ÞAMPiYONADA 30
MADALYA KAZANDILAR

Binevlere üst geçit
için sona gelindi
En son geçtiðimiz aylarda genç bir insanýn araç çarpmasý sonucu hayatýný kaybettiði Çorum Çevre yolu Binevler mevkiindeki bölümüne, Karayollarý tarafýndan
üst geçit yapýlmasý çalýþmalar baþlatýldý.
Üst geçit yapýmý için protokol imzalanarak yapým aþamasýna geçildi. 5’TE

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

Dünya þampiyonasýna Çorum'da hazýrlanan Down Sendromlular
Atletizm Milli Takýmýmýz, Çekya'ya da düzenlenen þampiyonada 10
altýn, 10 gümüþ ve 10 bronz olmak üzere 30 madalya kazanarak rekor kýrarken, Çorumlu sporcu Kardelen Demir ise 1500 metre koþuda ve 1500 metre yürüyüþte bronz madalyanýn sahibi oldu. Çorumlu
sporcu Merve Peker ve Benay Balcý'dan oluþan Özel Sporcular
Down Masa Tenisi Milli Takýmý ise Dünya birincisi oldu. 7’DE
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YENi OTOBUSLER
HiZMETE SUNULDU
Yaz Spor Okullarý
açýlýþ þöleni yapýlacak
Gençlik Merkezleri bünyesinde açýlacak
olan yaz spor okullarýnýn açýlýþ töreni 29
haziran saat 14'de Millet Bahçesinde
gerçekleþtirecek. Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn açýlýþ þölenine tüm
çorum halkýný davet etti. 8’DE

Arzu Özkader
yeniden aday
Tarým - Orman Çalýþanlarý
Birliði Sendikasý'nýn (TOÇ
BÝR-SEN) hafta sonu
Atatürk Kapalý Spor Salonunda gerçekleþtirilecek 5. Olaðan Genel
Kurulu'nda yapýlacak
olan seçimde mevcut
Baþkan Arzu Özkader
yeniden aday olduðunu açýkladý. Seçime
iki adayla gidileceði
öðrenildi. 4’TE

Çorum Belediyesi tarafýndan toplu ulaþým hizmetinde kullanýlmak
üzere satýn alýnan beþ adet otobüs ve dört adet minibüsün anahtar teslim törenine milletvekilleri,
siyasi parti temsilcileri ve araçlarýn alýndýðý firma yetkilileri katýldý.
Törende konuþan Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn halk
otobüslerinde ücretsiz olarak seyahat edenler için mazot desteði
saðladýklarýný ifade ederek, tüm
toplu taþýma hizmetini belediye
olarak yapmak istediklerini söyledi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan yeni alýnan araçlarla konvoy
halinde þehir turu yapýldý.
5’TE

Tarihi kent meydaný projesinde bir adým daha atýlýyor

HALKBANK

YIKILIYOR

Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn yeni otobüslerinin anahtar teslim
töreninde tarihi kent meydaný projesiyle ilgili yaptýðý açýklamada Halkbank binasýnýn
yýkýmýnýn Cuma günü gerçekleþtirileceðini ifade ederek. 5’TE

Mayýs ayýnda trafiðe
429 araç daha eklendi
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan yapýlan trafiðe kayýtlý araç sayýlarý
istatistikleri açýklamasýna göre Türkiye'de
mayýs ayýnda 112 bin 709 adet taþýtýn trafiðe kaydý yapýldý. Çorum'da nisan ayýnda
182 bin 11 olan trafiðe kayýtlý araç sayýsý
mayýs ayý sonu itibariyle 429 adet artarak
182 bin 440'a yükseldi. 5’TE

Ýskilip'in projesine

DOKAP'tan onay 'Ormanlarýmýz
yok olmasýn'
Çorum Ýl Tarým ve Orman Müdürlüðü ve
Ýskilip Ziraat Odasýnca hazýrlanan proje
bütçesi 6 milyon TL olan "Dondurarak
Sebze Meyve Kurutma Tesisi Projesi"
ek bütçesi ile birlikte 9 milyon TL olacak
þekilde Doðu Karadeniz Projesi Bölge
Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðýnca
(DOKAP) tarafýndan kabul edildi. 8’DE

Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýnca, orman yangýnlarýnýn önüne
geçmek, vatandaþlarý bilgilendirmek amacýyla yapýlan açýklamada,
ülkemizde meydana gelen orman yangýnlarýnýn yüzde 95'inin insan
kaynaklý olduðuna vurgu yapýlarak, vatandaþlara piknik alanlarýnda cam
gibi yanýcý malzemeleri býrakmamalarý uyarýsý yapýldý. 3’TE

Dünyalý Bir Dosttan
Dünyadan Hikayeler...

METEOROLOJiDEN
METEOROLOJiDEN

TURUNCU
TURUNCU UYARI
UYARI

Zehra SAYIL

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüðü'nün Çorum için yaptýðý
turuncu uyarýnýn ardýndan Ýl Afet ve Acil Durum Koordinasyon
Kurulu pazar günü akþam saat 23'te toplandý. Toplantýya ilgili
kurumlarýn temsilcileri katýlýrken, olasý afet durumlarýnda
alýnacak acil önlemler görüþüldü. 8’DE

AYRINTILAR
- YAZISI 2’DE

DEVA'DAN SÝYASÝ PARTÝ
ÜYELÝÐÝ UYARISI 4’TE

EMNÝYETTEN ÖZEL GÜVENLÝK
HAFTASI MESAJI 5’TE

BURSÝYERLER, ÖMER
DERÝNDERE'YÝ ANACAK 6’DA

ÇORUMLU ÝKÝZ ÞEFLER,
MASTERCHEF'E KATILIYOR 2’DE
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Dünyalý Bir Dosttan
Dünyadan Hikayeler...

AYRINTILAR

Zehra SAYIL

Çorumlu ikiz þefler,
Masterchef'e katýlýyor
Çorumlu ikiz kardeþler, katýlacaklarý MasterChef yemek yarýþmasýnýn 2022 yeni sezon
programlarýna hazýrlanýyor. Çorumlu ikizler,
programýn yeni sezon tanýtým fragmanýnda da
yer aldý.
TV8 ekranlarýnda baþlayacak olan ve büyük
merakla beklenen yemek programý MasterChef
Türkiye'nin yeni sezon tarihi belli oldu. Sevilen
yemek yarýþmacý MasterChef Türkiye, Survivor
finalinin hemen ardýndan TV ekranlarýnda izleyicisiyle buluþacak.

Altmýþ yaþýna basmýþ ünlü bir ressam,
lokantaya girer. Cebinde parasý yoktur ama
aldýrmaz. Lokanta sahibine yapacaðý portresine karþýlýk yemek yemek istediðini söyler. Karnýný doyurduktan sonra bir çýrpýda
lokantacýnýn portresini çizerek masaya býrakýr. Kalkarken adam gelir, resme bakar beðenir.
Güzel ama der lokantacý "Bir dakika içinde yaptýnýz bunu, oysa bir saattir yemek yiyorsunuz".
Ressam cevap verir;? Bir dakika deðil,
Altmýþ yýl ve bir dakika!
Stefano D'Anna'nýn çok anlamlý bir sözü
var bu konu üzerine. ''Hiçbir þey birden bire
olmaz beklenilmeyen her zaman uzun bir
hazýrlýk dönemi gerektirir'' der.
Bu birden bire olup bittiðini düþündüðümüz her þey içinde geçerlidir. Ýyi veya kötü
tüm olaylarýn, arkasýnda bir að gibi örülmüþ
duygu, düþünce ve eylem yumaðý vardýr.
Her günümüze, anlamlý ve yeþerdiðinde bizi mutlu edecek tohumlar ekebilmek haya-

týn pratik kullaným kýlavuzu olsa gerek…
Anda deðiþimine tanýk olduðumuz ya da
var olduðuna þahit olduðumuz þeylerin tohumlarýný ektiðimiz zamanlara ulaþýrsak,
neyi neden yaþadýðýmýzý, nelere nasýl sahip
olup neden bazý þeylerden mahrum olduðumuzu anlayabiliriz. Bu anlayýþ bizi hayata
farklý bir açýdan bakmaya götürür. Ayný zamanda bize bir netlik de yükler. Mucize denen durumlarýn ne olduðunu çözebilir ve
eðer istiyorsak onu hayatýmýza istediðimiz
kadar çekebiliriz. Yeteneklerimizi küçümsemeden geliþtirebilir çok daha iyisi için sakince ilerleyebiliriz.
Bugünümüz bir sonuçtur. Sonuç seni
memnun etmiyorsa yeni ve farklý tohumlar
ekmelisin. Yeþerdiðinde seni memnun edecek doðru tohumu bulman için bir kaç ipucu
var bende. Bu sorularýn cevabýný gönülden
cevaplarsan hayatýnda farklýlýklar görmeye
baþlayabilirsin.
Kendini ilk bilmeye baþladýðýn yýllarda
seni neyle ilgilenmek mutlu ederdi?

1 TEMMUZ'DA BAÞLAYACAK
MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonu baþlama tarihi tanýtým fragmaný ile açýklandý. Ýzleyicileri ekran baþýna kilitleyen yemek yarýþmasý
programý MasterChef Türkiye, 1 Temmuz 2022
Cuma günü TV8'de baþlayacak.
3 sezondur jüri koltuðunda Somer Sivrioðlu,
Mehmet Yalçýnkaya ve Danilo Zanna'nýn oturduðu MasterChef Türkiye ayný kadro ile ekran macerasýna baþlayacak. 1 Temmuz'da baþlayacak
olan MasterChrf Türkiye yemek yarýþmasýnda
Türk Telekom'dan emekli Muammer Karaca'nýn
oðullarý Çorumlu ikiz kardeþler Yunus ve Emre
Karaca da yarýþacak.

Anýlarýndan hangisini hatýrladýðýnda heyecan duyuyorsun?
Eðer hayatýnýn sonuna kadar tüm ihtiyaçlarýný karþýlayacak kadar paran olsaydý
bugün tam da þuan ne yapmak isterdin?
Hayatýnda neyi yaparken çaba harcamadan baþarýyor ve özenmesen de o konuda
düzgün iþ çýkarýyorsun?
En çok beðendiðin fotoðrafýn hangisi? O
fotoðraf sende hangi hissi tetikliyor?
Þimdi biraz üzerinde düþün bunlarýn.
Cevaplar sana daðýnýk birbiriyle tutarsýz gelebilir. Önemli deðil. Önemli olan gerçekten
cevaplarý bulman acele etme. Bir tohum olsun bulduðunda her biri. Bakalým karþýna
ne çýkaracaklar. Ýþte o zaman bu aný hatýrlayacaksýn. Ve kendini bulma yolculuðunda
bir adým daha atacaksýn.
Altmýþ yaþ birinci dakikan, bu dünyaya
geldiðinde içinde bir yere saklanmýþ, herkesin kendine özgü olan o tohumunun çýkardýðý, kocaman olmuþ yaþam amacý aðacýnýn
gölgesinde vuku bulsun.

Belediyenin yeni otobüsleri

hizmet vermeye baþladý
Çorum Belediyesinin toplu ulaþýma kazandýrdýðý
otobüsler hizmet vermeye baþladý.
Çorum Belediyesi ve ULAÞ A.Þ. tarafýndan yürütülen toplu ulaþým hizmeti kapsamýnda Çorum Belediyesinin iþlettiði hatlarda kullanýlmak üzere satýn
alýnan beþ otobüs dört minibüs, Çorum halkýna hizmet vermeye baþladý. Saat 10.30 itibariyle ulaþým
hizmeti saðlayan otobüslerle toplu taþýma kullanan
vatandaþlarýn konforunun artýrýlmasý hedefleniyor.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, "Söz
verdiðimiz gibi araç filomuzu geniþletiyor, hemþehrilerimizin konforlu ulaþýmý için çalýþýyoruz. 10.30'da
yeni minibüs ve otobüslerimiz yola çýkýyor, tüm hemþehrilerimizi bekliyoruz" dedi.
(Gizem Galatalý)

ÝKÝZLER YARIÞMASINDA
BÝRÝNCÝ OLDULAR
Çorumlu ikiz kardeþler, 2016 yýlýnda Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen En Benzer
Ýkizler Yarýþmasý'ndan da birincilik ödülünü almýþlardý. Ayrýca 2017 yýlýnda Bolu'da bu yýl
üçüncüsü düzenlenen Ýzzet Baysal Uluslar arasý Mutfak Günleri yarýþmasýnda en iyi ekip dalýnda ikinci oldu.
(Zahide Yasemin Eðrigözlü)

Halil
Ýbrahim
Aþgýn

Asgari ücret çaðrýsý:

Artýþ maliyetini
beraber karþýlayalým
Ýstanbul Ticaret Odasý (ÝTO) Baþkaný Þekib Avdagiç, asgari ücrette yapýlacak olasý
artýþtan doðacak maliyetin, kamunun vereceði katkýlar ve özel sektörün kaynak aktarýmýyla iþ birliði halinde telafi edilebileceðini
söyledi.
Son dönemde konut maliyet artýþlarýnýn
dünyanýn birçok ülkesinde görüldüðünü ifade eden Avdagiç, çelikten çimentoya, demirden seramik ve cama kadar onlarca
üründe yüksek fiyat artýþlarý yaþandýðýný
kaydetti.
Ýnþaat malzemesi üreticisine haksýzlýk
yapýldýðýný, üreticilerin genelde yurt içine ihraç fiyatýnýn altýnda mal tedarik ettiðini aktaran Avdagiç, maliyetlerde dövize baðlý yaþanan artýþlar olduðunu söyledi.
Konut satýþlarýnda birinci ve ikinci el satýþlarýn ayrý ayrý açýklanmasý gerektiðini vurgulayan Avdagiç, "Týpký otomobilde olduðu
gibi. Ýnþaat sektöründe bunu sürekli vurgulamalýyýz. Bunu kredilendirme politikasýnda
verileri verirken ortaya koymamýz lazým."
dedi.
Son birkaç ayda belediyelerce izin verilen yapý ruhsatlarýnda yaþanan düþüþe deðinen Avdagiç, kýsa süre kira fiyatlarýnýn
düþmesi için kamuoyuna duyurduklarý 5
öneriye iþaret etti.
"ARTIÞIN MALÝYETÝ ÝÇÝN
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR
BERABER ADIM ATMALI"
Þekib Avdagiç, bir soru üzerine, þu anda
iþ dünyasý, devlet ve tüketiciler olarak enflasyonun duraðan bir seyre gireceðine inanmalarý gerektiðini söyledi.
Avdagiç, "Zaten baz etkisinden dolayý
son çeyrekte aþaðý doðru inecektir. Þu anda
enflasyonun yükselmeye devam etmeyeceðinin somut olarak görülmesi lazým. Bu nasýl olacak? Biz iþ dünyasý olarak ileri dönemdeki artýþlarý öngörerek abartýlý fiyatlama yapmayacaðýz, kamu da bazý fiyatlamalarýný gözden geçirecek. Tüketiciler de alýþveriþ yaparken A marketi buna dikkat etmiyorsa, B marketi ediyorsa, dikkat edenden
alacak. Yani kamu da, özel sektör de devlet
de bu konuda üzerine düþeni yapacak. Ýnþallah bunu iyi bir noktaya getireceðiz." ifadelerini kullandý.
"Asgari ücrette ilave artýþýn maliyetini iþ
dünyasý mý karþýlayacak?" sorusu üzerine
Avdagiç, "Yýlbaþýnda Cumhurbaþkanýmýz
asgari ücrette önemli bir açýlým yaptý. Yýlýn
ikinci yarýsýnda yapýlacak iyileþtirmede yine
kamunun vereceði bazý katkýlar ile özel sektörün bir miktar kaynak aktarmasý bir araya
gelerek ücretlerin enflasyon karþýsýndaki
kayýplarýnýn telafi edilmesi noktasýnda beraber adým atýlmasý gerektiðini düþünüyoruz."
dedi.
(Haber Merkezi)

AKÞEMSEDDiN'iN YAPTIÐI
600 YILLIK CAMiYi iNCELEDi
Çorum
Valisi
Mustafa Çiftçi, Ýskilip'e baðlý bir köyde
Akþemseddin tarafýndan yapýlan ahþap camide incelemelerde bulundu.
Vali Mustafa Çiftçi, Ýskilip'e baðlý Dereseki köyünü ziyaret etti. Ziyaret programý kapsamýnda
Osmanlý Padiþahý
Fatih Sultan Mehmet'in akýl hocasý
olarak bilinen Akþemseddin'in çivi
kullanmadan yaptýðý 600 yýllýk camiyi inceledi.
Vali Çiftçi'ye ziyaretinde, Jandarma Komutaný Albay Ýlhan Uzunoðlu, Kültür ve Turizm Müdürü Þengül de eþlik etti.

Vali Çiftçi ziyaretinde çilehane ve Akþemseddin'in oðullarýndan Nur-ul Hûda ve ailesinin türbelerini de ziyaret ederek dua etti, incelemelerde bulundu.
(Sümeyra Özdoðan)

Genç çiftçilere kredi imkaný sunan kurs
Çorum Tarým ve Orman Ýl Müdürlüðü, Ziraat Bankasý'ndan kredi destekli süt sýðýrcýlýðý kursu açtý.
Tarým ve Orman Ýl Müdürlüðü, Halk Eðitim Merkezi, Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði ve Ziraat
Bankasý ortaklýðýyla düzenlenen kurs kapsamýnda
41 yaþýndan genç çiftçilere kurs sonunda kredi imkaný saðlanacak.
Kursun açýlýþ programýna, Tarým ve Orman Ýl Müdürü Orhan Sarý, Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði
Baþkaný Yýlmaz Kaya ile kursiyerler katýldý.
GENÇ ÇÝFTÇÝLERE KREDÝ DESTEÐÝ
Tarým ve Orman Ýl Müdürü Orhan Sarý, "Ziraat
Bankasý hayvancýlýk kredilerinden faydalanmak üzere 41 yaþýndan genç çiftçilerimize faydalanmalarý
için Halk Eðitimle ortaklaþa açtýðýmýz Süt sýðýrcýlýðý
kursunu baþlatarak sertifika vereceðiz. Ýlimiz üreticilerimize hayýrlý olsun. Emeði geçenlere teþekkür
ederiz" dedi.
(Sümeyra Özdoðan)
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‘Bu edepsizlik geri kalmýþlýðýn
ve karanlýðýn bir tezahürüdür'
Traktör devrildi:
Bir yaralý
Sungurlu'da meydana gelen kazada bir
kiþi yaralandý.
Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-çorum karayolu Arifegazili Köyü Kavþaðýnda
meydana geldi. Sami Onan yönetimindeki
traktör, kavþaktan dönmeye çalýþtýðý esnafa,
aþýrý yükten dolayý devrildi. Kazayý gören diðer sürücülerin itfaiye, polis ve saðlýk ekiplerine haber verdi. Kýsa sürede kaza yerine
gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri,
yaralýyý sýkýþtýðý yerden kurtardý. Ýlk müdahalesi kaza yerinde yapýlan sürücü, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý.
Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma devam ediyor.
(Haber Merkezi)

Eczaneden sentetik ilaç
çalan zanlý yakalandý
Sungurlu'da bir eczanenin camýný kýrarak
içeri giren zanlý, 12 bin TL ile birkaç kutu
sentetik ecza çaldý.
Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde Sunguroðlu Mahallesi'nde bulunan bir
Eczanenin camýný kýrarak içeri giren E.A., 12
bin TL para ve birkaç kutu sentetik ecza çalarak kayýplara karýþtý. iþyerine gelen iþyeri
sahibi durumu polise haber verdi. Sungurlu
ilçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri, yaptýðý inceleme sonucu zanlýyý saklandýðý yerden
kýskývrak yakaladý.
Emniyete götürülen zanlý, ifadesinin alýnmasýnýn ardýndan adliyeye sevk edildi.
(Haber Merkezi)

Yeniden Refah Partisi Çorum
Teþkilatý, LGBT'nin normalleþtirilmesine tepki gösterdi.
Yeniden Refah Partisi Gençlik
Kollarý Teþkilatý tarafýndan LGBTÝ+
Onur Haftasý'na tepki göstermek
amacýyla bir basýn açýklamasý düzenlendi. Hürriyet Meydaný'nda
gerçekleþtirilen eyleme, Yeniden
Refah Partisi Ýl Baþkaný Yakup Taþ
ile teþkilat üyeleri katýldý.
Eylemde partililer adýna bir açýklama yapan Gençlik Kollarý Baþakný
Ali Bulut, "Cinsiyet eþitliði, onur ve
özgürlük gibi süslü kavramlarla servis edilen ve bir takým kiþiler ve kurumlar tarafýndan desteklenen bu
onursuzluðun ve ahlaksýzlýðýn karþýsýndayýz. Bu izansýzlýk ve edepsizlik
olsa olsa geri kalmýþlýðýn ve karanlýðýn bir tezahürü olabilir. Avrupa
uyum yasalarý adý altýnda normalleþtirilmeye çalýþýlan ve desteklenen
LGBT dernekleri sayýsý gün geçtikçe artmaktadýr. Enflasyon karþýsýnda yaþam mücadelesi veren insanlarýn sayýsýnýn küçümsenmeyecek
rakamlarda olduðu ülkemizde, Ýçiþleri Bakanlýðýnýn açýkladýðý verilere
göre bu derneklerin 1 yýlda 25 milyon dolar yardým almasý kabul edilebilir bir durum deðildir" dedi.
Ali Bulut, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi:
"Yeniden Refah Partisi Gençlik
Kollarý olarak, bugün burada bulunma amacýmýz;hakiki ve öz bir medeniyet kurma ideallerimizi yok etmeye teþebbüs eden ve uðruna
çok fazla bedel ödemiþ olduðumuz
deðerlerimizi hiçe sayan, bu topraklara yabancý ve mayasý ne yazýk
ki bozulmuþ güruhu ve onlarýn gizli
destekçilerini; alenen uyarmak ve
ihtimal dahilinde Hakk'a çaðýrmaktýr. 50 yýldýr Erbakan Hocamýz bizlere Haim Nahum Doktrini'nden
bahsetti. Ne diyordu; 'Bir ülkeyi savaþla iþgal edemiyorsan, þunlarý
yapmalýsýn, aç býrakacaksýn, iþsiz
býrakacaksýn, borca esir edeceksin,
dininden uzaklaþtýracaksýn, böleceksin, böldüklerini birbiri ile çarpýþtýracaksýn, kolay lokma haline getirip yutacaksýn.
Bizler de görüyoruz ki; her geçen gün Türkiye'mizin ahlaki, toplumsal, dini deðerlerinde yozlaþma
ve insanýmýzýn geçmiþle baðýný kopartmak suretiyle onu yalnýzlaþtýrma, umutlarýný veda yanaðýný elinden alma çalýþmalarý yayýlmaktadýr.
Aslýnda insanlýk tarihi boyunca
gönderilen peygamberler, insanlýðýn deðeri olarak yetiþen alimler,
kendisini yetiþtiren düþünürler ve
bilim insanlarý aracýlýðýyla insanlýk

geliþmiþ ve belli bir medeniyet seviyesine ulaþmýþtýr. Ýnsanlýðýn dönem
dönem içine düþtüðü sapkýnlýklardan Allah onlarý elçileri vasýtayla
uyarmýþ ve doðru yolu göstermiþtir.
Geldiðimiz noktada, özellikle son
birkaç yýlda, belli þer odaklarýnýn
düðmeye basmasýyla, hükümetler
ve uluslararasý organizasyonlardan
aldýklarý desteklerle; LGBT ve türevleri, zinayý koruyan kanunlar ve
nizamlar, cinsiyet eþitliði çalýþmalarý, kaldýrýlan Ýstanbul sözleþmesi ve
halen yürürlükte olan ilgili kanun
maddeleri ile bu deðerlerin tahribatý ve yok edilme çabasý ile karþý karþýyayýz.
Cinsiyet eþitliði, onur ve özgürlük gibi süslü kavramlarla servis
edilen ve bir takým kiþiler ve kurumlar tarafýndan desteklenen bu onursuzluðun ve ahlaksýzlýðýn karþýsýndayýz. Bu izansýzlýk ve edepsizlik
olsa olsa geri kalmýþlýðýn ve karanlýðýn bir tezahürü olabilir.
Avrupa uyum yasalarý adý altýnda normalleþtirilmeye çalýþýlan ve
desteklenen LGBT dernekleri sayýsý gün geçtikçe artmaktadýr. Enflasyon karþýsýnda yaþam mücadelesi
veren insanlarýn sayýsýnýn küçümsenmeyecek rakamlarda olduðu ülkemizde, Ýçiþleri Bakanlýðýnýn açýkladýðý verilere göre bu derneklerin 1
yýlda 25 milyon dolar yardým almasý kabul edilebilir bir durum deðildir.
Baþta sosyal medya fenomenleri olmak üzere, televizyon film ve dizileri, dergi ve gazeteler hatta çizgi
filmlerde bile eþcinsellik özendirilmektedir.
Lüks yaþantýlar içerisinde gençlere rol model olarak tanýtýlan isim-

lerin eþcinsellik üzerine yaptýðý
çaðrýlara dur denmiyor. Bayan Voleybol Milli Takým oyuncularýmýzýn
içerisinde bile bu sapkýnlýk içerisinde olanlar seçilerek normalleþtirilmeye çalýþýlýyor.
HÜKÜMETE TEPKÝ
Devletin önemli bir kurumu olan
Sosyal Güvenlik Kurumu cinsiyet
geçiþ ameliyatlarýnýn protezler dahil
devlet güvencesinde olduðunu
açýklayarak bu sapkýnlýklara meþruiyet kazandýrýyorken, ayný SGK,
SMA hastasý yavrularýmýzýn tedavi
masraflarýnýn tamamýný karþýlamaktan aciz kalýyor. Bu durum bize
hükümetin, devletin temel amaç ve
görevlerini yerine getirme noktasýnda saðlýklý ve samimi karar almadýklarýný gösteriyor.
Son günlerde sosyal mecralarda yaygýnlaþan, normalleþtirmeye
çalýþan bir LGBT sorunuyla karþý
karþýyayýz. Bu sorun ekonomiden
çok daha mühim bir sorundur. Toplumlarý ayakta tutan en önemli unsur saðlam bir aile yapýsýdýr. Nesli
korumak aileyi korumakla ancak
mümkündür. Biz, toplumun çekirdeði olan aileyi koruyamazsak, ülkemizin ayakta kalabilmesi mümkün
deðildir.
Bizler ileride; bunca ahlaksýzlýk
yayýlýrken ve topluma bu ahlaksýzlýk
dayatýlýrken siz ne yapýyordunuz?
Diye soracak olan evlatlarýmýza ve
neslimize, 'Bizler sessiz kalmadýk,
görmezden gelmedik, bizlere býrakýlan mukaddes emanete sahip çýktýk'
diyebilmek için bugün buradayýz.
Tarihin üzerimize yüklediði misyon gereði buna mecburuz. Þehit

kanlarýyla sulanmýþ ve 783 bin 562
kilometrekarelik vatanýmýzýn neresinde bir topraðýn altýný kazarsanýz,
oradan ecdadýmýzýn kemiklerini ve
naaþýný bulmanýz olasýdýr. Atalarýmýz ve aziz þehitlerimiz bu mücadeleyi toprak için, tarla için, arazi
için vermemiþlerdir. Onlar inançlarý
gereði, bu topraklarýn Ýslam beldesi
kalabilmesi ve ezanlarýn okunup,
Ýslam'ýn yaþanabilmesi için vermiþlerdir. Üzerindeki insanlar özgür ve
huzurlu bir þekilde yaþayabilmesi
için canlarýný, gözlerini kýrpmadan
feda etmiþlerdir. Tanýmlarýn oligarþik yapýlar aracýlýðýyla yeniden yazýldýðý ve özgürlük kavramýnýn,
sapkýn duygularýn pervasýzca dýþa
vurmasý olarak algýlandýðý bu pörsümüþ zamana öfke beslenecek
çok fazla sebep vardýr.
Bizler bu alçaklýða engel olamýyorsak vay halimize. Bin yýl Ýslam'a
hizmet etmiþ aziz milletin evlatlarý
olarak bu güruha ve destekçilerine
sesleniyoruz. Milli görüþ gençliði
olarak bu aziz milletin evlatlarýna
sahip çýkacaðýz. Evlatlarýmýzý sapkýnlýða, ahlaksýzlýða, Lut kavminin
akýbetine esir etmeyeceðiz. Bu aziz
milletin evlatlarýnýn izzet ve þerefi
için mücadele edeceðiz.
Bu doðrultuda Yeniden Refah
Partisi Gençlik Kollarý olarak bizi
biz yapan deðerleri hiçe sayan, kaleyi içten fethetmek için uðraþan;
ahlaksýzlýklarýný gençlere empoze
etmeye çalýþan LGBT derneklerinin
her alanda karþýsýnda duracaðýmýzý
kamuoyuna duyuruyor, devlet yetkililerimizi bu ahlaksýzlýða son vermek için göreve davet ediyoruz."
(Gizem Galatalý)

Jandarmadan kadýna

þiddet toplantýsý
Jandarmadan yapýlan açýklamada "Jandarma tarafýndan vatandaþlara kadýna þiddetin önüne geçme amaçlý bilgilendirme yapýldý. 23 Haziran 2022'de Bayat Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ve
Aile Ýçi Þiddetle Mücadele ve Çocuk Kýsým Amirliðince müþtereken icra edilen faaliyette Bayat ilçesi Kuruçay köyünde ikamet eden erkek ve kadýn vatandaþlarla bir araya gelinmiþtir.
Vatandaþlara 6284 Sayýlý Ailenin Korunmasý
ve Kadýna Yönelik Þiddetin Önlenmesine Dair
Kanun hakkýnda bilgilendirmelerde bulunulmuþtur. Ayrýca kadýna þiddetin ve kadýn cinayetlerinin önlenmesi hususunda KADES (Kadýn Acil
Destek) Uygulamasýnýn önemi anlatýlmýþ, uygulamanýn yüklenmesi ve kullanýlmasý konusunda
kadýn vatandaþlar bilgilendirilmiþtir.
'Þiddete Sýfýr Tolerans' prensibiyle, þiddet veya þiddet tehdidinin önlenmesi amacýyla Jandarmanýn 7/24 görevde olduðu vatandaþlara
hatýrlatýlmýþtýr" denildi.
(Gizem Galatalý)

'Ormanlarýmýz
yok olmasýn'
Çorum Jandarma Komutanlýðý, yaz aylarýnýn gelmesiyle
birlikte artan orman yangýnlarýna dikkat çekti, vatandaþlara
uyarýlarda bulundu.
Ýl Jandarma Komutanlýðý, orman yangýnlarýnýn önüne geçmek, vatandaþlarý bilgilendirmek amacýyla bir açýklama yayýmladý.
Açýklamada, "Ormanlarýmýzýn geleceðini tehlikeye sokan
etkenlerin baþýnda þüphesiz
yangýnlar gelmekte olup, çok
farklý nedenlerle yangýn çýkabilmektedir. Ancak insan faktörü
yangýn sayýsýný artýrmaktadýr.
Ülkemizde meydana gelen orman yangýnlarýnýn yaklaþýk
%95'inin insan kaynaklý olduðu,
insan kaynaklý yangýnlarýn sayýsýnýn azaltýlmasý için toplumsal

bilinçlenmenin gerektiði, bu
doðrultuda baþta eðitim olmak
üzere her türlü iletiþim araç ve
imkânlarý kullanýlarak orman
yangýnlarýna karþý duyarlýlýðý artýracak tedbirlerin alýnmasý
önem arz etmektedir" denildi.
ÖNLEMEK ÝÇÝN
NELER YAPMALIYIZ?
Orman yangýnlarýnýn önüne
geçmek için yapýlmasý gerekenlerin de sýralandýðý açýklamada,
Ormanda ateþ yakmayýnýz. Ormanlara cam ve cam kýrýklarý atmayýnýz.
Ormanlýk alanlarda ateþ yakýp öylece býrakmayýnýz. Sigara
izmaritlerini ormanlýk yerlere atmayýnýz. Piknik alanlarýnda
mangal yaktýktan sonra ateþi
hemen söndürünüz. Cam, ayna

gibi malzemeleri ormanlýk alanlara býrakmayýnýz. Yansýmadan
dolayý yangýn çýkma ihtimalinin
yüksek olduðunu unutmayýnýz.
Piknikçi ve kampçý vatandaþlar
tüp, mangal, ateþ her ne yakýyorsanýz mutlaka yanýnýzda bir
bidon su bulundurunuz.
Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýnca sorumluluk bölgemizde bulunan ormanlýk alanlar ile
vatandaþlarýmýzýn yoðun olarak
bulunduðu park/bahçe ve piknik
alanlarý görevlendirilen devriyeler vasýtasýyla sýk sýk kontrol
edilmektedir. Vatandaþlarýmýzýn
þüpheli durumlarý 112 Acil Çaðrý
Merkezi üzerinden Jandarma'ya
bildirmesi orman yangýný olaylarýnýn önlenmesine büyük katký
saðlayacaktýr" ifadelerine yer
verildi.
(Gizem Galatalý)
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DEVA’DAN SiYASi PARTi
ÜYELiÐi UYARISI
Deva Partisi Çorum Ýl Baþkanlýðý Çorumlu vatandaþlarý
uyardý.
Deva Partisi Çorum Ýl Teþkilat Ýþleri Baþkaný Av. Halil Afþar
"Partimize üye olmak üzere
baþvuru yapanlarýn Deva Partisi
gönüllülerimizin haberleri olmadan siyasi parti üyesi yapýldýklarý ortaya çýkmaktadýr. Bizim sizlere çaðrýmýz e-devlet uygulamasý üzerinden arama yerine
"Siyasi Parti Üyeliði Sorgulama"
diye yazarak siyasi parti üyelik
durumunuzu sorgulamanýz yönündedir" dedi.
Deva Partisi Çorum Ýl Teþkilat Ýþleri Baþkaný Av. Halil Afþar
imzalý yapýlan yazýlý açýklamada
þu cümlelere yer verildi:
Deðerli Çorumlu hemþehrilerimiz, partimize üyelik faaliyetleri kapsamýnda yaþadýðýmýz
önemli bir sorunu sizlerle paylaþmak ve bu konuda sizleri de
uyarmak üzere açýklama yapma

zorunluluðu doðmuþtur. Partimize üye olmak üzere baþvuru yapan Deva Partisi gönüllülerimizin haberleri olmadan siyasi
parti üyesi yapýldýklarý ortaya
çýkmaktadýr.
Genellikle izinleri alýnmadan
ve habersizce üye yapýldýklarý
yönünde durumlarla karþýlaþsak
da bazý durumlarda da gönüllülerimizin istifa ettikleri halde ayný partiden tekrardan üye yapýldýklarýna þahit olmaktayýz. Siyasi partilerin üye kaydý yapabilmeleri için yalnýzca vatandaþlýk
TC Kimlik No bilgilerinin bilinmesinin yeterli olmasý sebebiyle
kolay bir þekilde üyelik iþlemi
gerçekleþtirilmektedir ancak bu
alýþa gelmiþ düzenin aksine hukuki mevzuat çerçevesinde
üyelik baþvurusu yanýnda imzalý formunda alýnmasý gereklidir.
Bu bilgiler çerçevesinde,
þehrimizde sýklýkla parti üyeliði
konusunda vatandaþlarýn ha-

Av. Halil
Afþar

berleri olmadan üye olduklarý
ortaya çýkmaktadýr. Bizim sizlere çaðrýmýz e-devlet uygulamasý üzerinden arama yerine "Siyasi Parti Üyeliði Sorgulama" diye yazarak siyasi parti üyelik
durumunuzu sorgulamanýz yönündedir. Vatandaþlar için anayasal bir hak olan siyasi parti
üyeliði konusunun ihlal edilmesi, yaklaþmakta olan seçimler
öncesinde hem seçim güvenliði
hem de seçmen tercihleri konularýnda büyük önem arz etmektedir.
(Abdulkadir Söylemez)

T.C. ÇORUM 1. (SULH HUKUK MAH.)
SATIÞ MEMURLUÐU
2021/49 SATIÞ
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýli, Merkez Ýlçesi, Sapa Köyü, Baðlar mevkii, 113 ada, 65 nolu parselde kayýtlý 1.705,50 m² alanýnda Bað vasfýnda kayýtlýdýr. Köy yerleþim alanýna 2,3 km. mesafededir. Toprak bünyesi killi olup, toprak yapýsý taþsýzdýr, zemini topografik bakýmdan dalgalý olup, %3-4
aralýðýnda eðim mevcuttur. Organik maddece zenginliði ve fiziksel özellikleri orta derecedir. Drenaj
sorunu yoktur. Devlet eliyle sulanabilir arazilerden deðildir. Gözle görülen taban suyu ve tuzluluk
problemi bulunmamaktadýr. Taþýnmaz tapu kaydýnda her ne kadar bað olsa da uzun zamandýr bakým ve toprak iþlemesinin yapýlmadýðý, üzerinde tek ve çok yýllýk yabancý ot çýkýþlarýnýn ve çalý formunda aðaççýklarýn olduðu görülmüþtür. Ýmar durumu : mücavir alan sýnýrlarý dýþýndadýr, Taþýnmaz
Düzeni Planýnýn Tarým alanlarý Baþlýklý plan hükümlerine tabidir. Taþýnmaz üzerinde 1/5000 Nazým ve
1/1000 uygulama Ýmar Planý Yoktur.
Adresi
: Çorum Merkez Sapa Köy 113 Ada 65 Parsel Merkez / ÇORUM
Yüzölçümü
: 1.705,50 m2
Arsa Payý
:
Ýmar Durumu
: Mücavir alan sýnýrlarý dýþýndadýr. Tarým alanlarý baþlýklý plan hükümlerine tabidir. Taþýnmaz üzerinde 1/5000 Nazým ve 1/1000 uygulama Ýmar Planý Yoktur. 3194 Sayýlý Ýmar
K.nun 8. maddesi ( ð) bendi gereði yapý yapýlamaz
Kýymeti
: 13.644,00 TL
KDV Oraný
: %8
Kaydýndaki Þerhler
: Tapu kaydýndaki gibidir.
1. Satýþ Günü
: 04/10/2022 günü 14:00 - 14:05 arasý
2. Satýþ Günü
: 01/11/2022 günü 14:00 - 14:05 arasý
Satýþ Yeri
: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu 2 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýli, Merkez Ýlçe, Sapa Köyü, Köyiçi Mevki, Cilt: 20, Sayfa: 1907, Ada:
136, Parsel: 1 adresinde, 362,48 m² alanýnda Arsa vasfýnda kayýtlýdýr. üzerinde yapý ve müþtemilat
olmayan taþýnmazýn düz ve boþ arsa konumundadýr.. Taþýnmazýn imar durumu: Mücavir alan sýnýrlarý dýþýndadýr, Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme Müdürlüðünün 06.01.2022 tarih,
17385 sayýlý yazsýna göre Kamuya ait yola cephesi vardýr. Çevre Düzeni Planýnýn Kýrsal Baþlýklý Plan
hükümlerine tabidir.Taþýnmaz üzerinde 1/5000 ve 1/1000 uygulama imar planý yoktur.
Adresi
: Çorum Merkez Sapa Köy 136 Ada 1 Parsel Merkez / ÇORUM
Yüzölçümü
: 362,48 m2
Arsa Payý
:
Ýmar Durumu
: Mücavir alan sýnýrlarý dýþýndadýr, Çevre Düzeni Planýnnýn Kýrsal Yerleþme
Alanlarý Baþlýklý Plan hükümlerine tabidir. Taþýnmaz üzerinde 1/5000 Nazým ve 1/1000 Uygulama
Ýmar Planý yoktur.
Kýymeti
: 28.998,40 TL
KDV Oraný
: %8
Kaydýndaki Þerhler
: Tapu kaydýndaki gibidir.
1. Satýþ Günü
: 04/10/2022 günü 14:20 - 14:25 arasý
2. Satýþ Günü
: 01/11/2022 günü 14:20 - 14:25 arasý
Satýþ Yeri
: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu
Satýþ þartlarý :
1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale
olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir.% 5,69 Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellâllýk Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. (Alacaklarý rehinli olan alacaklýlarýn satýþ tutarý üzerinden rüçhan haklarý vardýr. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi
Devlet tekliflerinden muayyen eþya ve akardan alýnmasý lazým gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi
takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve
temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.
5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir.
6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca
bilgi almak isteyenlerin 2021/49 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan
olunur.26/06/2022
(ÝÝK m.126)
(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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Mayýs ayýnda trafiðe
429 araç daha eklendi
Çorum'da nisan ayýnda araç sayýsý 182
bin 11 iken mayýs sonunda 429 adet artarak
182 bin 440'a yükseldi.
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) trafiðe
kayýtlý araç sayýlarý hakkýnda bilgilendirmede
bulundu. TÜÝK verilerine göre Türkiye'de mayýs ayýnda 112 bin 709 adet taþýtýn trafiðe kaydý yapýldý.
Ýstatistiklere göre Çorum'da nisan ayýnda
182 bin 11 olan trafiðe kayýtlý araç sayýsý mayýs ayý sonu itibariyle 429 adet artarak 182 bin
440'a yükseldi.

TÜÝK Samsun Bölge Müdürlüðü'ne baðlý
Tokat'ta nisan sonu itibariyle 194 bin 969 olan
trafiðe kayýtlý araç sayýsý 847 adet artarak 195
bin 816, Çorum'da önceki ay 182 bin 11 olan
araç sayýsý mayýs sonunda 429 adet artarak
182 bin 440 ve Amasya'da da 127 bin 347
olan trafiðe kayýtlý araç sayýsý 510 adet artarak 127 bin 857'ye yükseldi.
Öte yandan Türkiye'de trafiðe kayýtlý toplam taþýt sayýsý mayýs ayý sonu itibarýyla 25
milyon 704 bin 749 oldu. (Abdulkadir Söylemez)

Arzu Özkader yeniden aday
Tarým - Orman
Çalýþanlarý Birliði
Sendikasý
(TOÇ
BÝR-SEN) 5. Olaðan
Genel Kurulu öncesinde mevcut Baþkan Arzu Özkader
yeniden aday olduðunu açýkladý.
Pazar günü Çorum Atatürk Kapalý
Spor Salonunda gerçekleþtirilecek olan Olaðan Genel Kurul öncesinde yazýlý açýklama
yapan mevcut baþkan Arzu Özkader "Ekibimle beraber yanýnýzda olmaya devam etmek
için hakkýn ve haklýnýn yanýnda olmanýzý, en
üst düzeyde katýlým saðlayarak demokratik
hakkýnýza sahip çýkmanýzý bekliyoruz" dedi.
Açýklamasýnda sendika üyelerine hitaben
"Vesayete karþý çýkýn demokratik hakkýnýzý kullanýn diyen TOÇ BÝR SEN Çorum Þube Baþkaný Arzu Özkader "Hak ve emek uðruna bir dava meselesi olarak gördüðümüz sendikal mücadelemiz her zaman hakký temsil etmiþ ve
bundan sonra da devam edecektir" dedi.
TOÇ BÝR SEN Çorum Þube Baþkaný Arzu
Özkader Pazar günü gerçekleþtirilecek olan
genel kurul öncesinde yaptýðý yazýlý açýklamada þu ifadelere yer verdi:
Hak ve Emek uðruna bir dava meselesi olarak gördüðümüz sendikal mücadelemiz her za-

man hakký temsil etmiþ ve bundan sonra
da devam edecektir.
Temel insan haklarý
ilkelerine dayanan,
egemenliðin kayýtsýz
þartsýz millete ait olduðu, millet iradesine de milletin seçtiði
idareye de saygý
gösterilen, katýlýmcý
bir yönetim için, demokratik sosyal hukuk devleti olmanýn gereði olarak devlet imkânlarýndan
eþit þekilde yararlandýðý, laikliðin düþünce ve
kanaat özgürlüðü ile din ve vicdan hürriyetinin
teminatý ile daha güçlü, daha zengin Türkiye
idealine ulaþmaya katký sunmak için, tüm kamu görevlilerine, insan onuruna yaraþýr hayat
düzeyi saðlamak için, dayanýþma, birlik ve beraberliðin gerçekleþmesini saðlamak için, tüm
çalýþanlarýn onurlu, huzurlu ve mutlu þekilde
çalýþabileceði; özgür, adil, katýlýmcý, plânlý ve
kaliteli çalýþma ortamýna kavuþmasý için, her
türlü oligarþiye ve vesayete karþý çýkarak, katýlýmcý demokrasiye ulaþmak, demokratik hakkýnýzý kullanmanýzý, özgür ve þeffaf bir seçimin
gerçekleþmesini temenni ederiz.
Hakký ve emeði temsil eden bu kutlu mücadele, tüm çalýþanlarýn yanýnda olacak, hakkýný savunacak ve bunun için ne gerekiyorsa
yerine getirilecektir.
(Sümeyra Özdoðan)

SP'den çevre temizliði hassasiyeti
Saadet Partisi Çorum Kadýn Kollarý Baþkaný Melahat Yýlmaz çevre temizliðine dikkat
çekmek ve yaþanabilir bir çevre için komisyon
toplantýsýný ve eðitimi itfaiye parkýnda yaptý.
Baþkaný Melahat Yýlmaz burada
yaptýðý açýklamada "Saadet Partisi
olarak çevreyi ilgilendiren bütün konulara medeniyetimizin temel ilkeleri ile yaklaþmaktayýz. Ayný zamanda yaþanabilir çevrenin sürdürülebilirliði açýsýndan çevreye
hem manevi olarak emanet
hem de gelecek nesillerin emaneti olarak görmekteyiz" dedi.
Konuþmasýnda "Hava, su,
toprak, bitki örtüsü ve canlýlar,
özellikle de doðal ekosistemler
hassasiyetle korunacaktýr" diyen Yýlmaz çevre meseleleri
hakkýnda doðru politikalarýn geliþtirilmesinin yaný sýra eðitim ve toplumsal bilincin oluþturulmasý gerektiðine de deðindi ve "Bu bilincin oluþturulmasýnda toplumun her kesimine yönelik uygulamalar ve eðitim faaliyetleri planlanacaktýr" dedi. Yýlmaz'ýn açýklamasýnda þu
ifadeler de yer aldý:
Çevre tahribatýnýn sonuçlarý, problemin
gerçekleþtiði bölge ile sýnýrlý deðildir. Bu sebeple uluslararasý düzeyde çevrenin korunmasýna yönelik politikalara ve tahribata karþý
politikalarýn geliþtirilmesi gerekmektedir. Çev-

renin korunmasýna yönelik uluslararasý çevre
konularýna, antlaþmalara, protokollere ve çevre tahribatýna önem verilerek uluslararasý belirleyici rol üstlenilecektir.
Çevrenin korunmasýna yönelik ulusal
ve bölgesel, makro ve mikro ölçekte
koruma planlarý ve programlarý hazýrlanacaktýr.
Organik yaþamýn insani olarak
sürdürülmesi, ormanlarýn ve bitki
çeþitliliðinin korunmasý için endüstriyel ormancýlýk uygulamalarý desteklenecektir.
Ülkemiz yerüstü doðal kaynaklarýnda olduðu gibi yeraltý
kaynaklarý açýsýndan da zengindir. Maden faaliyetlerinde çevreci yaklaþýmlara öncelik verilecek,
bütün süreçlerde toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi
için azami þeffaflýk gösterilecektir.
Çevre konusunda toplumsal hassasiyetlerin gözlenebilmesi için kamuoyu ve sivil toplum kuruluþlarý ile iþbirliðine gidilecek, çevreye duyarlý politikalarýn
oluþturulmasýna ve uygulanmasýna sivil kamuoyunun etkin olarak katýlýmý saðlanacaktýr.
Yeþil alanlarýn artýrýlmasýnda toplumsal
desteðin güçlü bir þekilde saðlanmasý ve bu
desteðe doðrudan katýlýmýn hane bazýnda yapýlmasý amacýyla çeþitli uygulamalar gerçekleþtirilecektir.
(Gizem Galatalý)
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TARÝHÝ KENT MEYDANI PROJESÝNDE BÝR ADIM DAHA ATILIYOR

Halkbank yýkýlýyor
Çorum Belediyesi tarihi kent meydaný projesi kapsamýnda Halkbank
binasýnýn yýkýmýný cuma günü gerçekleþtirecek.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn yeni otobüslerinin anahtar teslim töreninde tarihi kent meydaný projesiyle ilgili açýklamalarda bulundu.
Halkbank binasýnýn yýkýmýný Cuma
günü saat 14'te gerçekleþtireceklerini
duyuran Baþkan Aþgýn; Ulu Cami,
Saat Kulesi ve Velipaþa Haný ile birlikte tarihi dokunun yeniden ortaya çýkacaðýný ifade etti.
Halkbank binasýnýn ardýndan Ziraat Bankasý binasý ve birinci noterin
bulunduðu bazý binalarýn da yýkýlarak,
tarihi meydaný oluþturacaklarýný belirten Baþkan Aþgýn "Merkezinde Ulu
Cami, etrafýnýn tarihi kent meydanýnýn
bulunduðu bir Çorum hayalimizi adým
adým gerçekleþtiriyoruz" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Yeni otobüsler
hizmete sunuldu
Binevlere üst geçit
için sona gelindi
Geçtiðimiz aylarda onlarca
kazanýn meydana geldiði ve kiþilerin hayatýný kaybettiði çevre yoluna üst geçit için giriþimlerde bulunan derneðin verdiði mücadelede sona gelindi ve üst geçit için
belirlenen yerin imzalarý atýldý.
En son geçtiðimiz aylarda
genç bir insanýn araç çarpmasý
sonucu hayatýný kaybettiði Çorum Çevre yolu Binevler mevkiindeki bölümüne Karayollarý tarafýndan üst geçit yapýlmasý için
giriþimlerde bulunduðu haberlerde yer alan Çorum Ulukavak
Mahallesi Yaþatma, Dayanýþma
Derneði Baþkaný Ýlhan Kýlýç'ýn
açýklamalarý meyvesini vermeye
baþladý.

ÜST GEÇÝDÝN
YAPILMASI ÝÇÝN
GEREKEN SON
ADIM ATILDI
Karayollarý Samsun Bölge
Müdürlüðü Binevler mevkiinde
üst geçit yapýlacak yerin belirlendiðini ancak yapabilmeleri için
yerel yönetimin ve sivil toplum
örgütlerinin hemfikir olmasý gerektiðini belirten bir protokol gerektiðini bildirdi. Çorum Belediyesi ve Çorum Ulukavak Mahallesi Yaþatma, Dayanýþma Derneði Baþkaný Ýlhan Kýlýç karayollarýnýn belirttiði protokolü geçtiðimiz hafta imza altýna alarak üst
geçidin yapýlmasý için son adýmý
da atmýþ oldu. (Gizem Galatalý)

Emniyetten
özel güvenlik
haftasý mesajý
Çorum Emniyet Genel Müdürlüðü özel güvenlik görevlilerinin
haftasýný kutladý.
26-30 Haziran tarihleri arasýna
kutlanan Özel Güvenlik Haftasý
nedeni ile Çorum Emniyet Müdürlüðü bir açýklama yaptý. Açýklamada özel güvenlik personeline huzurun bir parçasý olduklarý gerekçesi ile teþekkür edildi.
Çorum Emniyet Müdürlüðünden yapýlan yazýlý açýklamada
"Kamu güvenliði açýsýndan, genel
kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin iþbirliði içinde çalýþmasý ile güvenlik hizmetleri daha etkin ve
güçlü bir yapýya sahip olmuþ, toplumun kendisini daha huzurlu ve
güvende hissetmesi saðlanmýþtýr.

Ýçiþleri Bakanlýðý Özel Güvenlik Denetleme Baþkanlýðý tarafýndan "Genel Kolluk-Özel Güvenlik
Ýþbirliði ve Entegrasyon Uygulamasý (KAAN)" sayesinde özel güvenlik görevlilerine eðitimler verilerek genel kolluk kuvveti ile bütünleþmesi saðlanmýþtýr.
Bu münasebetle; Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü olarak tüm özel
güvenlik görevlilerinin 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftasýný kutlar, ülkemizin dört bir yanýnda görevini layýkýyla yapan
özel güvenlik görevlilerine en içten duygularýmýzla saðlýk, esenlik
ve görevlerinde baþarýlar dileriz"
ifadelerine yer verildi.
(Abdulkadir Söylemez)

Çorum Belediyesi tarafýndan toplu ulaþým hizmetinde
kullanýlmak üzere satýn alýnan beþ adet otobüs ve dört
adet minibüs düzenlenen törenle hizmete sunuldu.
Toplu ulaþýmda kaliteyi
artýrmayý amaçlayan Çorum
Belediyesi satýn aldýðý yeni
araçlar için anahtar teslim töreni düzenledi.
Saat Kulesi meydanýnda
gerçekleþen törene AK Parti
Çorum Milletvekilleri Ahmet
Sami Ceylan, Erol Kavuncu,
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Merkez Ýlçe Baþkaný Erhan Akar,
Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný
Muhammet Fatih Temur, Belediye Meclis Üyeleri, KARSAN ve BMC firmasý yetkileri ile vatandaþlar katýldý.
"ARAÇLARIMIZ
KONFORLU,
PERSONELÝMÝZ GÜLER
YÜZLÜ OLACAK"
Törende konuþan Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, toplu ulaþýmda kaliteyi artýrmaya yönelik çalýþmalar yaptýklarýný söyledi. Aþgýn
"31 Mart 2019 öncesinde
verdiðimiz vaatlerin birisi de
toplu ulaþýmda kalitenin artmasý ve toplu ulaþýmýn daha
konforlu þekilde kullanýlmasýydý. Bu konuda çeþitli alýmlar attý. Bugün de beþ adet
otobüs dört adet minibüsü
þehrimizin hizmetine sunuyoruz. Toplu ulaþýmý þehrimizde daha güçlü hale getirmeyi hedefliyoruz. Araçlarýmýz konforlu, personelimiz
güler yüzlü olacak" dedi.
"MAZOT DESTEÐÝMÝZ
DEVAM EDÝYOR"
Ücretsiz seyahat eden
yolcular için de özel halk otobüslerine mazot desteði verdiklerini de hatýrlatan Baþkan
Aþgýn "Toplu ulaþýma bizden
daha fazla destek veren hiçbir belediye yok. Toplu ulaþýmdan ücretsiz yararlananlar
için özel firma otobüsleri hatta
çýktýðý anda 40 litre mazot
desteði veriyoruz. Biz hiçbir
esnafý maðdur etmedik, etmeyiz. Özel firma bize satýþ-

ný projesi, çimento fabrikasý
arazisinin satýn alýnmasý, Çorum'un güneyinde TOKÝ ile
birlikte yeni þehir oluþumu ve
kalenin kentsel dönüþümü gibi büyük projeler de bu ekibe
nasip olacak inþallah" dedi.
CEYLAN: ESKÝ
STADYUMUN YERÝ
ÝHALEYE ÇIKIYOR
Milletvekili Ceylan eski
stadyumun yerine yapýlmasý
planlanan kent park projesiyle ilgili de açýklamalarda bulundu. Bu hafta TOKÝ ile görüþerek projeyi ihaleye çýkaracaklarýný açýklayan Ceylan
"O bölgede güzel bir kent
park projesini Çorum'a kazandýracaðýz" dedi.

la ilgili geliyor. Bankaya ne
kadar borcunuz varsa, piyasa
bedeli üzerinden o kadar otobüs almaya hazýrýz dedik. Biz
tüm toplu ulaþým hizmetini
Çorum Belediyesi olarak yapmaya hazýrýz" dedi.
Çorum'a yeni kazandýrdýklarý otobüs ve minibüsleri
Devlet Malzeme Ofisi'nden
aldýklarýný da sözlerine ekleyen Baþkan Aþgýn "Otobüslerimiz, Çorum halkýna hayýrlý uðurlu olsun" dedi.
"AK KADROLAR
DESTANLAR YAZIYOR"
Törende konuþlan AK
Parti Çorum Milletvekili Erol
Kavuncu da, Çorum Belediyesini tebrik ederek, "Yaþam
kalitesini ve ulaþým kalitesini

artýracak bu yeni araçlarýn
Çorum halkýna hayýrlý olmasýný diliyorum." Dedi. Kavuncu, "Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn" düsturu ile yola
çýkan Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan liderindeki AK kadrolarýn Türkiye'nin her yerinde destanlar
yazdýðýný iddia etti.
CEYLAN, BELEDÝYEYÝ
TEBRÝK ETTÝ
Belediye Baþkaný Dr.Halil
Ýbrahim Aþgýn ve Çorum Belediyesi ekibini tebrik eden
AK Parti Çorum Milletvekili
Ahmet Sami Ceylan da "31
Mart 2019'da devraldýklarý
bayraða en üstü seviyeye çýkarmak için ellerinden geleni
yapýyorlar. Tarihi kent meyda-

CEYLAN'DAN
MUHALEFETE MESAJ
Muhalefet partilerine de
mesaj veren Ceylan "Seviyeli siyaset yapýn" çaðrýsýnda
bunlu. Muhalefet milletvekillerinin zaman zaman Çorum'a geldiklerini hatýrlatan
Ceylan "Çorum'a gelince
edebinizle, siyasi üslupla hareket edin. Siyasi seviyeyi
yerlerin altýna almayýn. Bilgi
sahibi olmadan eleþtiri yapmayýn. Onlara eþlik eden arkadaþlarýmýza da tavsiyem
þudur: Onlara doðru bilgi verin, milletin karþýsýnda madara etmeyin" dedi. AK Parti
teþkilatlarýnýn 2023'e emin
adýmlarla yürüdüðünü belirten Milletvekili Ceylan "Çorum'da bir tek hizmeti olmayanlar bize akýl vermesinler,
bizim hizmetlerimiz ortada.
Katý vereceklerse buyursunlar ancak kuru lafla peynir
gemisi yürümüyor." dedi.
Ceylan, Cumhur ittifaký
olarak, milletin de desteði ile
2023 seçimlerinden baþarýyla çýkacaklarýný da iddia etti.
ANAHTARLAR
TESLÝM EDÝLDÝ
Konuþmalarýn ardýndan
yeni araçlarýn anahtar teslimi
yapýldý. Anahtar teslim töreninin ardýndan AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan'ýn kullandýðý minibüsün de yer aldýðý araçlar,
konvoy halinde þehir turu attý.
(Abdulkadir Söylemez)
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Belediyeden 'Elvan Çelebi
Þiir Akþamlarý' etkinliði
Çorum Belediyesi, Þehir Defteri Dergisi 5. Elvan Çelebi Þiir Akþamlarý kapsamýnda þiir programý düzenledi.
Çorum Belediyesi, þiir gecesi etkinliðini Çorumlularla buluþturdu. Farklý illerden tanýnan þairlerin
katýldýðý "Þehir Defteri Dergisi Elvançelebi Þiir Gecesi", geçtiðimiz Cumartesi günü Elvançelebi Köyü'nde gerçekleþtirilecek.
Etkinlikte birbirinden güzel þiirler seslendirilir-

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:07
05:05
12:48
16:47
20:22
22:11

TARiHTE BUGÜN
1921- Ýzmit'in kurtuluþu
1923- Darülfünun Mustafa Kemal'e "Fahri
Müderrislik Þahadetnamesi" gönderdi.
1926- Yeni Ticaret Kanunu kabul edildi.
1933- Anýtlar Yüksek Kurulu oluþturuldu.
1938- Türk Basýn Birliði Kanunu kabul edildi.
1943-Þair Yahya Kemal,Cumhuriyet Halk
Partisi'nin sanat danýþmaný oldu.
1943- Diyarbakýr-Batman demiryolu ulaþýma açýldý.
1965- Toplum polisine tam otomatik tabanca ve zýrhlý araçlar verilmesi kararlaþtýrýldý.
1968- Yunus Nadi Armaðaný'ný Yorgun Savaþçý romanýyla Kemal Tahir kazandý.
1971- Türkiye'de afyon ekimi yasaklandý.
1982- Televizyon, radyo ve gazetelerde
banker reklamlarýnýn yapýlmasý yasaklandý.
1983- "Az Gittik Uz Gittik" adlý kitabýnda komünizm propagandasý yaptýðý iddiasýyla yargýlanan Aziz Nesin beraat etti.
1984- "Sansür ve sürgün kararnamesi" nin
ilk uygulamasýnda 2000'e Doðru ve Halk Gerçeði dergileri süresiz kapatýldý.
1984- 13 ilde sýkýyönetim kaldýrýldý. Bu illerden 7'sinde olaðanüstü hal ilan edildi; 4 ilde
uygulanmakta olan olaðanüstü hal uygulamasýna ise son verildi.
1994- Doðan Þirketler Grubu sahibi Aydýn
Doðan Hürriyet Holding'in yüzde elli hissesini
satýn aldý.
1997- Aydýn Doðan Vakfý Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý'ný Atilla Peken kazandý.
2004- 17. Nato zirvesi Ýstanbul'da baþladý.
2011- TBMM'de 24. dönemin ilk oturumunda ve yemin töreninde CHP ile BDP destekli
baðýmsýzlar yemin etmediler.
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ken, Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn da
programa katýldý.
Baþkan Aþgýn, "Kültür sanat etkinliklerimiz kapsamýnda düzenlenen Þehir Defteri Dergisi 5. Elvan
Çelebi Þiir Akþamlarý Programýna katýlarak kaleminin ve kelâmýnýn güzelliði sözlerine yansýyan þairlerimizi dinledik. Her birine Elvan Çelebi'nin hatýrasýný yaþattýklarý Ýçin hususen teþekkür ediyorum"
dedi.
(Sümeyra Özdoðan)

BURSÝYERLER, ÖMER
DERÝNDERE'YÝ ANACAK
Geçtiðimiz sene vefat eden
hayýrsever iþ adamý merhum
Ömer Derindere, burs verdiði
öðrenciler tarafýndan anýlacak.
Derindere Otomotiv'in kurucusu hayýrsever iþadamý Ömer
Derindere, 13 Nisan 2021 tarihinde vefat etmiþti. 1990'dan
2009 yýlýna kadar 19 yýl boyunca
binlerce öðrenciye burs veren
merhum Ömer Derindere, vefatý-

nýn birinci yýlýnda bursiyerleri tarafýndan düzenlenecek bir programla memleketi Çorum'un Osmancýk ilçesinde anýlacak.
AK Parti Çorum Milletvekili
Oðuzhan Kaya, kendisinin de
Derindere bursiyerlerinden birisi
olduðunu hatýrlatarak, "Anma
programý 11 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 20.30'da Osmancýk 15 Temmuz Meyda-

ný'nda yapýlacak. Dün ihtiyacý
olan öðrencilerin yanýnda cennetmekan Ömer Derindere vardý. Bugün de Ömer Derindere
bursiyerleri olarak bizler olmalýyýz. Bunun için Ömer Derindere
bursiyerleri olarak bir araya gelerek Ömer amcayý dualarla anmalý kurumsal bir yapý oluþturmalý ve ihtiyacý olan öðrencilere
burs olarak ve manevi olarak
destek olmalýyýz. Bu programýn
ev sahibi tüm Ömer Derindere
bursiyerleridir. Ortak noktamýz
üst kimliðimiz Ömer Derindere
bursiyerliðidir" dedi.
(ÝHA)
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Mobilya ihracatý son
5 yýlda yüzde 60 arttý
Türkiye'nin mobilya ihracatý
geçen ay 2021'in ayný dönemine
göre yüzde 14,4 artarak 337 milyon dolara ulaþtý. Bu sonuç tüm
zamanlarýn mayýs ayý rekoru olarak kayýtlara geçti.
Türkiye, mobilya üretiminde
dünyanýn aradýðý kalite standartlarýný yakaladýðý için ihracat baþarýsýný artýrarak sürdürüyor.
Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi
(TÝM) verilerine göre, ülke ihracatý mayýsta geçen yýlýn ayný ayýna
göre yüzde 15,2 artarak 18,9 milyar dolara ulaþtý ve tüm zamanlarýn en iyi mayýs ayý performansýný yakaladý. Mobilya, kaðýt ve orman ürünleri sektörü ise mayýsta
yüzde 22'lik artýþla 613 milyon
dolarlýk ihracata imza attý. Sektör
içerisinde en büyük paya sahip
olan mobilyada ihracat rakam

DÝZ TENDON VE
BAÐLARINI GÜÇLENDÝRME
YÖNTEMLERÝ -1-

yüzde 14,4'lük artýþla 337 milyon
dolar olarak gerçekleþti.
Ocak-mayýs dönemi deðerlendirildiðinde mobilya, kaðýt ve
orman ürünlerinde ihracat 3,32
milyar dolara ulaþýrken, mobilya
sektöründe bu rakam 1,96 milyon dolar oldu.
EN YÜKSEK ÝHRACAT
IRAK VE ALMANYA'YA
Mayýsta mobilya sektörünün
en çok ihracat yaptýðý ülkeler
Irak, Almanya, ABD, Ýsrail ve
Fransa olarak sýralandý. Geçen
ay ihracatýn en çok arttýðý ülke
ise yüzde 53,5 ile Katar oldu.
Bu dönemde mobilya ihracatýnda öne çýkan ürünler arasýnda
çocuklar için karyola ve beþikler,
oturmaya mahsus mobilyalar, yemek ve oturma odalarý için ahþap

mobilyalar, metal mobilyalar ve
yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar yer aldý.
MOBÝLYA ÝHRACATI
YÜZDE 60 ARTTI
TÝM Mobilya, Kâðýt ve Orman
Ürünleri Sektör Kurulu Baþkaný
Ahmet Güleç, konu ile ilgili yaptýðý açýklasýnda þunlarý söyledi:
"Sektörümüzün her bir aktörünün bu noktada üzerine düþen
görevi en iyi þekilde yapmasý ve
yatýrýmlarýn daha da artmasý,
önümüzdeki engelleri aþmamýzý
saðlýyor. Mobilya özelinde baktýðýmýzda son 5 yýlda ihracatýmýzýn
yüzde 60 arttýðýný görüyoruz. Firmalarýmýzýn hem iç hem de dýþ
piyasada gerçekleþtirdiði atýlýmlar artýk daha çok meyve veriyor."
(Haber Merkezi)

Jelatin, tendon ve
baðlarýnýzý güçlendirmek için etkili bir yoldur.
Ayrýca saçýnýza, týrnaklarýnýza ve cildinize de
iyi gelir. Isýrgan otu da
tendon ve baðlarýnýzý güçlendiren silis, magnezyum, potasyum
ve klorofil yönünden oldukça zengindir.
Özellikle dizin hareket etmesini saðlayan noktalarýnda bulunan tendon ve
baðlarvücut yapýsýnýn kritik yapý taþlarýndandýr. Kas ve kemikleri birbirine
baðlayarak eklem fonksiyonlarýnýn düzgünce çalýþmasýný saðlarlar.
Eðer dizlerinizde çok fazla zorlanma
varsa ve aðrý çekiyorsanýz, bu makale
tam size göre. Diz tendon ve baðlarýnýn
güçlü olmalarý için bütün vitamin ve mineralleri saðlayan uygun bir beslenmeye ihtiyacýnýz olduðunu bilmelisiniz. Bu
hem hayat kalitenizin artmasýný saðlar
hem de aðrýlarýnýzý azaltýr. Daha fazlasý için gelin makalemize bakalým.
1. DÝZ TENDON VE BAÐLARINI
GÜÇLENDÝRMEK ÝÇÝN KOLAJEN
YÖNÜNDEN ZENGÝN BÝR TARÝF
Yazýmýza güzel bir tavsiye ile baþlayacaðýz: Þekersiz jelatin her zaman
evinizde elinizin altýnda bulunmasý gereken bir þeydir. Neden? Çünkü jelatin
saç, týrnak ve cildinizin yanýnda tendon
ve baðlarýnýzý da beslemek için mükemmel bir yöntemdir. Þekersiz doðal
jelatin en saðlýklý seçimdir, çünkü "kolajen protein" olarak bilinen maddeyi yüksek oranda içerir.
Bu, diz tendon ve baðlarýnýzý güçlendirir, saçlarýnýzýn daha canlý görünmesini saðlar, ayrýca týrnaklarýnýzý güçlendirir. Aþaðýdaki tarifi rahatlýkla deneyebilirsiniz:
- Ýyice olgunlaþmýþ 1 muz
- 1 portakal suyu
- 2 yemek kaþýðý þekersiz jelatin (40
gram)
- 2 yemek kaþýðý bal (60 gram)
HAZIRLANIÞI
- Öncelikle portakalýn suyunu sýkarak iþe baþlayýn. Ardýndan muzun kabuklarýný soyup ezin. Tamamen sararmýþ ve üzerinde küçük siyahlýklar oluþmuþ olgun muzlarý tercih etmelisiniz,
çünkü tendon ve baðlarý güçlendirmek
için en uygun besini bunlar içerir. Buna
ek olarak, muzun vücudunuzu canlandýracak karbonhidratýn yanýnda ayrýca
size doðal enerji ve protein de saðladýðýný unutmayýn. Portakaldan elde edeceðiniz C vitaminini de eklediðiniz zaman haftada en az iki kere içmeniz gereken "ilaç gibi bir kokteyl" oluþturacaksýnýz. Ezdiðiniz muza bal ekledikten
sonra jelatini hazýrlamaya geçebilirsiniz. Öncelikle jelatinin suda çözünmesini saðlayýn, ardýndan daha iyi sonuç
alabilmek için benmari usulüyle ýsýtýn.
Ayrýca portakal suyunu da biraz ýlýk hale getirin ve ardýndan topaklanmasýný
engellemek için jelatini yavaþça portakal suyuna ekleyin.
- Þimdi uygun bir kalýp bulma zamaný. Jelatin ve portakal suyu karýþýmýný
bu kalýba dökün ve ardýndan buzdolabýnda beklemeye býrakýn. 15 - 20 dakika bu þekilde bekleyin. Süre dolduktan
sonra kalýbý bir tabaða ters þekilde kapatarak ayýrýn ve üzerine bal ve muz
karýþýmýný ekleyin. Bu tatlýya bayýlacaksýnýz!
2. YULAF EZMESÝ, ANANAS
VE TARÇINLI TARÝF
Yulaf ezmesi, ananas ve tarçýn tarifi
için gereken malzemeler
- 1 bardak yulaf kepeði
- 250 ml su
- 1 bardak ananas suyu
- 1 bardak portakal suyu
- 2 yemek kaþýðý bal (40 gram)
- 1 çay kaþýðý öðütülmüþ tarçýn (7
gram)
- 2 yemek kaþýðý badem kýrýðý (40
gram)
HAZIRLANIÞI
- Bu smoothie magnezyum, silis, C
vitamini ve bromelain yönünden oldukça
zengindir. Son saydýðýmýz þey olan bromelaini içeren meyve ananastýr. Diz
problemlerinin neden olduðu klasik iltihaplanmalara karþý çok etkilidir. Bu tariften en etkin þekilde yararlanmak için her
sabah kahvaltýda bir bardak içmelisiniz.
Hazýrlamasý çok basittir ve dizdeki tendon ve baðlarý beslerken ayný zamanda
aðrý ve iltihaba karþý da mücadele eder.
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Þampiyonada 30
madalya kazandýlar

Çorum'dan Çekya'ya uðurlanan
Down Sendromlular Atletizm Milli Takýmý, tarihi bir baþarýya imza attý. Çekya'nýn Nymburk þehrinde gerçekleþen
Özel Sporcular Atletizm Dünya Þampiyonasýnda 30 madalya kazandý.
Dünya þampiyonasýna Çorum'da
hazýrlanan Down Sendromlular Atletizm
Milli Takýmýmýz, Çekya'ya hareket etmeden önce Çorum Belediyesini ziyaret etmiþlerdi. Dualarla Çorum'dan
uðurlanan Down Sendromlular Atletizm
Milli Takýmý 20 Haziranda baþlayýp, 24
Haziran'da sona eren Dünya Þampiyo-

nasý'nda 10 altýn, 10 gümüþ ve 10
bronz olmak üzere 30 madalya kazanarak rekor kýrdý.
Milli takýmda yer alan Çorumlu sporcu Kardelen Demir ise 1500 metre koþuda ve 1500 metre yürüyüþte bronz madalyanýn sahibi oldu. Çorumlu sporcu
Merve Peker ve Benay Balcý'dan oluþan
Özel Sporcular Down Masa Tenisi Milli
Takýmý ise Dünya þampiyonu oldu.
Þampiyonada milli takým sporcusu
Emirhan Akçakoca, 100 metrede
14.35'lik derecesi ile Dünya rekoru kýrarak altýn madalya kazandý. Emirhan Ak-

AK Partililer Ýskilip
için bir arada
AK Parti'nin Ýskilip heyeti, AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile
Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý ile bir araya geldi.
AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Yusuf Kaya ve
yönetim kurulu üyeleri Murat Önder, Veysel
Çördük ve Mehmet Öztürk, AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ve Ýl
Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý ile görüþtü. AK Parti Ýl Baþkanlýðý binasýnda yapýlan görüþmede
teþkilat çalýþmalarýnýn yaný sýra Ýskilip'te yapýmý devam eden ve yapýlmasý planlanan yatýrýmlar masaya yatýrýldý.
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, "Teþkilat

çalýþmalarýmýz ve ilçemiz için yapacaðýmýz
projeler üzerine istiþarelerde bulunduk. Cumhurbaþkanýmýz ve Genel Baþkanýmýz Recep
Tayyip Erdoðan'ýn liderliðinde inandýðýmýz
yolda yürüyor, gücümüzü aziz milletimizden
alýyoruz. Güzel Ýskilip için var gücümüzle çalýþmaya devam ediyoruz" dedi.
Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý ise "Ýlçemize
ve köylerimize kazandýrdýðýmýz projeler, sosyal ve kültürel faaliyetler alanýnda bilgilendirmeler yaparak, yeni yapacaðýmýz projeler
hakkýnda istiþare gerçekleþtirdik" diye konuþtu.
(Gizem Galatalý)

Ulaþ Tokgöz

Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz, AK Parti iktidarýnýn zam fýrtýnasýnýn devam
ettiðini söyledi.
Türk Þeker'in bugünden geçerli olmak üzere þeker fiyatýna
yaptýðý yüzde 67'lik zamla birlikte aðzýmýzýn tadýnýn iyice
kaçtýðýný kaydeden Ulaþ Tokgöz, "Erken deðil, hemen seçim!" dedi.
Türkiye'nin artýk yokluk,
yoksulluk, fiyat pahalýlýklarý,
elektrik ve doðalgaz zamlarýndan baþka gündeminin olmadýðýný ifade eden Tokgöz, "Maalesef þekere de okkalý bir zam
yaparak ülke insanlarýnýn aðzýnýn tadýný iyice kaçýrdýlar. Türkiye'yi, Türkiye'nin yoksul insanlarýný ve asgari ücretlileri bu
duruma düþürenlere yazýklar
olsun" diye konuþtu.
Þeker kýtlýðýnýn ve zamlarýn

çakoca, toplamda 9 madalya kazanarak Cumhuriyet tarihinde bir Dünya
Þampiyonasý'nda en fazla madalya kazanan Türk sporcu olarak kýrýlmasý zor
bir rekora imza attý.
BAÞKAN AÞGIN'DAN
KUTLAMA
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn yaptýðý açýklamada Down Sendromlular Atletizm Milli Takým sporcularýný ve antrenörleri, dünya þampiyonasýndaki üstün baþarýlarýndan dolayý tebrik etti.
(Haber Merkezi)

CHP'li Ulaþ Tokgöz,
'Hemen seçim' dedi
AK Parti iktidarýnýn þeker fabrikalarýný satmasýndan kaynaklandýðýný belirten Ulaþ Tokgöz,
"2018 yýlýndaþeker fabrikalarýnýn satýlmasýylailgili bir karar
alýndý. Cumhuriyet Halk Partimizin milletvekilleri 'Þeker vatandýr, vatan satýlmaz' dediler.
Ama maalesef kendi bildiklerini
yapanlar Türkiye'deki þekerin
bu duruma gelmesini saðladýlar. Bugün þeker yoksa o gün
bu kararý alanlar nedeniyle þeker yok. Bugün zam varsa, þekere insanlar ulaþamýyorsa tam
da AKParti'nin yanlýþ ekonomik
politikalarýnýn sonucudur.
Pastane ve þekerli ürünler
imalatý yapan iþyerleri zaten
çarkýný zor döndürüyordu. Bu
zamlardan sonra iyice iflasýn
eþiðine doðru sürüklenecek.
Halkýmýz AKParti iktidarý sebebiyle þekerli hiçbir þey tüketemeyecek duruma getirilecek"

þeklinde konuþtu.
Cumhuriyetin ilk yýllarýnda
üç beyaza önem verildiðini ve
bunlarýn un, þeker, pamuk olduðunu söyleyen CHP Merkez
Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz, "Ekmeðimizi kendi unumuzla yoðururduk, þekerimizi kendi
pancarýmýzla yapardýk, bezimizi kendi pamuðumuzla dokurduk; bunlarýn üçüne de muhtaç
duruma geldik; ekmeðe muhtacýz, þekere muhtacýz, pamuða
muhtacýz. Bu memleketi bu düzene getirenlere yazýklar olsun" ifadelerine yer verdi.
Önümüzdeki Kurban Bayramý'nda vatandaþlarýn yine
bayramý bayram gibi kutlayamayacaklarýný vurgulayan Ulaþ
Tokgöz, artýk bayramlarýn da
tadýnýn tuzunun kaçtýðýný, yakýnda tuza da zam geleceðini
sözlerine ekledi.
(Gizem Galatalý)

AKKAÞ'IN AÇIKLAMASINA
ÞAHiN'DEN TEPKi GELDi

'Selçuk Bayraktar bu ülkenin gururudur'
AK Parti Çorum Milletvekili
Erol Kavuncu, Selçuk Bayraktar'a yönelik yapýlan eleþtirilere tepki gösterdi.
Konuyla ilgili sosyal medya
hesabýndan bir mesaj yayýmlayan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Selçuk
Bayraktar'ýn Türkiye'nin gururu olduðunu vurguladý. "Bu
boþ boðaz vatan hainlerine
Selçuk Bayraktar'ý yedirmeyiz" diyen Kavuncu, Türk milletinin gözbebeðine dokunacak hainlere her zaman haddini bildireceðini ifade etti.
Kavuncu, açýklamasýnda
þu ifadelere yer verdi:
"Bazý sözde siyasi soysuzlar Selçuk Bayraktar'ý hedef
aldý. Neden mi hedef aldýlar?
Çünkü Meclise taþýdýklarý Teröristlerin soluðunu kesen SIHA'lar Bayraktarýn ürünüdür.
Bu yalancý hainler, iftiracýlar
Bu siyasi çete baþkanýndan
ayaðýna kadar ihanet dolu.
Yalan ve Fesadý nöbetleþe devam ettiriyorlar.
Zihniyetlerini ve planlarýný
artýk gizlemiyorlar. Milletin de-

Erol
Kavuncu

ðerlerine düþman mandacý bu
çukur zihniyet yerli ve milli ne
varsa nefret kusuyor. Bunlar
yapýlan her iyiye, iyi bir þey yapan herkese karþý ve düþmandýrlar. Merak etmeyin biz sizin
ne olduðunuzu biliyoruz, ama
siz bu milletin kim olduðunu bi
türlü öðrenemediniz. Dünya
harp tarihinde oyunun kurallarýný deðiþtiren, muharebe tarihinde devrim yapan, gençlerimize örnek bir rol model olan

Selçuk
Bayraktar

Selçuk Bayraktar bu ülkenin
gururudur. Bu boþ boðaz vatan hainlerine Selçuk Bayraktar'ý yedirmeyiz. Bu vatana
hizmet eden Bayraktar a uzanacak elleri bu millet kýrar, milletin gözbebeðine dokunacak
hainlere de her zaman haddini
bildirir. Zira þehit kanlarýyla sulanmýþ bu kutsal topraklarda
vatan, millet ve devletin bekasý söz konusuysa gerisi teferruattýr" dedi. (Gizem Galatalý)

ÝYÝ Parti Sungurlu Ýl
büyük deðildir" diye koGenel Meclis Üyesi Ernuþtu.
can Þahin, Sungurlu
Ticaret ve Sanayi Oda"FABRÝKALARIN
sý Baþkaný Behiç AkKÝMÝN SAYESÝNDE
kaþ'ýn yaptýðý açýklaGELDÝÐÝNÝ
maya cevap verdi. ÞaHERKES BÝLÝYOR"
hin, "Ben demene geVerilen arsalar Kayrek yok. Herkes kimin
makamýn inisiyatifiyle
ne yaptýðýný,
verildiðini vurgulayan
Sungurlu için kimin
Þahin, "Ticaret Odasý
ÝYÝ Parti Sungurlu Ýl Genel
çaba gösterdiðini, o
Baþkaný olarak verilmiMeclis Üyesi Ercan Þahin
fabrikalarýn kimin sayeyor Behiç Akkaþ. Hersinde geldiðini gayet iyi
kes yerini ve mevkisini
biliyor" dedi.
bilmesi gerek. Ben de"Vatandaþ kral çýpmene gerek yok. Herlak derken, birileri kenkes kimin ne yaptýðýný,
dine rant saðlamak, kendini öne çýkarmak, ön Sungurlu için kimin çaba gösterdiðini, o fabrikaplanda kalabilmek için kraldan çok kralcý olma- larýn kimin sayesinde geldiðini gayet iyi biliyor.
sýna gerek yok" diyen Þahin, "Sanýrsýn Organize Ben deme, Allah razý olsun de" ifadelerini kulSanayi yönetiminde bir tek sen imza atýyormuþ- landý.
(Zahide Yasemin Eðrigözlü)
sun, bir tek sen taþýn
altýna elini koyuyorsun
Her þeyden sorumlu
sensin misali, insanlara lanse etmek, beyanat vermek bir baþkana yakýþmadý" dedi.
O mevkide 5 kiþi elini taþýn altýna koyuyor
diyen Þahin, "Ýnsanlarýmýz aþ iþ beklerken,
umut bende demene
gerek yok. Madem
umut sende idi, Ticaret
Odasý bünyesindeki
esnaflarla neden bir
fabrika kurmadýnýz?
Neden bir Kooperatif
kuramadýnýz? Umut Allah'týr. Kimse Allah'tan

BUGÜN
UÐUR
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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YAZ SPOR OKULLARI

açýlýþ þöleni yapýlacak
Çorum Belediyesi
yaz spor okullarýný þölen ile açacak.
Þölen 29 Haziran'da yapýlacak.
Gençlik Merkezleri
bünyesinde açýlacak
olan yaz spor okullarýný her sene olduðu gibi bu sene de þölenle
baþlatacak olan Çorum Belediyesi spor
gösterilerinin yapýlacaðý Yaz Spor Okullarý
açýlýþ þölenini 29 Haziran 2022 Çarþamba
günü saat 16'da Millet
Bahçesinde gerçekleþtirecek. Çocuklarýn
gönüllerince eðlenecekleri bir þölen olacaðýný ifade eden Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn açýlýþ
þölenine tüm çorum
halkýný davet etti.
(Gizem Galatalý)

Meteorolojiden

TURUNCU UYARI
Meteoroloji
10. Bölge Müdürlüðünün Çorum için yaptýðý
"turuncu" seviye uyarýsýnýn ardýndan Ýl Afet ve
Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplandý.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüðü'nün Çorum için yaptýðý turuncu uyarýnýn ardýndan Ýl
Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu pazar günü akþam
saat 23'te toplandý.
Yapýlan açýklamaya göre;

Meteorolojiden
Çorum'un kuzeyi ve batýsý
için "turuncu"
seviye uyarýsý
yapýldý. Yapýlan
uyarýnýn
hemen ardýndan
Vali Mustafa Çiftçi'nin talimatýyla Ýl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Vali Yardýmcýsý Murat Çaðrý Erdinç
baþkanlýðýnda toplandý. Saat
23'te baþlayan toplantýya ilgili
kurum temsilcileri katýldý.
(Abdulkadir Söylemez)

‘Dilenciliði meslek haline
getirenlere para vermeyin’
Çorum Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekiplerince dilencilik yapan
bir þahýs yakalandý.
Çorum'da Hýdýrlýk mevki Kerebi
Gazi türbesine gelen ziyaretçilerden para dilenen Y.Ç. isimli þahýs
yakalanarak, zabýta müdürlüðüne
götürüldü. Burada kimlik tespiti yapýlan dilencinin üzerinden bir miktar

kaðýt ve bozuk para çýktý.
VATANDAÞA UYARI
Zabýta ekipleri tarafýndan dilenciye Kabahatler Kanunu'na göre iþlem uygulandý. Belediye Zabýta görevlileri, vatandaþlardan dilenciliði
meslek haline getiren kiþilere kesinlikle para vermemelerini rica etti.
(Abdulkadir Söylemez)

Aþýla ve Bodur'dan
evlilik için ilk adým

Ýskilip'in projesine

Mehmet Aþýla ve Ýlayda Bodur niþanladý. Yeniden Refah Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Aþýla'nýn oðlu
MFA Ajans sahibi Muhammed Fatih Aþýla ve Mimar Ýlayda Bodur niþanlandý.
Mehmet, Zeynep Aþýla'nýn oðullarý
Muhammed Fatih Aþýla ile Lider Leblebi
maðazalarýnýn sahibi Metin, Arzu Bodur'un kýzlarý Ýlayda Bodur aile arasýnda
düzenlenen törenle niþanlandýðýný duyurdu.
(Haber Merkezi)

DOKAP'tan onay

Çorum, denge verilerinde

ORTA SIRALARDA
Çorum, mayýs ayýnda denge verilerinde 41'inci sýrada yer aldý.
Mayýs 2022 ayý bazýnda gelirin gideri karþýlama oraný bölge illeri sýralamasýnda Çorum, 40 ili geride býraktý.
Hazine ve Maliye Bakanlýðý Muhasebat Genel Müdürlüðü Mayýs 2022 iller
denge verilerini paylaþtý. Verilere göre

denge oranýnýn en yüksek olduðu ile Kocaeli olurken Ýstanbul 2'nci sýrada yer aldý.
Denge oranýnýn en yüksek olduðu iller; Kocaeli, Ýstanbul, Ýzmir, Zonguldak,
Tekirdað, Hatay, Mersin, Bursa, Ankara,
Yalova, Antalya, Adana, Muðla, Manisa,
Karabük, Çanakkale, Aksaray, Denizli,
Rize, Gaziantep, Kilis, Balýkesir, Düzce,

K.Maraþ, Samsun, Edirne, Aydýn, Kýrklareli, Eskiþehir, Konya, Kayseri, Trabzon, Kütahya, Bilecik, Bartýn, Sakarya,
Kastamonu, Uþak, Karaman, AfyonKarahisar, Çorum, Nevþehir, Bolu, Malatya, Burdur, Ordu, Niðde, Osmaniye, Sivas, Isparta, Kýrþehir, Erzurum olarak
bildirildi.
(Zahide Yasemin Eðrigözlü)

Çorum Ýl Tarým ve Orman
Müdürlüðü ve Ýskilip Ziraat
Odasýnca hazýrlanan "Dondurarak Sebze Meyve Kurutma
Tesisi Projesi", Doðu Karadeniz Projesi Bölge Kalkýnma
Ýdaresi Baþkanlýðýnca kabul
edildi. Çorum Ýl Tarým ve Orman Müdürlüðü ve Ýskilip Ziraat Odasýnca hazýrlanan ve
proje bütçesi 6 milyon TL olan
ek bütçeyle birlikte 9 milyon
TL olacaðý tahmin edilen dondurarak sebze, meyve kurutma projesi DOKAP tarafýndan
kabul edildi.
Ýskilip Ziraat Odasýndan
yapýlan açýklamada "Projenin
hayata geçmesi ile birlikte,
çiftçilerimiz taze olarak hasat
ettikleri meyve ve sebzelerini
dondurarak kurutmak suretiyle, saðlýklý ve güvenilir gýda
koþullarýnda üretilen, hiçbir
besin kaybýna uðramayan
ürünlerini, daha kolay ve daha
iyi fiyatlara pazarlama imkâný-

na kavuþacak.
Mevsiminde bol miktarda
üretilen meyve ve sebzeler, tesiste kurutma iþlemlerinden
geçtikten sonra raf ömrü
uzun, lezzet ve aromasýný kaybetmemiþ, kaliteli ürün halini
almýþ olacak olup kýþ aylarýnda da tüketilecek, ilçe ekonomimize katký saðlamýþ olacak.
Bu projeyle elde edilecek
olan meyve tozu ve protein tozu gibi yan ürünlerde olacaktýr. Bu sayede yöredeki ürünler en ufak parçasýna kadar
deðerlenmiþ olacak ve yöreye
ciddi katma deðer saðlanacaktýr" denildi.
Ýskilip Ziraat Odasýnca, tesisin kurulumun gerçekleþmesi ile birlikte yapýlacak üretimin, baþtan sona kadar Gýda
Mühendisi kontrollerinde gerçekleþtirileceðini tesiste çalýþmak üzere 5 kadýn iþçinin de
istihdam edileceði de söylendi.
(Gizem Galatalý)

