Meteoroloji uyardý,
yaðmur bugün de
etkili olacak

Çorum FK ilk 5’te

Meteoroloji, yeni haftanýn hava durumu tahmin
raporunu yayýnladý. Buna göre Çorum'un da aralarýnda
bulunduðu 47 ilde saðanak yaðýþ bekleniyor. Ayrýca
Çorum'da Çarþamba günü yaðýþlý hava yerini güneþli
havaya býrakacak. 8’DE
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MUHTARLARLA iSTiÞARE
TOPLANTISI YAPILDI
ÇORUM'DAKÝ MAHALLE VE KÖY MUHTARLARI, DEVLET YÖNETÝCÝLERÝYLE YEMEKLÝ TOPLANTIDA BULUÞTU. ÝSTÝÞARE TOPLANTISINDA SÝYASETÇÝLER KONUÞTU, MUHTARLAR DÝNLEDÝ
Muhtarlar Günü münasebetiyle kentteki bir
otelde istiþare toplantýsý
gerçekleþtirildi. Toplantýya, Vali Mustafa Çiftçi,
HABERÝ
ÝZLEMEK
AK Parti Milletvekilleri
ÝÇÝN KODU Ahmet Sami Ceylan,
OKUTUN
Oðuzhan Kaya ve Erol
Kavuncu, CHP Milletvekili Tufan Köse, Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Ýl Emniyet Müdürü
Mehmet Gülser, Ýl Jandarma Komutaný Albay Ýlhan Uzunoðlu, siyasi partilerin Ýl Baþkanlarý kamu kurum ve
kuruluþlarýnýn temsilcileri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, mahalle ve köy muhtarlarý katýldý. 5’TE

Emniyet,
oto hýrsýzlarýna
geçit vermiyor
Çorum Emniyet Müdürlüðü
Asayiþ Þube Müdürlüðü Hýrsýzlýk ve Oto Hýrsýzlýðý Büro
Amirliðince ilimizde asayiþ ve
güvenliðin saðlanmasý amacýyla yürütülen çalýþmalar
kapsamýnda; 29.08.2021 10.09.2021 tarihleri arasýnda
meydana gelen 4 otodan hýrsýzlýk olayý aydýnlatýldý. Araçlardan çok sayýda altýnýn yaný
sýra, para, cep telefonu, çanta çalýndýðý öðrenildi. 3’TE

Bedensel engelli Bekir Madan,
"Hukuk okuyup, engellilerin haklarýný savunmak istiyorum" dedi.

‘MUCiZE BEKiR’
iLHAM OLUYOR
Osmancýk 'pilavýyla'
Ýstanbul'da tanýtýldý
Osmancýk Belediyesi ve Osmancýk Dernekler Federasyonu
(OSDEF) tarafýndan Eyüp Sultan Meydanýnda organize
edilen etkinlikte Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör
ve Eyüpsultan Belediye Baþkaný Deniz Köken vatandaþlara
pilav ikram etti. Etkinliðin açýlýþ konuþmasýný gerçekleþtiren
OSDEF Baþkaný Oðuzhan Er, Pilav Gününün Osmancýk
ilçesinin ve Osmancýk 97 markalý pirincin tanýtýmý amacýyla
gerçekleþtirildiðini söyledi. 8’DE

Çorum'da serebralpalsi (beyin felci) nedeniyle vücudunun büyük bölümünü kullanamamasýna karþýn bilgisayara baðlandýðý özel bir cihazla tahsil yapmasý, tiyatro oyunu
yazmasý ve þiir kitabý çýkarmasý dolayýsýyla çevresinde "Mucize Bekir" olarak anýlan
bedensel engelli Bekir Madan, geliþim hikayesiyle engelli bireylere örnek oluyor. 2’DE

Baþaranhýncal: Ýhracatýn
yüzde 51'i Çorum'un
TSO Yönetim Kurulu Baþkaný
Çetin Baþaranhýncal, Ulusal bir
gazetenin ekine yaptýðý deðerlendirmede Çorum'un ihracatta
yüzde 51.6'lýk paya sahip olduðunu açýklayarak son 50 yýlda
yerel dinamiklerle saðlanan sanayileþmeye dikkat çekti. 8’DE

Sungurlu Belediyesinden
hizmet içi seminer
Sungurlu Belediyesinde "Kiþisel Verilerin Korunmasý Kanunu" konusunda farkýndalýk yaratmak amacýyla belediye personeli için hizmet içi eðitim gerçekleþtirildi. 2’DE

MUHALEFET VE iKTiDAR
VEKiLLERi ATIÞTI
HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

ÝNANÇ
Ahmet Buðra
ERDOÐAN
- YAZISI 7’DE

Ahmet Sami Ceylan

VATANDAÞTAN BELEDÝYEYE
'HÝZMET' TEÞEKKÜRÜ 4’TE

Tufan Köse

GELECEÐÝN YAZILIMCILARI
YETÝÞÝYOR
6’DA

Çorum'da Muhtarlar Günü
nedeniyle düzenlenen istiþare toplantýsý, AK Parti ile
CHP milletvekillerinin þakayla karýþýk atýþmasýna
sahne oldu. Toplantýda konuþan CHP Milletvekili Av.
Tufan Köse'nin muhtarlara
"Sosyal sosyal güvenlik anlamýnda ödemeler sizin cebinizden çýkýyor diye biliyorum" demesine karþýlýk, AK
Parti Milletvekili ve MKYK
Üyesi Ahmet Sami Ceylan,
Köse'nin yanýldýðýný belirterek, "Biraz önce Tufan beyin
herhalde bir bilgi eksikliði oldu. Özel Ýdareden sizin adýna hepinizin sigortasý yatýyor" dedi. 5’TE

GELÝRLER GÝDERLERÝ
KARÞILAYAMADI 2’DE

Yusuf Ahlatcý

Ahlatcý: Muhtarlar,
devletin gören gözü
iþiten kulaðýdýr'
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný
Yusuf Ahlatcý, "19 Ekim
Muhtarlar Günü" münasebetiyle yayýmladýðý mesajýnda "Muhtarlarýmýz, bizlerle birlikte mahallelerimizin ve köylerimizin geliþimi ve deðiþimi konusunda
iþbirliði içerisinde hareket
ederek, hizmetlerin etkin
ve hýzlý þekilde halkýmýza
ulaþtýrýlmasýna noktasýnda
sorumluluk üstlenmektedir dedi. 4’TE

Çalýnan malzemeler
çoban barýnaðýna
saklanmýþ
Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðý sorumluluk
bölgesinde, Hamamlýçay
köyünde, 10 Ekim 2021
günü 2 vatandaþa ait evde
meydana gelen hýrsýzlýk
olayý ile ilgili örevlendirilen
ekipler tarafýndan yürütülen
çalýþmalar neticesinde, çalýnan malzemeler, çoban barýnaðýnda ele geçirildi. 8’DE

BARO'DAN MESLEK ÝÇÝ
EÐÝTÝM SEMÝNERÝ 2’DE
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Gelirler giderleri
karþýlayamadý
Hazine ve Maliye Bakanlýðý eylül ayýna
iliþkin bütçe dengesi geliþmelerini açýkladý.
Buna göre merkezi yönetim bütçesi geçtiðimiz ay 23 milyar 586 milyon TL açýk verdi. 2021 yýlý Eylül ayýnda merkezi yönetim
bütçe giderleri 141,5 milyar TL, bütçe gelirleri 117,9 milyar TL ve bütçe açýðý 23,6 milyar TL olarak gerçekleþti. Ayrýca, faiz dýþý
bütçe giderleri 127,4 milyar TL ve faiz dýþý
açýk ise 9,5 milyar TL oldu.
GEÇEN YILA GÖRE AÇIK AZALDI
Merkezi yönetim bütçesi 2020 yýlý Eylül
ayýnda 29 milyar 665 milyon TL açýk vermiþ iken 2021 yýlý Eylül ayýnda 23 milyar
586 milyon TL açýk verdi. 2020 yýlý Eylül
ayýnda 13 milyar 455 milyon TL faiz dýþý
açýk verilmiþ iken 2021 yýlý Eylül ayýnda 9
milyar 478 milyon TL faiz dýþý açýk verildi.
BÜTÇE GÝDERLERÝ
Merkezi yönetim bütçe giderleri Eylül
ayý itibarýyla 141 milyar 507 milyon TL oldu. Faiz harcamalarý 14 milyar 108 milyon
TL, faiz hariç harcamalar ise 127 milyar
399 milyon TL olarak gerçekleþti.
2021 yýlýnda merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 346 milyar
139 milyon TL ödenekten Eylül ayýnda 141
milyar 507 milyon TL gider gerçekleþti. Geçen yýlýn ayný ayýnda ise 108 milyar 580
milyon TL harcama yapýldý.
Eylül ayý bütçe giderleri geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 30,3 oranýnda arttý.
Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleþme oraný ise 2020 yýlýnda yüzde 9,9
iken 2021 yýlýnda yüzde 10,5 oldu.
Faiz hariç bütçe giderleri geçen yýlýn
ayný ayýna göre yüzde 37,9 oranýnda artarak 127 milyar 399 milyon TL olarak gerçekleþti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleþme oraný ise 2020
yýlýnda yüzde 9,7 iken 2021 yýlýnda yüzde
10,9 oldu.
(Haber Merkezi)

“MUCiZE BEKiR”
ENGELLiLERE iLHAM OLUYOR
Bedensel engelli Bekir Madan,
“Hukuk okuyup, engellilerin haklarýný
savunmak istiyorum” dedi.

Çorum'da serebral palsi (beyin felci) nedeniyle vücudunun büyük bölümünü kullanamamasýna karþýn bilgisayara baðlandýðý özel bir cihazla tahsil yapmasý, tiyatro oyunu yazmasý ve
þiir kitabý çýkarmasý dolayýsýyla çevresinde "Mucize Bekir" olarak anýlan bedensel engelli Bekir
Madan, geliþim hikayesiyle engelli bireylere örnek oluyor.
Denizli'de dünyaya gelen Bekir Madan, öðretmen babasýnýn mesleðinden ötürü çeþitli illerde yaþadýktan sonra ailesiyle memleketi Çorum'a yerleþti. 2014 yýlýnda tanýþtýðý Çorum Belediyesi Engelli Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile tekerlekli sandalyeyle sürdürdüðü yaþamýnda yeni bir sayfa açan Madan, buradaki çeþitli kurslarda kiþisel geliþiminin temellerini attý.
Daha sonra ailesinin tesadüfen haberdar olduðu, bedensel engelli bireylerin bilgisayar kullanmasýný saðlayan aparatla bilgisayar kullanmaya baþlayan Madan, kendi çabalarýyla okuma-yazma belgesi aldýktan sonra açýköðretim
ortaokul ve lise eðitimlerini tamamladý. 2020'de
üniversite sýnavýný kazanýp sosyal hizmetler bölümünde üniversite eðitimine devam eden Madan, bu süreçte tiyatro oyunlarý ve onlarca þiir
kaleme aldý.
Yazdýðý tiyatro oyunu, Engelli Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezindeki öðrencilerce sahnelenen Madan'ýn 120 þiiri de Çorum Belediyesinin
katkýlarýyla "Gönülden Kalbe" ismiyle kitaplaþtýrýlarak yayýmlandý.
"HUKUK OKUYUP ENGELLÝLERÝN
HAKLARINI SAVUNMAK ÝSTÝYORUM"
Madan, duygularýný þiir yazarak ifade etmeye
çalýþtýðýný, bunun yaný sýra kiþisel geliþimi için
sürekli çabaladýðýný söyledi.
Engelliler için birçok þey yapmak istediðini
belirten Madan, "Engellilerle ilgili hayata geçirmek istediðim projeler var. Mesela hukuk okuyup, engellilerin haklarýný savunmak istiyorum.
Ýnsanlarýn bizim gibi engellilere karþý biraz daha
duyarlý olmasýný istiyorum." dedi.

Baba emekli öðretmen Talip Madan da Bekir
gibi bir çocuðu olduðu için son derece mutlu olduðunu vurguladý.Bekir'in bilgisayar kullanmaya
baþlamasýyla hayatýnýn deðiþtiðini dile getiren
Madan þunlarý söyledi:
"Bekir'im ilkin gördüðü rüyayý þiirleþtirmiþti.
Daha sonra annesi ameliyat olmak için Ankara'ya gitti ve 10 gün uzak kaldýlar. Çok özlemiþ
olacak ki annesine bir þiir yazmýþ. Ben o þiiri
okuduðumda Bekir'imin gerçekten þiir yazabildiðine inandým. Zamanla þiir yeteneði geliþti, günden güne daha iyi þiirler yazmaya baþladý. Bekir'imin yazdýðý þiirlerin imla hatalarýný düzelttik
ve bugün 'Gönülden Kalbe' adýný verdiðimiz þiir
kitabý ortaya çýktý. Belediyenin de yardýmýyla kitap basýldý, çok mutlu olduk. Bekir'in dedesi, yani benim babam þairdi. Ondan bazý yetenekler
geçmiþ."
Engelli Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin
oðlunun hayatýnda son derece olumlu deðiþikliklere neden olduðunun altýný çizen Madan, "Sosyal hayata alýþtý, arkadaþlarýyla tanýþtý. Buradaki
personel hakkýyla görevini yapan insanlar. Allah
iþlerini rast getirsin. Bekir gibi bir çocuða baba
olmaktan mutluyum. Bunlar bize Allah'ýn emanetidir. Bekir engelli diye hiçbir zaman yeise (karamsarlýða) düþmedim, moralimi bozmadým. Allah bana saðlýk sýhhat versin ki bu çocuða daha
güzel hizmet edebileyim diye dua ediyorum." ifadelerini kullandý.
"ONA MUCÝZE BEKÝR' ÝSMÝNÝ VERDÝK"
Engelli Eðitim Merkezi Müdürü Mustafa Yüztgenç ise 2014 yýlýndan bu yana her yýl ortalama
120 engelli öðrenciye sürekli eðitim verdiklerini
aktardý.
Bekir'in ilk geldiði günden itibaren geliþimini
sürdürdüðünü aktaran Yüztgenç, þunlarý kaydetti:
"Bekir ile bilgisayar sýnýfýnda okuma-yazma
belgesi aldýktan sonra okul hayatýna girdi. Bu
süreçte düz yazý ile þiir yazmaya baþladý. Bekir
geçen yýl üniversiteyi de kazandý, þu an sosyal

hizmetler programý öðrencisi. Bunun yaný sýra
2015'te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlýðýnýn
düzenlediði proje kapsamýnda tiyatro oyunu
yazdý ve buradaki kardeþlerimiz sahneledi. Son
olarak Bekir'in yazdýðý þiirler belediyemizce kitap
haline getirildi. Bekir sürekli kendini geliþtirdiði
için 'Mucize Bekir' ismini verdik ona. Çünkü kendisi geliþirken bizlere ve buradaki diðer arkadaþlarýna ilham kaynaðý oluyor. Bekir'in bu gibi davranýþlarý diðer arkadaþlarýna son derece güzel
örnek oluyor."
(Haber Merkezi)

Baro'dan meslek içi eðitim semineri
Türkiye Barolar
Birliði Eðitim Merkezi'nin, Çorum Barosu'nun ev sahipliðinde düzenlediði "Kira
Tespit ve Tahliye Davalarý" konulu meslek
içi eðitim semineri,
TBB Eðitim Merkezi
Yürütme Kurulu Üyesi
Av. Ayþe Köseyener
tarafýndan verildi. Çorum Barosu Baþkaný
Av. Kenan Yaþar ve
Yönetim Kurulu üyelerinin de katýldýðý seminerde 110 hukukçuya eðitim verildi.
(Bahattin Sümüþ)

Ücretli çalýþan sayýsý arttý
Sanayi, inþaat ve ticaret-hizmet
sektörleri toplamýnda ücretli çalýþan sayýsý 2021 Aðustos
ayýnda bir önceki yýlýn ayný
ayýna göre %9,4 arttý. Ücretli
çalýþan sayýsý bir önceki yýlýn
ayný ayýnda 12 milyon 552 bin
434 kiþi iken, 2021 yýlý Aðustos ayýnda 13 milyon 732 bin 736 kiþi oldu.
Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre; ücretli çalýþanlarýn alt detaylarýna bakýldýðýnda; 2021 yýlý Aðustos ayýnda ücretli çalýþan sayýsý yýllýk olarak sa-

nayi sektöründe yüzde 9,4, inþaat
sektöründe yüzde 12,5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde
8,8 arttý. Sanayi, inþaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamýnda ücretli çalýþan sayýsý
2021 Aðustos ayýnda bir önceki
aya göre yüzde 0,7 arttý.
Ücretli çalýþanlarýn alt detaylarýna bakýldýðýnda; 2021 yýlý Aðustos ayýnda ücretli çalýþanlar aylýk olarak sanayi sektöründe yüzde 0,7, inþaat
sektöründe yüzde 1,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 arttý.
(Haber Merkezi)

Sungurlu Belediyesinden

hizmet içi seminer
Sungurlu Belediyesinde
"Kiþisel Verilerin Korunmasý
Kanunu" konusunda farkýndalýk yaratmak amacýyla belediye personeli için hizmet içi
eðitim gerçekleþtirildi.
Hýzla geliþen dijital dünyaya uyum saðlayabilmek için
"Kiþisel Verilerin Korunmasý
Kanunu Farkýndalýk Eðitimi"
düzenleyen Sungurlu Belediyesi, kiþisel veri kanunlarý
hakkýnda belediye personelini bilgilendirdi.
Eðitimde, özel hayatýn gizliliði baþta olmak üzere, kiþilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kiþisel verilerin
iþlenmesinde uyulmasý gereken usul ve esaslar hakkýnda
belediye içinde farkýndalýðýn
oluþturulmasý ve bu bilincin
vatandaþa verilen hizmetlerde yaygýn bir þekilde uygulanmasý hedeflendi.
Sungurlu Belediyesi'nin
birim yöneticilerine, Belediye
Kadýn Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilen KVKK Bilgilendirme Toplantýsý'nda yasanýn
ayrýntýlarý aktarýldý. Kanun
hakkýnda birim müdürlerine
sunum yapan Apollo Biliþim
Genel Müdürü Ayçin Çakýcý,

Av. Umut Yaðlýdere ve Proje
Yöneticisi Serhat Koç, kiþisel
veriye iliþkin temel kavramlar,
veri iþleme þartlarý, açýk rýza,
veri sorumlusunun yükümlülükleri, yaptýrýmlar ve kiþilerin
haklarý konu baþlýklarýnda ayrýntýlý bilgiler verdi. Katýlýmcýlarýn sorularýný da yanýtlayan
Av. Yaðlýdere ve Proje Yöneticisi Serhat Koç, farklý kurumlarda gerçekleþtirilen çalýþmalardan örnekleri anlattý.
Uyum süreci kapsamýnda
Sungurlu Belediyesi'ne baðlý
tüm birimlerin iþ akýþlarý incelenerek KVKK'ya uyumlu hale
getirilecek olan uygulama se-

mineri sayesinde, kurum bünyesindeki tüm kiþisel bilgiler
mevzuata uygun þekilde koruma altýna alýnacak.
Gerçekleþtirilen
eðitim
programýnda belediye personeline, kiþisel verinin tanýmý,
verilerin neden korunmasý
gerektiði, Kiþisel Veri Kanunu
ve çevre yasal düzenlemeler,
kanunda yer alan aktörler, veri sahibinin haklarý, cezai sorumluluk, KVKK uyumu için
gerekli teknik ve idari tedbirler
ve uyumluluk için yapýlmasý
gereken teknolojik ve idari
geliþtirmeler konularý anlatýldý.
(Haber Merkezi)
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Çorum Emniyet Müdürlüðü, dört ayrý otomobilden hýrsýzlýk olayýný aydýnlattý.

Emniyet, oto hýrsýzlarýna geçit vermiyor
Çorum Emniyet Müdürlüðü Asayiþ
Þube Müdürlüðü Hýrsýzlýk ve Oto Hýrsýzlýðý Büro Amirliðince ilimizde asayiþ ve
güvenliðin saðlanmasý amacýyla yürütülen çalýþmalar kapsamýnda; 29.08.2021
- 10.09.2021 tarihleri arasýnda meydana gelen 4 otodan hýrsýzlýk olayý aydýnlatýldý.
Araçlardan çok sayýda altýnýn yaný
sýra, para, cep telefonu, çanta çalýndýðý
öðrenilirken, olayla ilgili yakalanarak
sevk edildiði adli makamlarca tutuklanan þahsýn ise 14 ayrý hýrsýzlýk suçundan aranma kaydýnýn bulunduðu ve
mahkemelerce 20 yýl kesinleþmiþ hapis

cezasýnýn olduðu tespit edildi.
Verilen bilgiye göre;
Çevreyolu Ýskilip Dolma Evi isimli iþyeri önünde park halindeki bir araçtan,
8 adet çeyrek altýn, 2 adet altýn bilezik,
4 adet tam altýn, 2 adet altýn yüzük ve 1
adet altýn kolye hýrsýzlýðý,
Osmancýk Caddesi Elit Dondurma
isimli iþyeri önünde park halindeki bir
araçtan 1,200,00 TL para ve 1 adet cep
telefonu hýrsýzlýðý,
Hüyük Caddesi üzerinde boþ arazide park halindeki bir araçtan bayan kol
çantasý hýrsýzlýðý,
Mimar Sinan 1. Cadde üzerinde

park halindeki bir araçtan bayan kol
çantasý hýrsýzlýðý olaylarý meydana geldi. Asayiþ Þube Müdürlüðü Hýrsýzlýk Büro Ekiplerinin yaptýklarý çalýþmalarda;
otodan hýrsýzlýk olaylarýnýn faili olarak
tespit edilen 1 þahýs yakalanarak gözaltýna alýndý. Þahsýn yapýlan GBT sorgulamasýnda 3 tanesi ilimizden olmak
üzere, toplam 14 ayrý hýrsýzlýk suçundan aranma kaydýnýn bulunduðu ve
mahkemelerce 20 yýl kesinleþmiþ hapis
cezasýnýn olduðu tespit edildi. Þahýs,
sevk edildiði adli makamlarca tutuklanarak ilimiz cezaevine teslim edildi.
(Haber Merkezi)

Fabrika iþçisinin

korkunç ölümü

Ýki çocuðu öldüren sanýðýn
oðlu, tanýk olarak dinlendi
Çorum'da oðluyla kavga ettiði
gerekçesiyle okul servisinde iki
çocuðu öldüren katil zanlýsý Selfet
Baþkuþ'un yargýlanmasýna devam
edildi.
Olay, 12 Mart'ta, Alaca ilçesi
Ýmat köyünde meydana geldi. Köyün eski muhtarý Selfet Baþkuþ,
oðlu Z.E.B. ile ayný okul servisini
kullanan Tunç Taþar ve Kaan
Hakverdi'yi serviste tabancayla
vurarak yaraladý. Taþar ve Hakverdi, kaldýrýldýklarý Alaca Devlet
Hastanesi'nde hayatlarýný kaybetti. Olayýn ardýndan bir yakýnýna giderek, "Ben çocuklarý vurdum, oðlum size emanet" diyen Baþkuþ,
jandarmaya giderek teslim oldu.
Çýkarýldýðý mahkemece tutuklanan Selfet Baþkuþ hakkýnda
Sungurlu Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nca "Çocuðun ya da beden veya ruh bakýmýndan kendini savunamayacak kiþiyi kasten öldürme"
suçundan iki kez aðýrlaþtýrýlmýþ
müebbet hapis cezasý istemiyle

iddianame hazýrlandý.Sanýðýn oðlu ve eþi tanýk olarak dinlendi
Selfet Baþkuþ, tutuklu yargýlandýðý davada bugün ikinci kez
hakim karþýsýna çýktý. Sungurlu
Aðýr Ceza Mahkemesi'ndeki duruþmaya Baþkuþ, tutuklu bulunduðu cezaevinden Ses ve Görüntü
Biliþim Sistemi (SEGBÝS) ile baðlandý. Duruþmada ölen çocuklarýn
aileleri ile taraf avukatlarý da hazýr
bulundu. Baþkuþ ilk duruþmada
öldürdüðü çocuklarýn, oðlunu taciz ettiðini iddia ederek, yaþanan
olay nedeniyle çok piþman olduðunu belirterek, tahliyesin talep
etmiþti.
Bugün görülen duruþmada ise
sanýðýn eþi M.B. ve oðlu Z.E.B. tanýk sýfatýyla ifade verdi.
Z.E.B., mahkemede verdiði
ifadesinde birkaç kez tacize uðradýðýný söyledi. Mahkeme heyeti,
diðer tanýklarýn dinlenmesi için
duruþmayý ileri bir tarihe erteledi.
(Haber Merkezi)

Çorum'da çalýþtýðý fabrikada
pres makinesine sýkýþarak aðýr
yaralanan 28 yaþýndaki iþçi, hayatýný kaybetti.
Olay, Çorum Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, organize
sanayi bölgesindeki bir fabrikada
çalýþan 28 yaþýndaki Emrah Ýlker, vücudunu bakýmýný yaptýðý
pres makinesine kaptýrdý. Durumu fark eden mesai arkadaþlarý,
112 Acil Çaðrý Merkezini arayarak yardým istedi.
Ýhbar üzerine olay yerine Çorum Belediyesi Ýtfaiye Arama
Kurtarma ekipleri ile saðlýk ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen
ekipler, iþçiyi kurtarmak için çalýþma baþlattý. Yapýlan tüm çalýþmalara raðmen Ýlker, kurtarýlamayarak olay yerinde hayatýný
kaybetti. Ýlker'in cenazesi, Cumhuriyet savcýsýnýn incelemelerinin ardýndan otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi morguna
kaldýrýldý.
Genç iþçinin bir iþ kazasý geçirerek yaralandýðý haberini alan
yakýnlarý hastaneye gelerek beklemeye baþladý. Ambulansla
hastaneye getirilen Ýlker'in cansýz bedeni morga alýnýrken, ablasý olduðu öðrenilen bir kadýn fenalýk geçirdi.
Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.
(ÝHA)

Emrah Ýlker

Traktör ile otomobil çarpýþtý: 5 yaralý
Çorum'un
Sungurlu ilçesine, traktör ile
otomobilin çarpýþmasý sonucu
meydana trafik
kazasýnda 5 kiþi
yaralandý.
Kaza, Ýlçeye
baðlý Mahmatlý köy yolunda meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre, Sungurlu'dan Mahmatlý köyü istikametine seyir
halinde olan E.K. yönetimindeki 59 FL
926 plakalý traktör ile karþý þeritte seyir

halinde olan M.B.
yönetimindeki 19
KV 519 plakalý
otomobil çarpýþtý.
Kazada otomobil
sürücüsü M.B. ile
araçta yolcu olarak bulunan 4 kiþi
yaralandý. Yaralýlar olay yerinde yapýlan ilk müdahalenin
ardýndan Sungurlu Devlet Hastanesi'ne
kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazayla
ilgili olarak baþlatýlan soruþturmanýn
devam ettiði bildirildi.
(ÝHA)

Enginyurt: Aþý yaptýrmayanlarýn
çalýþmalarýna izin verilmemeli
ASGARÝ ÜCRET ÝÇÝN
MASADAKÝ RAKAM
ORTAYA ÇIKTI!
Asgari ücretle çalýþanlar, zam görüþmelerine odaklandý. Oranýn belirlenmesinde
enflasyon kritik öneme sahip. Merkez Bankasý, yýl sonu enflasyon tahminini yüzde
17,63 olarak açýkladý. Merkez'in tahmini baz
alýndýðýnda asgari ücretlilere en az yüzde 22
oranýnda zam gelmesi öngörülüyor. Bu rakama göre 2022 yýlýnda net asgari ücretin 3
bin 447 lira 50 kuruþa çýkmasý bekleniyor.
2022 asgari ücret zammý için geri sayým
baþladý. Asgari Ücret Tespit Komisyonu her
yýl aralýk ayýnda toplanýyor. 4 kez toplanan
komisyon nihai kararýný açýklýyor. Görüþmelere az bir süre kala asgari ücret zammýna
iliþkin tahminler de dile getirilmeye baþlandý.
Görüþmelerde enflasyon belirleyici rol oynayacak. Geçtiðimiz yýllarda enflasyona göre
belirlenen asgari ücretin bu yýl da ayný þekilde hesaplanmasý bekleniyor. Merkez Bankasý anketine göre, yýl sonu enflasyon beklentisi yüzde 17,63 oldu. Bu rakamdan yola
çýkýlýrsa þimdiye kadar iþleyen formül ile asgari ücret artýþý enflasyonun 5-6 puan üzerinde olacaðýný ön görülebilir. Bu da asgari
ücret artýþýnýn en az yüzde 22 civarýnda olacaðýný gösteriyor.
Bu artýþ oranýna göre 2022 yýlýnda brüt
asgari ücretin 4.364,50 TL'ye net asgari ücret ise 3 bin 447 lira 50 kuruþa çýkmasý bekleniyor. Burada küçük artýþ ve iniþlerle bakýldýðýnda net asgari ücretin 3.250 TL ile 3.500
TL arasýnda olacaðýný tahmin ediliyor. Her
biri yasa gereði beþ iþçi, iþveren ve devlet
temsilcisinden oluþan 15 kiþiden oluþan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti
belirlemektedir. Türk-Ýþ bu komisyonda iþçi
tarafýný temsil ederken, en fazla üyeye sahip
konfederasyon olduðu için TÝSK, iþveren tarafý adýna masaya oturuyor. (Haber Merkezi)

Ordu Üniversitesi Týp Fakültesi
Aile Hekimliði Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Özgür Enginyurt, korona virüslü hasta sayýlarýndaki artýþýn en önemli nedeninin aþý yaptýrmayan vatandaþlar olduðunu belirterek, "Artýk aþýsýz olanlarýn özelde
veya devlette hiçbir þekilde çalýþmasýna izin verilmemesi gerekiyor,
ücretsiz izne ayrýlmasý gerekiyor.
Bu kararlar alýnmadýðý takdirde aþýsýz kiþiler virüsün çoðalmasýna yardýmcý olarak bu pandeminin bitmesini engelliyor" dedi.
Saðlýk Bakaný Koca, dün sosyal
medya hesabýndan yaptýðý paylaþýmda, 2-8 Ekim tarihleri arasýnda
100 bin kiþi içerisinde haftalýk yeni
korona virüs vak'a artýþ sayýlarýný
paylaþtý. Bakan Koca paylaþýmýnda, "2-8 Ekim arasýnda, 100 bin kiþi içinde bir haftalýk toplam yeni Covid-19 vaka sayýsý il bazýnda neydi?
Yaþadýðýnýz, gidip geldiðiniz ildeki
durumu haftalýk insidans haritamýzdan öðrenebilirsiniz. 2-8 Ekim arasýnda vak'a yoðunluðu bir önceki
haftaya göre en çok artan 10 ilimiz:
Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraþ, Karabük" ifadelerini kulandý.
"ÝNSANLARIN AÞI
KARÞITLARINA
ÝNANMAMALARI
GEREKÝYOR"
Bu tabloya göre Ordu'da 100 bin
kiþi içerisinde haftalýk yeni korona
virüs vak'a sayýsý, 459,68 olarak
hesaplandý. Tabloyu deðerlendiren
Ordu Üniversitesi Týp Fakültesi Aile
Hekimliði Anabilim Dalý Baþkaný
Prof. Dr. Özgür Enginyurt, korona

virüsün baþlangýcýndan itibaren aile
hekimliði hastalanmamak ve mevcut hastalýklardan korunmak için
olan uzmanlýk alaný olduðunu, bu
anlamda vatandaþlarý bilgilendirmeye çalýþtýklarýný söyledi. Ordu ilinin aþýlamada Karadeniz Bölgesi'nde birinci sýrada olduðunu ancak vak'a artýþýnda da üst seviyelerde olduðunu kaydeden Enginyurt, "Türkiye'de de vak'a sayýlarý
artýyor ve maalesef 30 binli rakamlarda durmakta. Bunun nedeni artýk
vatandaþlarýn býkmýþ olmasýndan
kaynaklanýyor, bizim söylemlerimizden de insanlar býktý. Artýk maske,
mesafe ve hijyen konularýndan bunaldýlar, bu çok normal bir þey. Yapmamýz gereken artýk tamamen aþý,
aþý karþýtlarýna inanmamalarý gerekiyor" dedi.

"AÞI OLMAYANLARIN
HÝÇBÝR ÞEKÝLDE
ÇALIÞMALARINA ÝZÝN
VERÝLMEMESÝ GEREKÝYOR"
"Devletimizin burada yapmasý
gereken artýk aþýsýz olanlarýn özelde veya devlette hiçbir þekilde çalýþmasýna izin verilmemesi gerekiyor, ücretsiz izne ayrýlmasý gerekiyor" diyen Enginyurt, "Demokratik
bir ülkede yaþýyoruz, bu geriye kalan demokratik hayatlarýný evde geçirsinler. Çünkü aþýlý olup da kurallara uyan vatandaþlarý hasta etmekteler, virüsü çoðaltmaktalar. O
yüzden aþýsýzlarýn devlet kurumlarýndan, özel kurumlardan yararlanmalarýna izin verilmemeleri, buna
hastaneler de dahil olmak üzere.
Artýk bu kadar katý kararlar alýnmasý gerekiyor. Bu kararlar alýnmadýðý

Özgür Enginyurt

takdirde aþýsýz kiþiler virüsün çoðalmasýna yardýmcý olarak bu pandeminin bitmesini engelliyor. Bu yüzden muhakkak ücretsiz izin ve kurumlara giriþlere yasak getirilmeli"
þeklinde konuþtu.
(ÝHA)
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Vatandaþtan belediyeye

‘HiZMET' TEÞEKKÜRÜ
Çorum Belediyesinin þehrin çeþitli
noktalarýnda altyapý ve üstyapý çalýþmalarýný sürdürüyor. Vatandaþlar da belediyeye teþekkür etti.
2021 yýlýnýn altyapý ve asfalt sezonun baþlamasýyla birlikte Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, "Bozuk
yollardan, týkanan yaðmur suyu ve kanalizasyonlardan dolayý hemþehrilerimizin en ufak bir maðduriyet yaþamasýna gönlümüz razý gelmez" diyerek altyapý ve yol çalýþmalarýnda þehir genelinde bir çalýþma baþlatmýþtý.
Buharaevler Caddesi'nde gerçekleþtirilen altyapý yenileme ve asfalt serim
çalýþmasý için vatandaþlar belediyeye
teþekkür etti.
Buharaevler Caddesi esnafýndan
Derviþ Gülen, daha önce yollarýn bozuk

olmasýndan kaynaklý çeþitli sýkýntýlar yaþadýklarýný dile getirerek, "Araçlar düzenli bir þekilde park edemiyordu. Yenileme iþlemi sonrasý çok güzel oldu. Buharaevler Caddesi esnafý olarak yapýlan
hizmetten çok memnunuz. Belediyemize teþekkür ediyoruz" diye konuþtu.
"CADDE SU BÝRÝKÝNTÝLERÝNDEN
KURTULACAK"
Cadde esnafýndan Ýzzet Þahin ise
önceden yaðmur yaðdýðý zaman Buharaevler Caddesinde su birikintileri oluþtuðunu söyleyerek, "Su birikintilerinden
dolayý araçlar ve yayalar sýkýntý çekiyordu. Burada yapýlan iþe þahit olduk.
Caddemizin altyapýsý tamamen deðiþti,
asfaltý yenilendi. Çalýþmalar bittiði zaman bu sorunlarýn çözüleceðini düþü-

nüyoruz" dedi.
Sadece asfalt ve yol yapýlmadýðýný,
yapýlan park ve bahçelerle Çorum'un
daha güzel bir yer haline geldiðini belirten mahalle sakinlerinden Elif Gürel,
"Çok güzel oldu, çok memnunuz. Parklarý yaptýðý için, Çorum'u güzelleþtirdiði
için çok teþekkür ederim baþkanýma.
Çorum'umuz çok güzel oldu" diye konuþtu.
Bölgede esnaflýk yapan Mustafa
Bayrak isimli vatandaþ da çalýþmalarýn
özellikle bölge halký için önem arz ettiðini söyleyerek, "Çok güzel ve yerinde bir
çalýþma oldu. Kýsa sürede de tamamlandý. Belediye Baþkanýmýz da iki, üç
kez gelip çalýþmalarý yerinde inceledi,
esnafla sohbet edip hatýrýný sordu" þeklinde konuþtu.
(Haber Merkezi)

Þenyurt Caddesinde
çalýþmalar tamamlandý
Çorum Belediyesi tarafýndan
Þenyurt Caddesi'nde yürütülen
altyapý yenileme ve asfalt yenileme çalýþmalarýný tamamlandý.
Bahçelievler Mahallesi Þenyurt Caddesi sakinleri ve cadde
esnafý, altyapý yenileme, asfalt
yenileme ve kaldýrým çalýþmalarý
nedeniyle Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn'a teþekkürlerini iletti. Þenyurt Caddesi esnafýndan Ýlker Þimþek, yapýlan çalýþmalardan duyduðu memnuniyeti
ifade ederek. "Belediye Baþkanýmýza çok teþekkür ediyoruz. Bundan önce toz topraktan geçilmiyordu burada. Þuanda çok güzel
bir asfalta kavuþtuk. Hizmetlerinden dolayý Belediye Baþkanýmýza
teþekkür ediyorum. Hizmetlerinin
devamýný bekliyoruz" dedi.
"ESKÝSÝNDEN
DAHA ÝYÝ OLDU"
Bölge sakinlerinden Naciye

Teyze de yol çalýþmalarýndan
duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Yolumuz çok güzel oldu.
Belediyemiz yolu yenileyerek eskisinden daha iyi hale getirdi.
Belediyemize, Belediye Baþkanýmýza teþekkür ediyorum. Her
birinin gözlerinden öpüyorum"
diye konuþtu.
Þenyurt Caddesi esnafýndan
Adnan Selçuk da Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn
kendilerine bu bölgenin yenilenmesi için söz verdiðini ve sözünde durduðunu belirterek, "Sayýn
Baþkanýmýza çok teþekkür ederiz. Bizleri kýrmadý ve sözünü yerine getirdi. Baþkanýmýzdan asfalt istedik, alt yapýnýn yenilenmesini istedik, kaldýrýmlarýn yenilenmesini istedik ve baþkanýmýz sözünde durarak hepsini yerine getirdi. Belediyemize ve baþkanýmýza teþekkür ediyorum" diye konuþtu. (Mahmut Emin Söylemez)

Derviþ Gülen

Elif Gürel

Ýzzet Þahin

Mustafa Bayrak

Kayabaþý: Yalanlar deðil
hakikat kazanacak

Yusuf Ahlatcý

Ahlatcý: Muhtarlar,
devletin gören gözü,
iþiten kulaðýdýr
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, "19 Ekim Muhtarlar Günü" münasebetiyle bir mesaj yayýmladý.
Ahlatcý, "Türk Ýdare Sisteminin en köklü mihenk taþlarýndan birisi olan, yerel demokrasimizin ilk halkasýný oluþturan muhtarlýk müessesesi, devletimizin vatandaþa
dokunan en sýcak eli ve ilk kapýsý konumundadýr. Muhtarlarýmýz, bizlerle birlikte
mahallelerimizin ve köylerimizin geliþimi
ve deðiþimi konusunda iþbirliði içerisinde
hareket ederek, hizmetlerin etkin ve hýzlý
þekilde halkýmýza ulaþtýrýlmasýna noktasýnda üstlendikleri sorumlulukla, Cumhurbaþkanýmýz ve Genel Baþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn da ifade ettiði gibi
"devletimizin gören gözü, iþiten kulaðý"
olarak halkýmýzla kamu arasýnda köprü vazifesi görmekteler. Yine belirtmek isterim
ki; muhtarlarýmýz seçildikleri köy ve mahallelerde vatandaþlarýmýzýn ihtiyaç ve talepleri doðrultusunda yapýlacak olan kamu
hizmetlerinin en verimli þekilde yerine getirilmesi için büyük bir özveriyle görev yapmaktadýr" dedi.
Ülkemizin, hedeflerine birlik ve beraberlik içerisinde ulaþabilmesi için mahalleden
köylere kadar devletin tüm birimlerinin
uyum ve iþbirliðiyle hareket ettiklerini; muhtarlarýn bu istikamette halkýn içinden gelen
kiþiler olarak da katký saðladýklarýný belirten
Yusuf Ahlatcý; "Bu vesile ile hem milleti,
hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten, Çorumlu muhtarlarýmýz baþta olmak
üzere tüm mahalle ve köy muhtarlarýmýzýn
19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, hayýrlý ve baþarýlý görevler diliyorum" ifadesini
kullandý.
(Haber Merkezi)

Türkiye Gençlik Vakfý Çorum Teþkilatý, son
günlerde vakfa yönelik kamuoyuna sunulan iddialara tepki gösterdi.
TÜGVA'lý gençler, sabah namazýnda Ulu Camii'de buluþtu. Cami avlusunda basýn açýklamasý yapan TÜGVA Çorum Þube Baþkaný Enes
Kayabaþý, Ýstanbul Büükþehir Belediyesi'nin
Adalar'da TÜGVA'nýn kiraladýðý gençlik merkezinin sözleþmesini hukuksuzca feshettiðini, akabinde yine zabýtalar tarafýndan binanýn iþgal edilerek vakfa ait eþyalarýn gasp, arkadaþlarýnýn ise
darp edildiðini iddia ederek, yaþanan geliþmelere tepki gösterdi. Kayabaþý, açýklamasýnda þu
ifadelere yer verdi:
"Türkiye Gençlik Vakfý Ýstanbul Þehir Hatlarý
Tic. AÞ arasýnda Ýstanbul Adalar Gençlik merkezimiz için 2018 yýlýnda 10 yýllýk kira sözleþmesi imzalanmýþ, günümüz ÝBB yönetimi sözleþmeyi, hukuksuzca tek taraflý feshetmiþtir.
Akabinde, hukuksuzca binamýzý iþgal etmiþ, zabýtalar vakfa ait olan eþyalarýmýzý gasp etmiþ,
arkadaþlarýmýz darp edilmiþtir.
Altýný çizerek belirtelim ki, býrakýn tahliye kararýný TÜGVA'ya açýlmýþ hiçbir tahliye davasý
bulunmamaktadýr. Gelinen son süreçte, yasal
mercilerin vakfýmýzý haklý bulmasýyla birlikte organize bir þekilde iftira ve linç kampanyasý baþlatýlmýþtýr.
Sosyal medyada, yurt dýþýnda desteklenen
etki ajaný olan bazý kiþiler tarafýndan sahte ve
asýlsýz belgeler servis edilmiþ, troll hesaplar ve
fondaþ medyanýn desteðiyle gündeme taþýnmýþtýr.
Yetmemiþ gibi bir siyasi partinin genel baþkaný tarafýndan vakfýmýza ve gençlerimize küfür
edilmiþtir. Bu küfürü sahibine iade ediyoruz.
Hiçbir tehdidinden de korkmuyoruz.
Tek gayesi, ülkemizin bugünü ve geleceði
için çalýþmak ve üretmek olan, binlerce yýllýk va-

kýf geleneðine sadýk olan güzide teþkilatýmýzý
yýpratmak olan bu operasyon, bizi daha da güçlendirecek ve birlik beraberliðimizi pekiþtirmekten baþka hiçbir iþe yaramayacaktýr.
Gerçekleþtirdiðimiz Kuran-ý Kerim ve siyer
eðitimlerini, kültür, sanat, spor projelerimizi gölgelemek, gençlerimiz için çalýþan gönüllü kardeþlerimizin þevkini kýrmak, bu topraklarýn kültüründen mayalanmýþ gençlerin yetiþmesine
ket vurmak için çabalayanlar, þimdiye kadar olduðu gibi bundan sonra da hüsrana uðrayacaktýr ve yenilecekler.
Bilinmelidir ki ülkemizin ve milletimizin, milli
manevi deðerlerine sahip çýkan bir neslin yetiþmesi için, yürüttüðümüz tüm gençlik faaliyetlerimize devam ediyoruz.!
Bir yerlerden elde ettikleri yalan yanlýþ bilgilerle tamamen masa baþýnda hazýrlanmýþ asýlsýz ve sahte belgelerle sözde gazetecilerin,
yurtdýþýnda kaçak yaþayan etki ajanlarýnýn, kimlerin fonladýðý bilinen medya þirketlerinin bu
sahte ve asýlsýz dosyalarla sosyal medya üzerinden oluþturmaya çalýþtýklarý algýlara, tüm þeffaflýðýmýzla yaptýðýmýz açýklamalarýn dahi çarpýtýlmasýna ve manipülasyonlara karþý vakur ve
erdemli duruþumuzu koruyor hakkýmýzdaki yalan ve iftira kampanyasýna karþý hukuksal tüm
giriþimleri yapýyoruz; tüm motivasyon ve enerjimizle gençliðimize hizmet etme yolunda durmaksýzýn yürüyoruz. Ülkemizin 81 ilinde gönüllümüzle birlik ve beraberlik içerisinde her geçen
gün daha da büyüyoruz.
Ne buyuruyor Efendimiz (s.a.v) : Haksýzlýk
karþýsýnda susan, dilsiz þeytandýr. Asla boyun
eðmeyeceðiz. Çünkü biz TÜGVA'yýz. Yani Türkiye Gençlik Vakfýyýz, Türkiye'nin gençlik vakfýyýz.
Unutmayýn yalanlarlar deðil hakikat kazanacak.
Provokasyon deðil, itidal kazanacak. Hep dedik,
yine diyoruz; yaþasýn hakikat." (Haber Merkezi)

Ahmet Sami Ceylan

'Muhtarlar, demokrasinin
vazgeçilmez unsurudur'
AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan "19 Ekim Muhtarlar Günü" vesilesiyle bir mesaj yayýmladý. 1829 yýlýndan bugüne faaliyetlerini sürdüren muhtarlýk müessesesinin, demokrasimizin, kültürümüzün ve toplumsal yaþantýmýzýn olmazsa olmazý ve en önemli mihenk taþlarýndan birisi olduðunu ifade
eden Ahmet Sami Ceylan; "Ülkemizde
2015 yýlýndan itibaren 19 Ekim tarihi Muhtarlar Günü olarak kutlanmaktadýr. Yürüttükleri pek çok görevlerinin yanýnda, vatandaþlarýmýzýn ihtiyaç ve taleplerini devletimizin kurumlarý nezdinde takip etmek,
iletmek gibi bir kamu görevini yerine getiren muhtarlarýmýz, köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarýyla olan iliþkilerinde
de önemli bir rol oynamakta, hem devletimizi hem de vatandaþlarýmýzý temsil ederek büyük bir sorumluluk, gayret ve özveriyle hizmet ifa etmektedirler" dedi.
Ceylan; "Deðerli muhtarlarýmýzýn vatandaþlarýmýza hizmet noktasýnda bizlere
ulaþtýracaklarý ihtiyaç ve beklentileri önemsiyor, vatandaþlarýmýza sunulan kamu hizmetlerinin etkin, verimli, aksamadan, birlikte hareket ederek, uyum ve iþbirliði içerisinde yürütülmesine büyük özen gösteriyoruz. Demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarýndan olan Çorum merkez, ilçe ve
köylerimizde birlikte mesai yaptýðýmýz kýymetli muhtarlarýmýzýn "19 Ekim Muhtarlar
Gününü" en kalbi duygularýmla kutluyor,
çalýþmalarýnda kolaylýklar, baþarýlar ve
esenlikler diliyorum" dedi. (Haber Merkezi)
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MUHALEFET iLE iKTiDAR VEKiLLERi
Muhtarlar buluþmasý AK Parti ile CHP
TATLI TATLI ATIÞTI milletvekillerinin atýþmasýna sahne oldu
Çorum'da Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen istiþare toplantýsý, AK Parti ile CHP milletvekillerinin þakayla karýþýk atýþmasýna sahne oldu.
HABERÝ
Çorum Valiliði tarafýndan Vali
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU Mustafa Çiftçi'nin ev sahipliðinde
OKUTUN
Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen istiþare toplantýsý gerçekleþtirildi. AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi
Ahmet Sami Ceylan ile CHP Milletvekili Av. Tufan Köse birer konuþma yaptý.
CHP'LÝ VEKÝL: SÝGORTANIZ
YATMIYOR DÝYE BÝLÝYORUM
Toplantýda CHP Milletvekili Av. Tufan Köse,
"Sosyal sosyal güvenlik anlamýnda ödemeler
sizin cebinizden çýkýyor diye biliyorum" dedi.
Köse, "Bugüne kadar çok güzel þeyler yapýldý.

ruz. Muhtarlarýmýz Belediye Meclisinde daha
etkin temsil edilsin istiyoruz" diye konuþtu.

Ahmet Sami Ceylan

Silah ruhsatlarýyla ilgili sorun çözüldü. Maaþlar
belirli bir seviyeye getirildi ama sosyal güvenlik
anlamýnda ödemeler sizin cebinizden çýkýyor
diye biliyorum. Bizim öncelikli vaadimiz þu ba-

Tufan Köse

ðýmsýz muhtarlýk kanunu çýksýn istiyoruz. Buna
iliþkin bir düzenlememiz var. Muhtarlýklarýn ayrý bütçeleri olsun diyoruz. Yapýlacak sosyal yardýmlarýn mutlaka muhtarlýklardan geçsin istiyo-

"ÖZEL ÝDAREDEN HEPÝNÝZÝN
SÝGORTASI YATIYOR"
Bu sözlerin üzerine AK Parti Milletvekili ve
MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Köse'nin yanýldýðýný belirterek, "Biraz önce Tufan beyin
herhalde bir bilgi eksikliði oldu. Benim bildiðim
muhtarlarýmýzýn sosyal güvenceleri devletimiz
tarafýndan yatýyor. Özel Ýdareden sizin adýna
hepinizin sigortasý yatýyor. Onu bir düzeltelim.
Orada sayýn vekilin bir bilgi kargaþalýðý oldu"
diye konuþtu.
"MUHALEFET BAZEN BÖYLE YAPIYOR"
Ceylan, "Muhalefet bazen böyle yapýyor. Onlarý da seviyoruz. Ona da bir alkýþ alalým" diyerek
þaka yapmayý da ihmal etmedi. (Furkan Kalkan)

MUHTARLAR iSTiÞARE
TOPLANTISINDA BiR ARAYA GELDi
HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

ÇORUM'DAKÝ MAHALLE VE KÖY
MUHTARLARI, DEVLET YÖNETÝCÝLERÝYLE
YEMEKLÝ TOPLANTIDA BULUÞTU

Çorum Valiliði, Muhtarlar
Günü nedeniyle merkez ve mahalle muhtarlarýyla istiþare toplantýsý düzenledi.
Muhtarlar Günü münasebetiyle kentteki bir otelde gerçekleþtirilen toplantýya, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekilleri
Ahmet Sami Ceylan, Oðuzhan
Kaya ve Erol Kavuncu, CHP
Milletvekili Tufan Köse, Çorum
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, AK Parti Ýl Baþkaný
Av. Yusuf Ahlatcý, CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, MHP Ýl
Baþkaný Agah Karapýçak, ÝYÝ
Parti Ýl Baþkaný Bekir Özsaçmacý, Ýl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Ýl Jandarma Komutaný Albay Ýlhan Uzunoðlu, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn

Vali Mustafa Çiftçi

temsilcileri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, mahalle
ve köy muhtarlarý katýldý.
Toplantýda bir konuþma yapan Çorum Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, "Çorumlunun yaptýðýný herkes ya-

Oðuzhan Kaya

pamaz' ifadesinin karþýlýðý burada. Tüm vekillerimiz, tüm siyasi
partilerimiz, tüm muhtarlarýmýz,
gönlü bu topraklar için atan herkes burada. Çok güzel bir tablo"
dedi. Daha sonra kürsüye çýkan
CHP Milletvekili Av. Tufan Köse,

Erol Kavuncu

partisinin muhtarlar için verdiði
vaatlerden bahsetti.
"DEVLET ÝLE MÝLLET
ARASINDA KÖPRÜ
KURUYORSUNUZ"
AK Parti Milletvekili Erol Ka-

Halil Ýbrahim Aþgýn

vuncu da "Demokrasi kültürümüzde muhtarlýk kurumu yönetim sistemimizin ilk basamaðýdýr.
19 Ekim 1829'dan bugüne tam
192 yýllýk bir siyasi tecrübeye sahip olan muhtarlarýmýz, vatanýmýzýn her bir karýþýna hizmetlerin
oluþturulmasý için milletle devletle arasýnda bað kurmak, köprü
kurmak gibi onurlu bir görevi yapýyor" ifadelerini kullandý.
"MUHTAR
SEÇÝLMEK ZOR ÝÞ"
Daha sonra konuþan AK
Parti Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oðuzhan
Kaya ise muhtar seçilmenin zor
bir iþ olduðunu vurgulayarak,
"Biz siyaseten aday oluyoruz.
Ama sizler þahýslarýnýzdan oy
alýyorsunuz. Muhtara oy verenler AK Parti için CHP için veya
MHP için oy vermiyor, þahsý
için oy veriyor. Muhtar seçilmek
zor bir iþ. Muhtar seçilen aðabeylerimiz zor bir iþi baþarýyorlar" diye konuþtu.

ÇÝFTÇÝ:
MUHTARLIKLARIMIZ
EN KÖKLÜ TEÞKÝLATIN
MENSUPLARIDIR
Son konuþmayý Çorum Valisi Mustafa Çiftçi yaptý. Muhtarlarýn tarihi ve köklü bir teþkilatýn
mensuplarý olduðunu belirten
Vali Mustafa Çiftçi, ilk muhtarlýk
teþkilatýnýn Osmanlý Ýmparatorluðu döneminde 1829 yýlýnda
Ýstanbul'da kadýlýklara baðlý
oluþturulduðunu, ilk muhtarlýklarýn atama ile göreve gelerek
kadýlara baðlý görev yaptýðýný
söyledi.
1833 yýlýnda Kastamonu'ya
baðlý Taþköprü'de ilk muhtarlýk
teþkilatýnýn oluþturulduðunu
hatýrlatan Vali Çiftçi, "Ardýndan
Osmanlýnýn tüm vilayetlerinde
muhtarlýk teþkilatý oluþturuluyor. Bizim ilk seçimlerimiz mahalli seçimlerdir. Taþra teþkilatýnda muhtarlarý belirlemek için
ilk Mahalli idareler Seçimleri
yapýlýyor. Demokrasi tecrübemiz genel seçimlerden ziyade
mahalli seçimlerle baþlýyor. Dolaysýyla muhtarlarýmýz, muhtarlýklarýmýz en köklü teþkilatýn
mensuplarýdýr. Bugün gelinen
noktada muhtarlarýmýz devlet
ile vatandaþ arasýnda köprü
görevi görüyor. Vatandaþlarýn
taleplerini kamu kurumlarýna
iletiyorlar. Vatandaþýn derdi sýkýntýsý olduðunda ilk önce muhtarlarýmýzý buluyor" dedi.
Konuþmalarýn ardýndan yemek ikram edildi.
(Furkan Kalkan)

Çorum Valiliðinden emekli olanlara veda yemeði
Çorum Valiliði Ýdare ve Denetim Müdürlüðü personeli Muammer Aksoy ve Ýl Yazý Ýþleri
Müdürlüðü personeli Recep Yazar, 15 Eylül 2021 tarihi itibariyle emekli oldu.
Aksoy ve Yazar'ýn emekli olmasý nedeniyle Havuzbaþý Cafe
Restaurantta veda yemeði düzenlendi. Veda yemeðine çok
sayýda Valilik personeli katýldý.
Veda yemeðinin ardýndan
Valilik Ýl Yazý Ýþleri Müdürlüðünde uzun yýllar çalýþan Recep
Yazar'ýn hatýra plaketi Valilik
Hukuk Ýþleri Þube Müdürü
Ramazan Yalçýn tarafýndan,
hediyesi ise Valilik Ýl Yazý Ýþleri
Müdürlüðünden 2017 yýlýnda 37
yýl çalýþmanýn ardýndan emekli
olan Ýl Yazý Ýþleri Müdürlüðü

þefi Osman Günay tarafýndan
takdim edildi.
Osman Günay, yaptýðý konuþmada koltuklarýn gelip geçici olduðu, kalýcý olanýn doðru iþler ve iyilik olduðu vurguladý.
Valilik Ýdare ve Denetim Müdürlüðünde 37 yýllýk çalýþmanýn
ardýndan emekli olan Muammer
Aksoy'un hatýra plaketini Ýdare
ve Denetim Müdürü Çetin Çalýk,
hediyesini ise Valilik Ýl Yazý Ýþleri
Müdürlüðünde Þef olarak görev
yapmakta iken 2001 yýlýnda
emekli olan Halil Aðýn verdi.
Halil Aðýn, konuþmasýnda
birlik beraberliðin önemine dikkat çekerken, bir ve beraber
olunduðunda kimsenin bizleri
bölemeyeceðini söyledi.
(Haber Merkezi)
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Geleceðin yazýlýmcýlarý yetiþiyor
Çorum Mucitler Derneðince Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn hibe desteðiyle hayata geçirilen "Gençlerle Kodluyoruz" projesi kapsamýnda, gelecekte siber
güvenlik uzmaný, oyun ve mobil uygulama geliþtiriciliði mesleklerini seçebilecek yaklaþýk 60 öðrenciye
yazýlým ve kodlama eðitimi veriliyor.
Gençlerin yazýlým teknolojilerine ilgisini çekmek
ve bu sayede Türkiye'nin yazýlým gücünü artýrmak
amacýyla 2018 yýlýnda kurulan Çorum Mucitler Derneði, bu amaçla "Gençlerle Kodluyoruz" projesini
hayata geçirdi.
Gençlik ve Spor Bakanlýðýndan Gençlik Projeleri
Destek Programý kapsamýnda 88 bin lira hibe desteði alan projeye katýlacak öðrenciler, kentteki okullarda düzenlenen seminerlerle belirlendi.
Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi (HÝTÝTSEM) bilgisayar laboratuvarýnda baþlayan eðitimde
yaklaþýk 60 öðrenciye siber güvenlik, oyun geliþtiriciliði, üç boyutlu modelleme, mobil uygulama geliþtiriciliði eðitimleri veriliyor.
Çorum Mucitler Derneði Baþkaný Ýbrahim Þahin,
yazýlým alanýnda kariyer yapmak isteyen ortaokul ve
lise öðrencilerine yönelik projenin baþarýyla devam
ettiðini söyledi.
Geleceðin yazýlýmcýlarýný yetiþtirmeye çalýþtýklarýný
ifade eden Þahin, "Þu an siber güvenlik derslerimizi
bitirdik, üç boyutlu modelleme, oyun geliþtirme, mobil
uygulama derslerimize devam edeceðiz. Proje sonunda baþarýlý öðrencilerle birlikte takýmlar kurarak,
edindikleri bilgiler ýþýðýnda çalýþmalar yürüteceðiz.
Buradan edindikleri bilgilerle gelecekte meslek hayatýna atýlmalarýný desteklemeyi hedefliyoruz." dedi.
Eðitimde özellikle siber güvenlik derslerine yoðunlaþtýklarýna dikkati çeken Þahin, þunlarý kaydetti:
"Hemen hepimizin sahip olduðu akýllý cihazlarý
saðlýklý þekilde kullanmak önemli çünkü hepimizin kiþisel verileri, önemli verileri bu cihazlarda olabilir.
Bunlarý korumak da önemli. Özellikle siber güvenlik
derslerinin amacý veriyi koruma.
Gençlere veri hýrsýzlýðýna karþý alýnabilecek tedbirleri öðretiyoruz. Bunlarý öðrenmeleriyle birlikte
kendi çevrelerine de bilgileri aktararak daha geniþ
kitlelerin siber güvenlik konusunda aydýnlanmasýný
saðlayacaðýmýzý düþünüyoruz. Ayrýca gelecekte
akademik hayatlarýnda mesleki geliþimlerine destek
olmayý hedefliyoruz."
(Haber Merkezi)

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:24
06:48
12:30
15:31
18:02
19:21

TARiHTE BUGÜN
1934- Mübadele Komisyonu görevini tamamladý. Anadolu ve Trakya Rumlarý ile Yunanistan Müslümanlarýnýn mübadelesini düzenlemekle görevli Komisyon 7 Ekim 1923'de
kurulmuþtu.
1934- Turhal Þeker Fabrikasý açýldý.
1945- Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi açýldý.
1949- Fahrettin Kerim Gökay, Ýstanbul valiliði ve belediye baþkanlýðý görevine atandý.
1960-6-7 Eylül Olaylarý ile ilgili dava baþladý.
1962- TBMM'de, Toplantý ve Gösteri Yürüyüþleri Kanunu kabul edildi.
1982- Milli Güvenlik Konseyinin son þeklini
verdiði anayasa metni açýklandý. Geçici maddelerle eski parti yöneticilerine 10 yýl siyaset
yasaðý getiriliyor, anayasanýn kabulüyle birlikte Kenan Evren cumhurbaþkaný oluyor.
1995- Avrupa Parlamentosu Yeþiller sözcüsü Claudia Roth, Devlet Bakaný Ayvaz Gökdemir aleyhine 3 milyar liralýk manevi tazminat
davasý açtý.
2011- Ekim 2011 Çukurca saldýrýsý gerçekleþti. 8 ayrý yerde eþzamanlý olarak PKK tarafýndan düzenlenen saldýrý sonucu 24 asker þehit oldu.
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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

YEDAÞ, AR-GE projeleri
ile sektöre yenilik katýyor
YEDAÞ, düzenlediði AR-GE
proje yarýþmalarý ile iþ saðlýðý ve
güvenliði kalitesinin artýrýlmasý ve
verimlilik saðlanmasýna yönelik
çalýþmalarýyla sektöründe dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Her yýl geleneksel olarak düzenlenen ve üst yönetim tarafýndan yapýlan deðerlendirmede birinci, 'Yüksek Gerilim Hatlarýnda
Buz Yükü Dökme Cihazý Projesi'
ikinci, 'Uzaktan Ölçüm Aparatý
Projesi' üçüncü ise 'Beton Direklerde Katodik Koruma Projesi' oldu. AR-GE Proje Yarýþmasý'nda
dereceye giren projeler Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'na
(EPDK) sunulacaðý öðrenildi.
AR-GE BÝR KÜLTÜR
HALÝNE GELDÝ
Samsun, Ordu, Çorum,
Amasya ve Sinop illerinde tüketicilere kaliteli ve kesintisiz elektrik
daðýtým hizmeti sunmayý amaçlayan Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. (YEDAÞ), kurumsal ve
operasyonel mükemmellik alanýnda uyguladýðý rol model yönetim modeli ile sektöründe ve
uluslararasý arenada farkýndalýk
yaratýyor. Ýnovatif buluþlarýna,
þirket Ar-Ge ofisinde hayat veren
YEDAÞ, iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði bilincinin geliþtirilmesine ve
mesleki kazalarýn önlemesi için
farkýndalýðýn artmasýna yönelik

geliþtirdiði projeler ile dikkatleri
üstüne çekiyor.
"BAÞARIYA ODAKLI
BÝR ÞÝRKETÝZ"
YEDAÞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Sürdürülebilir
baþarýnýn sýrrýný AR-GE çalýþmalarýna verdiðimiz öneme baðlýyoruz. Rekabetçi koþullarda baþarýnýn devamlýlýðý, yenilikçi düþünce, deðiþim-geliþim ve yeni teknolojiye sahip olmaktan geçmektedir. Bu sürecin anahtarý ise ARGE çalýþmalarýna verdiðiniz
önemdir" dedi.
Genel Müdür Bora, "YEDAÞ
olarak, kaliteli ve kesintisiz elek-

trik enerjisi sunmak ve müþteri
memnuniyetini en üst düzeyde
tutmak istiyoruz. Ýnovasyon hedefli projelerimizi hayata geçirerek, teknolojik yatýrýmlarýmýzý
'inovasyon' baþlýðý altýnda gerçekleþtiriyoruz. YEDAÞ, tüm
paydaþlarýyla birlikte, yön birliði
içerisinde ortak sinerji oluþturarak, müþteri memnuniyeti odaklý
bir yönetim modeli sergileyerek
AR-GE çalýþmalarýna da yatýrým
yapmaktadýr" þeklinde konuþtu.
Dereceye giren proje sahiplerine ödüllerini takdim eden Genel Müdür Bora, AR-GE ekibini
kutlayarak baþarýlarýnýn devamýný diledi.
(ÝHA)

CEVÝZ -1Bazý bitkileri sürekli tüketiriz. Fakat
faydalarý ve þifalarý nelerdir onu bilmeyiz. Çok çeþitli kuruyemiþ türleri, fýndýk,ceviz, fýstýk ve daha birçok abur
cubur gibi yediðimiz yiyecek aslýnda
vücudumuza fayda saðlayan yiyecekler arasýndadýr. Bu tip yiyecekler aslýnda günlük hayatýmýzda çokça tüketiriz.
Akþamlarý misafirler geldiðinde çay ile
birlikte kuruyemiþ ikram edilir. Tabii bu
yiyecekler çay ve muhabbet ile birlikte
afiyetle tüketilirken, bir yandan da saðlýk için birçok fayda ve yarar saðlar. Bu
leziz yiyecekler hastalýklardan korunmaya ve þifa bulmaya yardým eder.
Tüm bu kuruyemiþ diye adlandýrdýðýmýz yiyeceklerin içinde yer alan ceviz
faydalarý da saymakla bitmez. Bu þifalý yiyecek vücut için birçok fayda ve yarar saðlar. Bizi hastalýklardan korur ve
þifa bulmamýza yardým eder. Peki, bu
þifalý yiyeceðin faydalarý nelerdir, saðlýk açýsýndan ne gibi yararlarý vardýr?
CEVÝZ FAYDALARI NELERDÝR?
- Sert kabuklu bir yemiþ olan ceviz
bitkisinin latince adý juglans regia'dýr.
- Avrupa ve Asya'da çok fazla bilinen ve kullanýlan bir meyvedir.
- Yüksek miktarda omega 4 ve
omega 6 içerir. Ayrýca yüksek oranda
çinko ve potasyum da bulundurur.
- Vücudun savunma mekanizmasýný güçlendirir. Baðýþýklýk sistemini de
güçlendirerek kolay hastalanmaktan
korunmayý saðlar. Zindelik verir.
- Erken yaþlanmak istemiyor musunuz? Kýrýþýklýklarýn ve vücudunuzdaki
çizgilerin oluþmasýndan mý korkuyorsunuz? Ýþte o zaman bu þifalý meyveyi
bolca tüketmelisiniz. Bu kabuklu yemiþ
sayesinde erken yaþlanmayý geciktireceksiniz.
- Vücutta açýlan yaralarýn daha çabuk, daha hýzlý iyileþmesine yardým eder.
- Kemik ve diþlerin yapýsýnýn güçlenmesine yardým eder.
- Böbreklere fayda saðlar.
- Çocuklarýn geliþimi için de oldukça faydalý bir meyvedir. Çocuklarýn da
mutlaka tüketmesi gereklidir.
- Kalp hastalýklarýna yakalanma riskini büyük ölçüde engeller. Kalp ile
dosttur. Kalp kaslarýný güçlendirir ve
kalp atýþýný düzenler.
- Özellikle Çin'de bu þifalý meyve
bolca tüketilir ve saðlýk açýsýndan faydalarý bilinir.
- Damarlarýn týkanmasýný, damar týkanýklýðýný engeller.
- E vitamini ve selenyum açýsýnda
oldukça zengin bir meyvedir. Önemli
bir antioksidandýr.
- Akciðer hastalýklarýna karþý savunma mekanizmasýný güçlendirmesi
de ceviz faydalarý arasýndadýr.
- Yüksek oranda B6 vitamini içerir.
B6 vitamini sayesinde kýrmýzý kan hücrelerinin oluþumuna yardým eder.
- Meme kanserini önlemeye yardým
eder.
- Son yapýlan araþtýrmalara göre bu
þifalý meyve meme kanseri dýþýnda
prostat kanserine karþý da koruma
saðlar. Günde bir avuç tüketerek prostat kanserine karþý da korunabilirsiniz.
Bu kanser türüne yakalanmýþ olunsa
bile, bu meyveden günde bir avuç tüketilmesi kanserli hücrelerin büyümesini engellemeye yardým eder.
- Göðüs kanseri ve kalýn baðýrsak
kanseri gibi kanser türlerine de yakalanmayý önler.
- Herkesin bildiði gibi ceviz kabuðu
kýrýldýktan sonra içindeki þekli beyni
andýrýr. Beyin þeklini andýrmasý belkide
tesadüf deðildir. Bu þifalý bitki aslýnda
beyne oldukça faydalýdýr. Hafýzayý
güçlendirir, alzheimer hastalýðýna yakalanma riskini azaltýr.
- Kolesterolü düþürmeye yardým
eder.
- Dolaþým ve sinir sistemine fayda
saðlar.
- Uyku düzensizliðini engeller. Uyuyamayan kiþilerdeki uyku düzensizliðini önler.
- Osteoporoz yani kemik erimesini
engellemesi de faydalarý arasýndadýr.
- Konsantrasyon eksikliðini engeller, konsantrasyonun artmasýna yardým eder.
- Depresyona iyi gelir.
- Fiziksel yorgunluðu engeller.
- Menopoz sýrasýnda da büyük fayda saðlar. Özellikle menopoz dönemindeki kadýnlar bu meyveyi bolca tüketmelidir.
- Diyabet yani þeker hastalýðýný önlemeye yardým eder.
- Mideye fayda saðlar. Mide gazlarýný giderir.
- Baðýrsaklarý rahatlatýr ve baðýrsaklara iyi gelir.
- Soðuk algýnlýðýný giderir, kýþ hastalýklarýna yakalanmayý engeller. Grip,
nezle gibi kýþ hastalýklarýnýn iyileþmesine yardým eder.
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Çorum FK ilk 5'te
Kýrmýzý-Siyahlýlar rakiplerinin puan kaybettiði ligin 8'inci haftasýnda sahasýnda yenilgisiz
Bayburt Özel Ýdarespor'u yenerek puanýný 15'e
yükselti ve Play-Off potasýnda yerini aldý. Çorum FK sekiz hafta sonunda dört galibiyet, üç
beraberlik ve bir maðlubiyet alýrken 10 gol atýp
kalesinde dört gol gördü. Çorum FK cumartesi
günü sahasýnda deplasmanlarda puan alamayan Sarýyer'i konuk ettikten sonra 27 Ekim Çarþamba günü ise Türkiye Kupasýnda 3'üncü lig
ekiplerinden Arnavutköy Belediyespor ile karþýlaþacak.
(Abdulkadir Söylemez)

RAKAMLARLA

2’nci Lig Kýrmýzý Grup
Bayburt Ýl Özel
Ýdarespor-Çorum FK
maçýndan bir
enstantene...

Kýrmýzý Grupta 38 haftanýn 8'si tamamlanýrken Vanspor FK 20 puanla zirvede yer
alýyor.
18'er puanlý Sivas Belediyespor ve Hekimoðlu Trabzon ise zirveye en yakýn iki takým. Grubumuzun puansýz tek takýmý ise
Kahramanmaraþspor.
Oynanan 80 karþýlaþma nasýl sonuçlandý:
40 maç (%50) Ev sahibi takýmlar kazandý
22 maç (%27) Konuk takýmlar kazandý
18 maç (%23) Berabere sonuçlandý
Grup'ta alýnan en sýk skorlar:

Derbinin galibi Çorum oldu
Voleybol Erkekler ikinci ligde heyecan baþladý. Çorum Belediyesi GSK, ilk maçýnda Sungurlu Belediye'yi 3-0 yenerek iyi bir baþlangýç yaptý.
Voleybol erkekler ikinci ligde 2021-2022 sezonu hafta sonu oynanan maçlarla baþladý. Ýki
yýl aradan sonra yeni bir ekiple lige dönüþ yapan
Çorum Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, þampiyonluk hedefiyle 3. grupta mücadele veriyor. Çorum Belediyesi GSK, gruptaki ilk maçýnda Sungurlu Belediye'yi konuk etti. Atatürk Spor Salo-

nu'nda saat 13.00'te baþlayan karþýlaþmayý çok
sayýda sporsever izledi. Karþýlaþmada rakibine
karþý üstün bir oyun sergileyen Çorum Belediyesi GSK, rakibini 25-16, 25-16 ve 25-17 set sayýlarý ile 3-0 maðlup etti. Lige iyi bir baþlangýç yapan Çorum Belediyesi GSK, averaj farký ile ilk
hafta liderlik koltuðunun sahibi oldu.
Çorum Belediyesi GSK, ikinci maçýnda Ankara Beþtepe Voleybol Salonu'nda TVF Spor Lisesi ile karþýlaþacak.
(Haber Merkezi)

9 maç (%11) 0-0 sona erdi
8 maç (%10) 1-0 sona erdi
8 maç (%10) 3-0 sona erdi
Maç baþý gol oranlarý:
39 maç (%48) 2-3 gol
21 maç (%27) 0-1 gol
14 maç (%17) 4-5 gol
En çok gol atýlan dakikalar:
46 gol (%22) 76-90 dakikalar arasý
39 gol (%18) 46-60 dakikalar arasý
34 gol (%16) 61-75 dakikalar arasý
En golcü isimler:
7 gol Erhan Þentük (AfjetAfyonspor)
6 gol Hamza Küçükköylü (Vanspor FK)
6 gol Caner Aktaþ (H. Trabzon)

Çorum Belediyesi GSK ile
Sungurlu Belediyesi karþýlaþmasýný
voleybolseverler takip etti.

ÝNANÇ
Ahmet Buðra
ERDOÐAN
Bu hafta içi kaybettiðimiz ve birlikte
çalýþma fýrsatý bulduðum deðerli hocam
Bülent Üstüner'in ölümü beni derinden
etkiledi. Hayat dolu, mücadeleci, neþeli,
etrafýndaki herkes tarafýndan sevilen bir
insandý. Gönlü, kalbi o kadar güzeldiki
kelimelere sýðmaz yaþanýrdý. Maalesef
bu korona illeti onu aramýzdan erken aldý. Mekâný cennet olsun hocamýzýn.
Geçen hafta eleþtirilerimde bu durumu bildiðim ve sahada futbol adýna tepki
göremediðim için sitemim futbolcu kardeþlerimeydi. Gelelim Bayburt maçýna
Ahmet Hoca sakatlýklardan dolayý elindeki mevcut kadroya göre mücadele gücü en yüksek futbolcularla maça baþladý.
Maça etkili baþlayan ve pozisyonlar bulan taraf ev sahibi ekip Bayburt'tu.
Maçýn bana göre kýrýlma aný Sefa'nýn
çizgiden çýkardýðý toptu. Maazallah gol
olsa çok farklý þeyler konuþuyor olurduk.
Oyun olarak Çorum FK beklenenin her
zaman olduðu gibi çok altýndaydý. Koskoca maçta Halil Ýbrahim'in bir pozisyonu
dýþýnda pozisyon bulamadýk.
Gollerden sonra kendi sahamýza çekilmemize raðmen kaptýðýmýz kontra ataða o kadar uygun pozisyonlar olmasýna
raðmen bunu baþaramadýk. Üst üste üç
dört pas yapamadýk. Buna raðmen en
güzel þey 3 puandý.
Maç boyunca performans olarak altý
oyuncumuzun üstün gayreti ve mücadelesi sayesinde maçtan 3 puanla ayrýldýk.
Hala çok yüksek beklentilerimiz olan bazý futbolcu kardeþlerim Çorum sýnýrlarýna
gelemediler.
Ben artýk þampiyon þöyle oynar böyle
oynar kliþelerinden sýkýldým. Bildiðim bir
þey var: Þampiyon böyle oynamaz. Bizim rakibimiz ne Bayburt ne Sivas nede
Sarýyer, bizim tek rakibimiz kendimiziz.
Aynada futbolcu kardeþlerim kendilerine
bakýp kendi özeleþtirilerini yapsýnlar. Bu
oyunla kaç maç kazanabiliriz diye.
Kaybedilmiþ hiçbir þey yok liderin sadece 5 puan gerisindeyiz. Oyunumuzu biraz geliþtirirsek inanýn þampiyonluk hayal
deðil. Taraftarýnda beklentisi bu yönde.
Futbolcu kardeþlerime eski bir futbolcu abileri olarak tavsiyem kendine inanmayan baþka inanacak þeyler arar. Þampiyonluðu oyun olarak ilk önce kendinize
inandýrýrsanýz merak etmeyin sonrasýnda bizler yanýnýza koþarak geliriz.
Galibiyetli güzel haftalarda buluþmak
dileðiyle. Sevgi ve saðlýcakla kalýn....

Bayburt galibiyetini sosyal medya nasýl yorumladý?
Çorum FK'nin deplasmanda 2-1
yendiði Bayburt Ýl Özel Ýdare maçý ile
ilgili gelen taraftar yorumlarýný sizler
için derledik.
Ýþte Çorum FK'nin Youtube kanalýna yapýlan yorumlardan bazýlarý:
Ali V: Tebrikler Çorumspor ancak
oyun olarak iyi bir oyun sergilemedik.
Topu ayaðýmýzda tutmalýyýz, ileride
çabuk çoðalmalý, geriye de hýzlý dönmeliyiz.
Halil T: Tebrikler takým. Kötü futbol
güzel sonuç.Umarým her geçen hafta

daha iyi oluruz. Böyle kötü maçlarda
da üç puan almak önemli.
Sefa: 6-7 tane eksikle Bayburt gibi zor deplasmandan üç puanla dönmek çok mükemmel.
Rasyonel M: Üç beraberliðin ikisi
10 kiþiyle geldi. O yüzden o maçlar
baþarýdýr. Onun dýþýnda dört galibiyet,bir beraberlik,bir maðlubiyet. Bu
durum fena deðil. Deplasmanda alýnan bu üç puan çok deðerli. Artýk hava yakalayýp gideriz diye düþünüyorum.
Ümit D: Üç puan mükemmel oyun
ise puan kadar deðerli deðil.Kendi sahamýzda oynadýðýmýz berbat oyunu
deplasmandada sergiledik.2-0 öndeyiz ama top rakipte bu böyle gitmez
takým ve hoca kendine çeki düzen
vermeli.Yoksa rotadan uzaklaþýrýz.Bu
bizi çok üzer.
Osman I: Bayburt'tan bu grupta

galibiyet çýkaracak takým sanýrým 1-2
olacak, o bakýmdan galibiyet çok iyi
ancak oyunda þampiyon takým için
ümit verecek bir karakter yok.Defansif
açýdan özellikle soldan sürekli ayak
yiyor takým.Burak Çalýk hücumda katký vermediði gibi savunmaya katkýsý
sýfýr.Hadi diyelim oradan bir beklenti

var o nedenle risk alýnýyor ama takým
araya atýlan her topta kaleciyle karþý
karþýya býrakýyor rakibi.Sadece ceza
alanýnda araya býrakma deðil uzun
topta bile ortadan bariz hatalar yapýlýyor.Yediðimiz veya rakibin kaçýrdýðý
goller gelecek için ciddi sýkýntý yapar.Defans ne denli sorunluysa hü-

cum o kadar kýsýr! Batuhan her pozisyon yerde, Burak Çalýkiki metreye
pas hatasý yapýyor, savunma sýfýr.
Umarým bu görüntü bu maça özeldir.
Yasin U: Sekiz haftadýr sýfýr
oyun.Þampiyonluða oynayan takým
böylemi oynar?
(Abdulkadir Söylemez)

Afjet Afyonspor
bir attý
üç aldý

Diyarbekirspor
üç hafta sonra
puan aldý

Sakarya'da
gol sesi
çýkmadý

Serik'ten
son dakika
golü

Ergene
ilk galibiyetini
aldý

Turgutlu
geriden gelip
kazandý

Vanspor Fk'ye
liderlik üç golle
geldi

Bodrumspor zor
deplasmanda bir
puan çýkardý

Sezonun ilk maçýný
kaybeden Jetler sonrasýnda oynadýðý yedi
maçta dört beraberlik
üç galibiyet alarak
maðlubiyet yaþamadý.
Jetler bu hafta evinde
konuk ettiði Adýyamanspor'u 1-0 geçerek puanýný 13'e yükseltti ve 9'uncu sýrada
yer aldý. Adýyamanspor ise sezonun ilk altý haftasýnda altý maðlubiyet almýþ geçen
hafta ise evinde Etimesgut'u 3-0 geçerek
ilk puanlarýný almýþtý.

Evinde
Niðde Anadolu FK'yi
konuk eden
Diyarbekirspor son
üç haftayý 1-0'lýk
üç maðlubiyetle
tamamlarken bu
hafta ise 10 kiþi
kalan rakibi Niðde
Anadolu FK'yi ilk
yarýda bulduðu
gollerle 3-0 maðlup
etti. Niðde Anadolu
FK ise aldýðý bu
maðlubiyetle ile
son üç haftada
bir galibiyet bir de
beraberlik aldý.

Kýrmýzý Grup'ta haftanýn kritik maçlarýn biri
Sakarya'da oynandý.
Grubumuzun yenilgisiz
dört takýmýndan ikisi
olan Sakaryaspor ve
Hekimoðlu Trabzon
sahadan 0-0'lýk beraberlikle ayrýldý. Sakaryaspor'dan Oðuz Yýldýrým 65'inci dakikada
ikinci sarý karttan kýrmýzý kart görerek takýmýný sahada 10 kiþi býrakýrken kalan dakikalar Hekimoðlu Trabzon'un baskýsý ile geçse de gol sesi çýkmadý.

2'nci Lig
Kýrmýzý Grup 8'inci
hafta maçýnda sahasýnda Somaspor'u
konuk eden Serik
Belediyespor, 90'ýncý
dakikada oyuna
sonradan giren
Furkan'ýn golü ile
karþýlaþmayý 1-0
kazandý. Serik Belediyespor bu galibiyet
ile evindeki son üç
maçý da kazanmýþ
olmuþ. Somaspor ise
son üç haftada
iki maðlubiyet bir
beraberlik alabildi.

Sezonun
ilk sekiz haftasý
geride kalýrken Ergene Velimeþe evinde
Ýnegölspor'u 2-1 yenerek ilk galibiyetini
aldý ve puanýný 4'e
çýkardý. Ergene Velimeþe'nin aldýðý bu
galibiyet sonrasýnda
grubumuzda galibiyeti bulunmaya tek
takým Kahramanmaraþspor oldu. Ýnegölspor ise aldýðý bu
maðlubiyet ile son iki
deplasman maçýndan
puan çýkaramadý.

Sahasýnda
Ankaraspor'u konuk
eden Turgutluspor
karþýlaþmanýn
ilk yarýsýný 3-1 geride
kapattý. 53'üncü
dakikada skoru 3-2
yapan Turgutluspor
rakibinin sahada
10 kiþi kalmasý ile
baskýsýný artýrdý ve
67'de skoru 3-3'e getirdi. Ev sahibinin ilk
galibiyetini getiren
gol ise 90'ýncý dakikada Hamit'ten geldi
ve maç 4-3'lük skorla
sona erdi.

Ýlk maçtan
itibaren zirveye ortak
olan Vanspor FK,
bu hafta rakiplerinin
puan kaybetmesi ile
Kahramanmaraþ'tan
aldýðý 3-0'lýk galibiyet
ile liderlik koltuðuna
oturdu. Puanýný
20'ye yükselten
Vanspor FK
en yakýn takipçilerinin
iki puan önünde
yer aldý. Kahramanmaraþspor'u ise
grubumuzda sekizde
sýfýr çeken tek takým
oldu.

Geçen hafta
sahamýzda 2-0
kaybettiðimiz Sivas
Belediyespor bu
hafta evinde
Bodrumspor'u konuk
etti. Ýki takýmýnda
yakaladýðý fýrsatlarý
deðerlendiremediði
karþýlaþma 0-0 sona
ererken Sivas Belediyespor liderlik koltuðunu devretmiþ oldu.
Bodrumspor ise
aldýðý bir puanla
zirve yarýþýndan
kopmayarak 4'üncü
sýrada yer aldý.

BUGÜN
FUNDA
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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Çalýnan malzemeler çoban
barýnaðýna saklanmýþ
Çetin
Baþaranhýncal

‘Ýhracatýn yüzde
51'i Çorum'un’
Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal,
Samsun, Amasya ve Tokat illerini kapsayan bölgede, Çorum'un ihracatta yüzde
51.6'lýk paya sahip olduðunu açýkladý. Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum'un, Samsun, Amasya ve Tokat illerini kapsayan TR 83 bölgesinde ihracatýn yüzde 51.6'lýk payýna
sahip olduðunu, 200 ihracatçý firmanýn
136 ülkeye ihracat yaptýðýný belirterek,
son 50 yýlda yerel dinamiklerle saðlanan
sanayileþmeye dikkat çekti.
Baþaranhýncal, ulusal bir gazetenin
ekine yaptýðý deðerlendirmede, savunma
sanayi sektörüne yönelik geliþmeleri dikkat çekerek, orta ve yüksek ölçekli teknolojinin üretim üssü olma çabalarýna
deðindi. Baþaranhýncal, "Giriþimci ve yenilikçi bir Anadolu kenti olan Çorum, 2.5
milyar dolar dýþ ticaret hacmiyle tüm
dünyaya eriþimi olan küresel bir oyuncu"
dedi.
(Haber Merkezi)

Çorum'da meydana gelen bazý hýrsýzlýk olaylarý
jandarma ekiplerinin çalýþmalarý sonucu aydýnlatýldý.
Çorum Merkez Hamamlýçay Köyü'nde bir evden çalýnan malzemeler,
çoban barýnaðýnda ele geçirildi. Jandarmanýn yaptýðý
arama sonucu çoban barýnaðýndan; 2 adet televizyon, 1 adet video player, 1
adet jeneratör, 1 adet mikro dalga fýrýn ile küçük ev
aletleri, 2 adet matkap ele
geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýndan olayla ilgili
yapýlan açýklamada þu bilgiler verildi:
"Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðý sorumluluk
bölgesinde, suç ve suçlularla etkin mücadele edilerek þüphelilerin adalete
teslim edilmesi, vatandaþlarýmýzýn alýn terinin, emeðinin, birikiminin art niyetli
kiþiler tarafýndan hýrsýzlýk
suçu neticesinde çalýnmasýnýn önlenmesi amacýyla
kurulan özel ekipler tarafýndan çalýþmalar icra edil-

mektedir.
Bu çerçevede; Çorum
ili Merkez ilçe Hamamlýçay
köyünde, 10 Ekim 2021
günü 2 vatandaþýmýza ait
evde meydana gelen hýrsýzlýk olayý ile ilgili görevlendirilen ekipler tarafýndan
yürütülen çalýþmalar neticesinde, 15 Ekim 2021 günü tespit edilen 1 þüpheliye
ait çoban barýnaðýnda adli
makamlardan alýnan arama kararýna istinaden yapýlan aramada;
2 adet televizyon, 1
adet video player, 1 adet

jeneratör, 1 adet mikro dalga fýrýn ile küçük ev aletleri, 2 adet matkap ele geçirilerek sahiplerine teslim
edilmiþ ve evden hýrsýzlýk
olayýný gerçekleþtirdikleri
tespit edilen 2 þüpheli hakkýnda soruþturma baþlatýlmýþtýr.

Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýnca, suç ve suçlularla etkin bir þekilde mücadele ederek vatandaþlarýmýzýn can ve mal emniyeti
ile huzur ve güven ortamýný
saðlamaya yönelik faaliyetlere aralýksýz devam edilmektedir." (Haber Merkezi)

Osmancýk 'pilavýyla'
Ýstanbul'da tanýtýldý

Motorine bir zam
daha geliyor
Akaryakýtta Cuma günkü zamlarýn
ardýndan bugün motorinde yeni bir fiyat artýþý daha var. Sektör kaynaklarýna göre, bu gece yarýsýndan itibaren
geçerli olmak üzere motorine 23 kuruþ
daha zam gelecek. Artan döviz kuru ve
petrol fiyatlarý akaryakýta yansýyor.
Sektör kaynaklarýna göre, motorinde
23 kuruþ fiyat artýþý gerçekleþecek.
Zammýn bu gece yarýsý pompaya yansýtýlmasý bekleniyor. Üç günde ikinci
kez zamlanan motorin bu zamla birlikte 8 liranýn üzerine çýkacak. Cuma gecesi motorine 41, benzine 14 kuruþ
zam yapýlmýþtý.
(Haber Merkezi)

Meteoroloji uyardý:
Yaðmur bugün de etkili olacak
Meteoroloji, yeni haftanýn hava durumu tahmin raporunu yayýnladý. Buna göre Çorum'un da aralarýnda bulunduðu 47
ilde saðanak yaðýþ bekleniyor. Ayrýca
Çorum'da Çarþamba günü yaðýþlý hava
yerini güneþli havaya býrakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüðü (MGM), 18- 24
Ekim tarihleri arasýndaki hava durumu
tahmin raporunu paylaþtý. Buna göre
Çarþamba günü de yaðýþ bekleniyor.
47 ÝLDE SAÐANAK YAÐIÞ
Çarþamba günü (Bugün) Çorum'un
da aralarýnda bulunduðu Ýstanbul, Ankara, Yalova, Kocaeli, Bursa, Balýkesir, Kütahya, Bilecik, Eskiþehir, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartýn, Çankýrý,
Kastamonu, Çorum, Yozgat, Sinop,
Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon,
Gümüþhane, Rize, Erzincan, Bayburt,
Erzurum, Artvin, Ardahan, Aðrý, Iðdýr,
Van, Hakkari, Þýrnak, Siirt, Bitlis, Muþ,
Bingöl, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve
Mersin'de saðanak yaðýþ bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nden yapýlan
açýklamaya göre; yurt genelinde saðanak yaðýþ çarþamba günü sona erecek.
Perþembe günü tüm yurtta yaðýþlý hava
yerini güneþe býrakacak. Hava sýcaklýklarý ise kuzey, iç ve batý kesimlerde mevsim normalleri altýnda, güney kesimlerde mevsim normalleri civarýnda seyredeceði tahmin ediliyor. (Haber Merkezi)

Pirinciyle ünlü Osmancýk'ýn tanýtýmý için Ýstanbul'da "Osmancýk Pilav Günü" etkinliði düzenlendi
Osmancýk Belediyesi ve Osmancýk Dernekler Federasyonu
(OSDEF) tarafýndan Eyüp Sultan
Meydanýnda organize edilen etkinlikte Osmancýk Belediye Baþkaný
Ahmet Gelgör ve Eyüpsultan Belediye Baþkaný Deniz Köken vatandaþlara pilav ikram etti.
Etkinliðin açýlýþ konuþmasýný
gerçekleþtiren OSDEF Baþkaný
Oðuzhan Er, Pilav Gününün Osmancýk ilçesinin ve Osmancýk 97
markalý pirincin tanýtýmý amacýyla
gerçekleþtirildiðini söyledi.
Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör de Üretken Belediyecilik farkýyla Osmancýk'ý her alanda
tanýtmaya devam edeceklerini ifade
etti. Osmancýk Pirincinin ülke sýnýrlarýný aþan bir üne sahip olduðunu
ifade eden Gelgör Osmancýk Pilav
Günü etkinliðiyle Osmancýk'ý Ýstanbul'da tanýttýklarýný belirterek "Bu
etkinlikte kendimi ayný zamanda
Osmancýk'ta gibi hissediyorum. Burada sizlerle bir arada olmaktan þeref duyuyorum. Osmancýk olarak
bir farkýmýz var. Yiðidin harman olduðu yer Çorum'dur, oranýn kalbi
de Osmancýk'týr. Pilav Günü etkinliklerini Osmancýk Dernekler Federasyonumuzla birlikte düzenliyoruz.

Ýnþallah bu etkinliklerin devamý gelecek. Hep birlikte daha güzel festivaller yapacaðýz, günler yapacaðýz,
birlikteliðimizi bozmayacaðýz. Ben

emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" dedi.
Osmancýk Pilav Günü etkinliðine Osmancýk Belediye Baþkaný Ah-

met Gelgör ve Eyüpsultan Belediye
Baþkaný Deniz Köken'in yaný sýra
ÝBB Hukuk Danýþmaný Dr. Ýbrahim
Kapaklýkaya, Malatya Darende Belediye Baþkaný Ýsa Özkan, Bayrampaþa Ýlçe Emniyet Müdürü Abdullah
Afacan, Osmancýk MHP Ýlçe Baþkaný Satýlmýþ Karatað, Önceki Dönem Kaðýthane Belediye Baþkaný
Fazlý Kýlýç, Osmancýk Belediyesi
Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Nadir
Öksüz, OSDEF Baþkaný Oðuzhan
Er,Çorum Dernekler Federasyonu
Baþkaný Ýsmail Gölten, Ýstanbul'daki siyasi partilerin temsilcileri, Ýstanbul'da faaliyet gösteren Çorumlu
dernekler ve çok sayýda vatandaþ
katýldý.
(Haber Merkezi)

Burundili'ne yardým eli
Cansuyu Derneði, Burundi'nin
kurak bölgelerinde 20 tane temiz su
kuyusu açarak onbinlerce muhtacýn
temiz su ihtiyacýný karþýladý.
Cansuyu Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, yardým organizasyonlarýna yoðun þekilde devam
ediyor. 23 farklý alanda gerçekleþtirdiði yardýmlarla, milyonlarca muhtaca yardýmlarýný ulaþtýran dernek,
son olarak Doðu Afrika Ülkesi Burundi'ye yardým elini uzattý.
Yapýlan açýklamada; "Cansuyu,
dünyada 2 milyardan fazla insanýn
temiz suya eriþim sorununu çözmek için baþlattýðý ve en önem verdiði projelerden birisi olan "Su Kuyusu Projesi" ile milyonlarca insaný
hasret kaldýklarý temiz suya kavuþturuyor. Doðu Afrika Ülkesi Burundi'nin kurak bölgelerinde de 20 tane
temiz su kuyusu açýlýþý gerçekleþtirerek bölge halkýnýn hizmetine sunan Cansuyu, on binlerce insana
umut oldu. Açýlan kuyular sadece
bölgedeki temiz su sýkýntýsýný çözmekle kalmýyor, kirli suyun sebep
olduðu bulaþýcý hastalýklarýn önüne
geçilmiþ oluyor. Ayrýca bölgedeki ta-

rým ve hayvancýlýðýn da geliþmesine katký saðlanmýþ oluyor" denildi.
Gerçekleþtirilen organizasyon
hakkýnda açýklamalarda bulunan
Cansuyu Derneði Çorum Temsilcisi
Emrah Öztekin, Doðu Afrika'daki
faaliyetlerine hýz kesmeden devam
ettiklerini söyledi. Öztekin: "Geçtiðimiz hafta Tanzanya'daki faaliyetlerimizi tamamladý, þimdi de bir diðer
Doðu Afrika Ülkesi Burundi'ye ge-

çildi. Bu ülkelerde kavurucu sýcaklarýnda etkisiyle milyonlarca kardeþimiz zorluklar içerisinde temiz suya ihtiyaç duyuyor. Çevrelerindeki
kirli ve saðlýksýz sular için de her
gün kilometrelerce yol yürümek durumunda kalýyorlar. Cansuyu Derneði olarak bu kardeþlerimiz sorunlarýný çözmek için binlerce su kuyusu açtýk ve açmaya da devam ediyoruz. Þimdi de Burundi'nin kurak

bölgelerinde muhtaç insanlarýn faydalanacaðý 20 temiz su kuyusu açýlýþý gerçekleþtirdik. Mazlum ve
muhtaç kardeþlerimizin yaþamlarýný
kolaylaþtýrmak için açtýðýmýz su kuyularý, sürekli kullanabilecekleri
saðlýklý ve temiz su ihtiyacýný karþýlamakla kalmýyor bölgedeki tarýmsal ve hayvansal faaliyetlerinin geliþmesine vesile oluyor" ifadesini
kullandý.
Gerçekleþtirilen diðer yardým organizasyonlarý hakkýnda da açýklamalarda bulunan Öztekin, bölgedeki muhtaç insanlara umut olduklarýný belirtti.
Öztekin: "Burundi'de bölgeye
uyum saðlamýþ cinste 200 adet keçiyi buradaki ailelere daðýttýk. Her
aileye bir çift olarak verdiðimiz hayvanlar, ailelerin hem günlük ihtiyaçlarýný karþýlýyor hem de sayýlarýný
arttýrýp gelir elde etmelerine destek
oluyor. Ayrýca on bin muhtaca adak,
akika ve þükür kurbanlarýný keserek
etlerini daðýttýk. Ýnþallah bölgedeki
faaliyetlerimiz sürecek ve buradaki
kardeþlerimize umut olmaya devam
edeceðiz" dedi.
(Haber Merkezi)

