Keneyi kendi çýkardý,
hastanelik oldu
Tosya'da koluna yapýþan keneyi kendisi
çýkaran yaþlý bir vatandaþ hastanelik oldu.
Kan deðerlerinin düþük çýkmasýnýn
ardýndan yaþlý hasta Çorum Hitit
Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi'ne sevk edildi. 4’TE

Yaralý yavru geyiðe
bebek gibi baktý
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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Çorum Belediyesinden
yeni bir sosyal tesis

1 TL

Bayat'ta bir vatandaþ, arazide yaralý halde bulduðu yavru kýzýl geyiðe adeta bebek gibi baktý. Biberonla geyiði besleyen Mehmet
Kavuncu, yavru geyiði tedavi edilmek üzere Doða Koruma ve Milli
Parklar Þube Müdürlüðü ekiplerine teslim etti. 6’DA

VELi PAÞA KAHVECiSi
HiZMETE AÇILDI
Çorum Belediyesi vatandaþlarýn
ucuz ve kaliteli hizmet nedeniyle tercih
ettiði sosyal tesislere bir yenisini daha
ekleyerek, restorasyonu tamamlanan
Veli Paþa Haný içine geleneksel dokuya
uygun olarak, tüm kahve çeþitlerinin
bulunduðu tesisi hizmete açtý.

Bir çocuðun
ölümüne neden
olan kaymakam
Çorum'a atandý

Çorum Belediyesi tarafýndan restore edilen
tarihi Veli Paþa Haný'nýn açýlýþý, Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýldýðý törenle
gerçekleþti. 156 yýllýk geçmiþi olan tarihi Veli
Paþa Haný'nda kahve kültürü yeniden yaþatmak
amacýyla Çorum Belediyesi çalýþmalarýný tamamladý. Hanýn tarihi dokusuna uygun olarak dizayn
edilen Veli Paþa Kahvecisi, otantik bir atmosferde misafirlerini aðýlayacak. 5’TE

Soðuk zincir yatýrýmlarý

Çorum Valiliði Hukuk
Müþavirliði'ne atanan Server
Sinanoðlu'nun Diyarbakýr'ýn
Bismil ilçesinde devlete ait
resmi aracý alkollü kullanýrken
13 yaþýndaki Muhammet Çelik'e
çarpýp ölümüne neden olduðu
öðrenildi. 4’TE

hýz kesmeden devam ediyor
Yozgat'ýn havalimaný
gelecek yýl açýlacak
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Baþer,
Yozgat'ta Ulaþtýrma ve Altyapý Bakanlýðýnca 2018 yýlýnda temeli atýlan ve yaklaþýk 2
milyar liraya mal olan Yozgat Havalimanýn,
2023 yýlýnýn haziran ayýnda hizmete
açýlacaðýný söyledi. 2’DE

‘AZ KALDI
GiDiYORSUNUZ'
ÝYÝ Partili Abdulkadir
Þahiner'den 6'lý masa
pankartýna tepki

Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan'ýn katýldýðý
Toplu Açýlýþ Töreni'nde
meydana asýlan 6'lý masa
posterleri dikkat çekmiþti.Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner
de pankartlara tepki gösterdi. Þahiner, Ýstanbul seçimleri öncesi Abdullah
Öcalan'ýn kardeþinin devlet televizyonuna çýkarýldýðýný hatýrlattý, "Az kaldý gidiyorsunuz" dedi. 2’DE

Tarým ve Orman Ýl Müdürü Orhan Sarý, Çorum Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiriciliði Birliði'ne kazandýrýlan üç adet 650
litrelik süt soðutma
tankýný birliðe teslim
ettiklerini ifade etti. Çorum'da hayvancýlýðý
geliþtirmek için çalýþmalarýnýn devam edeceðini söyleyen Sarý,
"Üretilen sütün saðlýklý
ve güvenilir bir þekilde
üreticiye ulaþmasý için
soðukta
muhafaza
edilmesi gerekmektedir. Aksi halde sütün
yapýsý bozulmaktadýr.
Bundan dolayý süt
tanklarýnýn kullanýlmasý büyük önem arz etmektedir" dedi. 8’DE

Çocuklar Pony Club
ile buluþtu
- HABERÝ 8’DE

Kavuncu: 2023
zaferinin ilanýdýr
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu,
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Çorum ziyaretiyle ilgili bir açýklama yaptý. 3,5 milyar lira maliyetli 78 yatýrýmýn açýlýþýnýn yapýldýðý
törenle ilgili Kavuncu, "AK Partimizin 2023 zaferini, deðerli dava ve yol arkadaþýmýzla bugün
Çorum'dan tüm dünyaya ilan ettik" dedi. 8’DE

Abdulkadir
Þahiner

SAATCI: TABAN ÖDEME MÝKTARLARI
BEKLENTÝLERÝN ALTINDA KALDI 5’TE

ÇABUK: ÝSRAFA
DEÐDÝ MÝ? 4’TE

SAÐLIK BAKANLIÐI 1356 ENGELLÝ
SÜREKLÝ ÝÞÇÝ ALACAK 2’DE

Dünyalý Bir Dosttan
Dünyadan Hikayeler...

Zehra SAYIL

KAFKA'NIN BEBEÐÝ
- YAZISI 2’DE

ÝÞSÝZ SAYISI
AÇIKLANDI 5’TE
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Saðlýk Bakanlýðý 1356
engelli sürekli iþçi alacak
Saðlýk Bakanlýðý, temizlik görevlisi olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli iþçi alacak.
Baþvurular 15-19 Aðustos tarihleri arasýnda yapýlacak. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan merkez ve taþra
teþkilatýnda "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli iþçi alýmý yapýlacak.
BAÞVURULAR BAÞLIYOR
Resmi Gazete'de yayýmlanan ilana göre, adaylar baþvurularýný 15-19 Aðustos tarihlerinde Türkiye
Ýþ Kurumu'nun (ÝÞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi
üzerinden çevrim içi olarak gerçekleþtirebilecek.
TEK BAÞVURU HAKLARI VAR
Baþvurularda, kiþilerin Adrese Dayalý Nüfus
Kayýt Sistemi'nde kayýtlý olan adresleri dikkate alýnacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnýzca 1
iþ yerine baþvuru yapabilecek.
SAVUNMA SANAYÝÝ BAÞKANLIÐI'NA
97 KÝÞÝ ALINACAK
Savunma Sanayii Baþkanlýðý (SSB) tarafýndan
Resmi Gazete'de yayýmlanan "Proji Bazlý Sözleþmeli Personel Alýmý" ilanýna göre, kuruma 97 sözleþmeli personel alýmý yapýlacak. (Haber Merkezi)

Dünyalý Bir Dosttan
Dünyadan Hikayeler...

KAFKA'NIN BEBEÐÝ

Zehra SAYIL
Bugün Avrupa'ya doðru yola çýkalým. Bir rivayete göre 1920'lerde Prag kentinde Franz
Kafka, rutin yürüyüþlerini yaptýðý parkta aðlayan bir kýz çocuðuna rastlamýþ. Çocuk oyuncak bebeðini kaybettiði için oldukça üzgünmüþ. Kafka, bebeði onun yerine aramayý önermiþ. Çocuk kabul etmiþ ve ertesi gün ayný noktada buluþmak üzere ayrýlmýþlar.
Kafka eve döndüðünde bir mektup yazmýþ.
Oyuncak bebeðin aðzýndan tekdüzelikten sýkýldýðýný, dünyayý gezmek, yeni arkadaþlar
edinmek, yeni yerler keþfetmek istediði için seyahate çýktýðýný belirtmiþ. Bu mektubu buluþtuklarýnda çocuða okumuþ; "Lütfen benim için
kederlenme, dünyayý görmek için uzun bir yolculuða çýktým. Sana baþýmdan geçenleri anlatacaðým." diye de eklemiþ mektubun sonuna.
Bu mektuplarýn ilkiymiþ. Kafka, küçük kýzla her
buluþtuðunda oyuncak bebeðin hayali maceralarýný özenle yazdýðý mektuplardan ona okur-

muþ. Küçük kýz da bu þekilde avunurmuþ. Kafka, hastalýðýndan dolayý artýk buluþmalara gelemeyeceðini anladýðýnda ise küçük kýza bir
oyuncak bebek almýþ. Arkadaþýn geri döndü
diyerek çocuða bebeði uzatmýþ. Küçük kýz,
kaybettiðinden oldukça farklý olan oyuncak bebeðe þaþkýnlýkla bakakalmýþ. Bebeðin üzerine
iliþtirilmiþ bir not küçük kýzýn þaþkýnlýðýný gidermiþ: "Yolculuðum beni çok deðiþtirdi. Artýk farklý gözüktüðümü düþünebilirsin. Ama hala benim.'' yazýyormuþ.
Kafka ise kýz ile vedalaþýrken ona þöyle demiþ; ''Hayatýnda sevdiðin her þeyi er ya da geç
kaybedeceksin, ama sonunda sevgi baþka bir
surette sana geri dönecek. Onu her bulduðunda kucakla…''
Suretinden çok bize hissettirdiðidir varlýðýn
gerçeði. Çiçekleriyle konuþan kadýnlar, kamyonuyla arkadaþ uzun yol þoförleri, anne babasýna ebeveynlik yapan evlatlar, ihtiyaç duyduðu-

muz duygular bize farklý kanallardan da ulaþmýyor mu? Haberlerde sýkça rastladýðýmýz anneleri ölen yavru kedileri emziren köpekler gibi
vereceðini her zaman vermez mi Yaradan?
Ýzlediðim bir filmde sevdiði kadýnýn kaybýyla oldukça üzgün olan karakterin tam o sýrada
omzuna bir kelebek konuyordu. Sadece bir kelebek o sýrada o adama ihtiyacý olan þeyi vermiþti. Ýnancý…
Ýçinizde sevgiyi hissetmediðiniz, hayata
karþý öfkeli olduðunuz, odaðýnýzýn týpký Kafka'nýn karþýlaþtýðý küçük kýz çocuðu gibi tek bir
suret, tek bir durumda olduðu zamanlarda bu
sizin putunuz olur. Put kulaklarda, gözlerde,
gönüllerde perde yaratýr. Kýrýp attýk mý görürüz
ki sonsuz sýnýrsýz olanýn içinde yokluk yoktur.
Yokluk sevgisiz býraktýðýn kalbinin, doyurana
kadar göreceði bir illüzyondur. Þu göðsü açýp
geniþletmeyelim mi? Þöyle dolu dolu bir nefes
çekelim içimize önce þükranla…

‘AZ KALDI
GiDiYORSUNUZ'
ÝYÝ Partili Abdulkadir
Þahiner'den 6'lý masa
pankartýna tepki

Sungurlu
Belediye Baþkaný
Abdulkadir
Þahiner

Sungurlu Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn mitinginde
yer alan 6'lý masa posterine
tepki gösterdi.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýldýðý Toplu
Açýlýþ Töreni'nde meydana asýlan 6'lý masa posterleri dikkat
çekmiþti. Pankartlarda, "6'lý
masa menüsü; yalan çorbasý,
koltuk kebabý, kandil dolmasý,
SELO kahvaltýsý, Washington
portakal", "Leblebi koydum tasa, doldurdum basa basa, aðzýnýzda kuþ tutsanýz size oy
yok 6'lý masa" ifadeleri yer aldý.
Bir diðer pankartta ise "Leblebi koydum tasa, doldurdum

basa basa, aðzýnýzla kuþ tutsanýz size oy yok altýlý masa" ifadeleri kullanýldý.
Sungurlu Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner de pankartlara tepki gösterdi. Ýstanbul seçimleri öncesi Abdullah Öcalan'ýn kardeþinin devlet televizyonuna çýkarýldýðýný hatýrlatan
Þahiner, "Ýstanbul seçimi için
terörist baþýnýn kardeþini devlet
televizyonuna çýkarmýþtýnýz,
buna tepki veren Aziz Türk Milleti sandýkta cevabýný vermiþti.
Hala akýllanmadýnýz mý? Lanet
olsun sizin sizden olmayaný hain gören siyasetinize. Az kaldý
gidiyorsunuz" diye konuþtu.
(Çaðrý Uzun)

Yozgat'ýn havalimaný
gelecek yýl açýlacak
Berberler Odasý'ndan 5
bin kiþiye aþure ikramý
Çorum Berberler, Kuaförler ve
Güzellik Salonu Ýþletmecileri Esnaf Odasý tarafýndan Muharrem
ayý dolayýsýyla þehrin 4 farklý noktasýnda yaklaþýk 5 bin kiþiye aþure ikramýnda bulunuldu.
Aþure daðýtýmýnda Çorum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu Ýþletmecileri Esnaf Odasý Baþkaný Aþkýn Çaðlayan'a, ÇESOB
Baþkaný Recep Gür, Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satýcýlarý, Tornacýlar Esnaf Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Elektrik ve Su
Tesisatçýlarý Baþkaný Erol Bozkurt, Terziler Odasý Baþkaný Lütfi
Barut, Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, Hazýr Elbise-

ciler Odasý Baþkaný Necati Þimþek, Taksiciler, Minibüsçüler ve
Servisçiler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli ve Oda yöneticileri
eþlik etti. ÇESOB Baþkaný Recep
Gür ve Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu Ýþletmecileri Esnaf
Odasý Baþkaný Aþkýn Çaðlayan
tüm Çorumlularýn Muharrem
Ayý'ný kutlarken, kendi elleri ile vatandaþlara aþure ikram ettiler.
Oda Baþkaný Aþkýn Çaðlayan,
oda tarafýndan her yýl geleneksel
hale getirilen aþure ikramýna katkýda bulunan herkese teþekkür
ederken, vatandaþlar ise aþureden tatmak için uzun kuyruklar
oluþturdu.
(Haber Merkezi)

Yozgat'ta Ulaþtýrma ve Altyapý Bakanlýðýnca 2018 yýlýnda temeli atýlan ve yaklaþýk 2
milyar liraya mal olan Yozgat
Havalimanýn, 2023 yýlýnýn haziran ayýnda hizmete açýlmasý planlanýyor.
Yozgat ve çevre illerin hava ulaþýmý ihtiyacýný karþýlamak üzere 3 Haziran
2018´de temeli atýlan Yozgat
Havalimanýnda inþaat çalýþmalarý hýzla sürüyor. Altyapý
çalýþmalarýnda yüzde 90 gerçekleþme oranýna ulaþýlan
Yozgat Havalimanýnda, üst
yapý çalýþmalarý da Aðustos
ayý içerisinde baþlayacak ve
2023 yýlýnýn Haziran ayýna
doðru havalimaný hizmete sunulacak. Son yýllarda yapýlan
duble yollar, tamamlanmak
üzere olan yüksek hýzlý tren
hattý ve havalimaný ile Yozgat, sorunsuz bir ulaþým aðýna kavuþmuþ olacak.
Kent merkezine 12 kilometre uzaklýktaki Deremumlu-Fakýbeyli köyü mevkiine
yapýlan Yozgat Havalimanýnda 36 bin metrekare apron, 2
bin 600 metre uzunluðunda
ise pist bulunuyor. Ayný anda
4 orta boy, 5 büyük boy uçaðýn iniþ yapabileceði Yozgat
Havalimaný, yýllýk 2 milyon
yolcu kapasitesiyle de uluslararasý standartlarda bir havalimaný olacak.
Yozgat Havalimaný inþaatýnda incelemelerde bulunan AK Parti Yozgat Milletve-

kili Yusuf Baþer, 2023 yýlýnýn
haziran ayý içerisinde havalimanýnýn hizmete sunulacaðýný söyledi. Baþer, "Þu an itibariyle pistimizde beton çalýþmalarý da baþlamýþ durumda.
Birkaç ay içinde pistimiz tamamen uçaklarýn iniþine hazýr hale gelmiþ olacak. Bu
hizmet þu an itibariyle 2 milyar TL'ye mal olan bir hizmet.
Yýllýk 2 milyon kapasitesi olan
bir havalimaný. Havalimanýmýz sadece Yozgat için deðil

civar illerimizin de istifadesine
sunulacak bir yer. Üst yapý
ihalemizi haziran ayý içerisinde yaptýk, temmuz ayý içerisinde sözleþmemiz imzalandý. Birkaç gün içerisinde de
yer teslimi yapýlmak üzere üst
yapý çalýþmalarýmýz baþlamýþ
olacak. 2023 yýlýnýn ikinci
çeyreðinde Ýnþallah bu hizmeti Yozgat ve bölge insanýmýzýn istifadesine sunmuþ
olacaðýz." dedi.
Baþer konuþmalarýný þu

ifadelerle sürdürdü: "Yozgat
havalimaný konum itibariyle
Yozgat'a 12 kilometre mesafede. Sorgun ilçemize 18,
Alaca ilçesine 18 kilometre ve
Çorum'a 70, Tokat'a 140 kilometre mesafede. Dolayýsýyla
bu havalimaný açýldýðý zaman
sadece Yozgat insanýnýn deðil civar illerin de istifade edeceði bir bölge havalimaný
özelliði taþýmýþ oluyor. Yine
Yozgat havalimanýnýn bir diðer özelliði ise hýzlý tren istasyonu ile burasýnýn arasýndaki
mesafenin 15 kilometre civarý
olmasý. Bizim çevre yolu da
bittiði zaman havalimaný, organize sanayi bölgesi ve hýzlý tren istasyonunun da entegre olduðu bir alan haline gelmiþ oluyor."
(ÝHA)
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BAÞSAÐLIÐI
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
Baþhekimi Doç. Dr. Sinan ZEHÝR’in kýymetli babasý

MAHMUT ZEHiR

’in

vefatýndan derin üzüntü duyduk.
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baþsaðlýðý dileriz.

Kesin Karar Gazetesi

Gelecek Partisi'nden tepki
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn
Çorum ziyareti öncesi Gelecek Partisi Ýl Baþkanlýðý'nýn bulunduðu binaya dev pankart asýlmasýna tepki gösterdi.
Konuyla ilgili bir açýklama yapan Gelecek
Partisi Ýl Baþkaný Barýþ Coþgunsu, "Sýrf Gelecek
Partisi'nin tabelasýný kapatmak için yapmýþ olduklarý bu uygulamayý kýnýyorum. Ne kadar sansürlerseniz sansürleyin kaybedeceksiniz" dedi.
AK Parti iktidarýnýn kendisinden olmayaný
dýþladýðýný, ötekileþtirdiðini vurgulayan Barýþ
Coþgunsu, "AKP'lilerin Gelecek Partisi'ne olan
hazýmsýzlýklarýný parti binamýza astýklarý sansür
pankartýyla bir kez daha görmüþ olduk. Etnik,
kültürel ve siyasal düþünce farklýlýklarýmýz bizleri ayrýþtýran deðil, tam aksine zenginliklerimizdir.
Türk milletini ayrýþtýran ve kutuplaþtýran zihniyetin her zaman karþýsýndayýz.
Bizi toplum yapan zenginliklerimiz etnik, kültürel ve siyasal düþünce farklýlýklarýmýzdýr. Dolayýsýyla Türk milletini bölen, parçalayan siyasi
düþüncesinden dolayý kutuplaþtýran, yeni kurulmuþ partilere her türlü baský ve sansürü uygulayan zihniyeti þiddetle kýnýyoruz" diye konuþtu.
Gelecek Partisi iktidarýnda böyle görüntülerin
olmayacaðýný ifade eden Coþgunsu, ayrýca
Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn 1 saatlik Çorum
programý için yapýlan harcamalara da dikkat çekerek, ekonominin kötü olduðu bu ortamda yapýlan tüm harcamalarýn israftan baþka bir þey olmadýðýný sözlerine ekledi.
(Haber Merkezi)

Motorine 1 lira 26
kuruþ zam geliyor
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakýt fiyatlarý bir aþaðýya bir yukarý hareket etmeye devam ediyor. Motorine 1 lira 26 kuruþ zam bekleniyor. Fiyat artýþýnýn ardýndan motorinin litresi
24 lirayý aþacak.
Rusya-Ukrayna savaþýyla birlikte brent
petrolde dalgalanma sürerken, benzin ve
motorin fiyatlarý da deðiþkenlik göstermeye
devam ediyor. Son dönemde gelen indirimlerin yerini yeniden zamlar almaya baþladý.
ZAMLAR ÜST ÜSTE
GELMEYE BAÞLADI
Motorine 10 Aðustos'ta 1 lira indirim, 11
Aðustos'ta 82 kuruþ zam geldi.13 Aðustos
tarihinde ise benzinin fiyatý 1 lira 10 kuruþ
arttý. Akaryakýt sektörü kaynaklarýndan edinilen bilgiye göre, bir zam da motorine bekleniyor.
MOTORÝN 24 LÝRAYI AÞACAK
Motorinin litresi 1 lira 26 kuruþ artacak.
Fiyat artýþýyla birlikte motorinin litre fiyatý
yaklaþýk olarak Ýstanbul'da 24,44 TL'ye, Ankara'da 24,55 TL'ye ve Ýzmir'de 24,57 TL'ye
yükselecek.
AKARYAKIT FÝYATLARI
NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakýt fiyatlarý, Türkiye'nin de dahil
olduðu Akdeniz piyasasýndaki iþlenmiþ ürün
fiyatlarýnýn ortalamasý ile dolar kurundaki
deðiþiklikler baz alýnarak rafineriler tarafýndan hesaplanýyor. Bu hesaplanma sonucunda daðýtým firmalarýnca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle þirketler
ve kentlere göre küçük deðiþiklikler gösterebiliyor.
(Haber Merkezi)

Uðurludað'da coþkulu þenlik
Uðurludað Belediyesi tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen ve pandemi
nedeniyle ara verilen "Beyoðlu Yayla ve
Kültür Þenliði" gerçekleþtirildi.
12.'si düzenlenen þenliðe AK Parti
Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Uðurludað
Kaymakamý Erkan Þahin, AK Parti Ço-

rum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, Osmancýk
Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, Oðuzlar Belediye Baþkaný Muzaffer Yýldýrým,
Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mehmet
Bektaþ, AK Parti önceki dönem Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, AK
Parti Bayat Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoð-

lu, AK Parti Uðurludað Ýlçe Baþkaný
Ömer Kiday, Uðurludað önceki dönem
Belediye Baþkaný Mehmet Kiday'ýn yaný sýra yüzlerce davetli katýldý.
Yayla havasýnýn tadýný çýkaran katýlýmcýlar, davul-zurna eþliðinde halaylar
çekerken, Çorum Belediyesi Mehter takýmý da seslendirdiði eserlerle þenliðe
renk kattý.
(Çaðrý Uzun)
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Bir çocuðun ölümüne neden
olan kaymakam Çorum'a atandý
Keneyi
kendi çýkardý,
hastanelik oldu
Tosya'da vücuduna yapýþan keneyi kendi
çýkartan 72 yaþýndaki vatandaþ, Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi Hastalýðý tanýsýyla Çorum'da tedavi altýna alýndý.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun
Tosya ilçesi Bayat köyünde yaþayan 72 yaþýndaki Þ.A., vücuduna yapýþan keneyi kendi imkanlarýyla çýkarttý. Bir süre sonra hastalanan Þ.A., Tosya Devlet Hastanesi'ne baþvurdu. Bir süre gözetim altýnda tutulan Þ.A.,
kan deðerlerinin düþük çýkmasý üzerine Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðý
þüphesiyle Kastamonu Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesinde sevk edildi.
Yapýlan kontroller sonrasýnda ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi'ne götürülen yaþlý
adam, tedavi altýna alýndý. Yaþlý adamýn saðlýk durumunun iyi olduðu ve tedavisinin devam ettiði öðrenildi.
(ÝHA)

Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde devlete ait resmi aracý alkollü kullanýrken 13 yaþýndaki Muhammet Çelik'e çarpýp ölümüne neden olan
Gercüþ Kaymakamý Server Sinanoðlu, Çorum
Valiliði Hukuk Müþavirliðine atandý.
Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan'ýn
imzasýyla
Resmi Gazete'de
yayýmlanan 2022 yýlý
Mülki Ýdare Amirleri
Atama Kararnamesi'nde Bismil'de devlete ait resmi aracý
alkollü kullanýrken
13 yaþýndaki Muhammet Çelik'e çarpýp ölümüne neden
Server Sinanoðlu
olan ve tutuklu bulunan Gercüþ Kaymakamý Server Sinanoðlu, Çorum Valiliði Hukuk Müþavirliðine atandý. Kararname ile Sinanoðlu'nun yerine ise Aðrý'nýn Tutak
Kaymakamý Enis Aslantatar atandý.
Kaza, 15 Temmuz günü Akpýnar Mahallesi'ndeki Özgürlük Bulvarý ile Bismil-Batman Karayolu'nun kesiþtiði noktada yer alan trafik ýþýklarýnda meydana gelmiþti. Gercüþ Kaymakamý

tirirken, 0.27 promil alkollü çýkan Kaymakam Sinanoðlu tutuklanmýþtý. Soruþturma çerçevesinde tutukluðu devam eden Sinanoðlu'nun kararname ile atandýðý ortaya çýktý.
(ÝHA)

Ýçiþleri Bakanlýðýndan açýklama:

Uzaklaþtýrma hali devam ediyor
Ýçiþleri Bakanlýðý, Batman Gercüþ Kaymakamý iken yolun karþýsýna geçmeye çalýþan 13 yaþýndaki Muhammet Çelik'in ölümüne sebep
olan, son kararname ile de Çorum'a Hukuk Müþaviri olarak atanan olan Server Sinanoðlu ile ilgili açýklama yayýmladý. Açýklamada, Sinanoðlu
hakkýnda görevden uzaklaþtýrma iþlemi yapýldýðý bildirildi. Gercüþ Kaymakamý Server Sinanoðlu'nun kullandýðý resmi araç, 15 Temmuz günü
yolun karþýsýna geçmeye çalýþan Muhammet
Çelik'e, ardýndan da baþka bir araca çarpmýþtý.

Çýktýðý aðaçtan
inemeyen kediyi
itfaiye kurtardý

Server Sinanoðlu'nun kullandýðý resmi araç, yolun karþýsýna geçmeye çalýþan Muhammet Çelik'e, ardýndan da baþka bir araca çarpmýþtý. Yaralanan Çelik kaldýrýldýðý hastanede yaþamýný yi-

Yaralanan Çelik, kaldýrýldýðý hastanede yaþamýný yitirirken 0.27 promil alkollü çýkan Server Sinanoðlu tutuklanmýþtý. Ýçiþleri Bakanlýðý, alkollü
yakalanan ve tutuklanan Server Sinanoðlu ile ilgili yazýlý bir açýklama yayýmladý. Açýklamada,
Server Sinanoðlu hakkýnda Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan görevden uzaklaþtýrma iþlemi yapýldýðý,
Gercüþ Kaymakamlýðý'na ise baþka bir kaymakam atamasý yapýldýðý belirtildi.
Kadrosu taþra Hukuk Müþavirliðine alýnan
Server Sinanoðlu'nun görevden uzaklaþtýrma

halinin devam ettiði belirtilen açýklamada, "Konuyla ilgili olarak gerek adli soruþturma gerekse
Bakanlýðýmýzca görevlendirilen Mülkiye Müfettiþi
marifetiyle idari soruþturma sürmektedir" denildi.
Server Sinanoðlu, Gercüþ Kaymakamý iken kullandýðý resmi araçla yolun karþýsýna geçmeye
çalýþan 13 yaþýndaki Muhammet Çelik'e, ardýndan da baþka bir araca çarpmýþtý. Yaralanan Çelik, kaldýrýldýðý hastanede yaþamýný yitirirken
0.27 promil alkollü çýkan Server Sinanoðlu tutuklanmýþtý.
(Haber Merkezi)

Yangýnzedelere 'geçmiþ olsun' ziyareti
CHP Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Osmancýk Ýlçesi'ne baðlý Aydýn Köyü'nde geçtiðimiz
günlere çýkan yangýnýn ardýndan yangýnzede aileyi ziyaret ederek, geçmiþ olsun dileklerini paylaþtý.
Aydýn Köyü'nde gece saatlerinde Sadýk Ediz'e
ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayý yangýn çýktý. Kýsa sürede alevler evin her tarafýný sararken,
ihbar üzerine olay yerine itfaiye araçlarý sevk edildi. Ýtfaiyenin ve köy halkýnýn çabalarý sonucu yangýn kontrol altýna alýndý.
Her hangi bir can kaybý ve yaralanmanýn olmadýðý yangýnda ev kullanýlmaz hale geldi.
Yangýnýn ardýndan beraberinde Osmancýk Ýlçe
Baþkaný Sadýk Eker ile birlikte Aydýn Köyü'nü ziyaret eden CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, yangýnzede ailenin her zaman ve her koþulda yanýnda
olacaklarýný vurguladý. Tahtasýz, yaralarýn sarýlmasý, maðduriyetin giderilmesi noktasýnda ellerinden
gelen çabayý göstereceklerinin altýný çizdi.
Tahtasýz, Ediz ailesine ve köy halkýna geçmiþ
olsun dileklerini ileterek, "Allah daha büyük felaketlerden korusun" ifadesini kullandý. (Fatih Yýldýrým)

Sungurlu ilçesinde çýktýðý aðaçta mahsur
kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarýldý.
Hamile olduðu belirlenen bir kedi, Akçay
Mahallesi Mezarlýk Caddesi'nde aðaca çýktý.
Çýktýðý aðaçtan inemediði için mahsur kalan
kedinin baðýrýþlarýný duyan vatandaþlar, itfaiye ekiplerinden yardým istendi. Kedi, kýsa
sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin
çalýþmasýyla mahsur kaldýðý aðaçtan indirildi. Aç ve susuz kalan kediye vatandaþlar tarafýndan su ve mama verildi. Korktuðu görülen kedi, kendine geldikten sonra gözden
kayboldu.
(ÝHA)

Çabuk: Ýsrafa deðdi mi?
DEVA Partisi Ýl Baþkaný Elvan Can
Çabuk, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
Erdoðan'ýn Çorum programý için yapýlan
harcamaya deðindi, "Bu israfa deðdi
mi?" diye sordu.
DEVA Partisi Ýl Baþkaný Elvan Can
Çabuk, geçtiðimiz Cumartesi günü
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Çorum'a yaptýðý ziyaretle ilgili bir
açýklama yaptý.
DEVA Partisi'nin Yozgat mitingine
karþýlýk olarak Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan'ýn Çorum'a geldiðini belirten Çabuk, "Cumhurbaþkaný, DEVA
Partisi'nin Yozgat Mitingine karþýlýk Hafta sonu Çorum'daydý. Kimse þaþýrmadý
jet gibi geldi yel gibi gitti. Býrakýn daha
önceki 21 yýldýr tutulamayan demiryolu,
havalimani gibi sözlerinin yenilenmesini
bir iðne bile desteði alamadan Anadolu

Kaplaný þehrimizden ayrýldý.
Biz þaþýrmadýk 21 yýlda yatýrým adýna beton binalar haricinde ne yaptýlar ki
þimdi yapsýnlar.
ÇORUM, CUMHURBAÞKANI
AÐIRLAYACAÐINI SANIRKEN
GENEL BAÞKAN AÐIRLADI
Ýl baþkanlýðý ÝÞKUR gibi çalýþan, torpil, adam kayýrma ayyuka çýkmýþ, kavþaklarýn ismi ölüm kavþaðý olmuþ, þehrin dört tarafý atýl açýlmadan kaderine
terk edilmiþ yarým yatýrýmlar ile dolu Çorum þehrimiz Cumhurbaþkaný aðýrlayacaðýný zannederken genel baþkan aðýrladý. Þimdi benim gibi düþünen Çorum
halký adýna soruyorum; Þehrimize ne
fayda, alelacele bir gezinin ne gereði
vardý ve bu gezinin maliyeti Türk milletine ne kadar oldu? 21 yýldýr ülkeyi yöne-

ten Cumhurbaþkanýný; ilçelerden taþýma, kamu kurumlarýnda yoklama, belediye personellerinin zorlama ile toplanmasý ile meydaný 15 bin kiþilik meydaný
doldurduk diye kandýrabileceðinizi mi
sandýnýz? Ne kadar doðru, ne kadar
etik, böyle yaparak kimi aldatýyorsunuz?
Açýlýþ adý altýnda Cumhurbaþkanýna
program yapýp miting yaparak Devletin
tüm imkanlarýný kullanmak ettik mi? Diðer partilerin hakkýna girdiðinizi düþünüyor musunuz? Ýnsanlarý açlýk sýnýrý altýnda býrakýp, Miting alanýnda ve çevresindeki reklam broþür, afiþ, bilboard,
araç kiralama, tüm ilçelerden taþýnan insanlarýn ulaþým masraflarý dahil tüm giderler kim tarafýndan karþýlandý?
Kardeþlik, birlik ve hoþ görü þehri
olan Çorum da; adýnýn barýþ olduðu KA-

DEÞ meydanýnda halký kine, nefrete ve
kaosa sürüklemek için küfür dolu, hakaret dolu afiþler ve karikatürler yakýþtý mý
sizlere! Ülkenin Cumhurbaþkanýný bu
þekilde aðýrlamak yakýþtý mý sizlere DEVA Partimizin, sözleþme ile Parasýný
ödediðimiz ve sözleþmemiz devam
ederken talimat vererek, billboardlarýmýzý nasýl bir korku, hangi yetki ile kaldýrtabiliyorsunuz? Gelecek Partisinin tabelasýndan korkup, Yüz binlerce lira para
harcayýp binaya afiþ yaptýracak kadar
bu para bolluðu nerden, kimden geliyor? Giresun'dan Erzincan'a Konya'dan
Bolu'ya binlerce güvenlik kuvvetini Çorum'a getirerek kimi kimden koruyorsunuz? Bu kolluk kuvvetlerimize yazýk deðil mi? Kamu belediye araçlarý ile siyasi
parti bayraklarý asýlmasý ne kadar etik?"
(Çaðrý Uzun)

Elvan Can
Çabuk
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Çorum Belediyesinden
yeni bir sosyal tesis

VELi PAÞA KAHVECiSi
HiZMETE AÇILDI
Paþa Haný'nda kahve kültürü yeniden
yaþatýlýyor. Hanýn tarihi dokusuna uygun olarak dizayn edilen Veli Paþa
Kahvecisi, otantik bir atmosferde misafirlerini aðýlayacak.

Çorum Belediyesi'nin tarihi Veli
Paþa Haný'nda açtýðý Veli Paþa Kahvecisi hizmet vermeye baþladý.
Çorum Belediyesi tarafýndan restore edilen tarihi Veli Paþa Haný'nýn
açýlýþý, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
Erdoðan'ýn katýldýðý törenle gerçekleþti. 156 yýllýk geçmiþi olan tarihi Veli

"KAHVEMÝZ HAZIR"
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, yaptýðý açýklamada 156 yýllýk
Veli Paþa Haný'nýn Türkiye'nin ahþap
nitelikli en büyük hanlarýndan biri olduðunu belirterek, "Çok güzel bir yerdeyiz Veli Paþa Hanýndayýz, Veli Paþa
Kahvecisindeyiz. Biliyorsunuz Çorum-

Ýþsiz sayýsý
açýklandý
Türkiye'de 15 ve daha yukarý yaþtaki kiþilerde iþsiz sayýsý 2022 yýlý ikinci çeyreðinde bir önceki çeyreðe göre 43 bin kiþi azalarak 3 milyon 654 bin kiþi oldu. Ýþsizlik oraný
ise 0,4 puanlýk azalýþ ile yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleþti.
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2022
yýlý ikinci çeyrek iþgücü istatistiklerini açýkladý. Buna göre, Hanehalký Ýþgücü Araþtýrmasý sonuçlarýna göre; 15 ve daha yukarý yaþtaki kiþilerde iþsiz sayýsý 2022 yýlý ikinci çeyreðinde bir önceki çeyreðe göre 43 bin kiþi
azalarak 3 milyon 654 bin kiþi oldu. Ýþsizlik
oraný ise 0,4 puanlýk azalýþ ile yüzde 10,6
seviyesinde gerçekleþti. Ýþsizlik oraný erkeklerde yüzde 8,9 iken kadýnlarda yüzde 13,9
olarak tahmin edildi.
ÝSTÝHDAM ORANI YÜZDE 47,7
Ýstihdam edilenlerin sayýsý 2022 yýlý ikinci
çeyreðinde bir önceki çeyreðe göre 765 bin
kiþi artarak 30 milyon 775 bin kiþi, istihdam
oraný ise 1,1 puanlýk artýþ ile yüzde 47,7 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken kadýnlarda yüzde 30,4 olarak gerçekleþti.
ÝÞ GÜCÜNE KATILMA
ORANI YÜZDE 53,3
Ýþgücü 2022 yýlý ikinci çeyreðinde bir önceki çeyreðe göre 722 bin kiþi artarak 34 milyon 429 bin kiþi, iþgücüne katýlma oraný ise
0,9 puanlýk artýþ ile yüzde 53,3 olarak gerçekleþti. Ýþgücüne katýlma oraný erkeklerde
yüzde 71,7, kadýnlarda ise yüzde 35,3 oldu.
ÝÞSÝZLÝK ORANI YÜZDE 20,3
15-24 yaþ grubunu kapsayan genç nüfusta iþsizlik oraný bir önceki çeyreðe göre
0,4 puanlýk azalýþ ile yüzde 20,3 oldu. Bu
yaþ grubunda iþsizlik oraný; erkeklerde yüzde 17,1, kadýnlarda ise yüzde 26,3 olarak
tahmin edildi.
ÝSTÝHDAMIN YÜZDE 56.1'Ý
HÝZMET SEKTÖRÜNDE
Mevsim etkisinden arýndýrýlmýþ istihdam
edilenlerin sayýsý 2022 yýlý ikinci çeyreðinde
bir önceki çeyreðe göre tarým sektöründe
113 bin kiþi, sanayi sektöründe 217 bin kiþi,
inþaat sektöründe 42 bin kiþi, hizmet sektöründe 393 bin kiþi arttý. Ýstihdam edilenlerin
yüzde 16'sý tarým, yüzde 22'si sanayi, yüzde
5,9'u inþaat, yüzde 56,1'i ise hizmet sektöründe yer aldý.
HAFTALIK ORTALAMA FÝÝLÝ
ÇALIÞMA SÜRESÝ 44,4 SAAT OLDU
Ýstihdam edilenlerden referans döneminde iþbaþýnda olanlarýn, mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ haftalýk ortalama fiili
çalýþma süresi 2022 yýlý ikinci çeyreðinde bir
önceki çeyreðe göre 0,5 saat azalarak 44,4
saat olarak gerçekleþti.
(Haber Merkezi)

lu hemþerilerimiz yakýndan takip ediyorlar Veli Paþa Haný 156 yýllýk bir
Han. Tarihi bir Han Çorum'un en büyük Haný ve Türkiye'nin de ahþap nitelikte en büyük hanlarýndan bir tanesi
ve birçok tarihi olaya þahitlik etmiþ
Çorum'un geliþmesine de þahitlik etmiþ güzel bir Han. Hanýmýzýn restorasyonunu büyük bir titizlikle tamamladýk ve Cumartesi günü itibariyle de
Hanýmýzýn açýlýþýný Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan eþliðinde
gerçekleþtirdik. Hanýmýzý fonksiyonel
kullanmak istiyoruz. Hanýmýzda tarihi
kültürel anlam da yaþatmak istiyoruz.
Bu anlamda da hanýmýzýn dýþ cephesindeki iþ yerlerini kiraya veriyoruz.
Bunlarýn içerisinde antikacýsýndan bakýrcýsýna geleneksel leblebicisine kadar bizim ticari hayatýmýzý yansýtacak
iþ yerleri kirasýný verdi ve þuan da hizmete baþladýlar. Ýç kýsmýna geldiðimiz
zaman burada iki tane çok büyük alan
var. Hemen giriþte solda içinde bulunduðumuz alan zaten tarihte de kahve
olarak kullanýlan bir alan. Hanýn han
niteliði devam ederken burasý bir kahve hemen karþýsýnda ise bir restoran
yaptýk ve orada yöresel ikramlarýmýzýn olduðu gastronomide en önemli

þehirlerden biri olarak farklýlýðýmýzý
yansýtacak yöresel bir restoran yaptýk
ve önümüzdeki günlerde de açacaðýz.
Ama kahvemiz hazýr" dedi.
HÝZMETE SUNDUK
Handa eski yýllarda kahvehane
olarak kullanýlan alaný ayný nitelikte
yeniden düzenlediklerini ifade eden
Baþkan Aþgýn, "Çorum Belediyesi
olarak birçok güzel iþe imza attýk.
Bunlar içerisinde hemþerilerimizin en
büyük teveccühü kazandýðýmýz alanlarýmýzdan iþlerimizden icraatlarýmýzdan bir tanesi de sosyal tesislerimiz.
Þuana kadar beþ adet çok güzel sosyal tesis açtýk. Gerek Millet Bahçesindeki sosyal tesisimiz sonra Güngörmüþlerimiz için açtýðýmýz Þeyh Eyüp
sokaktaki Veli Paþa Konaðýnýn hemen
yanýndaki sosyal tesisimiz sonra Piri
Baba sosyal tesisimiz daha sonra
ÇORUMÝNÝA içerisinde açtýðýmýz sosyal tesisimiz ve KADEÞ Barýþ Meydaný'nda açmýþ olduðumuz engelsiz kafe olan sosyal tesisimiz. Altýncýsýný da
buraya açýyoruz ve tarihin misyonuna
da uygun þekilde bir kahveci olarak
kahvehane olarak açýyoruz. Ýsmini de
'Veli Paþa Halk Kahvecisi' koyduk ve

tüm iþlemlerini tamamladýk. Bugün
ayýn 15'i 15 Aðustos 2022 itibariyle
Veli Paþa Kahvecisini fiili olarak hizmete sunduk ve tüm hemþerilerimizi
bekliyoruz.
HER ÇEÞÝT KAHVEYÝ
ÝÇEBÝLECEKSÝNÝZ
Tüm sosyal tesislerimizde fiyatlarýmýz nasýlsa burada da fiyatlar ayný
olacak. Ama bir farký var burasý adý
üstünde kahveci diðer sosyal tesislerimizden farklý olarak burada birçok
kahve türünü tadabileceksiniz. Geleneksel kahve türlerinden modern kahve türlerine kadar sýcak, soðuk olarak
her çeþit kahveyi içebileceksiniz. Konsept olarak ise mermer masalarýmýzdan ahþap sandalyelerimize kadar sunumu ile beraber burada çalýþan personelimizin geleneksel kýyafeti ile beraber bir halk kahvecisi nasýl olacaksa
nasýl olmasý gerekiyorsa ayný þekilde
sizlere yansýtmaya çalýþýyoruz" ifadelerini kullandý.
(Gizem Galatalý)

CHP'liler Oðuzlar
halkýný dinledi

Cumhuriyet
Halk
Partisi Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, ilçe ziyaretlerine Oðuzlar
ile devam etti.
Oðuzlar'a çýkarma
yapan Tahtasýz, üreticiler, esnaf ve vatandaþlarla görüþtü.
Ýlçede esnaf ziyaretlerinde bulunarak ve
vatandaþlarla sohbet
ederek sorun ve talepleri dinleyen Tahtasýz,
sorunlarýn çözümü ve
taleplerin yerine getirilmesi için çaba göstereceklerini vurguladý.
Tahtasýz, tarým ve
hayvancýlýk baþta olmak üzere esnaf sorunlarýna iliþkin partinin çözüm önerileri hakkýnda
bilgi vererek, halkýn
umudu haline gelen
CHP'nin ilk seçimde iktidar olacaðýný söyledi.
Eþi Perinay Gazioðlu Tahtasýz ile birlikte ilçeyi ziyaret eden Tahtasýz'a; Oðuzlar Ýlçe Baþkaný Süleyman Þenol
ile bazý partililer de eþlik
etti.
(Fatih Yýldýrým)

Ahmet
Saatcý

Saatcý: Taban
ödeme miktarlarý
beklentilerin
altýnda kaldý
Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet
Saatcý, "Keyfiyeti ortadan kaldýracak hakkaniyetli alt düzenlemelerin yapýlmasý gerekmektedir. Yönetmelikte, saðlýk çalýþanlarýnýn taban ödeme miktarlarý beklentilerin altýnda kalmýþtýr. Taban ödemelerin bir an önce artýrýlmasýna yönelik ivedi adýmlar atýlmalýdýr" dedi.
Saðlýk çalýþanlarýnýn ekonomik ve özlük
haklarýnda deðiþiklikler içeren yönetmelikle
ilgili bir açýklama yapan Ahmet Saatcý, "Yönetmeliði, genel itibariyle 2 baþlýkta deðerlendirebiliriz. Çalýþanlarýn lehine 'yeni' iyileþtirmeler saðlanmýþtýr. Keyfiyeti ortadan kaldýracak hakkaniyetli alt düzenlemeler yapýlmalýdýr. Bu yönetmelikle, sabit ek ödemelerin mahsuplaþmasý fiilen etkisiz hale gelmiþtir. Tüm çalýþanlara 'taban' belirlenmesi
önemli bir adýmdýr. Çalýþanlarýn sabit gelirleri artmýþ oldu. Teþvik ek ödemesi sistemiyle
tüm çalýþanlarýn gelirlerinin daha da artmasý
mümkündür. Hekim ve hekim dýþý ek ödeme
havuzlarýnýn ayrýlmasý imkaný saðlanmýþtýr.
Yýlda 7 gün raporda, heyet raporlarýnda ve
10 günlük kongre izinlerinde ücretler kesilmeyecektir. Teþvik ödemesinin hesaplanmasý ve uygulamasýnda Saðlýk Bakanlýðý geniþ
yetkiye sahip olmuþtur. Ancak, Bakanlýk aldýðý bu geniþ yetkiyi hakkaniyet odaklý kullanmalý, nesnel prensiplere dayandýrmalýdýr.
Hekim dýþý saðlýk çalýþanlarýnýn taban ödeme miktarlarý beklentilerin altýnda kalmýþtýr.
Taban ödemelerin bir an önce artýrýlmasýna
yönelik ivedi adýmlar atýlmalýdýr. Saðlýk Müdürlüklerinde çalýþanlarýn taban ek ödemelerinin birim hedef puanýna endekslenmesi
hakkaniyetli olmamýþtýr. Ayrýca, Bakanlýk
merkez teþkilatý, ASM'ler, üniversite hastaneleri, Hudut Sahiller ve Adli Týp Kurumu için
de ivedilikle gereken düzenlemeler yapýlmalýdýr" ifadelerini kullandý.
(Haber Merkezi)
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Yaralý halde bulduðu yavru
geyiðe bebek gibi baktý
Bayat'ta yaþayan Mehmet
Kavuncu isimli vatandaþ, arazide yaralý halde bulduðu yavru
kýzýl geyiði biberonla besleyip
tedavi edilmek üzere ekiplere
teslim etti.
Çorum'un Bayat ilçesine
baðlý Saray köyünde yaþayan
Mehmet Kavuncu, mantar toplamak için araziye çýktý. Kavuncu, arazide gezdiði sýrada yaralý yavru bir geyik buldu. Kavuncu, yaralý olduðunu anladýðý yavru kýzýl geyiði yaþadýðý
köye götürdü. Bitkin düþen
hayvaný önce biberonla besleyen Kavuncu, daha sonra ilçe
merkezine giderek ilaç aldý.
Köydeki evinde yaralý geyiðe

ilk müdahaleyi yapan Kavuncu,
Doða Koruma ve Milli Parklar
Þube Müdürlüðü ekiplerine bilgi verdi.
Köye giden Doða Koruma
ve Milli Parklar Þube Müdürü
Hayri Kömür ve ekipler, yaralý
hayvaný teslim alarak tedavisi
için Çorum Belediyesi Veteriner Ýþleri Müdürlüðü Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.
"SÜT VERDÝM,
SU VERDÝM KENDÝ
ELLERÝMLE BESLEDÝM"
Geyik yavrusunu mantar
toplamak için gittiði arazide
bulduðunu söyleyen Kavuncu,
"Perþembe günü mantara git-

miþtik. Arazide bu güzel hayvaný gördük. Baktýk yaralý. Bir süre kaçtýktan sonra yakaladýk.
Yavruyu kontrol ettiðimde vücudunda yaralar olduðunu ve
yaralarýnda kurtlandýðýný gördüm. Tedavi ettirmek için köye
getirdim. Önce hayvaný ýlýk su
ile tamamen yýkadýk. Yaralarýn
tedavi edilmesi içinde veterinerden ilaç aldým. Süt verdik,
su verdik kendi ellerimizle besledik. Daha sonra Doða Koruma ve Milli Parklar Þube Müdürlüðüne bilgi verdik. Þimdi
onlara teslim ediyoruz. Eðer
doðada býraksaydýk kurtlar veya köpekler yem olurdu. Canýna kýyarlardý" dedi.
(ÝHA)

HURMANIN
OLAÐANÜSTÜ
YARARLARI
Ramazan ve özellikle
iftarla özdeþleþen bir meyvedir Hurma.. Her iftar sofrasýnda yerini alan, oruç açarken
tercih edilen bir meyvedir. Hurma sofralarýmýzý süsleyen bir meyve olmasýnýn yaný
sýra, faydalarýyla da adýndan söz ettirmektedir. Bünyesinde çok sayýda vitamin
ve mineral bulunduran hurma, insan saðlýðý açýsýndan oldukça faydalý bir besin
kaynaðýdýr.
KALP SAÐLIÐINA YARARLI..
Hurma meyvesi bilinenin aksine düþük kalorili bir besin deðildir. Ýçerdiði þeker oranýna bakýldýðýnda tek bir hurma 20
kalori bulundurur. Bu deðer tek bir tane
yenildiðinde herhangi bir zararý olmaz. 1
hurma içerisinde mükemmel derecede
magnezyum, kalsiyum ve potasyum içermektedir. A vitamini açýsýndan da zengin
olan bu meyve, ayný zamanda içerisinde
kalp saðlýðýna yararlý mineraller bulunduruyor. O açýdan hurmayý bir meyve ya da
þekerleme olarak görmememiz gerekir.
Hurmanýn saðlýk açýsýndan diðer faydalarý þunlardýr;

Müftü Biçer'den destek çaðrýsý
BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

04:09
05:44
12:50
16:38
19:45
21:14

TARiHTE BUGÜN
1948- Milli Kütüphane Ankara'da hizmete
açýldý.
1953- Papa XII. Pius'un verdiði imtiyazla Ýzmir Selçuk'ta inþa edilen Meryem Ana Evi
açýldý.
1974- Kýbrýs'ta ikinci barýþ harekatýnýn son
günü. Türk birlikleri Maðusa, Lefkoþa, Lefke
hattýnýn kuzeyinde kalan bölgeyi denetim altýna aldý ve ateþ kesildi.
1974- Murataða, Sandallar ve Atlýlar Katliamý
1997- Ýlköðretimin 8 yýl zorunlu ve kesintisiz
olmasýný öngören yasa tasarýsý, 242'ye karþý
277 oyla TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
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Ýmtiyaz Sahibi: Mahmut

Emin SÖYLEMEZ

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr

Ömer Faruk SÖYLEMEZ

Yönetim Yeri: Gazi Cad. Kulaksýz
Sok. Kavukcu Ýþmerkezi 3/42 Çorum

Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

Ali Ceylani KOLAÇ

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

kep:
mahmutemin.soylemez@hs01.kep.tr

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

Baský:
Ýhlas Gazetecilik A.Þ.
Saracalar Mh. 57. Cd. No: 21/A
Akyurt/ANKARA
Tel: 0312 351 83 10

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

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
7 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
40 TL
Kongre Ýlanlarý
200 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
700 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
350 TL
Tam sayfa reklam
1.250 TL
Yarým sayfa reklam
700 TL
Çeyrek sayfa reklam
400 TL

ABONE FÝYATLARI
Yýllýk: 300 TL 6 Aylýk : 175 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 450 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 250 TL
Yurt Dýþý Yýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 125 EURO
Organize Sanayi Yýllýk: 350 TL Organize Sanayi 6 Aylýk: 200 TL

Hýdýrlýk Yatýlý Hafýzlýk Erkek
Kuran Kursu binasýnýn yeniden inþa edilebilmesi için Çorumlu hayýrseverlerin desteði bekleniyor.
Çorum Ýl Müftülüðüne baðlý
Çorum'un ilk yatýlý hafýzlýk erkek
Kur'an kursu olan Hýdýrlýk Kur'an
Kursu, Çorumlu hayýrseverlerin
desteði ile yeniden inþa edilmeyi
bekliyor.
Konuyla ilgili açýklama yapan
Çorum Ýl Müftüsü Muharrem Biçer, "Uzun süredir Çorumlularýn
gönlünde bir yara olarak duran
Hýdýrlýk Kur'an Kursumuzun mahzun ve eskimiþ hali hayýrseverlerin yardýmlarýyla modern mimari
ve Selçuklu mimarisinin birleþtirilmesiyle yeni bir bina inþa edilerek

ortadan kalkacaktýr. Ýnþallah" dedi.
Müftü Biçer, þunlarý söyledi:
"Yýllarca Kur'an ilmine ev sahipliði yaparak sayýsýz hafýzlarýn
yetiþmesine vesile olan, bu milletin evlatlarýna Kur'an ilmini ve ahlakýný öðreten Hýdýrlýk Kur'an Kursumuzu, kýsa zamanda tamamlamayý planlanýyoruz. Ýnþaat çalýþmalarýna baþlanmasý ve kurs binasýnýn kýsa sürede tamamlanmasý için siz deðerli hayýrseverlerin desteklerini bekliyoruz.
Çorum'un ilk yatýlý hafýzlýk erkek Kur'an kursumuzu siz deðerli
hayýrseverlerin yardýmlarýyla yeniden inþa ediyoruz. Desteðinizi
bekliyoruz." (Sümeyra Özdoðan)

HURMA

HURMANIN FAYDALARI
- Kabýzlýk baþta olmak üzere, hazýmsýzlýk ve sindirim sistemi sorunlarýna iyi
gelir.
- Kalp problemlerine ve kansere karþý
etkili bir silahtýr.
- Emzirme dönemlerinde olan annelere, süt miktarýný arttýrýcý etkisi vardýr.
- Günde 2 adet tüketildiðinde özellik
göz saðlýðýna karþý etkilidir.
- Vücuttaki kötü huylu kolesterolü düþürür. Vücudun dengesini saðlar.
- Karaciðerde yaðlanma oluþmasýný
önler, zararlý maddelerin vücuttan atýlmasýný saðlar
- Hücre yaþlanmasýna karþý korucu etkisi olduðu için gençlik iksiri özelliði vardýr.
Cilde iyi gelir, erken yaþlanmayý önler.
- Aç karnýna tüketildiði takdirde, baðýrsak parazitlerini ve kurtlarýný öldürür.
Ýftardan 2-3 tane hurma tüketmek sizi
saðlýk açýsýndan yeterince besleyecektir.
Kan þekeri dengenizi yerine getiren Hurma, badem ve ceviz ile tüketildiðinde vücudunuzun mükemmel enerji almasýný
saðlar. Bir bardak suyun içerisine akþam
konulan iki tane hurma, sabah aç karnýna
içildiðinde, kabýzlýk sorununu ortadan kaldýrmaktadýr. Ýçerisine 1 yemek kaþýðý keten tohumu ve 1 tatlý kaþýðý da zeytinyaðý
koyduðunuzda etkisi daha da artacaktýr.

KANSERE KARÞI SOÐAN,
HER YEMEKTE KULLAN
Çorum Ýl Müftüsü
Muharrem Biçer

Özellikle yemek sonrasý ortaya çýkardýðý koku nedeniyle pek sevilmeyen Soðanýn kansere karþý etkili bir silah olduðu
ortaya çýktý. Soðanýn antibiyotik özelliðinin yanýnda, kan þekerini dengeleyici bir
etkisi olduðu için þeker hastalarýnýn mümkün olduðunda yemekle birlikte kuru veya
taze soðan tüketebilecekleri söyleniyor.
Yemeðin yanýnda tüketilmesin yaný sýra
yapýlan her sulu yemekte de kullanýlabilir.
SOÐAN YÝYEMÝYORUM
KOKUYOR!
"Soðan yiyemiyorum kokuyor" diyen
insanlar içinde her gün orta boy bir soðaný rendeleyerek suyunu sýkýp içerek kansere karþý ve vücut saðlýðýmýz için çok
faydalarý iþler yapmýþ oluruz. Þeker hastasý olmayan soðan suyunu balla karýþtýrýp, þeker hastalarý olanlarda yoðurtla karýþtýrýp yiyebilirler. Mükemmel bir vücut
koruyucusu olan soðaný tüketmekten kaçýnmamalýyýz. Soðanýn kokusuna karþý
ise en büyük çözüm ise maydanoz yemektir.

Erol Olçok ve oðlu için mevlit okutuldu
Fetullahçý Terör Örgütü'nün
15 Temmuz darbe giriþiminde
þehit olan Erol Olçok, oðlu Abdullah Tayyip Olçok ile Erol Olçok'un daha önce vefat eden
kardeþi Erdoðan Olçok için
merkeze baðlý Mecidiyekavak
köyünde mevlit programý düzenlendi.
Köy camisindeki programa
Erol Olçok'un kardeþleri Cevat
ve Yýlmaz Olçok ile aile yakýnlarýnýn yaný sýra Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn ile
vatandaþlar katýldý. Okunan
Kur'an-ý Kerim, Mevlid-i Þerif
ve ilahilerin ardýndan Erol, Erdoðan ve Abdullah Tayyip Olçok ile diðer þehitler için dua
edildi. Mevlidin ardýndan katýlýmcýlara yemek ikram edildi.
(Haber Merkezi)

SOÐANIN DÝÐER FAYDALARI
Soðan tek baþýna kan þekerini düzenleyici bir etkisi için þeker hastalarý için
önemli bir besin kaynaðý olduðunu belirttik. Soðan ayrýca antibiyotik özelliðiyle diðer besinlerin arasýndan öne çýkýyor. Karaciðer ve baðýrsak temizliðinde de
önemli bir rol oynayan soðan mide bezleri salgýsýnda uyarýcý etkisi yaptýðý için iþtah açýcý yönü de vardýr. Öksürük ve boðaz iltihabý için çok etkilidir. Özellikle çok
fazla grip olan insanlarýn soðan tüketmeleri faydalý olacaktýr. Çok iyi bir antioksidan olduðu için hastalýklarýn en büyük engelleyicisidir. Vücutta tümör ve benzeri
zararlý oluþumlarýn oluþmasýný engeller.
Zengin içeriðinden dolayý güç ve saðlýk
veren bir besindir. Soðanda bol miktarda
A, B ve C vitaminleri, iyot, fosfor kükürt gibi vücuda çok yararlý maddeler bulunduðu için kansere karþýda büyük bir savunma mekanizmasý oluþturur. Soðan kesildikten sonra en geç yarým saat içerisinde
tüketilmesi gereklidir. Uzun bir süre havayla temas ettiði zaman yararlý maddelerin kaybýna yol açabilir ve geç tüketmek
midede gaz, yanma ve mide aðrýlarýna
sebep olabilir.
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ÇORUM FK, BUCA
iLE KARÞILAÞACAK
Gürkan Okan

DEFANSA
TAKVÝYE
2022-2023 sezonu için hazýrlýklarýný sürdüren Çorum Futbol Kulübü, bugün Bucaspor ile
hazýrlýk maçý yapacak.
Yeni sezonda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Çorum FK, yeni sezonun
hazýrlýklarýna devam ediyor. Hazýrlýk sürecinde
Amasyaspor, Samsunspor ve Iðdýrspor ile karþýlaþan kýrmýzý-siyahlýlar, Amasyaspor'u 2-0 maðlup etmiþ, Samsunspor'a ise 2-0 maðlup, Iðdýrspor ile de 1-1 berabere kalmýþtý. Kýrmýzý-siyahlýlar yeni sezon öncesi dördüncü hazýrlýk maçýný
ise bu sezon 3. Lig'de mücadele edecek olan

Alagöz Holding Iðdýrspor ile oynayacak. Karþýlaþma, Bolu'da saat 16.00'da baþlayacak.
DAHA ÖNCEKÝ 11'LER
Çorum FK'nin 2-0 maðlup olduðu Samsunspor maçýnda kýrmýzý-siyahlýlar sahaya, Bayram
Olgun, Erkan Kaþ, Mehmet Taþçý, Berkaycan,
Serkan Yavuz, Atakan Cangöz, Murat Yýldýrým,
Yusuf Akyel, Suat Kaya, Burak Çalýk ve Malik
11'i ile çýkmýþtý.
Kýrmýzý-siyahlýlarda ikinci yarýda ise Sefa,
Atakan Akkaynak, Berat Ali, Ali Akkuþ, Emre Yal-

Çorum’a gümüþ
madalyayla döndü

Salim Ercan

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü,
ulusal ve uluslararasý organizasyonlarda elde
ettiði baþarýlarla adýndan söz ettiriyor.
Yetiþtirdiði sporcularla Türk sporunda marka olma yolunda emin adýmlarla ilerleyen Çorum Belediyesi GSK, tüm kulvarlarda üstün
baþarý sergileyerek madalyaya doymuyor.
5. Ýslami Dayanýþma Oyunlarý'nda Serbest
Stil 125 kilogramda mindere çýkan Çorum Belediyesi GSK sporcusu milli güreþçi Salim Ercan final müsabakasýnda karþýlaþtýðý Ýranlý
Hashemijouybari Seyedmehdi Seyedabaslý'ya
kaybederek gümüþ madalyanýn sahibi oldu.
Milli sporcu Ercan, son olarak Cezayir'in
Oran kentinde gerçekleþen 19. Akdeniz Oyunlarý'nda bronz madalya kazanmýþtý.
(Abdulkadir Söylemez)

çýnkaya, Enes, Volkan, Mustafa Eren, Erdi Yokuþlu, Mahmut Eren, Emre Öztürk ve Muhsin
Yýldýrým oyuna dahil olmuþtu.
28 Temmuz'da oynanan ve Çorum FK'nin 20 kazandýðý Amasyaspor maçýnda ise kýrmýzý-siyahlýlar kalede Erdi, defansta Emre, Serkan, Salih, Erkan Kaþ, orta sahada Atakan, Murat Yýldýrým, Ali, Suat, Enes, forvette Mehmet Akyüz ilk
11'i ile maça çýkmýþtý. Kýrmýzý-siyahlýlar, Bolu
kampýnda oynayacaðý Bucaspor maçýnda sezon için hazýrladýðý taktikleri sahada uygulamaya çalýþacak.
(Abdulkadir Söylemez)

Çorum FK, yeni sezon öncesi defansa
bir takviye daha yaptý.
2022-2023 futbol sezonunda TFF 2.
Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan
Çorum FK, yeni sezon öncesi transferlerine devam ediyor. Kýrmýzý-siyahlýlar, 19 yaþýndaki genç futbolcu Gürkan Okan ile üç
yýllýk sözleþme imzaladý. Gaziantep FK
U19 takýmýndan transfer edilen Gürkan
onan, bugüne kadar U19 Süper Ligi'nde
53 maçta forma giydi, 6 gol attý, 4 bin 694
dakika görev aldý.
Çorum FK'den yapýlan açýklamada,
"Kulübümüz, defans oyuncusu Gürkan
Okan ile 3 yýllýk anlaþma saðlamýþtýr. Tüm
camiamýza hayýrlý olsun" denildi.
(Abdulkadir Söylemez)

Mert Ýlbars,
Türkiye’yi
temsil edecek
Bulgaristan'da düzenlenecek U20
Dünya Güreþ Þampiyonasý'nda 60 kilogramda Mert Ýlbars, Çorum'u ve Türkiye'yi temsil edecek.
Çorum Belediyesi'nin güreþçisi Mert
Ýlbars, 15-21 Aðustos'ta Bulgaristan
Sofya'da düzenlenecek U20 Dünya Güreþ Þampiyonasý'nda, 60 Kg'de Grekoromen stilde Türkiye'yi temsil edecek.
Çorum Belediye GSK sporcusu Ýlbars
geçtiðimiz sene Rusya'nýn Ufa kentinde
gerçekleþtirilen Dünya Gençler Güreþ
Þampiyonasý'nda 3'üncü, 2019 yýlýnda
da Sofya'da düzenlenen Dünya Yýldýzlar
Güreþ Þampiyonasý'nda da 2'nci olmuþtu.
(Abdulkadir Söylemez)

BUGÜN
ZÜLAL
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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www.kesinkarar.com / haber@kesinkarar.com

1 TL

ÇORUM HAVA TAHMiNi
BAHABEY

DEVA

0364 227 76 78
0364 221 81 81
0364 221 81 81
ULUKAVAK MAH. BAHÇELÝEVLER MH. BAHÇELÝEVLER MH.
DUMLUPINAR
EÞREF HOCA CAD-23 BAHABEY CAD.
NÝSAN ORTAOKULU
NO: 107/B
5. SOK.

Kavuncu: 2023 zaferinin ilanýdýr
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
Erdoðan'ýn Çorum programýyla ilgili
"AK Partimizin 2023 zaferini, deðerli
dava ve yol arkadaþýmýzla bugün Çorum'dan tüm dünyaya ilan ettik" dedi.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, geçtiðimiz Cumartesi günü Çorum'a geldi. Yaklaþýk 40 bin kiþinin katýldýðý törende 3,5 milyar lira maliyetli
78 yatýrýmýn açýlýþý yapýldý.
Töreninde ardýndan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, bir açýklama yayýmladý. Genel bir deðerlendirme yapan Kavuncu, açýklamasýnda þu
ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip
Erdoðan'ýn teþrifleriyle gerçekleþen
toplu açýlýþ ve temel atma programýmýzý kýymetli hemþehrilerimizin güçlü
desteðiyle bayram havasýnda gerçekleþtirdik.
KADEÞ Barýþ Meydanýný hýnca hýnç
doldurup cadde ve sokaklara taþan deðerli hemþehrilerimle birlikte büyük bir
gurur, heyecan ve coþku ile Cumhurbaþkanýmýzý Çorum'da aðýrladýk.
Çorum her zamanki gibi Cumhurbaþkanýmýzýn, AK Partimizin yanýnda
olduðunu bir kez daha gösterdi. AK

Partimizin 2023 zaferini, deðerli dava
ve yol arkadaþýmýzla bu gün Çorum'dan tüm dünyaya ilan ettik.
Çorum'umuzda, yatýrým tutarý 3,2
milyar lirayý aþan 78 eserin açýlýþýný Sn.
Cumhurbaþkanýmýzla gerçekleþtirdik.
Sn. Cumhurbaþkanýmýz, yüzyýllýk
özlemimiz, Kýrýkkale-Çorum-Samsun
hýzlý tren hattýnýn, Çorum-Sungurlu-Kýrýkkale-Delice bölümünün öncelikle
yapýlarak halkýmýzýn hizmetine sunulmasý için, yatýrým programýna alýndýðý
müjdesini verdiler.

Ýhalesi yapýlacak olan hýzlý tren
projesinin tamamlanmasýyla birlikte;
ülke ve bölge ekonomisine, Çorum ilimizin geliþip kalkýnmasý, refah seviyesinin yükselmesine büyük katkýlar saðlayacak inþallah.
Cumhurbaþkanýmýzýn hemþehrilerimiz e 2. müjdesi ise, 2500 insanýmýza istihdam oluþturacak olan, 'Küresel
Barut Fabrikasý, Fiþek Üretim Fabrikasý, Nitrogliserin, Nitroselüloz ve Kapsül
Fabrikasý' olmak üzere 5 fabrikanýn ilimize kazandýracaðý oldu.

Açýlýþý yapýlan proje ve yatýrýmlar
ile temeli atýlan yeni kazanýmlar için
baþta Cumhurbaþkanýmýz Sn. Recep
Tayyip Erdoðan olmak üzere emeði
geçen herkese þükranlarýmý sunuyorum.
AK Parti bayraðýmýzý her zaman
zirvede dalgalandýran, bizleri hiçbir zaman yalnýz býrakmayan deðerli hemþehrilerime gösterdikleri samimi gayret
ve teveccüh ile Çorum'umuza yaþattýklarý bu tarihi gün için teþekkür ediyorum."
(Gizem Galatalý)

Çocuklar Pony
Club ile buluþtu

Soðuk zincir yatýrýmlarý hýz
kesmeden devam ediyor
Tarým ve Orman Ýl Müdürü Orhan Sarý, Çorum Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiriciliði
Birliði'ne kazandýrýlan üç
adet 650 litrelik süt soðutma tankýný birliðe teslim ettiklerini söyledi.
Hayvancýlýkta önemli bir
yeri olan soðuk zincir aðýný
geniþletmek için Damýzlýk
Sýðýr Yetiþtiriciliði Birliðine
kazandýrýlan 3 adet 650 litrelik süt soðutma tankýný
Birlik Baþkaný Yýlmaz Kaya'
ya teslim ettiklerini belirten
Tarým ve Orman Müdürü Ýl
Orhan Sarý, Çorum'da hayvancýlýðý geliþtirmek için

çalýþmalarýnýn devam edeceðini söyledi.
Sarý, açýklamasýnda þu
ifadelere yer verdi:
"Üretilen sütün saðlýklý
ve güvenilir bir þekilde üreticiye ulaþmasý için soðukta muhafaza edilmesi gerekmektedir. Aksi halde sütün yapýsý bozulmaktadýr.
Bundan dolayý süt tanklarýnýn kullanýlmasý büyük
önem arz etmektedir.
Süt birçok ürünün hammaddesi olmasýndan dolayý
içerisindeki bakteriler, sütün kalitesini etkilemektedir. Bu nedenle soðuk zinci-

rin üretimden tüketime kadar olan hiçbir aþamada kýrýlmamasý gerekir.
Bu yýl yoðunluðun Sungurlu Ýlçemizin köylerine
verdik, kurduðumuz soðuk
zincir aðý sayesinde sýcak
sütün toplanmasý ve sanayiye ulaþtýrýlmasýnda karþýlaþtýðýmýz zorluklarýn hepsini ortadan kaldýrmýþ olacaðýz."
Çorum Damýzlýk Sýðýr
Yetiþtiriciliði Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Yýlmaz
Kaya "Hedefimiz Çorumda
hayvancýlýðýn yapýldýðý tüm
köylerimizde süt toplama
alanlarý oluþturup soðuk
zinciri aðýný tamamlayarak
süt sanayinin istediði kalitede sütü üretim alanlarýna
ulaþtýrmaktýr" ifadelerini
kullandý.
Çorum'da 400 noktada
süt toplama merkezlerinin
olduðunu dile getiren Yýlmaz Kaya, amaçlarýnýn aile
iþletmelerini geliþtirerek
kýrsal alanda yaþayanlarý
ekonomik anlamda güçlendirmek olduðunu kaydetti.
(Fatih Yýldýrým)

Çorum'da çocuklar pony atlarýyla
buluþtu. Çorum Belediyesi ve Türkiye
Jokey Kulübü (TJK) iþbirliðinde organize edilen "Pony Club" etkinliðinde
çocuklar eðlenceli bir gün geçirdi.
Türkiye Jokey Kulübü'nün çocuk
yaþta at sevgisini geliþtirmek amacýyla 2014 yýlýnda baþlattýðý ve ülkemizin birçok noktasýnda çocuklarý
atlarla buluþturduðu "Pony Club
Þehrinize Geliyor" projesinin yeni
etabý Çorum oldu.
Çorum Belediyesi'nin ev sahipliðinde, Veteriner Ýþleri Müdürlüðü Evcil Hayvan Parký'nda gerçekleþen etkinliðe 4-14 yaþ grubundaki çocuklar ücretsiz olarak katýldý. Pony atlara binen çocuklar etkinlik alanýnda
çeþitli oyun ve aktivitelere de katýldý.
Ayrýca Çorum Belediyesi tarafýndan
çocuklara limonata, dondurma ve
pamuk þeker ikram edildi.
Aileleriyle birlikte katýldýklarý etkinlikte hayvan parkýný da gezen çocuklar, unutamayacaklarý bir gün yaþarken Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a teþekkür etti.
Pony Club sorumlusu Adil Yýldýz,
çocuklara at sevgisi aþýlamak amacýyla 2014 yýlýndan bu yana bu etkinlikleri düzenlediklerini belirtti. Yýldýz,
"Bizi Çorum'da aðýrlayan ve bize bu
imkaný saðlayan Çorum Belediyesi'ne teþekkür ediyoruz" dedi.
(Zahide Yasemin Eðrigözlü)

