Ýstanbul’dan gelen
gençler Çorum'u gezdi
Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan hayata
geçirilen Anadoluyuz Biz Projesi kapsamýnda
Ýstanbul'dan Çorum'a gelen öðrenciler aðýrlandý.
Proje kapsamýnda 17-23 yaþ arasýnda gençler 30
Haziran - 3 Temmuz 2022 tarihleri arasýnda Ýstanbul'dan Çorum'a gelip Kerebigazi Erkek Öðrenci
Yurdunda misafir oldular. Gençler ayrýca þehrin
tarihi ve kültürel mekanlarýný ziyaret etti. 6’DA
Lütfi Akca

GEYKOCA BARAJI, ekonomiye
6 milyon liralýk katký saðlayacak
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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1 TL

Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca,
fiziki gerçekleþmesi yüzde 85'i bulan Geykoca Barajý ile 2 bin 310
dekar tarým arazisinin sulanacaðýný, ülke ekonomisine 6 milyon
liralýk katký saðlanacaðýný açýkladý. Çorum Geykoca Barajý'nýn
temelden yüksekliði 37 metre, su depolama kapasitesi ise 831 bin
metreküp olacak. 2’DE

YENi BiNA iÇiN
25 MiLYON
Çorum Belediyesi tarafýndan Akþemseddin
Caddesi'nde yapýmý devam eden Yeni Hizmet Binasý Projesi'nde kullanýlmak üzere Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a 25
milyon liralýk kredi kullanma yetkisi verildi.

Çorum Belediyesinin Aðustos ayý meclis toplantýsý,
dün Baþkanvekili Ýsmail Bölükbaþý baþkanlýðýnda
Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu'nda yapýldý. Toplantýda gündeme alýnan konular görüþülerek karara baðlandý.
Belediyenin özel þirketi olan BELTAÞ'ýn
sermaye artýrýmý konusu mecliste görüþüldü. Þirket sermayesinin 25 milyon lira artýrýlmasý konusu AK Parti
ve MHP'li meclis üyelerinin oylaBelediye Baþkaný
rýyla kabul edildi.
5’TE
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn

Bu kez kaza çevreyolundaki
Ýskilip Kavþaðý'nda yaþandý

Ölüm kavþaðýndaki
kaza güvenlik
kamerasýnda

Anne ve kýzý kazada
hayatýný kaybetti

Buharaevler kavþaðýnda çarpýþan
iki otomobilin kaza yaptýklarý ana
dair KGYS görüntüleri ortaya çýktý. Kavþakta beklerken hareket
eden otomobil kamyonla çarpýþmaktan kýl payý kurtulurken bir
baþka araçla çarpýþmýþ, kazada 3
kiþi yaralanmýþtý. 3’TE

Ýskilip kavþaðýnda kargo kamyonunun otomobile
çarpmasý sonucu meydana gelen kazada, otomobilde
bulunan ailenin bir yaþýndaki kýzlarý Ayþe Zümra Benli
olay yerinde hayatýný kaybederken, anne Dudu Benli ise
aðýr yaralý olarak kaldýrýldýðý Erol Olçak Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'nde hayatýný kaybetti. Fatih Benli'nin
tedavisi devam ediyor. 8’DE

'Acilen yeni
çevreyolu
çalýþmalarýna
baþlanmalý'

Çið
Çið sütte
sütte soðuk
soðuk zincir
zincir
aðý
aðý geniþliyor
geniþliyor
Þahiner: Gitme
vaktiniz geldi
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Sosyal medya
hesabýndan ÝYÝ Parti Genel
Baþkaný Meral Akþener'in Yalova'da yaptýðý ziyaretleri paylaþarak "Genel Merkezlerinde klimalý
odalarda oturup, promterdanahkam kesenler artýk bu
Abdulkadir ülkenin kaderine yön veÞahiner
remez" dedi.
4’TE

Dünyalý Bir Dosttan
Dünyadan Hikayeler...
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DEVA Partisi Merkez
Ýlçe Baþkaný Necati
Burak Peker, çevreyolunda yaþanan kazalara dikkat çekerek, üst
geçidin minimal bir çözüm olduðunu ve yeni
bir çevreyolu yapýlmasý gerektiðini söyleyerekhiçbir önlem almadan sadece sürücüler
trafik kurallarýna uymalý bahanesinin arkasýna sýðýnmak iþi þansa býrakmaktan baþka
bir sonuç doðurmayacaktýr" dedi. 4’TE

''BEKARA EV YOK''

Zehra SAYIL

DiYEN ÞiMDi YANDI
Üç kuzeniyle birlikte tatil beldesindeki yazlýðý kiralamak isteyen genç, mülk
sahibinin 'Bekara ev yok' cevabý üzerine Türkiye Ýnsan Haklarý ve Eþitlik
Kurumu'na (TÝHEK) baþvurdu. TÝHEK baþvuru sonucu yaptýðý incelemenin
ardýndan, ayrýmcýlýk yasaðýnýn ihlal edildiðine karar vererek ev sahibine 5
bin TL idari para cezasý uygulanmasýna oy birliði ile karar verdi. 2’DE

ADEM
- YAZISI 2’DE

KPSS'DE YENÝ TAKVÝM
BELLÝ OLDU
2’DE

SAÐLIKÇILARA
YANGIN EÐÝTÝMÝ 3’TE

PAZAR YERÝ TAÞINSIN
ÇAÐRISI
5’TE

Necati
Burak
Peker

YÜZME HAVUZLARI
TAMAM
8’DE

2
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KPSS'de yeni takvim belli oldu:

Ýlk sýnav 18 Eylül'de,
2. oturum ise 24-25
Eylül'de yapýlacak

Dünyalý Bir Dosttan
Dünyadan Hikayeler...

Bazý sorularýn bir yayýnevinin denemesinde
çýkmasý sonucu iptal edilen 2022 KPSS sýnavýnda yeni takvim belli oldu. Buna göre; ilk oturum
olan Genel Yetenek sýnavlarý 18 Eylül'de, Alan
Bilgisi sýnavlarý ise 24-25 Eylül'de yapýlacak.
31 Temmuz Pazar günü gerçekleþtirilen
Kpss'de yer alan bazý sorularýn Yediiklim Yayýnevi'nin denemesinde yer alan sorularla ayný çýkmasý üzerine baþlatýlan soruþturma sonucunda
sýnav iptal edilmiþ ve ÖSYM Baþkaný Halis Aygün görevden alýnarak yerine Prof. Dr. Bayram
Ali Ersoy getirilmiþti.

Bir adam hafta içi iple çektiði pazar günü, geç saatlerde uyanýr. Tatil gününde olmanýn verdiði hafiflikle karýsýnýn hazýrladýðý
kahvaltý sofrasýna oturur. Bütün günü ayaklarýný televizyon karþýsýnda uzatýp geçirmeyi planlarken küçük oðlu yanýna gelir.
''Baba bugün beni sinemaya götürecektin, hafta içi söz vermiþtin'' der.
Adam verdiði sözü unutmuþtur. Sinema
fikri hoþuna da gitmez, bütün keyfi kaçar.
Fakat verdiði sözü tutmak istemediðini oðluna söyleyemez.
O sýrada gözüne yanýnda bulunan gazete iliþir. Gazetede tüm sayfayý kaplayan bir

YENÝ TAKVÝM BELLÝ OLDU:
ÝLK SINAV 18 EYLÜL'DE
Ýptal edilen 2022 KPSS sýnavýnda yeni takvim
belli oldu. Buna göre; Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eðitim Bilimleri oturumlarý 18 Eylül 2022
tarihinde, Alan Bilgisi oturumlarý ise 24-25 Eylül
2022 tarihlerinde yapýlacak. ÖSYM tarafýndan
yapýlan duyuruda þu ifadelere yer verildi:
"ÖSYM Yönetim Kurulu tarafýndan; 2022KPSS Lisans Sýnavýnýn Genel Yetenek-Genel
Kültür ve Eðitim Bilimleri oturumlarýnýn 18 Eylül
2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarýnýn 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, 2022ÖABT'nin 2 Ekim 2022 tarihinde, 2 Ekim 2022 tarihinde yapýlmasý planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sýnavýnýn 9 Ekim 2022 tarihinde, 18 Eylül
2022 tarihinde yapýlmasý planlanan Ýçiþleri Bakanlýðý Kaymakam Adaylýðý Giriþ Sýnavýnýn
(2022-Kaymakamlýk) 16 Ekim 2022 tarihinde, 13
Kasým 2022 tarihinde yapýlmasý planlanan Hazine ve Maliye Bakanlýðý Mali Hizmetler Uzman
Yardýmcýlýðý Özel Yarýþma Sýnavýnýn (2022MHUY) 18 Aralýk 2022 tarihinde yapýlmasýna karar verilmiþtir. 2022 ÖSYM Sýnav Takviminde yer
alan diðer sýnavlarýn tarihlerinde herhangi bir deðiþiklik yapýlmamýþtýr."
SINAVI ÝPTAL EDÝLENLERDEN
ÜCRET TALEP EDÝLMEYECEK
Cumhurbaþkaný Erdoðan, geçtiðimiz günlerde 2022 KPSS'yle ilgili olarak "Sýnavý iptal edilenlerden ücret talebi kesinlikle olmayacak. ÖSYM,
bundan sonraki süreçte þaibeleri ortadan kaldýrarak yoluna devam edecek" açýklamasýnda bulunmuþtu.
(Haber Merkezi)

''Bekara ev yok''
diyen þimdi yandý
Üç kuzeniyle birlikte tatil beldesindeki
yazlýðý kiralamak isteyen genç, mülk sahibinin 'Bekara ev yok' cevabýyla sarsýldý. Yaþadýklarýna üzülen genç, Türkiye Ýnsan Haklarý ve Eþitlik Kurumu'na (TÝHEK) baþvurdu.
Y.K. isimli genç, üç kuzeniyle birlikte internet sitesinde gördüðü yazlýk binayý kiralamak istedi. Ev sahibi S.S.'nin 'Komþularýn
bekara ev vermemem gerektiði yönünde talepleri var. Bekara ev kiralayamam' cevabýyla sarsýlan Y.K., TÝHEK'e baþvurdu.
Yazlýk bölgede üç kuzeni ile birlikte günlük ev kiralamak amacýyla irtibat kurduðu kiþinin, mülkün aileye kiralanacaðýný bu yüzden de kendisine evi kiraya vermeyeceðini
bildirdiði, dolayýsýyla da medeni hali nedeniyle ayrýmcý muameleye maruz kaldýðýný
öne sürdü.
YASA ÝHLAL EDÝLDÝ
Baþvuruyu deðerlendiren TÝHEK, emsal
nitelikte bir karara imza attý. Kararda, mülk
sahibi S.S.'nin evin yalnýzca aileye kiralanabileceðini beyan ettiði, bu nedenle de ayrýmcýlýk yasaðýnýn ihlal edildiðini belirtildi. Kararda þöyle denildi: "Baþvuranýn iddialarýyla ilgili olarak muhatap S. S.' den yazýlý görüþ
talep edilmiþtir.
Muhatap; yazlýk bölgede bulunan taþýnmazýný aileye kiraya verdiðini, taþýnmazýn
aile kullanýmýna uygun olduðunu, komþularýn da taþýnmazýn kiraya verilmesinde aile
tercihi yapýlmasýný talep ettiklerini belirtmiþtir. Somut baþvuruda muhatap malik, söz
konusu taþýnmazýn kendisine ait olduðunu,
yazlýk bölgede bulunan taþýnmazýný ailelere
kiraya verdiðini, taþýnmazýn aileye uygun olduðunu, ayrýca komþularýn da evin kiraya
verilmesinde aile tercihine dikkat edilmesi
noktasýnda talepleri olduðunu ifade etmiþtir.
Bu çerçevede muhatap malik genel ifadelerle ayrýmcýlýk yaptýðýný reddetmiþtir. Ancak
ayrýmcýlýk yasaðýnýn ve eþit muamele ilkesinin ihlal edilmediðinin ispatýný gerektiren durumlarda, yani ispat yükü yer deðiþtirdiðinde, genel ifadelerle ayrýmcýlýk iddiasýnýn reddedilmesi yeterli kabul edilmemelidir.
Somut olay deðerlendirilmesi yapýldýðýnda ise taþýnmazýn maliki olan S. S., baþvuran Y.K.' ya medeni hali nedeniyle mülkünü
kiraya vermemiþ, gerekçe olarak da evin aileye uygun olduðunu belirtmiþtir. Bu halde
kiþilerin sýrf medeni hali yani evlenip evlenmeme tercihlerinden dolayý bir hizmetin sunulmasýnda ayrýmcý muamele teþkil edecek
bir davranýþ eþitlik ilkesi ve ayrýmcýlýk yasaðýnýn koruma alanýný zayýflatmaktadýr. Dahasý baþvuranýn ortaya koyduðu ayrýmcý
muameleye iliþkin karine oluþturan olgular
muhatap S. S. tarafýndan yeterli deliller ve
gerekçelerle, ayrýmcýlýk yasaðý ve eþit muamele ilkesinin ihlal edilmediði ispat edilememiþtir. Bütün bu hususlar birlikte deðerlendirildiðinde, baþvuranýn medeni hali nedeniyle ayrýmcý bir muamele maruz kaldýðý
dolayýsýyla da eþit muamele ilkesi ile ayrýmcýlýk yasaðýnýn ihlal edildiði kanaati hâsýl olmuþtur. Baþvuruda ayrýmcýlýk yasaðý ihlali
yapýldýðýna, muhatap hakkýnda 5 bin TL idari para cezasý uygulanmasýna oy birliði ile
karar verilmiþtir."
(Haber Merkezi)

ADEM

Zehra SAYIL
dünya harita vardýr. Sayfayý koparýr sonrada küçük parçalara ayýrýr.
Oðluna uzatarak;
''Tabiki gideceðiz ama bir görevin var bu
haritayý tekrar eski haline getir. Bitirdiðinde
gideriz olur mu?'' diyerek çocuðu oyalamaya çalýþýr.
Çocuk kabul eder. Yýrtýk parçalarý alýp
odasýna geçer.
Adam oðlunun bunu yapamayacaðýndan
emindir. Baþarsa bile akþama kadar sürer
nasýlsa diye düþünür. Rahatlamýþtýr. Fakat
oðlu bir kaç dakika içinde yanýna gelerek
birleþtirdiði haritayý uzatýr.

Adam çok þaþýrýr. ''Nasýl olur bunu nasýl
yaptýn?'' diye sorar oðluna.
Çocuk, haritanýn arkasýnda bir insan resmi vardý. Ýnsaný düzelttiðimde dünya da düzeldi, diye cevap verir.
O haritanýn arkasýnda duran tek bir insan var.
Bir tek karþýlýðý var koca dünyanýn.
Doðarken tekiz.
Ölürken tek.
Yaþarken tek.
Yalnýzlýk sanýlmasýn bu tek.
Ayrý gayrý bir þey mi var?
Her þeyle birsin ya sen, iþte ondan tek!

Geykoca Barajý, ekonomiye 6
milyon liralýk katký saðlayacak
Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel
Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, fiziki
gerçekleþmesi yüzde 85'ei bulan
Geykoca Barajý ile 2 bin 310 dekar tarým arazisinin sulanacaðýný,
ülke ekonomisine 6 milyon liralýk
katký saðlanacaðýný açýkladý.
Tarým ve Orman Bakanlýðý
Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü, tarýmda modern sulamayý yaygýnlaþtýrmak, toplulaþtýrma
çalýþmalarýyla tarým arazilerinden
en yüksek faydayý saðlamak,
musluklara saðlýklý ve içilebilir su
ulaþtýrmak ve yerleþim yerleri ile
tarým arazilerini taþkýn risklerine
karþý korumak için çalýþýyor.
Çorum ve ilçelerinde son dönemde yapýlan su yapýlarýnýn artmasý bölgedeki tarýmsal faaliyetlerin geliþmesinde de önemli rol oynuyor.

lanmasý ile barajda depolanacak su ile 2 bin 310
dekar tarým arazisinin sulanacaðýný söyledi.

2 BÝN 310 DEKAR
ARAZÝ SULANACAK
DSÝ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Çorum Geykoca Barajýnda çalýþmalarýn devam ettiðini açýkladý. Akca, Geykoca Barajýnýn tamam-

GEYKOCA'NIN
YÜZDE 85'Ý TAMAM
Temelden yüksekliði 37 metre ve su depolama kapasitesi 831 bin metreküp olan Çorum
Geykoca Barajý'nýn tamamlanmasý ile ülke eko-

DSÝ Genel Müdürü
Prof. Dr. Lütfi Akca

nomisine yýllýk 6 milyon TL katký saðlamasýnýn
hedeflendiðini ifade eden Akca, "Önyüzü mebrankaplý homojen dolgu tipindeki barajýn sulama
tesisi tamamlanmýþtýr. Kret kotu 974 metre olan
barajýmýzda, dolgu çalýþmasý tamamlanmýþ,
mebran kaplamasýna devam edilmektedir. Þu
anda projede yüzde 85 fiziki gerçekleþme saðlanmýþtýr" diye konuþtu.
(Çaðrý Uzun)

Çið sütte soðuk zincir aðý geniþliyor
Tarým ve Orman Ýl Müdürlüðü,
Sungurlu'da bulunan 109 köyün
50'sinde sütte soðuk zincir oluþturmak amacýyla 650 litrelik süt soðutma tanklarý koymayý hedefliyor.
Tarým ve Orman Ýl Müdürü Orhan Sarý ve Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Yýlmaz Kaya, Aþaðý Fýndýklý, Arýcý, Hacýosman, Yörüklü ve Sarýcumalar köylerinde bulunan ve hayvancýlýk yapan üreticilerle bir araya
geldi.
"ÜRETÝCÝNÝN
SÜTÜNÜ KORUMAK
ÝÇÝN MUTLAKA SOÐUK
ZÝNCÝRÝ OLUÞTURMAMIZ
GEREKÝYOR"
Çorum'da soðuk zinciri geliþtirmeyi hedeflediklerini dile getiren
Tarým ve Orman Ýl Müdürü Orhan
Sarý, "Amacýmýz Ýlimizin en büyük
ilçesinde bulunan ve hayvancýlýk
yapan üreticilerin sütlerini, soðuk
zincir kurarak sanayicinin istediði
kalitede ve saðlýklý bir biçimde toplanmasýný ve pazarlanmasýný saðlamaktýr. Sütlerin bozulmamasý ve
üreticinin sütünü korumak için mutlaka soðuk zinciri oluþturmamýz gerekmektedir. Biz kurum olarak, üreticilerimizin temsilcisi olan birlik ve
odalarý yoðun bir biçimde destekleyip projeler üretiyor ve yanlarýnda
oluyoruz. Birlik baþkanýmýzla akþam 7'den 11'e kadar köylerimizi
dolaþýp üreticilerimizle beraber

Orhan
Sarý

Yýlmaz
Kaya

tanklarý koyacaðýmýz yerleri belirliyoruz. Bizler üreticimizi çok seviyoruz. Sloganýmýz"Sonuna kadar üreticinin yanýnda olmak ve desteklemek"dedi.
"AMACIMIZ TÜM
ÜRETÝCÝLERE ULAÞMAK"
Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birlik
Baþkaný Yýlmaz Kaya ise "Birliðe
beþ yýldýr hizmet etmekteyiz. Bu 5
yýlý üreticiye hizmet yolunda dolu
dolu geçirdik. Çorum üreticisine bu

yaptýklarýmýz yeter mi? Yetmez.
Daha fazlasýný yapmak için ben ve
ekibim, gece gündüz demeden üreticimizin dertleri ile dertlenerek çalýþmaya devam ediyoruz" ifadelerini
kullandý.
Ana hedeflerinin tüm üreticilere
ulaþmak olduðunu vurgulayan Yýlmaz Kaya, "Bizim ana gayemiz gidemediðimiz ve ulaþamadýðýmýz
üretici býrakmamak. Küçük aile iþletmeleri bizim vazgeçilmezimiz. Aile iþletmelerini güçlü bir biçimde

desteklersek kýrsal nüfusu yerinde
tutar üretime katký sunarýz. Bu
tanklarýn alýnarak Sungurludaki
köylere soðuk zincir oluþturulmasýnda emeði olan Sayýn Valime,
Milletvekillerimize ve Tarým ve Orman Ýl Müdürümüze teþekkür ederiz. Tarým ve Orman komisyonu
üyesi Milletvekilimiz Sayýn Ahmet
Sami Ceylan'a bizleri en güçlü biçimde destekledikleri için çok teþekkür ederiz" diye konuþtu.
(Çaðrý Uzun)
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ÖLÜM KAVÞAÐINDAKi KAZA

GÜVENLiK KAMERASINDA

Cezaevi müdürü
kaza yaptý
Ýskilip Cezaevi Müdürü Halit
Buzluk, geçirdiði trafik kazasýnda
yaralandý. Ýskilip-Ankara istikametinde seyir halinde olan Ýskilip
Ceza ve Tevkif Evi Müdürü Halit
Buzluk'a ait otomobil Hacýbayram köyü yol ayrýmý yakýnýnda
kaza yaptý. Akþam saatlerinde

meydana gelen kazada yaralanan Ýskilip Cezaevi Müdürü Halit
Buzluk yaralý olarak Çorum Hitit
Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý.
Halit Buzluk'un hayati tehlikesinin bulunmadýðý öðrenildi.
(Haber Merkezi)

Çorum'da iki otomobilin çarpýþmasý sonucu meydana gelen
trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý.
Kaza güvenlik kameralarý tarafýndan saniye saniye yansýdý.
Kaza, dün Buharaevler kavHABERÝ
þaðýnda meydana geldi. Ankara
ÝZLEMEK ÝÇÝN
KODU OKUTUN istikametinden Samsun istikametine seyir halinde olan Ali E.
yönetimindeki 19 ACL 156 plakalý otomobil, Buharaevler kavþaðýnda Þahin A. idaresindeki 19
LN 732 plakalý otomobille çarpýþtý.
Kaza, bölgede bulunan KGYS görüntülerine
yansýdý. Görüntülerde kavþakta diðer araçlar
beklerken karþýya geçmeye çalýþan otomobil,
önce kamyona çarpmaktan son anda kurtuluyor.
Önüne aniden çýkan araç nedeniyle kamyon þoförü fren yapýp beklerken, otomobil karþý þeride
geçmek için yoluna devam ediyor. Bu sýrada
Samsun istikametine seyir halinde olan otomobil diðer araca çarpýyor. Çarpýþmanýn etkisiyle
savrulan otomobil takla atarak orta refüjde bulunan tabelalara çarparak duruyor.
(ÝHA)

Saðlýkçýlara yangýn eðitimi
Çorum Belediyesi Ýtfaiye
Müdürlüðü eðitimcileri, Ýl Saðlýk
Müdürlüðü personeline yangýn
eðitimi verdi.
Ýl Saðlýk Müdürlüðümüz binasýnda, olasý yangýnlara karþý
alýnmasý gereken tedbirler kapsamýnda Ýl Saðlýk Müdürlüðü
Toplantý Salonu'nda Çorum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü Eðitimcileri tarafýndan yangýn tedbirleri konusunda personele
eðitim verildi.
Eðitim sonrasýnda müdürlük
çalýþanlarý ile itfaiye ekipleri,
yangýn söndürme tatbikatý yaptý.
(Haber Merkezi)

Otomobil þarampole
devrildi: Üç yaralý
Çorum'da þarampole devrilen
otomobildeki 3 kiþi yaralandý.
Mikail Kömürcü idaresindeki
06 HLV 29 plakalý otomobil, Çorum'un Alaca ilçesine baðlý Eskiyapar köyü yol ayrýmýnda þarampole devrildi.
Ýhbar üzerine kaza yerine jandarma ve saðlýk ekipleri sevk edil-

di. Kazada sürücü ile araçta bulunan Þenol ve Rukiye Kömürcü yaralandý.
Yaralýlar, saðlýk ekiplerince
olay yerindeki ilk müdahalenin ardýndan Alaca Devlet Hastanesine,
ardýndan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildi. (Haber Merkezi)

Yüksek teknolojili ürün ihracý
7 ayda 3,8 milyar dolara ulaþtý

Hasta ve yaþlýlara evde
nüfus cüzdaný hizmeti
Boðazkale'de hasta ve yaþlýlara yönelik 'evde nüfus cüzdaný' deðiþimi hizmeti veriliyor.
Nüfus Müdürlüklerine gidemeyen hasta ve
yaþlýlara 'evde nüfus cüzdaný' hizmeti veriliyor.
Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan baþlatýlan uygulama
ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartý Projesi kapsamýnda çipli kimlik kartý daðýtýmý sürüyor. Proje
ile nüfus müdürlüðüne gelemeyeceði heyet ra-

poru ile belgelenen hasta, yaþlý ve engelli vatandaþlara da kolaylýk saðlanýyor. Baþvurusu alýnan yeni kimlik kartlarý ise, basýmýn ardýndan vatandaþlara posta yoluyla gönderiliyor.
Bu kapsamda Boðazkale Ýlçe Nüfus Müdürlüðü personelleri, müdürlüðe gelemeyen hasta
ve büyüklere yönelik evde nüfus cüzdaný deðiþimi uygulamasý baþlattý.
(Haber Merkezi)

Türkiye'nin ayný zamanda "teknoloji yoðun
ürün" ihracatý da yýlýn ilk 7 ayýnda geçen yýlýn
ayný dönemine kýyasla yüzde 19,2 artarak
136,5 milyar dolara ulaþtý.
Ocak-temmuzda söz konusu
ürünlerin ihracatýnda geçen
yýlýn ayný dönemine kýyasla yüzde 19,2 artýþ gerçekleþti. Bu
dönemde yüksek
teknolojili ürünlerin ihracatý yüzde
11,5 artarken ithalatý yüzde 6,3 azaldý.
Türkiye'nin teknoloji yoðun imalat sanayi
ürünleri ihracatý son dönemde artýþ gösterdi. Ticaret Bakanlýðý
ve Türkiye Ýstatistik Kurumu verilerine bakýldýðýnda, geçen yýl yüksek, orta yüksek, orta düþük ve düþük teknolojili ürün ihracatý toplam
212 milyar 809 milyon dolarý buldu. Söz konusu ürünlerde 2021'de bir önceki yýla kýyasla yüzde 33'lük artýþ dikkati çekti.
Bu kategorideki ihracattan 6,5 milyar dolara yakýný yüksek, 71 milyar dolarý da orta yüksek teknolojili ürünlerden oluþtu.

YÜKSEK TEKNOLOJÝLÝ ÜRÜN ÝHRACATI
7 AYDA 3,8 MÝLYAR DOLARA ULAÞTI
Geçen yýl genelinde teknoloji yoðun ürün
ihracatýnda saðlanan artýþ bu yýlýn 7 ayýnda
da sürdü.
Ocak-temmuz döneminde teknoloji yoðunluðuna göre imalat sanayi
ürünleri ihracatý geçen yýlýn ayný dönemine kýyasla
yüzde 19,2 artarak 136 milyar 548
milyon dolara ulaþtý. Bu rakam geçen
yýlýn ayný döneminde
yaklaþýk 114 milyar 542
milyon dolar olarak kayýtlara
geçmiþti.
Bu yýlýn 7 ayýnda ihracat yüksek teknolojili ürünlerde yaklaþýk 3,8 milyar dolar, orta
yüksek teknolojililerde 45,8 milyar dolar, orta
düþük teknolojili olanlarda 43,9 milyar dolar
ve düþük teknolojili ürünlerde 43,7 milyar dolar oldu. Yüksek teknolojili ürün ihracatýnda
geçen yýlýn ayný dönemine kýyasla yüzde
11,5, orta yüksek teknolojili ürünlerde yüzde
14,1'lik artýþlar öne çýktý.
(Haber Merkezi)

4

9 AÐUSTOS 2022 SALI

ÞAHiNER: GiTME
VAKTiNiZ GELDi

AK Parti Milletvekili
Erol Kavuncu

Erol Kavuncu’dan
Aþure Günü mesajý
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Aþure Günü nedeniyle bir mesaj yayýmladý. AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, "Bereketin, birliðin ve paylaþmanýn günü Aþure
Günü. Muharrem Ayý'nýn bize en büyük mesajý birliðimize sahip çýkmak, kardeþliðimizden asla ödün vermemektir. Aþure Günü'nün devletimize, milletimize ve Alem-i Ýslam'a huzur, bereket, rahmet, birlik ve beraberlik getirmesini niyaz ediyor; Peygamber
efendimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin
Efendimizi ve tüm Kerbela þehitlerini rahmetle yad ediyorum. Aþure Günümüz mübarek olsun" dedi.
(Sümeyra Özdoðan)

Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, hükümete seslendi, "Gitme vaktiniz geldi"
dedi.
Sosyal medya hesabýndan ÝYÝ Parti Genel
Baþkaný Meral Akþener'in Yalova'da yaptýðý ziyaretleri paylaþan Baþkan Þahiner, "Genel Merkezlerinde klimalý odalarda oturup, promterdan
ahkam kesenler artýk bu ülkenin kaderine yön
veremez. Artýk bu ülkenin kaderine milletinin
ayaðýna gidenler yön verecek. Gençlerin hayallerini, geleceklerini, sorularýný çalanlar valizlerinizi hazýrlayýn. Gitme vaktiniz geldi" dedi.
(Zahide Yasemin Eðrigözlü)

Abdulkadir
Þahiner

'Acilen yeni çevreyolu
çalýþmalarýna baþlanmalý'
DEVA Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Necati Burak Peker, çevreyolunda yaþanan kazalara dikkat çekti, üst geçidin minimal bir çözüm olduðunu belirterek yeni bir çevreyolu yapýlmasý gerektiðini söyledi.
Muhammed Taha
Derin

Derin: Bu kadar canýn
vebalini kim ödeyecek?
Gelecek Partisi Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný
Muhammed Taha Derin, "Çevre yolunda meydana gelen kazalarda ölen ve yaralanan vatandaþlarýn vebalini kim verecek?" diye sordu.
Son aylarda ölüm kavþaðý olarak bilinen
Ýlim Yayma Cemiyeti Kavþaðý'nda meydana
gelen ölümlü ve yaralanmalý kaza sayýsýnda oldukça artýþ gerçekleþtiðini ve en son bugün de
ayný yerde kaza yaþandýðýný hatýrlatan Derin,
yetkililere seslenerek, "Belediyecilik parsel parsel arsa satmakla olmuyor. Ay-yýldýzlý heykel
açmak ile de olmuyor. Bu kadar canýn vebalini
kim ödeyecek?" dedi.
Gelecek Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Muhammed Taha Derin, yaptýðý yazýlý açýklamasýnda þunlarý dile getirdi: "Peygamberimizin bir

hadislerinde þöyle buyururlar: Ýman, yetmiþ küsur bölümdür. En yükseði Allah'tan baþka ilah
yoktur demek, en aþaðý seviyesi ise yoldan
eza'yý; zarar verecek ve kiþinin geçiþine mani
olacak engelleri gidermektir.
Yeri geldiði zaman Hz. Ömer adaletinden
bahsedenler þimdi neden bu yollara gerekli ilgiyi göstermemektedirler.
Çevre yolu taþýnacaksa biran önce taþýnmalý. Taþýnmayacaksa EDS veya alt-üst geçitler yapýlarak önlemler geniþletilmelidir. Her þeye para bulan devletimiz, belediyemiz buna mý
para bulamýyor. Yazýk yitip giden canlarýmýza
yazýk. Çevre yolunda kaza yapan yarýn sizlerin
ailenizden birisi de olabilir. Ýlla o zaman mý önlem alacaksýnýz?"
(Haber Merkezi)

Genç Parti'de Kadýn
Kollarý'na Diclehan
Büyükgök atandý
Genç Parti, Çorum'da teþkilatlanma çalýþmalarýna devam ediyor.
Genç Parti Çorum Ýl Baþkaný Engin Erenler, partilerinin Kadýn Kollarý Baþkanlýðý
görevine Diclehan Büyükgök'ün atandýðýný bildirdi.

Kadýn Kollarý Baþkanlýðýna
getirilen Diclehan Büyükgök'eyeni görevinde baþarýlar
dileyen Engin Erenler, teþkilatlarda görev almak isteyen
tüm Çorumlulara kapýlarýnýn açýk olduðunu kaydetti. (Haber Merkezi)

Diclehan Büyükgök

"ÜST GEÇÝT
MÝNÝMAL BÝR
ÇÖZÜMDÜR"
Konuyla ilgili bir
açýklama yayýmlayan
DEVA Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Necati BuNecati
rak Peker, "Geçen hafBurak
ta Çorum Ýlim Yayma
Peker
Kavþaðýnda yaþanan
elim kazada kaybettiðimiz vatandaþlarýmýzýn
acýsý dinmemiþken, dün yine ayný yerde üzücü
bir trafik kazasý meydana gelmiþtir. Öncelikle kazada yaralanan vatandaþlarýmýza acil þifalar dileriz. Son
yaþadýðýmýz bu iki üzücü olayda açýk ve net gözlemlediðimiz durum yetkililerin olaylarý yaya hatasý gibi gösterme çabasýdýr. Oysa ki bu
kazalar kontrolden çýkan
veya arýzalanan araçlar
veya sürücülerin kural
hatalarý nedeniyle meydana gelmiþtir! Bu kavþak artýk þehrin yükünü
kaldýramayan, çevre yolu olmaktan çýkmýþ adeta
þehir içi bir cadde haline
gelmiþtir. Karayollarý bu
alanda geç kalýnmýþ bir üst
geçit inþaatýna baþlamýþ,
biz de çalýþmalarý yerinde incelemiþ bulunuyoruz. Üst geçit
kavþaðýn yaklaþýk 200 MT ilerisine kurulma aþamasýndadýr. Halkýmýz o mesafeyi yürümemek için yine
büyük oranda yaya geçitlerini kullanmaya devam edecektir. Burada üst geçit yaya güvenliðini saðlayacak bir çözüm gibi görünse de kýsa
vadeli ve minimal bir çözüm þeklidir. Ancak, bu
çözüm o yolun kaza riskini indirecek veya giderecek bir çözüm asla deðildir" dedi.
"ACÝLEN YENÝ ÇEVRE YOLU
ÇALIÞMALARINA BAÞLANMALIDIR"
Acilen yeni bir çevreyolunun yapýmýna baþlanmasý gerektiðini vurgulayan DEVA Partisi

Merkez Ýlçe Baþkaný Peker, þunlarý söyledi:
"Elbette sürücülerin görevi trafik kurallarýna
uymaktýr. Ancak, hiçbir önlem almadan sadece
sürücüler trafik kurallarýna uymalý bahanesinin
arkasýna sýðýnmak iþi þansa býraktan baþka bir
sonuç doðurmayacaktýr.
Bu minvalde yapýlmasý gereken küçük adýmlarla 'bakýn önlem alýyoruz þirinliði' deðildir. Yineliyoruz buraya bir önlem elbette kaçýnýlmazdýr.
Ancak, Çorum'un acilen yepyeni, þehrin dýþýna
taþýnmýþ bir çevre yoluna ihtiyacý vardýr! Yeni
çevre yolu kaçýnýlmazdýr.
Yayýnladýðýmýz belge Ulukavak Mahallesi
Yaþatma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Sn. Ýlhan Kýlýç tarafýndan 7 ay önce Karayollarý 7.Bölge Müdürlüðüne verilen bir dilekçedir. O tarihten bu zamana kadar hiçbir iþlem yapýlmamýþ,
adým atýlmamýþtýr. Bu iki olaydan sonra sanki
görev aþkýyla yanýyormuþçasýna üst geçit projesine baþlamak ve bu projeyi
müjde gibi sunmak hakkaniyetten
çok uzaktadýr. Bir Sivil Toplum
Kuruluþunun düþündüðü þeyi
koskoca devlet kadrolarýnýn
düþünememesi ise bu kazalarýn üzerine zerre kafa
yorulmadýðýnýn,
zerre
analiz yapýlmadýðýnýn ve
ülkemizin kanayan yarasý haline gelmiþ olan liyakat sorununun apaçýk
aynasýdýr.
GEÇÝCÝ DEÐÝL,
KALICI ÇÖZÜM
ÜRETÝN
Maalesef yap boz iþlere
bayýlan bir yönetim anlayýþýyla karþý karþýyayýz! Buraya
sadece bir üst geçit asla kalýcý
bir çözüm deðildir sadece çözümün ufak bir parçasýdýr.
Bu kýsýmda acilen bir EDS sistemi
kurulmalýdýr, acilen otoyol üzerinde bir kaçýþ
rampasý çalýþmasý yapýlmalýdýr, acilen yoluna
transit devam edecek araçlar için bir yer altý dalma veya üst geçit yol yapýmýna baþlanmalýdýr.
DEVA Partisi Çorum Ýl Baþkanlýðý olarak soruyoruz; buraya üst geçit yapýldýktan sonra, yayalardan kaynaklanmayan trafik kazalarý devam
ettiðinde ne olacak? Bunca çözüm bekleyen vatandaþýmýza, bunca çözüm öneren siyasi parti
ve sivil toplum kuruluþlarýna ne cevap vereceksiniz?"
(Haber Merkezi)

Ulaþ Tokgöz: Çevre yolunun
taþýnmaktan baþka çaresi yok
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz, þehrin içerisinden geçen çevreyolunun
mutlaka taþýnmasý gerektiðini
söyledi.
Çevre yolu için alýnacak önlemlerin ne yapýlýrsa yapýlsýn
fayda etmeyeceðini kaydeden
Tokgöz, þehir içerisinden geçen bir çevre yolunun insanlar
için hayati tehlike oluþturmaya
devam edeceðini belirtti.
Geçtiðimiz günlerde çevre

yolunda meydana gelen üzücü
kazalarda çok sayýda insanýmýzýn hayatýný yitirdiðini hatýrlatan
Ulaþ Tokgöz, "Bu ölüm yolunda
daha kaç kiþinin caný yanacak,
daha kaç ailenin ocaðýna ateþ
düþecek?" diye sordu.
Mevcut çevre yolunun o
bölgedeki yoðun yapýlaþmadan
dolayý þehir içerisinde kaldýðýný
ve o bölgede yoðun bir nüfus
hareketliliði olduðuna deðinen
Tokgöz, bu yüzden çevre yolunun taþýnmasýndan baþka bir

çözümün olmayacaðýný kaydetti.
Çevre yolunun þehir içerisinden deðil de þehir dýþýndan
geçmesi gerektiðine vurgu yapan Tokgöz, "Çevre yolu yapýlýrken gelecek öngörülmeden
dönemin siyasileri tarafýndan
sadece bir rant uðruna o bölgeye kaydýrýldý. Böyle bir þehircilik anlayýþý olmaz. Yine ayný
yanlýþlarý günümüzde de yaþýyoruz. Hastane ve stadyum
bunlara en güzel örnektir.

1/100.000 ölçekli planýmýzda var olan ancak hiç bir þekilde yapýmýna baþlanmayan Güney çevre yolumuz var. Nitekim
var olan niteliksiz imar planlarýmýzda þehrimiz öngörüsüz bir
þekilde farklý noktalara doðru
büyümüþ ve mevcut çevre yolu
þehrin içinde kalmýþtýr. Belediye Meclis üyelerimizin defalarca kez uyarýlarýna raðmen bu
önerilerimiz dikkate alýnmamýþtýr. Þehrin Güneyi senelerdir
maalesef üvey evlat muamele-

Ulaþ Tokgöz

si görerek bu plan hala hayata
geçirilmemiþtir.
Þayet geçirilmiþ olsaydý bu
tür üzücü kazalar da yaþanmamýþ olacaktý. Þehrin Güney aksýna yapýlacak olan bir çevre
yolu kurtarýcý olacak ve þehrimizin önünü açacaðý gibi birçok problemde böylece orta-

dan kalmýþ olacaktýr" dedi.
Acýlý ailelere baþsaðlýðý dileyen Ulaþ Tokgöz, "Temennimiz bu uyarýlarýmýzýn biran önce dikkate alýnmasýdýr. Vatandaþlarýmýza Allah'tan rahmet
diliyor, ailelerinin acýsýný da yürekten paylaþýyoruz" ifadelerini
kullandý.
(Haber Merkezi)
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Pazar yeri
taþýnsýn
çaðrýsý
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye
Meclisi Grup Baþkanvekili Tuncay Yýlmaz,
son günlerde kazalarla sýkça gündeme gelen çevreyoluna deðindi, bölgede Pazartesi
günü kurulan pazarýn yerinin deðiþtirilmesini
talep etti.
Belediye
Meclisi'nin dünkü toplantýsýnda
gündem dýþý söz
alan CHP Grup
Baþkanvekili
Tuncay Yýlmaz,
Ýlim Yayma Kavþaðý'nda yaþanan
kazalara
dikkat çekti, geçici yerine kalýcý
önlemler alýnmasý gerektiðini beTuncay Yýlmaz
lirtti. Yýlmaz, "Birinci dereceden
kusurlu trafik kurallarýna uymayan sürücüler
dedi. Ancak siviller de ölüyor. Yayalar ölüyor.
Bir ay önce konuþtuk. Çorum'dan Samsun'a
kadar, Ankara'ya kadar karayollarýnýn yaptýðý hizmetlere bakalým. Battý çýktýlarla, üst geçitleriyle yaya güvenliði saðlanýyor. Havza'da nasýl önlem alýndýðý ortada. Birinci dereceden Çorum Belediyesi üzerinden çevreyolundaki kazalarýn önlenmesi konusu doðru deðil. Katýlýyoruz. Biz buradan sesimizi kime duyuracaðýz? Bir saat önce bir kaza.
Dün bir kaza, ondan önce ölümlü kaza, geçen ay ölümlü kaza. Tüm çevreyolu Çorumlu yurttaþýn can ve mal güvenliðini tehdit
eder hale gelmiþtir. Tren yolu gelmiyor, havaalaný gelmiyor, bu kentin milletvekilleri var.
Valiye, milletvekillerine, karayollarýna, belediyeye de sesleniyorum; ne zaman kenetlenecek bu kent? Ne zaman kente bir hizmet
almak için bir ve beraber olacaðýz? Bazý görevini yapamayanlarýn konuyu Çorum Belediyesi üzerinden tartýþtýrmaya çalýþmasýný
doðru bulmuyoruz. Ancak eðer tüm bunlar
yapmýyor ise buyurun elimizi taþýn altýna koyalým. Belediye olarak biz üstlenelim" diye
konuþtu.
"PAZARTESÝ PAZARI TAÞINSIN "
Yýlmaz, Pazartesi pazarýnýn da bölgeden
taþýnmasýný talep ederek, "Pazartesi Pazarýnýn kurulduðu günde bir kaza olursa bunun
vebali belediyemizin üzerinde kalacak. Freni
patlayan vincin Pazar yerine girse neler olabileceðini düþünün. Kýsa vadeli bir çözüm
bulunamýyorsa bile uzun vadede bir çözüm
bulana kadar pazarýn bölgeden kaldýrýlmasýný istiyoruz. Çünkü kazalar her gün yaþanýyor" dedi.
(Çaðrý Uzun)

Halil Ýbrahim Aþgýn
Lemzi Çöplü

Nazik Bulut

Yeni bina için baþkana 25
milyon liralýk kredi yetkisi
Çorum Belediyesi tarafýndan Akþemseddin
Caddesi'nde yapýmý devam eden Yeni Hizmet
Binasý Projesi'nde kullanýlmak üzere Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a 25 milyon liralýk kredi kullanma yetkisi verildi.
Çorum Belediyesinin Aðustos ayý meclis toplantýsý, dün Baþkanvekili Ýsmail Bölükbaþý baþkanlýðýnda Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans
Salonu'nda yapýldý. Toplantýda gündeme alýnan
konular görüþülerek karara baðlandý.
Belediyenin özel þirketi olan BELTAÞ'ýn sermaye artýrýmý konusu mecliste görüþüldü. Þirket
sermayesinin 25 milyon lira artýrýlmasý konusu
AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oylarýyla kabul edildi.
Toplantýda yine Akþemseddin Caddesi'nde
yapýmý devam eden Yeni Hizmet Binasý Projesi'nde kullanýlmak üzere Ýller Bankasý'ndan kredi
kullanýlmasýna iliþkin Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn'a yetki verilmesi konusu görüþüldü.
"MALÝYETÝN 15 MÝLYONDAN 60 MÝLYONA
ÇIKMASI SORUMLUSU SÝZLERSÝNÝZ"
Gündem maddesiyle ilgili söz alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclis Üyesi
Nazik Bulut, belediye yönetimini süreci yönetememekle suçladý. Bulut, "15 milyona bu bina tamamlanýyordu þuanda 60 milyonlarý konuþuyoruz. Enflasyon almýþ baþýný gidiyor. Maliyet toplam 4 katýna çýkmýþ. Bu maliyetin 15 milyondan
60 milyona çýkmasý sorumlusu sizlersiniz. Meclise gelmeyerek, sorulardan kaçarak, cevap vermeyerek bu vebalden kurtulamazsýnýz. Ýhaleye
çýktýðýnýzda bu binanýn yapým maliyeti neydi?
Bina bittiðinde maliyeti ne olacak bunu kamu-

oyuna açýklamanýzý istiyoruz. Her konuda çözüm üreteceðiniz uzman kadrolarýnýz varken neden akýlcý çözümler üretmiyorsunuz? Neyi öngöremiyorsunuz? Her geçen gün bu sorunlar
kriz haline dönüþüyor. Bunlarý Çorum halkýna
açýklamak zorundasýnýz" diye konuþtu.
KALAN KISIMDA NÝTELÝKLÝ
HARCAMALAR VAR
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Lemzi Çöplü ise
kalan yüzde 30'luk kýsýmda nitelikli harcama
yaptýklarýný, enflasyonla birlikte maliyetin arttýðýný söyledi. Çöplü, "Sorularý soruyor ama kendisi de cevaplarý biliyor. Bütün þeffaflýðýmýzla yayýnlýyoruz. Ýlk inþaat iþlemini bir firma 2017 yýlý
içinde sözleþme yapmýþ. Ama inþaatýn yüzde
83'ünü bitirdiði an ekonomik sorunlar nedeniyle
konkordato ilaný ve daha sonraki süreç de devam etti. Daha sonrasýnda 2021 yýlýnýn 6. ayýnda geri kalan kýsým için bir ihale yaptýk. O firma

devam ediyor. Yüzde 96'sý bitmiþ durumda. Bir
önceki firmanýn yapmadýðý þeylerle ilgili hukuki
süreç devam ediyor. Yapýlmakta olan yüzde
30'luk bölüm en ince iþler. Nitelikli harcamalar
var. Fiyatlar en son enflasyon nedeniyle artmýþ
bulunmakta. Firmaya 28 milyon liraya verdik. Bu
yaklaþýk 40 milyon liranýn üzerinde bir tutara
denk gelecek gibi görünüyor. Þuan ki maliyetini
daha belirleyemiyoruz. Biz ödemelerimizi her ay
yapýyoruz. Hangi ayda ne kadar kullanýldýysa o
kadar ödenecek. Vadesi 36 gibi görünüyor" diye
konuþtu.
Konuþmalarýn ardýndan gündem maddesi
oylamaya sunuldu. Madde, AK Parti ve MHP'li
meclis üyelerinin oylarýyla kabul edildi.
Toplantýda Belediye Baþkan Yardýmcýlýðý görevine atanan Ünsal Yeter'in aylýk ücreti belirlendi.
Ayrýca 5 adet imar planý deðiþikliði konusu
komisyona havale edildi.
(Çaðrý Uzun)

BELTAÞ yine tartýþma yarattý
Ýsmail Bölükbaþý

'Çevreyolundaki
sorun bilinçli araç
sürmeyen sürücülerden
kaynaklanýyor'
Çorum Belediyesi Baþkanvekili Ýsmail
Bölükbaþý, çevreyolunda yaþanan kazalarda
sürücülerin trafik kurallarýna uymamasý nedeniyle yaþandýðýný söyledi.
Çorum Belediyesinin dünkü Belediye
Meclis toplantýsýnda konuþan Belediye Baþkanvekili Ýsmail Bölükbaþý, "Ýlim Yayma kavþaðý üzerinde meydana gelen kazalarda hayatýný kaybeden vatandaþlarýmýza Allah'tan
rahmet diliyoruz. Bu kazalar hepimizi üzmekte. Burayla ilgili sorumluluk karayollarýnda. Belediye olarak burada sorumluluðumuz
yok gibi davranmamýz söz konusu deðil. Ýlçe
yollarýný birleþtirecek yol için belediyemiz
üzerine düþenden fazlasýný yapmýþtýr. Bu
kavþakla ilgili de gerek milletvekillerimiz, bürokratlarýmýz Ankara ile en sýký þekilde görüþmelerini devam ettiriyor. Burayla ilgili en
kýsa süre içerisinde bir çözüm bulunacaðý
kanaatindeyim. Konuyu sadece kazalara getirmek toplumu doðru bilinçlendirmek açýsýndan doðru deðil. Trafik kurallarýna uymak asli görevimiz olmalý. Vatandaþ burada rahat
bir yol bulduðu zaman hýz yapmayý kendisine görev sayýyor. Aslýnda þehir içerisinde kýrmýzý ýþýklara yaklaþýrken düþülmesi gereken
sürate düþmediði zaman sizin alacaðýnýz önlemler yetersiz kalýyor. Sungurlu'da da Kýrýkkale'de de ayný kavþaklar var. Ülkemizin birçok þehrinde ayný kavþaklar var. Burada bütün sorun trafik bilinciyle araç sürmeyen sürücülerden kaynaklanýyor. En büyük kabahat
bu. Eleþtiri yaparken de trafik kurallarýna uyma görevini yapmamýz gerekir diye düþünüyorum" þeklinde konuþtu.
(Çaðrý Uzun)

Çorum Belediyesinin halka sunduðu Halk
Ekmek, HalkEt ve Çorum Ulaþým gibi hizmetleri
bünyesinde bulunduran BELTAÞ, Belediye Meclisi'nde yine gündeme geldi. Sermaye artýrýmý talebi AK Parti ve CHP'li meclis üyelerinin arasýnda atýþmaya neden oldu.
Çorum Belediye Meclisi'nin Aðustos ayý toplantýsý dün gerçekleþtirildi.
Toplantýda Halk Ekmek,
HalkEt ve Çorum Ulaþým
gibi hizmetleri bünyesinde bulunduran BELTAÞ
için talep edilen 25 milyon
liralýk sermaye artýrýmý
konusu görüþüldü.
"BELTAÞ KARA
BÝR DELÝÐE MÝ
Tuncay Yýlmaz
DÖNÜÞTÜ?"
Toplantýda gündem dýþý söz alan Cumhuriyet
Halk Partisi (CHP) Belediye Meclisi Grup Baþkanvekili Tuncay Yýlmaz, BELTAÞ'ýn bilançolarýnýn açýklanmasýný istedi. Yýlmaz, "Toplu ulaþýmda 72 otobüs ve 4 minibüsün 53 tanesi belediyemize geçti. BELTAÞ, Çorum Belediyesinde kara
bir deliðe mi dönüþtü? Sürekli genel bütçeden
BELTAÞ'a bütçe aktarýyoruz. Ulaþýmýn özelleþtirilmesi beþ yýllýk strateji planýnýzda yok. Bütçesi
yok, performansta yok, ama biz ulaþýmý BELTAÞ
üzerinden hizmet verdirmek istiyoruz. Sorularýmýzý yineliyoruz. BELTAÞ'a sürekli para aktararak Çorum Belediyesi ne yapmak istiyor? BELTAÞ'ýn çalýþan sayýsý kaç kiþidir? BELTAÞ'ýn
yaptýðý ticaretlerden kar, zarar bilançolarýný açýklayýn? Özel veya kamu bankalarýndan kullandýðý krediler var mýdýr? SGK gibi kurumlara borçlarý var mýdýr? Bu BELTAÞ kar mý ediyor, zarar
mý ediyor? Biz BELTAÞ'a genel bütçeden ne kadar daha sermaye artýrýmý yaparsak BELTAÞ,
'yeter bize para verme' diyecek" diye konuþtu.
"SÜBVANSE EDÝYORUZ,
MÝLYONLARCA ZARAR YOK"
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Lemzi Çöplü de
yapýlan hizmetlerde sübvanse uygulamasýný hayata geçirdiklerini ifade etti, zararýn milyonlarý
bulmadýðýný kaydetti.

Çöplü, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi:
"Toplu ulaþýmla ilgili olarak BELTAÞ'ýn üzerinden yürütüyoruz. Yaþanan olaylarý hýzlý çözebilmek adýna bu tür konularý BELTAÞ üzerinden
halletmeyi planlýyoruz. Biz burada günlük 25 bin
ile 35 bine yakýn yolcu taþýyoruz. Bu sorunlar yaþandýðýnda Þubat ayýndaydýk. Þubat ayýnda bir
öðrencinin okula gidememesi, hastaneye gidememesi büyük bir sorundu.
Hýzlý hareket etmemiz gerekiyordu. Ýlk aþamada biz
10 milyon liralýk bir araç aldýk. 18 araç ve sistem aldýk. 5 milyon lira kredi kullandýk. Bunlar ulaþým hizmetleri aksamadan devam
Lemzi Çöplü
etti. Sonra sorunlar devam
etti. Sonrasýnda da yaz dönemine geldik. Biz de
onlardan geçen hafta içinde 23 araç satýn aldýk.
Bunu alýrken de 10 milyon civarýnda bir kredi
kullandým. 15 milyon liralýk bir kredi kullandýk
toplu ulaþýmla ilgili. Þuan için biz kendi filomuzu
ve sistemimizi oluþturduk. Ulaþýmda diðer firma
ne olacak? 23 araçlarý kalmýþtý onun beþ tanesini satmýþlar. Eðer BELTAÞ'ýn altýnda çalýþmak
istiyorlarsa gelip çalýþabilecekler. 'Tamamýný satacaðýz' diyorlarsa da satabilirler. Biz toplu taþýmanýn yüzde 99'unu BELTAÞ olarak devam ettireceðiz.
Halk Ekmek, HalkET ve ulaþýmla ilgili çalýþanlarýmýz var. Halk Ekmek'te 30'a yakýn, 50'ye
yakýn HalkEt'te çalýþanýmýz var. Ulaþýmda da
50'ye yakýn da çalýþanýmýz var.
BELTAÞ kara bir delik deðildir. Halka hizmet
etmeye çalýþýyoruz. Ekmeði görüyorsunuz. Sübvanse etmeye çalýþýyoruz. Bizim burada avantajlarýmýz var. Kar gütmüyoruz. Bir yer alýnmýþ,
kira ödemiyoruz. HalkEt'te de ayný þekilde. Bugün Halk Ekmek olmasa belki Çorum'da ekmek
beþ lira olacaktý. Ama biz 2,5 liradan satýyoruz
onlar 3,5 liradan satmaya çalýþýyor. Ýnsanlarý da
regule ediyoruz.
Bilanço olarak baktýðýmýzda mutlaka zarar
olarak görünen yerler var. Ama milyonluk zararlýk bir þeyimiz yok."
(Çaðrý Uzun)

Erkan Özbal

Erkan Özbal, bisiklet
yollarýna dikkat çekti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye
Meclisi Üyesi Erkan Özbal, Çorum'daki bisiklet yollarýnýn atýl vaziyette olduðunu belirterek yenileme çalýþmasý yapýlmasýný istedi.
Meclisin dünkü toplantýsýnda gündem dýþý söz alan CHP'li Erkan Özbal, "Belediye
Baþkanýmýz büyük bir hevesle ÇORBÝS'i kurdu. Çorum'a gelen her misafiri de bisiklete
bindirdi. Büyük bir projeyi hayata geçirmiþ gibi devlet büyüklerimize ÇORBÝS'i anlattý. Lakin bu iþ limaný olmayan þehre vapur almaya
döndü. Artan akaryakýt maliyetlerinden, biraz
da spor olsun diye bir bisiklet aldým. Yaklaþýk
bir aydýr bisiklet kullanýyorum. Bisiklet sürerken keyif alýyor muyum? Asla. Rahat ve güvenli bir sürüþ yapabiliyor muyum? Mümkün
deðil. Sözüm ona bisiklet yolu yapýlan caddelerdeki yollarýn çok az bir kýsmý hariç hepsi bozulmuþ. Bisiklet yollarýnýn çoðunluðu çukurdan oluþuyor. Yola devam ederken bir
bakmýþsýnýz yol bitiyor. Bir an önce mevcut
olan bisiklet yollarýnýn bakýmýnýn yapýlmasý
gerekmektedir" diye konuþtu.
Belediye Baþkanvekili Ýsmail Bölükbaþý
da konuyla ilgili çalýþma yapacaklarýný söyledi.
(Çaðrý Uzun)
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Ýstanbul'dan gelen
gençler Çorum'u gezdi

Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan hayata geçirilen Anadoluyuz Biz Projesi
kapsamýnda Ýstanbul'dan
Çorum'a gelen öðrenciler
aðýrlandý.
Proje kapsamýnda Ýstanbul'dan Çorum'a gelen
gençler tarihi ve turistik yerleri gezdi. Proje ile ilgili
açýklamada bulunan Çorum
Gençlik ve Spor Ýl Müdürü
Cemil Çaðlar,"Anadoluyuz
Biz' projesinde gençlerin
sosyal, kültürel etkileþimlerin artýrmak, kültürel zenginliklerimizi, misafirperverliklerimizi göstermek, þehirlerimizin maddi ve manevi deðerlerini görmelerini, tanýmalarýný, hissetmelerini, yaþatmalarýný ve sahiplenmelerini saðlamak, birlik ve beraberlik duygularýný geliþtirmek ve önemini kavratmak,
hep birlikte 'Türkiye olma'
bilincimizi yaþatma, sürdürme, geliþtirme ve koruma
amacýnda olan bir projedir.
Projeye uygun olarak Ýstanbul'dan gelen gençlerimize
Çorum Gençlik Merkezlerimizden gönüllü 15 gencimizde eþlik etmektedir" dedi.
Proje kapsamýnda 17-23
yaþ arasýnda gençler 30 Ha-

HÝNDÝSTAN CEVÝZÝ

ziran - 3 Temmuz 2022 tarihleri arasýnda Ýstanbul'dan
Çorum'a gelip Kerebigazi
Erkek Öðrenci Yurdunda misafir oldular. Gençler þehrin
tarihi ve kültürel mekanlarýný

ziyaret etti.
Yine proje kapsamýnda
Ýstanbul'dan gençler Ýskilipli
Atýf Hoca Kýz Yurdunda 4
gece konakladýlar ve þehri
gezdi.

3 Aðustos akþamý Ýstanbul'dan gelen kadýn kafilesi
4 Aðustos Perþembe sabahý
ilk olarak bu vatan için canlarýný feda ederek þehit olan
kahramanlarýmýzýn yattýðý

Çorum Þehitliði ziyaret ederek dua etti.
Öðrenciler daha sonra
Hitit Üniversitesi, Çorum Valiliði ve Çorum Belediyesine
ziyarette bulundu. Buhara
Kültür Merkezi'nde yapýlan
etkinlilere katýlan gençler
daha sonra gençlik merkezinde kuþyemliði yaptý.
Gençlik Merkezi DeneYap Atölyesi'ni gezen gençler ertesi gün ise Alacahöyük'e gitti.
Öðrenciler 6 Aðustos Cumartesi günü Çorumlu Obasý, Çorum Müzesi, Saat Kulesi, Ulu Camii, Velipaþa
Konaðý, Hýdýrlýk, Millet Bahçesi, ÇORUMÝNÝA'yý gezdi.
(Haber Merkezi)

Haziranda 1335 yatýrým
teþvik belgesi verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, haziran
ayýnda 1335 yatýrým teþvik belgesi düzenledi.
Bakanlýðýn, Haziran 2022 dönemine ait yatýrým teþvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayýmlandý. Buna göre, söz konusu ayda 1335
yatýrým teþvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatýrým tutarý 52 milyar 258 milyon 788
bin 197 lira olarak hesaplandý. Bu yatýrýmlarýn
gerçekleþtirilmesiyle 37 bin 519 kiþinin istih-

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:59
05:38
12:51
16:42
19:54
21:26

TARiHTE BUGÜN
1949- Türkiye, Avrupa Konseyi üyesi oldu.
1951- Ücretli Hafta Tatili Kanunu yürürlüðe
girdi. Ýþçilerin resmi tatil günleriyle hafta tatilinde çalýþtýklarý yerlerden yarým yevmiye almalarý karara baðlandý.
1973- Merkez Bankasý genelgesiyle dolar
alýmý kýsýtlandý ve Ýstanbul'da bankalarýn 200
dolardan fazlasýný bozmayacaklarý açýklandý.
1994- Aydýn Doðan Hürriyet grubunu satýn aldý.
2007- Köksal Toptan 535 geçerli oyun
450'sini alarak TBMM baþkaný seçildi.
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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

dam edilmesi planlanýyor. Öte yandan, sabit
yatýrým tutarý 311 milyon 178 bin 976 lira olan
ve 643 kiþiye istihdam saðlamasý öngörülen
34 yatýrým teþvik belgesi iptal edildi.
Bu dönemde 261 yatýrým teþvik belgesine
tamamlama vizesi verilirken, bu projelerin sabit yatýrým tutarý 3 milyar 186 milyon 712 bin
337 lira, istihdam edilenlerin sayýsý 11 bin 337
oldu.
(Haber Merkezi)

'Yaz meyvelerinin faydalarý
saymakla bitmiyor'
Diyetisyen Duygu Çiçek, yaz
meyvelerini ve faydalarýný sýraladý. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Diyetisyen Duygu Çiçek,
"Kalp-damar saðlýðýný koruyor,
kan þekerini dengeliyor, vücudu
enfeksiyonlara karþý koruyor. Birbirinden renkli ve güzel meyvelerin her biri zengin vitamin içerikleriyle vücut saðlýðýmýza birçok katký saðlýyor. Bu nedenle meyveleri
düzenli þekilde tüketmek önem
taþýyor. Diyetisyen Duygu Çiçek,
yaz meyvelerini ve faydalarýný sýralýyor" dedi. Çiçek, açýklamasýný
þöyle sürdürdü:
KARPUZ KANSER
RÝSKÝNÝ AZALTIYOR
"Karpuz, vitamin ve mineral
açýsýndan oldukça zengin bir
meyve. Karpuzun içerdiði likopen
hem kanser riskini azaltýr hem de
kalp damar saðlýðýný korur.C vitamini içeriði yüksek olan karpuz,
vücudun baðýþýklýk sistemini güçlendirir, vücudu enfeksiyonlara
karþý korur.A vitamini içeriði de
göz saðlýðýný korumaya yardýmcý
olur. Vücuttan toksik maddelerin
atýlmasýný saðlayarak adeta bir
detoks etkisi yapar. 1 porsiyonu 2
parmak kalýnlýðýndaki bir dilime
denk gelir.
KÝRAZ VÜCUTTAKÝ
ÖDEMÝ ATIYOR
A, C, K vitaminleri ve fosfor,
demir, kalsiyum mineralleri yönünden zengin olan kiraz, ayný
zamanda baðýrsak dostu olarak

biliniyor. Özellikle kabýzlýk sorunu
çekenler için önerilen kiraz, ürik
asit dengesini saðlayarak böbrek
hastalýklarý, artrit, gut, eklem kireçlenmesine de iyi geliyor. Kirazýn içerdiði 'antosiyanin' kalp-damar hastalýklarýný önlemeye yardýmcýdýr. Kirazýn saplarýnýn kurutulup kaynatýlmasý ile hazýrlanan
çaylar da idrar söktürücü etki
göstererek vücuttan ödem atýlmasýný saðlar.
Duygu Çiçek

MÜRDÜM ERÝÐÝ KAN
ÞEKERÝNÝ DENGELÝYOR
Yazýn tazesi, kýþýn da kurusu
ile her zaman sofralarda yer bulan mürdüm eriði, güçlü bir antioksidan. Posalý yapýsý sayesinde
sindirim sistemini düzenleyen
mürdüm eriði, özellikle kabýzlýk
problemi çekenler için öneriliyor.
Metabolizmayý hýzlandýran bir
meyve olarak bilinen bu besinin
kuvvetli bir idrar söktürücüdür.
Toksinlerin vücuttan atýlmasýna
yardým eden mürdüm eriði, ayný
zamanda zengin lif içeriðinden
dolayý kan þekerini dengede tutmaya da yardýmcýdýr. 2 orta boy
mürdüm eriði 1 porsiyon olarak
düþünülebilir.
ÜZÜM KOLESTEROLÜ
DÜÞÜRÜYOR
Vitamin ve mineral içeriði yüksek bir meyve olan üzüm, genellikle yazýn taze, kýþýn da kuru olarak tüketiliyor. Ayný zamanda iyi
bir antioksidan olan üzüm; demir
ve C vitamini yönünden de zen-

gin. Üzüm, kanýn pýhtýlaþmasýný
önler ve kolesterolün düþmesine
yardýmcý olur. Bu özelliði ile üzümün kalp-damar saðlýðý yönünden koruyucu etkisi de mevcuttur.
Üzüm, içerdiði yüksek lif ve su ile
baðýrsaklarýn çalýþmasýnda etkili
oluyor. Yaklaþýk 15-20 adet
üzüm, 1 porsiyona denk geliyor.
ÞEFTALÝ DÝYABETTEN
KORUYOR
A ve C vitaminlerinden zengin
olan þeftalide ayný zamanda yüksek ölçüde potasyum bulunuyor.
Ýçerdiði flavonoidler sayesinde
antioksidan etkisi olan þeftali bu
sayede obeziteye baðlý diyabet
ve kalp rahatsýzlýklarýna karþý koruma saðlýyor. Ancak çok fazla
þeftali tüketiminin de kabýzlýða yol
açabileceðini unutmamak gerekiyor. 1 orta boy þeftali, 1 porsiyon
meyveye denk geliyor.
ÝNCÝR YAÞLANMAYI
GECÝKTÝRÝYOR
Olgunlaþtýkça antioksidan içeriði artan incir, yazýn tazesi kýþýn
da kurusu ile oldukça sevilen bir
yaz meyvesi. Yüksek lif içeriði ile
sindirim sistemini düzenleyen incir, baðýrsaklarýn çalýþmasýna da
yardýmcý olur. Ýncir hücrelerin yenilenmesini saðladýðý için yaþlanma karþýtý özellik taþýyor, baðýþýklýk sistemini güçlendiriyor, kansere karþý iyi bir koruyucu olarak biliniyor. Ancak fazla tüketilmesi ishale neden olabiliyor. Bu nedenle
ölçülü tüketilmesinde yarar var.
Porsiyonlar kiþiden kiþiye göre deðiþmekte olup, fazlasý tüketilmemelidir."
(Haber Merkezi)

Son zamanlarýn popülerliðinde çeþitli meyvelerin, sebzelerin, baharatlarýn ve birçok bitkinin yaðý
gündemdedir.
Güçlü bir antioksidandýr.
Ayný zamanda anti bakteriyel ve
anti fungal bir yaðdýr. Eðer dikkatli düþünürseniz kilo vermek için gerçekten kolay bir yöntem olduðunu göreceksiniz.
Salatalarýnýza, yemeklerinize ayçiçek
yaðý eklemek yerine bir miktar hindistan
cevizi yaðýndan eklerseniz kilo almaz,
bunun yerine kilo verirsiniz. Baðýrsak
solucanlarýnýn düþürülmesine de fayda
saðlar. Baðýþýklýk sistemini güçlendirir.
Tiroid bezlerinin düzgün çalýþmasýna
yardým eder. Kemikleri korur, osteoporoz yani kemik erimesi hastalýðýný önler.
Karaciðeri korur. Yüksek oranda alkol
tüketen kiþilerin hindistan cevizi meyvesi veya yaðýný tüketmelerini öneririz. Bu
sayede karaciðerlerini alkolün zararlý etkilerinden bir parça olsun koruyabilirler.
Böbrekleri koruyucu etkisi de vardýr. Meme kanserine karþý da koruyucu etkisi
vardýr. Kolesterolü düzenler. Kalp hastalýklarýna yakalanma riskini azaltýr. Kalp
krizi ve felç geçirme riskini azaltýr. Strese iyi gelir, rahatlamaya yardým eder.
HÝNDÝSTAN CEVÝZÝ YAÐI
ZAYIFLATIR MI?
Bitkilerin yaðlarý çýkarýlarak birçok
hastalýðýn tedavisinde yada zayýflama,
kilo verme çalýþmalarýnda kullanýlmaktadýr. Ýþte hindistan cevizi yaðý yani coconut yaðý da bu þifalý yaðlardan biridir.
Diyet mi yapýyorsunuz, kilo mu vermek
istiyorsunuz? Fazla kilolarýnýzdan sýkýldýnýz mý? Ýþte bu þifalý tam da zayýflamanýz için kullanabileceðiniz bir yaðdýr.
Dengeli bir þekilde kilo verebilir, fazla
kilolarýnýzdan kurtulabilirsiniz. Özellikle
göbek bölgesindeki yaðlarýnýzdan kurtulmanýz için fayda saðlar. Bölgesel zayýflama yani bölgesel incelme için oldukça yararlýdýr. Yapýlan bir araþtýrmaya göre yemeklerine hindistan cevizi
yaðýndan eklenen kiþilerin düzenli bir
þekilde bu yaðlý yemeklerden yediðinde kilo verdiði görülmüþtür. Araþtýrmanýn sonuçlarýndan birine göre vücuttaki
birçok bölgeye göre karýn bölgesinden
verilen kilolar daha fazlaydý. Bu þifalý
yaðsayesinde kilo verirken ayný zamanda tokluk hissiyle fazla yemek yemekten kurtulacaksýnýz. Tokluðu arttýrýr. Kolayca emilebilen bir yaðdýr. 100
gram hindistan cevizi ortalama olarak
660 kaloridir. Sindirim sistemini rahatlatmasý ve metabolizmayý hýzlandýrmasý sebebiyle de kilo vermeye yardým
eder. Hazýmsýzlýðý önler.
HÝNDÝSTAN CEVÝZÝ YAÐININ
SAÇA FAYDALARI!
Bu þifalý yað sayesinde muhteþem
görünümlü, parlak saçlara kavuþabilirsiniz. Özellikle bazý þampuanlar hindistan cevizi özü ile hazýrlanýr. Bu sayede hem saçlarýnýz güçlenir hemde
güzel kokar. Güçsüz saçlara hacim verir, dolgunluk kazandýrýr. Saðlýklý uzamasýný saðlar. Hindistan cevizi özlü
saç bakým kremleri ile saçlarýnýzý ovabilirsiniz bu sayede saçlarýnýz güçlenir
ve saç dökülmesi de azalýr.
KURU CÝLTLERÝ NEMLENDÝRÝR!
Herkesin bildiði gibi birçok þampuan, duþ jeli ve banyo bakým ürünlerinde
hindistan cevizi özü kullanýlmaktadýr.
Ayrýca cildinizin ipeksi ve pürüzsüz bir
görünüm kazanmasýný herkes gibi siz
de istersiniz. Hele ki bayanlar ciltleri
pürüzsüz görünsün ve güzel koksun ister. Bu þifalý meyve özü ile yapýlan
kremler cildinizi istediðiniz ipeksi görünüme kavuþturduðu gibi güzel kokmasýný da saðlar. Kuru ciltlere fayda saðlar, kuru ciltleri nemlendirir. Güneþin
zararlý etkilerini azaltarak güneþe karþý
da koruyucu etki gösterir. Kokonat yaðý, cildin kuruyarak pul pul dökülmesini
engeller. Yaþlanmayý da geciktirir.
HÝNDÝSTAN CEVÝZÝ YAÐI ÝLE
ALZHEÝMERA KARÞI KORUNUN!
Alzheimer hastalýðý dünya çapýnda
hýzla yayýlmaya devam etmektedir.
Özellikle belli bir yaþýn üzerindeki kiþilerde görülür. Bu hastalarýn beynin bazý bölümlerini kullanamadýðý saptanmýþtýr. Yapýlan araþtýrmalara göre hindistan cevizi yaðý tüketerek alzheimer
ve unutkanlýk gibi beyin hastalýklarýna
karþý korunmanýn mümkün olduðu ortaya çýkmýþtýr.
AÐIZ KOKUSUNDAN KURTULUN!
Kokonat yaðý sayesinde hem aðýz
kokusundan hemde aðýz içindeki bakterilerden kurtulabilirsiniz. Harika kokusu
sayesinde aðýzdaki kötü kokularý giderir.
Ayný zamanda aðýzdaki zararlý bakterileri öldürerek diþ saðlýðýný korur.
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Yalçýn, Cumhurbaþkaný
Erdoðan ile görüþecek
Çorum Futbol Kulübü Baþkaný
Oðuzhan Yalçýn, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ile görüþecek.
AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi
Ahmet Sami Ceylan, geçtiðimiz Pazar
günü Çorum FK'yi ziyaret etti. Ziyarette
hem kulüp yönetimi hem de futbolcularla görüþen Ceylan, yeni sezonda hedefin þampiyonluk olduðunu ifade etti.
"BÝR GÖRÜÞME YAPTIRACAÐIZ"
13 Aðustos'ta Çorum'a gelecek olan
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan
ile Çorum FK Baþkaný Oðuzhan Yalçýn'ý
buluþturacaðýný belirten Milletvekili
Ceylan, "Cumhurbaþkanýmýz 13 Aðustos'ta Çorum'a geliyor. Sizleri de tanýþtýrmak isterdim ama kampta olacaksýnýz. Sizleri temsilen Oðuzhan baþkaný
Cumhurbaþkanýmýzla bir görüþme yapacak. Bir görüþme yaptýracaðýz. Sizlerin de selamlarýný iletip gerekli görüþmeyi yaptýracaðýz inþallah" ifadelerini
kullandý.
(Abdulkadir Söylemez)

Duman: Ýyi bir kamp
dönemi geçiyoruz
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Çorum FK'nin rakibi olan Tarsus Ýdman Yurdu'nda ikinci kamp dönemi baþladý. Tarsus Ýdman Yurdu Genel Sekreteri Tolunay Duman, Erzurum'da iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini, ikinci kampa da bugün Ayfonkarahisar'da baþladýklarýný söyledi.
Geçen sezon TFF 1. Lig'e çýkmayý penaltýlarla kaçýran Tarsus Ýdman Yurdu, yeni sezona 14
günlük Erzurum kampýndan sonra 14 günlük Ayfonkarahisar kampýna baþladý. Güzel ve verimli
bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Tolunay Duman, burada yapacaklarý hazýrlýk maçlarýyla lige hazýr hale geleceklerini söyledi.
"HEDEFÝMÝZ TARSUS ÝDMAN YURDUMUZU
HAK ETTÝÐÝ KONUMA GETÝRMEKTÝR"
Kondisyon açýsýndan kamplarýn çok önemli

olduðunu vurgulayan Duman, "Güzel bir ekip
kurmaya çalýþtýk. 14 günlük Erzurum kampý bizim açýmýzdan çok verimli geçti. Bugün yeni
kampýmýza baþladýk. Ýnþallah burada en verimli
þekilde hazýrlýklarýmýzý yapar, lige hazýr hale geliriz. Kamplar kondisyon, güç depolamanýn yaný
sýra yeni ve eski oyuncularýn birbirini tanýmasý
ve kaynaþmasýna vesile oluyor. Hedefimiz Tarsus Ýdman Yurdumuzu hak ettiði konuma getirmektir" þeklinde konuþtu.
"YENÝ SEZONUN KAZASIZ BELASIZ
GEÇMESÝNÝ DÝLÝYORUM"
Tarsus Ýdman Yurdu'nu çok sevdiðini belirten
Duman, "Tarsus Ýdman Yurdu'nda bugün yöneticilik yapmanýn gururunu yaþýyorum. Dediðimiz
gibi hedefimiz Tarsus Ýdman Yurdu'nu 100. yýlýnda hak ettiði konuma
getirmektir. Teknik ekibimize ve futbolcularýmýza güveniyoruz. Bize
bu görevi veren ve takýmýn tek destekçisi Belediye Baþkanýmýz Haluk
Bozdoðan'a teþekkür
ediyorum. Bize inanan
ve güvenen herkese teþekkür ediyorum. Ýnþallah yeni dönemin kazasýz ve belasýz bir þekilde geçmesini diliyor,
bütün takýmlara baþarýlar diliyorum" ifadelerini
kullandý.
(ÝHA)

YENi HAFTAYA KONDiSYON
ÇALIÞARAK BAÞLADILAR
TFF 2. Lig Beyaz
Grup'ta
mücadele
edecek olan Çorum
Futbol Kulübü, yeni
sezon hazýrlýklarýný
sürdürüyor.
TFF 2. Lig'de heyecan 28 Aðustos'ta
baþlayacak. Çorum
FK de yeni sezon hazýrlýklarýný devam ediyor. 28 Aðustos'ta
deplasmanda Þanlýurfaspor ile oynayacaðý
maçýn hazýrlýklarýna
devam eden kýrmýzýsiyahlýlar, dün yaptýðý
antrenmanla çalýþmalarýný sürdürdü. Kulüp
Tesisleri'nde Teknik
Direktör Mert Nobre
nezaretinde yapýlan
antrenmanda kondisyon ve taktik çalýþýldý.
Çorum FK, yeni
sezon hazýrlýklarýna
bugün yapacaðý hazýrlýklarla devam edecek.

Batman Petrolspor hazýrlýk
maçlarýna aðýrlýk verecek
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Çorum FK'nin rakibi olan Batman Petrolspor'da Teknik Direktörü
Ahmet Yavuz, hazýrlýk maçlarýnýn önemine deðindi.
Hazýrlýk maçlarýna önem verdiklerini belirten
Teknik Direktörü Ahmet Yavuz, "ilk hazýrlýk maç-

larýnda futbolcularýma verdiðim görevleri yerine
getirdi. Sahada verilen mücadeleden umutlandýk. Takýmdaki uyum sorununu yok. Petrolspor
tam bir kolej takýmý havasýnda. Hazýrlýk maçlarýnda eksikliklerimizi görüp, kampýn son gününe kadar eksikliklerimizi gidermeye çalýþacaðýz." Dedi.

(Abdulkadir Söylemez)

2 TRANSFER YOLDA
Eksik mevkilere transfer
yapmak için yönetimin çalýþtýðýný belirten Teknik Patron Yavuz, "Þu ana kadar
aramýza katýlan futbolcularýmýzdan çok memnunuz
sadece altarnatifli santrafor
mevkiine ve orta sahaya 2
futbolcuyu kadromuza katýp, lige hazýr bir þekilde girme hedefindeyiz" Ýfadelerini
kullandý. (Haber Merkezi)

Kupalarýný Ceylan'a götürdüler
Çorum Spor Ýhtisas Kulübü Masa Tenisi Takýmý sporcularý AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti
Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ý ziyaret
etti. Çorum Spor Ýhtisas Kulübü Masa Tenisi Kýz
Takýmý 26-29 Temmuz 2022 tarihlerinde Konya'da yapýlan Anadolu Yýldýzlar Ligi final etabýnda Türkiye ikincisi olurken, Milli sporcu Asu Ayça Þenyuva Temmuz Ayý'nda Bulgaristan da yapýlan Balkan Þampiyonasýnda ikinci olmuþtu.
Katýldýklarý müsabaka ve þampiyonalar ile ilgili bilgi veren Çorum Spor Ýhtisas Kulübü Masa
Tenisi Takýmý Antrenörü Mesut Kuþgöz ve spor-

cular, kazandýklarý kupayý Milletvekili Ceylan'a
takdim etti.
Kazandýklarý kupayý kendisine hediye etmelerinden dolayý büyük bir onur duyduðunu dile
getiren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, "Sizlere
teþekkür ediyorum. Sizler ileride Hocalarýnýz ve
ablalarýnýz gibi A Milli takýmda yer alarak Ay Yýldýzlý Bayraðýmýzý Avrupa, Dünya ve Olimpiyat
Oyunlarýnda göndere çektirerek Ýstiklal Marþýmýzý okutturup hem Çorum'umuzun hem de Türkiye'mizin ve bizlerin gururu olmaya devam edeceksiniz" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)
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Gözyaþlarý
sel oldu
Bu kez kaza çevreyolundaki Ýskilip Kavþaðý'nda yaþandý.

ANNE VE KIZI KAZADA
HAYATINI KAYBETTi
Çorum'da bir kamyon ile otomobilin çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda
anne ve bebeði hayatýný kaybetti, baba yaralandý. Feci kaza güvenlik kamerasýna yansýdý.
Kaza, Ýskilip kavþaðýnda meydana geldi. Ýddialara göre, Sinan D. yönetimindeki 27 AGR 230 plakalý bir kargo þirketine ait
kamyon, Fatih Benli'nin
kullandýðý 06 FB 0849 plakalý otomobil ile çarpýþtý.
Kazada otomobil sürücüsü
Fatih Benli ve otomobilde
bulunan eþi Dudu Benli
yararlanýrken, kýzý Ayþe
Zümra Benli olay yerinde
hayatýný kaybetti.
Kazada yaralanan Fatih ile eþi Dudu Benli, ambulansla Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eðitim ve Araþ-

HABERÝ
týrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. ÝZLEMEK ÝÇÝN
Anne yapýlan tüm müdahalelere KODU OKUTUN
raðmen kurtarýlamadý. Fatih
Benli'nin merkeze baðlý Düvenci Beldesi'nde imam olarak görev yaptýðý öðrenildi.

FECÝ KAZA GÜVENLÝK
KAMERASINDA
Öte yandan anne ve bebeðinin hayatýný kaybettiði
feci kaza güvenlik kamerasýna yansýdý.
Kazada kýrmýzý ýþýk ihlali
yaptýðý ihlal eden kamyon
otomobile çarpýyor. Çarpmanýn etkisiyle savrulan otomobil savrulan otomobil orta refujde aydýnlatma direðine
çarptýðý görülüyor.
Kazanýn ardýndan kamyon sürücüsü gözaltýna alýndý.
(ÝHA)

Çorum'da bir kamyon ile otomobilin çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda hayatýný kaybeden anne ve bebeði
ayný tabutta son yolculuðuna uðurlandý.
Kaza, gece saatlerinde Ýskilip Kavþaðý'nda meydana
gelen kazada bir
kargo þirketine ait
kamyon ile otomobil çarpýþtý. Kazada,
otomobil
sürücüsü Fatih
Benli yararlanýrken bir yaþýndaki
kýzý Ayþe Zümra
Benli olay yerinde, eþi Dudu Benli ise kaldýrýldýðý
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne hayatýný kaybetti.
Anne ve bebeðinin cenazesi sabah saatlerinde hastane morgundan alýnarak merkeze baðlý Üyük köyüne götürüldü.
Burada öðle namazýna müteakip kýlýnan
cenaze namazýnýn ardýndan köy mezarlýðýnda topraða verildi. Cenaze törenine, Ýl
Müftü Yardýmcýsý Fatih Kaya, Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, TKDK Ýl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, siyasi
parti ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ve vatandaþlar katýldý.
(ÝHA)

Sarý: Kýzýlpýnar
fasulyede marka

Yüzme havuzlarý tamam
Çorum Belediyesi
tarafýndan þehrin dört
farklý noktasýna inþa
edilen yüzme havuzlarý açýlýþ için gün sayýyor.
Çorum Belediyesi,
Gençlik ve Spor Bakanlýðýnýn desteðiyle
Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu, Cuma Pazarý yaný, Kale Mahalle Spor Tesisi ve Tevfik Kýþ Kapalý Spor
Salonu'na
portatif
yüzme havuzlarý inþa
etti. Yaklaþýk bir yýl
önce baþlayan çalýþmalar tamamlandý.

"BÝLMEYEN
KALMASIN"
Çorum Belediyesinden yapýlan açýklamada, "Þehrimizin 4
ayrý noktasýnda Gençlik ve Spor Bakanlýðýmýzýn katkýlarýyla Portatif Yüzme Havuzu
yapýyoruz. Þehrimize
ve gençlerimize hayýrlý olsun. Çorum için
aþkla. Tevfik Kýþ Kapalý Spor Salonu,
Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu, Cuma Pazarý yaný, Kale Mahalle Spor Tesisi'ndeki
portatif yüzme havuzlarý tamamlandý. Yüzme bilmeyen kalmasýn" denildi.
(Sümeyra Özdoðan)

Tarým ve Orman Ýl Müdürü
Orhan Sarý, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Damýzlýk
Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Yýlmaz Kaya, Karagöl Fasulye Þenliðine katýldý.
Kýzýlpýnar köyünde yapýlan
þenlikte Çorum'da üretimi yapýlan fasulyelerin tanýtýmý yapýldý.
Köy dernekleri tarafýndan düzenlenen Tarým ve Orman Ýl
Müdürü Orhan Sarý, Ziraat
Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Yýlmaz Kaya
ve çok sayýda davetli katýldý.
Tarým ve Orman Müdürü
Orhan Sarý, "Her yýl düzenlenen þenliðin Kýzýlpýnar Fasulyesinin tanýtýmýnda önemli bir
yeri olduðunu söyledi. Kýzýlpýnar Köyümüzde güzel bir etkinlik, Çorum'da pazarlarda Kýzýlpýnar Fasulyesi adý ön plandadýr. Tüketiciler fasulye alýrken
Kýzýlpýnar mý? Diye soruyor.
Fasulyenin yetiþtiði topraklar
verimli topraklar, yetiþen fasulyenin tadý ve aromasý aranan
bir deðer, tüketicinin damak tadýna çok uygun olduðu için
adýndan söz ettiriyor" dedi.
Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ise Çorum tarýmýnýn
ve üreticilerin zenginleþmesinin birinci öncelikleri olduðunu

belirterek, "Amacýmýz birim
alandan alýnan ürünün kalitesini ve verimini artýrarak, Ýlimizin
tarýmsal üretiminin daha da geliþmesini saðlamaktýr. Bu yýl
hava þartlarýnýn da üretime elveriþli olmasýndan dolayý üreticilerimizin verim açýsýndan yüzü gülmüþtür" ifadelerini kullandý.
Þenlikte çiftçilerin ürettiði
fasulyeler de yarýþtý. 15 üreticinin katýldýðý, jüri üyeliklerini Tarým ve Orman Müdürlüðü Bitki-

sel Üretim ve Bitki Saðlýðý Þube Müdürü Ömer Baysal, Kýrsal Kalkýnma ve Örgütlenme
Þube Müdürü Ömer Günalp,
Gýda Mühendisi Efsun Sena
Güleç ve Ziraat Mühendisi Filiz
Bakbak'ýn yaptýðý yarýþmada
Satý Turna'nýn yetiþtirdiði fasulye birinci oldu.
Ýkinciliði Bahar Saltýk, üçüncülüðü ise Rafet Ýçer aldý. Yarýþmada dereceye giren üreticilerimize bakýr kazan hediye
edildi.
(Gizem Galatalý)

