu öðretim üyelerinin üniversiteden
uzaklaþtýrýlmasýný istediler.
1949- Kadýnlýðý Koruma ve Sosyal Yardým Cemiyeti kuruldu. Cemiyet, kimsesiz kýzlara ve dul
kadýnlara yardým etme amacýný benimsedi.
1952- Ýstanbul'da yýlýn ilk aylarýnda iþlenen cinayetlerde ciddi bir artýþ tespit edildi. Bunun üzerine nedenlerini araþtýrmak ve önleyici tedbirler
alýnmasýný saðlamak amacýyla Vali ve Belediye
Baþkaný Fahrettin Kerim Gökay baþkanlýðýnda ilmi bir heyet toplandý.
1969- Atatürk'ün yakýn arkadaþlarýndan eski
Dýþiþleri Bakaný Tevfik Rüþtü Aras, eski Gaziantep Milletvekili Kýlýç Ali ve eski Milli Eðitim Bakaný
Cemal Hüsnü Taray törenle Yeni Türkiye Partisi'ne girdi. Tevfik Rüþtü Aras Atatürk'ün ölümünden buyana ilk defa bir siyasi partiye üye oldu.
1970- Türkiye Cumhuriyeti 32. hükümeti Süleyman Demirel'in baþbakanlýðýnda kuruldu.
1972- TBMM Adalet Komisyonu, Deniz Gezmiþ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ýnan'ýn idam cezalarýný onayladý.
1973- Maraþ'a "Kahraman" ünvâný verildi.
1977- Baþbakan Süleyman Demirel 1 saat 10
dakika süren bir televizyon konuþmasý yaptý.
1977 bütçesinin hedeflerini anlattý ve "Bir milyondan baþladýk, 100 milyara geldik. Türkiye trilyonlarý telaffuz etmeye alýþmalýdýr" dedi.
1980- Maliye Bakaný Ýsmet Sezgin, dünyada yiyecek maddesi ithal etmeyen birkaç ülkesinden
biri olan Türkiye'nin bu özelliðini Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu yýl kaybettiðini söyledi. Türkiye'nin içinde bulunduðu þartlardan dolayý 1980 yýlý içerisinde yað ve þeker ithal edileceðini söyledi.
1983- Resmi verilere göre son üç yýlýn fiyat artýþlarý 250 dolayýnda gerçekleþti. En çok artýþ KÝT
ürünlerinde oldu.
1984- 60 bin öðrenciyi kapsayan öðrenci affý
Cumhurbaþkaný Kenan Evren tarafýndan onaylandý.
1986- Basýn tarafýndan "Basýna Sansür Yasasý" olarak tanýmlanan "Küçükleri Muzýr Neþriyattan Koruma Yasasý" TBMM'de kabul edildi.
1987- Erzincan Sýkýyönetim Mahkemesi'nde
görülen Espiye Dev-Yol davasýnda1 sanýk ölüm,
20 sanýk 2-8 yýl arasýnda deðiþen hapis cezalarýna çarptýrýldý.
1987- IMF raporunda, Türkiye'de asgari ücretin
son bir yýlda yüzde 20 gerilediði belirtildi.
1987- Türkiye'nin Kuzey Irak'taki PKK kamplarýný bombalamasýný eleþtiren Ýran ve Libya'yý yanýtlayan Ankara "Harekatýn üçüncü bir ülkeyi ilgilendiren bir yönü yok" dedi.
1993- Dev-Sol davasý sanýklarýndan Latife Ereren, muhbir olduðu iddiasýyla Bayrampaþa Cezaevi'nde örgüt üyesi arkadaþlarý tarafýndan öldürüldü.
1993- Türkiye'nin 1963'de Ankara Antlaþmasý'yla baþlattýðý Avrupa'yla bütünleþme sürecinde
bir adým daha atýldý. Avrupa Birliði üyesi 15 ülke
ile Türkiye arasýnda Gümrük Birliði Antlaþmasý
Dýþiþleri Bakaný Murat Karayalçýn tarafýndan imzalandý.
1995- Avrupa Birliði üyesi 15 ülke ile Türkiye
arasýnda Gümrük Birliði Antlaþmasý imzalandý.
2002- Yargýtay 9. Ceza Dairesi, Gazeteci-Yazar Çetin Emeç ve Turan Dursun ile Ýran rejim
muhalifi Ali Akbar Gorbani'nin öldürülmesi olaylarýnýn da aralarýnda bulunduðu birçok saldýrýdan
sorumlu tutulan Ýslami Hareket Örgütü'nün Ýcra
Þurasý üyesi Ýrfan Çaðýrýcý hakkýndaki idam cezasýný onadý.
2007- Türkiye'de iþsizlik oraný 2006 yýlýnda yüzde 9,9 olarak açýklandý.

Üreticiye sertifikalý
nohut daðýtýlacak
AK Parti Çorum Milletvekili,
MKYK üyesi, TBMM Tarým ve Orman
Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Tarým ve Orman Bakanlýðý tarafýndan finanse edilen nohut üreticilerine kullanmak üzere 1 milyon 280
bin TL ödenekle sertifikalý nohut tohumu alýnýp Çorum üreticisine daðýtýlacaðýný açýkladý.
Ceylan açýklamasýnda "Çorum bilindiði üzere leblebisi ile meþhur leb-

lebi denilince Çorum akla geliyor. Bunun için biz de sertifikalý nohut tohumu daðýtarak destek vermeyi uygun
gördük. Nohut ekmek isteyen üreticiler Tarým ve Orman Ýl ve Ýlçe Müdürlüðüne önümüzdeki hafta müracaat
edecekler uygun kriterleri saðlayan
üreticilerimize %75 hibe ve %25 Özkaynak olarak daðýtýmý saðlanacak.
Çorum üreticisine hayýrlý uðurlu olsun" dedi. (Mahmut Emin Söylemez)

Alaca mor soðaný AtaTohum'da
Atakum Atatohum Merkezi, atalýk tohum gönüllüleriyle ikinci tohum takasý etkinliðini gerçekleþtirdi. "Bir tohum, bir ülkeyi kurtarýr" sloganýyla geçen
yýl açýlan Karadeniz Bölgesi'nin ilk tohum bankasý
Atatohum'un bu etkinlikle birlikte 392 çeþit atalýk
tohuma ulaþtý. Tohum bankasýnda Çorum'dan da
Alaca mor soðaný var.
Karadeniz Bölgesi'nin ilk tohum bankasý olan
Atakum Belediyesi Atatohum Merkezi, ata tohum
gönüllüleriyle ikinci takas etkinliðini gerçekleþtirdi.
"Bir tohum, bir ülkeyi kurtarýr" sloganýyla yola çýkan
ve yerel tohumlarýn geleceðe taþýnmasý, sonraki
nesillerin de saðlýklý gýda ihtiyacýna yanýt verebilmek için çalýþmalarýný sürdüren AtaTohum Merkezi, "Geçmiþten Geleceðe Ata Tohum Gönüllüleri"
grubuyla gerçekleþtirdiði etkinlikte yerel tohumlarýn
takas yöntemiyle daha fazla yaygýnlaþmasý için ev
sahipliði yaptý. Korona virüsü önlemleri kapsamýnda Atatohum Merkezi'nin bahçesinde, açýk havada
ve sosyal mesafe kurallarýyla gerçekleþen etkinliðe
Atakum Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Danýþman,
Atakum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Atilla Küçükala, Geçmiþten Geleceðe Ata Tohum Gönüllüleri Koordinatörü Ayþe Yýlmaz, Türkiye Atalýk Tohum Takasý Gönüllüleri (TATTG) Yönetim Kurulu üyesi Ender Ýren ve çok sayýda tohum gönüllüsü katýldý. Katýlýmcý gönüllülere ise etkinlik sonunda teþekkür
belgesi verildi.
FARKLI TOPRAKLARDA YEÞERMEK
ÝÇÝN EL DEÐÝÞTÝRDÝLER
Samsun'un ilçelerinden gelen 100'e yakýn tohum gönüllüsü ayný zamanda Atatohum Merkezi'ne tohum baðýþýnda bulunarak tohumlarýn güvenli kayýt altýna alýnmasý ve muhafaza edilmesine
destek oldu. 2020 yýlýnýn haziran ayýnda 232 çeþit
tohumla açýlan Atatohum Merkezi'nde, Türkiye'nin
dört bir yanýndan gelen tohum destekleri ve takas
etkinlikleriyle 392 çeþit ata tohumu kayýt altýna alýnmýþ oldu. Ýkinci takas etkinliði sonrasýna Atatohum
Merkezi 4 yeni türe de ev sahipliði yapmaya baþladý. Baðýþçýlarýn merkeze hediye ettikleri coðrafi patenti alýnmýþ Ardahan'dan Posof Fasulyesi ile coðrafi patent baþvurusu yapýlmýþ Ardahan Kavýlca
buðdayý ile Posof buðdayý, Çorum'dan Alaca mor
soðaný envantere kazandýrýldý. Etkinlikte, tohum gönüllüleri birbirleriyle de
tohumlarýný paylaþtý. Böylece atalýk
tohumlar farklý topraklarda yeþermek
üzere el deðiþtirdi.
Atakum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Atilla Küçükala, tohum gönüllüleri
ile bir arada olmaktan mutluluk duyduklarýný belirterek, "Öncelikle Atakum
Belediye Baþkanýmýz Av. Cemil Deveci'nin bir cenazeye katýlmasý gerektiðinden aramýzda olamadýðýný belirtmek isterim. Ancak siz deðerli katýlýmcýlarýmýza Atakum Belediye Baþkanýmýz Av. Cemil Deveci'nin sevgi ve selamlarýný iletiyorum. Atatohum Merkezi 'Bir tohum, bir ülkeyi kurtarýr' sloganýyla yola çýktý. Buradaki yoðun ilgiyi
ve atalýk tohuma gönül verenlerin çoðaldýðýný gördüðümüzde bu sloganýn

Laçin'de ceviz ve badem fidanlarý dikildi

KARAR
DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ

6 MART 2021 CUMARTESÝ

YIL: 5 / SAYI: 1667

Ýmtiyaz Sahibi: Ayhan
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Ömer Faruk SÖYLEMEZ
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

AYKANAT

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

Ali Ceylani KOLAÇ

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

kep:
ayhan.aykanat@hs01.kep.tr

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

Baský: Gümüþ Basýn Yayýn
Matbaacýlýk - Promosyon
Adres: Yavruturna Mah. Maliye
1. Sk. No: 2/B ÇORUM

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

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
6 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
30 TL
Kongre Ýlanlarý
120 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
500 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
300 TL
Tam sayfa reklam
1.100 TL
Yarým sayfa reklam
600 TL
Çeyrek sayfa reklam
350 TL

ABONE FÝYATLARI
Yýllýk: 200 TL 6 Aylýk : 100 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 400 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 200 TL
Yurt Dýþý Yýllýk: 150 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 75 EURO
Organize Sanayi Yýllýk: 250 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 125 TL

ne kadar doðru olduðunu görüyoruz. Bir tohum, bir
ülkeyi kurtarýr. Sizler her biriniz bu tohumlarý üreterek, gelecek kuþaklara aktararak bu tohumlarýn
sürdürülebilir olmasýný saðlayacaksýnýz. Biz buna
gönülden inanýyoruz. Özellikle Samsun bölgesinde
atalýk tohum gönüllülerinin oluþmasý, bizim için çok
büyük bir kazançtýr. Samsun ve Karadeniz için bir
kazançtýr. Biz böyle görüyoruz. Atatohum Merkezi
de özellikle Karadeniz tohumlarýnýn ülke çapýnda
yaygýnlaþmasý ve envanter altýna alýnmasý amacýyla kurulmuþ bir merkezdir. Burada biz sizden aldýðýmýz tohumlarý saklýyoruz, üretiyoruz, kayýt altýna
alýyoruz özellikle de baðýþçýsýnýn adýyla kayýt altýna
alýyoruz. Gelecek kuþaklar buradaki envantere dönüp baktýðýnda, oradaki isimler arasýnda annesinin, dedesinin, ninesinin isimlerini görecek diye
umut ediyoruz" dedi.
Takas etkinliklerinin önemini de anlatan Baþkan
Yardýmcýsý Atilla Küçükala, "Biliyorsunuz, çýkan bir
kanunla yerel ve sertifikasýz tohumlarýn satýþý yasaklandý. Bundan dolayý da insanlar bir refleks geliþtirdiler. Dediler ki, 'Ben bunu satamýyorsam, paylaþýrým. Deðiþirim, gene kullanýrým. Ama ben o
saðlýklý besini, o ekosisteme alýþmýþ doðal tohumu,
o bitkiyi kullanmam gerekiyor.' Buna inanarak da
Türkiye çapýnda tohum takas etkinlikleri ve þenlikleri yapýlmaya baþlandý. Bu yüzden de bizler size
çok deðer veriyoruz. Çünkü bu ekip ve bu ekiple
beraber yayýlarak büyüyecek olan ekip Türkiye'de
yerel tohumlarýn ve atalýk tohumlarýn gelecek ku-

þaklara aktarýlmasýný saðlayacaktýr. Biz burada her
sene belli bir parselde kýþlýk ve yazlýk tohumlarýmýzý üretiyoruz. Yine bu yýl yapacaðýmýz bir uygulamayla, siz tohum gönüllüleri ile beraber bahçemizin bir bölümünde sizin tohum üretmenizi saðlayacak bir alaný sizin kullanýmýnýza sunarak, yazlýk tohumlarla baþlamak suretiyle atalýk tohum üretim
sürecine sizleri de dahil etmeye hazýrlanýyoruz. Bu
konudaki hazýrlýklarýmýz da birkaç hafta içerisinde
bitecek. Atatohum Merkezi kurulurken 232 olan tohum sayýmýz, bugün 392'ye ulaþtý. Bu ciddi bir rakam ve geliþme. Bu çalýþmamýz Karadeniz kýyýsýndaki illere yayýldýðýnda sandýklardaki tohumlar da
ortaya çýktýkça çok ciddi rakamlara ulaþacaktýr. Bu
etkinlikle birlikte elimize gelen özel tür tohumlar
var. Coðrafi iþaret atmýþ, yörenin kaybolmamasý
gereken çok deðerli tohumlarý bunlar. Bu tohumlarý da sizlerle birlikte gelecek kuþaklara aktaracaðýz.
Amacýmýz hem tohumlarýn envanterini tuttuðumuz
bir alan oluþturmak hem de çocuklarýmýza, gençlerimize de ata tohumun deðerini anlatacak bir merkez halinde tutmak. O yüzden pandemi sonrasýnda
merkezimizde eðitim alanlarý oluþturarak, fidan dikmek, tohum ekmek, budamak, toplamak konularýnda eðitim veren bir yer haline geleceðiz. Hepinize
katýlýmýnýzdan dolayý teþekkür ediyorum. Unutmayalým ki bir tohum, bir ülkeyi kurtarýr" diye konuþtu.
Türkiye Atalýk Tohum Takasý Gönüllüleri
(TATTG) Yönetim Kurulu üyesi ve Geçmiþten Geleceðe Ata Tohum Gönüllüleri yöneticilerinden Ender Ýren, "Ata tohumlarýmýz organik tohumlar. Atakum Belediyesi ile birlikte yapmýþ olduðumu bu
ikinci etkinlikte biz yine hem kendi üretmiþ olduðumuz hem de yurdun deðiþik yerlerinden gelmiþ ata
tohumlarýmýzý bir araya gelip davetlilerimize ücretsiz hediye ediyoruz. Sizden istediðimiz bu tohumlarýn üretilmesi. Tabii tüketebilirsiniz de. Ancak
mahsullerinizden çýkan tohumlarý yine bize veya
Atatohum Merkezi'ne hediye etmenizi rica ediyoruz. Böylece tohumlarýn sürekliliðini saðlamýþ olacaðýz. Çünkü saðlýklý beslenmemiz gerekir. Saðlam kafa, saðlam vücutta olur. Bugün Geçmiþten
Geleceðe Ata Tohum Gönüllüleri Koordinatörü Ayþe Haným ile birlikte 30 yeni çeþit hediye ediyoruz.
Bunlardan 4'ü çok özel tohumlar. Ardahan'dan Posof fasulyesi ile coðrafi patent baþvurusu yapýlmýþ Ardahan Kavýlca
buðdayý ile Posof buðdayý, Çorum'dan Alaca mor soðaný da hediyemiz. Ýnþallah Samsun topraklarýna
uyum saðlarlar. Biz yine patentli
ürünleri Atatohum'a getirmeye devam edeceðiz" þeklinde konuþtu.
Geçmiþten Geleceðe Ata Tohum
Gönüllüleri Koordinatörü Ayþe Yýlmaz, "Bir kurumun çatýsý altýnda bu
ata tohumlarýn saklanacak olmasýndan çok mutluyum. Bizler sivil olarak
gayret gösteriyoruz ama Atilla Baþkanýmýza ayrýca teþekkür ediyorum.
Gönül vermiþ ve bu konuda çok iyi.
Bu tohumlarýn çoðalacaðýný da biliyoruz, o yüzden gönül rahatlýðýyla
teslim ediyoruz. Ýyi ki varsýnýz. Yolumuzu açtýnýz.
(ÝHA)
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Laçin Ýlçesinin
Çampýnar köyünde
"Gelir Getirici Tür
Aðaçlandýrma
Programý" kapsamýnda mera yollarý
kenarlarýna ceviz
ve badem fidaný dikimi yapýldý.
Laçin Kaymakamý Ýbrahim Coþkunaslan, Tarým ve
Orman Ýlçe Müdürü
Bayram
Hamgir,
Çampýnar
Köyü
Muhtarý Ýlhan Erdað
ve köy halkýnýn katýldýðý imece ile 150
adet Oðuzlar-77 ceviz ve Fernagnes
badem fidaný toprakla buluþturuldu.
Dikimi yapýlan
aðaçlarýn köy halký
için ek gelir saðlamasý ve hayvanlar
için gölgelik yapmasý amaçlanýyor.
(Mahmut Emin Söylemez)
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Kadýn ve erkek
nüfusu eþit

“

”

Türkiye nüfusunun %49,9'unu kadýnlar, %50,1'ini erkekler oluþturdu
Adrese Dayalý Nüfus Kayýt
Sistemi (ADNKS) sonuçlarýna
göre; 2020 yýlýnda, kadýn nüfus
41 milyon 698 bin 377 kiþi, erkek
nüfus 41 milyon 915 bin 985 kiþi
oldu. Diðer bir ifadeyle; toplam
nüfusun %49,9'unu kadýnlar,
%50,1'ini ise erkekler oluþturdu.
Kadýnlar ile erkekler arasýndaki
bu oransal denge, kadýnlarýn daha uzun yaþamasý nedeniyle, 60
ve daha yukarý yaþ grubundan itibaren kadýnlarýn lehine deðiþti.
Kadýn nüfusun oraný, 60-74 yaþ
grubunda %52,3 iken 90 ve üzeri yaþ grubunda %73,4 oldu.
Doðuþta beklenen yaþam süresi kadýnlarda 81,3 yýl, erkeklerde 75,9 yýl oldu.
Hayat tablolarý, 2017-2019
sonuçlarýna göre; doðuþta beklenen yaþam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78,6 yýl, kadýnlarda 81,3 yýl, erkeklerde 75,9 yýl oldu. Genel olarak kadýnlar erkeklerden daha uzun süre yaþamakta olup doðuþta beklenen yaþam
süresi farký 5,4 yýl.
Doðuþta saðlýklý yaþam süresi kadýnlarda 55,4 yýl, erkeklerde
59,1 yýl oldu.
Saðlýklý yaþam süresi, belirli
bir yaþtaki kiþinin günlük hayattaki faaliyetlerini sýnýrlandýracak bir
saðlýk sorunu olmadan yaþamasý
beklenen yýl sayýsý olarak tanýmlanýr. Hayat tablolarý, 2017-2019
sonuçlarýna göre; sýfýr yaþýnda
bulunan bir kiþi için saðlýklý yaþam süresi, Türkiye'de toplamda
57,3 yýl, kadýnlarda 55,4 yýl ve erkeklerde 59,1 yýl olarak hesaplandý. Buna göre, erkeklerin saðlýklý yaþam süresinin kadýnlardan
3,8 yýl daha uzun olduðu görüldü.
En az bir eðitim düzeyini tamamlayan kadýnlarýn oraný
%85,7 oldu.
Ulusal Eðitim Ýstatistikleri Veri
Tabaný sonuçlarýna göre; 20082019 yýllarý arasýnda, 25 ve daha
yukarý yaþta olan ve en az bir
eðitim düzeyini tamamlayanlarýn
toplam nüfus içindeki oranýnýn
yýllar itibarýyla arttýðý görüldü. En
az bir eðitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarý yaþtaki bireylerin toplam nüfus içindeki
oraný, 2008 yýlýnda %81,1 iken
2019 yýlýnda %91,0 oldu. En az
bir eðitim düzeyini tamamlayanlarýn oraný cinsiyete göre incelendiðinde; 2008 yýlýnda, kadýnlarda
%72,6, erkeklerde %89,8 olan bu
oran, 2019 yýlýnda sýrasýyla
%85,7 ve %96,4 oldu.
En az üniversite mezunu olan
25 ve daha yukarý yaþtaki nüfusun toplam nüfus içindeki oraný
ise 2008 yýlýnda %9,8 iken 2019
yýlýnda %20,8 oldu. Bu oran cinsiyete göre incelendiðinde; 2008
yýlýnda 25 ve daha yukarý yaþta
olup en az üniversite mezunu
olan kadýnlarýn oraný %7,6, erkeklerin oraný %12,1 iken bu
oran 2019 yýlýnda kadýnlarda
%18,5, erkeklerde ise %23,1 oldu.
Hanehalký iþgücü araþtýrmasý
sonuçlarýna göre; 2019 yýlýnda,
Türkiye'de 15 ve daha yukarý
yaþtaki istihdam edilenlerin oraný
%45,7 olup bu oran kadýnlarda
%28,7, erkeklerde ise %63,1 oldu.
En yüksek istihdam oraný,
2019 yýlýnda %53,0 ile TR21 (Tekirdað, Edirne, Kýrklareli) bölgesinde gerçekleþti. En düþük istihdam oraný ise %30,0 ile TRC3
(Mardin, Batman, Þýrnak, Siirt)
bölgesinde oldu. En yüksek kadýn istihdam oraný, %38,6 ile
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun,
Rize, Artvin, Gümüþhane) bölgesinde iken en yüksek erkek istihdam oraný, %71,3 ile TR21 (Tekirdað, Edirne, Kýrklareli) bölgesinde gerçekleþti. En düþük istihdam oraný ise kadýnlarda %12,4,
erkeklerde %49,4 ile TRC3 (Mardin, Batman, Þýrnak, Siirt) bölgesinde oldu.
Hanesinde 3 yaþýn altýnda çocuðu olan 25-49 yaþ grubundaki
kadýn istihdam oraný %26,7 oldu.
Hanehalký iþgücü araþtýrmasý
sonuçlarýna göre; hanesinde 3

yaþýn altýnda çocuðu olan 25-49
yaþ grubundaki bireylerin istihdam oraný, 2014 yýlýnda %59,8
iken 2019 yýlýnda %58,7 oldu. Bu
oran cinsiyete göre incelendiðinde; 2019 yýlýnda hanesinde 3 yaþýn altýnda çocuðu olan 25-49
yaþ grubundaki kadýnlarýn istihdam oranýnýn %26,7, erkeklerin
istihdam oranýnýn ise %87,3 olduðu görüldü.
Kadýnlarýn çalýþma hayatýnda
kalma süresi 7 yýlda 2,4 yýl arttý.
Çalýþma hayatýnda kalma süresi, bir kiþinin hayatý boyunca iþgücü piyasasýnda aktif olmasý
beklenen yýl sayýsý olarak tanýmlanýr. Hanehalký iþgücü araþtýrmasý sonuçlarýna göre; çalýþma
hayatýnda kalma süresi, 2013 yýlýnda 15 ve daha yukarý yaþtaki
kadýnlarda 16,7 yýl, erkeklerde
37,7 yýl iken 2019 yýlýnda çalýþma
hayatýnda kalma süresi kadýnlarda 19,1 yýl, erkeklerde 39,0 yýl oldu.
Yaþam memnuniyeti araþtýrmasý sonuçlarýna göre; 2020 yýlýnda çalýþanlarýn %62,0'ý iþe geliþ gidiþ için harcanan zamandan
memnun olduðunu belirtirken kadýn çalýþanlarda bu oranýn
%64,6, erkek çalýþanlarda ise
%61,0 olduðu görüldü.
Dýþiþleri Bakanlýðý verilerine
göre; kadýn büyükelçi oraný 2007
yýlýnda %9,4 iken bu oran 2020
yýlýnda %25,0 oldu. Erkek büyükelçi oraný ise 2007 yýlýnda
%90,6 iken 2020 yýlýnda %75,0
oldu.
KADIN MÝLLETVEKÝLÝ
ORANI %17,3 OLDU
Türkiye Büyük Millet Meclisi
verilerine göre; 2020 yýlýnda 584
milletvekili içerisinde kadýn milletvekili sayýsýnýn 101, erkek milletvekili sayýsýnýn ise 483 olduðu
görüldü. Meclise giren kadýn milletvekili oraný, 2007 yýlýnda %9,1
iken bu oran 2020 yýlýnda %17,3
oldu
Ortalama ilk evlenme yaþý kadýnlarda 25,1, erkeklerde 27,9 oldu.
Evlenme istatistiklerine göre;
resmi olarak ilk evliliðini 2020 yýlýnda yapmýþ olan kadýnlarýn ortalama evlenme yaþý 25,1 iken
erkeklerin ortalama evlenme yaþý
27,9 oldu. Ortalama ilk evlenme
yaþýnýn en yüksek olduðu il, kadýnlarda 27,6 yaþ, erkeklerde
31,3 yaþ ile Tunceli oldu. Ortalama ilk evlenme yaþýnýn en düþük
olduðu iller ise kadýnlarda 22,2
yaþ ile Aðrý, erkeklerde 26,0 yaþ
ile Þanlýurfa oldu.
Kadýnlarýn %15,1'inin eðitim
seviyelerinin eþlerinden daha
yüksek olduðu görüldü.
ADNKS sonuçlarýna göre;
resmi evliliklerde eþler arasýndaki
eðitim farký incelendiðinde, 2019
yýlýnda kadýnlarýn %40,4'ünün
kendilerinden daha yüksek eðitimli erkeklerle evli olduðu, eþlerinden daha yüksek eðitimli olan
kadýnlarýn oranýnýn ise %15,1 olduðu görüldü. Eðitim seviyeleri
ayný olan eþlerin oraný %42,9,
eðitim seviyeleri farký bilinmeyen
eþlerin oraný ise %1,6 oldu.
KABA BOÞANMA HIZI
BÝNDE 1,62 OLDU
Boþanma istatistiklerine göre;
2020 yýlýnda kaba boþanma hýzý
binde 1,62 oldu. Ýllere göre incelendiðinde; kaba boþanma hýzýnýn en yüksek olduðu il, binde
2,47 ile Antalya oldu. Bu ili binde
2,45 ile Ýzmir, binde 2,40 ile Muðla izledi. Kaba boþanma hýzýnýn
en düþük olduðu il ise binde 0,24

Akýl: islam’ýn
emrinde ise
en büyük nimet,
nefsin elinde ise
en büyük
felakettir

ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,25
ile Muþ ve binde 0,29 ile Þýrnak
izledi.
Ýnternet üzerinden ürün sipariþi veren ya da satýn alan kadýnlarýn oraný %32,7 oldu.
Hanehalký biliþim teknolojileri
kullaným araþtýrmasý sonuçlarýna
göre; internet üzerinden kiþisel
kullaným amacýyla mal veya hizmet sipariþi veren ya da satýn
alan 16-74 yaþ grubundaki bireylerin oraný, 2019 yýlý Nisan ayý ile
2020 yýlý Mart ayýný kapsayan on
iki aylýk dönemde %36,5 oldu.
Cinsiyete göre internet üzerinden
mal veya hizmet sipariþi verme
ya da satýn alma oraný, kadýnlarda %32,7 iken erkeklerde %40,2
oldu.
KADINLARDA OBEZÝTE
ORANI %24,8 OLDU
Türkiye saðlýk araþtýrmasý sonuçlarýna göre; boy ve kilo deðerleri kullanýlarak hesaplanan
vücut kitle indeksi incelendiðinde; 15 yaþ ve üstü obez bireylerin oraný 2008 yýlýnda %15,2
iken, 2019 yýlýnda %21,1'e yükseldi. Obez bireylerin oraný cinsiyet ayýrýmýnda incelendiðinde,
2019 yýlýnda kadýnlarýn %24,8'inin, erkeklerin ise %17,3'ünün
obez olduðu görüldü.
HER GÜN TÜTÜN
KULLANAN KADINLARIN
ORANI %14,9 OLDU
Türkiye saðlýk araþtýrmasý sonuçlarýna göre; her gün tütün kullanan 15 yaþ ve üstü bireylerin
oraný 2010 yýlýnda %25,4 iken
2019 yýlýnda %28,0 oldu. Tütün
kullanan bireylerin oraný cinsiyet
ayrýmýnda incelendiðinde, 2019
yýlýnda kadýnlarýn %14,9'unun,
erkeklerin %41,3'ünün her gün
tütün kullandýðý görüldü.
Kadýnlar en fazla dolaþým sistemi hastalýklarý nedeniyle yaþamýný yitirdi.
Ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri sonuçlarýna göre; 2019 yýlýnda Türkiye genelinde ölüm nedenleri incelendiðinde ilk sýrada
%36,8 ile dolaþým sistemi hastalýklarý yer alýrken, ikinci sýrada
%18,4 ile iyi ve kötü huylu tümörler, üçüncü sýrada ise %12,9 ile
solunum sistemi hastalýklarý yer
aldý. Yaþamýný yitiren kadýnlar ve
erkekler için ilk üç sýradaki ölüm
nedenlerinin deðiþmediði görüldü.
Dolaþým sistemi hastalýklarý
nedeniyle yaþamýný yitirenlerin
%49,8'inin kadýn, %50,2'sinin erkek, iyi ve kötü huylu tümörlerden
yaþamýný
yitirenlerin
%35,5'inin kadýn, %64,5'inin erkek, solunum sistemi hastalýklarý
nedeniyle yaþamýný yitirenlerin
%43,5'inin kadýn, %56,5'inin erkek olduðu görüldü.
Kadýnlarýn %27,3'ü yaþadýðý
çevrede gece yalnýz yürürken
kendini güvensiz hissetti.
Yaþam memnuniyeti araþtýrmasý sonuçlarýna göre; 2020 yýlýnda yaþadýklarý çevrede gece
yalnýz yürürken kendilerini güvensiz hissedenlerin oraný toplamda %19,1 iken bu oran kadýnlarda %27,3, erkeklerde %10,7
oldu. Kadýnlarýn %48,7'si, erkeklerin ise %69,9'u yaþadýklarý çevrede kendilerini güvende hissetti.
Evde yalnýz otururken kendilerini güvensiz hissedenlerin oraný 2020 yýlýnda toplamda %4,8,
kadýnlarda %6,2, erkeklerde
%3,4 oldu. Kadýnlarýn %78,3'ü,
erkeklerin ise %85,4'ü evde yalnýz otururken kendilerini güvende
hissetti. (Mahmut Emin Söylemez)
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AKDAÐ KAYAK MERKEZÝ

Çorumlularýn da tercihi oluyor
Kýþ mevsiminde doðaseverlerin ve adrenalin
tutkunlarýnýn günü birlik eðlence tercihleri arasýnda yer alan Samsun Akdað Kayak Merkezi büyük
ilgi görüyor. Kayak merkezi tüm Türkiye'den olduðu gibi Çorum'dan da misafir aðýrlýyor.
Pandemi dönemi nedeniyle sosyal mesafe
kurallarýnýn dikkate alýnmasýna karþýn ziyaretçi
rekoru kýran 2 bin metre yükseklikteki tesis, bir
haftada 5 bin yerli ve yabancý turisti misafir etti.
Samsun Büyükþehir Belediye Baþkaný Mustafa
Demir ilçede gerçekleþtirecekleri yatýrýmlarla turizmi geliþtirmeye devam edeceklerini söyledi.
Karadeniz Bölgesi'nde doða, kaplýca ve kýþ turizminin bir arada bulunduðu ender ilçelerden Ladik
farklý destinasyonlarý, potansiyelleri ve konaklama avantajlarýyla öne çýkýyor. Samsun þehir merkezine 84, Samsun-Ankara karayoluna 24, ilçe
merkezine ise 7 kilometre uzaklýkta olan Akdað
Kayak Merkezi, bin 400 metre pist ve bin 360
metre telesiyej uzunluðuyla kayak severlerin ilgisini çekiyor. Samsun Büyükþehir Belediyesi'nin
alt ve üst yapý çalýþmalarýyla ve son dönemde
gerçekleþtirilen otel yatýrýmlarýyla turizmde büyüyen ilçe haline gelen Ladik yerli ve yabancý turistlerin de ilgi odaðý haline geldi.
KAYAK MERKEZÝNÝN ÖZELLÝKLERÝ
Büyükþehir Belediyesinin son iki yýlda yatýrýmlar yaptýðý merkezde pistin bakým onarýmý yapýlarak telesiyej sistemi güçlendirildi. Modern bir kafeterya inþa edilerek mescit ve lavabolar büyütül-

dü. Ayrýca otopark alanlarý hazýrlanýrken, ilçe
merkezine sekiz kilometrelik yol ise yenilendi. Uygun zemini sebebiyle yaz aylarýnda çim kayaðý
meraklýlarýnýn akýnýna uðrayan Akdað çok sayýda
organizasyona da ev sahipliði yapýyor. Doðal güzellikleri ve panoramik manzarasýyla kayakçýlarýn
yaný sýra bireysel paraþütçüler içinde cazibe merkezi oldu. Saðlýk altyapýsý sayesinde pandemi koþullarýnda yerli turistlerin birinci tercihi olan Akdað
bin 400 metre pist parkuru ve bin 360 metre telesiyej uzunluðuyla kayakçýlara bembeyaz kar örtüsüyle el deðmemiþ doðayý keþfetme fýrsatý sunuyor. Konaklama ve yeme içme olanaklarýnýn yaný
sýra; atv safari, kar motosikleti turlarý gibi birçok
sportif imkân bulunuyor. Kayak haricinde daha az
eðimli pistte kullanýlmak üzere kýzak da kiralanýyor. Zirveye telesiyejle 10 dakikada ulaþýlan tesis,
adrenalin tutkunlarýný bekliyor.
YEDÝ GÜNDE 5 BÝN KÝÞÝ ZÝYARETÇÝ
Samsun'un yaný sýra; Amasya, Çorum, Tokat
gibi, Ordu, Giresun ve Sinop gibi çevre illerinde
yoðun ilgisiyle bölgenin kýþ turizmi odaklarýndan
biri haline gelen merkez, her yýl binlerce yerli turisti aðýrlýyor. 2021 yýlýnda turist rekoru kýrmayý
hedefleyen Akdað Kayak Merkezi'ni son bir haftada 5 bin kiþi ziyaret etti. Sezon açýlýþýndan bu
güne kadar haftalýk en yüksek ziyaretçi sayýsýna
ulaþýldý. Ailesiyle birlikte gelen çok sayýda kayak
sever, eðlencenin tadýný çýkarýrken, bireysel paraþütçüler ise ilçe semalarýnda süzülüyor. (ÝHA)

