BU HAFTAYI
BAY GEÇiYORUZ

Yaya geçitleri
kýrmýzýya boyandý
Tüm Türkiye'de eþ zamanlý olarak gerçekleþtirilen
etkinlik kapsamýnda Çorum'da Dumlupýnar Ýlkokulu
önünde Vali Yardýmcýsý Tamer Orhan ve protokol
üyeleri öðrencilerle birlikte yaya geçidini kýrmýzýya
boyadý. Daha sonra öðrenciler, ellerinde "Yayalara
öncelik duruþu, hayata saygý duruþu" yazýlý afiþlerle
farkýndalýk oluþturmaya çalýþtý. 8’DE

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

19 takýmýn yer aldýðý 2'nci Lig Beyaz Grupta bu hafta
temsilcimiz Çorum FK haftayý bay geçecek. Geçtiðimiz hafta
Batman Petrolspor'u kendi evinde aðýrlayan Çorum FK, 0-1 geri
düþtüðü karþýlaþmadan 4-1 gibi farklý bir skorla rakibini maðlup
etmeyi baþarmýþtý. 7’DE
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ÇORUM YiNE iHRACAT LiDERi
Çorum, bölgesindeki
illerde bulunan,
ancak kendisinde
bulunmayan lojistik
imkansýzlýklara
raðmen rekor bir
ihracata imza atmayý
baþardý. Bölgede
hem havaalaný
hem de demiryolu
bulunan Samsun,
Amasya ve Tokat
gibi iller yer almasýna
raðmen Çorum'un
2021 ve 2022 ihracat
rakamlarý tarihi rekor
olarak kayýtlara geçti.
Aðustos ayýnda
158 milyon dolarlýk
ihracat gerçekleþtirildi. 5’TE

GÜLABiBEY'E PTT MÜJDESi
AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Gülabibey Mahallesi'ne PTT Þubesi açýlacaðý müjdesini vererek, PTT Þubesi
ile birlikte artýk bölge halkýnýn bir çok hizmeti kent merkezine gelmeden alacaðýnýn altýný çizdi. Ceylan, þubede PTT bankacýlýk iþlemleri, havale iþlemleri, hesap iþlemleri, PTT Kart, PTT matik,
HGS Kart iþlemleri, fatura tahsilat iþlemleri ile birlikte kargo
hizmetlerinin de bölge halkýna verileceðini vurguladý. 4’TE

Otomobil traktöre çarptý:
Bir ölü, dört yaralý

Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ahmet
Bektaþ, 21 Mayýs'ta Ulukavak Mahallesi
Özgürevler 43. Sokak'ta 6 yaþýndaki bir
çocuðun yaralanmasý olayýyla ilgili yapýlan
soruþturmada bir kiþinin tutuklandýðýný
açýkladý. 4’TE

Çorum Þeker Fabrikasý'nda
pancar alým kampanyasý baþladý

Ahlatcý: Ýtfaiyecilerimiz
üstlerine düþen görevi en
iyi þekilde yerine getiriyor
Pancar alým sezonun açýlmasý nedeniyle Safi Holding Çorum Þeker
Fabrikasý'nda düzenlenen törene Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Pancar Ekicileri Kooperatifi Baþkaný Ahmet Pehlivan,
Ýl Genel Meclis Baþkaný Mehmet Bektaþ, Safi Holding Yönetim Kurulu Baþkaný
Hakan Safi, þirket yöneticileri ve davetliler katýldý. Çorum Þeker Fabrikasý'nýn
110 bin ton þeker üretileceði belirtilirken, 180 bin ton küspe, 80 bin ton
paketlenmiþ küspe ve 32 bin ton da melas üretimi yapýlacak. 5’TE

Çorum'un tarihini
incelediler

AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý,
beraberinde Ýl Baþkan Yardýmcýsý Elvan
Börekci ile birlikte her yýl 25 Eylül-1 Ekim
tarihleri arasýnda kutlanan Ýtfaiyecilik Haftasý
dolayýsýyla Çorum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðünü ziyaret etti.Ýtfaiye Müdürü Adil Balcý
ve itfaiye personeli tarafýndan karþýlanan
Baþkan Ahlatcý, ülke genelinde ve Ýlimizde
yaþanan yangýn ve sel afetlerinde gösterdikleri baþarýlý çalýþmalarýndan ötürü itfaiye
personelini tebrik etti. 4’TE

Konuk Kalem

Elif Þuara
GÜNGÖR

Ankara Üniversitesinin senato toplantýsý için Çorum'a gelen
Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgý ve
Ankara Üniversitesi öðretim üyeleri, Alacahöyük'ün ardýndan
Çorum'da da ziyaretlerde bulundu. Valilik ziyaretinin ardýndan
Sýklýk Tabiat Parký'nda bulunan Çorumlu Obasý'ndaaðýrlanan
heyet, sýrasýyla Sanat Müzesi ve Galerisi'ni, Veli Paþa Haný'ný, Dikiciler Arastasý'ný ve ÇORUMÝNÝA'yý gezdi. 2’DE

ÞEHÝDÝN EÞYALARI MÜZEDE
SERGÝLENECEK
2’DE

Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesinde
okuyan öðrenciler için yeni bir uygulamayý
daha hizmete geçirdi. Refakatçi Misafirhanesi'nde açýlan çamaþýrhane, dün
itibariyle öðrencilerin hizmetine sunuldu.
Öðrenciler çamaþýrhaneden ücretsiz
olarak faydalanacak. 8’DE

ÇORUM ÞEKER, 110 BiN
TON ÞEKER ÜRETECEK

Alaca-Yozgat karayolu Fakýlar köyü
mevkiinde meydana gelen kazada, seyir
halindeki otomobil traktöre arkadan çarptý.
Kazada otomobilde bulunan Aslý Yýldýz,
olay yerinde hayatýný kaybederken kazada
yaralanan dört kiþi hastaneye kaldýrýlarak
tedavi altýna alýndý. 8’DE

Çocuðun yaralanmasýna
neden olan
maganda tutuklandý

Ahmet
Sami
Ceylan

Üniversite öðrencilerinin
çamaþýr yýkama sorunu
ortadan kalkýyor

ÖNLEME
ARAMASININ
HUKUKÝ BOYUTU
NEDÝR?
- YAZISI 2’DE

GÜR, PALANDÖKEN'ÝN
LÝSTESÝNDE
4’TE

'ORGAN BAÐIÞI
HAYAT KURTARIR' 6’DA

ÇORUMLU ÖÐRETÝM ÜYESÝ 'YILIN
BÝLÝM ÝNSANI' SEÇÝLDÝ 8’DE
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Ýnternet alýþveriþlerinde yeni
dönem bugün baþlýyor!

Ýade kargo ücretini artýk
tüketici karþýlayacak
Ticaret Bakanlýðý, internet alýþveriþlerindeki
mesafeli sözleþmeler yönetmeliðinde deðiþikliðe
gitti. Buna göre internet üzerinden alýnan cep telefonu, akýllý saat, tablet ve bilgisayarlarda koþulsuz iade hakký kalktý. Tüm ürünlerde iade için belirlenen süre 14 güne çýkarýlýrken, iade kargolarýn
ücretini tüketici karþýlayacak. Söz konusu düzenlemenin cayma hakkýnýn kullanýmý dýþýndaki hükümleri, 1 Ekim 2022 tarihinde yürürlüðe girecek.
Ticaret Bakanlýðýnca hazýrlanan "Mesafeli
Sözleþmeler Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayýmlandý.
Bakanlýktan konuya iliþkin yapýlan açýklamaya
göre, iletiþim imkanlarý ve ödeme sistemlerindeki
çeþitlilik baþta olmak üzere, teknolojide yaþanan
geliþmelerle ülkenin sahip olduðu genç nüfus yapýsý, altyapý yatýrýmlarýnýn tamamlanmasý, e-ticaretin getirdiði zaman ve mekan sýnýrý olmaksýzýn
hýzlý ve kolay alýþveriþ imkanlarý, satýcý ve ürün
çeþitliliðinin fazlalýðý, sürekli düzenlenen kampanya ve promosyon ile sektörün dinamik yapýsý
e-ticaretin hacminin ve konvansiyonel ticaretten
aldýðý payýn artan bir hýzla yükselmesine neden
oldu. Bu durum tüketicilerin elektronik ticarette
taraf olduklarý mesafeli sözleþmelerin aðýrlýðýný
ve önemini günden güne artýrdý. (Haber Merkezi)

KonukKalem

ÖNLEME ARAMASININ
HUKUKÝ BOYUTU NEDÝR?

Elif Þuara GÜNGÖR
Arama, iþlemiþ olan bir suçun aydýnlatýlmasý için uygulanan bir koruma tedbiridir. Ceza
Muhakemeleri Kanununda yer alan koruma
tedbiri olan adli arama,þüpheli veya sanýðýn iþlediði suçun aydýnlatýlmasý için gerekli olan delillerin bulunmasý amacýyla konutta yahutta þahýs üzerinde yapýlan bir araþtýrmadýr.
CMK 116:''Yakalanabileceði veya suç delillerinin elde edilebileceði hususunda makul
þüphe varsa; þüphelinin veya sanýðýn üstü, eþyasý, konutu, iþyeri veya ona ait diðer yerler
aranabilir.''
CMK 116'ya göre adli aramada suç delillerine ulaþýlabileceði hususunda makul bir þüphe aranmaktadýr.Somut olaylar neticesinde kiþinin konutu ve iþyeri aranabilmektedir.
Önleme aramasý ise bir suçun iþlenmesinin
önüne geçilmesi ve milli güvenlik,genel ahlak,genel saðlýk ve kiþi hak ve özgürlüklerinin
korunmasý amacýyla hakim kararý veya gecikmesinde sakýnca bulunan hallerde mülki amirin yazýlý emriyle belirli mekanlarda,þahýslarýn
üstlerinde,araçlarýnda,özel kaðýtlarýnda ve eþyalarýnda yapýlan aramadýr.
Önleme aramasýnda kiþinin konutu ve iþyeri kýsacasý kamuya açýk olmayan sair yerlerde
arama yapýlamamaktadýr.Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunda da ilgi madde hükmüne yer
verilmiþtir.
PVSK madde 9: Polis, tehlikenin veya suç
iþlenmesinin önlenmesi amacýyla usûlüne göre verilmiþ sulh ceza hâkiminin kararý veya bu
sebeplere baðlý olarak gecikmesinde sakýnca
bulunan hâllerde mülkî âmirin vereceði yazýlý
emirle; kiþilerin üstlerini, araçlarýný, özel kâðýtlarýný ve eþyasýný arar; alýnmasý gereken tedbirleri alýr, suç delillerini koruma altýna alarak
5271 sayýlý Ceza Muhakemesi Kanunu hü-

kümlerine göre gerekli iþlemleri yapar.
PVSK madde 4/A kapsamýndaki kaba üst
aramasý ve kimlik sorgulama yetkisinden farklý olarak PVSK madde 9'da önleme aramasý
düzenlenmiþtir. Kaba üst aramasý ve kimlik
sorgulama yetkisini bekçiler, jandarma gibi kolluk görevlileri de yerine getirebilmektedir fakat
önleme aramasýna Çarþý ve Mahalle Bekçisi
mevzuatýnda bir atýf ve düzenleme olmamasýndan dolayý bizce önleme aramasýnda bekçi,mevzuatta da belirtildiði üzere yardýmcý kolluk göreviyle sýnýrlý olarak polislere yardýmcý
olacaktýr.
PVSK'daki polis ifadesi kolluk görevlilerini
kapsama alacak þekildedir.Elbette kanunun
lafzý gereði polis asli görevliyken,polis teþkilatýnýn kurulamadýðý bölgelerde jandarma gibi
sair kolluk görevlileri de yetkiyi üstlenebilmektedirler.
Önleme aramasý faaliyeti kapsamýnda, uygulamada polis ve jandarmalarýn birçok hukuka aykýrý icrai hareketleri olduðunu, Yargýtay
kararlarý neticesinde de görülmektedir.
''Önleme aramasý sonucunda bir suç unsuruna veya deliline rastlanýrsa koruma altýna
alýnacak ve durum Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna
derhâl bildirilerek el koyma iþlemini gerçekleþtirmek üzere Cumhuriyet savcýsýndan yeni bir
yazýlý emir istenecektir. Cumhuriyet savcýsýna
ulaþýlamadýðý hâllerde kolluk âmirinin yazýlý
emriyle de el koyma yapýlabilecektir. Hâkim
kararý olmaksýzýn yapýlan el koyma iþlemi, yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayýna sunulmalýdýr.'' (Yargýtay Kararý - CGK., E.
2016/63 K. 2017/9 T. 17.1.2017)
Adli aramayý gerektiren bir durumda önleme aramasý kararýna dayanak gösterilerek yapýlan bir arama neticesinde ele geçirilen delil-

ler,örneðin uyuþturucu madde gibi hükme
esas alýnmasý hukuka aykýrý olacaktýr.
''Önleme arama kararý ile arama yapýlmasýnýn koþullarý oluþmadýðý halde, sanýðýn üzerinde yapýlan arama sonucu ele geçirilen uyuþturucu maddeler hukuka aykýrý yöntemle ele geçirilmiþ olduðundan; bu maddeler, "maddi delil
olarak" hükme esas alýnamaz.'' (Yargýtay Kararý - 20. CD., E. 2015/15765 K. 2016/1096 T.
24.2.2016 (karþý oy gerekçesi)
Sonuç olarak somut bir tehlikenin önlenmesi ve suçun iþlenmesinin önüne geçilmesi
amacýyla yapýlan önleme aramasý asýl olan
adli aramadan ayrýlarak,idari nitelikte bir kolluk
faaliyetidir.Bu kolluk faaliyeti her saatte olabileceði gibi kamuya açýk olmayan alanlarda da
yapýlamayacaktýr.Kiþinin özel hayatýnýn gizliliði
ve konut dokunulmazlýðý anayasada güvence
altýna alýnmýþ temel haklardandýr.Hakkýn kýsýtlanmasý bir suç iþlendiði þüphesi içerisinde bulunulan bir durumda adli arama ve el koyma
kararlarýnda mevcuttur.Ýdari nitelikteki önleme
aramasý kararý kapsamýnda suçun delillerine
ulaþma amacý olmamaktadýr.Bu arama neticesinde de elde edilen delillerin hükme esas
alýnmasý bozma sebebidir.
Ýyi Okumalar.
Kaynak: Yargýtay Kararý - 20. CD., E.
2015/15765 K. 2016/1096 T. 24.2.2016
Yargýtay Kararý - CGK., E. 2016/63 K.
2017/9 T. 17.1.2017
Kolluðun "Durdurma ve Kimlik Sorma" Yetkisi (PVSK madde 4/A) -Yrd. Doç. Dr. Ali Ýhsan
Erdað
https://sen.av.tr/tr/makale/onleme-aramasinin-sartlari-ve-siniri-ile-adli-arama-kesismesi
Gökcen-Balcý-Alþahin-Çakýr,s.449-451
(Ceza Muhakemesi Hukuku)

Çorum’un tarihini incelediler
Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgý ve Ankara Üniversitesi öðretim üyeleri, Çorum'da tarihi Çorum Kalesi'ni, tarihi
Kültür Yolu'ný ve 15 Temmuz Þehitler Müzesi'ni gezdi
Ankara Üniversitesinin senato
toplantýsý için Çorum'a gelen Kültür
Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürü
Gökhan Yazgý ve Ankara Üniversitesi öðretim üyeleri, Alacahöyük'ün
ardýndan Çorum'da da ziyaretlerde
bulundu.
BAÞKAN AÞGIN KÜLTÜREL
PROJELERÝ ANLATTI
Ýlk olarak Çorum Belediyesini ziyaret eden heyet, Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn davetiyle
tarihi Çorum Kalesi'nde incelemelerde bulundu. Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn da ziyaret sürecinde Çorum Kalesi Restorasyonu,
Tarihi Kültür Yolu Projesi, Tarihi
Meydan Projesi ile ilgili bilgiler verdi.

Vali Çiftçi ile sohbet etti. Vali Mustafa Çiftçi, "Mensubu olmaktan her
zaman iftihar ettiðim ve halen öðrencisi olduðum Ankara Üniversitemizin Deðerli Rektörü Prof. Dr.
Necdet Ünüvar, Rektör Yardýmcýlarýmýz, Fakülte Dekanlarýmýz, MYO

müdürlerimiz ve senatörlerimizi,
Alaca ilçemizde ve ilimizde misafir
etmekten çok memnun olduk. Ankara Üniversitemizin senato toplantýsýný Alacahöyük'te gerçekleþtiren rektörümüze teþekkür ediyor,
baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný

ÖÐRENCÝ VALÝYE ZÝYARET
Daha sonra Ankara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ýn
da yer aldýðý Ankara Üniversitesi
öðretim üyeleri, ayný zamanda öðrencileri olan Çorum Valisi Mustafa
Çiftçi'yi ziyaret eden heyet, bir süre

diliyorum" diye konuþtu.
OBA VE MÜZEDE ÝNCELEME
Heyet, Valilik ziyaretinin ardýndan Sýklýk Tabiat Parký'nda bulunan
Çorumlu Obasý'nda aðýrlandý. Ardýndan heyet, sýrasýyla Sanat Müzesi ve Galerisi'ni, Veli Paþa Haný'ný, Dikiciler Arastasý'ný ve ÇORUMÝNÝA'yý gezdi.
Yazgý ve beraberindeki heyet,
son olarak 15 Temmuz Þehitler Müzesi ve Çorum Þehitliðini ziyaret ettikten sonra kentten ayrýldý.
Heyete
ziyaretlerinde
Çorum'dan Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali
Osman Öztürk de eþlik etti.
(Çaðrý Uzun)

Þehidin eþyalarý
müzede sergilenecek
Çankýrý
Çankýrý yolunda
yolunda
helikopterli denetim
denetim
helikopterli

Çorum-Çankýrý karayollarý,
Jandarma Genel Komutanlýðý
Havacýlýk Baþkanlýðýna ait helikopterle denetlendi.
Çankýrý'da kazalarýn en aza
indirilmesini saðlamak amacýyla denetimler hýz kesmeden
devam ediyor.
Bu çerçevede, Jandarma
Genel Komutanlýðý Havacýlýk
Baþkanlýðýna ait bir helikopterle denetim gerçekleþtirildi. Ýl
merkezinden baþlayan denetimde, Çankýrý-Eldivan-Þaba-

nözü-Çubuk karayolu, Þabanözü-Orta karayolu, ÇerkeþKýzýlcahamam karayolu ve
Çankýrý-Çorum karayolu havadan denetlendi.
Vali Abdullah Ayaz ve Ýl Jandarma Komutaný Jandarma Albay Yusuf Mutlu Genç de denetime katýlarak trafik yoðunluðu, yollarýn durumu, trafikte
gerçekleþen ihlalleri ve trafik
ekiplerinin yaptýðý uygulamalarý
gözlemledi.
Helikopterle yapýlan dene-

timle eþzamanlý olarak yollarda
da drone ve uygulama noktalarý yoluyla gün içerisinde, 5 trafik, 5 asayiþ ve 2 mobil olmak
üzere toplam 12 ekip ve 37
personelle denetimler devam
etti. Yapýlan denetimlerde 209
araç ve sürücü kontrol edilerek
9 araç ve sürücü hakkýnda idari para cezasý uygulandý. 2
araç trafikten men edilerek 1
araç hakkýnda da Gümrük Kanununa muhalefetten iþlem yapýldý.
(Haber Merkezi)

Türk
Silahlý
Kuvvetleri tarafýndan Kuzey Irak'ta
sürdürülen PençeKilit Harekatý'nda
bölücü örgüt mensuplarýnýn roketli
saldýrýsý sonucu þehit düþen Çorumlu
Ýs. Uzm. Onb. Muhammed
Karaçam'ýn eþyalarý, ailesi tarafýndan Çorum Belediyesi 15
Temmuz Þehitler
Müzesi'ne teslim
edildi.
Þehidimizin eþyalarý
Belediye
Baþkan Yardýmcýsý
Turhan Candan tarafýndan
teslim
alýndý. Þehit Karaçam'ýn ailesi tarafýndan baðýþlanan
eþyalar, 15 Temmuz Þehitler Müzesi'nde sergilenecek. (Haber Merkezi)
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Osmancýk'ta cip ile
TIR çarpýþtý: Üç yaralý
Osmancýk'ta cip ile TIR'ýn çarpýþtýðý kazada üç kiþi yaralandý.
Kaza, akþam saatlerinde Osmancýk'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 41 YS 236 plakalý cip, Ovacýksuyu Köyü yol ayrýmý kavþaðýnda dönüþ yapan
TIR'a çarptý.
Kazada araçlarda hasar olu-

þurken cipte bulunan üç kiþi yaralandý. Çevredekilerin ihbarýyla
olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri geldi. Olay yerinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan
yaralýlar, Ambulansla Osmancýk
Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý.
Kazayla ilgili soruþturma sürüyor.
(Haber Merkezi)

Coþkun Keklik’in

ACI GÜNÜ

Ortaköy yolunda kaza
Çorum-Ortaköy yolunda bir
aracýn kontrolden çýkarak takla
attýðý kazada iki kiþi yaralandý.
Yaralýlar olay yerine çaðrýlan ambulanslarla hastaneye kaldýrýldý.
Uzun süredir yol yapým çalýþmalarýnýn sürdüðü Çorum-Orta-

köy yolunu kullanan sürücüler isyan etti.
Yýllardýr sorun haline gelen
yolun bir türlü bitirilemediðine
dikkat çeken sürücüler, "Daha
kaç kaza yaþanacak?" dedi.
(Haber Merkezi)

AK Parti Gençlik Kollarý
Genel Baþkan Yardýmcýsý
Coþkun Keklik'in dedesi
Þaban Keklik, son yolculuðuna uðurlandý.
AK Parti Gençlik Kollarý
Genel Baþkan Yardýmcýsý,
Çevre Þehir ve Kültür Birim
Baþkaný Coþkun Keklik'ýn
dedesi Þaban Keklik hayatýný kaybetti.
Merhum Þaban Keklik
öðle namazýna müteakip
kýlýnan cenaze namazýnýn
ardýndan topraða verildi.
Cenazeye AK Parti Çorum
Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oðuzhan Kaya, AK Parti Merkez
Ýlçe Baþkaný Erhan Akar, Ýl
Genel Meclis Baþkaný
Mehmet Bektaþ, Gençlik
Kollarý Baþkaný Muhammed Fatih Temur, ailesi ile
sevenleri katýldý.
Öte yandan AK Parti
Milletvekili ve MKYK Üyesi
Ahmet Sami Ceylan, Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn ve AK Parti Ýl
Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý,
Coþkun Keklik'i ziyaret
ederek baþsaðlýðý dileklerini iletti.
(Haber Merkezi)

ÝDP'den Bakan
Yanýk'a tepki Çorumlu ünlü ressam son

Çorum Ýnsani Deðerler Platformu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakaný Derya Yanýk'a tepki gösterdi.
Çorum Ýnsani Deðerler Platformu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakaný Derya Yanýk'ýn, sivil toplum
kuruluþlarýnýn Ýstanbul'da gerçekleþtirdikleri buluþmaya karþý sarf
ettiði sözleri eleþtirdi. Açýklamada
þu ifadelere yer verildi:
"Kamuoyunun da takip ettiði
üzere, cinsel sapkýnlýklarý bir insan
hakký olarak ilan etme cüretini gösterenlere yönelik en doðal itiraz ve
protesto hakkýný kullanan sivil toplum kuruluþlarýnýn Ýstanbul'da gerçekleþtirdikleri Büyük Aile Buluþmasýna karþý Aile ve Sosyal Hizmetler Bakaný tarafýndan bir ulusal
gazetede dile getirilen talihsiz
açýklamalar büyük bir üzüntü ve
hayal kýrýklýðýna yol açmýþtýr. Aileyi
korumakla görevli olan bir Bakanýn
aileyi savunan kimseleri sanki özgürlüklerin karþýsýndalar imiþ gibi
deðerlendiren konuþmasýnýn anlaþýlýr bir yönü bulunmamaktadýr.
Bizler, malum giriþim ve yapýlar
tarafýndan cinsel sapkýnlýklarýn bir
hastalýk imiþ gibi gösterilerek masumlaþtýrýlmasýna ve meþrulaþtýrýlmasýna asla razý olmayacaðýz. Bu
noktada, aileyi ve aile deðerlerini
korumakla yasa tarafýndan görevlendirilenlerin, hangi makamý iþgal
ediyorlarsa etsinler, bu deðerlerle
ne kadar ilgili ve iç içe olduklarýný,
nerede durduklarýný kamuoyuna
net bir þekilde açýklamalarýný istemek en doðal hakkýmýzdýr.
Aile olgusu Müslüman Türk milleti olarak bizlerin asla vazgeçmeyeceðimiz en önemli deðerlerimizdendir. Aileye ve onun mahremine
yönelik her türlü saldýrýyý telin etmek inancýmýzýn bir gereðidir.
Bir ülkenin, bir milletin en
önemli sermayesi insanýdýr, gençleridir, çocuklarýdýr. Bu çocuklarýmýzý, gençlerimizi bizim için asil ve
kutsal olan milli ve manevi deðerlerimizle teçhiz edecek, yetiþtirecek en temel birim olan ailenin daðýtýlmasý çalýþmalarý bu millete yapýlmýþ en büyük düþmanlýktýr. Toplumsal cinsiyet eþitliði adý altýnda
pazarlanan cinsiyetsizleþtirme çalýþmalarý ile bir yandan Allah'ýn insan fýtratýna yerleþtirdiði cinsel
kimlikler dejenere edilmek istenmekte diðer taraftan da birileri yasal engelleri aþarak en iðrenç

yolculuðuna uðurlandý

Aile ve
Sosyal
Hizmetler
Bakaný
Derya Yanýk

emellerine bu sayede ulaþmak istemektedirler. Bir kýsým AB projelerinde ve bazý büyükelçiliklerin proje çaðrýlarýnda açýk bir þekilde ifade edilmek suretiyle uluslararasý
fonlarca milyon avrolarý bulacak
þekilde çok ciddi anlamda finanse
edilen bu sapkýn örgütlerin gerçek
yüzleri ile bilinmeleri büyük önem
arz etmektedir.
Bu baðlamda kamuoyu bilmelidir ki söz konusu sapkýnlýklarýn
normalleþtirilme çabalarý 1948 ve
1953 yýllarýnda iki parça halinde
ABD'de kurgulanan ve sahteliði
açýða çýkmýþ olan Alfred Kinsey
adlý bir biyoloðun raporuna dayanmaktadýr. Güya bilimsel olan bu rapor cezaevlerinde çocuk istismarýndan yatan yüzlerce sapkýn üzerinden kurgulanmýþ ve ABD hukuk
düzenine dayatýlmýþ bir büyük yalan ve manipülasyondur. Bu sahte
raporda yazanlarýn bilimsel gerçek
olarak pazarlanmasý uluslararasý
bir planýn parçasýdýr.
Diðer taraftan bu manipülatif
raporun Rockefeller Vakfý tarafýndan finanse edilmiþ olmasý da
amaçlanan þeyle ilgili bir kanaat
oluþmasýnda dikkate alýnmasý gereken bir diðer bilgidir. Bu raporun
ardýndan baþlatýlan propaganda ile
önce ABD'de ardýndan Avrupa Birliði bölgesi hukukunda kendisine
yasal dayanak elde eden bu cinsel
sapkýnlýklar asla masum bir hastalýk deðildir, bir insan hakký hiç deðildir. Varlýðýn en temel unsurlarýndan olan insaný ortadan kaldýrmaya yönelik hiçbir talep ve giriþim bir
insan hakký olarak deðerlendirilemez, hak talebi olarak da karþýlýk
bulamaz. Bu vesileyle insanýmýzý
manevi deðerlerine sahip çýkmaya, bu deðerlere yapýlan hürmetsizliklere karþý haklý itirazlarýný yapma konusunda da birlik ve beraberlik içinde hassas olmaya davet
ediyoruz."
(Fatih Yýldýrým)

"Komet" adýyla bilinen
Çorumlu usta ressam ve þair
Gürkan Coþkun son yolculuðuna uðurlandý.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ)
Osman Hamdi Bey Sergi Salonu'nda düzenlenen anma
törenine Coþkun'un ailesi,
arkadaþlarý ve öðrencileri katýldý.
MSGSÜ Rektörü Prof. Dr.
Handan Ýnci Elçi, törende
yaptýðý konuþmada, Coþkun'un 1941'de Çorum'da
dünyaya geldiðini söyledi.
Coþkun'un hayatýna iliþkin bilgi veren Elçi, "Gürkan
Coþkun, kendi kimliðini inþa
edeceði, onu 'Komet'e dönüþtüren sürecin en önemli
duraklarýndan biri olan Güzel
Sanatlar
Akademisi'ne
1960'ta girdi. Halil Dikmen,
Zeki Faik Ýzer atölyelerinde
çalýþtý. 1971 yýlýnda devlet
bursuyla gittiði Paris'e yerleþti ve plastik sanatlar eðitimini burada sürdürdü" dedi.
Handan Elçi, usta ressamýn ilk sergisini 1974'te
Fransa'da Rouen þehrinde
açtýðýný dile getirerek, þunlarý
kaydetti:
"Komet'in resminde çeþitli dönemlerden söz edilir. Yeni figür hareketi, yeni romantik, yeni dýþa vurumcu, post
modernist vs. Elbette esas
olan bütün bunlarýn üzerinde
ve dýþýnda bir ressam kimliði
kurabilmek, kendine özgü bir
çizgi oluþturmaktýr. Komet,
bunu baþarmýþ bir sanatçýdýr.
Yurt içi ve yurt dýþýnda açtýðý
çok sayýda sergiyle, resim
üzerine ortaya koyduðu görüþleriyle ve bunlarý yansýttýðý eserleriyle Komet, Türk
resminin eþi az görülecek bir
kuyruklu yýldýzý gibi daima
parlayacaktýr."
"MAALESEF BU
HAYATIN BÝR PARÇASI"
Etkinliðe katýlan ressam

Bedri Baykam, yakýn zamanda Adnan Çöker, Balkan Naci Ýslimyeli ve Ýlhan Ýrem gibi
isimlerin de hayatýný kaybettiðini belirterek, "Bütün bunlar maalesef üst üste geldi.
Maalesef bu hayatýn bir parçasý. Þimdi bu üniversitede

olup Komet'in 60 yýllýk arkadaþý olan birçok deðerli insan
var. Ben onun 60 yýllýk bir tanýdýðýyým ama 40 yýllýk arkadaþýyým." ifadesini kullandý.
Gürkan Coþkun'un yalnýz
bir ressam olarak deðil denemelerle, deneysel sanat ça-

lýþmalarýyla ve performanslarýyla akademide iz býraktýðýný
dile getiren Baykam, "Onun
sanatýný araþtýrdýkça, þair
olarak boyutlarýnýn iç katmanlarýna indikçe sürekli daha farklý daha üstün bir Komet portresi ortaya çýkmaya
devam edecek. Her ne kadar
yaþamýnýn önemli bir kýsmý
Paris'te geçse bile büyük bir
cumhuriyetçi, bir demokrat,
bir Atatürkçüydü. Son yýllarý
etkileyen moda akýmlarýn
hiçbirine kapýlmadý ve cumhuriyetçi, Atatürkçü, demokrat ve özgürlükçü deðerleri
sonuna kadar hep savunmaya devam etti." diye konuþtu.
Müjdat
Gezen
ise
1961'de tanýþtýðý Coþkun ile
hatýralarýný anlatarak, "Komet ile çok güzel bir dostluðumuz oldu. 1981 yýlýnda
Paris'te buluþtuk. Çok sevdiðim bir arkadaþýmdý." dedi.
Üniversiteden öðretim
üyeleri ve arkadaþlarý da törende Coþkun ile ilgili duygu,
düþünce ve hatýralarýný paylaþtý.
Tören sonrasý Bebek Camii'ne getirilen Coþkun'un
naaþý, kýlýnan cenaze namazýnýn ardýnan Aþiyan Mezarlýðý'na defnedildi.
(Haber Merkezi)
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GÜLABÝBEY’E PTT MÜJDESÝ
AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Gülabibey Mahallesi'ne PTT
Þubesi açýlacaðý müjdesini verdi.
Çorum'un her türlü sorunu ile
yakýndan ilgilenen ve vatandaþlardan gelen taleplerin yakýn takipçisi
olan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Gülabibey Mahallesi sakinlerinin her fýrsatta kendisinden talep
ettiði PTT Þubesi konusuyla ilgili
de gerekli giriþimleri yaptý.

Ceylan, Ulaþtýrma ve Altyapý
Bakanlýðý nezdinde yaptýðý görüþmeler neticesinde Gülabibey Mahallesi sakinlerini sevindiren müjdeli haberi verdi.
Bakanlýktan Gülabibey Mahallesi'ne PTT Þubesi açýlmasý kararýnýn alýndýðýný bildiren Milletvekili
Ceylan, Gülabibey Mahallesi Baðcýlar 4. Cadde üzerine PTT Þubesi'nin en kýsa sürede açýlacaðýný
açýkladý.

PTT Þubesi ile birlikte artýk bölge halkýnýn bir çok hizmeti kent
merkezine gelmeden alacaðýnýn
altýný çizen Milletvekili Ceylan, þubede PTT bankacýlýk iþlemleri, havale iþlemleri, hesap iþlemleri,
PTT Kart, PTT matik, HGS Kart iþlemleri, fatura tahsilat iþlemleri ile
birlikte kargo hizmetlerinin de bölge halkýna verileceðini vurguladý.
PTT Þubesi'nin Gülabibey Mahallesi'ne hayýrlý uðurlu olmasýný

temenni eden AK Parti Milletvekili
Ahmet Sami Ceylan, "Bizim için
vatandaþlarýmýzýn talebi her þeyden önce gelir. Bugün Gülabibey
Mahallemizin PTT Þubesi taleplerini yerine getirmiþ olmanýn haklý
sevincini onlarla birlikte yaþýyoruz.
Yarýn baþka bir mahallemizin veya
köyümüzün, ilçemizin talebi olursa
da her zaman vatandaþlarýmýzýn
emrindeyiz" dedi.
(Zahide Yasemin Eðrigözlü)

AK Parti
MKYK Üyesi
ve Çorum
Milletvekili
Ahmet Sami
Ceylan

Ahlatcý: Ýtfaiyecilerimiz üstlerine düþen
görevi en iyi þekilde yerine getiriyor
Çocuðun yaralanmasýna
neden olan maganda
tutuklandý
Çorum'da altý yaþýndaki çocuðun yorgun kurþun ile vurulduðu
olayla ilgili þüphelinin yakalandýðý duyuruldu.
Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ahmet Bektaþ, 21 Mayýs'ta
Ulukavak Mahallesi Özgürevler
43. Sokak'ta 6 yaþýndaki bir çocuðun yaralanmasý olayýyla ilgili
yapýlan soruþturmada bir kiþinin
tutuklandýðýný açýkladý.
HAVAYA BÝNLERCE
MERMÝ ATILMIÞ
Olay yerinde silah ele geçirilememesi üzerine çevrede yapýlan araþtýrmada olay günü Bayat
Mahallesi Bayat 1. Sokak
No:16'da düðün yapýldýðý, kamera kayýtlarýnýn incelenmesinin ardýndan toplamda 287 kiþinin ifadesini baþvurulduðunu belirten
Ahmet Bektaþ, düðünde 4473
adet 9 milimetre kovan, 85 adet
7,65 milimetre kovan, 701 adet
kurusýký tabanca kovaný, 1 adet
deforma mermi çekirdeði ve 213
adet av fiþeði kovanýnýn ele geçirildiðini ifade etti.
Deforme mermi çekirdeðinin
Samsun Kriminal Polis Laboratuvarý Bölge Müdürlüðüne gönderildiðini dile getiren Bektaþ,
"Samsun Kriminal Polis Laboratuvarý Bölge Müdürlüðünün
26.09.2022 tarihli uzmanlýk raporu ile þüpheli A.A.'nýn tabancanýn
maðdur B.D.'nin vücudundan çý-

AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Çorum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðünü ziyaret ederek itfaiyecilerin haftasýný
kutladý.
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, beraberinde Ýl Baþkan Yardýmcýsý
Elvan Börekci ile birlikte her yýl 25 Eylül1 Ekim tarihleri arasýnda kutlanan Ýtfaiyecilik Haftasý dolayýsýyla Çorum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðünü ziyaret etti.
Ýtfaiye Müdürü Adil Balcý ve itfaiye
personeli tarafýndan karþýlanan Baþkan
Ahlatcý, ülke genelinde ve Ýlimizde yaþanan yangýn ve sel afetlerinde gösterdikleri baþarýlý çalýþmalarýndan ötürü itfaiye personelini bir kez daha tebrik etti.
Ýtfaiyecilerin çok kutsal ve önemli bir
görevi ifa ettiklerini belirten Baþkan Ahlatcý, "Ýtfaiye Teþkilatýmýz, afet, yangýn,
kaza baþta olmak üzere nerede bir ihtiyaç varsa, 7 gün 24 saat teyakkuzda.
Bir saniye bile düþünmeden yangýnýn
içerisine atýlan, zor durumda olana yardým elini her daim uzatan ateþ savaþçýlarýmýzýn, Ýtfaiye Haftasý'ný bu vesileyle
bir kez daha kutluyorum. Bütün Türkiye'deki itfaiyeci kardeþlerimi Allah muhafaza etsin. Ýtfaiye teþkilatýmýzýn kuruluþunun 308. yýlý kutlu olsun" dedi.
Ýtfaiye teþkilatýnýn mesai mefhumu
gözetmeksizin vatandaþýn can ve mal

güvenliðini korumak için büyük kahramanlýklara imza attýðýný dile getiren
Baþkan Ahlatcý, "Zaman zaman bir caný
kurtarmak için ölümü göze alarak görev
yaptýðýnýz günler oluyor itfaiyecilerimiz,
ülkemizin farklý noktalarýnda yaþanan
deprem, yangýn ve sel felaketlerinde de
üstüne düþen görevi en iyi þekilde yerine getirmektedir. Bugüne kadar itfaiye-

cilik mesleðine gönül vermiþ olup þehit
olan itfaiye þehitlerimizi rahmetle anýyoruz " dedi.
Ziyaretlerinden dolayý Baþkan Ahlatcý'ya teþekkür eden Ýtfaiye Müdürü Adil
Balcý, memnuniyeti ifade etti. Ziyaret
programý tebrikler, dilek ve temennilerin
ardýndan sona erdi.
(Sümeyra Özdoðan)

Çorum Cumhuriyet
Baþsavcýsý
Ahmet Bektaþ

karýlan mermi çekirdeði ile eþleþmesinin bulunduðu tespit edilmesi üzerine, Bayat Mahallesi
Bayat I. Sokak No:16 adresteki
düðünde þüpheli A.A. tarafýndan
havaya açýlan ateþ sonucu, 'yorgun mermi' diye tabir edilen merminin, Ulukavak Mahallesi Özgürevler 43.Sokak üzerindeki düðünde bulunan maðdur B.D'nÝn
hayati tehlike geçirecek þekilde
yaralanmasýna neden olduðu
anlaþýlmýþtýr" dedi.
Þüphelinin gözaltýna alýndýðýný vurgulayan Ahmet Bektaþ,
"Þüpheli A.A. gözaltýna alýnarak
savcýlýk iþlemlerinin ardýndan
sevk edildiði Sulh Ceza Hakimliðince tutuklanmýþtýr" ifadelerini
kullandý.
(Haber Merkezi)

Recep Gür, Bendevi Palandöken'in listesinde
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)
Baþkaný Recep Gür, TESK Genel Baþkanlýðýna yeniden seçilen Bendevi Palandöken'in listesinde yer aldý.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK)'in

21. Olaðan Genel Kurulu
Grand Ankara Otel'de gerçekleþtirildi. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn da katýldýðý Genel Kurul'da Konfederasyon Baþkanlýðý için üç isim
yarýþtý.
Mevcut Baþkan Bendevi

Palandöken, Ankara Esnaf ve
Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkaný Mehmet Yiðiner ile Konya
Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý
Birliði Baþkaný Muharrem Karabacak'ýn TESK Genel Baþkanlýðý için yarýþtýðý Genel Kurul sonucunda Bendevi Palandöken 394 delegenin oyunu
alarak yeniden Baþkanlýða seçildi. Mehmet Yiðiner 192 oy
alýrken, Muharrem Karabacak
ise 118 oyda kaldý.
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)
Baþkaný Recep Gür ise Bendevi Palandöken'in Yönetim Kurulu listesinde yedek ikinci sýrada yer aldý. Genel Baþkanlýða
seçilerek, güven tazeleyen Palandöken, birlik ve beraberliðin
güçlenerek devam edeceðini
belirtti.
TESK Genel Baþkaný Ben-

devi Palandöken'in listesi ise
þu isimlerden oluþtu:
YÖNETÝM KURULU
"Mehmet Burhan Aksak,
Fevzi Apaydýn, Zekeriya Mutlu,

Alican Ebedinoðlu, Adlýhan Dere, Þevket Keskin, Güven Aksoy, Bedir Limon, Abdülkadir
Teksöz , Halil Ýbrahim Balcý, Talat Dinçer, Kadir Durmuþ, Fehmi Erdem ve Ahmet Kuybu.

DENETÝM
KURULU
Bahamettin Öztürk, Ahmet
Aydan, Þevket Memiler, Bayram Karakaþ ve Doðan Ceylan."
(Haber Merkezi)
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Çorum Þeker Fabrikasý'nda pancar alým kampanyasý baþladý.

ÇORUM ÞEKER, 110 BiN
TON ÞEKER ÜRETECEK
Çorum Þeker Fabrikasý'nýn 2022-2023 pancar
alým kampanyasý, düzenlenen törenle baþladý.
Sezonun açýlmasý nedeniyle Safi Holding Çorum Þeker Fabrikasýnda pancar
alým töreni düzenlendi.
Törene, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Pancar Ekicileri Kooperatifi Baþkaný
Ahmet Pehlivan, Ýl Genel
Meclis Baþkaný Mehmet
Bektaþ, Safi Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Hakan
Safi, þirket yöneticileri ile davetliler katýldý.
110 BÝN TON ÞEKER
Bu yýl 147 köy, 2 bin 749
çiftçi üretici ile 128 bin dekarlýk
alanda pancar üretimi yapýlýyor. Yine bu yýl Çorum Þeker
Fabrikasý'nýn 110 bin ton þeker

üretileceði belirtilirken, 180 bin
ton küspe, 80 bin ton paketlenmiþ küspe ve 32 bin ton da
melas üretimi yapýlacak.
BÝN 575 LÝRA
ÖDENECEK
Ton baþýna bin 400 lira
olarak belirlenen pancar alým
fiyatý üzerine 100 lira ton baþýna kota tamamlama primi,
ton baþýna 75 TL küspe primi
ilave edilecek. Toplamda çiftçilere ton baþýna bin 575 lira
ödeme yapýlacak.
Bu fiyatýn 25 þeker fabrikasý içerisinde en iyi fiyatlardan birisi olduðu da programda vurgulandý.
Törende bir konuþma yapan Safi Holding Yönetim
Kurulu Baþkaný Hakan Safi,
bu yýl alýnacak pancar miktarý ve þeker üretim planlamasý
hakkýnda bilgiler veridi.

Hakan
Safi

Safi'nin ardýndan konuþan Belediye Baþkaný Halil
Ýbrahim Aþgýn, ve Vali Mustafa Çiftçi de pancar sezonun
üreticilere ve þeker fabrikasýna hayýrlý olmasýný diledi.

Konuþmalarýn ardýndan
kurban kesilerek dualarla yeni sezonun açýlýþý gerçekleþtirildi.
Açýlýþýn ardýndan ilk ürünler
fabrikaya girdi. (Çaðrý Uzun)

ÇORUM YiNE iHRACAT LiDERi
2022 yýlýnýn ilk yarýsýnda 1 milyar dolarlýk ihracat
gerçekleþtiren Çorum, Aðustos ayýnda ihracat tekrar
yükseldi. Aðustos ayýnda ihracat, Temmuz ayýna göre
yüzde 70 oranýnda artýþla 158 milyon dolar oldu.

2021 yýlýnda Türkiye'nin ihracat
þampiyonlarý arasýnda yer alan Çorum, 2022'de de ihracatýný artýrmaya
devam ediyor. Aðustos ayýnda 158
milyon dolarlýk ihracat gerçekleþtirildi.
TÜÝK verilerine göre ihracatta 2021
yýlýný bölgenin yýldýzý olarak tamamlayan Çorum, 2022 yýlýnda da rekor düzeyde ihracat yapmaya devam ediyor.
Çorum, bölgesindeki illerde bulunan, ancak kendisinde bulunmayan lojistik imkansýzlýklara raðmen rekor bir
ihracata imza atmayý baþardý. Bölgede
hem havaalaný hem de demiryolu bulunan Samsun, Amasya ve Tokat gibi
iller yer almasýna raðmen Çorum'un
2021 ve 2022 ihracat rakamlarý tarihi
rekor olarak kayýtlara geçti.
ÝLK ALTI AYDA YAKLAÞIK
1 MÝLYAR LÝRALIK ÝHRACAT
2022 yýlýnda,geçen yýl yakaladýðý
baþarýyý sürdüren Çorum, Ocak ayýnda 180 milyon, Þubat'ta 140,7 milyon,
Mart'ta 152,7 milyon, Nisan'da 154,5
milyon, Mayýs'ta da 105,2 milyon dolarlýk ihracat yapmýþ, yine bölgenin lideri olmuþtu. Haziran'da ise bu rakam
206,7 milyon dolar gerçekleþti. Bu verilerle birlikte Çorum'un 2022 yýlýnýn ilk
yarýsýndaki ihracatý 939 milyon 800 bin
dolar oldu.
GEÇEN YILIN GERÝSÝNDE
2021 yýlýnda toplamda 2 milyar 297
ihracat yapan Çorum, yýlýn ilk yarýsýnda 1 milyar 576 milyon liralýk ihracat
yapmýþtý. Bu verilerle birlikte Çorum'un
2021 yýlýnýn ilk altý ayýna göre 2022 yýlýnda ihracatta yaklaþýk 600 milyon lira
geride olduðu gözlemleniyor.
BÖLGEDE LÝDERÝZ
Yine Çorum'un içerisinde bulunduðu TR-83 bölgesinde Çorum, 158 milyon dolarlýk ihracatýyla bölgede yine lider durumda. Samsun'da Aðustos
ayýnda 105,1 milyon, Tokat'ta 5,3 milyon, Amasya'da ise 12,7 milyon dolarlýk ihracat yapýldý. Bu verilerle birlikte
Çorum, Aðustos ayýnda 158 milyon liralýk ihracatýyla bölgede lider oldu.

GEÇEN YILA GÖRE ARTTI
Ayrýca Aðustos ayýndaki ihracat,
geçtiðimiz yýlýn ayný ayýna göre yüzde
68'lik artýþ yaþandý. Geçtiðimiz yýl
Aðustos ayýnda 94 milyon dolarlýk ihracat yapýlmýþtý.
TÜRKÝYE GENELÝNDE
DURUM
TÜÝK'ten
yapýlan
açýklamada þu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Ýstatistik
Kurumu ile Ticaret
Bakanlýðý iþ birliðiyle
genel ticaret sistemi
kapsamýnda üretilen
geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat
2022 yýlý Aðustos ayýnda, bir önceki yýlýn ayný
ayýna göre %13,1 artarak
21 milyar 337 milyon dolar,
ithalat %40,4 artarak 32 milyar
531 milyon dolar olarak gerçekleþti.
Ocak-Aðustos döneminde ihracat
%18,2, ithalat %40,7 arttý. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yýlý
Ocak-Aðustos döneminde bir önceki
yýlýn ayný dönemine göre %18,2 artarak 165 milyar 608 milyon dolar, ithalat
%40,7 artarak 239 milyar 43 milyon
dolar olarak gerçekleþti.
Aðustos ayýnda enerji ürünleri ve
altýn hariç ihracat %9,3, ithalat %16,6
arttý. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altýn hariç ihracat, 2022 Aðustos
ayýnda %9,3 artarak 17 milyar 981 milyon dolardan, 19 milyar 647 milyon
dolara yükseldi.
Aðustos ayýnda enerji ürünleri ve
parasal olmayan altýn hariç ithalat
%16,6 artarak 18 milyar 392 milyon
dolardan, 21 milyar 453 milyon dolara
yükseldi.
Enerji ürünleri ve parasal olmayan
altýn hariç dýþ ticaret açýðý Aðustos
ayýnda 1 milyar 806 milyon dolar olarak gerçekleþti. Dýþ ticaret hacmi
%13,0 artarak 41 milyar 101 milyon
dolar olarak gerçekleþti. Söz konusu
ayda enerji ve altýn hariç ihracatýn itha-

latý karþýlama
oraný
%91,6 oldu.
Dýþ ticaret
açýðý Aðustos
ayýnda %159,9
arttý.
Aðustos
ayýnda dýþ ticaret
açýðý bir önceki yýlýn
ayný ayýna göre %159,9 artarak 4 milyar 307 milyon dolardan, 11
milyar 194 milyon dolara yükseldi. Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný 2021
Aðustos ayýnda %81,4 iken, 2022
Aðustos ayýnda %65,6'ya geriledi.
Dýþ ticaret açýðý Ocak-Aðustos döneminde %146,3 arttý. Ocak-Aðustos
döneminde dýþ ticaret açýðý %146,3
artarak 29 milyar 817 milyon dolardan,
73 milyar 435 milyon dolara yükseldi.
Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný 2021
Ocak-Aðustos döneminde %82,5 iken,
2022 yýlýnýn ayný döneminde %69,3'e
geriledi.
Aðustos ayýnda imalat sanayinin
toplam ihracattaki payý %95,0 oldu.
Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta,
2022 Aðustos ayýnda imalat sanayinin
payý %95,0, tarým, ormancýlýk ve balýkçýlýk sektörünün payý %2,5, madencilik ve taþocakçýlýðý sektörünün payý
%2,0 oldu.
Ocak-Aðustos döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat
sanayinin payý %94,6, tarým, ormancýlýk ve balýkçýlýk sektörünün payý %2,9,
madencilik ve taþocakçýlýðý sektörü-

nün payý %1,9 oldu.
Aðustos ayýnda ara mallarýnýn toplam ithalattaki payý %79,5 oldu. Geniþ
ekonomik gruplar sýnýflamasýna göre
ithalatta, 2022 Aðustos ayýnda ara
mallarýnýn payý %79,5, sermaye mallarýnýn payý %11,6 ve tüketim mallarýnýn
payý %8,8 oldu.
Ýthalatta, 2022 Ocak-Aðustos döneminde ara mallarýnýn payý %81,6,
sermaye mallarýnýn payý %10,6 ve tüketim mallarýnýn payý %7,7 oldu.
Aðustos ayýnda en fazla ihracat yapýlan ülke Almanya oldu.Aðustos ayýnda ihracatta ilk sýrayý Almanya aldý. Almanya'ya yapýlan ihracat 1 milyar 664
milyon dolar olurken, bu ülkeyi sýrasýyla; 1 milyar 483 milyon dolar ile ABD, 1
milyar 258 milyon dolar ile Irak, 1 milyar
104 milyon dolar ile Birleþik Krallýk, 949
milyon dolar ile Rusya Federasyonu takip etti. Ýlk 5 ülkeye yapýlan ihracat, toplam ihracatýn %30,3'ünü oluþturdu.
Ocak-Aðustos döneminde ihracatta ilk sýrayý Almanya aldý. Almanya'ya
yapýlan ihracat 13 milyar 775 milyon
dolar olurken, bu ülkeyi sýrasýyla; 11
milyar 416 milyon dolar ile ABD, 8 milyar 609 milyon dolar ile Irak, 8 milyar
604 milyon dolar ile Birleþik Krallýk, 8
milyar 352 milyon dolar ile Ýtalya ve takip etti. Ýlk 5 ülkeye yapýlan ihracat,
toplam ihracatýn %30,6'sýný oluþturdu.
Mevsim ve takvim etkilerinden
arýndýrýlmýþ seriye göre ihracat %2,6
arttý. Mevsim ve takvim etkilerinden
arýndýrýlmýþ seriye göre; 2022 yýlý

Aðustos ayýnda bir önceki aya göre ihracat %2,6, ithalat %3,8 arttý. Takvim
etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre
ise; 2022 yýlý Aðustos ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre ihracat %9,5, ithalat %37,5 arttý.
Özel ticaret sistemine göre ihracat
2022 yýlý Aðustos ayýnda 19 milyar 540
milyon dolar oldu. Özel ticaret sistemine göre, 2022 yýlý Aðustos ayýnda, ihracat bir önceki yýlýn ayný ayýna göre
%9,7 artarak 19 milyar 540 milyon dolar, ithalat %37,5 artarak 30 milyar 746
milyon dolar olarak gerçekleþti.
Aðustos ayýnda dýþ ticaret açýðý
%146,1 artarak 4 milyar 554 milyon
dolardan, 11 milyar 206 milyon dolara
yükseldi. Ýhracatýn ithalatý karþýlama
oraný 2021 Aðustos ayýnda %79,6
iken, 2022 Aðustos ayýnda %63,6'ya
geriledi.
Ýhracat 2022 yýlý Ocak-Aðustos döneminde 154 milyar 437 milyon dolar
oldu. Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2022 yýlý Ocak-Aðustos döneminde, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre %16,3 artarak 154 milyar 437 milyon dolar, ithalat %38,0 artarak 225
milyar 486 milyon dolar olarak gerçekleþti.
Ocak-Aðustos döneminde dýþ ticaret
açýðý %132,3 artarak 30 milyar 591 milyon dolardan, 71 milyar 49 milyon dolara yükseldi. Ýhracatýn ithalatý karþýlama
oraný 2021 Ocak-Aðustos döneminde
%81,3 iken, 2022 yýlýnýn ayný döneminde %68,5'e geriledi."
(Çaðrý Uzun)

6

1 EKÝM 2022 CUMARTESÝ

'Organ baðýþý hayat kurtarýr'
Sungurlu Ýlçe Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan
Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu'nda organ baðýþý eðitimi düzenlendi.
MYO Akademik personel ve öðrencilere
Sungurlu Ýlçe Saðlýk Müdürlüðü personelleri Dr.
Ayþenaz Biliþik ve Hemþire Büþra Denli Þengül
tarafýndan organ baðýþý konusunda bilinçlendirmek, organ baðýþýna teþvik etmek ve organ nakli hususunda bilgilendirmek amacýyla Sungurlu
Meslek Yüksekokulu konferans salonunda eðitim verildi. Ýlçe Saðlýk Müdürlüðünden organ baðýþý ile ilgili olarak yapýlan açýklamada, "Tüm
dünyada olduðu gibi ülkemizde de tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalýklar, en önemli saðlýk sorunlarýndan birisidir.
Hastalarýn yaþam süresi ve kalitesinde, ülke
ekonomisi ve iþ gücünde aðýr kayýplara yol açan
söz konusu organ yetmezlikleri önemli bir saðlýk
sorunu olarak gündemdeki yerini korumaktadýr.
Bu nedenle ülkemizde organ baðýþý sayýsýný artýrmak ve halkýmýzda organ baðýþý bilincini geliþtirmek, organ yetmezliði nedeniyle yaþamýnýn
sonuna gelmiþ hastalarýn hayatýný kurtarmak,
yaþam süresini ve kalitesini arttýrmak, toplumun
huzurlu ve mutlu yaþamasýna katkýda bulunmak
amacýyla her yýl 3-9 Kasým tarihleri arasýnda Organ Baðýþ Haftasý etkinlikleri yapýlmakta olup bu
etkinlikler yýl boyunca deðiþik meslek gruplarý,
kamu kurum ve kuruluþlarý, fabrikalar ve okullarýmýzda devam etmektedir" denildi.
(ÝHA)

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:05
06:29
12:35
15:53
18:31
19:49

KÝMYON GÜÇLÜ
DEMÝR KAYNAÐI

Üniversite öðrencileri
Veli Paþa Haný'ný gezdi
Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümü
öðrencileri, Çorum Belediyesi tarafýndan aslýna uygun þekilde
restore edilen Veli Paþa Haný'ný
ziyaret ettiler.
Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Özer Þenödeyici
ve Dr. Öðr. Üyesi Aytuð Ortakçý
nezaretinde Belediye tarafýndan
restorasyonu tamamlanan ve
þehir müzesine dönüþtürülmek
üzere çalýþmalarýna baþlanan
Velipaþa Hanýný gezen öðrenciler tarihi hanýn mimarisine hayran kaldý. Tarihi mekânda uygulamalý ders iþleyen edebiyat bölümü öðrencileri, Velipaþa Hanýnda hizmet veren Çorum Belediyesi Kent Arþivi görevlilerinden
de yapýlan çalýþmalar ve kültür

yayýnlarý hakkýnda bilgiler aldý.
Ýlvanlým Dergisi, Genç Kadeþ
Dergisi ve Þehir Defteri Dergisi
hakkýnda da bilgi alan Hitit Üni-

versitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
öðrencilerine, gezi sonrasý kültür
yayýnlarýndan oluþan çanta hediye edildi. (Sümeyra Özdoðan)

TARiHTE BUGÜN
1942- Bakanlar Kurulu, eðlence yerlerinin
saat 22.00'de kapatýlmasý kararýný aldý.
1949- Ankara Devlet Tiyatrosu kuruldu. Küçük Tiyatro ve Büyük Tiyatro sahneleri açýldý.
1951- Hava Harp Okulu açýldý.
1956- Yazar Eflatun Cem Güney, Andersen
Masal Ödülü'nü kazandý.
1972- Boksör Cemal Kamacý, 63,5 kiloda
Avrupa Þampiyonu oldu.
1992- Bitlis'in merkeze baðlý Cevizdalý Köyü'ne saldýran militanlar, aralarýnda çocuk ve
kadýnlarýn da bulunduðu 37 kiþiyi öldürdü, 20
kiþiyi yaraladý, 13 korucuyu kaçýrdý.
1992- Kadýnlarýn da harp okullarýna alýnmasýna iliþkin yasa tasarýsý TBMM'de kabul edildi.
1995- Afyon Dinar'da 6,1 büyüklüðündeki
depremde 90 kiþi öldü, 250 kiþi yaralandý.
1998- PKK'ya destek veren Suriye'ye karþý
önce Kara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Atilla
Ateþ, ardýndan Baþbakan Mesut Yýlmaz uyarýlarda bulundu. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel, TBMM'nin yeni yasama yýlý açýlýþýndaki
konuþmasýnda: Sabrýmýz taþmak üzeredir dedi.
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Ýhlas Gazetecilik A.Þ.
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Bayi Daðýtým: Çaðrý Daðýtým
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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

Kimyon vücutta pek
çok hayati rol oynayan
bir mineral olan demir
açýsýndan çok iyi bir
kaynaktýr. Demir akciðerlerden baþlayýp tüm
vücut hücrelerine kadar oksijen taþýnmasýný saðlayan hemoglobin maddesinin ayrýlmaz bir parçasýdýr. Ayný zamanda enerji üretimi ve metabolizma
için önemli enzim sistemlerinin bir
parçasýdýr. Demir baðýþýklýk sisteminin daha saðlýklý çalýþmasýný saðlamaktadýr. Kadýnlarda regl dönemi sýrasýnda demir eksikliði olursa adet
dönemi çok sancýlý geçmektedir. Hamile ve emziren kadýnlar, geliþim içerisinde olan çocuklar ve gençler de
demir ihtiyacý daha fazla olduðundankimyon tüketmeleri önerilmelidir.
KÝMYON ÝÇERÝÐÝ
VE FAYDALARI
Kimyon içeriðinde A vitamini, B1
vitamini, B2 vitamini, B3 vitamini ve C
vitaminleri de bulunmaktadýr. Ayrýca
kimyon týbbi özellikleri bulunan timol
açýsýndan da oldukça zengindir ve
buna baðlý olarak uçucu yað bulundurmaktadýr.
Kimyon tohumunun sindirim sistemi için faydalý olduðu geleneksel olarak da bilinmektedir. Tohumu ayný zamanda anti kanserojen özelliklere de
sahip olabilmektedir. Yapýlan çeþitli
çalýþmalara göre kimyon tohumundan mide ve karaciðer tümörlerinin
geliþimini azalttýðý ve buna baðlý olarak yok ettiði görülmüþtür.
GAZ SANCISINA KÝMYON
Özellikle çocuklarda gaz sancýsý
sorununa karþý kullanabilirsiniz. Bir
çay kaþýðý anne sütü ile birlikte bir
çimdik kimyonu karýþtýrýn ve hergün
düzenli olarak verin. Bunu en az 3
gün tekrarlayýn. 0 ile 3 aylýk bebeklerde sýk görülen kolik aðrýsýna karþý birebir bitkisel çözüm olarak da kullanýlabilir.
Yetiþkinler içinde gaz sancýsýna iyi
gelen kimyon'u isterseniz kaynamýþ
su ile karýþtýrýlýp içilebilmektedir.
Özellikle þiþkinlik ve gaz sýkýntýlarýnda kullanýlan harika bir þifa kaynaðýdýr. Et yemeklerinde bulgurlu salatalarda ve çorbalarda kimyonu eksik etmeyin ancak miktarýna dikkat edin ki
yemeðinizin tadý acý olmasýn.

KIRMIZI AHUDUDU
YAPRAÐI FAYDALARI

ÜLKÜ OCAKLARI'NDAN
ÝTFAÝYECÝLERE ZÝYARET
Çorum Ülkü Ocaklarý Eðitim ve
Kültür Vakfý yöneticileri, Çorum
Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðünü ziyaret ederek çalýþanlarýn Ýtfaiye
Haftasý'ný kutladý.
Çorum Ülkü Ocaklarý Eðitim ve
Kültür Vakfý Orhan Tosik ve þube
yöneticileri, Ýtfaiye Haftasý nedeniyle Çorum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðünü ziyaret etti. Ziyarette Ýtfaiye Müdürlüðü yöneticileri ve itfaiyecilerle görüþen Orhan Tosik ve
þube yöneticileri, Ýtfaiye Haftalarý'ný kutladý.
Çorum Ülkü Ocaklarý Eðitim ve
Kültür Vakfý Orhan Tosik, "Ýtfaiyecilik Haftasý münasebetiyle yönetimimiz ile birlikte Çorum Belediyesi
Ýtfaiye Müdürlüðünü ziyaret ederek, Ýtfaiye Müdürümüz ve itfaiye
personellerimizle sohbet ettik.
Çaðdaþ teçhizatý ve personeli ile
sadece yangýnlarda deðil, sel ve
depremler gibi tüm doðal afetlerde
de halkýmýzýn can ve mal güvenliði
için 24 saat canla baþla çalýþan Ýtfaiye Teþkilatýmýz, kutsal bir vazife
ifa etmektedir. Alakalarýndan dolayý Ýtfaiye Müdürümüz Adil Balcý'ya
ve personellerimize teþekkür ederiz. Milletimizin can güvenliði için
mücadele eden ve bu uðurda canlarýný kaybeden þehit itfaiyecilerimize Yüce Allah'tan rahmet dilerken, halen hayatta olan ve görevi
baþýnda bulunanlara teþekkür ediyor, tüm Ýtfaiye Teþkilatýmýzýn Ýtfaiyecilik Haftasý'ný tebrik ediyorum"
dedi.
(Haber Merkezi)

Kýrmýzý ahududu yapraðý bitkisel
özellikleri ve içeriðindeki bileþenler
sayesinde bayanlarda rahim duvarýný
güçlendirici ve adet akýþý düzenleyici
özellik göstermektedir. Kýrmýzý ahududu yapraðý özellikle rahim kaslarýný
besler ve daha güçlü olmasýný saðlar.
Buna baðlý olarak bayanlarda doðum
için vücudun daha hazýr hale gelmesini saðlar. Ayný zamanda mide ile
baðýrsak sistemlerimizin rahatlamasýný ve sýkýþtýrýcý özelliklerde olmasýný
saðlamaktadýr. Ahududu yapraðý ishal veya kabýzlýk giderilebilir böylece
vücut dengesine yardýmcý olan bir
besin açýsýndan zengin bir bitkidir.
Kýrmýzý ahududu yapraðý çayý yapýlarak da tüketilmektedir. Kýrmýzý
ahududu yapraðý çayýnýn genel olarak faydalarý ise þunlardýr;
- Kaný temizlenmesini saðlar.
- Boðaz aðrýlarýnýn iyileþmesini
saðlar.
- Adet döngülerinin daha düzenli
olmasýný saðlar.
- Bronþit hastalarýnda etkilidir.
- Diþ ve diþ etleri tedavilerinde aktif olarak kullanýlýr.
- Ýshale iyi gelir.
- Adet öncesine meydana gelen
sendromlarýn belirtilerini azaltýr.
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Çorum FK'ye
28 bin lira ceza

BU HAFTAYI
BAY GEÇiYORUZ
ÇORUM FK’YE
BAÞARILAR
DÝLER...
TFF

19 takýmýn yer aldýðý 2'nci
Lig Beyaz Grupta bu hafta
temsilcimiz Çorum FK haftayý
bay geçecek.
Geçtiðimiz hafta Batman
Petrolspor'u kendi evinde aðýrlayan Çorum FK, 0-1 geri düþtüðü karþýlaþmadan 4-1 gibi
farklý bir skorla rakibini maðlup

etmeyi baþarmýþtý. Kýrmýzý-siyahlýlar ligin 7'nci haftasýnda
maç yapmayacak. Daha önce
Ýnegölspor, Bursaspor, 24 Erzincanspor, Batman Petrolspor, Düzcespor ve Afyonspor
bay olduklarý haftalarý maç
yapmadan bitirmiþlerdi.
Böylelikle Çorum FK bu

hafta sonu oynanacak 7'nci
haftayý bay geçerken hafta içi
oynanacak 8'nci hafta maçýnda
sahaya çýkacak.
5 Ekim Çarþamba günü sahaya çýkacak olan Kýrmýzý-Siyahlýlar deplasmanda Sivas
Belediyespor ile karþýlaþacak.
(Abdulkadir Söylemez)

2. LiG BEYAZ GRUP
TAKIMLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ÇORUM FK
24 ERZÝNCAN
MENEMEN FK
BÝTEXEN DÜZCE
HES ÝLAÇ AFYON
ÞANLIURFASPOR
AMED SPORTÝF
BATMAN PETROL
SOMASPOR
ARNAVUTKÖY BEL.
TARSUS ÝDMAN Y.
ESENLER EROK
BURSASPOR
ÝNEGÖLSPOR
ISPARTA 32
ANKARASPOR
NAZÝLLÝ BELEDÝYE
SÝVAS BELEDÝYE
BAYBURT ÖZEL ÝD.
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6
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6
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6
6
6
6
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4
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2
1
1
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1
1
0
1
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3
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4
1
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0
3
3
3
2
1

1
0
2
1
1
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1
2
2
2
1
3
3
3
2
2
3
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9 8
8 4
6 3
6 3
8 6
6 5
6 5
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6 6
6 7
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7 5
4 6
5 8
7 13
4 15
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10
10
9
9
8
8
7
7
6
6
6
6
3
2
1

HAFTANIN MAÇLARI
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SOMASPOR-TARSUS ÝDMAN YURDU
ARNAVUTKÖY BEL.-ÝNEGÖLSPOR
EÞÝN GROUP NAZÝLLÝ-ANKARASPOR
BATMAN PETROL-SÝVAS BELEDÝYESPOR
MENEMEN FK-BITEXEN DÜZCESPOR
ÞANLIURFASPOR-BAYBURT ÖZEL ÝD.
BURSASPOR-ESENLER EROKSPOR
ISPARTA 32 SPOR-ANAGOLD 24ERZÝNCAN
HES ÝLAÇ AFYONSPOR-AMED SPORTÝF
ÇORUM FK (BAY)

Amed'e ceza yaðdý!
Çorum FK ile ayný grupta yer alan Amed
Sportif Faaliyetler'e Bursaspor maçýnda yaþanan olaylar nedeniyle iki maç seyircisiz oynama
ve 140 bin lira para cezasý verildi.
25 Eylül'de Diyarbakýr'da oynanan Amed
Sportif Faaliyetler ile Bursaspor arasýnda oynanan maça saha olaylarý damgasýný vurmuþtu. 20 Amed Sportif Faaliyetlerin üstünlüðüyle tamamlanan karþýlaþmanýn ardýndan olaylar yaþanmýþ, emniyet güçleri yoðun güvenlik önlemi
almýþtý.
Hafta için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Amed Sportif Faaliyetlerin cezasý belli oldu. PFDK'dan yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verildi:
"Amed Sportif Faaliyetlerin Bursaspor ile oynadýðý maçta taraftarlarýnýn neden olduðu saha
olaylarý nedeniyle iki resmi müsabakayý kendi
sahasýnda seyircisiz oynama cezasý ve 140 bin
TL para cezasý ile cezalandýrýlmasýna,
Ayný müsabakada Amed Sportif Faaliyetlerin
statüye aykýrýlýk nedeniyle ihtar cezasý ile cezalandýrýlmasýna,
Ayný müsabakada Amed Sportif Faaliyetlerin taraftarlarýnýn neden olduðu çirkin ve kötü
tezahürat nedeniyle ihtar cezasý ile cezalandýrýlmasýna,
Ayný müsabakada Amed Sportif Faaliyetlerin merdiven boþluklarýnýn boþ býrakýlmamasýndan dolayý 16 bin TL para cezasý ile cezalandýrýlmasýna,
Ayný müsabakada Amed Sportif Faaliyetlerin
TFF'nin izni olmaksýzýn müsabakadan canlý yayýn yapýlmasý nedeniyle ihtar cezasý ile cezalandýrýlmasýna,
Ayný müsabakada Amed Sportif Faaliyetler
Kulübü Ýdarecisi Ömer Elaldý'nýn, müsabaka esnasýnda akredite edilmediði T alanýnda bulunmasýndan dolayý talimatlara aykýrýlýk nedeniyle
ihtar cezasý ile cezalandýrýlmasýna karar verilmiþtir."
(Abdulkadir Söylemez)

Sivas hazýrlýklarý baþladý
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden
Çorum FK, ligin sekizinci haftasýnda Sivas Belediyespor ile deplasmanda oynayacaðý maçýn
hazýrlýklarýna baþladý.
Ligin altýncý haftasýnda Batman Petrolspor'u
maðlup ettikten sonra yedinci haftayý bay geçen
Çorum FK, ligin sekizinci haftasýnda Sivas Belediyespor'a konuk olacak. Kýrmýzý-siyahlýlar, yap-

týklarý iznin ardýndan kulüp tesislerinde toplanarak Sivas Belediyespor maçý hazýrlýklarýna baþladý. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Mert
Nobre nezaretinde yapýlan antrenmanda yenileme çalýþmasý yapýldý.
Kýrmýzý-siyahlýlar, bu maçýn hazýrlýklarýna
hafta sonu yapacaðý antrenmanlarla devam
edecek.
(Abdulkadir Söylemez)

Kupaya 3.
turdan baþlýyoruz
2022-2023 sezonunda da Ziraat Türkiye Kupasý'nda mücadele edecek olan Çorum Futbol
Kulübü, kupaya üçüncü turdan baþlayacak.
Ziraat Türkiye Kupasý 3. turunda mücadele
edecek takýmlar belli oldu. Çorum FK, kupaya
bu turdan seri baþý olarak katýlacak. Kýrmýzý-siyahlýlar, seri baþý olmayan takýmlar arasýndan
bir takýmla eþleþeceðiz.
Kura, 4 Ekim Salý günü 14.00'te çekilecek ve
canlý yayýnlanacak.
(Abdulkadir Söylemez)

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
(PFDK), Çorum Futbol Kulübü'ne Batman
Petrolspor maçýnda merdiven boþluklarýnýn boþ býrakýlmamasý nedeniyle 28 bin lira ceza kesti.
Geçtiðimiz hafta oynanan lig maçlarýnýn
ardýndan PFDK'ya sevk edilen kulüplere
verilen cezalar belli oldu. Yapýlan açýklamaya göre Çorum FK'nin Batman Petrolspor ile oynadýðý maçta merdiven boþluklarýnýn boþ býrakýlmamasý nedeniyle kulübe
28 bin lira para cezasý verildi.
Batman Petrolspor'da ise Hüseyin Elma'ya Çorum FK taraftarýna yönelik hakareti nedeniyle iki resmi müsabakadan men
ve 6 bin lira para cezasý verildi.
SEKÝZ KULÜBE CEZA
Öte yandan TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta
PFDK'ya sevk edilen kulüplere ise þu cezalar verildi:
"Eþin Group Nazilli Belediyespor'un
kadrosunda bulundurulmasý zorunlu olan
Profesyonel Takým Kaleci Antrenörü bulundurmamasýndan 100 bin TL para cezasý ile
cezalandýrýlmasýna,
Diyarbekir Spor'un kadrosunda bulundurulmasý zorunlu olan Profesyonel Teknik
Sorumlu bulundurmamasýndan dolayý 50
bin TL para cezasý ile cezalandýrýlmasýna,
Bayburt Özel Ýdare Spor'un Arnavutköy
Belediyesi Gençlik ve Spor ile oynadýðý
maçta takým halinde sportmenliðe aykýrý
hareketi nedeniyle 4 bin 200 TL para cezasý ile cezalandýrýlmasýna,
Anagold 24Erzincanspor'un Menemen
Futbol Kulübü ile oynadýðý maçta taraftarlarýnýn neden olduðu saha olaylarý nedeniyle 28 bin lira para cezasý ile cezalandýrýlmasýna,
Menemen FK kaleci antrenörü Kývanç
Bozkurt'un, müsabaka hakemine yönelik
hakareti nedeniyle üç resmi müsabakada
soyunma odasýna ve yedek kulübesine giriþ yasaðý ve 6 bin TL para cezasý ile cezalandýrýlmasýna,
Somaspor Kulübü idarecisi Suat Gündoðan'ýn, Ankaraspor protokol görevlisine
yönelik hakareti nedeniyle 15 gün hak
mahrumiyeti ve 13 bin TL para cezasý ile
cezalandýrýlmasýna,
Tarsus Ýdman Yurdu'nun Þanlýurfaspor
ile oynadýðý maçta taraftarlarýnýn neden olduðu saha olaylarý nedeniyle bir resmi müsabakayý kendi sahasýnda seyircisiz oynama cezasý ve 28 bin TL para cezasý ile cezalandýrýlmasýna,
Ayný müsabakada Tarsus Ýdman Yurdu'nun taraftarlarýnýn neden olduðu çirkin
ve kötü tezahürat nedeniyle ihtar cezasý ile
cezalandýrýlmasýna,
Ayný müsabakada Tarsus Ýdman Yurdu'nun merdiven boþluklarýnýn boþ býrakýlmamasý nedeniyle 28 bin TL para cezasý
ile cezalandýrýlmasýna,
Ayný müsabakada Tarsus Ýdman Yurdu'nun stadyuma usulsüz seyirci alýnmasý
nedeniyle 38 bin TL para cezasý ile cezalandýrýlmasýna,
Þanlýurfaspor'un Tarsus Ýdman Yurdu
ile oynadýðý maçta taraftarlarýnýn neden olduðu saha olaylarý nedeniyle bir resmi müsabakayý deplasmanda seyircisiz oynama
cezasý ile cezalandýrýlmasýna,
Ayný müsabakada Þanlýurfaspor taraftarlarýnýn neden olduðu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ihtar cezasý ile cezalandýrýlmasýna,
Ayný müsabakada Þanlýurfaspor'un
merdiven boþluklarýnýn boþ býrakýlmamasýndan dolayý ve 16bin TL para cezasý ile
cezalandýrýlmasýna karar verilmiþtir."
(Abdulkadir Söylemez)
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Üniversite öðrencilerinin çamaþýr
yýkama sorunu ortadan kalkýyor
Çorum Belediyesi, üniversite öðrencileri için oluþturduðu çamaþýrhaneleri hizmete aldý. Çamaþýrhanelerde üniversite öðrencilerine ücretsiz hizmet verilecek.
Çorum Belediyesi, Hitit
Üniversitesinde okuyan öðrenciler için yeni bir uygulamayý daha hizmete geçirdi.
Refakatçi Misafirhanesi'nde
açýlan çamaþýrhane, dün itibariyle öðrencilerin hizmetine
sunuldu.
"ÖÐRENCÝLER
BÝZE EMANET"
Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn da müjdeli haberi sosyal medya hesabýndan bir canlý yayýn yaparak
duyurdu. Her zaman öðrencilerin yanýnda olduklarýný dile
getiren Baþkan Aþgýn,
"Hitit Üniversitesinde okuyan öðrencilerimize bu çamaþýrhane hizmet edecek. Bir
taraftan ütüsüyle, çamaþýrhanesiyle üniversite öðrencilerimiz için oluþturduk. Üniversite öðrencilerimiz bize emanet. Þehir dýþýndan gelen öðrencilerin aileleri öðrencileri
bize emanet ediyor. Çorum
Belediyesi olarak da tüm
emanetlere sahip çýktýðýmýz
gibi öðrencilerimize de sahip
çýkmaya devam ediyoruz. Bu
yýl yeni bir hizmetimizi baþlattýk. Üniversite okuyan kardeþlerimiz çamaþýrlarýný yýkamak
için zaman harcamasýnlar.
Gelsinler, bizim iki noktada
oluþturduðumuz çamaþýrha-

Akdeniz Üniversitesi
Öðretim Üyesi
Çorumlu hemþehrimiz
Prof. Dr. Orhan
Özçatalbaþ

nelerimizde onlarýn çamaþýrlarýný yýkayalým, kurutalým,
ütüleyelim, poþetleyelim ve
kendilerine teslim edelim.
Bunlardan bir tanesi Refakatçi Misafirhanesi'nde" ifadelerini kullandý.
Sistemin iþleyiþini aktaran
Baþkan Aþgýn, "Öðrencilerimiz Hitit Üniversitesi kimlikle-

riyle geldikleri zaman kendilerine çamaþýr talep formu dolduruyor. Neler býrakmýþsa yazýyor. Temizliyoruz, kurutuyoruz, ütülüyoruz ve poþet içerisinde de tekrar teslim ediyoruz. Güzel bir sistem kurulmuþ oldu" diye konuþtu.
TAMAMEN ÜCRETSÝZ

Öðrencilere ücretsiz hizmet verileceðini vurgulayan
Baþkan Aþgýn "Refakatçi Misafirhanemize öðrencilerimizi
bekliyoruz. Herhangi bir ücret
almayacaðýz. Tamamen ücretsiz bir þekilde çamaþýrlarýný yýkayýp teslim edeceðiz"
þeklinde konuþtu.
(Çaðrý Uzun)

Çorumlu öðretim üyesi
'yýlýn bilim insaný' seçildi
Akdeniz Üniversitesi Öðretim
Üyesi Çorumlu hemþehrimiz
Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ'a
Nobel Bilim ve Araþtýrma Merkezi Derneði'nce "2021 Yýlý Bilim Ýnsaný" ödülü verildi.
2006 yýlýnda Ankara'da
kurulan ve 2016 yýlýndan
beri her yýl bilimsel alanda

baþarýlý kiþi, kuruluþ ve basýlmýþ
eserlere ödüller veren Nobel Bilim
ve Araþtýrma Merkezi Derneði,
adaylarýn eserlerinin Nobel bilim
ve Araþtýrma Merkezi Yönetim Kurulu tarafýndan deðerlendirmesi
sonucunda Yýlýn Bilim Ýnsaný Ödülü'nün Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ'a verilmesi kararý aldý.

Nobel Bilim ve Araþtýrma Merkezi tarafýndan yapýlan yazýlý
açýklamada, "Nobel Bilim ve
Araþtýrma Merkezi Yönetim Kurulumuzun deðerlendirmesi sonucu
23 Ocak 2022 tarihte oy birliði ile
almýþ olduðu kararla; 2021 yýlýnda 'Tarým Ekonomisi' alanýnda yürüttüðü bilimsel etkinlikler, proje-

ler, yayýnladýðý makaleler, editörlük yaptýðý bilimsel dergi ve diðer
akademik hizmetler sebebiyle
'Kýrsal Turizm ve Kalkýnma' alanýnda 'Yýlýn Bilim Ýnsaný Ödülü',
Akdeniz Üniversitesi öðretim üyesi Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ'a
verilmiþtir" denildi.
(Haber Merkezi)

Yaya geçitleri kýrmýzýya boyandý
Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan "Yayalara öncelik
duruþu, hayata saygý duruþu" sloganýyla baþlatýlan kampanya kapsamýnda kentteki yaya geçitleri kýrmýzý renge boyandý.
Tüm Türkiye'de eþ zamanlý olarak gerçekleþtirilen etkinlik kapsamýnda Çorum'da Dumlupýnar
Ýlkokulu önünde etkinlik düzenlendi.
Etkinliðe, Vali Yardýmcýsý Tamer Orhan, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Milli Eðitim Müdürü Abdullah Kodek, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl
Müdürü Yahya Çoban, Trafik Þube Müdürü Bünyamin Demir, öðretmen ile öðrenciler katýldý.
Etkinlik kapsamýnda Vali Yardýmcýsý Tamer
Orhan ve protokol üyeleri öðrencilerle birlikte yaya geçidini kýrmýzýya boyadý.
Daha sonra öðrenciler, ellerinde "Yayalara
öncelik duruþu, hayata saygý duruþu" yazýlý afiþlerle farkýndalýk oluþturmaya çalýþtý.
Etkinlikte bir konuþma yapan Vali Yardýmcýsý
Tamer Orhan kampanyayla trafik kazalarýndan
kaynaklý can kayýplarýnýn 2030'a kadar yüzde 50
oranýnda azaltýlmasý hedeflendiðini ifade etti.
Hedef kapsamýnda birbirinden farklý etkinliklerin hayata geçirildiðini hatýrlatan Tamer Orhan,
"Trafikte her yýl daha iyiye", "Öncelik hayatýn, ön-

Otomobil
traktöre çarptý:
Bir ölü, dört yaralý
celik yayanýn", "Yaya güvenliðinin nöbetçisiyiz"
ve "Yayalar kýrmýzý çizgimiz" kampanyalarýnýn
ardýndan bu yýl da farkýndalýk çalýþmalarýna "Yayalara öncelik duruþu, hayata saygý duruþu" slo-

ganýyla devam edileceðini belirtti. Orhan, geleceðin bilinçli yaya ve sürücülerinin, yaya geçitlerinde bayraklarla buluþarak, trafikte yaya önceliðine dikkati çekeceðini kaydetti. (Fatih Yýldýrým)

Alaca'da traktöre çarpan otomobildeki bir kiþi hayatýný kaybetti, dört kiþi
de yaralandý.
Kaza, Alaca-Yozgat karayolu Fakýlar
köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çelebi Y. yönetimindeki 06 U 2353 plakalý otomobil, Erol D.'nin
kullandýðý 19 LD 372 plakalý traktöre arkadan çarptý.
Ýhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve saðlýk ekipleri sevk edildi. Kazada
otomobilde bulunan Aslý Yýldýz, olay yerinde hayatýný kaybetti.
Yaralanan otomobil sürücüsü ile beraberindeki Murat Y., Arif C. ve Abdulsamet B. kaldýrýldýklarý Alaca Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardýndan Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi.
(Haber Merkezi)

