MEVLiD KANDiLi
PEYGAMBERÝMÝZÝ SEVMEK, ANMAK DEMEK;ONUN GAYESÝNE HÝZMET ETMEK, ONUN YOLUNDAN AYRILMAMAK DEMEKTÝR
Mevlid Kandili, Mevlid-i Nebevi... Bu günü, bu geceyi
niye ihya etmeyelim ki? 14 asýr evvel Dünyayý zulümden
nura gark eden iki cihan sultaný dünyaya teþrif etti.
Milâdi 571 Nisan ayýnýn yirminci Rebîülevvel ayýnýn on
ikinci pazartesi gecesi, sabaha karþý Âmine Hatundan bir
erkek çocuðu dünyaya geldi. Henüz güneþ doðmamýþ olmasýna raðmen, dünya ýþýkla doldu.

Bu çocuk çok sevimli ve çok temizdi, yüzünde nur vardý... Aðlamýyordu ve büyük bir insan gibi etrafýna bakýyordu. Bu çocuk, Allah'ýn sevgilisi, Peygamberlerin sonuncusu, Ýslâm Dininin kurucusu, tarihte gelip geçmiþ Ýnsanlarýn en büyüðü, zekânýn ve faziletin en parlak örneði, inkýlâpçýlarýn en mükemmeli Hz. Muhammed (SAV)'di.
- YAZISI 10’DA

DEPLASMAN FATiHi
BAYBURT’TA
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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75 Kuruþ

BU GÖRÜNTÜ
KORKUTUYOR
Karadeniz Bölgesi'nde yýlýn ilk 9 ayýnda en az yaðýþ alan kent Çorum oldu. Çomar Barajý'ndan gelen görüntüler Çorum'un su sorununu gözler önüne serdi. Sorunun çözüme kavuþmasý ise tamamen Koçhisar Barajý Ýshale Hattý Projesinin tamamlanmasýna bakýyor.
Karadeniz Bölgesi'nde yýlýn ilk 9
ayýnda en az yaðýþ alan kent Çorum oldu. Çomar Barajý'ndan gelen fotoðraflar ise endiþe yarattý.
Su ihtiyacýna göre belirli dönemlerde içme suyu ihtiyacýnýn karþýlandýðý Çomar Barajý'ndan endiþe verici görseller geldi. Ýçme suyu ihtiyacýnýn belirli dönemlerde
karþýlandýðý Çomar Barajý'ndan
þu anda su alýnmadýðý bildirildi.
Bu yýl Türkiye'nin en az yaðýþ
alan ili olan Çorum'da, Yeni Hayat ve Hatap Barajlarýnda su seviyeleri kritik eþiðin altýna düþtü.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir'den aldýðýmýz bilgilere göre içme suyu
ihtiyacýnýn büyük çoðunluðu Yeni Hayat
ve su kuyularýndan elde ediliyor. Zahir,
Yeni Hayat Barajý'nda 1 milyon metreküp
suyun bulunduðunu ifade etti. Kentin su
sorununu büyük ölçüde çözmesi beklenen Koçhisar Barajý'nda ise hummalý bir
çalýþma var. Çorum'a su getirilmesi için
yürütülen çalýþmalarýn yaklaþýk bir ay
içinde tamamlanacaðý öðrenildi.
5’TE

Bugüne kadar deplasmanda oynadýðý tüm maçlarý kazanan
Çorum FK, ligin iddialý ekiplerinden Bayburt Özel Ýdare Spor'a
konuk olacak. Evinde henüz yenilgi yüzü görmeyen Bayburt Özel
Ýdare Spor'a ilk maðlubiyetini tattýrmak isteyen kýrmýzý-siyahlýlar,
mutlak üç puan parolasýyla çýkacak. 12’DE

Genç
öðretmen
korona virüse
yenildi
Çorum Bahçelievler
Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesinde
görev yapan, öðretmen Nurcan Uçar,
yakalandýðý Covid19 virüsü sonucu 40
yaþýnda hayatýný
kaybetti. 2’DE

Nurcan Uçar

Ýki kardeþ arasýnda yaþanan silahlý kavganýn detaylarý belli oldu.

Kardeþini
miras yüzünden
öldürmüþ
Çorum'da iki kardeþ arasýnda Gülabibey
Mahallesi Baðcýlar Caddesi üzerinde yaþanan ve bir kardeþin ölümü ile sonuçlanan silahlý kavga olayýnýn detaylarý belli
oldu. Çorum Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada; olayla ilgisi olan 3 þahsýn üvey kardeþ olduklarý, kardeþler arasýnda miras meselesinden dolayý anlaþmazlýk çýktýðý belirtildi. 7’DE

Leblebi Külliye
mutfaðýnda
Ýndirilen bayrak

Ekercanlar Gross
bugün açýlýyor

tekrar asýldý

EkercanlarGross, gýda perakendeciliðindeki 45'inci yýlýnda Çorum'da ikinci þubesini bugün açýyor. Hüseyin Ekercan ve
Sedat Ekercan'ýn iþletmeciliðini yaptýðý
EkercanlarGross'un ikinci þubesi bugün
saat 13'de yapýlacak açýlýþla Bahçelievler
Mahallesi Bahabey Caddesi No: 165/A
hizmet verecek. 6’DA

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn eþi Emine Erdoðan'ýn öncülüðünde
Cumhurbaþkanlýðý himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn desteðiyle ünlü þef,
akademisyen ve uzmanlarýn katkýlarýyla hazýrlanan "Asýrlýk Tariflerle Türk Mutfaðý"
kitabýnda meþhur Çorum leblebisinden yapýlan leblebi helvasý da yer aldý. 8’DE

Hüseyin Baþ yarýn Çorum'da
Baðýmsýz Türkiye Partisi (BTP) Genel Baþkaný Av. Hüseyin Baþ, yarýn saat 11.30'da
Anitta Otel'de partisinin 8. il kongresine katýlmak üzere Çorum'a gelecek. Konuya
iliþkin BTP tarafýndan yapýlan açýklamada "Prof. Dr. Haydar Baþ Bey'in yetiþtirmiþ
olduðu çok büyük bir kadro Genel Baþkanýmýz Hüseyin Baþ'ýn arkasýndadýr. Halkýmýzý
Genel Baþkanýmýzý dinlemeye davet ediyoruz" denildi. 7’DE

TORUNUNUN
TORUNU GÖRDÜ

8’DE

PEYGAMBERÝMÝZÝN YAÞANTISINI
ÖRNEK ALMALIYIZ
8’DE

MÝLLETVEKÝLÝ KAYA'DAN
SUNGURLU'YA MÜJDE 5’TE

Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'in Çorum Futbol Kulübü'ne 1. Lig yolunda baþarýlar dilediði bayraklar tekrar
asýldý. Ýndirilen bayraðýn yerine iki tane birden asan ÝYÝ Partililer, "Eðer bunlarý da indirirseniz 4 tane asarýz" ifadesini kullandý.
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Çorum'un bazý caddelerine astýrdýðý
Çorum Futbol Kulübü'ne 1. Lig yolunda baþarýlar dilediði bayraklar itfaiye ekipleri tarafýndan gece yarýsý indirilmiþti.
4’TE

OKA'dan iþletmelerde Enerji
Verimliliðini artýracak fýrsat
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) ile
enerji hizmet þirketi ESCON Enerji, Türkiye'deki önemli sanayi kuruluþlarýna ev sahipliði yapan Orta Karadeniz Bölgesi'ndeki enerji verimliliði potansiyelini harekete geçirmek
üzere ortak bir projeye imza atýyor.
6’DA

ATALAY: ASGARÝ ÜCRET 45
YILA BEDEL OLACAK 7’DE
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Genç öðretmen korona virüse yenildi
Kadýn Yýlmaz

Yalçýnkaya'nýn
acý günü
Geçmiþ dönem CHP Ýl Baþkanlarýndan
Veli Yalçýnkaya'nýn ablasý Kadýn Yýlmaz
vefat etti.
Rahatsýzlýðý nedeniyle hayata veda
eden merhumenin cenazesi Hacý Bektaþ
Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesinden alýnarak Evciortakýþla köyünde topraða verildi.
Kesin Karar Gazetesi merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
(Haber Merkezi)

Çorum'da korona virüs
tedavisi gören öðretmen
Nurcan Uçar, tedavi gördüðü
hastanede yaþam mücadelesini kaybederek hayata veda etti.
Çorum Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan, öðretmen Nurcan Uçar, yakalandýðý Covid-19 virüsü sonucu Nurcan Uçar
40 yaþýnda hayatýný kaybetti.
Bahçelievler MTAL öðretmenlerinden Nurcan
Uçar'ýn bir süre önce korona virüse yakalandýðý
ve hastanede tedavi gördüðü öðrenildi.
EÐÝTÝM CAMÝASI YASA BOÐULDU
Eþi Murat Uçar'la meslektaþ olan Nurcan öðretmenin genç yaþta vefat etmesi ailesi, yakýnlarý ve eðitim camiasýný yasa boðdu. Nurcan öðretmen için Kargý ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine, Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Tahir Demir, Þube Müdürü Ömer Özdemir, Kargý Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ahmet
Genç'in yaný sýra Nurcan öðretmenin görev
yaptýðý Çorum Bahçelievler Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Okul Müdürü Musa Akýþ ve okul
öðretmenleri katýldý.
Mihrihatun Camii'nde Cuma namazý sonrasýnda kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan geç
öðretmen Kargý mezarlýðýnda gözyaþlarýyla topraða verildi.
(ÝHA)

88 yaþýndaki Mehmet dede

TORUNUNUN TORUNU GÖRDÜ

Ýzzet Tepe

Aðaçtan düþerek
hayatýný kaybetti
Mecitözü Dernekleri Federasyonu
Baþkaný Kemal Tepe'nin amcaoðlu Ýzzet
Tepe (58), aðaçtan düþerek hayatýný kaybetti.
Mecitözü Ýlçesi Þeyhler Mahallesi nüfusuna kayýtlý, Ahmet Tepe'nin oðlu, Müþeref, Hasan, Ýsmet ve Fatma'nýn kardeþi,
Ceyda ve Çaðatay'ýn babasý Ýzzet Tepe,
elma aðacýndan düþerek aðýr yaralý olarak
Mecitözü Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý.
Ýzzet Tepe, kurtarýlamayarak hayatýný
kaybetti. Merhumun cenazesi Þeyhler Mahallesi mezarlýðýnda topraða verildi.
(Haber Merkezi)

Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde yaþayan
88 yaþýndaki Mehmet dede, torununun torununu görmenin sevincini yaþýyor.
Sungurlu'ya baðlý Beþkýz köyünde yaþayan Mehmet Taþdemir (88)'in, torununun torununu dünyaya geldi. Taþdemir, torunu Muhammed Emin Çelikten'in oðlu Alpaslan Çelikten'i oðlunu gördüðü için mutluluðunu dile
getirdi. Bu aile tablosunu sosyal medya hesabýndan paylaþan Selahaddin Çelikten, "Ýþte ailemizden tarihe not düþen belge. Dedem 88 yaþýnda torununun torununu gördü.
Ne mutlu dedeme" ifadelerini kullandý.
'BEÞ NESÝL BÝR ARADAYIZ'
Rabbimize hamdolsun beþ nesil bir aradayýz diyen Selahaddin Çelikten, "Bu Allah'ýn bir lütfu. Herkese nasip olmaz böyle
bir þey. Cenabý Hak bize nasip etti. Mehmet
Dedem 88 yaþýnda, annem Ayþe Çelikten
ise 68 yaþýnda. Ben 46 yaþýndayým, oðlum
Muhammed ise 23 yaþýnda. Rabbim dedeme torununun torunu olan Alpaslan Kayra'yý
görmeyi nasip etti" þeklinde konuþtu. (ÝHA)

BASIN: 1470072

GAZETEMÝZ REKLAM VE ABONELÝK SERVÝSÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE

BAY-BAYAN ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR.

KULAKSIZ SK. KAVUKÇU ÝÞMERKEZÝ KAT: 4
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BÝRLÝK VE BERABERLÝÐÝMÝZÝ, KARDEÞLÝK VE DOSTLUÐUMUZU
EN SICAK ÞEKÝLDE HÝSSEDECEÐÝMÝZ MÜBAREK MEVLÝD KANDÝLÝNÝZÝ
TEBRÝK EDER, MUTLULUKLAR DÝLERÝZ.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi
Yönetim Kurulu Adýna Baþkan

VEDAT CANBEK
K.K.219

Ýndirilen bayrak

tekrar asýldý
Sungurlu Belediye
Baþkaný Abdulkadir
Þahiner'in Çorum Futbol
Kulübü'ne 1. Lig yolunda
baþarýlar dilediði bayraklar
tekrar asýldý. Ýndirilen
bayraðýn yerine iki tane
birden asan ÝYÝ Partililer,
"Eðer bunlarý da indirirseniz 4 tane asarýz"
ifadesini kullandý.
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Çorum'un bazý
caddelerine astýrdýðý Çorum Futbol
Kulübü'ne 1. Lig yolunda baþarýlar
dilediði bayraklar itfaiye ekipleri tarafýndan gece yarýsý indirilmiþti.
Bayraklarýn indirilmesinin ardýndan baþta Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner olmak üzere Çorum
Ýyi Parti Ýl Baþkaný Bekir Özsaçmacý ve Merkez Ýlçe Baþkaný Erkan
Yýldýz bir açýklama yaparak tepki
gösterdi.

Tepkilerin ardýndan Sungurlu
Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, ÝYÝ Parti Çorum Ýl Baþkaný Bekir Özsaçmacý ile birlikte bayraklarýn tekrar yerine asýldýðýný açýkladý.
Þahiner, "Çorum FK bayraklarýna tahammülü olmayan kim varsa,
onlara rahatsýzlýk vermeye devam
edeceðiz. Çorum FK tüm Çorum'un
spor kulübüdür ve siyaset üstü bir
konudur" dedi.
Spora siyasetin karýþtýrýlmamasý gerektiðini söyleyen Baþkan Þahiner, tekrar 1. Lig yolunda Çorum
Futbol Kulübüne baþarýlar diledi.
"YORMAYIN BENÝ. BÝR
DAHASINA 4 TANE ASARIM"
Bayraðýn belediye ekipleri tarafýndan indirilmesinin ardýndan ayný
yere bu kez iki tane bayrak asan
ÝYÝ Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Erkan
Yýldýz ise, "Bu þehir hepimizin. Kardeþçe yaþamayý öðrendiðiniz gün
size saygý duyacaklar. Yormayýn
beni. Bir dahasýna 4 tane asarým"
ifadesini kullandý. (Haber Merkezi)

7 arsa
5 milyona
satýldý
Çorum Belediyesi tarafýndan satýþa çýkarýlan 11 arsadan 7'si açýk ihale usulüyle
satýldý.
Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu'nda Belediye encümeni huzurunda
gerçekleþen ihalede 11 arsadan 7'si satýlýrken, 5 milyon 170 bin 800 liralýk gelir elde edildi.
(Haber Merkezi)

ÇORUM
ÇORUM
ÇORUM
PANCAR
PANCAR
EKÝCÝLERÝ
EKÝCÝLERÝ
KOOPERATÝFÝ
KOOPERATÝFÝ
PANCAR
PANCAR
PANCAREKÝCÝLERÝ
EKÝCÝLERÝ
EKÝCÝLERÝKOOPERATÝFÝ
KOOPERATÝFÝ
KOOPERATÝFÝ
YÖNETÝM
YÖNETÝM
YÖNETÝM
KURULU
KURULU
ADINA
ADINA
BAÞKAN
BAÞKAN
YÖNETÝM
YÖNETÝM
YÖNETÝMKURULU
KURULU
KURULU
KURULUADINA
ADINA
ADINA
ADINABAÞKAN
BAÞKAN
BAÞKAN
BAÞKAN

AHMET
PEHLiVAN
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Mevlid Kandiliniz
Mübarek Olsun

MEVLÝD
MEVLÝD
KANDÝLÝNÝZ
KANDÝLÝNÝZ
MÜBAREK
MÜBAREK
OLSUN...
OLSUN...

ERDAL

BÜRO

Mustafa GÜLER
Uður Mumcu Cd. No: 2/A ÇORUM Tel: 0532 391 81 84 - 0364 213 38 04

Çepni Mah. Hýdýrlýk sok. No:13 ÇORUM TEL: 0 532 261 71 95
K.K.222

K.K.221

Karadeniz Bölgesi'nde yýlýn ilk 9 ayýnda en az yaðýþ alan kent Çorum oldu.

BU GÖRÜNTÜ
KORKUTUYOR
Karadeniz Bölgesi'nde yýlýn ilk 9
ayýnda en az yaðýþ alan kent Çorum oldu. Çomar Barajý'ndan gelen fotoðraflar
ise endiþe yarattý.
2020 yýlýnda ülke genelinde yaþanan kuraklýðýn ardýndan birçok baraj kuruma tehlikesiyle karþý karþýya kaldý.
2021 yýlýnda ise kuraklýðýn etkileri devam ederken Orta ve Batý Karadeniz
Bölgesi ilk 9 ayda yoðun yaðýþ aldý.
Özellikle þiddetli yaðýþlar sonucunda
Kastamonu ve Sinop'ta 2 büyük sel felaketi yaþandý.
Karadeniz Bölgesi'nde diðer þehirlerde ise Kastamonu'ya 2021 yýlýnýn ilk
9 ayýnda metrekareye 459,1 kilogram,
Sinop'a 711,3 kilogram, Amasya'ya
328,4 kilogram, Çorum'a 308,6 kilogram, Ordu'ya 821,8 kilogram, Tokat'a
339,6 kilogram toplam yaðýþ düþtü.
SON HALÝ ENDÝÞE YARATTI
Su ihtiyacýna göre belirli dönemlerde
içme suyu ihtiyacýnýn karþýlandýðý Çomar Barajýnda sular çekilince ortaya
görsellerdeki manzara çýktý. Kuraklýðýn

etkisiyle yeterli yaðýþlarýn alýnamadýðý
Çorum'da barajlardaki düþük su seviyeleri endiþe verici hale geldi.
BELEDÝYE, SORUN
YAÞATMAMAK ÝÇÝN ÇALIÞIYOR
Zahir'den aldýðýmýz bilgilere göre Yeni Hayat Barajý'nda da durum iç açýcý
görünmüyor. Þuanda su ihtiyacýnýn büyük çoðunluðunu Yeni Hayat Barajý'ndan karþýladýklarýný ifade eden Zahir,
barajda 1 milyon metreküp suyun bulunduðunu kaydetti. Açýlan yeni kuyularla
birlikte kentin su ihtiyacý karþýlanmaya
çalýþýlýyor. Bu yýl 14 adet su kuyusunun

açýldýðýný belirten Alper Zahir, yenilerinin
açýlmaya devam ettiðini, Çorum'un su
sorunu yaþamamasý için hummalý bir
çalýþma yürüttüklerini kaydetti.
ÇÖZÜM KOÇHÝSAR
Kentin su sorununun çözümü ise
Alaca'da bulunan Koçhisar Barajýnda
yatýyor. Koçhisar Ýshale Hattý Projesinin
tamamlanmasýyla birlikte kentin su sorunu tarihe karýþacak. Projenin tamamlanmasý için 5 kilometreden az bir mesafenin kaldýðý, projenin yaklaþýk bir ay
içerisinde tamamlanmasý beklendiði ifade edildi.
(Furkan Kalkan)

Milletvekili Kaya'dan

Mevlid Kandiliniz
mübarek
olsun

Sungurlu'ya müjde
AK Parti Çorum Milletvekili Av.
Oðuzhan Kaya, Sungurlu Ýlçe Jandarma Komutanlýðý için yeni hizmet binasý
yapýlacaðýný açýkladý.
AK Parti Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oðuzhan Kaya, yaptýðý açýklamada yeni binanýn mevcut
yerine ve 1500 metre kare kapalý alana
inþa edileceðini ifade ederek, toplam 3
kattan oluþacaðýný vurguladý. Kaya,
açýklamasýnda þunlarý söyledi:
"Sungurlu'ya yatýrýmlarýmýz devam
ediyor. Ýlçe Jandarma binasý mevcut
yerinde 1500 metre kapalý alan olarak
2022 yýlýnda yatýrým programýna aldýrdýk. 2023 yýlýnda ihalesini yaptýrarak inþaatýna baþlayacaðýz inþallah. Eski
olan ve ihtiyaca cevap vermeyen jandarma binasýný yýkarak, hem askerlerimizin nezih bir ortamda hizmet vermesini hem de binamýzýn ihtiyaca cevap
vermesini saðlayacaðýz. Bir de Sungurlu'ya prestijli bir bina daha kazandýrmýþ
olacaðýz" dedi.
(Haber Merkezi)

Oðuzhan Kaya

Mevlid Kandiliniz
mübarek olsun

SOÐANCIOÐULLARI
HAFRiYAT
KÖKSAL SOÐANCI (0533 397 71 60)
K.K.223

Fatih Mah. Muhsin Yazýcýoðlu Cad. No: 108/15 SUNGURLU ÇORUM

K.K.224
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OKA'dan iþletmelerde Enerji
Verimliliðini artýracak fýrsat
Orta Karadeniz Bölgesi'ndeki iþletmelerin enerji verimliliði ve bu konudaki devlet destekleri hakkýnda farkýndalýðýnýn artýrýlmasý için Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) ve ESCON
Enerji arasýnda iþ birliði yapýldý.
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý
(OKA) ile enerji hizmet þirketi ESCON
Enerji, Türkiye'deki önemli sanayi kuruluþlarýna ev sahipliði yapan Orta Karadeniz Bölgesi'ndeki enerji verimliliði
potansiyelini harekete geçirmek üzere
ortak bir projeye imza atýyor. Proje
kapsamýnda Samsun, Çorum ve
Amasya'daki dört fabrika ile OKA hizmet binasýnda enerji verimliði çalýþmalarý yapacak olan ESCON Enerji
ekipleri, yerinde ziyaretler yaparak,
kazan dairesi, ýsýtma ve soðutma
gruplarý, basýnçlý hava kompresörleri,
daðýtým hatlarý, elektrik motorlarý,
pompa ve fanlarýn da aralarýnda bulunduðu, enerji verimliliði saðlanabilen
tüm sistemlerin etüdünü gerçekleþtirecek. Etütlerin ardýndan enerji verimliliði alanýndaki fýrsatlar ve baþta Verim-

Ýbrahim Ethem Þahin

Onur Ünlü

lilik Artýrýcý Proje (VAP) olmak üzere
devlet destekleri hakkýnda bilgilerin
yer alacaðý bir rapor hazýrlanarak, bölgedeki diðer yatýrýmcýlara sunulacak.
"REKABETÇÝ OLABÝLMEK
ÝÇÝN KAYNAK VERÝMLÝLÝÐÝ
ÇOK ÖNEMLÝ"
Orta Karadeniz Bölgesi'nin Türkiye'deki önemli sanayi kuruluþlarýna ev
sahipliði yaptýðýný hatýrlatan Orta Ka-

radeniz Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Ýbrahim Ethem Þahin, "Ajans olarak bölgemizdeki endüstriyel üretimi
ve katma deðeri artýrmaya, ihracat
olanaklarýný geliþtirmeye yönelik
adýmlar atýyoruz. Kaynaklarýn verimli
kullanýmýnýn, sanayimizin rekabet gücünün artýrýlmasýný saðlayacak temel
unsurlardan biri olduðuna inanýyoruz.
Üretimde verimliliðin artýrýlmasý hedeflerine ilave olarak hem kaynak tüketi-

Ekercanlar Gross, gýda
perakendeciliðindeki 45'inci yýlýnda
Çorum'da ikinci þubesini bugün açýyor

Ekercanlar Gross, gýda perakendeciliðindeki 45'inci yýlýnda
Çorum'da ikinci þubesini bugün
açýyor.
Hüseyin Ekercan ve Sedat
Ekercan'ýn iþletmeciliðini yaptýðý
Ekercanlar Gross'un ikinci þubesi Bahçelievler Mahallesi Baha-

minin azaltýlmasýna hem de çevresel
etkileri en aza indirecek süreçlerin uygulanmasýna ve ürünlerin kullanýmýna
yönelik projeler üretilmesine katký veriyoruz. Bu doðrultuda, enerji verimliliðine dikkat çekmek ve enerji verimliliði desteklerinden iþletmelerimizin olabildiðince yararlanmasý için iþ birliði
gerçekleþtirdik. Bu faaliyetimizin, bölgemizdeki iþletmeler ile diðer kurum
ve kuruluþlarda bir farkýndalýk oluþturmasýný, VAP desteði ve diðer destekler için iþletmelerimizin adým atmasýna
yönelik bir baþlangýç olmasýný hedefliyoruz. Geçen yýl ve bu yýl olduðu gibi
önümüzdeki yýl da kaynak verimliliði
alanýnda çalýþmalar yürütmeyi sürdüreceðiz" dedi.
"ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ
ELÝMÝZDEKÝ EN BÜYÜK FIRSAT"
Enerji verimliliði yönetiminin iþletmeler için uzun soluklu ve sabýrla yönetilmesi gereken bir süreç olduðunu
söyleyen þirketin genel müdürü Onur
Ünlü, "Þirketlerin bu süreci doðru yö-

netmelerine, en kýsa ve verimli yoldan
baþarýya ulaþmalarýna katký saðlýyoruz. Bu kapsamda her ölçekten firmaya hizmet veriyor ve çeþitli projelerde
danýþmanlýk üstleniyoruz" diye konuþtu.
Enerji verimliliðinin karbon salýmýnýn azaltýlmasýna, enerji ithalatýnýn ve
iþletmelerin enerji maliyetlerinin düþürülmesine önemli katkýlar sunduðunu
ifade eden Ünlü þöyle devam etti;
"Birçok geliþmiþ ülkenin en yeni yenilenebilir enerji kaynaðý ve emisyon
azaltým hedeflerine ulaþmada ilk yakýt
olarak gördüðü enerji verimliliði elimizdeki en büyük fýrsat. Biz de bu konuda iþletmelerde farkýndalýk oluþturmaya önem veriyor, bu doðrultuda
kalkýnma ajanslarý ile iþ birlikleri gerçekleþtiriyoruz. Geçtiðimiz aylarda Fýrat Kalkýnma Ajansý ile yaptýðýmýz iþ
birliðinin ardýndan þimdi de Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý ile ortak bir
çalýþma gerçekleþtirerek bu önemli
sürece katký saðlamaktan memnuniyet duyuyoruz."
(ÝHA)

bugün
açýlýyor

bey Caddesi No: 165/A adresinde Çorumlulara hizmet verecek.
Ekercanlar Gross, maðazacýlýkta market konseptinin yaný sýra mobilya, beyaz eþya, koltuk
takýmlarý ve birçok ürünü de vatandaþlarla buluþturuyor.
Ekercanlar Gross'un 16 Ekim

Cumartesi günü saat 13.00'da
yapýlacak olan açýlýþ töreni ile
Çorumlularýn hizmetine gireceði
ifade
edildi.
Ekercanlar
Gross'tan yapýlan açýklamada,
Çorum halkýna en iyi hizmeti verebilmeyi amaçlandýðý belirtildi.
(Mahmut Emin Söylemez)

MEVLÝD KANDÝLÝNÝZ MÜBAREK OLSUN...

K.K.225

Ýnþaat
maliyet
endeksi
aylýk
yüzde
0,93 arttý
Ýnþaat maliyet
endeksi, 2021 yýlý
Aðustos ayýnda
bir önceki aya göre %0,93, bir önceki yýlýn ayný
ayýna
göre
%42,13 arttý. Bir
önceki aya göre
malzeme endeksi
%0,83, iþçilik endeksi %1,19 arttý.
Ayrýca bir önceki
yýlýn ayný ayýna
göre
malzeme
endeksi %51,94,
iþçilik
endeksi
%21,54 arttý.
Türkiye Ýstatistik
Kurumu
Samsun Bölge
Müdürlüðü'nden
verilen bilgiye göre; bina inþaatý
maliyet endeksi,
bir önceki aya göre %1,06, bir önceki yýlýn ayný
ayýna
göre
%42,97 arttý. Bir
önceki aya göre
malzeme endeksi
%1,03, iþçilik endeksi %1,13 arttý.
Ayrýca bir önceki
yýlýn ayný ayýna
göre
malzeme
endeksi %53,42,
iþçilik
endeksi
%21,67 arttý.
Bina dýþý yapýlar için inþaat maliyet endeksi, bir
önceki aya göre
%0,48, bir önceki
yýlýn ayný ayýna
göre %39,31 arttý. Bir önceki aya
göre
malzeme
endeksi %0,16,
iþçilik
endeksi
%1,41 arttý. Ayrýca bir önceki yýlýn
ayný ayýna göre
malzeme endeksi
%47,18, iþçilik
endeksi %21,03
arttý.
(Haber
Merkezi)
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Çorumlu hemþehrilerimizin, dost ve müþterilerimizin
Mevlid Kandilini kutlar, esenlikler dilerim.

Çorumlu hemþehrilerimizin Mevlid Kandilini kutlar,
saðlýk, mutluluk ve esenlikler dilerim.

TÜRKÝYE

EMEKLÝLERÝ DERNEÐÝ ÇORUM
ÞUBESÝ YÖNETÝM KURULU ADINA
ÞUBE BAÞKANI HIDIR KINIKLI

YENÝ CÝÐERCÝ
Osman ÝZGÝ
Hamit Cami Yaný No: 43 ÇORUM Tel: 0364 213 45 93 - 212 59 31 Cep: 0532 236 20 51

K.K.226

K.K.227

Türk-Ýþ'ten asgari ücretle ilgili herkesi
umutlandýran açýklama geldi

Atalay: Asgari ücret
45 yýla bedel olacak
Ýki kardeþ arasýnda yaþanan silahlý
kavganýn detaylarý belli oldu.

Kardeþini miras
yüzünden öldürmüþ
HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Çorum'da iki
kardeþ arasýnda Gülabibey
Mahallesi Baðcýlar Caddesi
üzerinde yaþanan ve bir kardeþin ölümü ile
sonuçlanan siolayýnýn detaylarý

lahlý kavga
belli oldu.
Çorum Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada;
olayla ilgisi olan 3 þahsýn
üvey kardeþ olduklarý, kardeþler arasýnda miras meselesinden dolayý anlaþmazlýk
çýktýðý belirtildi. Açýklamada
þu bilgiler verildi:
"13/10/2021 günü saat
08:20 sýralarýnda, ilimiz Gülabibey Mahallesi Baðcýlar
Caddesi üzerinde silahlý kavga olayý olduðunun bildirilmesi üzerine, olay yerine intikal eden ekiplerimiz iki þahsýn ateþli silahla yaralý olduðunu görmesi üzerine yaralý
þahýslar, 112 görevlilerince
hastaneye intikal ettirilmiþtir.
Olay ile ilgili yapýlan araþtýrmalarda;
olayla ilgisi olan 3 þahsýn
üvey kardeþ olduklarý, kardeþler arasýnda miras meselesinden alacak-verecek konularý olduðu, G.Ç. ve

Y.Ç.'nin miras meselesini konuþmak
üzere
araçla
Z.Ç.'nin bulunduðu çay ocaðýna geldikleri, aralarýnda
tartýþma çýktýðý, G.Ç.'nin ko-

þarak çay ocaðýndan çýkýp
araca bindiði sýrada Z.Ç.'nin
tabanca ile ateþ ederek
G.Ç.'yi sýrtýndan, sol ve sað
bacaktan yaraladýðý, yaralanan G.Ç.'nin ise, araç içerisindeki tüfek ile ateþ etmek
suretiyle Z.Ç.' yi sýrtýndan,
sað kol ve sað kalçadan yaraladýðý tespit edilmiþtir.
Tabanca ile aðýr yaralý
olarak hastaneye kaldýrýlan
G.Ç., yapýlan tüm týbbi müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetmiþtir. Diðer yaralý Z.Ç.'nin has-

Mevlid Kandiliniz
mübarek olsun
K.K.228

tanede tedavisi devam etmektedir.
Maktul G.Ç.'nin olayda
kullandýðý ruhsatsýz tüfek
olay yerinde ele geçirilmiþ,
þüpheli Z.Ç.'nin olayda kullandýðý tabancayý olay yerinden alarak sakladýðý tespit
edilen þüpheli B.E., suç aleti
tabanca ile birlikte yakalanarak hakkýnda "Suç Delillerini
Gizlemek" suçundan adli iþlemler baþlatýlmýþtýr. Olay ile
ilgili soruþturma devam etmektedir."
(Mahmut Emin Söylemez)

Asgari Ücret Tespit
zalamaya hazýr olduklaKomisyonu aralýk ayý
rýný söyledi.
itibarýyla 2022'de geçerli olacak asgari
"ALIN BU PARAYI
ücret belirleme göSÝZ GEÇÝNÝN,
rüþmelerine baþlaNASIL GEÇÝNEyacak. Merakla
CEKSÝNÝZ?"
beklenen zam paDünya gazezarlýðý öncesinde
tesinde yer alan
Türk-Ýþ Baþkaný
habere göre AtaErgün Atalay'dan
lay, asgari ücrette
kritik bir açýklama
artýþlar gündeme
geldi. Atalay, "45
geldiðinde "Batayýldýr asgari ücret berýz" denildiðini, asgalirleniyor bu yýl 45 yýla
ri
ücret seviyesine göErgün Atalay
bedel bir yýl olacak" ifare ayarlanan bazý kamu
delerini kullandý.
kararlarýnýn etkisinin günde2022'de asgari ücretin ne ka- me getirildiðini belirterek, "Biz de
dar olacaðý sorusunun yanýtý me- diyoruz ki alýn bu parayý siz geçirakla beklenirken, Türk-Ýþ Baþka- nin. Nasýl geçineceksiniz." diye
ný Ergün Atalay'dan önemli bir konuþtu.
açýklama geldi.
BU YIL NE KADAR
GÖRÜÞMELERE YÖNELÝK
ZAM YAPILDI?
KRÝTÝK MESAJ
2021 yýlýnda geçerli olacak
Atalay, TÝSK tarafýndan Ýstan- asgari ücret, yapýlan yüzde
bul'da düzenlenen Ortak Payla- 21,56'lýk artýþla brüt 3 bin 577 liþým Platformunda yaptýðý konuþ- ra, net 2 bin 825 lira 90 kuruþ olmada, aralýk ayýnda baþlamasý muþtu. Yeni asgari ücret rakabeklenen 2022 asgari ücret belir- mýyla birlikte Asgari Geçim Ýndirileme görüþmelerine yönelik kritik mi (AGÝ) de arttý.
bir mesaj verdi.
Buna göre, net asgari ücret
bekar çocuksuz iþçi için 2 bin
"ÝÞÇÝNÝN YÜZÜNÜ
825 lira 90 kuruþ, evli eþi çalýþGÜLDÜRECEK
mayan iþçi için 2 bin 879 lira 57
BÝR ANLAÞMA"
kuruþ, evli eþi çalýþmayan ve 1
"45 yýldýr asgari ücret belirle- çocuklu iþçi için 2 bin 919 lira 81
niyor bu yýl 45 yýla bedel bir yýl kuruþ, evli eþi çalýþmayan ve 2
olacak" diyen Atalay, iþçilerin ka- çocuklu iþçi için 2 bin 960 lira 6
bul edebileceði bir seviyeye ula- kuruþ ve evli eþi çalýþmayan üç
þýlmasý gerektiðini, "iþçinin yüzü- çocuklu iþçi için 3 bin 13 lira 72
nü güldürecek" bir anlaþmayý im- kuruþ oldu.
(Haber Merkezi)

Hüseyin Baþ Çorum'a geliyor
Baðýmsýz Türkiye Partisi Genel
Baþkaný Av. Hüseyin Baþ, 17 Ekim
Pazar günü Çorum'a gelecek.
Partiden yapýlan açýklamada,
Genel Baþkan Av. Hüseyin Baþ,
17 Ekim Pazar günü saat
11.30'da Anitta Otel'de partisinin
8. il kongresine katýlmak üzere
Çorum'a gelecek. Çorumlular
Hüseyin Baþ'ýn programýna davet edilirken, þu bilgilere yer verildi: "Ülkemizin ve þehrimizin içinde bulunduðu ekonomik sýkýntýlar
had safhaya ulaþmýþ durumdadýr. Aylýk 5000 TL ücretin bile bir
aileye yetmediði bir ortamda,
þehrimizin %90'ý asgari ücretle
geçinmeye çalýþmaktadýr. Halkýmýzýn büyük çoðunluðu yoksulluk
sýnýrýnýn altýnda gelire sahiptir.
Tarým ve hayvancýlýðýn bitme
noktasýna geldiði herkesin malumudur. Milli bir ekonomi modeli
olmadan Türkiye' nin baþýna kim
geçerse geçsin sonuç deðiþmeyecektir. Türkiye' nin yeni fikirlere, yeni beyinlere ihtiyacý var.
Ebedi Genel Baþkanýmýz Prof.
Dr. Haydar Baþ' ýn yazmýþ olduðu Milli Ekonomi Modeli tezi sa-

dece Türkiye' nin deðil, Dünya'nýn da çýkýþ yoludur. Bugün
Rusya, Çin ve Ýran kendi aralarýnda milli paralarýyla ticaret yapmaktadýr. Milli paralarla ticaret
kavramý Milli Ekonomi Modeli teziyle birlikte iktisat literatürüne
girmiþtir. 2013 yýlýnda Prof. Dr.
Haydar Baþ Bey' in Rusya meclisi Duma' da tezini anlatmasýndan
sonra Rusya'nýn ekonomik ivmesi göz önündedir. Bugün Türkiye'nin kutuplaþtýrmayan, herkesi
kucaklayan siyaset anlayýþýna ihtiyacý vardýr. Yani Mustafa Kemal
Atatürk'ün anlayýþýna ihtiyacý vardýr. Bugün Ehlibeyte sahip çýkan,
Atatürk'e sahip çýkan, ekonomik
bir tezi olan tek parti BTP'dir.
Bu anlayýþla Prof. Dr. Haydar
Baþ Bey'in yetiþtirmiþ olduðu çok
büyük bir kadro Genel Baþkanýmýz Hüseyin Baþ'ýn arkasýndadýr.
Teþkilatýmýz Türkiye'nin en büyük
3. Partisidir. Halkýmýzý Genel
Baþkan Hüseyin Baþ'ý 17 Ekim
Pazar günü saat 11:30 ' da Anitta
Otel'de yapacaðýmýz programda
dinlemeye davet ediyoruz."
(Haber Merkezi)
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Kandiliniz
mübarek
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MÜBAREK OLSUN

ÇORUM

BAROSU

BASIN: 10000

K.K.229

Çorum ekonomisi için
heyecan yaratan ziyaret
Bahreyn-Manama Ticaret Ataþeliði, Çorum
TSO ve OKA iþbirliðinde düzenlenen organizasyonla Bahreynli iþadamlarý, Çorum'u ziyaret etti.
Ýlk olarak Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nda toplantý düzenlendi. OKA Çorum Koordinatörü Ö.Özgür Yalçýn ve Çorum TSO Baþkan Vekili
Turgut Ýlgü tarafýndan yapýlan açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan, Uzman B. Emre Ünal tarafýndan
Çorum yatýrým ortamý, saðlanan destek ve teþvikler, öne çýkan sektörler hakkýnda bilgi verildi.
Toplantýda, Bahreyn Ýþadamlarý Dernek Baþkaný Ahmet Bin Hindi tarafýndan sunum yapýldý.
Sunumda, Bahreyn'de öne çýkan sektörler, ticari
fýrsatlar ve saðlanan destekler anlatýldý. Çorum
TSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bahreynli iþadamlarýnýn karþýlýklý soru ve cevaplarýnýn ardýndan ziyaretçilerin ilgilendiði sektör firmalarý ziyaret edildi.
Çorum'da faaliyet gösteren Armor Isý Transfer, Kemal Öz Gýda, Ganik Þekerleme, Ahlatcý
Altýn Rafinerisi, Mone Medikal, Fin Kimya, Natu-

Vali Mustafa Çiftçi:

roil ve Velidedeoðlu Kimya iþletmeleri ziyaret
edildi. Firma ziyaretlerinde iþbirliði imkânlarýnýn
geliþtirilmesine yönelik deðerlendirmeler yapýldý.
Pandemi döneminde yaþanan lojistik baþta ol-

mak üzere çeþitli sorunlarýn iyileþmesi sürecinde, Bahreyn ve Körfez Ülkelerine yapýlabilecek
ihracat potansiyelinin deðerlendirilmesi konularý
görüþüldü.
(Mehmet Halim Coþkun)

Leblebi, Külliye mutfaðýnda
Çorum'un meþhur leblebisi þimdi de külliye
mutfaðýna girdi.
Faydalarý ve lezzetiyle dillere destan leblebiden yapýlan helva, külliye mutfaðýnda yerini aldý.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn eþi
Emine Erdoðan'ýn öncülüðünde Cumhurbaþkanlýðý himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn
desteðiyle ünlü þef, akademisyen ve uzmanlarýn
katkýlarýyla hazýrlanan "Asýrlýk Tariflerle Türk Mutfaðý" kitabý Türk mutfaðýný dünyaya tanýtmayý hedefliyor. Kitapta meþhur Çorum leblebisinden yapýlan leblebi helvasý da yer aldý.
Leblebi helvasýnýn tarifinin yer aldýðý kitapta
helva ile ilgili þu ifadelere yer verildi:
"Külliye mutfaðý unutulmuþ tariflerin yeniden
hatýrlanmasýný misyon edinmiþtir. Bu nedenle yöresel lezzetler üzerinde çalýþmalar yürütülerek damaklarla tekrar buluþturulur. Leblebi helvasý, Çorum'un unutulmaya yüz tutmuþ lezzetlerinden biri

olarak Külliye mutfaðýnýn menüleri arasýna dahil
edilmiþtir. Bu tarif gelenekselliðin dýþýnda glütensiz helva alternatifi olarak da önem kazanýr. Helva, manda sütü ve saf salep ile yapýlmýþ dondurmayla bir araya getirilerek daha da zenginleþirken, mayhoþ viþne ve orman meyveleri ise damakta hoþ bir zýtlýk oluþturup ferahlýk hissi yaratýr."
EMÝNE ERDOÐAN'DAN
LEBLEBÝ HELVASINA ÖVGÜ

MEVLÝD KANDÝLÝNÝZ

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn eþi
Emine Erdoðan, kitapta yer alan tüm tarifleri çok
önemsediðini, asýrlardýr sofralarýmýzý þenlendiren
yiyeceklerin tüm dünya için þifa ve afiyet kaynaðý olmasýný dilediðini ifade ederek, "Ne yazýk ki
Türk mutfaðý denilince akýllara hala sadece baklava ve kebap geliyor.
Kitapta benim için özel deðeri olan iki tarif var.
Bunlardan biri leblebi unu helvasý" dedi.
(Mahmut Emin Söylemez)

Peygamberimizin
yaþantýsýný
örnek almalýyýz
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Mevlid
Kandili nedeniyle bir mesaj yayýnlayarak,
tüm Çorum halkýnýn ve Ýslam aleminin mübarek gecesini kutladý.
Vali Çiftçi, "Efendimiz, bizlerin yaþantýsý
için en güzel örnektir. Müslümanlar olarak
Sevgili Peygamberimizi ve onun mesajlarýný her yönüyle doðru tanýmalý, insanlýða
doðru tanýtmalýyýz" dedi.
Vali Çiftçi'nin mesajý þu þekilde:
"Mevlid Kandili; insanlýða hakký, hakikati, adaleti, merhameti anlatan; hukuku, hikmeti ve güzel ahlaký gösteren nebevî silsilenin son peygamberi Hz. Muhammed
(s.a.s.)'in dünyaya teþrif ettiði gecedir.
Âlemlere rahmet elçisi olarak gönderilen sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) dünyaya teþrif ettiði bu
gecede, Mevlid Kandil'ine kavuþmanýn huzur ve mutluluðunu hep birlikte gönülden
yaþýyoruz.
Ýnsanlýðýn çok büyük buhranlar yaþadýðý;cehaletin, zulmün hâkim olduðu; merhametin, erdemin, hikmetin kaybolduðu; güçlünün zayýfý ezdiði bir dönem, Allah Resulü'nün geliþiyle, ilmin, adaletin ve merhametin aydýnlýðýnda asr-ý saadete dönüþmüþ, cahiliye anlayýþýnýn girdabýnda yolunu
ve deðerlerini kaybeden insanlar; kardeþliðin, erdemin, ahde vefanýn ve bütün iyi
davranýþlarýn en güzel örnekleri olmuþtur.
Efendimiz, bizlerin yaþantýsý için en güzel örnektir. Müslümanlar olarak Sevgili
Peygamberimizi ve onun mesajlarýný her
yönüyle doðru tanýmalý, insanlýða doðru tanýtmalýyýz.
Dünyanýn bir emân yurdu, bütün þehirlerin güvenlik beldesi ve yeryüzünün esenlik diyarý olmasý için "Muhammedü'l Emin"
olan o kutlu insanýn özelliklerine ve örnekliðine bugün dünya Müslümanlýðýnýn ve insanlýðýn her þeyden daha çok ihtiyacý vardýr. Kardeþin kardeþe, ebeveynin evladýna,
çocuðun ana-babaya, komþunun komþuya,
toplumlarýn diðer toplumlara karþý güven
duygusu, toplumsal hayatýmýzýn en temel
vasfý olmalýdýr.
Yüce Rabbimizin rahmet kapýlarýný sonuna kadar açtýðý bu mübarek gecenin ailemiz, þehrimiz, ülkemiz, Ýslam alemi ve
tüm insanlýk için hayýrlar getirmesini ve tüm
insanlýðýn Peygamber Efendimizin yüce örnekliðinden nasibdâr olmasýný Cenâb-ý
Mevlâ'dan niyaz ediyorum." (Haber Merkezi)

Mevlid Kandiliniz mübarek olsun

MÜBAREK OLSUN

Ýlker UYAR
K.K.230

0553 218 04 61

Çepni Mah. Taþhan Cad.
No: 40/B ÇORUM
K.K.231
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'Özel kalplerin rengi' tuvale yansýdý
Çorum Kent Konseyi Kadýn Meclisi ile
Engelli Meclisi tarafýndan düzenlenen
"Özel Kalplerin Rengi" isimli resim sergisi
açýldý. Zübeyde Haným Özel Uygulama
Okulu Resim Öðretmeni Güler Gök'ün
hazýrladýðý eserler sanatseverlerin beðenisini topladý.
Çorum Belediyesi'nin ev sahipliðinde,
Belediye Sanat Müzesi ve Galerisi'nde
gerçekleþen serginin açýlýþýna Vali Yardýmcýsý Dr. Hakan Kubalý, Ýl Saðlýk Müdürü Ömer Sobacý, MHP Ýl Baþkan Agah
Karapýçak, davetliler ve sanatseverler
katýldý.
Açýlýþ töreninde bir konuþma yapan
Vali Yardýmcýsý Dr. Hakan Kubalý, "Emeði
geçen herkesi tebrik ediyorum. Ýmreniyorum size. Hocalarýmýzýn üretkenliðine imreniyorum. En çok olan ihtiyacýmýz olan
þey üretmektir" diye konuþtu.
Konuþmalarýn ardýndan resim sergisi
kurdele kesimiyle açýldý. Tören, katýlýmcýlarýn sergiyi incelemesi ve ikramlarla devam etti.
(Haber Merkezi)

Kanserde erken
teþhisin önemine
dikkat çekildi

SUNGURLU'DA SiLAJLIK
MISIR HASADINA BAÞLANDI
Sungurlu'da merkez ve köylerinde yem bitkilerinin alanýn artýrýlmasý projesi kapsamýnda ekilen silajlýk mýsýrlarýn hasadýna baþlandý.
Ýl Özel idarenin desteði ile ilçede 16 çiftçiye
Bin 200 kilogram silajlýk mýsýr tohumu daðýtýmý

yapýlmýþtý. Toplam sulu arazide 400 dekar alanda ekilen silajlýk mýsýrlarýn hasadýna baþlandýðý
bildirildi.
34 dekar alanda ektiði silajlýk mýsýr hasadýna
baþladýðýný belirten Osman Ergiþi, dekar baþýna

7-7.5 ton ürün elde ettiklerini belirterek, emeði
geçen herkese teþekkür etti.
Silajlýk mýsýr hasadýna Sungurlu Ýlçe Tarým ve
Orman Müdürü Musab Altun ve Ýlçe Tarým ve Orman Müdürlüðü personeli de katýldý.
(ÝHA)

Öðrenciler okullarýnda Covid-19 aþýsý yaptýrdý
Sungurlu Fen Lisesi'nde Ýlçe Saðlýk Müdürlüðü
ekipleri tarafýndan korona virüse karþý aþýlama çalýþmasý yapýldý. Ýlçe Saðlýk Müdürlüðü ekiplerince
kurulan aþý stantlarýnda e-nabýz uygulamasý ile ailelerince aþý izni verilen gönüllü öðrencilere ilk doz
aþýlarý yapýldý.
Salgýna karþý en önemli ve en etkin yöntemin
aþý olduðuna vurgulayan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü
Ýhsan Sepetci, yüz yüze eðitimin saðlýklý bir þekilde
devam etmesi ve okullarýn bir daha kapanmamasý
için çocuklar ve veliler baþta olmak üzere toplumun
her kesimini aþý olmaya davet etti.
Korona virüs ile mücadelede toplumsal baðýþýklýðý saðlayabilmenin önemine dikkat çeken Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýhsan Sepetci, duyarlý davranýþlarýndan dolayý Sungurlu Fen Lisesi idareci, öðretmen, öðrenci ile velilerine teþekkür etti.
(ÝHA)

Tüm hemþehrilerimizin
mübarek Mevlid Kandilini tebrik eder,
hayýrlara vesile olmasýný dileriz.

ER

TiCARET

ÝYÝ Parti Çorum Kadýn Politikalarý Baþkanlýðý ve Toplumsal Politikalar Baþkanlýðý,
toplumun kansere karþý hep birlikte mücadele etmesi gerektiðini bildirerek, kanserde
erken teþhisin önemine dikkati çekti.
ÝYÝ Partili kadýnlar, Ekim ayýnýn, Türkiye'de ve dünyada meme kanserine dikkat
çekmek ve erken teþhisin önemini hatýrlatmak için farkýndalýk ayý olarak belirlendiðini
ifade ederek, "Her yýl 2,3 milyon kiþiye meme kanseri tanýsý konulmakta ve 685 bin
kadýn meme kanserinden yaþamýný yitirmektedir. Her 8 kadýndan biri yaþam boyunca meme kanserine yakalanma riskine
sahiptir. Bu sebeple meme kanseri ile ilgili
bilgili ve bilinçli olmamýz gerekmektedir"
dedi. Açýklamada þu bilgiler verildi:
"Her 5 kiþiden birinin yaþamý boyunca
kanserine yakalandýðý bir dünyada yaþýyoruz. Bu sebeple kansere karþý erken taný
ve saðlýklý yaþam kurallarýna uyulmasý toplum için büyük önem taþýmaktadýr.
Ýçinde bulunduðumuz Ekim ayý, Türkiye'de ve dünyada meme kanserine dikkat
çekmek ve erken teþhisin önemini hatýrlatmak için farkýndalýk ayý olarak belirlenmiþtir. Kanser türleri arasýnda en çok meme
kanseri görülmektedir, bununla beraber en
yüksek tedavi baþarýsý da meme kanserinde elde edilmektedir.
Her yýl 2,3 milyon kiþiye meme kanseri
tanýsý konulmakta ve 685 bin kadýn meme
kanserinden yaþamýný yitirmektedir. Her 8
kadýndan biri yaþam boyunca meme kanserine yakalanma riskine sahiptir. Bu sebeple meme kanseri ile ilgili bilgili ve bilinçli olmamýz gerekmektedir.
Türkiye'de her 5 meme kanseri tanýsý
konulan kadýnlardan biri 40 yaþ altýndadýr.
Özellikle genç nüfusun farkýndalýðýnýn artýrýlmasý elzemdir. Erken tanýda hastalarýn
yüzde 90'ý iyileþmektedir. 20-40 yaþ arasý
olanlarýn ayda bir kendi kendine kontrol
yapmalarý ve iki yýlda bir meme muayenesi
yaptýrmalarý, 40 yaþ üzerindeki vatandaþlarýmýzýn ise ayda bir kendi kendine kontrol
yapmalarý, yýlda bir meme muayenesi yaptýrmalarý ve iki yýlda bir mamografi çektirmeleri erken teþhis için çok önemlidir.
Tüm kanserlerde olduðu gibi, saðlýklý
yaþam kurallarýna uyarak kanseri engelleyebiliriz. Sigara kullanmamak, Akdeniz diyetiyle beslenmek, alkol kullanmamak,saðlýklý kiloda kalmak, annelerde 1,5 - 2 yýl emzirmek,haftada 150 dakika egzersiz yapmak gibi basit kurallarla neredeyse kanser
türlerinin 3'te birine yakýnýný önleyebilme ihtimalimiz bulunmaktadýr.
Küresel düzeyde her yýl 12 milyondan
fazla insanýn kanser olduðu bir dönemde,
sorumluluklarýmýzýn bilincinde olarak kansere karþý hep birlikte mücadele etmeliyiz.
Çünkü biz farkýndayýz, hep birlikte kanseri
yeneceðiz."
(Haber Merkezi)

Tüm hemþehrilerimizin, dost ve müþterilerimizin
mübarek Mevlid Kandilini tebrik eder,
hayýrlara vesile olmasýný dileriz.

DURU

çamaþýrhane

K.K.232

K.K.233

Mevlid Kandiliniz
MÜBAREK OLSUN

K.K.234

Aziz milletimizin,
din kardeþlerimizin ve
okurlarýmýzýn Mevlid Kandilini
özden kutlarýz.

K.K.235
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PEYGAMBERiMiZi SEVMEK, ANMAK DEMEK;
ONUN GAYESiNE HiZMET ETMEK,
ONUN YOLUNDAN AYRILMAMAK DEMEKTiR
Mevlid Kandili, Mevlid-i Nebevi...
Bu günü, bu geceyi niye ihya etmeyelim ki? 14 asýr evvel Dünyayý zulümden nura gark eden iki cihan sultaný
dünyaya teþrif etti.
Milâdi 571 Nisan ayýnýn yirminci
Rebîülevvel ayýnýn on ikinci pazartesi
gecesi, sabaha karþý Âmine Hatundan bir erkek çocuðu dünyaya geldi.
Henüz güneþ doðmamýþ olmasýna
raðmen, dünya ýþýkla doldu.
Bu çocuk çok sevimli ve çok temizdi, yüzünde nur vardý... Aðlamýyordu ve büyük bir insan gibi etrafýna
bakýyordu. Bu çocuk, Allah'ýn sevgilisi, Peygamberlerin sonuncusu, Ýslâm
Dininin kurucusu, tarihte gelip geçmiþ
Ýnsanlarýn en büyüðü, zekânýn ve faziletin en parlak örneði, inkýlâpçýlarýn
en mükemmeli Hz. Muhammed
(SAV)'di.
Adý güzel Muhammed (SAV), gözümüz, canýmýz, her þeyimiz ondandýr. Bizim ve bu kâinatýn varlýðý onun
nurundan gelmiþtir. Mesele, onu kuru
kuruya sevmek, belli günlerde anmak
deðil, her nefeste onun yolunda olmak, onun gayesine hizmet etmektir.
Onu sevmek, onu anmak demek,
onun gayesine hizmet etmek, onun
yolundan ayrýlmamak demektir.
Hepimizin bilmesi þart olan;
Efendimizin ne yiyip ne içtiði, ne giyinip nasýl oturduðu, nasýl sohbet
edip nasýl mescide gittiði deðil, onu
her Müslüman biliyor!.. Asýl öðrenmek mecburiyetinde olduðumuz;
Resulü Ekrem (SAV)'in ne yaptýðý,

ne yapmak istediðidir!.. Hangi konulara aðýrlýk verdiði, biz ümmetlerinden neler istediðidir!..
Peygamber Efendimiz, vazifelenmeden önce, aklý erince, babam Abdullah'tan bu kadar servet bana kaldý.
Annem Âmine Hatundan (zengin ailesinden beri) bu kadar servet bana
devrilip geldi. Hele ben birazýný yiyeyim demedi. Mütevazý yaþadý.. Tüm
insanlarýn periþanlýðýný dert etti. Onlarý selâmete çýkarmanýn nasýl olacaðýný düþündü.
Büyük yetkilere sahip olan, böylesine yüce zekâya sahip olan, doðduðu andan beri uðradýðý yerlere bolluk,
bereket saçan böylesine yüce Peygamber'i fakir göstermeye çalýþan tu-

tum ve davranýþlar, maksatlý deðil de
nedir? Akýl ve izan sahibi olanlar, böyle saçmalýklara aldanýrlar mý? O yüce
Peygamber, her yaptýðýný en güzel
þekilde ve örnek olacak þekilde yaptý.
Peygamberlik vazifesi henüz gelmeden önce; doðduðu þehirde, tutum ve
davranýþlarýyla, Örnek hareketleriyle
"Muhammed'ül Emin" ünvanýný alan
Peygamberimiz Hz. Muhammed
(SAV), kibirlenen pehlivanlarý yere
devirdi. Çözülemeyen ve kan davalarýna sürüklenecek, Ýhtilaller çýkaracak
meselelere hakemlik ederek, dillere
destan olacak bir þekilde halletti!..
Hayatýnda hiç yalan söylemedi,
yalan tavýr takýnmadý. Verdiði sözden
hiç dönmedi. Emaneti gözü kadar ti

tiz korudu. Gayesinde hiç irkilmedi,
her an hedefine doðru bir adým atmaya baktý.
Her bakýmdan öyle güvenilir þahsiyet Ýdi ki, ona düþmanlarý bile; "Muhammed'ül emin" demek zorunda
kalmýþlardý.
Çünkü tek gayesi vardý. Tüm insanlarý selâmete erdirmek!.. Bu gayesinin de tahakkuk etmesinin, ilahî
güçle olacaðýný kesin olarak kabul etmiþ olduðu için, hiçbir taviz vermedi.
Hülâsa her tutum ve davranýþlarýyla müþfik, örnek ve güvenilirlikleriyle insanlýða hizmeti, kendisine ibadet
kadar þiar etmiþti. Savaþta bile ticareti býrakmýyordu. Fazla softalýktan hoþlanmaz, zamanýnýn insanlarý gibi görünür, þekle itibar etmezdi.
Her halimizle, her durumumuzla,
her ahlâkýmýzla, her harekâtýmýzla
Vakti Saadet'e ayak uydurmamýz
lâzýmdýr.
- Þekil deðil, fiilimizle ayak uydurmamýz lâzým. Zaten þekil olarak ayak
uydurmamýza imkân yok!.. Çünkü eþya devresi deðiþir, geliþir. Eþyaya ait
peygamber gelmemiþtir.
- Niye?
- Çünkü deðiþecek, geliþecek!
Ahlâka ait, imana ait, fiillere ait
Peygamber gelmiþ ve peygamberler tamamlanmýþtýr. Bizim Peygamberimiz (SAV) de, Hatem-ül Enbiya'dýr. Onun kurduðu nizamlarda deðiþecek bir hâl yok!.. Onun kurduðu
nizamlarýn üzerinde ne kadar çalýþýlýrsa çalýþýlsýn, deðiþecek bir fiil yoktur!

AK Gençlik, doða
yürüyüþünde buluþuyor
BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:21
06:45
12:31
15:35
18:07
19:25

TARiHTE BUGÜN
1924- Topkapý Sarayý müze olarak ziyarete
açýldý.
1961- CHP genel baþkaný Ýsmet Ýnönü,
cumhurbaþkaný Cemal Gürsel'e yazdýðý mektubu kamuoyuna açýkladý. Ýnönü, Adnan Menderes, Fatin Rüþtü Zorlu ve Hasan Polatkan'ýn
idamlarýnýn durdurulmasýný istedi.
1970- Enver Sedat, Mýsýr devlet baþkaný oldu.
1981- Isparta cezaevinden izinli çýkan Yýlmaz Güney'in yurt dýþýna kaçtýðý ortaya çýktý.
1984- 3 bin imzalý Gökova'da Santrale Hayýr
dilekçesi cumhurbaþkaný Kenan Evren'e iletildi.
1992- Türk Silahlý Kuvvetleri, Irak'ýn kuzeyindeki Haftanin bölgesinde sýnýr ötesi harekat
baþlattý.
1994- Türk asýllý Alman vatandaþlarý Leyla
Onur ile Cem Özdemir, Almanya parlamentosuna milletvekili seçildi.
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YIL: 5 / SAYI: 1885

Ýmtiyaz Sahibi: Ayhan

AYKANAT

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr

Ömer Faruk SÖYLEMEZ

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

Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

Ali Ceylani KOLAÇ

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

kep:
ayhan.aykanat@hs01.kep.tr

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

Baský: HAMDÝOÐULLARI
BASIN YAYIN A.Þ.
Zübeyde Haným Mah. Elif Sok
No: 7/246-247 Altýndað / Ankara
Tel: 0554 960 62 24
wwww.gazetebaski.com

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

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
6 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
30 TL
Kongre Ýlanlarý
120 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
500 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
300 TL
Tam sayfa reklam
1.100 TL
Yarým sayfa reklam
600 TL
Çeyrek sayfa reklam
350 TL

ABONE FÝYATLARI
Yýllýk: 200 TL 6 Aylýk : 100 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 400 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 200 TL
Yurt Dýþý Yýllýk: 150 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 75 EURO
Organize Sanayi Yýllýk: 250 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 125 TL

AK Parti Gençlik Kollarý Üniversiteler Birimi tarafýndan doða yürüyüþü organize edildi. Sýklýk Tabiat Parkýndan baþlayacak yürüyüþ, Çorum Belediyesi tarafýndan yeni hayata geçirilen ve açýlýþý
yapýlan Gençlik Obasýnda son bulacak.
Konuyla ilgili açýklama yapan AK Parti Gençlik
Kollarý Üniversiteler Birim Baþkaný Seren Ökmen
þunlarý söyledi:
"Üniversitelerin açýlmasýyla birlikte binlerce
genç kardeþimiz þehrimize eðitim görmek üzere
geldiler. Bizler de bu kardeþlerimize "Kampüs Hoþ
geldin" etkinlikleri kapsamýnda bir dizi program tasarladýk. Bunlardan ilkini geçtiðimiz günlerde Çorum Millet Bahçesinde 800 öðrenci kardeþimizin
katýlýmýyla gerçekleþtirdik. Millet Bahçemizdeki
kahvaltý sonrasýnda Ortaköy Ýlçemizde Þapinuva
bölgesini ve doðal güzelliklerle dolu Ýncesu Kanyonunu gezdik. Tüm geziler esnasýnda canlý müziklerle ve çeþitli hediyelerle doyasýya eðlendiðimiz
bir gün geçirdik. Þimdi "Kampüse Hoþ Geldin" etkinliklerimiz kapsamýnda ikinci olarak doða yürüyüþünde genç kardeþlerimizle bir araya geliyoruz.

Hem doða yürüyüþü yapýyor, hem gençlik obamýzý
tanýyor, hem geziyor hem eðleniyoruz. Üniversite
hayatýmýzý doya doya yaþýyoruz. Ayný zamanda da
þehrimizin tanýtýmýna katký saðlamaya çalýþýyoruz.
Biz siyasete her zaman dostluk ve arkadaþlýk kazanma sanatý olarak baktýðýmýz için bu samimiyetle tüm genç kardeþlerimiz gönül rahatlýðýyla bizlerin yanýnda yer alýyor. Siyasette gençlerin partisi
Ak Parti'dir. Üniversitelerde ise gençlerin kulübü
ÜNÝAK'týr. Bu vesile ile üniversite öðrencilerimizin
yaný sýra tüm genç kardeþlerimizi de hem yürüyüþe hem kulübümüze davet etmek istiyorum."
16 Ekim 2021 Cumartesi sabah saat 10:00'da
yurtlarýn önünden ve Saat Kulesi meydanýndan alýnacak gençler, Sýklýk Tabiat Parkýna ve oradan
obaya geçecek. Saat 14.00'de sonlanacak programla gençler þehre geri dönecek. Canlý müzik ve
çeþitli ikramlarýnda olacaðý programda Gençlik
Kollarý Baþkanlýðý tarafýndan, organizasyona katýlmak isteyen gençlerin Ak Gençliðin sosyal medya
hesaplarýndan adreslerinde bulunan linkleri doldurarak katýlabilecekleri bildirildi.
(Haber Merkezi)

Bakliyat fiyatýndaki artýþ

vatandaþý isyan ettirdi

Türkiye tarým ülkesi unvanýný
kaybetmek üzere. Son dönemde
nohut, fasulye, pirinç, mercimek
gibi ürünler yurt dýþýndan ithal
ediliyor. Bu ürünler dolar üzerinden ithal edildiði için kur yükseldikçe fiyatlar da artýyor. Hal böyle olunca olan yine vatandaþa
oluyor. Birçok kiþi, "Niye ithal, bizim ülkemizden çýkmýyor mu?"
diye isyan ediyor.
Bir dönem tarým ülkesi olmasýyla bilinen Türkiye, bu özelliðini
de kaybetmiþ durumda. Market
raflarýnda neredeyse yerli bakliyat kalmadý.
KUR YÜKSELDÝKÇE
FÝYAT ARTIYOR
Son dönemde nohut Hindistan ve Arjantin'den, kýrmýzý mercimek ve yeþil mercimek Kanada'dan, pirinç Tayland'dan, mýsýr

konservesi Macaristan'dan, kuru
fasulye ise Meksika'dan ithal ediliyor. Bu ürünler dolar bazlý ithal
edildiði için, döviz kurunun yükselmesiyle fiyatlar da her geçen
gün artýyor. Hal böyle olunca durumdan etkilenen yine vatandaþ
oluyor .

VATANDAÞLAR ÞÝKAYETÇÝ
Fiyatlarýn yükselmesinden þikayet eden vatandaþlardan bazýlarý, "Niye ithal, bizim ülkemizden çýkmýyor mu?" diye sorarken, kimileri de "Bir kilo nohutun
kilosu 20 lira olur mu?" diye soruyor.
(Haber Merkezi)

BACAKLARDAKÝ ÖDEM -1BACAKLARDAKÝ
ÖDEM ÝLE NASIL
SAVAÞIRSINIZ?
Ödem vücudunuzda
çok fazla sodyum üretilirse oluþur, dokularýn enflamasyonuna sebep olur. Bundan korunmak için aþýrý derecede alkol veya
doymuþ yað tüketiminden kaçýnýn.
Herhangi bir zamanda muhtemelen bunu yaþamýþsýnýzdýr. Ýþten eve
bacaklarýnýz þiþ bir biçimde gelirsiniz
ve hatta ayaklarýnýzda rahatsýz edici
bir aðýrlýk ve kramp hissi olabilir. Bu
genelde maruz kaldýðýnýz ödemden
dolayý olmaktadýr.
Bacaklardaki ödem genellikle kadýnlarý erkeklerden daha çok etkiler,
yaz aylarýnda da daha yaygýndýr ve bu
bazý klasik kan dolaþýmý problemleri
ile iliþkilendirilebilir.
Dokular toksinlerin varlýðýndan dolayý iltihaplanýrlar, bu da sývýnýn tutulmasýna ve damarlardaki kanýn akýþýnýn yavaþlamasýna sebebiyet verir.
Böylelikle bacaklar þiþer, genellikle de
bunu acý ve aðrý takip eder. Peki ne
yapabilirsiniz? Öncelikle, endiþelenmeyin. Bugünkü yazýmýzda size, bu
rahatsýz edici durumu yatýþtýracak bazý çözümler önereceðiz.
BACAKLARDAKÝ ÖDEME NEYÝN
SEBEP OLDUÐUNU KEÞFEDÝN
Hiçbirimiz eþit yaratýlmamýþýzdýr.
Hepimizin farklý farklý yaþam stilleri ve
fiziksel özelliklerimiz vardýr.
Bu yüzden bu rahatsýz edici duruma neyin sebep olabileceðini bilmek
önemlidir:
- Aþýrý kilolu olmak. Çok fazla miktarda selüliti olan kadýnlarda bacaklarda ödem oluþmasý yaygýndýr.
- Eðer çok uzun süre oturursanýz,
örneðin uçakla veya trenle yolculuk
yaparken, bacaklarýnýzda ödem oluþur.
- Ýlaçlarýnýzý kontrol edin. Piyasadaki ilaçlarýn birçoðunda yan etkilerde
ödemi görebilirsiniz.
- Eðer dizlerinizden veya bileklerinizden bir yaralanma geçirdiyseniz,
bu da ödeme sebep olabilir.
- Varisli damarlar.
- Böbrekle ilgili problemler.
- Kalp veya dolaþým sistemi bozukluklarý.
- Adet döneminizdeki hormonal
dengesizlikler.
- Çok uzun süreler boyunca ayakta
kalmak.
- Tuz tüketimini kontrol etmemek.
Eðer bacaklarýnýzdaki ödem problemi günlük aktivitelerinizi engellemeye baþladýysa,doktorunuzu görmeniz
gerekmektedir. Aþaðýdaki ev tedavilerini uygulamadan önce, ödemin neden
oluþtuðunu bilmek daha önemlidir.
1. REZENE ÇAYI
Akdeniz kökenine sahip bu aromatik bitki herhangi bir aktarda bulunabilir, marketlerde çaylarýn satýldýðý bölümde de bulabilirsiniz.
Rezene çayý diüretiktir, sindirime
yardýmcý olur ve temizleyicidir. Ödem
ile savaþmada harikadýr ve bunu yemek yemeden 15 dakika önce günde
1 veya 2 kez içebilirsiniz.
MALZEMELER
- 1 çay kaþýðý rezene (5 g)
- ½ çay kaþýðý anason (3 g)
- 1 bardak su (200 ml)
HAZIRLANIÞI
- Bunun yapýlýþý çok kolaydýr. Suyu
kaynatýn, rezeneyi ve anasonu ekleyin.
- Çayý 20 dakika boyunca demlenmeye býrakýn.
- Ilýkken bu çayý yavaþ yavaþ için.
2. AT KUYRUÐU ÇAYI
At kuyruðu otu ödemle savaþmaya
en iyi gelen bitkilerden bir tanesidir.
Eczanelerde, aktarlarda bunu bulabilirsiniz ve neden yardýmcý olduðunun
da bir çok sebebi vardýr:
- Týkanmayý önler, kan akýþýný yavaþlatýr.
- Silikon içerir, bu da cildi yenilemeye ve bað dokuyu onarmaya yardýmcý
olan bir mineraldir.
- Çok etkilidir, ürin üretiminizi artýrýr
ve doðal temizleyici bir diüretik gibi
davranarak toksinleri elimine eder.
- Ýlginçtir ki, at kuyruðunun 2 aktif
içeriði vardýr, bunlar dolaþýmý destekler ve toksinleri kandan filtreler.
- En iyi sonuçlarý almak istiyorsanýz eðer, at kuyruðu çayýný sabah içmek en iyi seçenektir.
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Orman kahramanlarýna
plaketleri verildi
Türkiye'de 2021 yýlýnda yaþanan yangýn ve
sel felaketlerinde üstün hizmetler gösteren orman kahramanlarýna plaket verildi.
Orman Ýþletme Müdürlüðü tarafýndan yýl içerisinde ülkenin birçok þehrinde çýkan yangýn ve
sel felaketlerinde görev alan ateþ savaþçýlarýný
onure etmek için Ramada Gümüþhane otelde
ahde vefa gecesi düzenlendi.
Törende Merkez Þefi Yusuf Düzgün tim komutanlýðýnda Muðla Kocaköprü, Antalya Manavgat ve Yýlanlý, Çorum Kargý, Kastamonu Bozkurt'ta yaþanan felaketlerde görev alan personellerden Cem Yýlmaz, Murat Topuz, Burak Soydaþ, Hamza Þeker, Mevlüt Toprak Cihat Soydaþ,
Yüksel Yýlmaz ve Ferdi Bal'a plaketleri takdim
edildi.
Programa katýlan Gümüþhane Belediye Baþkaný Ercan Çimen, bu yýl hem dünyadaki orman
yangýnlarý hem de ülkemizdeki yangýnlarýn içlerinin cýz etmesine sebep olduðunu belirterek,
"Hem sel felaketleri hem de orman yangýnlarýnda bizde Ýtfaiye ekiplerimizi hemen o bölgelere
gönderdik ve onlar da sað olsunlar orada kahramanca savaþtýlar. Bu süreçte her biriniz tetikte
oldunuz, evinizden uzak kaldýnýz. Hem þehrim
adýma hem de milletim adýma sizlere teþekkür
ediyorum" dedi.
Gümüþhane Orman Ýþletme Ýl Müdürü Orhan

Kýz Çocuklarý
Günü unutulmadý
Þen de ormanlarýn bu kahramanlara emanet
edildiðini belirterek, "Bu çalýþanlarýmýzýn hepsi
ayrý bir kahraman. Muðla'da yangýn çýktýðý zaman Ankara'dan gece yarýsý bizi aradýlar. Gecenin 2'sinde bu kahraman arkadaþlarýmýzý aradý-

ðýmýzda hiçbirinden tek kelime duymadan tüm
hazýrlýklarýný yapýp yola çýktýlar. Hepsinden Allah
razý olsun. Þuan bile bir yangýn çýksa buradaki
arkadaþlarýmýzýn hepsi savaþa gider gibi koþarak gider" diye konuþtu.
(ÝHA)

TÜRKAV heyetinden Vali Çiftçi'ye ziyaret
TÜRKAV Çorum Ýl Baþkaný Ýsmail Deli,
yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Vali Mustafa Çiftçi'ye nezaket ziyaretinde bulundu.
Vali Çiftçi, ziyarette Kastamonu'da meydana gelen sel felaketindeki çalýþmalarý
hakkýnda bilgiler verdi.
Çiftçi, "Allah bir daha böyle bir acý yaþatmasýn. Devletimiz ve Türk milleti el ele verirse üstesinden gelemeyeceði bir zorluk yoktur. Devletimizin gücünü afet bölgesinde bir
daha gördük. Allah devletimize zeval vermesin. Lakin selin gücünün de sýnýrlarý yoktur. Aslýnda afet deðil, insanlarýmýzý öldüren
ihmaldir" dedi.
Baþkan Deli, önce TÜRKAV'ýn tarihçesi
hakkýnda bilgi verdikten sonra vakfýn misyonunun Türkiye Cumhuriyetini 2023'e lider ülke olarak taþýmak ve onu ilelebet payidar
kýlmak olduðunu ifade etti.
Deli, Çorum TÜRKAV'ýn bir yýllýk faaliyet-

AHL Park AVM, 11 Ekim Dünya Kýz
Çocuklarý Günü'nde tüm çocuklara pamuk þeker hediye etti.
AHL Park, her yýl 11 Ekim'de kutlanan
Dünya Kýz Çocuklarý Günü'nde alýþveriþ
merkezini ziyaret eden çocuklara pamuk
þeker daðýtarak, bugünü onlar için unutulmaz kýldý.
Pamuk þeker daðýtýmý ise, gün boyu
devam etti.
(Haber Merkezi)

leri hakkýnda bilgiler verdikten sonra, önümüzdeki yýl yapacaklarýný maddeler halinde
sundu. Deli, Bingöl Karlýova'daki bir okula
LGS hazýrlýk kitaplarý gönderileceðini, AFAD
Ýl Müdürlüðü ile görüþülüp afet yönetimi ve
arama kurtarma ile ilgili seminerler düzenleneceðini, TÜRKAV arama ve kurtarma timinin kurulabileceðini, Orta Karadeniz Ajansýndan seminerlerin alýnacaðýný, Kýzýlay'a
toplu kan baðýþýnda bulunulacaðýný, milli
kültürü gelecek kuþaklara aktarmak için
akademisyenleri Çorum'a getirileceklerini,
Güneydoðu'da bir okul seçerek ilimize davet edilip geziler düzenleneceðini, Doðu ile
Batý arasýnda köprü kurulacaðýný, bunun yanýnda geçtiðimiz yýllarda yapýlan faaliyetlerin tekrar edileceðini söyledi. Vali Çiftçi ise
faaliyetleri destekleyeceðini, yapýlan nezaket ziyaretinden dolayý memnun olduðunu
söyleyerek teþekkür etti. (Haber Merkezi)

Ceylan: Kadýnlarýmýz tarýmýn vazgeçilmezi
Çorum'da kadýnlar için teknik gezi
düzenlendi.
AK Parti MKYK Üyesi, Çorum Milletvekili ve TBMM Tarým ve Orman Komisyonu üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum'dan baþka illere teknik geziye gidecek olan kadýn çiftçileri uðurladý. Uðurlama programýna Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan ile birlikte, Çorum Ziraat Odasý
Baþkaný Mehmet Sayan, Damýzlýk Sýðýr
Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Yýlmaz Kaya
ve Çorum Arý Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Yücel Saygý da katýldý.
Kadýn çiftçilere yönelik bir proje hazýrladýklarýný belirten Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan, "Bakanlýðýmýz projemizi
destekledi. Geçen hafta 46 kadýn çiftçi-

mizi Ýstanbul, Edirne ve Çanakkale Ýllerine gönderdik. Bugün ise Ýzmir, Manisa
ve Aydýn Ýllerine uðurlayacaðýz. Bizim
amacýmýz, Ýlimizdeki kadýn kooperatiflerimizin ve çiftçilerimizin bilgi ve becerilerini artýrmak, yeni teknolojileri göstermek
ve birbiri arasýndaki kaynaþmayý artýrmaktýr. Buradaki çiftçilerimiz, Çorum Ýl
merkezi ve köylerinden tarým ve hayvancýlýkla uðraþan kadýn üreticilerimizdir" diye konuþtu.
Ceylan, "Biz hükümet olarak kadýnlarýmýzý önemsiyoruz. Güçlü þekilde kadýn
çiftçilerimizi destekliyoruz. Ýlimizde son
yýllarda kadýn kooperatifleri kuruldu.
Bunlarýn daha baþarýlý olmasýna gayret
gösteriyoruz. Burada farklý Ýlçelerimiz-

den kadýn çiftçilerimizi görüyoruz. Bu
projeler ile çiftçilerimiz yeniliklerle tanýþmýþ olacaklar ve gördükleri çalýþmalarý
Ýlimizde uygulayacaklardýr. Bu þekildeki
teknik gezileri çok faydalý buluyoruz ve
bu projelerin Ýlimizde devam etmesi için
her türlü desteði vermeye hazýrýz. Ýnþallah kadýn üreticilerimiz için çok faydalý
teknik bir gezi olur." dedi.
Ceylan, "Bu memleket hepimizin tüm
renkleriyle tüm katmanlarýyla beraber
güzel Çorumumuzda Allah bizlere huzur
içerisinde saðlýklý þekilde yaþamayý nasip eylesin. Her zaman söylediðim üzere bir günde maskelerden kurtulduðumuz günler yakýn inþallah. Allah yolunuzu açýk eylesin" dedi. (Haber Merkezi)

Sungurlu'da çiftçilere
aronia bitkisi tanýtýldý
Çorum'un Sungurlu Ýlçesinde,
ilçe halkýna aronia bitkisinin tanýtýlmasý için bir toplantý düzenlendi.
Sungurlu Ticaret Odasý salonunda düzenlenen toplantýya, Ýlçe Tarým ve Orman Müdürlüðü personeli, Ýlçe Ziraat Odasý ve Ticaret
Odasý Baþkanlýðý temsilcileri ile
çiftçiler katýldý.
Aronia bitkisinin bütün yönleri
ile tanýtýldýðý toplantýda, bu yýl ilk
defa ilçeye baðlý Derekýþla köyünde 70 dekar alana aronia bitkisinin dikileceði ifade edildi. Bitkinin

GAZETESÝ VE YAYINLARI
Abonelik ve sipariþleriniz için

www.ozdengazetesi.com.tr
0212
K.K.001

518 23 97

yetiþme sürecinin çiftçiler tarafýndan takip edilebileceði kaydedilen
toplantýda, yýlda üç defa hasat
vermesi ile zengin bir hasat oranýna sahip aronia meyvesinin lezzeti ve tadý ile bilindiði, yaþ meyve
olarak tüketilebilmesinin yaný sýra
çay ve reçelinin de yapýldýðý aktarýldý. Ayrýca aronia meyvesi, þifalý
bitkiler sýnýfýna giren bir meyve olmasý ile içeriðindeki antioksidanlar ve vitaminlerle insan saðlýðý
üzerinde de pek çok etkisinin bulunduðu anlatýldý.
(ÝHA)
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DEPLASMAN FATiHi
BAYBURT’TA
Bugüne kadar deplasmanda oynadýðý tüm maçlarý kazanan
Çorum FK, ligin iddialý ekiplerinden Bayburt Özel Ýdare Spor'a
konuk olacak. Evinde henüz yenilgi yüzü görmeyen Bayburt Özel
Ýdare Spor'a ilk maðlubiyetini tattýrmak isteyen kýrmýzý-siyahlýlar,
mutlak üç puan parolasýyla çýkacak.
TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden
Çorum FK, ligin sekizinci haftasýnda Bayburt
Özel Ýdare Spor'a konuk olacak.

Geçtiðimiz hafta sonu Sivas Belediyespor'a
kendi sahasýnda yenilen Çorum FK, zirve yarýþýna tutunmak için çözüm arýyor. Kýrmýzý-siyahlý-

Ligin sekizinci haftasý öncesi
rakibimiz Bayburt ile Çorum FK'nýn karþýlaþtýðý
maçlarýn analizini yaptýk.

BAYBURT 4 - 1 ÇORUM FK
TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup 8'inci
hafta maçýnda deplasmanda
konuk olacaðýmýz Bayburt
Özel Ýdarespor ile Çorum FK
daha önce altý kez karþýlaþtý ve
temsilcimiz sadece bir maçý
Bayburt Özel Ýdare ise dört
maçý kazanýrken bir maç ise
beraberlikle sonuçlandý.

ÇORUM FK’YE
BAÞARILAR
DÝLER...
TFF

2. LiG KIRMIZI GRUP
TAKIMLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12
13
14
15
16
17
18
19
20

SÝVAS BELEDÝYE
HEKÝMO. TRABZON
SÝLAHTAROÐLU VAN
BODRUMSPOR A.Þ.
ANKARASPOR
BAYBURT ÖZEL ÝD.
SAKARYASPOR A.Þ.
ÇORUM FK
ÝNEGÖLSPOR
SOMASPOR
AFJET AFYONSPOR
SARIYER
ETÝMESGUT BELED.
SERÝK BELEDÝYE
DÝYARBEKÝRSPOR
NÝÐDE ANADOLU FK
ADIYAMAN 1954
TURGUTLUSPOR
ERGENE VELÝMEÞE
KAHRAMANMARAÞ

O G B M A Y P
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

5
5
5
5
4
4
3
3
3
3
2
3
3
3
1
1
1
0
0
0

2
2
2
0
2
2
4
3
2
2
4
1
1
0
1
1
0
2
1
0
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0
0
2
1
1
0
1
2
2
1
3
3
4
5
5
6
5
6
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15
14
15
16
8
8
8
12
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7
5
3
7
5
3
3

1
4
6
4
5
5
2
3
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10
11
11
10
17
15
13
19
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17
17
17
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14
14
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11
10
10
10
9
4
4
3
2
1
0

HAFTANIN SONUÇLARI
ÇORUM FK-SÝVAS BELEDÝYESPOR
SÝLAHTAROÐLU VAN-SERÝK BELEDÝYE
ADIYAMAN FK-ETÝMESGUT BELEDÝYE
HEKÝMOÐLU TRABZON-ERGENE VELÝMEÞE
NÝÐDE ANADOLU FK-AFJET AFYONSPOR
BODRUMSPOR-KAHRAMANMARAÞ
SOMASPOR-TURGUTLUSPOR
SARIYER-BAYBURT ÖZEL ÝDARE
ÝNEGÖLSPOR-DÝYARBEKÝRSPOR
ANKARASPOR-SAKARYASPOR

HAFTANIN MAÇLARI
16.10.2021 CUMARTESÝ
ETÝMESGUT BELEDÝYE-SARIYER
17.10.2021 PAZAR
BAYBURT ÖZEL ÝDARE-ÇORUM FK
TURGUTLUSPOR-ANKARASPOR
SÝVAS BELEDÝYESPOR-BODRUMSPOR
ERGENE VELÝMEÞE-ÝNEGÖLSPOR
SERÝK BELEDÝYESPOR-SOMASPOR
KAHRAMANMARAÞ-SÝLAHTAROÐLU VAN
SAKARYASPOR-HEKÝMOÐLU TRABZON
AFJET AFYONSPOR-ADIYAMAN FK
DÝYARBEKÝRSPOR-NÝÐDE ANADOLU FK

: 0-2
: 2-0
: 3-0
: 3-1
: 0-0
: 4-0
: 1-1
: 3-0
: 1-0
: 1-1

lar, ligin sekizinci haftasýnda Bayburt Özel Ýdare
Spor'un konuðu oluyor. Bayburt Genç Osman
Stadyumu'na oynanacak maç Pazar günü saat
14.00'de baþlayacak.
Karþýlaþmayý Ýzmir bölgesi hakemlerinden
Fatih Tokail yönetirken yardýmcýlýklarýný Uður
Önay ve Uður Baþdaþ yapacak. Maçýn 4'üncü
hakemi ise Levent Balcý olacak.
TOKAÝL ÝKÝNCÝ KEZ
MAÇIMIZI YÖNETECEK
Pazar günü saat 14'de baþlayacak olan maçý
yönetecek olan Fatih Tokail, ikinci kez Çorum FK
maçýna çýkacak. Tokail, ilk kez Bayburt Özel Ýdare Spor'un maçýný yönetmiþ olacak. Tokail, geçen sezon Çorum'da oynanan Ýnegölspor maçýnda da düdük çalmýþ, karþýlaþmayý Çorum FK
2-0 kazanmýþtý.
KARÝYERÝNDEKÝ 28. MAÇA ÇIKACAK
Fatih Tokail kariyerindeki 28'inci maça Bayburt Özel Ýdare Spor - Çorum FK maçý ile çýkacak. Tokail'in düdük çaldýðý 27 maçýn 12'sini ev
sahibi takýmlar, 7'sini deplasman takýmlarý kazanýrken 8 karþýlaþma ise beraberlikle sonuçlandý.
Tokail yönettiði 27 maçta 131 sarý, 9 ise kýrmýzý
kartýna baþvurdu.
RAKÝBÝN KARNESÝ ÝYÝ
Öte yandan rakip Bayburt Özel Ýdare Spor,
2021-2022 sezonuna iyi baþlayan takýmlar ara-

EVÝNDE YENÝLMEZ
Ayrýca rakip Bayburt Özel Ýdare Spor, kendi
evinde henüz maç kaybetmedi. Bu sezon kendi
evinde 3 maça çýkan sarý-siyahlýlar, üç maçýn ikisinden beraberlik birinden de galibiyetle ayrýldý.
KAZANMAYA GÝDÝYORUZ
Çorum FK'nýn deplasman karnesi ise iyi durumda. Bugüne kadar ligde üç deplasman maçý
oynayan kýrmýzý-siyahlýlar, üç maçtan da galip
ayrýlmayý bildi.
Maç öncesinde rakip Bayburt Özel Ýdare
Spor, ligde 14 puanla 6. sýrada yer alýyor. Temsilcimiz Çorum FK ise ligde 12 puanla 8. sýrada.
(Abdulkadir Söylemez)

Alemlere rahmet olarak gönderilen
Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV)
cihaný þereflendirdiði

BÜTÜN MAÇLAR 3. LÝGDE OYNANDI
Ýki takým ilk olarak 2015/2016 sezonunda Çorum'da karþý karþýya gelirken 32'inci
dakika da yediðimiz golle sahadan 1-0
maðlup ayrýlmýþ son 10 dakikada ise iki
oyuncumuz kýrmýzý kartla oyundan atýlmýþtý. Aynýn sezonun 2'inci maçýnda yine rakibimize 1-0 maðlup olmuþtuk
Bir sonraki sezonda ayný grup'ta mücadele eden Çorum FK ve Bayburt Özel Ýdare maçlarý son derece çekiþmeli geçmiþ ve
ilk maçta Bayburt ile deplasmanda 2-2 berabere kalýrken 2'inci maçta ise rakibimize
1-0 yenilmiþtik.
2018-2019 Sezonunda ilk maçý Bayburt'a 2-1 kaybederken her iki takýmdan birer oyuncu kýrmýzý kart görmüþtü. Çorum
FK, Bayburt Özel Ýdarespor'a karþý ilk galibiyetini son oynadýðýmýz maçta rakibini 10 yenerek almýþtý
RAKÝBÝMÝZÝ TANIYALIM
1997 yýlýnda kurulan takým, 2010-2011
sezonu sonunda Bayburt Amatör Ligi'ni lider tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig'e
yükselebilmek için ilin ligdeki temsilcisi
Bayburt Belediyespor'la play-off maçý oynayýp 2-0 kaybeden kulüp, ertesi sezon da
Bayburt Amatör Ligi'ni lider tamamladý.
2011-2012 sezonu sonunda Bayburt
Belediyespor'la tekrar oynanan play-off
maçýndan rakibin 5 kýrmýzý kart görmesinden ötürü 3-0 hükmen galip çýkmasýndan
dolayý 2012-2013 sezonunda tarihinde ilk
kez Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etmeye baþladý.
Bölgesel Amatör Lig'in 2012-2013 sezonunda 1. Grup'u 3. sýrada tamamlayan
Bayburt Ýl Özel Ýdarespor, 2013-2014 sezonunda þampiyon olarak play-off oynamaya hak kazandý.
Play-off final maçýnda Mardinspor'u 3-0
maðlup ederek, tarihinde ilk kez 3. Lig'e
yükseldi. 2014-2015 sezonunda 3. Lig 3.
Grup'ta mücadele etti.
2018-19 3. Lig 3. grupta yer alan Bayburt Ýl Özel Ýdarespor, Özcan Kýzýltan yönetiminde çýktýðý 34 maçta 20 galibiyet, 8
beraberlik ve 6 maðlubiyet aldý.
68 puan topladýðý sezonda 32. hafta
maçýnda Karacabey Belediyespor'u 2-0
yenerek bitime 2 hafta kala Þampiyon olarak ilk kez TFF 2. Lig'e yükseldi. 2019-20
sezonu öncesi tekrar ad ve logo deðiþikliðine giden kulüp Bayburt Özel Ýdarespor
adýný aldý.
(Abdulkadir Söylemez)

sýnda. Bugüne kadar ligde yedi maç oynayan
sarý-siyahlýlar, ilk hafta sahasýnda oynadýðý Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldý. Ýkinci hafta
deplasmanda Turgutluspor'u 2-1 maðlup eden
Bayburt Özel Ýdare Spor, üçüncü hafta kendi
evinde Serik Belediyespor ile oynadýðý maçtan
2-0 galip ayrýldý. Ardýndan Kahramanmaraþspor
konuk olan sarý-siyahlýlar, bu maçtan da 1-0 galip ayrýldý. Beþinci haftada ligin iddialý ekiplerinden Sivas Belediyespor ile berabere kalan Bayburt, deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u 20 maðlup etmeyi baþardý. Sarý-siyahlýlar ilk maðlubiyetini geçtiðimiz hafta Sarýyer deplasmanýnda aldý. Bayburt, Sarýyer karþýsýnda deplasmanda 3-0'lýk aðýr bir maðlubiyet aldý.
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