Bu aile Türkiye þampiyonlarý
yetiþtiriyor

T2-T3 tünellerinde
kazý çalýþmalarý bitti

Ýskilip'e baðlý Beyoðlan
köyünde yaþayan Yiðit
ailesi güreþte baþarýlý
sporcular yetiþtiriyor.

Kýrkdilim'de yürütülen çalýþmalar
hakkýnda Çorum Ýl Koordinasyon Kurulu Toplantýsý'nda kent yöneticilerine
bilgi veren Karayollarý 7. Bölge Müdürü RifatSilov "Bu tünellerden T3 tüneli kazý destek olarak yüzde 100'ü
tamamlandý. T2 tünelinde kazý çalýþmalarý yüzde 100 tamamlandý, T1 tünelinde ise kazý çalýþmalarý yüzde
80'e ulaþtý.Heyelan, tüneldeki çalýþmalarý etkilemeyecek" dedi.
5’TE

Yurt içinde ve yurt dýþýnda düzenlenen
güreþ turnuvalarýnda dereceler elde
eden ailenin güreþçi sporcularý Ferhat,
Özgür, Hasan ve Ferami Yiðit ile Mustafa Karabuða bugüne kadar yüzlerce
madalya ve kupalar kazandý.
8’DE

EL ÝÞLEMELERÝ
TESPÝT EDÝLÝYOR
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðünce
hazýrlanan ve Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan teknik destek programý kapsamýnda
desteklenen "Çorum'da Kentsel ve
Kültürel Bellek Hazinesi Olan El Ýþlemelerinin Tespiti ve Kataloglanmasý"
Projesinin uygulamasý için yapýlan
saha çalýþmalarý tamamlandý. 6’DA
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“MUHTEMELEN KIRMIZI
BÖLGEDE OLACAÐIZ”
Ýl Koordinasyon Kurul Toplantýsýnda koronavirüs vakalarýyla ilgili son durumu
deðerlendiren Vali Mustafa Çiftçi "Bizdeki rakamlar, vaka sayýlarýnýn daha da
yükseldiðini gösteriyor. Rakamlara göre önceki hafta sarý bölgedeydik. Bu hafta
turuncu bölgeye geldik, önümüzdeki haftanýn rakamlarý açýklandýðýnda ise büyük
bir ihtimalle kýrmýzý bölgede yer almýþ olacaðýz" dedi. 3’TE

"Aþý olmayanlarýn durumunu
kabine toplantýsýnda görüþeceðiz"
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan "Aþý olmayanlara kýsýtlama" konusuyla ilgili "Ýlk kabine toplantýsýnda
durumu gözden geçireceðiz" dedi.
3’TE

Tuncay Yýlmaz

Yýlmaz: Ülkemizde
iþgalci istemiyoruz
CHP Çorum Belediye Meclisi Grup Baþkanvekili Tuncay Yýlmaz, "Memura, emekliye, esnafa
komik rakamlarla yapýlan maaþ zamlarý ve faturalara yansýyan zamlar bu yükün eseridir" diyerek Türkiye'de mülteci sorununun giderek çözümsüzlüðe sürüklendiðini söyledi. 4’TE

BELEDiYE'DEN 18
MiLYONLUK SATIÞ
Çorum Belediye Baþkanlýðý tarafýndan dört adet taþýnmaz kapalý teklif
usulüyle satýþa çýkarýldý. Ayarýk, Ýbrahim Çayýrý, Çepni ve Gülabibey'de bulunan toplam 4 adet taþýnmazda konut
ve ticari alan iþareti bulunuyor. Toplamda 18 milyon 460 bin lira tahmini
bedelle satýþa çýkarýlan taþýnmazýn
ihale ilaný Resmi Gazete'de yayýnlandý.
Ayarýk'ta bulunan 10 bin 600 metre
kara taþýnmazýn imar durumu 2 kat konut alaný, Ýbrahim Çayýrýndaki 2 parselin imar durumu konut, Çepni'de bulunan taþýnmazýn imar durumu 5 kat ticaret alaný, Gülabibey'de bulunan 3
parselin imar durumu 8 kat ticaret alaný ve konut olarak iþaretli
Kapalý teklif arttýrma usulüyle gerçekleþtirilecek olan ihale 20 Aðustos
2021 Salý günü saat 2 de Turgut Özal
Ýþ Merkezi'ndeki Meclis Salonu'nda
gerçekleþtirilecek.
(Furkan Kalkan)

"Ýlçe yollarýnýn
hâli içler acýsý"
Ayyýldýz Hareketi Çorum Ýl Koordinatörü Bedii Onan, Çorum'da ilçe yollarýnýn halinin içler acýsý olduðunu belirterek, Çorum-Osmancýk ve Kargý baðlantýsý olan yolun deðiþik dönemlerde, bölge halkýnýn ýsrarlý talepleri ile
tamir ve tadilat kapsamýna alýndýðý, yapýlan
iþlerin iþe yaramadýðýný, harcanan para ve
kaynaklarýn boþa gittiðini söyledi.
7’DE

OKA YÖNETÝMÝ AMASYA'DA
TOPLANDI
2’DE

Dikiciler'de
restorasyon
cephe
çalýþmalarý
baþladý
Çorum Belediyesi Dikiciler Arastasý restorasyonu ve cephe saðlýklaþtýrmasý projesinde
iþyerlerinin restorasyonuna baþladý. Saat Kulesi çevresinin tarihi
görünüme kavuþturulmasý için ilk çekicin vurulduðunu kaydeden
Belediye Baþkaný Halil
Ýbrahim Aþgýn, Çorum'un tarihi ve kültürel deðerlerini koruma
noktasýnda büyük bir
hassasiyetle çalýþtýklarýný vurguladý.
2’DE

Biyokütle Enerji Tesisi

Filyasyon ekiplerinin
görev süresi uzatýldý
Pandemi döneminde bir yandan Kovid-19 ile mücadele kapsamýnda saðlýk çalýþanlarýna desteði
sürdüren bir yandan da iþleri azalan taksici esnafýna destek olmak adýna 25 taksiyi filyasyon ekibine görevlendiren Çorum Belediyesi bu araçlarýn görev süresini bir kez daha uzattý.
3’TE

Vali Mustafa Çiftçi

4 Aðustos'ta açýlýyor
KDV indirimlerinin
süresi uzatýldý
Hazine ve Maliye Bakaný Lütfü Elvan, koronavirüs salgýný sýrasýnda büyük zorluklar yaþayan esnafa destek
amaçlý hayata geçirilen KDV indirimleriyle ilgili iyi haberi
açýkladý. Elvan, "Konaklama, yeme-içme, ulaþým, iþyeri
kiralama ve diðer hizmetlerde son 1 yýldýr uyguladýðýmýz
KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatýyoruz"
dedi. Koronavirüs salgýnýnda en büyük zararý gören meslek gruplarýndan biri de esnaflar oldu. Salgýn nedeniyle
uzun süre dükkanlarýný kapatmak zorunda olan esnafa
destek amacýyla KDV indirimi uygulamaya konuldu. 7’DE

TBMM ESKÝ BAÞKANI
YILMAZ, ÇORUM'DA 4’TE

Çorum Belediyesi tarafýndan yapýmý tamamlanan Biyokütle
Enerji Santrali hizmete açýlýyor. Türkiye'de ilk kez kuru fermantasyon yöntemiyle elektrik enerjisi
üretimi
yapýlacak
olan tesis yýlda 15
milyon kilowatt elektrik enerjisi üretecek
ve yaklaþýk 8 bin hanenin enerji ihtiyacýný karþýlayacak. Tesisin açýlýþý 4 Aðustos
Çarþamba günü yapýlacak.
5’TE

ÇORUM'DA ÝHRACAT 95,2,
ÝTHALAT 45 MÝLYON DOLAR 2’DE

ÝKÝ YENÝ SAHANIN
YAPIMINA BAÞLANDI 5’TE

2
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ÇORUM'DA iHRACAT 95,2,
iTHALAT 45 MiLYON DOLAR
Ülkemizde haziran ayýnda genel ticaret sistemine göre ihracat %46,9, ithalat %38,7 arttý.
Çorum'da haziran ayýnda ihracat 95,2 milyon
dolar, ithalat 45 milyon dolar olarak gerçekleþti.
Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan genel ticaret sistemi
kapsamýnda üretilen geçici dýþ ticaret verilerine
göre; ihracat 2021 yýlý Haziran ayýnda, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %46,9 artarak 19 milyar
775 milyon dolar, ithalat %38,7 artarak 22 milyar
628 milyon dolar olarak gerçekleþti.
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yýlý Ocak-Haziran döneminde bir önceki yýlýn ayný
dönemine göre %39,8 artarak 104 milyar 945
milyon dolar, ithalat %27,4 artarak 126 milyar
111 milyon dolar olarak gerçekleþti.
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altýn hariç
ihracat, 2021 Haziran ayýnda %48 artarak 12
milyar 792 milyon dolardan, 18 milyar 932 milyon dolara yükseldi.
Haziran ayýnda enerji ürünleri ve parasal olmayan altýn hariç ithalat %48,9 artarak 12 milyar
536 milyon dolardan, 18 milyar 663 milyon dolara yükseldi.
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altýn hariç
dýþ ticaret fazlasý Haziran ayýnda 270 milyon dolar olarak gerçekleþti. Dýþ ticaret hacmi %48,4
artarak 37 milyar 595 milyon dolar olarak gerçekleþti. Söz konusu ayda enerji ve altýn hariç
ihracatýn ithalatý karþýlama oraný %101,4 oldu.
DIÞ TÝCARET AÇIÐI
HAZÝRAN AYINDA %0,2 AZALDI
Haziran ayýnda dýþ ticaret açýðý bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %0,2 azalarak 2 milyar 858
milyon dolardan, 2 milyar 853 milyon dolara geriledi. Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný 2020 haziran ayýnda %82,5 iken, 2021 haziran ayýnda
%87,4'e yükseldi.
Ocak-Haziran döneminde dýþ ticaret açýðý
%11,4 azalarak 23 milyar 893 milyon dolardan,
21 milyar 166 milyon dolara geriledi. Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný 2020 Ocak-Haziran döneminde %75,9 iken, 2021 yýlýnýn ayný döneminde
%83,2'ye yükseldi.
Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021
Haziran ayýnda imalat sanayinin payý %94,8, tarým, ormancýlýk ve balýkçýlýk sektörünün payý
%3,0, madencilik ve taþocakçýlýðý sektörünün
payý %1,6 oldu.
Ocak-Haziran döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payý %94,4,
tarým, ormancýlýk ve balýkçýlýk sektörünün payý
%3,2, madencilik ve taþocakçýlýðý sektörünün
payý %1,9 oldu.
Geniþ ekonomik gruplar sýnýflamasýna göre
ithalatta, 2021 Haziran ayýnda ara mallarýnýn pa-

HÝTÜ'nün Türkçe
kurslarý baþladý
HÝTÝT-TÖMER'de C1 Seviyesi Çevrimiçi (Online) Türkçe kurs kayýtlarýnýn baþladýðý açýklandý. Kursu kayýt yaptýrmak isteyenlerin 2 Aðustos'a kadar baþvuru yapmalarý gerekiyor. Kayýtlarýn internet üzerinden gerçekleþeceðini açýklayan Hitit
Üniversitesi kurs ücretinin bin TL olduðunu duyurdu. 2 Aðustos'ta baþlayacak kurs
17 Eylül'de sona erecek. Saat 10'da baþlayacak dersler yüz yüze eðitime geçilirse
Buhara Kültür Merkezinde yapýlacak.
(Abdulkadir Söylemez)
yý %75,2, sermaye mallarýnýn payý %15,0 ve tüketim mallarýnýn payý %9,8 oldu.
Ýthalatta, 2021 Ocak-Haziran döneminde ara
mallarýnýn payý %75,6, sermaye mallarýnýn payý
%14,1 ve tüketim mallarýnýn payý %10,1 oldu.
HAZÝRAN AYINDA EN FAZLA ÝHRACAT
YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU
Haziran ayýnda ihracatta ilk sýrayý Almanya
aldý. Almanya'ya yapýlan ihracat 1 milyar 705
milyon dolar olurken, bu ülkeyi sýrasýyla; 1 milyar
348 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 271 milyon
dolar ile Birleþik Krallýk, 1 milyar 82 milyon dolar
ile Ýtalya, 913 milyon dolar ile Irak takip etti. Ýlk 5
ülkeye yapýlan ihracat, toplam ihracatýn
%31,9'unu oluþturdu.
Ocak-Haziran döneminde ihracatta ilk sýrayý
Almanya aldý. Almanya'ya yapýlan ihracat 9 milyar 386 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sýrasýyla;
6 milyar 773 milyon dolar ile ABD, 6 milyar 245
milyon dolar ile Birleþik Krallýk, 5 milyar 475 milyon dolar ile Ýtalya ve 4 milyar 892 milyon dolar
ile Irak takip etti. Ýlk 5 ülkeye yapýlan ihracat, toplam ihracatýn %31,2'sini oluþturdu.
ÝTHALATTA ÝLK SIRAYI ÇÝN ALDI
Ýthalatta Çin ilk sýrayý aldý. Haziran ayýnda
Çin'den yapýlan ithalat 2 milyar 858 milyon dolar
olurken, bu ülkeyi sýrasýyla; 2 milyar 321 milyon
dolar ile Rusya, 1 milyar 918 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 248 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 10 milyon dolar ile Ýtalya izledi. Ýlk 5 ülkeden
yapýlan ithalat, toplam ithalatýn %41,3'ünü oluþturdu. Ocak-Haziran döneminde ithalatta ilk sýra-

yý Çin aldý. Çin'den yapýlan ithalat 15 milyar 144
milyon dolar olurken, bu ülkeyi sýrasýyla; 12 milyar 631 milyon dolar ile Rusya, 11 milyar 272
milyon dolar ile Almanya, 5 milyar 948 milyon
dolar ile ABD, 5 milyar 585 milyon dolar ile Ýtalya izledi. Ýlk 5 ülkeden yapýlan ithalat, toplam ithalatýn %40,1'ini oluþturdu.
Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ
seriye göre; 2021 yýlý Haziran ayýnda bir önceki
aya göre ihracat %1,6, ithalat %0,1 arttý. Takvim
etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre ise; 2021 yýlý Haziran ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre ihracat %48,0, ithalat %39,2 arttý.
Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yýlý
Haziran ayýnda, ihracat bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %47,6 artarak 18 milyar 807 milyon dolar, ithalat %38,1 artarak 21 milyar 880 milyon
dolar olarak gerçekleþti.
Haziran ayýnda dýþ ticaret açýðý %1,0 azalarak 3 milyar 103 milyon dolardan, 3 milyar 73
milyon dolara geriledi. Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný 2020 Haziran ayýnda %80,4 iken, 2021
Haziran ayýnda %86,0'a yükseldi.
Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yýlý
Ocak-Haziran döneminde, bir önceki yýlýn ayný
dönemine göre %40,3 artarak 99 milyar 538 milyon dolar, ithalat %28,2 artarak 121 milyar 242
milyon dolar olarak gerçekleþti.
Ocak-Haziran döneminde dýþ ticaret açýðý
%8,3 azalarak 23 milyar 658 milyon dolardan,
21 milyar 704 milyon dolara geriledi. Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný 2020 Ocak-Haziran döneminde %75,0 iken, 2021 yýlýnýn ayný döneminde
%82,1'e yükseldi.
(Bahattin Sümüþ)

OKA yönetimi Amasya'da toplandý
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý
(OKA) toplantýsý Amasya'da yapýldý. Toplantýya Çorum Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn da katýldý.
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý
(OKA) Yönetim Kurulu Baþkaný
Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Daðlý
"Ajansýmýz portföyünde uygulamasý
devam eden 119 proje bulunmaktadýr. Projelerinin zamanýnda ve beklenen düzeyde ilerlemesinin takipçisiyiz" dedi.
Ajansýn Amasya'da gerçekleþtirilen yönetim kurulu toplantýsýnda
2021 yýlýnýn ilk yarýsýnýn korona virüs (Kovid-19) salgýnýn etkisi altýnda geçtiðine iþaret eden Vali Daðlý
"Üretim, istihdam, ürün ve hizmet
tedariki baþta olmak üzere pek çok
alanda derinlemesine deðiþiklikleri
yaþadýðýmýz bir dönemin ardýndan
1 Temmuz 2021 tarihi itibarýyla ülkemiz genelinde yeniden normalleþme süreci baþladý. Biz de Orta

Karadeniz Bölgesi'nde bütün kamu
kurum ve kuruluþlarý, yerel yönetimler ve meslek kuruluþlarý ile birlikte iþbirliði ve istiþare içerisinde
ortaya çýkan ihtiyaçlar çerçevesinde kaynaklarýn hýzlý ve etkili sonuçlar elde edilmesi için kullanýmý konusunda çalýþmalarýmýzý yönlendireceðiz" diye konuþtu.
Yeni geliþmeler ve ortaya çýkan
yeni ihtiyaçlar paralelinde yeni pro-

je fikirlerinin olgunlaþtýrýlmasýnýn
ileriki dönemde de ajans için en önde gelen hedef olacaðýný vurgulayan Daðlý, "Sosyal Geliþmeyi Destekleme Programý (SOGEP) ve Cazibe Merkezlerini Destekleme
Programý (CMDP) yeni proje fikirlerinin hayat bulmasý için önemli bir
fýrsattýr. Proje fikirlerinin yýl içerisinde yapýlacak istiþare ve çalýþmalarla geliþtirilmesi, projelerin daha er-

ken aþamada tespit edilebilmesi ve
bu programlara yönelik daha uzun
vadeli bir projeksiyonun yapýlmasý
için Ajansýmýz bünyesinde proje havuzu oluþturulacaktýr. Ajansýmýz koordinasyonunda bölgemizde bütün
kurum ve kuruluþlarýn proje planlamasý ve yönetiminde acil sorunlara
odaklanmasý ve gerçekçi çözümler
öngören bir çalýþma yaklaþýmý benimsemesinin bölgemizde yeni yatýrýmlarýn önündeki eksiklikleri gidermek noktasýnda çok önemli bir
boþluðu dolduracaðý kanaatindeyim" þeklinde konuþtu.
Amasya Valisi Mustafa Masatlý'nýn ev sahipliðindeki toplantýya
Tokat Valisi Dr. Ozan Balcý, Amasya
Belediye Baþkaný Mehmet Sarý,
Çorum Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, OKA Genel Sekreteri Ýbrahim Ethem Þahin ve Samsun
TSO Baþkaný Salih Zeki Murzioðlu
ile diðer yetkililer de katýldý. (ÝHA)

YÖK Baþkanlýðý'na
Erol Özvar atandý
Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Erol Özvar, Resmi Gazete'de yayýmlanan
karara göre Yükseköðretim Kurulu (YÖK)
Baþkanlýðý'na atandý. Cumhurbaþkaný Erdoðan imzasýyla Resmi Gazete'de yayýmlanan
karara göre; görev süresi dolan Prof. Dr.
Yekta Saraç'ýn yerine Yükseköðretim Kurulu
(YÖK) Baþkanlýðýna, Marmara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandý.
EROL ÖZVAR KÝMDÝR?
Ýktisat ve iktisat tarihi profesörü Erol Özvar, 1966 yýlýnda Ýstanbul doðdu. 1989 yýlýnda Marmara Üniversitesi Ýktisat Bölümü'nde
lisans mezuniyetini tamamladý. Ayný üniversitede iktisat tarihi alanýnda yüksek lisans ve
doktora yaptý.
Erol Özvar'ýn Türkçe ve yabancý dillerde
yayýnlanmýþ çalýþmalarý içinde Osmanlý Maliyesinde Malikane Uygulamasý (Ýstanbul:
Kitabevi Yayýnlarý 2004) isimli kitabý, Osmanlý Bankasý Arþivleri ve Araþtýrma Merkezi tarafýndan 2005 yýlýnda kitap dalýnda en
iyi eser ödülüne layýk görüldü. Daha sonra
Mehmet Genç ile birlikte Osmanlý bütçelerini yayýna hazýrladý. Osmanlý Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler (Ýstanbul: Osmanlý Bankasý Arþivleri ve Araþtýrma Merkezi 2006)
adýyla ve 2 cilt halinde yayýnlanan bu eser,
2013 yýlýnda Uluslararasý Halil Ýnalcýk Tarih
Ödülü'ne layýk bulundu.
2009-2012 tarihleri arasýnda Harvard
Üniversitesi Orta Doðu Araþtýrmalarý Merkezi'nde ve araþtýrma desteði kazandýðý Harvard Hukuk Fakültesi Ýslam Hukuku Araþtýrmalarý Programý'nda ziyaretçi öðretim üyesi
olarak çalýþtý.
Türk Tarih Kurumu'nun bilim kurulu üyeliði yapan Özvar, halen Uluslararasý Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliði idare kurulu ve Uluslararasý iktisat tarihi kurumu bilim kurulu üyesi. Ýktisat Fakültesi'nde
öðretim üyesi olan Erol Özvar evli ve üç çocuk babasý.
(ÝHA)

DÝKÝCÝLER'DE RESTORASYON
CEPHE ÇALIÞMALARI BAÞLADI
Çorum Belediyesi Dikiciler
Arastasý restorasyonu ve cephe saðlýklaþtýrmasý projesinde
iþyerlerinin
restorasyonuna
baþladý.
Çorum Belediyesi proje çalýþmalarýný sürdürüyor.
Belediyeden konu ilgili yapýlan açýklamada "Tamamlandýðýnda Çorum'un en gözde yerlerinden biri olacak olan Saat kulesi çevresini bambaþka bir görünüme kavuþturacak olan Dikiciler Arastasý Restorasyonu ve
Cephe Saðlýklaþtýrmasý Projesi'nde çalýþmalar baþladý" dedi.
Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn seçim vaatlerinden biri olan Saat Kulesi çevresinin tarihi görünüme kavuþturulmasý için ilk çekicin vurulduðunu kaydederken Çorum'un
tarihi ve kültürel deðerlerini koruma noktasýnda büyük bir has-

sasiyetle çalýþtýklarýný vurguladý.
Baþkan Aþgýn "Þehrimizin
çehresini deðiþtirecek ve turizmini de canlandýracak olan Kültür Yolu projemizi gerçekleþtirmek adýna önemli adýmlar atýyoruz. Kültür Yolu projesinin bir

uzantýsý olarak Saat Kulesine
bakan dükkânlarý 100 yýl önceki
görünümüne kavuþturmak için
cephe iyileþtirmesi projemiz
baþladý. Tarihi ve kültürel alanlarda yapýlan çalýþmalarýn þehrin kültürüne ve tarihi dokusuna

önemli katkýlar sunacaðýný düþünüyoruz" þeklinde konuþtu.
Projede 14 iþ yerinin cephe
saðlýklaþtýrýlmasýnýn sýrayla yapýlmasýnýn ardýndan sonra projenin
yýlsonunda bitirilmesi hedefleniyor. (Mahmut Emin Söylemez)

3

31 TEMMUZ 2021 CUMARTESÝ

"Muhtemelen kýrmýzý
bölgede olacaðýz"
Vali Mustafa Çiftçi yeni açýklanacak vaka haritasýnda Çorum'un kýrmýzý bölgedeki iller arasýnda olacaðýný tahmin ettiðini söyledi.
Ýl Koordinasyon Kurul Toplantýsýnda vakalarla
ilgili son durumu deðerlendiren Vali Mustafa Çiftçi bu hafta açýklanan insidans haritasýna göre
Çorum'da vaka sayýsýnýn yüz binde 40.52'ye
yükseldiðini hatýrlatarak "Bizdeki rakamlar, vaka

sayýlarýnýn daha da yükseldiðini gösteriyor. Rakamlara göre önceki hafta sarý bölgedeydik. Bu
hafta turuncu bölgeye geldik, önümüzdeki haftanýn rakamlarý açýklandýðýnda ise büyük bir ihtimalle kýrmýzý bölgede yer almýþ olacaðýz. Ülkemizdeki vaka sayýlarý son iki günde 20 binlere
çýkmýþ durumda. Bunun ilimize de yansýmalarý
var. Çok daha dikkatli olmamýz gerekiyor" dedi.

"TEK ÇARE AÞI"
Vali Mustafa Çiftçi aþýlama ile ilgili de bilgi verdi. Çorum il genelinde 1, 2 ve 3'üncü
doz aþý sayýsýnýn 524 bine ulaþtýðýný bildiren Vali Mustafa Çiftçi "Salgýnýn tek çaresi
aþýdýr. Bunun için vatandaþlarýmýzýn daha
bilinçli olmasýný istiyoruz" þeklinde konuþtu.
(Haber Merkezi)

Vali Mustafa Çiftçi

Eski Baþkan Kýlýç
hayata veda etti

Filyasyon ekiplerinin
görev süresi uzatýldý
Pandemiyle mücadele noktasýnda yaptýðý
çalýþmalara ek olarak 2020 aralýk ayýnda taksici
esnafýný görevlendirerek filyasyon ekibine de
destek veren Çorum Belediyesi yedi aydýr devam eden bu desteði uzattý.
Pandemi döneminde bir yandan Kovid-19 ile
mücadele kapsamýnda saðlýk çalýþanlarýna desteði sürdüren bir yandan da iþleri azalan taksici
esnafýna destek olmak adýna 25 taksiyi filyasyon
ekibine görevlendiren Çorum Belediyesi bu
araçlarýn görev süresini bir kez daha uzattý.

Cumhurbaþkaný Erdoðan

"Aþý olmayanlarýn
durumunu kabine
toplantýsýnda görüþeceðiz"

"ORTALAMANIN ÜZERÝNDE OLMAMIZIN
BÝR NEDENÝ DE FÝLYASYON EKÝPLERÝ"
Çorum'da vaka sayýlarýnýn düþmesinde saðlýk çalýþanlarýnýn özverili çalýþmasý, hemþehrilerimizin dikkati ve alýnan önlemlere riayet etmeleri

kadar aþýlama oranýnýn yüksek olmasýnýn da etkili olduðunu söyleyen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Lemzi Çöplü "Pandemi ile mücadelede artýk
yeni bir döneme girdik. Bu süreçte en önemli unsur aþýlama oranlarýný artýrmak. Bu sebepten filyasyon ekibine verdiðimiz taksici esnafýndan oluþan araç desteðini bir ay daha uzattýk. Çorum'da
aþýlanma yüzdesinin 69,4'le Türkiye ortalamasýnýn üzerinde olmasý ve vaka sayýsýnýn 100 bine
40,52 ile Türkiye ortalamasýnýn altýnda olmasýnýn
en büyük nedenlerinden biri de filyasyon ekibinin
etkin çalýþmasý. Çorum Belediyesi olarak gerek
saðlýk çalýþanlarýmýza ve esnafýmýza verdiðimiz
desteði gerekse pandemiyle mücadele noktasýndaki hizmetlerimizi ihtiyaç halinde devam ettireceðiz ve birlikte bu sürecin üstesinden geleceðiz"
dedi.
(Mahmut Emin Söylemez)

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan
"Aþý olmayanlara kýsýtlama" konusuyla ilgili
"Ýlk kabine toplantýsýnda durumu gözden geçireceðiz" dedi. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan aþý olmayanlara kýsýtlama gelip
gelmeyeceði konusunda mesajlar verdi:
Çok deðiþik sesler deðiþik zamanlarda
çýktý. Biz hep adeta hapis hayatý mý yaþayacaðýz, ne kadar devam edecek. Bunlar bu
þekilde dünyanýn çeþitli yerlerinde oldu. Bizde de ilk kabine toplantýsýnda bunlarý ele alacaðýz. Yaklaþýk 72 milyon doz aþý yaptýk.
Dünyada aþý yapacak ellerinde imkân olmayan ülkeler varken Türkiye olarak biz böyle
bir sýkýntýyý yaþamadýk. Bu noktada rahatýz.
Gerek Çin gerek BioNTech aþýlarý ile beraber en saðlýklý þekilde mücadeleyi nasýl sürdürürüz, buna devam ediyoruz. Ýlk kabine
toplantýsýnda durumu gözden geçireceðiz.
Bayramdaki halkýmýzýn yaþam tarzý her þeyi
tersine çevirdi. Rakamlarda durum aleyhe
döndü. Bunu tekrar lehe döndürmemiz lazým. Olumlu geliþme olursa biz vatandaþýmýzý sýkýntýya sokmakla ilgili derdimiz yok. Bütün tedbirlerimizi alýyoruz. Normalleþmeyi
hýzlandýrmanýn gayreti içinde olacaðýz. (ÝHA)

araya geldi, hem ilçe idarecileriyle
görüþtü, hem de esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Ýki ilçede de ziyaret ettiði esnafa
ve sokakta karþýlaþtýðý vatandaþlara "Aþý oldunuz mu?" sorusunu soran Milletvekili Ahmet Sami Ceylan
olduðunu belirtenleri tebrik ederken, çevresinde olmayanlar varsa
onlarýn da aþý olmasýný saðlamalarýný istedi.

Avni Kýlýç

Bilim insanlarýndan
seferberlik çaðrýsý geldi:

Aþý yaptýrana teþvik
yaptýrmayana
ise kýsýtlama

"Salgýný ancak aþý ile bertaraf edebiliriz"
AK Parti Çorum Milletvekili ve
MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan,
görüþtüðü herkesi koronavirüs saldýðý ile mücadele konusunda aþý olmaya davet etti.
Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Ýl
Genel Meclis Baþkaný Mehmet
Bektaþ ve il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Boðazkale ve Alaca Ýlçelerini ziyaret eden Milletvekili
Ceylan, hem parti teþkilatlarýyla bir

Eski Osmancýk Belediye Baþkaný Avni
Kýlýç hayatýný kaybetti.
Osmancýk'ta 1994-2004 yýllarý arasýnda
iki dönem belediye baþkanlýðý yapan Anvi
Kýlýç akciðer enfeksiyonu ve çoklu organ
yetmezliði tanýsý ile kaldýrýldýðý hastanede
yoðun bakýmda tedavi altýna alýnmýþtý.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi gören Kýlýç
hayata veda etti. Merhumun cenazesi 31
Temmuz Cumartesi günü Osmancýk'ta öðle
namazýna müteakip Beyler Çelebi Cami'de
kýlýnacak olan cenaze namazýnýn ardýndan
Asri Mezarlýk'ta topraða verilecek.
(Abdulkadir Söylemez)

Tüm dünyayý saran ve yaklaþýk
1,5 yýldýr da Türkiye'de adeta hayatýn tüm alanlarýný etkileyen koronavirüs salgýnýyla mücadelede tek çözümün aþý olduðuna dikkat çeken
Milletvekili Ceylan "Bu salgýný ancak aþý ile bertaraf edebiliriz. Lütfen
tedbiri elden býrakmayalým. Aþýmýzý
mutlaka olalým. Eðer ailemizde,
çevremizde, mahallemizde aþý olmayan varsa, onlarýn da aþý olma-

larýný saðlayalým. Devletimiz bu
mücadelede her türlü imkâný milletimiz için kullanýyor, kullanmaya devam edecek. Bize düþen ise her
hangi bir ücret dahi talep edilmeyen
aþýlarýmýzý olmaktýr. Bu illetten ancak elbirliði ile mücadele edersek
kurtuluruz. Yeniden birkaç ay önceki sýkýntýlý günleri geri dönmememiz
için aþýmýzý yaptýralým" þeklinde konuþtu.
(Mehmet Halim Coþkun)

Artan vaka sayýlarý endiþe verirken bilim
insanlarýndan önümüzdeki 15 gün için seferberlik çaðrýsý geldi. Yeniden kapanma ve yüz
yüze eðitimin baþlayamamasý durumunda
kayýp nesiller yetiþebileceðinin uyarýsýný yapan bilim insanlarý, aþý yaptýrana teþvik yaptýrmayana ise kýsýtlama olmasý gerektiðini
belirtti. Türkiye'de koronavirüsle mücadele
devam ederken vaka sayýlarýnýn yeniden artýþa geçmesi endiþe veriyor.
Saðlýk Bakanlýðý'nýn 29 Temmuz verilerine göre son 24 saatte 22 bin 161 yeni koronavirüs vakasý tespit edildi, 60 kiþi ise hayatýný kaybetti. Koronavirüsle mücadele kapsamýnda ülke genelinde yapýlan aþý miktarý 71
milyon 314 bin 650 oldu. 40 milyon 500 binden fazla kiþi birinci doz, 26 milyondan fazla
kiþi de ikinci doz Kovid-19 aþýsýný oldu. Henüz ilk doz aþýsýný yaptýrmayanlarýn sayýsý
21 milyonun üzerinde seyrederken, yapýlan
açýklamalara göre vakalarýn çok büyük bir
çoðunluðunu da aþý olmayanlar oluþturuyor.
15 GÜNLÜK SEFERBERLÝK ÇAÐRISI
Delta varyantý kabusuna aþý olmayan milyonlarca insan da eklenince vaka sayýsý korkutucu derecede artýþa geçti. Konuyla ilgili
önümüzdeki 15 günün önemine dikkat çeken bilim insanlarý ise seferberlik çaðrýsý
yaptý. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Dekaný Prof.
Dr. Sait Gönen "Artan vaka sayýsýna baðlý
yeni bir kapanma gündeme gelir ve yüz yüze eðitim de aksaklýk yaþanýrsa kayýp nesiller sorunuyla karþý karþýya kalýrýz" dedi ve
önümüzdeki 15 gün için ciddi bir aþý seferberliði gerektiðini belirtti.
Bilim insanlarý ayrýca, önümüzdeki günlerde birçok ülkede aþý olmayanlara yaptýrýmlarýn gündeme geleceðini belirterek ülkemizde de benzer bir uygulama olmasý gerektiðini ifade etti.
(Haber Merkezi)
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Ýstiþare toplantýsýna
Aþgýn da katýldý
TBMM eski baþkaný
Yýlmaz, Çorum'da
TBMM Milli Savunma Komisyonu Baþkaný ve AK Parti Sivas
Milletvekili Ýsmet Yýlmaz, Çorum'a
geldi. Ýstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi'nden Prof. Dr. Arslan
Kaya'nýn annesi Mevlüde Kaya'nýn cenazesine katýlmak için
Çorum'a gelen Yýlmaz, merhumenin Alaca'daki töreninde Kaya'yý
yalnýz býrakmadý.

Tutaþ köyündeki cenazeye katýlan Yýlmaz, daha sonra Alaca
Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim
Þaltu'yu ziyaret ett.
Kaya'nýn cenazesine Ankara
Valisi Vasip Þahin, Çorum Valisi
Mustafa Çiftçi, Ýl Emniyet Müdürü
Mehmet Gülser, Ýl Jandarma Komutaný Albay Ýlhan Uzunoðlu da
katýldý.
(Haber Merkezi)

Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Sivas'ta AK
Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Yerel Yönetimler Baþkaný Mehmet Özhaseki'nin
yönettiði toplantýya katýldý.
Ýstiþare toplantýsýnda Çorum,
Elazýð, Muþ, Kýrýkkale, Yozgat, Tokat, Gümüþhane ve
Aksaray Belediye baþkanlarýyla bir araya gelen Özhaseki gündeme dair fikirlerini
paylaþtý.
Özhaseki orman yangýnlarýyla ilgili "Sanki bir provokasyon var gibi. Bir anda birkaç yerde baþlayan orman
yangýnlarý da böyle bir þeyi
iþaret ediyor. Daha önce
PKK'lýlarýn 'ateþin çocuklarý'
diye baþlattýklarý yangýnlarýn
da var olduðunu biliyoruz. Ýnsan canýna kýyan aðacýn da
kýyar, canlýnýn da canýna kýyar. Çünkü onlarda vicdan,
merhamet yok" dedi.

Belediyesi'nin 343 milyon lira
civarýnda 13 projesinin temel
atmasýný birlikte yapacaðýz.
Geçenlerde Adana'da tek
katlý bir kreþin etrafýna toplanmýþ dokuz tane CHP'li büyükþehir belediye baþkaný,
yanlarýnda milletvekilleriyle
temel atma töreni yapýyorlardý. Neyse Allah'tan heykel
yapmadýlar veya tuhaf tuhaf
iþlerle uðraþmaktan bazen
böyle küçücük, minyon da ol-

sa bir kreþ yapmalarý takdire
þayandý. Ondan dolayý arkadaþlarýmýzý tebrik ederiz. Büyük þehirlerin baþýna gelirken büyük iddialarla geldiler.
Bu þehirlerin devasa bütçelerinin olduðunu, kimseye ihtiyaç olmadan acayip þekilde
bu þehirlerde iþler yapacaklarýný söyleyenlerin aradan
zaman geçmesine raðmen,
2,5 sene gibi bir süre geçmesine raðmen taþ üzerine taþ

Mehmet Özhaseki

koyduklarýný göremedim" diyerek muhalefeti eleþtirdi.
(Haber Merkezi)

"KREÞ YAPMALARI
TAKDÝRE ÞAYANDI"
CHP'li belediyeleri eleþtiren Özhaseki, "Bugün Sivas

Yýlmaz: Ülkemizde
iþgalci istemiyoruz

Sýrýklý Köyü sorunlarýný
kadýn muhtar ile çözüyor
ÝYÝ Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Erkan
Yýldýz, Çorum Merkeze baðlý Sýrýklý Köyü Muhtarý Zeynep Tufan'ý ziyaret ederek yol çalýþmalarý devam eden yerde
incelemelerde bulundu.
Merkez Ýlçe Sekreteri Mustafa Tansel Küçüker ile bazý parti yöneticilerinin
de eþlik ettiði ziyarette ÝYÝ Parti Merkez
Ýlçe Baþkaný Erkan Yýldýz, Çorum merkezdeki tek kadýn muhtar olan Sýrýklý
Köyü Muhtarý Zeynep Tufan ile yol çalýþmalarýný yerinde inceledi.
Sýrýklý Köyü Muhtarý Zeynep Tufan'ýn baþarýlý çalýþmalara imza attýðýný
dile getiren Ýyi Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Erkan Yýldýz "Kadýn eli deðmeli dedikleri bu olsa gerek" dediði paylaþýmýnda kadýn muhtarýn oldukça baþarýlý
çalýþmalara imza attýðýna dikkati çekti.
(Mehmet Halim Coþkun)

CHP Çorum Belediye Meclisi Grup Baþkanvekili Tuncay
Yýlmaz, Türkiye'de mülteci sorununun giderek çözümsüzlüðe sürüklendiðini belirterek
mülteciler yüzünden ülkemizde
rahat, huzur, istikrar ve güven
ortamýnýn bozulduðunu kaybetti.
"Memura, emekliye, esnafa
komik rakamlarla yapýlan maaþ
zamlarý ve faturalara yansýyan
zamlar bu yükün eseridir" diyen Yýlmaz, Türkiye'nin birinci
önceliðinin kendi vatandaþýnýn
geleceði, huzuru ve mutluluðu
olmasý gerektiðini açýkladý.
Tuncay Yýlmaz, Bolu Belediye Baþkanýnýn mülteciler konusundaki tavrýný desteklediklerini belirterek, "Ben ülkemde
iþgalci istemiyorum. Bayram iznine gidebilen bir insanýn ülkesinde savaþ yok demektir. Bizim sanayimizi mültecilerin
ayakta tuttuðunu söyleyen iktidara da isyan ediyorum çünkü
benim vatandaþým iþsiz ve evine ekmek alamayacak durumda" ifadesini kullandý.
"MÜLTECÝ KONUSU
ÇÖZÜMSÜZLÜÐE
GÝDÝYOR"
Tuncay Yýlmaz'ýn konuyla ilgili açýklamasý þu þekilde:
Son günlerde mülteciler konusu gündeme geldi. Bolu Belediye Baþkanýmýzýn tavrý yerli
ve milli duygularla ortaya konan bir tavýrdýr.
Çorum Belediyesi yönetimini devralacaðýmýz önümüzdeki
ilk seçimlerden sonra bizim de
mülteci konusuna bakýþýmýz
Genel Baþkanýmýz Kemal Kýlýçdaroðlu'nun tavrý ile ayný olacaktýr.

Tuncay Yýlmaz

"ÖNCELÝK BENÝM
VATANDAÞIMIN
RAHATI,
MUTLULUÐU,
REFAHIDIR"
Birinci öncelik benim vatandaþýmýn rahatý, mutluluðu, refahýdýr. Ýktidarýn tavrýný daha
önce yaþadýðýmýz tecrübelere
bakarak güven verici bulmuyoruz. Mülteci sorunu gittikçe çözümsüzlüðe gidiyor ve 1923'te
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal'in iþgal edilmesine izin vermediði ülkemizin farklý yollarla
iþgal edilmesine iktidar izin vermektedir.
"VATANDAÞIMIZIN
ÜZERÝNE BÝNEN YÜK
DAHA DA ARTTI"
Þu an ekonomik krizin getirdiði sorunlarýn üzerine bir de
mültecilere harcanan paralar
ve tanýnan imtiyazlar eklenince
vatandaþýmýzýn üzerine binen
yük daha da artmýþtýr.
Memura, emekliye, esnafa
komik rakamlarla yapýlan maaþ
zamlarý ve faturalara yansýyan
zamlar bu yükün eseridir.

"SANIRIM ÝLERÝDE
BÝZ GÝDECEÐÝZ,
ONLAR KALACAK"
Mültecilerin kalmasýný savunan iktidar ve akýl, mantýk dýþý
destekçilerinin tavýrlarýna bakýlýrsa gelecekte Türk vatandaþlarý kendi ülkesinde ikinci sýnýf
vatandaþ muamelesi görecek
ve korkarým iktidar yakýnda
mülteciler kalsýn siz gidin diyecek. Bu konuda þahsi tavrým
açýk ve nettir. Ben ülkemde iþgalci istemiyorum. Bayram iznine gidebilen bir insanýn ülkesinde savaþ yok demektir. Bizim sanayimizi mültecilerin
ayakta tuttuðunu söyleyen iktidara da isyan ediyorum çünkü
benim vatandaþým iþsiz ve evine ekmek alamayacak durumda. Vatandaþýmýz layýk görür
de Çorum Belediyesi yönetimini önümüzdeki seçimde CHP
iktidarý ile taçlandýrýrsa biz de
Bolu Belediye Baþkanýnýn sergilediði tavrý sergileyeceðiz. Bizim birinci önceliðimiz kendi
vatandaþýmýzdýr. Kamuoyuna
ve mülteci sevicilerine duyurulur.
(Abdulkadir Söylemez)

Erenler: Yüreðimiz
alev topuna döndü

Yýlmaz Kaya'ya kutlama ziyareti
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz ve Merkez
Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz, Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði'nin 6. Olaðan Genel Kurul toplantýsýnda güven tazeleyerek yeniden birlik baþkaný
seçilen Yýlmaz Kaya ve ekibini tebrik ederek görevinde baþarý diledi.

Birlik binasýný ziyaret eden Tahtasýz ve Tokgöz, Yýlmaz Kaya ve yönetimine hayýrlý olsun dileklerini iletti.
Yýlmaz Kaya ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Tahtasýz ve Tokgöz'e teþekkür etti.
(Furkan Kalkan)

Türkiye Deðiþim Partisi Çorum Ýl Baþkaný
Engin Erenler ülkemizin çeþitli yerlerinde çýkan
yangýnlara iliþkin bir deðerlendirme yaptý.
Ýl Baþkaný Erenler "Ardý ardýna gelen yangýn
haberleri ile ciðerlerimiz yanmaya devam ediyor. Yangýn bölgelerinde tüm vatandaþlarýmýz
ekiplere yardýmcý olmak için ellerinden geleni
yapýyor. Ne yazýk ki her yükselen dumanda
aðaçlarýmýz kül oldu. Ormanda yaþayan hayvanlarýmýz telef olurken, yangýnlarýn yerleþim
alanlarýna kadar ilerlemiþ olmasý ile birçok vatandaþýmýz evlerinden oldu. Hayvanlarý telef
olan vatandaþlarýmýz oldu. Can kaybý ve yaralanmalar meydana geldi. Bu üzücü hadiseler
hepimizin yüreklerini alev topuna çevirdi. Tüm
vatandaþlarýmýza geçmiþ olsun diyorum. Türkiye olarak hep birlikte bununda üstesinden geleceðimiz inancýndayým. Geçmiþ olsun güzel ülkem" dedi.
(Mehmet Halim Coþkun)

Engin Erenler
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BiYOKÜTLE ENERJi TESiSi
4 AÐUSTOS'TA AÇILIYOR

Hava fotoðrafý hizmet
alýmý ihalesi yapýldý
Çorum Belediyesi hava fotoðraflarý hazýrlatmak için ihale düzenledi.
Çorum Belediyesi ortofoto harita üretilmesi için hava fotoðrafý hizmet alýmý ihalesi düzenledi.
Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen hava fotoðrafý hizmet alýmý ihalesine altý firma katýldý.
Yaklaþýk maliyeti 131 bin 250 TL olan
ihalede ilk olarak firmalarýn belgeleri ve
teklifleri incelendi. Buna göre bir adet 2021
Yýlý Sayýsal Renkli Hava Fotoðrafý Çekimi
ve 1/2000 Ölçekli Ortofoto Üretimi Hizmet
Alýmýný kapsayan ihalede en düþük teklifi
Kuzey Mühendislik Ýnþaat Sanayi 92 bin
844 TL ile verdi. Körfez Haritacýlýk'ýn 96 bin
900 TL teklif verdiði ihalede Mas Havacýlýk
138 bin TL, Özerler Mühendislik 248 bin
TL, BMD Harita Mühendislik 289 bin TL ve
Lamda Mühendislik ise 312 bin 500 TL teklif sundu. Komisyon Baþkaný Karacaköylü
ihale sonucunun resmi yazýyla firmalara
bildirileceðini açýkladý.
(Haber Merkezi)

Çorum'da çöpler elektrik enerjisine dönüþüyor. Çorum Belediyesi
tarafýndan yapýmý tamamlanan
Biyokütle Enerji Santrali hizmete
açýlýyor. Türkiye'de ilk kez kuru
fermantasyon yöntemiyle elektrik
enerjisi üretimi yapýlacak olan tesis
yýlda 15 milyon kilowatt elektrik
enerjisi üretecek. Tesisin açýlýþý
4 Aðustos Çarþamba günü yapýlacak.
Çorum Belediyesi olarak hem
rüzgârdan hem çöpten hem de güneþten elektrik üretimi konusunda
Türkiye'deki çok az belediyeden biri olduklarýnýn altýný çizen Belediye
Baþkaný Dr. Hali Ýbrahim Aþgýn, yenilenebilir enerji kaynaklarýný daha
etkin kullanmaya gayret ettiklerini
söyledi.
"8 BÝN HANENÝN ENERJÝ
ÝHTÝYACINI KARÞILAYACAK"
Yenilenebilir enerji kaynaklarýna
yönelik çalýþmalarýnýn devam edeceðini ifade eden Baþkan Aþgýn
"Çorum Belediyesi olarak yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn aktif ve verimli kullanýlmasý noktasýnda büyük
bir gayretle çalýþýyoruz. 'Acaba

çöpten elektrik üretebilir miyiz?'
özellikle 'Organik atýklardan elektrik
üretebilir miyiz?' diye bir gayretin
içine girmiþtik. Temmuz ayýnda çalýþmalarýný baþlattýðýmýz biyokütle
elektrik üretim tesisimizi tamamlamýþ bulunuyoruz. 2.8 MW elektrik
üretim kapasitesi olan bu tesisimiz-

de yýllýk 15 milyon kWh elektrik
üretmiþ olacaðýz. Yani Tesis Çorum'da yaklaþýk 8 bin hanenin enerji ihtiyacýný karþýlayacak ölçüde
enerji üretecek" dedi.
ÇORUM SANAYÝSÝ SEVÝNCÝ
Baþkan Aþgýn, tesisin inþaatý sý-

rasýnda motor bölümlerinin kapýlarý
baþta olmak üzere tesisin çok
önemli bir bölümünün de Çorum
Sanayisinde dikkat çekerek "Özellikle yenilikçi uygulamalarýn þehrimizin sanayicileri tarafýndan yapýlmýþ olmasý da ayrýca bir gurur vesilemiz" dedi. (Abdulkadir Söylemez)

ÝKi YENi SAHANIN
YAPIMINA BAÞLANDI
T2-T3 tünellerinde
kazý çalýþmalarý bitti
Kýrkdilim'deki T2 ve T3 tünellerindeki kazý çalýþmalarýnýn tamamlandýðý, T1 tünelinin ise yüzde 80 oranýnda tamamlandýðý
açýklandý.
Yaklaþýk maliyeti 675 milyon lira olan, Karadeniz Bölgesi'ni Ýç
Anadolu'ya baðlayan önemli bir
güzergâh ile Karayollarý 7. Bölge
Müdürü Rifat Silov bilgi verdi.
Kýrkdilim'de yürütülen çalýþmalar hakkýnda Çorum Ýl Koordinasyon Kurulu Toplantýsý'nda kent yöneticilerine bilgi veren Silov projenin Osmancýk-Çorum karayolundaki 8,6 kilometrelik alaný kapsadýðýný söyledi. Silov, "Bu tünellerden T3 tüneli kazý destek olarak
yüzde 100'ü tamamlandý. Beton
imalatlarý da yüzde 90 seviyesine
geldi. T2 tünelinde kazý çalýþmala-

rý yüzde 100 tamamlandý, beton
imalatlarý yüzde 20 seviyesindedir. T1 tünelinde ise kazý çalýþmalarý yüzde 80'e ulaþtýr" dedi.
"HEYELAN, TÜNELDEKÝ
ÇALIÞMALARI
ETKÝLEMEYECEK"
Silov, T1 tüneli çýkýþýnda heyelan meydana geldiðini hatýrlatarak
"Þev desteklemesi yapýldýðý halde
heyelan oluþtu. Þu anda hem genel müdürlüðümüz hem bölge
müdürlüðümüz çalýþma yapýyor.
Daha sonra belki sondaj çalýþmasý yapýlacak. Orada hareketi önceden gördüðümüz için tedbir almýþtýk, çok þükür sýkýntý olmadan
orayý çözeceðiz inþallah. Heyelan, tüneldeki çalýþmalarý etkilemeyecek" dedi. (Haber Merkezi)

Çorum Belediyesi þehrin iki farklý
noktasýna yapacak ve amatör spor kulüplerinin hizmetine sunulacak olan nizami ölçülerde sentetik çim saha ve tribünlerin yapýmýna baþladý.
Çorum Belediyesi Karakeçili ve
Çepni Mahallelerine iki adet sentetik saha yapmak üzere kollarý sývadý.
Nizami ölçü ve özelliklerde olacak
olan sentetik sahalara ilaveten her iki
sahaya da 480 kiþilik tribün yapýlacak.
Amatör spor kulüplerinin bu tesisleri
rahatlýkla kullanacaðýný dile getiren Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn
"Çorum Belediyesi olarak spora ve
sporcuya her fýrsatta destek veriyoruz.
Her bir hemþehrimizin sporun en az bir
branþýyla ilgilenmesi için þehrimizin her
mahallesinde spor alanlarý, yürüyüþ
alanlarý, bisiklet yollarý, spor salonlarý
yaptýk. Semt sahalarý yaparak yavrularýmýzýn spora yönelmesine katkýda bulunduk. Amatör spor kulüplerine düzenli olarak malzeme desteðinde bulunuyoruz ve þehrimizde amatör sporun
adeta lokomotifliðini üstleniyoruz.
Son olarak iki adet 113 x 76 metre nizami sentetik çim saha inþaatýna baþladýk" dedi.
Bölgemizdeki tüm amatör spor kulüplerinin ihtiyaçlarýný karþýlayabileceði
nizami sahalarýmýzýn temeline kazma
vurulduðunu belirten Belediye Baþkaný
Aþgýn sporcularýn yaný sýra seyircilerin
de konforlu bir þekilde müsabakalarý izlemesi için üstü kapalý tribünlerin de inþa edileceðini kaydetti.

"2022'DE BÝTECEK"
Belediye Baþkaný Aþgýn tesisler
hakkýnda da teknik bilgiler vererek
"Park ve Bahçeler Müdürlüðü yanýnda
yapýlacak olan nizami sentetik çim sahamýzda soyunma odalarý, WC, lavabo
ve duþlar, 10 adet kulüp odasý, bay ve
bayan hakemler için ayrý ayrý soyunma
odalarý bulunmaktadýr. Temizlik iþleri
eski hizmet binasýnýn yanýnda ise yine
ayný þekilde nizami sentetik saha ve tribün inþa edilecek olup burada bulunan

Anadolu 3. sokaðýn asfaltý tamamlandý
Çorum Belediyesi, Üçtutlar Mahallesi
Anadolu 3. Sokak'ta yol yenileme ve asfalt
çalýþmasý yaptý.
Þehrin muhtelif yerlerinde altyapý ve

üstyapý çalýþmalarýna devam eden Çorum
Belediyesi Üçtutlar Mahallesi Anadolu 3.
Sokaðýn yol kazý, mekanik ve dolgusunu
yaparak asfalt serimini tamamladý. 280

metre uzunluðunda, yedi metre geniþliðinde olan bu yola toplamda 385 ton asfalt serimi gerçekleþtiren belediye, altyapý ve asfalt iþlerini kýsa sürede bitirerek yolu kullanýma açtý. Bölge sakinleri, þehrin trafiði
noktasýnda büyük öneme sahip olan Anadolu 3. Sokaðý komple yenileyen Çorum
Belediyesine teþekkür ederek memnuiyetlerini dile getirdi.
FEVZÝ ÇAKMAK 2. CADDENÝN
YOLU YENÝLENÝYOR
Çorum Belediyesi Mimarsinan Mahallesi Fevzi Çakmak 2. Cadde de yol yenileme
çalýþmalarýný baþlattý. Belediye ekipleri yolda yapýlacak yenileme çalýþmalarýnýn öncesinde alt yapý çalýþmalarýný da tamamlayarak Fevzi Çakmak 2. Caddede yolu yenileyecek.
(Abdulkadir Söylemez)

bina iki katlý olacak. Alt katta WC, lavabo ve duþlarý içinde olan dört adet soyunma odasý, 10 adet kulüp odasý, bay
ve bayan hakemler için ayrý ayrý soyunma odalarý, üst katta ise dört adet oda,
bay-bayan-engelli tuvaletleri, toplantý
odasý ve iki adet teras yapýlacaktýr"
þeklinde konuþtu.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, nizami sahalarýn 2022 yýlýnýn ilk
aylarýnda hazýr olacaðýný söyledi.
(Mahmut Emin Söylemez)
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ILIK BALLI SU ÝÇMENÝZ
ÝÇÝN 5 NEDEN

El iþlemeleri tespit ediliyor

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:46
05:29
12:52
16:45
20:04
21:40

TARiHTE BUGÜN
1922-Ýstiklal Mahkemeleri kanunu TBMM'de
kabul edildi.
1922- Türkiye'nin ilk resmî spor teþkilatý,
Türkiye Ýdman Cemiyetleri Ýttifaký kuruldu.
1932- Keriman Halis, Belçika'da Dünya Güzellik Kraliçesi seçildi; Atatürk kendisine Ece
soyadýný verdi.
1949- Veliefendi Hipodromu'nda seyirciler
at yarýþlarýna hile karýþtýrýldýðý iddiasýyla hakem kulesini ve tribünleri yaktý.
1952- Türkiye'nin ilk sendikal konfederasyonu olan Türkiye Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (Türk-Ýþ) kuruldu.
1959- Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluðu
(AET) adaylýðý için resmen baþvurdu.
1962- Paris'te "Türkiye'ye Yardým Kulübü"
kuruldu. Dokuz ülkeli konsorsiyum Ortak Pazar ve Avrupa Yatýrým Bankasý ile iþbirliði yapacak.
1980- ASELSAN, ilk Türk telsizini üretti.
1980- Türkiye'nin Atina Büyükelçiliði Ýdari
Ataþesi Galip Özmen, ASALA militanlarýnýn silahlý saldýrýsýnda hayatýný kaybetti.
1996- Gazetelerin promosyon faaliyetlerini,
yalnýzca kültürel ürünlerle kýsýtlayan yasa kabul edildi.
1996- Gheorghe Hagi, Galatasaray SK ile 3
yýllýk sözleþme imzaladý.
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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

Çorum'da kentsel ve kültürel
bellek hazinesi olan el iþlemelerinin tespiti ve kataloglamasý yapýldý. Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðünce hazýrlanan ve Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan teknik destek programý
kapsamýnda desteklenen "Çorum'da Kentsel ve Kültürel Bellek
Hazinesi Olan El Ýþlemelerinin
Tespiti ve Kataloglanmasý" Projesinin uygulamasý için yapýlan saha çalýþmalarý tamamlandý.
Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü
tarafýndan yapýlan açýklamada
þu bilgiler verildi:
Çorum'da, el sanatlarý kapsamýnda kültürel belleðin diðer bir
ifadeyle somut olmayan kültürel
mirasýn bir parçasý olan el iþlemelerinin alanda yapýlacak saha
derlemeleriyle tespiti ve araþtýrmasý ile kataloglamasý yönünde
çalýþmalar ve ziyaretler yapýldý.
Hayatýn her alanýnda yüzyýllar süren birikim ve gelenek görenek ile oluþarak kuþaktan kuþaða aktarýlan el iþlemelerinin
kayýt altýna alýnmasý ile kültürel
mirasýn öðesi bu unsurlarýn gelecek kuþaklara aktarýlmasý amaçlandý. Kimlik ve aidiyet duygularýnýn geliþmesinde önemli pay
sahibi olan kültürel mirasýn bir
bölümünü oluþturan el iþlemelerinin Çorum özelinde tespit edilerek, derlenmesi, belgelenmesi
ve bu konuda video, fotoðraf ile
kayýt altýna alýnmasý saðlandý.
Bu proje dâhilinde doðum,
düðün, bayram vb. hayatýn geçiþ
dönemleri olarak adlandýrýlan
dönemlerde karþýmýza farklý bir
formatta çýkan el sanatlarý geleneðinin bir parçasý olan el iþlemeleri kirman, tarak, þiþ, ið, týð
gibi basit araçlar kullanýlarak iðne oyasý, týð oyalarý, mekik oyalarý, maþa oyalarý, çorap, eldiven, kazak, içlik gibi eþyalar ve
beyaz, krem veya renkli ip kullanýlarak örülen dantellerdir. Motifler halinde tek tek örülüp birleþtirilen veya bir bütün olarak örülen
danteller, baþ örtüsü yazma, çarþaf, yastýk, sandýk örtüsü gibi eþyalarýn kenarlarýna geçirildiði gibi
su takýmý, oda takýmý, sehpa örtüsü, karyola takýmý, masa örtüsü vb. eþyalar yani etnografik ve
folklorik malzemenin Çorum yöresinde köy, kasaba, kent merkezinde tespit edilerek, derleme

ve elde edilen malzeme ile bu
konuda bir envanter oluþturulmuþtur.
Yapýlan saha çalýþmalarýnda
OKA'nýn kültürel mirasýn yaþatýlabilmesi adýna destek verdiði
projemiz ile Çorum adýna birçok
kazaným saðlanmýþtýr. Aðýrlýklý
olarak Halk Eðitim Merkezleri ve
kadýn kültür merkezi kursiyer ve
usta öðreticilerinin desteði ile
oluþturulan kataloglama çalýþmasý Ýl Müdürlüðümüzce kitap
haline dönüþtürülerek, unutulmaya yüz tutmuþ el sanatlarý geleneðinin kayýt altýna alýnmasý
saðlanacaktýr.
Proje kapsamýnda yapýlan
çalýþmalarda elde edilen bilgilerden bazýlarý:
Çorum Uðurludað ilçesinde
yaþayan Sevim Genç, geleneksel üç etek kýyafetinin yaklaþýk 50
sene önce gelinlik olarak giymiþ.
Torunlarýnýn yardýmýyla tekrardan
üç etek kýyafetini giyerek hazýrlanacak katalog çalýþmasý için fotoðraf çekmemize izin verdi.
Osmancýk ilçesine baðlý Ýnal
köyü geleneklerinin canlý tutulduðu ve genç kýzlarýn "cýngýl"
adýný verdiði kýyafetler giyiliyor.
Köyde sadece 20 ailede kalan
bu kýyafetler Osmanlý döneminden kaldýðý için özenle korunmaktadýr.
Dokuma ve örücülük geleneðinin en canlý yaþatýldýðý ilçe Or-

taköy olarak dikkat çekmektedir.
Halen kurulu olan tezgahlarýnda
geleneksel yöntemler ile dokunan ürünler yaþatýlmaya çalýþýlýyor. Ortaköy Halk Eðitim Merkezi
Müdürlüðünce açýlan kurslara
gösterilen ilgi el sanatlarýnýn yaþatýlmasý için önem taþýmaktadýr.
Alaca ilçesine baðlý olan Sarýsüleyman köyünde þimdiki gelinlik yerine sayanýn üzerine kýrmýzý bir yazma baþýndan aþaðýya yüzü görünmeyecek þekilde
örtülür ve üzerine tozaktan yapýlmýþ gelinbaþlýðý giydirilirdi. Bu
geleneðin son örneði Sarýsüleyman köyünden Satý Tüfekçi'nin
evinde bulunan "tozak" ile devam ettirilmektedir.
Hitit Medeniyetinin Baþkenti
Hattuþa'da Boðazkale Kaymakamlýðýnýn teþvik ve destekleriyle kurulan "Puduhepa Giriþimci
Kadýnlar Üretim ve Ýþletme Kooperatifi" Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan kabul edilen ve sözleþmesi imzalanan Teknik Destek Projesi ile el
emeði göz nuru ürünlerini ülke
genelinde pazarlamaktadýr.
Çorum Ýskilip ilçesinin son
semerci ustasý Recep Köle semere olan talebin azalmasý üzerine mesleðin yok olma tehlikesi
ile karþý karþýya kaldýðýný, kendisinin de artýk bu mesleði hobi
olarak sürdürdüðünü söyledi.
(Furkan Kalkan)

H-ÜFE YILLIK %34,07
AYLIK %6,61 ARTTI
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi
(H-ÜFE) yýllýk %34,07 aylýk
%6,61 arttý.
H-ÜFE (2017=100) 2021 yýlý
Haziran ayýnda bir önceki aya
göre %6,61, bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre %20,72, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %34,07
ve on iki aylýk ortalamalara göre
%22,40 artýþ gösterdi.
Türkiye Ýstatistik Kurumu
Samsun Bölge Müdürlüðü'nden
verilen bilgiye göre; bir önceki yýlýn ayný ayýna göre, ulaþtýrma ve
depolama
hizmetlerinde
%37,79, konaklama ve yiyecek
hizmetlerinde %34,58, bilgi ve
iletiþim hizmetlerinde %10,46,
gayrimenkul
hizmetlerinde
%98,73, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %20,60, idari ve
destek hizmetlerinde %30,91 artýþ gerçekleþti.
Bir önceki aya göre, ulaþtýrma ve depolama hizmetlerinde
%4,21, konaklama ve yiyecek
hizmetlerinde %8,00, bilgi ve iletiþim hizmetlerinde %0,60, gayrimenkul hizmetlerinde %61,82,
mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %0,06, idari ve destek
hizmetlerinde %4,51 artýþ gerçekleþti.

Güne bir bardak ýlýk
ballý su ile baþlamanýn
metabolizmanýzý güçlendirmeye ve kilo vermeye
yardýmcý olacaðýný biliyor musunuz?
Her gün bir bardak ballý ýlýk su içmek
hem masrafsýzdýr hem de bizlere çok
büyük yardýmý dokunur. Bu, eski olduðu
kadar etkili de olan bir uygulamadýr.
Uyandýðýmýz zaman pek fazla bir þey
yapmaya zamanýmýz yoktur ve her þeyi
alelacele yaparýz. Kahvemizin yanýnda
elimize ne gelirse yeriz ve vücudumuzu
günün taleplerine hazýrlamadan evden
çýkarýz.
Güne bir bardak ýlýk ballý su ile baþlamak bize birçok avantaj saðlayabilir.
Buna ek olarak, eðer bu içeceði dengeli ve besleyici bir kahvaltýyla birleþtirirsek, evi daha fazla enerji ve daha güçlü
ve daha dirençli bir baðýþýklýk sistemi ile
terk edeceðiz.
Bugünkü makalemizde sizlere ýlýk
ballý suyu diyetinize eklemeniz için 5 harika neden sunacaðýz.
1. KÝLO VERMEMÝZE
YARDIMCI OLABÝLÝR
Bildiðiniz gibi bal þeker yerine geçer.
Amino asit, vitamin ve mineraller açýsýndan çok zengindir. Þüphesiz ki, diyete
destek olur ve kilo almamýza sebep olan
kalori alýmýný azaltmaya yardým eder.
Güne bir bardak ballý ýlýk su ile baþlamak, kilo vermemize yardýmcý olan bu
temel iþlevleri büyük ölçüde artýracaktýr:
- Vücudu temizler.
- Tatmin edicidir.
- Sindirimi geliþtirir ve kabýzlýðý önler.
- Daha aktif olmamýz için harika bir
enerji kaynaðýdýr.
Sonuç olarak, saðlýklý biçimde kilo
vermek istiyorsanýz, bir tutam tarçýn eklediðiniz ýlýk ballý suyunuzu içmekten çekinmeyin. Bunu uyandýðýnýz zaman ve
yataða girmeden önce yapýn. Böylece
metabolizmanýzý güçlendirecek ve hýzlandýracaksýnýz.
2. SÝNDÝRÝM SÝSTEMÝNÝ
GELÝÞTÝRÝR
Bu makalenin baþýnda da bahsedildiði gibi, sabah kalktýðýnýz zaman boþ
mideye bir bardak ýlýk ballý su içmeniz
çok etkilidir.
- Bu, sindirim sývýlarýnýn balýn doðal
bileþenleri ve enzimlerine çok daha açýk
olduklarý bir zamandýr.
- Ilýk su, baðýrsaklara yapýþan toksinlerin bir kýsmýnýn gevþemesine de yardýmcý olur. Ayrýca vücutta kalan son atýklardan kurtulmayý saðlar.
- Daha sonra, bu daha temiz baðýrsaklar ve korunmuþ bir mide sayesinde,
yemeðimizi daha iyi sindiririz ve besleyici ögeleri daha iyi alýrýz.
- Ayrýca balýn doðal bir antibiyotik olduðunu unutmayýn. Bizlere midede enfeksiyona sebep olan bakterilerle savaþmamýzda yardýmcý olur.
3. BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ
UYARIP GÜÇLENDÝRÝR
Ballý sýcak suyun iþe yaramasý ve etkili olmasý için her gün tutarlý bir þekilde
tüketilmesi gerektiðini hatýrlamakta fayda vardýr.
- Ýçeriðindeki vitamin, mineral ve
amino asitlerin vücudumuza iþlemesi
için en iyi yol budur. Bunlar vücut savunma mekanizmalarýmýzý artýrabilir ve bizi
zayýf düþüren patojenlerle savaþabilir.
- Bu doðal çarenin ayný zamanda
denge saðlamamýza yardýmcý olan içsel
bir düzenleyici görevi görüyor olduðunu
da unutmamalýyýz. Buna bir örnek de,
vücut stres azaltmaya yardýmcý olan
kortizol seviyesidir.
Ýstikrarlý olmaya ve her gün bir bardak ballý su içmeye deðer.
4. ALERJÝLERÝN
ETKÝSÝNÝ AZALTIR
Bal alerjilerin hepsini ortadan kaldýrmayacak. Yapacaðý þey, öksürük, boðaz
kuruluðu, astým ve sinirlilik gibi belirtileri
azaltmaktýr.
Ayrýca bizleri vücut sistemimizi olumsuz etkileyen ögelere karþý korur.

H-ÜFE sektörlerinde yýllýk en
düþük artýþ telekomünikasyon
hizmetlerinde %1,72, büro yönetimi, büro destek ve diðer iþ destek hizmetleri %8,89, sinema filmi, video ve televizyon programý
yapýmcýlýk hizmetlerinde %9,13
olarak gerçekleþti. Buna karþýlýk
su yolu taþýmacýlýðý hizmetleri
%99,15, gayrimenkul hizmetleri
%98,73, konaklama hizmetleri
%67,49 ile endekslerin en fazla
arttýðý alt sektörler oldu.

H-ÜFE sektörlerinden bina
ve çevre düzenleme (peyzaj)
hizmetlerinde %3,77, istihdam
hizmetlerinde %3,69, büro yönetimi, büro destek ve diðer iþ destek hizmetlerinde %2,51 azalýþ
gerçekleþti. Buna karþýlýk gayrimenkul hizmetleri %61,82, konaklama hizmetleri %18,12, hava yolu taþýmacýlýðý hizmetleri
%16,29 ile endekslerin en fazla
arttýðý alt sektörler oldu.
(Furkan Kalkan)

5. ILIK LÝMONLU BALLI SU
VÜCUDA DETOKS YAPAR
Arýndýrýcý tariflerin çok popüler olduðunu biliyoruz. Bununla beraber, hiçbirinin biraz bal eklenmiþ ve yarým limonun
suyuyla karýþtýrýlmýþ bir bardak ýlýk su
kadar kolay hazýrlanan ve etkili olmayacaðýný da belirtmek isteriz.
- Limon suyu eklemek karaciðer
fonksiyonunu optimize ederek vücudumuzun temizlenmesine yardýmcý olur.
- Limon ve balýn ýlýk su ile birleþince
idrara yardýmcý olduðunu ve idrar yollarý
için yararlý olduðunu unutmamalýyýz.
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Hazine ve Maliye Bakaný Lütfü Elvan'dan esnafa müjde!

KDV indirimlerinin
süresi uzatýldý
Hazine ve Maliye Bakaný
Lütfü Elvan, koronavirüs salgýný
sýrasýnda büyük zorluklar yaþayan esnafa destek amaçlý hayata geçirilen KDV indirimleriyle ilgili iyi haberi açýkladý. Elvan,
"Konaklama, yeme-içme, ulaþým, iþyeri kiralama ve diðer hizmetlerde son 1 yýldýr uyguladýðýmýz KDV oran indirimlerinin
süresini 2 ay daha uzatýyoruz"
dedi. Koronavirüs salgýnýnda en
büyük zararý gören meslek
gruplarýndan biri de esnaflar olLütfi Elvan
du. Salgýn nedeniyle uzun süre
dükkanlarýný kapatmak zorunda
olan esnafa destek amacýyla KDV indirimi
uygulamaya konuldu.
Hazine ve Maliye Bakaný Lütfü Elvan, uygulanma süresinin sonuna gelen KDV indirimleriyle ilgili güzel haberi verdi. Elvan, "Ko-

naklama, yeme-içme, ulaþým,
iþyeri kiralama ve diðer hizmetlerde son 1 yýldýr uyguladýðýmýz
KDV oran indirimlerinin süresini
2 ay daha uzatýyoruz" dedi.
"VATANDAÞLARIMIZA
HAYIRLI OLSUN"
Bakan Elvan sosyal paylaþým sitesi Twitter hesabýndan
yaptýðý paylaþýmýn tamamýnda
þunlarý söyledi:
"Salgýndan olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek
amacýyla; konaklama, yeme-içme, ulaþým, iþyeri kiralama ve
diðer hizmetlerde son 1 yýldýr uyguladýðýmýz
KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha
uzatýyoruz. Esnafýmýza, vatandaþlarýmýza
hayýrlý olsun" ifadelerine yer verdi.
(Haber Merkezi)

Merkez Bankasý, yüzde 12.2 olan
yýl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankasý Baþkaný
Kavcýoðlu, 3. Enflasyon Raporu'nu açýkladý.
Kavcýoðlu umut veren sözler sarf ederek, "Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleþeceðine iþaret ediyor." dedi. Bu sýrada Merkez Bankasý,
2021 yýl sonu için yüzde 12.2
olan enflasyon tahminini yüzde 14.1 olarak yukarý yönlü
güncelledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý (TCMB) Baþkaný
Þahap Kavcýoðlu, yýlýn üçüncü enflasyon raporuna iliþkin
sunum yaptý. Kavcýoðlu sözlerinde umut veren bir mesaj
yayýmlayarak, "Yüksek frekanslý veriler büyümenin baz
etkisiyle oldukça yüksek oranda gerçekleþeceðine iþaret
ediyor." sözlerine yer verdi.
MERKEZ
BANKASI'NDAN
GÜNCELLEME
Merkez Bankasý'ndan yapýlan son deðerlendiremeye
göre ise 2021 yýl sonu için
12.2 olan enflasyon tahmini
yüzde 14.1 olarak güncellendi. Merkez Bankasý, 2022 yýl
sonu için yüzde 7.5 olan enflasyon tahmini yüzde 7.8 olarak revize etti, 2023 enflasyon
tahmini ise yüzde 5 olarak korudu. Kavcýoðlu konuyla ilgili
"Takip ettiðimiz yüksek frekanslý veriler, ikinci çeyrekte
büyümenin baz etkisiyle oldukça yüksek oranda gerçekleþeceðine iþaret ediyor. Sýký
para politikasý duruþunun enflasyonda düþüþü saðlama önceliði doðrultusunda kararlýlýkla sürdürülmesi oynaklýklara
karþý önemli bir tampon iþlevi
görmektedir. Ýhracattaki güçlü
artýþ eðiliminin yaný sýra turizm faaliyetlerinin canlandýrýlmasýyla yýlýn geri kalanýnda
cari iþlemler hesabýnýn fazla
vermesini bekliyoruz." ifadelerinde bulundu.
TCMB Baþkaný Kavcýoðlu'nun konuþmasýndan satýr
baþlarý:
"Aþýlama para ve maliye
desteðiyle toparlanmaya devam ediyor. Aþýlanma oranlarýnýn yüksek seyrettiði ülkelerde kaldýrýldý. Sosyal kýsýtlamalar aþýlamalarda ilerleme kaydedenlerin iktisadi faaliyette
daha güçlü performans sergiliyor. Öncü göstergeler hizmetler sektörünün de imalattaki toparlanmaya eþlik etmeye baþladýðýný gösteriyor. Kü-

Þahap Kavcýoðlu

resel ekonomi genele yayýlan
iyileþmeyi gösteriyor.

dam üzerindeki olumlu etkilerden ötürü önem arz ediyor.

"TARIMSAL EMTÝADA
DÜÞÜK VE ENERJÝ
DIÞI EMTÝA FÝYATLARI
FARKLILAÞTIRDI"
Emtia fiyatlarýnda ortalamalarda artýþ olsa da yakýn
dönemde tarýmsal emtiada
düþüþ enerji ve enerji dýþý emtia fiyatlarýný farklýlaþtýrdý.
Enerji fiyatlarý mayýstan itibaren tekrar artýþ kaydetti. Toparlanmada emtia fiyatlarýnda
görülen artýþlar hýzla artan talebe üretimin yanýt verememesi lojistik kýsýtlardan kaynaklandý. Uluslararasý emtia
fiyatlarý artýþlarý ertelenmiþ talep ve arz kýsýtlarý geliþen geliþmiþ ekonomilerde talep
kaynaklý artýyor.

"DIÞ FÝNANSMAN
ÝHTÝYACI AZALACAK"
Otomotivde güçlü ihracat
performansý cari dengeye katký veriyor. Ýthalat ikinci çeyrekte daha ýlýmlý seyir izledi. Fiyat
hareketlerinden arýndýrýldýðýnda dýþ ticarette reel olarak
dengelenme olduðunu görüyoruz. Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný 2011 yýlýndan bu
yana artarak yüzde 85-90 seviyelerine ulaþtýðýný görüyoruz. Bu geliþmenin cari açýktaki yapýsal iyileþmesini finansal istikrar açýsýndan memnuniyetle karþýlýyoruz. Cari dengede ikinci çeyrekte iyileþme
baþladý sýký para politikasý
olumlu etkiliyor. Ýhracattaki
güçlü artýþýn yaný sýra aþýlamadaki ivme turizmle yýlýn geri kalanýnda cari iþlemlerin
fazla vermesini bekliyoruz. Altýn ithalatýnýn tarihsel ortalamanýn altýna inmesi de belirleyicilerden biri oldu. Önümüzdeki dönemde dýþ finansman
ihtiyacýný azaltarak ülke risk
primini olumlu etkileyecek.

"KÜRESEL
PÝYASALARDA
GELÝÞMELER
YAÞANIYOR"
Küresel piyasalardaki geliþmelerin geliþmekte olan ülkelere yönelen portföy akýmlarýnda görüyoruz. Çin hariç
ilk yarýda geliþmekte olanlardan portföy çýkýþlarý görüldü.
Ne zaman normalleþeceðine
yönelik tahminler finansal piyasalar üzerinde etkili olmayý
sürdürecek.
"ÝKÝNCÝ YARIDA
BÜYÜME
DEVAM EDECEK"
Toparlanma salgýndan en
çok etkilenen hizmetlerde daha hýzlý olsa da faaliyet haziran itibariyle salgýn öncesi seviyelerin hala altýnda. Yüksek
frekanslý veriler büyümenin
baz etkisiyle oldukça yüksek
oranda gerçekleþeceðine iþaret ediyor. Ýkinci yarýda büyümeye devam edecek talepteki
dengelenme cari denge istih-

GAZETESÝ VE YAYINLARI
Abonelik ve sipariþleriniz için

www.ozdengazetesi.com.tr
0212
K.K.001

518 23 97

"KISA VADELÝ BORÇ VE
ÝSTATÝSTÝKLERDE
REVÝZYON YAPACAÐIZ"
Kýsa vadeli dýþ borç istatistiklerinde revizyon yapacaðýz.
Brüt dýþ borç uluslararasý yatýrým pozisyonu ödemeler dengesi revizyon kapsamýnda en
önemli geliþtirme vadeli ihracat alacak ve borçlarýn firmalardan doðrudan raporlama
yoluyla derlenmesi olacak.
Reel sektörün dýþ finansman
ihtiyacýna yönelik deðerlendirmeye katký saðlayacak. Sonuçlarý 19 aðustosta kýsa vadeli dýþ borç istatistikleriyle
birlikte paylaþacaðýz."
(Haber Merkezi)

“ÝLÇE YOLLARININ
HÂLi iÇLER ACISI”
Ayyýldýz Hareketi Çorum Ýl Koordinatörü Bedii Onan, Çorum'da ilçe
yollarýnýn halinin içler acýsý olduðunu
belirterek, "Diðer þehirler, kamu yatýrýmlarýndan oldukça ciddi paylar alýrken, Çorum ilçe yollarýnýn bakýmsýz
kalmasý, sürekli tamir ve tadilattan
geçirilmesi, istenilen kalitede yol ve
yollarýn yapýlmamasý, þehri üvey ve
görmezden gelinen bir hale getirmektedir" dedi.
Bedii Onan konuyla ilgili yaptýðý
açýklamada þu ifadelere yer verdi:
Bedii Onan
Geçtiðimiz günlerde, Laçin, Kýrkdilim mevkiinde yapýmý süren tünel
ve yol çalýþmalarýnýn bulunduðu mevkide oluþan
heyelan nedeniyle, tünel giriþi kayan taþ ve toprak inþaata zarar vermiþ, yolun yapýmý ve hizmete girmesi muhtemelen gelecekte bir döneme
kalmýþtýr. Çocukluðumdan beri Çorum-Osmancýk
ve Kargý baðlantýsý olan bahsi geçen yol deðiþik
dönemlerde, bölge halkýnýn ýsrarlý talepleri ile tamir ve tadilat kapsamýna alýnmýþ, her defasýnda,
yapýlan iþlerin iþe yaramadýðý, harcanan para ve
kaynaklarýn boþa gittiði görülmüþ ve bölgede yaþayan hemþerilerimizin derdine çare olmamýþtýr.
1970 yýllarýn baþýnda ilk yapýlan tünel çökmüþ
ve yerine bir daha ciddi anlamda yol yapýlmasý
planlanmasý dahi yapýlmamýþtýr. Bu yol Çorum
halkýnýn havaalaný, hýzlý tren beklentisinden çok
daha yýllar önce saðlýklý ve tehlikesiz bir hale dönüþtürülmesi taleplerinin baþýnda gelmekteydi.

Diðer þehirler, kamu yatýrýmlarýndan oldukça ciddi paylar alýrken, Çorum ilçe yollarýnýn bakýmsýz kalmasý,
sürekli tamir ve tadilattan geçirilmesi, istenilen kalitede yol ve yollarýn
yapýlmamasý, þehri üvey ve görmezden gelinen bir hale getirmektedir.
Sadece Çorum Osmancýk yolu
deðil, ayný durum Ýskilip, merkez ilçe
baðlantý yolu, Ortaköy, merkez ilçe
baðlantý yolu içinde geçerlidir.
Salý günü Ayyýldýz Hareketi lideri
Sayýn Ümit Özdað'ýn Kayseri programýna katýlmak üzere Çorum, Alaca
ve devamýndaki yolu kullandým. Yolun yakýn zamanda duble yol yapýlmasýna raðmen ara ara tamir ve tadilatta olduðunu gördüm.
Tabir uygunsa yolda resmen slalom yaptým. Yollarda gece yol göstergelerinin eksik ve yetersiz
olduðunu müþahade ettim. Bu arada Çorum,
Sungurlu-Kýrýklale yolunun yapýmý için büyük
emek ve gayret sarf eden vekilimiz Vahit Kayrýcý'yý da unutmayalým. Çorum halký bu hizmetsiz
siyaseti kabul etmiyor. Halkýmýz bu hizmetsiz siyasetin hesabýný da ilk seçimde soracaktýr.
Ayyýldýz Hareketi partileþme sürecinin akabinde Çorum ilinin tüm problemlerini tespit ederek,
sorunlarýn çözüm yollarý planlayacaktýr. Çorum
halký diðer illere yapýlan yol v.b. yatýrýmlardan ziyadesini hak ediyor ve istiyor. Çorum Ayyýldýz Hareketi olarak bu eksikliklerin takipçisi ve daima
seslendirici olacaðýz. (Mehmet Halim Coþkun)

-ÝLANÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ ÝL ENCÜMENÝNDEN
1- Ýlimiz Merkez ilçesinde bulunan, mülkiyeti Ýl Özel Ýdaresine ait, tapuda Gülabibey mahallesi, Kýþla
ardý Ankara Caddesi mevkii, 4001 ada, 7 nolu parselde kayýtlý, 22.910,44 m² yüzölçümlü arsa üzerinde bulunan, Bankamatik (ATM) yerinin, hazýrlanan ihale þartnamesi ve muhammen bedelleri doðrultusunda 31/03/2024 tarihine kadar kiraya verilmek üzere, 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu'nun 45.
maddesi gereðince açýk teklif usulüyle ihaleye çýkartýlmýþtýr.
2- Ýhale 11/08/2021 Çarþamba günü saat 13:30'da Mimar Sinan Mahallesi, Ýnönü Caddesi No:167
Çorum adresinde, Ýl Özel Ýdaresi ana binada bulunan Genel Sekreterlik Toplantý Salonunda yapýlacaktýr.
3- Ýhale ile ilgili þartnameler Çorum Ýl Özel Ýdaresi Mali Hizmetler Müdürlüðünde mesai saatleri içerisinde görülebilir veya alýnabilir.
4- ÝHALELERE KATILACAK OLANLARDAN ÝSTENÝLEN BELGELER:
Gerçek Kiþiler:
a) Ýþ veya ikametgah adresini gösteren belge.
b) Geçici ihale teminatý.
c) Vekaleten iþtirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslý,
d) T.C. Kimlik numaralý nüfus cüzdaný fotokopisi.
e) Ýdaremiz Kiracýsý iken ihaleye katýlacak olanlardan, idaremize ait kira ve genel gider borcu bulunmadýðýna dair alýnan belge aslý.
Tüzel Kiþiler:
a) Þirketin kuruluþ statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslý veya onaylý sureti.
b) Geçici ihale teminatý.
c) Vekaleten iþtirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslý,
d) Tüzel kiþilik adýna ihaleye katýlacaklardan, tüzel kiþiliði temsilen yetkili olduðuna dair yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.
e) Ýdaremiz Kiracýsý iken ihaleye katýlacak olanlardan, idaremize ait kira ve genel gider borcu bulunmadýðýna dair alýnan belge aslý.
5- Taliplilerin ihale günü ve saatinde istenilen belgeleri ile ihale adresinde hazýr bulunmalarý gerekmektedir. Ýstenilen belgelerden eksik olanlar ihaleye katýlamazlar.
6- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapýp yapmamakta serbesttir.
Ýlan Olunur.
MERKEZ ÝLÇE ÝL ÖZEL ÝDARE ANA BÝNA ARSASI ÜZERÝNDE BULUNAN
KÝRAYA VERÝLECEK BANKAMATÝK (ATM) YERÝ
Sýra Bulunduðu Cinsi Alan 2021 Yýlý Muhammen Geçici Teminat (TL)
Ýhale
Ýhale
Yer
No
Tarihi
%10
Bedeli (TL)
(m²)
Saati
(K.D.V. Hariç)
1
1.000,00
10.000,00
Zemin
Arsa 6,90
11/08/2021 13:30
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1422988

BUGÜN
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ÇORUM HAVA TAHMiNi

ÝSKENDER

KARAKAÞLI

SEÇÝL

(TEL: 227 52 97)
DR. SADIK AHMET
CD. 77/B HÝTÝTEVLER
SAÐLIK OCAÐI KARÞ.

(TEL: 224 76 91)
GAZÝ CAD. 81/C
PÝRÝ BABA
ÇAMLIÐI KARÞISI

(TEL: 611 88 66)
G.BEY MAH.
CEMÝLBEY CD.
NO: 18/A

Turizm geliri ikinci çeyrekte
3 milyar 3 milyon dolar oldu

Bu aile Türkiye
þampiyonlarý yetiþtiriyor
Ýskilip'te yaþayan Yiðit ailesinin üyeleri,
güreþte Avrupa ve Türkiye þampiyonalarýnda kazandýklarý madalyalarla adeta koleksiyon oluþturdu.
Ýskilip'e baðlý Beyoðlan köyünde yaþayan
Yiðit ailesi güreþte baþarýlý sporcular yetiþtiriyor. Yurt içinde ve yurt dýþýnda düzenlenen
güreþ turnuvalarýnda dereceler elde eden ailenin güreþçi sporcularý Ferhat, Özgür, Hasan ve Ferami Yiðit ile Mustafa Karabuða
bugüne kadar yüzlerce madalya ve kupalar
kazandý.
Son olarak ailesinde ve çevresinde sarý
fýrtýna olarak adlandýrýlan Ferdi Yiðit, Bulgaristan'ýn Sofya kentinde düzenlenen U-15
Güreþ Þampiyonasý'nda Avrupa üçüncüsü
oldu. Ýskilip Belediyespor Güreþ Takýmý sporcusu Yiðit'in, Avrupa'daki bu baþarýnýn ardýndan geçtiðimiz günlerde de Kýrkpýnar güreþlerinde Teþvik 1 Boy'da þampiyon oldu.
Genç güreþçinin bu baþarýsý hem ilçede
hem de doðup büyüdüðü köyde
büyük mutluluða neden
oldu.
Ailenin bütün
fertlerinin sporcu
olduðunu
dile
getiren Kemal
Yiðit "Dedem ve
babamýn ardýndan çocuklarýmýzda güreþçi oldu.
Çocuklarla gurur duyuyorum. Ferhat, Avrupa'daki baþarýsý göðsümüzü
kabarttý. Bu çocuklarýn yetiþmesinde emeklerini esirgemeyen Adem hocamýza da teþekkür ediyorum" dedi.

"EVLERÝ MADALYA DOLU"
Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük ise Yiðit ailesinin evinin madalyalarla dolu olduðunu belirterek "Ailemiz
sporcu bir aile. Belediyemiz sporcularýndan olan Ferhat
hem yurt içinde hem yurt
dýþýnda elde
ettiði baþarýlarla bizleri gururlandýrdý. Ferhat'ýn
bu baþarýsý diðer gençlere de örnek olacak. Ondan
yeni baþarýlar bekliyoruz" ifadelerini
kullandý.
Ferhat Yiðit'in babasý Mehmet Yiðit de
oðlu Avrupa 3'cüsü olduðunda büyük bir se-

vinç yaþadýklarýný aktararak, "Ferhat'ýn ilerde
olimpiyat ve dünya þampiyonu olmasýný temenni ediyorum. Ýnþallah baþaracak, buna inanýyorum" cümlelerine yer
verdi.
HEDEF DÜNYA
VE OLÝMPÝYAT
ÞAMPÝYONLUÐU
Bulgaristan'ýn Sofya
kentinde düzenlenen U-15
Güreþ Þampiyonasý'nda
Avrupa üçüncüsü olan Ferhat Yiðit "Bulgaristan'da düzenlenen þampiyonada ülkeme bronz
madalya kazandýrdým. Ýnþallah ilerde
dünya ve olimpiyat þampiyonluðu kazanarak
Türkiye'ye altýn madalya getirmek istiyorum"
diye konuþtu.
(ÝHA)

Turizm geliri 2021 yýlý ikinci çeyreðinde 3 milyar 3
milyon 628 bin dolar oldu.
Turizm geliri 2021 yýlý Nisan, Mayýs ve Haziran aylarýndan oluþan II. çeyrekte 3 milyar 3 milyon 628 bin
dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaþým ve
marina hizmet harcamalarý hariç) %73,1'i yabancý ziyaretçilerden, %26,9'u ise yurt dýþýnda ikamet eden
vatandaþ ziyaretçilerden elde edildi.
Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre; ziyaretçiler, seyahatlerini kiþisel veya paket tur ile organize etmekte. Bu çeyrekte yapýlan harcamalarýn 2 milyar 436 milyon 913
bin dolarýný kiþisel harcamalar, 566 milyon 716 bin dolarýný ise paket tur harcamalarý oluþturdu. Bu çeyrekte geceleme yapan yabancýlarýn ortalama gecelik harcamasý 64 dolar, yurt dýþýnda ikamet eden vatandaþlarýn ortalama gecelik harcamasý ise 44 dolar oldu.
Ülkemizden çýkýþ yapan ziyaretçi sayýsý 4 milyon
66 bin 210 kiþi oldu. Ziyaretçilerin %77,3'ünü 3 milyon 144 bin 815 kiþi ile yabancýlar, %22,7'sini ise 921
bin 395 kiþi ile yurt dýþýnda ikamet eden vatandaþlar
oluþturdu. Yabancý ziyaretçiler, %70,3 ile ilk sýrada
"gezi, eðlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacý
ile ülkemizi ziyaret etti.
Yabancý ziyaretçilerin ziyaret amaçlarýnda ikinci
sýrada %14,8 ile "akraba ve arkadaþ ziyareti", üçüncü sýrada ise ile %6,7 ile "iþ amaçlý (konferans, toplantý, görev vb.)" yer aldý. Yurt dýþý ikametli vatandaþlar ise ülkemize %63,7 ile en çok "akraba ve arkadaþ
ziyareti" amacýyla geldi.
Yurt içinde ikamet edip baþka ülkeleri ziyaret
eden vatandaþlarýmýzýn harcamalarýndan oluþan turizm gideri, 334 milyon 936 bin dolar oldu. Bunun 333
milyon 704 bin dolarý kiþisel, 1 milyon 232 bin dolarý
ise paket tur harcamalarý oluþturdu. Bu çeyrekte yurt
dýþýný ziyaret eden vatandaþ sayýsý 395 bin 189 kiþi
oldu. Bunlarýn kiþi baþý ortalama harcamasý 848 dolar olarak gerçekleþti.
(Mehmet Halim Coþkun)

ADAYLAR iÇiN

ZORLU SINAV
Mobil Kitap Kahve ile

Çorum Okuyor
Gül Gençlik Eðitim Kültür ve
Dayanýþma Derneði, Ýçiþleri Bakanlýðý Sivil Toplumla Ýliþkiler
Genel Müdürlüðü'nün desteklediði "Mobil Kitap Kahve ile Çorum Okuyor" isimli projeyi hayata geçiriyor. Projenin açýlýþ töreni 31 Temmuz Cumartesi günü
saat 11:30'da Recep Tayyip Erdoðan Caddesi üzerinde bulunan dernek merkezinde gerçekleþtirilecek.

Projeye destek veren kurumlara teþekkür eden Gül-Der Baþkaný Necat Yazýcý yaptýðý açýklamada Çorum kültür hayatýna kitap
üzerinden elimizden geldiði kadar
mütevazi katkýlarda bulunmak istiyoruz çünkü kitap bizi geçmiþ
üzerinden geleceðe taþýyan mühim bir köprüdür diyen Yazýcý, tüm
kitapseverleri açýlýþýmýza ve Mobil
Kitap Kahvemize bekliyoruz dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin ciðerleri yanarken
"ateþ avcýsý" adaylarý ise yeþil vataný korumak için kazananýn saniyelerle belirlendiði
zorlu sýnavý geçerek orman
iþçisi olabiliyor.
Amasya Orman Bölge
Müdürlüðü 113'ü orman iþçisi olmak üzere toplam 128
personel alýmý yapmayý
planladý. Bunun için müracaat eden yaklaþýk 5 bin kiþiden kurayla belirlenen 512
katýlýmcý uygulamalý sýnavda
ter dökmeye baþladý. Ateþ
avcýsý adaylarý parkuru en
hýzlý koþup sürekli bir iþ sahibi olma hayaliyle kýyasýya
mücadele etti. Kimisi düþtü,
kimisi ise nefes nefese kalarak parkuru tamamladý.

ÇORUMLU ADAY:
EKMEK ARTIK
ASLANIN AÐZINDA
DEÐÝL MÝDESÝNDE
Sýnava Samsun Kavak'tan katýlan Hakan Þahin
"Beþ gün önce evlendim.
Borçlarýmý ödemem gerekiyor. Ýnþallah kazanýrým" dedi. Yüksekokul elektrik bölümünde öðrenim gören Çorum Ýskilipli Engincan Yýlmaz
da, "Hayat þartlarý zor. Ekmek artýk aslanýn aðzýnda
deðil midesinde. Orman iþi
de zor ama yeþil vatanýmýzý
korumak bizi memnun eder"
diye konuþtu.
Samsun Havzalý Yavuz
Gültekin ise "Pazarlamacýyým. Sýnava iyi bir gelecek
için katýldým" þeklinde konuþtu.
(ÝHA)

