Bakan Soylu, Çorum'u paylaþtý

TARAFTARA ÇAÐRI:

Ýçiþleri Bakaný Süleyman Soylu, Çorum Nüfus Müdürlüðü'nde yapýlan çalýþmalarý "Çorum ve ilçelerine, yeni
konsept Nüfus Müdürlüklerimiz yakýþtý mý, yakýþtý. Çorum'da, Ýl Nüfus
Müdürlüðümüz ile birlikte
14 ilçe Nüfus Müdürlüðümüz, yeni konseptle hizmete hazýr" ifadeleriyle
paylaþtý. 4’TE
Süleyman Soylu

TAKIMA
GÜVENÝN

Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ahmet Yýldýrým, hak etmedikleri puan kayýplarý yaþadýklarýný
belirterek, Hekimoðlu Trabzon maçýný kazanmak için sahaya çýkacaklarýný söyledi.
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75 Kuruþ

TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden
Çorum FK, son üç haftadýr karþýlaþmalardan
bir puanla ayrýlýyor. Son üç haftada toplam 6
puan kaybeden kýrmýzý-siyahlýlar, hafta sonu
Çorum FK
ligin 15. haftasý kapsamýnda Hekimoðlu Teknik
Direktörü
Trabzon'a konuk olacak. 7’DE
Ahmet Yýldýrým

‘SUYU TASARRUFLU
KULLANIN’
Öðretmenler maaþ
bordrolarýný yaktý
Eðitim-Ýþ Çorum Þubesi üyeleri 24 Kasým Öðretmenler
Günü'nde maaþ bordrolarýný yaktý. Öðretmenlerin ekonomik
þartlarýna tepki gösteren Eðitim-Ýþ Çorum Þubesi üyeleri,
KADEÞ Barýþ Meydaný'nda düzenledikleri basýn açýklamasýnýn
ardýndan maaþ bordrolarýný yaktý. 2’DE

Susuzluk tehlikesiyle karþý karþýya
kalan Çorum için
Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, vatandaþa
çaðrýda bulundu.
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. Çorum'un su sorununun çözümü için Alaca'da bulunan
Koçhisar Barajý'ndan yapýlacak olan Ýsale Hattý'na
umutlar baðlandý. Belediye
Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn
suyu tasarruflu kullanýn
çaðrýsý yaptý .
5’TE

KADIN ÞiDDETiNE
SIFIR TOLERANS!
Karayolundaki
atýklar, halký
çileden çýkartýyor

Çorum Valiliðinde gerçekleþtirilen Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Koordinasyon izleme
ve deðerlendirme toplantýsýnda tele-konferans yöntemiyle Ýçiþleri Bakaný Süleyman Soylu ve
Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Derya Yanýk ile görüþüldü. Toplantýyla ilgili Çorum Valiliði'nden yapýlan açýklama 81 ilde eþ zamanlý düzenlenen bir toplantý olduðu ifade edildi. 3’TE

Çorum'un Osmancýk ilçesinden
geçen ve her gün ortalama 10
bin aracýn geçiþ yaptýðý uluslararasý D100 karayolu, Ömer Derindere Bulvarý kenarýnda geliþigüzel atýlan çöpler tepki çekiyor.
Özellikle yolun Devlet hastanesi
karþýsýnda bulunan ve týr parký
olarak kullanýlan kýsmýndaki
cam, kaðýt, pet þiþe, ambalajlar,
poþet ve kaðýt torba gibi atýklarla
ilçe halkýnýn þikayetine neden
oluyor. 8’DE

'Kadýn, erkek omuz omuza
mücadelemizi sürdüreceðiz'
AK Parti Genel Merkezi talimatýyla 25 Kasým
Kadýna Yönelik Þiddetle Uluslararasý Mücadele
Günü kapsamýnda 81 ilde basýn açýklamasý yapýldý. Çorum'da da AK Parti Ýl Baþkanlýðýnda düzenlenen basýn toplantýsýna, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Kadýn Kollarý Baþkaný Meryem Demir ile kadýn kollarý üyeleri katýldý. 4’TE

Ýnanç Penceresinden
Sümeyra ÖZDOÐAN

TOPLUMLARI YOK EDEN "CEHALET"
- YAZISI 2’DE

TOKGÖZ: HÜKÜMET MÝLLETÝN
SIRTINA YÜK OLUYOR 2’DE

Kontrolden çýkan otomobil
tarlaya devrildi: 3 yaralý
Sungurlu-Kýrýkkale karayolunda meydana gelen kazada Sungurlu istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýkarak yol kenarýnda bulunan bordür taþlarýna çarpýp, takla atarak tarlaya devrildi. Kazada yaralananlar Çorum'da ki hastanelere kaldýrýldý.
3’TE

Alev alan kamyonu yanmaktan
itfaiye kurtardý
Sungurlu-Kýrýkkale karayolu Taþköprü Kavþaðýnda meydana gelen kazada seyir halindeki kamyon alev aldý. Yoldan geçen diðer sürücülerin durumu Sungurlu Ýtfaiye
Müdürlüðü ekiplerine bildirmesi üzerine olay
yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonu yanmaktan kurtardý. 8’DE

'SEVGÝ ÝLE ÞÝDDET
YAN YANA GELEMEZ'

2’DE

ÝSTASYONLARA
ÝSTASYONLARA
AKIN ETTiLER
ETTiLER
AKIN

Önceki gün benzine 1 lira 2 kuruþ, motorine 1 lira 6 kuruþ,
otogaza da 65 kuruþ zam yapýlacaðý haberiyle birlikte
akaryakýt istasyonlarýna akýn eden vatandaþlar, istasyonlarda uzun kuyruklar oluþturdu. 3’TE

Belediye üç arsa daha satýyor
Çorum Belediyesi, Çepni ve Gülabibey Mahallesi'nde ait
3 adet arsayý satýþa çýkardý. Basýn Ýlan Kurumu ilan portalý
ilan.gov.tr internet sitesinde yayýnlanan ilana göre; muhammen bedelleri 3 milyon 700 bin, 10 milyon 500 bin ve
11 milyon 700 bin lira deðerindeki 3 arsa açýk teklif artýrma
usulü ile satýþa sunulacak. 8’DE

OKA, ÝSTÝHDAM ÝÇÝN
NÝSGEM KURUYOR 5’TE

GÖNÜLLÜLERE 'HAYVAN
KORUMA' EÐÝTÝMÝ 6’DA

2
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Ýnanç Penceresinden

Sümeyra ÖZDOÐAN

TOPLUMLARI YOK EDEN “CEHALET”
Ulaþ Tokgöz

CHP'li Ulaþ Tokgöz, akaryakýt
zamlarýna tepki gösterdi.

'Hükümet milletin
sýrtýna yük oluyor'
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz, akaryakýta yapýlan zamlara tepki gösterdi.
Araç sahiplerinin peþ peþe gelen zamlarýn
altýnda ezildiðini belirten Tokgöz, "Benzin, motorin ve LPG fiyatlarý dolarýn fýrlamasýyla aldý baþýný gidiyor. Zam yapýlacaðýný duyan vatandaþlarýmýz ise benzin istasyonlarýnda uzun kuyruklar oluþturuyor. Yaþadýðýmýz bu çaðda bu görüntüler milletimize yakýþmýyor" dedi.
Akaryakýtýn üretimin temel girdisi olduðu için
iðneden ipliðe her ürünün fiyatýna bu zamlarýn
yansýyacaðýný dile getiren Ulaþ Tokgöz, "Bu
zamlar enflasyonu, enflasyon faizleri yükseltecek. Yüksek faiz, yatýrýmlarý düþürüp iþsizliði
daha da artýracak. Sonuçta geçim sýkýntýsýyla
boðuþan milyonlarca insanýmýzýn hayatý daha
da zorlaþacak" diye konuþtu.
Mevcut hükümetin faturayý kendisine deðil,
yine vatandaþa kestiðini ifade eden Tokgöz,
"AKP, izlediði yanlýþ politikalar nedeniyle ülkemizi karanlýðýn içerisine soktu. Tepeden týrnaða her
þeye her gün zam geliyor. Asgari ücretliye,
emekliye kaþýkla verirken kepçeyle geri alýyorlar.
Artýk AKP, Türk milletinin sýrtýna yük olmaktan
baþka bir anlam ifade etmiyor" þeklinde konuþtu.
Marketlerin yaþanan zamlar ve tedarik sýkýntýlarý nedeniyle yað, þeker ve un satýþlarýna kota getirildiðine de deðinen Tokgöz, "Birçok market söz konusu ürünlerin satýþýný kiþi baþý 1
adetle sýnýrladý. Gerekçe olarak ise tedarik sýkýntýsý yaþanan bu ürünlerden herkesin eþit þekilde yararlanmasý gösterildi. Bu kotalar derhal
kaldýrýlmalýdýr" dedi.
Türkiye'de yaþanan ekonomik durumun vatandaþý bir hayli zorladýðýný dile getiren Ulaþ
Tokgöz, "Dolardaki hýzlý yükseliþ enerjiden
akaryakýta, gýdadan giyime kadar birçok ürüne
zam olarak yansýyor. Kurun 13.50'yi görerek tarihi rekor kýrmasý, fiyatlarýn daha da yükseleceði korkusunu yaþatýyor" diye konuþtu.
Ayrýca vatandaþlarýn hastanelerden de randevu alamadýklarýna deðinen Ulaþ Tokgöz, "Yeni binalar yapabilirsiniz. Fakat yaptýðýnýz o binalar maalesef vatandaþý saðlýðýna kavuþturmuyor" ifadelerine yer verdi. Vatandaþýn artýk bunlara dayanacak gücünün kalmadýðýný kaydeden
CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz, sorunlarýn çözümünün tek adresinin sandýk olduðunu
belirterek, "Erken seçim deðil, hemen seçim"
dedi.
(Haber Merkezi)

'Sevgi ile þiddet
yan yana gelemez'
Kadýn ve Demokrasi Derneði (KADEM), '25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddete
Karþý Uluslararasý Mücadele Günü' kapsamýnda hazýrladýðý kampanyada "Sevgi
ile Þiddet Yan Yana Gelmez" mesajý verdi.
Geçtiðimiz yýllarda çeþitli kampanyalar
düzenleyerek kadýna yönelik þiddet sorununa dikkat çeken KADEM, bu kez 25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Uluslararasý Mücadele Günü dolayýsýyla hazýrladýðý
kampanyada 'Sevgi ile Þiddet Yan Yana
Gelmez" sloganýyla kamuoyuna seslendi.
KADEM'in bu yýl verdiði mesajýn amacý, özellikle son yýllarda aþk, sevgili, eþ gibi kelimeleri sýk sýk cinayet, þiddet, ölüm
gibi kelimelerle bir araya getiren hastalýklý
yaklaþýmlarýn önüne geçebilmek. Özellikle
sosyal medyada kadýn dendiðinde akla ilk
olarak cinayet kelimesinin geldiðini dile
getiren KADEM Ýl Temsilcisi Fatma Nur
Þenol, "Özellikle kadýn, aþk ve cinayet ön
plana çýkýyor. Tüm sosyal medya mecralarýnda ve reklamlarda bu þekilde paylaþýlýyor. Biz de buna dikkat çekmeye çalýþýyoruz. Kadýn deyince akla cinayet gelmemeli, bu iki kelime bir araya getirilmemeli diye
düþünüyoruz. Farkýndalýk oluþturmak için
KADEM olarak 'Sevgi ile Þiddet Yan Yana
Gelemez' mesajýný içeren bir kamu spotu
hazýrladýk. Bu kamu spotunu da bu anlamlý günde herkesle paylaþacaðýz." þeklinde konuþtu.
(Mahmut Emin Söylemez)

Fatma Nur
Þenol

Günlük hayatta çokça kullandýðýmýz "cehalet" kavramý sözlükte; bilmemek, bilgisizlik, bir
þeyden haberi olmamak manasýna gelmektedir.
Kur'an ayetlerine baktýðýmýzda "Cehalet" insanýn ilahi iradeyi anlayamamasý, Allah'ýn ayetleri olan kainat varlýklarýný Allah'ýn ayetleri olarak görememesi, bu husustaki yetersizliði, çok
açýk olan dini gerçekleri, ilahi vahyin en kolay
tarafýný bile anlayamamasý, insanýn iradesini,
hakimiyetini kaybetmesidir. Ýþte Ýnsan bu cehaleti sebebiyle þirke, küfre, nifaka ve isyana dalar. Nitekim Kur'an-ý Kerim bizlere cahillikleri
sebebiyle felakete uðrayan Hud, Nuh, Semud,
Lut (AS)'ýn kavmi gibi örnekleri anlatýr. Bu kavimlerin cehaletleri nelerdi, deðinecek olursak:
Yemen bölgesinde yaþamakta olan Ad kavmine, AllahuTeala Peygamber olarak Hud
(AS)'ý gönderdi. Kavmi, Allah'tan baþka ilahlar
edinen, suçlu ve zorba bir kavimdi. Þirk ve küfür de ýsrar eden kavme Hud (AS) mucizeler
göstermiþ ve onlarý Allah'ýn birliðine, O'na inanmaya çaðýrmýþtýr.Hud (AS)'ý yalanlamýþlar, onu
cahillik ve yalancýlýkla itham etmiþlerdi. Allah'ý
inkâr edip, Hud (AS)'ý mucizeleri ve ahireti yalanlamýþlar, Peygamberin öðütlerinden yüz çevirmiþ,þeytana uymuþlardý. Böylece kâfir, asi ve
zalim olmuþlardýr. Ancak Allah'ýn verdiði nimetlere nankörlük etmeleri ve Peygamberi yalanlamalarý, inkâr, isyan ve cehaletleri sebebiyle þiddetli bir rüzgârla helak edilmiþlerdir.

Ad Kavmininhelakýndan sonra, Hicr bölgesinde Semut kavmi yaþamýþtýr. Semud kavmi
pekçok nimete nail olmuþ, bolluk ve refah içinde yaþayýp uzun ömürlü bir hayat sürmüþlerdir.
Zamanla hak yoldan sapmýþ, þirke düþmüþlerdi. Allah Teala onlara Salih(AS)'ý peygamber
olarak gönderdi. Salih Peygamberonlarý Allah'a
imana, ibadete ve itaate çaðýrdý; mucizeler
gönderdi ve ümitler verdi. Ancak kavmi onu yalanladý. Kendilerine mucize olarak gönderilen
ve sakýn dokunmayýn denilen diþi deveyi öldürdüler. Bunun üzerine Salih (AS) ve iman edenler dýþýnda Semud Kavmi, bu azgýnlýklarý sebebiyle þiddetli bir gök gürültüsü ile helak edildiler.
Nuh (AS)'ýn kavmi de ayný þekilde geçen
haftaki yazýmda da paylaþtýðým üzere; putperest, fasýk, haddi aþan, büyüklenen, azgýnlaþmýþ kötü, zorba ve kâfir bir topluluktu. Aralarýnda 950 yýl kalan Nuh Peygambere büyük çoðunluðunun iman etmediði gibi, onu delilik, sapýklýk ve yalancýlýkla itham edip onu alaya almýþ
ve eziyet etmiþlerdi. Uzun mücadeleler sonunda kavminin putperestlikten vazgeçmediðini görünce, inanmayan azgýn ve cahil kavmini cezalandýrmasý için Allah'a dua etmiþ ve Yüce Allah'da onun duasýný kabul etmiþtir. Yüce Allah,
kavminin tufanla helak edileceðini ancak kendisinin ve inananlarýn kurtulacaðýný bildirmiþtir.
Lut (AS)' da Sodom kavmine Peygamber
olarak gönderilmiþtir. Sodom halký; hak yoldan

sapmýþ, inkâr ve isyana dalmýþ bozguncu, sýnýrý aþan, müsrif, fasit ve kötü bir kavimdi. Kadýnlarý býrakýp erkeklere yönelmiþler, homoseksüellik yapmaya baþlamýþlardý. Lut (AS) kavmini
doðru yola davet etti. Sodom halký kendilerine
yapýlan daveti kabul etmeyip, bu yasaðý ihlalden dolayý üzerlerine taþ yaðdýrýlmak suretiyle
helak edilmiþtir. Hz.Lut (AS) buyüzden toplumunu cahillikle nitelemiþtir.
Millet olarak cahilliðe saplanmanýn baþka
bir örneði de, Hz.Musa (AS)'ýn kavmi Ýsrailoðullarýdýr. Nitekim Firavunun zulmünden kaçýp kýzýl denizden geçirilen Ýsrailoðullarý, putlara tapan bir kavme rastlayýnca Musa (AS)'a: "Ey
Musa! Bu kavmin ilahlarý gibi bize de ilahlar yap
dediler. Musa (AS)'da onlara: Siz gerçekten cahil bir kavimsiniz" dedi.
Kýymetli okurlar!
Görüyoruz ki örneklerini vermeye çalýþtýðýmýz bu kavimler ve bunlarýn dýþýnda nice kavimlerin helak edilmelerinin ana sebebi; Allah'ý,
peygamberlerini ve ayetlerini inkâr, Allah'a ortak koþma, isyan, zülüm ve cehalettir. Ve yine
bizler gördük ki Allah'a itaati terk eden, iman
çerçevesine dâhil olmayan toplumlar yok olmaya mahkûmdur. Bugün toplum olarak bize düþen inanca sarýlýp, cehaleti ayaklarýmýzýn altýna
almaktýr. Ýlim ve irfanla bezenip Hakk'a ve hakikate sarýlýrsak, cehaletten sýyrýlýr ve kurtuluþa
ermiþ oluruz... Selam ve dua ile..

Öðretmenler maaþ
bordrolarýný yaktý
Eðitim-Ýþ Çorum Þubesi üyeleri
24 Kasým Öðretmenler Günü'nde
maaþ bordrolarýný yaktý. Öðretmenlerin ekonomik þartlarýna tepki gösteren Eðitim-Ýþ Çorum Þubesi üyeleri, KADEÞ Barýþ Meydaný'nda düzenledikleri basýn açýklamasýnýn ardýndan maaþ bordrolarýný yaktý.
"ÖÐRETMENLERÝN YAÞADIÐI
SORUNLARI DAHA DA
DERÝNLEÞTÝRMÝÞTÝR"
Eðitim Ýþ Çorum Þube Baþkaný
Selim Bozkurt, Türkiye'de öðretmenlerin hak ettiði ilgi ve deðeri
gördüðünü, taleplerinin karþýlandýðýný söylemenin mümkün olmadýðýný Muhalif ve örgütlü öðretmen
devletin gözünde sakýncalý görüldüðünü belirterek, " Öðretmenin mesleki ve demokratik haklarýný savunacaðý örgütlenme hakký engellenmekte, kendisini daha da yetiþtirecek ve toplumda saygýnlýðýmý sürdürecek maddi olanaklardan yoksun bira kalmaktadýr. Eðitimi bilimsel ve laik özünden koparmaya çalýþan siyasi kadrolar, eðitimi çökertirken öðretmeni de ezmektedir.
Öðretmenlerin toplumsal statüler,
ekonomik, sosyal ve özlük haklan,
AKP iktidar döneminde ciddi þekilde gerilemiþtir. Eðitim sisteminde
yaþanan köklü deðiþiklikler, 4+4+4
gerici eðitim yasasýyla Öðretim Birliði'ne vurulmuþ darbe, okul dönüþümleri, siyasi kadrolaþma, yandaþ
yönetici atama gayreti, eðitimin dini
referanslara göre þekillendirilmek
istenmesi, okullarda yaþanan þiddetin artmasý, ihraçlar ve açýða almalar, sürgünler, sözleþmeli ve gü-

vencesiz istihdam uygulamalarýyla
öðretmenlerin yaþadýðý sorunlarý
daha da derinleþtirmiþtir" dedi.
"ÖÐRETMENLERÝN SATIN
ALMA GÜCÜ DÜÞTÜ"
Ülkedeki eðitim ve bilim emekçileri, OECD ülkeleri arasýnda eko-

nomik, sosyal ve özlük haklar açýsýndan son sýralarda olduðunu, geçilen yýllar içinde eðitim ve bilim
emekçilerinin aldýklarý maaþlar rakamsal olarak artmýþ gibi görünse
de enflasyon nedeniyle insanca yaþam seviyesinden daha da uzaklaþtýðýný aktaran Selim Bozkurt, se-

çim boyunca hükümetin dilinden
düþmeyen 3600 ek gösterge konusunda da hiçbir adým atýlmadýðýný
söyledi.
Bozkurt, öðretmenlerin sözleþmeli, ücretli, kadrolu diye kategorilere ayrýlmasý, emek sömürüsünü
artýrdýðýný ifade ederek, "Modem
çaðý kölelik sistemini yaratmýþtýr.
Kadrolu öðretmen atamasýndan
vazgeçerek "doðrudan torpil" anlamýna gelen mülakata dayalý sözleþmeli öðretmen sistemini getiren Bakanlýk, öðretmen açýðý ücretli öðretmenlik ile kapatmaya çalýþmaktadýr. Atamasý yapýlmayan öðretmen
sayýsý 700 bini geçmiþken, 80 binin
üzerinde eðitim emekçisi ücretli öðretmen denen güvencesizlik altýnda
sömürülürken ücretli öðretmenlik
gibi geçici çözümlerle okullardaki
öðretmen açýðýnýn kapatýlmasý
mümkün deðildir" þeklinde konuþtu.
(Mahmut Emin Söylemez)

Sanayi esnafý Ýstanbul'da fuarý gezdi
Çorum ve Osmancýklý sanayi
esnafý, Oto Tamirciler Esnaf Odasý
öncülüðünde Ýstanbul TÜYAP Kongre Merkezi'nde düzenlenen Automechanika Fuarýný gezdi.
Sanayi esnafý, fuarda uluslararasý otomotiv, üretim, daðýtým ve tamir alanýndaki yenilikleri yakýndan
görme fýrsatý buldu.
ÇESOB Baþkaný Recep Gür tarafýndan geçtiðimiz Cumartesi akþamý Ýstanbul'a uðurlanan esnafa
Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odasý
Baþkaný Necmettin Uzun ile Osmancýk Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkan Vekili Sacit Açýk eþlik etti. Çok sayýda oda üyesinin katýldýðý fuarda sektörlerindeki sürekli
kendini yenileyen teknolojiyi yakýndan görme fýrsatý bulan sanayi esnafý, fuar gezisinin organize eden
Oda Baþkanlarý Necmettin Uzun ve
Bayram Çalýþkan'a teþekkür ettiler.
Fuarý karýþ karýþ gezen oda
üyeleri ayrýca parça ve þasi sistemleri, elektrik ve elektronik sitemler,
aksesuar&tuning, onarým-bakým,
rot-balans, servis, araç yýkama ve
yönetim konularý gibi pek çok yeni
teknoloji hakkýnda bilgiler edindiler
ve alýþveriþ yapma imkaný buldular.
Automechanika Fuarý'nýn Çorum sanayi esnafý için yeni teknolo-

jileri ve iþ alanlarýný keþfetmesi,
ufuklarýnýn geliþmesi için önemli bir
yere sahip olduðunun altýný çizen
Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, "Oda üyelerimizi imkanlarýmýz elverdiðince, sektörümüzle ilgili geliþmelerden haberdar etmek amacýyla bu tür fuarlara
katýlýmlarýný saðlýyoruz. Fuarlar bu
nedenle bizim için çok büyük önem
taþýyor" dedi.
Oto tamir sektörüne dair yeni
ürünlerin sunulduðu uluslararasý
fuarýn önemine de deðinen Uzun,
"Fuarýn uluslararasý olmasý, bize
sektörümüzün dünyadaki geliþimini
de sunmasý anlamýna geliyor. Böyle bir fuar vasýtasýyla dünyadaki geliþmelere ulaþmak ve bilgi sahibi olmak heyecan verici. Teknoloji çok
hýzlý ilerliyor. Esnafýmýz bu hýza
ayak uydurmalý. Uyduramayanlar
ise maalesef sektörden yok olup gidiyorlar" diye konuþtu. Fuar gezisine katký ve desteklerinden dolayý
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, ÇESOB Baþkaný Recep Gür
ve Osmancýk Esnaf ve Sanatkarlar
Odasý Baþkaný Bayram Çalýþkan'a
teþekkür eden Necmettin Uzun, ayrýca fuar gezilerinin önümüzdeki
yýllarda da süreceðini sözlerine ekledi.
(Haber Merkezi)
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KADIN ÞiDDETiNE
SIFIR TOLERANS!

Þahiner: Kadýna
yönelik þiddet
insanlýða ihanettir

Çorum Valiliðinde Kadýna Yönelik
Þiddetle Mücadele
Koordinasyon izleme ve deðerlendirme toplantýsý gerçekleþtirildi.
Çorum Valiliðinde yapýlan toplantýya Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ali Osman Öztürk, Ýl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Ýl Jandarma Komutaný Albay Ýlhan Uzunoðlu, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl
Müdürü Yahya Çoban ile kurul üyeleri katýldý.
Toplantýda tele-konferans yöntemiyle Ýçiþleri
Bakaný Süleyman Soylu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Derya Yanýk ile görüþüldü.
Valilikten yapýlan açýklamada, "81 ilde eþ za-

manlý düzenlenen Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Koordinasyon, Ýzleme ve Deðerlendirme
toplantýmýzý bakanlarýmýz Süleyman Soylu ve
Derya Yanýk'ýn baþkanlýðýnda gerçekleþtiriyoruz.
Alýnan kararlarýn hayýrlý olmasýný diliyorum. Kadýna yönelik þiddetle mücadelede sýfýr tolerans"
denildi.
(Mehmet Halim Coþkun)

Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir
Þahiner, 25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Günü nedeniyle bir mesaj
yayýmladý.
"Kadýna yönelik þiddet insanlýða ihanettir" diyen Baþkan Þahiner, Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini hatýrlattý. Baþkan Abdulkadir Þahiner, "Ey
Kahraman Türk kadýný, sen yerde sürüklenmeye deðil, omuzlar üzerinde göklere
yükselmeye layýksýn. Unutmayalým ki, kadýna yönelik þiddet insanlýða ihanettir. Kadýnlarýmýzýn yani geleceði þekillendiren
insanlarýn daha adil, huzurlu, güvenli ve
barýþçýl bir dünyada yaþayabilmesi ve
takvimlerimizden 25 Kasým'ý çýkarabilme
ümidiyle" dedi.
(Haber Merkezi)

ÝSTASYONLARA AKIN ETTÝLER
Çorum'da sürücüler, zam öncesi
akaryakýt istasyonlarýna akýn etti.
Geçtiðimiz Çarþamba günü
akaryakýtta LPG, benzin ve motorine zam yapýlacaðý açýklanmýþtý.
Benzine 1 lira 2 kuruþ, motorine
1 lira 6 kuruþ, otogaza da 65 kuruþ
zam yapýldý.
Yeni zamla birlikte benzin ve
motorin fiyatlarý 10 liraya dayandý.
LPG fiyatlarý ise ilk kez 8 lirayý aþtý.
Sürücüler ise zam öncesi akaryakýt istasyonlarýna akýn ederken,
istasyonlarda uzun kuyruklar oluþturdu.
(Haber Merkezi)

Eczacýlara 'hayýrlý olsun' ziyaretleri
Çorum'da görev yapan kurum müdürleri, 45.
Bölge Çorum Eczacý Odasý yönetimine hayýrlý
olsun ziyaretlerinde bulundu.
Ýl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Ticaret Ýl
Müdürü Fikret Yýldýrým ve Tülay Þahin, Anitta
Otel Genel Müdürü Seval Demirci Güccan ve
Ön Büro Müdürü Ebru Turan Avcý, Eczacýlar
Odasý Baþkaný Ecz. E. Þefkat Güler'i ziyaret et-

ti. Ziyarette hayýrlý olsun dilekleri iletildi.
Ziyaretlerde Genel Sekreter Ecz. Arif Sami
Bozdoðan, Sayman Ecz. Ali Ýskender Türkmen
ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ecz. Bilge Demir Uysal, Ecz. Seçil Ertürk de hazýr bulundu.
Ziyaretlerden duyduðu memnuniyeti dile getiren Eczacýlar Odasý Baþkaný Ecz. E. Þefkat
Güler, teþekkür etti.
(Haber Merkezi)

Kontrolden çýkan
otomobil tarlaya
devrildi: 3 yaralý
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana
gelen trafik kazasýnda 1'i aðýr 3 kiþi yaralandý.
Edinilen bilgilere göre, kaza SungurluKýrýkkale karayolunun 14. kilometresinde
meydana geldi.
Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Osman A. yönetimindeki
07 AUK 358 plakalý otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi
sonucu kontrolden çýkarak yol kenarýnda
bulunan bordür taþlarýna çarpýp, takla atarak tarlaya devrildi. Meydana gelen trafik
kazasýnda sürücü Osman A. ile otomobilde bulunan Halit M. ve Þerafettin Y. yaralandý. Yaralýlar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna
alýnýrken, durumu aðýr olan Halit M. Hitit
Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.
(ÝHA)

Þahiner,
Þahiner, Baþbuð'un
Baþbuð'un
mezarý
mezarý baþýnda
baþýnda

'Þiddete uðrayan
kadýnlarýn korunmasý
devletin sorumluluðudur'
Çorum Barosu Kadýn Hukuku Komisyonu'ndan yapýlan açýklamada, "Þiddete uðrayan kadýnlarýn korunmasý devletin sorumluluðundadýr" denildi.
Çorum Barosu Kadýn
Hukuku Komisyonu,
25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Günü nedeniyle bir
mesaj yayýmladý. Mesajda kadýna yönelik
þiddetle mücadele için çýkarýlan düzenlemelerin uygulamaya geçirilmediði, þiddete uðrayan kadýnlarýn korunmasýnýn devletin sorumluluðunda olduðu
hatýrlatýldý.
Açýklamada þöyle denildi:
"25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Uluslararasý Mücadele Günü'nde kadýnlar, dünyanýn her yerinde; yaþamýn her alanýnda karþýlaþtýklarý ayrýmcýlýða, sömürüye,
cinsiyet eþitsizliðine, ev içi þiddete, toplumsal þiddete dikkat çekerek, mücadele ve
dayanýþma ruhuyla kadýnlara yönelik þiddetin önlenmesi için etkin, sürdürülebilir
mücadele için toplumu, ilgili kurum ve kuruluþlarý görevlerini yapmaya yasalarý uygulamaya çaðýrmaktadýr.
Ülkemizde kadýnlarýn hukuki kazanýmlarýna karþý yürütülen sistematik çalýþmalar
sonucunda, kadýna yönelik þiddetin giderek
arttýðýný, en temel insan hakký olan yaþam
hakkýnýn vahþice ihlal edildiðini endiþeyle
gözlemlemekteyiz. Ýstanbul Sözleþmesinden hukuka aykýrý bir þekilde çekinilmesi,
Türk Medeni Kanunuyla ve 6284 sayýlý Yasa ve Uluslararasý sözleþmelerle güvence
altýna alýnan kadýn haklarý kazanýmlarýný
ortadan kaldýracak düzenlemelerinin yapýlacaðýnýn kamuoyunda sürekli gündemde
tutulmasý, laik ve bilimsel eðitimden uzaklaþýlmasý toplumsal cinsiyet eþitliðine aykýrý
açýklamalarýn desteklenmesi, toplumsal
cinsiyet derslerinin müfredatlardan çýkartýlmasý, kadýný özgür birey olarak görmeyip,
sadece aile içinde bir birey olarak sýnýrlandýran zihniyetin oluþmasýna yol açan politik
uygulamalar v.b gibi nedenlerle kadýnlar
daha fazla þiddete açýk hale getirilmektedir.
Kadýna yönelik her türlü þiddetin önlenmesinde yasal mevzuatýn önemini biliyoruz. Ancak bunun yanýnda mevcut yasal
düzenlemelerin ve uluslararasý mevzuatýn
eksiklik ve tutarlýlýkla uygulanmasýnýn daha
da önemli olduðunun farkýndayýz. Maalesef
ülkemizdeki yasal düzenlemeler uygulamalara yansýmamakta olup kadýna yönelik
açýklamalarýnýn kadýnlarýn yasalarla elde
ettiði kazanýmlarýn uygulanabilirliðini ortadan kaldýrmaktadýr.
Kadýna yönelik þiddetin önlenmesi devletin kadýnlarý korumaya yönelik önlemleri
ve þiddete yönelik politikalarýyla birebir ilgilidir. Erkek þiddeti, kadýn cinayetleri, kadýnýn korunmasý temel bir politika olarak ele
alýnmalýdýr. Kadýna yönelik þiddetin ortadan
kaldýrýlmasý ve þiddete uðrayan kadýnlarýn
korunmasý devletin sorumluluðundadýr.
Kadýna yönelik þiddetin önlenmesi için
yasal mevzuatýn yanýnda ,toplumsal zihniyetin deðiþtirilmesi de çok önem arz etmektedir Bu baðlamda, devletin çok yönlü
ve bütüncül politikalar üretmesi yanýnda
,bu mücadelenin toplumsal düzeyde genele yayýlarak etkin ve kararlý yürütülmesi gerekmektedir. Ancak günümüzde ülkemizde zihniyet dönüþümüne yol açacak politikalar oluþturmadýðý gibi tam tersi kadýnlarýn
insan haklarýný koruma altýna alan kanunlarý ve uluslararasý sözleþmeleri kaldýrmaya
yönelik çalýþmalara destek olunmasýnýn
ve Ýstanbul Sözleþmesinden hukuka aykýrý
olarak çekinilmesinin kadýna yönelik þiddette kadýnlarý korumasýz býraktýðýný ve kadýnlarýn yaþam hakkýnýn ihlaline yol açtýðýný görmekteyiz.
Kadýna yönelik þiddetin önlenmesi için
Türk Medeni Kanun'u, 6284 sayýlý Kanun,
Uluslararasý sözleþmelerle güvence altýna
alýnan kadýn haklarýnýn tüm kurum ve kuruluþlarla eksiksiz uygulanmasý, Aile Hukuku
ve kadýna karþý þiddet alanlarýnda uzlaþma
ve arabuluculuk uygulamalarýnýn kabul
edilmemesi, nafaka konusunda yasal bir
deðiþiklik yapýlmamasý ve Ýstanbul Sözleþmesinin yeniden yürürlüðe sokulmasý öncelikli taleplerimizdir.
Çorum Barosu ve Kadýn Hukuku Komisyonu olarak, 25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Uluslararasý Mücadele Günü'nde, her gün olduðu gibi, kadýnlarýn
Cumhuriyetimizle, Anayasa'mýz, yasalarýmýz ve Uluslararasý sözleþmelerle elde ettiði kazanýmlarý ihlal edecek veya ortadan
kaldýracak düzenleme ve deðiþikliklerin karþýsýnda olmaya devam edeceðimizi, yasalarýn eksiksiz olarak uygulanmasý konusunda
tüm kamu kurum ve kuruluþlarýnýn uygulamalarýný takip edeceðimizi, kadýna karþý þiddetin ortadan kaldýrýlmasý için mücadelemizi dayanýþma ruhuyla sürdüreceðimizi kamuoyuyla paylaþýyoruz." (Haber Merkezi)

Sungurlu Belediye Baþkaný
Abdulkadir
Þahiner,
MHP'nin kurucusu, Alparslan
Türkeþ'in kabrini ziyaret
etti. Sungurlu Belediye
ÇORUM
Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Milliyetçi Hareket ParBELEDÝYE
tisi'nin (MHP) kurucusu AlBAÞKANLIÐINDAN
parslan Türkeþ'in doðum
günü nedeniyle kabrini zi30.11.2021 Tarihinde saat 15.00'da yapýlmasý
yaret etti. Kabri baþýnda
planlanan Kuruçay Mahallesinde bulunan 14 adet
dua eden Baþkan Þahiarsa satýþý ihalesi, þartname ve eklerinde teknik
ner, "Doðum günün kutlu
bir düzenleme yapýlmasý nedeniyle ileri bir tarihte
olsun Baþbuðum" notuyla
yapýlmak üzere iþin ihalesi iptal edilmiþtir.
bir fotoðraf paylaþtý.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1500300
(Haber Merkezi)
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Bakan Soylu,
Çorum'u paylaþtý
Ýçiþleri Bakaný Süleyman Soylu,
Çorum Nüfus Müdürlüðü'nde yapýlan çalýþmalarý paylaþtý.
Sosyal medya hesabýndan bir
paylaþým yapan Ýçiþleri Bakaný Süleyman Soylu, Çorum ve ilçelerine,
yeni konsept Nüfus Müdürlükleri-

miz yakýþtý mý, yakýþtý. Çorum'da, Ýl
Nüfus Müdürlüðümüz ile birlikte 14
ilçe Nüfus Müdürlüðümüz, yeni
konseptle hizmete hazýr. Nüfus ve
Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü
Hayatýmýzýn her anýnda" dedi.
(Haber Merkezi)

Süleyman Soylu

‘Kadýn, erkek omuz omuza
mücadelemizi sürdüreceðiz'
AK Parti Kadýn Kollarý
Çorum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan 25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddetle Uluslararasý Mücadele Günü nedeniyle bir
basýn toplantýsý düzenlendi.
AK Parti Genel Merkezi
talimatýyla 25 Kasým Kadýna
Yönelik Þiddetle Uluslararasý
Mücadele Günü kapsamýnda
81 ilde basýn açýklamasý yapýldý. Çorum'da da AK Parti Ýl
Baþkanlýðýnda düzenlenen
basýn toplantýsýna, AK Parti Ýl
Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý,
Kadýn Kollarý Baþkaný Meryem Demir ile kadýn kollarý
üyeleri katýldý.
Toplantýda bir konuþma
yapan AK Parti Çorum Kadýn
Kollarý Baþkaný Meryem Demir, 2002'den bugüne kadýna
yönelik þiddetle mücadele ettiklerini belirtti. Demir, "Kadýna yönelik þiddet, yalnýzca
kadýn olduklarý için uygulanan veya kadýnlarý etkileyen,
kadýnýn insan haklarý ihlaline
yol açan her türlü tutum ve
davranýþtýr. Kadýna yönelik
þiddet sadece ülkemizde deðil maalesef tüm dünyada bir
sorundur. AK Parti olarak, kurulduðumuz ilk günden itibaren kadýna yönelik þiddetle
mücadelede reform niteliðinde adýmlar attýk. 2002 yýlýnda
yola çýkarken kýlavuz edindiðimiz seçim beyannamemizden itibaren, kadýna yönelik
þiddetle mücadelede kararlýlýðýmýzý ifade ettik" dedi.
"TOPYEKÜN MÜCADELE
KARARLILIÐIMIZ ARTARAK
DEVAM EDÝYOR"
Yapýlan çalýþmalarla kadý-

Ahlatcý’dan
anlamlý ziyaret
na yönelik þiddetle mücadele
ettiklerini kaydeden Demir,
"2004 yýlýnda Anayasa'da
pozitif ayrýmcýlýk ilkesini düzenledik. 2005 yýlýnda Türk
Ceza Kanununda yaptýðýmýz
deðiþiklik ile 'töre nedeniyle'
ifadesini ekleyerek, Töre Cinayetleri faillerine en yüksek
cezalarý getirdik. Medenî Kanun, Ýþ Kanunu'nda yaptýðýmýz düzenlemelerle kadýný
güçlendiren politikalar ve uygulamalarla yolumuza devam ettik. 81 ilde ÞÖNÝM'leri
kurduk. KADES, elektronik
kelepçe, ALO 183 çaðrý hattý,
bakanlýklar arasý koordinasyonun güçlendirilmesi, eðitimler, eylem planlarý ile topyekûn mücadele kararlýlýðýmýz artarak devam ediyor.
Bizim medeniyetimiz; kadýn,
erkek, çocuk, her bir insana
ve tüm yaratýlmýþlara muhabbeti, sevgiyi esas alan bir
medeniyettir. Biz, þiddet kimden gelirse gelsin, kime karþý
yapýlýrsa yapýlsýn, fiziksel,
psikolojik her türlüsüyle mü-

cadelede kararlýyýz. Genel
Baþkanýmýz, Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn ve kýymetli hanýmefendinin de önemle vurguladýklarý gibi 'kadýna þiddet, insanlýða ihanettir.' AK Parti
teþkilatlarý olarak, her adýmýmýzda bu bilinçle hareket
ediyor, her fýrsatta dile getiriyoruz. Tek bir kadýna yönelik
þiddete daha tahammülümüz
yok. Sadece ev içi deðil, baþta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadýnlara ve
çocuklara yaptýðý her türlü
þiddetle kararlýlýkla mücadele edeceðiz. Var olan çözüm
önerilerimize yenilerini ekleyerek, canla baþla çalýþmaya
devam edeceðiz. Toplumumuzu derinden etkileyen þiddet konusunun temeline inildiðinde, çözümün topyekûn
mücadele ile saðlanacaðýna
inanýyoruz. Öyle ki, kadýna
yönelik þiddet konusu, üzerinden siyaset yapýlmayacak
kadar hassas ve insani bir
konudur. Yakýn zamanda,

Sayýn Cumhurbaþkanýmýz,
Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planý'nýn dördüncüsünü açýkladý. Ardýndan boþanmýþ eþe
karþý iþlenen þiddet suçuna
da, aðýrlaþtýrýcý hükümler getirilmesi dördüncü Yargý Paketinde düzenlendi. Attýðýmýz
tüm bu adýmlar, kadýna yönelik þiddet konusundaki kararlýlýðýmýzýn en iyi göstergesidir" ifadelerini kullandý.
AK Parti Çorum Kadýn
Kollarý Baþkaný Meryem Demir, açýklamasýný þöyle sürdürdü:
"25 Kasým Dünya Kadýna
Yönelik Þiddetle Uluslararasý
Mücadele Günü'nde bir kez
daha tüm gücümüzle haykýrýyoruz ki; þiddet uygulayana,
þiddete taraf olana, þiddet
üzerinden siyaset yapana,
mobbing ve sözlü þiddet uygulayana, þiddeti olumlayan
zihniyete karþý kadýn-erkek
omuz omuza mücadelemizi
sürdüreceðiz."
(Mahmut Emin Söylemez)

AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf
Ahlatcý, 24 Kasým Öðretmenler
Günü nedeniyle anlamlý ziyaretlerde bulundu.
24 Kasým Öðretmenler Günü'nü unutmayan Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, ilk olarak Milli Eðitim
Müdürü Abdullah Kodek'i ziyaret
ederek, il müdürü Kodek nezdinde tüm öðretmenlerin gününü
tebrik etti. Ahlatcý, daha sonra
ise, 2005 yýlýnda Þýrnak Cizre'de
Þehit olan Astsubay Altan Arslan'ýn öðretmen eþi Hülya Arslan'ýn evine ziyarette bulundu.
Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Kadriye Taþdemir, ve Ýlaydanur Bo-

dur ve Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný
Meryem Demir ile birlikte þehit
eþi Öðretmen Hülya Arslan'ýn
evine giden Ýl Baþkaný Ahlatcý,
þehit eþinin öðretmenler gününü
kutladý. Duygusal anlarýn da yaþandýðý ziyarette duyduðunu
memnuniyeti dile getiren þehit
eþi Öðretmen Hülya Arslan, Ýl
Baþkaný Ahlatcý'ya teþekkür etti.
Ahlatcý, daha sonra da 2016
yýlýnda Mardin Derikte Þehit olan
Uzman Çavuþ Oðuz Emre Erkoç'un Öðretmen eþi Gülay Erkoç'u evine ziyaret ederek, öðretmenler gününü kutlayýp moral
verdi.
(Haber Merkezi)

'Ýstanbul Sözleþmesi'nden vazgeçmiyoruz'
Devlet Bahçeli

Bahçeli: Hükümetin
izlediði ekonomi
politikasý doðrudur
MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin faiz kamburundan kurtulmasý gerektiðini belirterek, "Bize göre hükümetin izlediði ekonomi
politikasý doðrudur" dedi. Mhp lideri Devlet
Bahçeli, partisinin grup toplantýsýnda dikkat
çeken açýklamalarda bulundu. Merkez Bankasý'nýn faiz indirim kararlarýný yerinde bulan
Bahçeli, Türkiye'nin faiz kamburundan kurtulmasý gerektiðini belirtip hükümetin ekonomi
politikasýný desteklediklerini söyledi.
"YA KABULLENECEÐÝZ
YA DA MÜCADELE EDECEÐÝZ"
Bahçeli, "Yüksek enflasyon faiz kur çaprazý sürekli karþýmýza çýkmaktadýr. Yüksek
faiz üretim politikasýný kýsýtlamaktadýr. Türkiye bir karar vermek durumu ile karþý karþýyadýr. Ya döngüyü kabulleneceðiz ya da yüksek
faiz mücadele edeceðiz." dedi.
"YAPISAL ADIMLARIN ATILMASI
ÞART KOÞULMUÞTUR"
Adým atýlmasýnýn þart olduðunu belirten
Bahçeli, "Bize göre baþka bir alternatif kalmamýþtýr. Yapýsal adýmlarýn atýlmasý þart koþulmuþtur. Türkiye bir bedel ödeyecekse üretim yapýsýný deðiþtirmek için yapacaktýr." ifadelerini kullandý.
"HÜKÜMETÝN EKONOMÝ
POLÝTÝKASI DOÐRUDUR"
Hükümetin ekonomi politikasýný doðru
bulduklarýný belirten Bahçeli, "Türkiye faiz
kamburundan kurtulmalýdýr, uzun vadede faiz üretime zarar vermektedir. Faiz geleceðimizden çalmaktýr. Bize göre hükümetin izlediði ekonomi politikasý doðrudur." açýklamasýný yaptý.
(Haber Merkezi)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadýn Kollarý
Baþkaný Kamile Anar, 25 Kasým Kadýna Yönelik
Þiddete Karþý Uluslararasý Þiddete Karþý Mücadele Günü kapsamýnda bir açýklama yayýmladý.
CHP Kadýn Kollarý Baþkaný Kamile Anar, Ýstanbul Sözleþmesi'nin önemine dikkat çekerek,
þunlarý söyledi:
"25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddete Karþý
Uluslararasý Mücadele Günü, gücünü üç kýz kardeþin bir diktatöre karþý verdiði onurlu mücadeleden alýyor. Eðer Ýstanbul Sözleþmesi yürürlükte
olsaydý ve uygulansaydý; þiddet uygulayan birçok
fail caydýrýcý cezalar alacaktý. Ýmza tarihinden bu
yana öldürülen binlerce kadýn bugün hayatta olacaktý, katiller "yatarým üç beþ ay, çýkarým" rahatlýðýyla hareket etmeyecekti. Çocuða yönelik cinsel
istismarda bulunanlar, delil yetersizliði gerekçesi
ile tahliye edilmeyecekti. Süreli nafaka ve aile hukukunda arabuluculuk gibi konular tartýþmaya bile açýlmayacaktý. Sözleþme her gün aþýndýrýlmaya çalýþýlan haklarýmýza koruyucu kalkan olacaktý. Bu süreçte, hakkýnda uzaklaþtýrma kararý bulunan birçok erkek, kýz kardeþlerimizi hayattan
kopardý. Nermin U. dört yýl önce boþandýðý Mahir
A.'ye yönelik "beni öldürecek" diyerek koruma
kararý istediði karakoldan dönerken, sokakta ayný erkek tarafýndan öldürüldü.
Sivas'ta yaþayan 8 çocuk annesi 60 yaþýndaki Mevlüde Parlak, yemek yapmadýðý bahanesiyle evli olduðu Rahmi Parlak tarafýndan öldürüldü.
Ýstanbul'da yaþayan 32 yaþýnda 2 çocuk annesi Ulviye Avað, ikinci eþ olma teklifini reddettiði bahanesiyle Mehmet Demir tarafýndan öldürüldü.
56 yaþýndaki Behiye Çakýr boþanma aþamasýnda olduðu Ali Çakýr tarafýndan "500 TL nafaka
istediði" bahanesiyle öldürüldü. TRT sanatçýsý
Hatice Kaçmaz'ý 15 býçak darbesiyle katleden
Orhan Munis'e "aþýrý sevgi"den öldürdüðü gerekçesiyle "tutku indirimi" uygulandý.
Katiller, cinayeti iþlemeden önce nasýl ceza
indirimi alacaklarýna iliþkin internet aramasý yaptýlar. Yargýlanýrken bahanelerin arkasýna sýðýndýlar. Önceki yargý kararlarýndan cesaret aldýlar!
Bu ölümlerin ve þiddetin sebebi uygulanan
politikalar deðilmiþ gibi, AKP Sözcüsü Ömer Çelik çýkmýþ "Toplumsal olarak kadýn cinayetlerine
karþý seferber olmamýzýn vakti gelmiþtir ve dahi
geçmektedir" diyor. Günaydýn! Sanki 19 yýldýr iktidarda olan onlar deðil. AKP iktidarýnda kadýna
yönelik ekonomik þiddet de arttý; çalýþabilir nüfus-

AÝLE DESTEKLERÝ SÝGORTASINI
HAYATA GEÇÝRECEÐÝZ
1971 yýlýndan beri yasalaþtýrýlmayan Aile
Destekleri Sigortasý ile ev kadýnlarýnýn sosyal güvence meselesini çözeceðiz. Hane geliri asgari
ücretin altýnda olan aileler için Aile Destekleri Sigortasý'ndan mali destek saðlayacaðýz. Bu destekleri, hanedeki kadýn adýna bankada açýlan hesaba yatýracaðýz.

Kamile Anar

taki her 3 kadýndan ikisi iþsiz. Her iki kadýndan biri kayýt dýþý çalýþýyor. Kadýnlar eþit iþe eþit ücret
almýyor. Bizlere, ne giyeceðimizden, kaç çocuk
doðuracaðýmýza kadar dayatýlan bir hayat reva
görüldü.
Bizler, AKP'nin kadýn cinayetlerini "fýtrat" ve
"kader" söylemine mahkum ettiðinizi unutmuyoruz.
Genel Baþkanýmýz Sayýn Kemal Kýlýçdaroðlu,
iktidara geldiðimizdeki yol haritamýzý "Altý Ayda
Altý Kolaylýk" baþlýðýyla açýkladý.
KADINA YÖNELÝK
ÞÝDDETLE MÜCADELEMÝZ
DERHAL BAÞLAYACAK
Kadýna þiddet davalarý için Özel Yetkili Mahkemeler ve Yargýtay'da ayrý bir ceza dairesi kuracaðýz. Hâkim ve savcýlar ile tüm adli makam çalýþanlarý kadýna þiddet konusunda özel eðitim
alacak. Her polis karakolunda içinde en az bir kadýn polisin yer aldýðý ev içi þiddet konusunda eðitim almýþ ekipler oluþturacaðýz. Þiddet bildiriminin aile hekimleri tarafýndan da yapýlmasý için,
polis ve aile hekimi arasýnda bir iletiþim kanalý
oluþturacaðýz. Kadýnlara þiddet uygulayanlarýn
iyi hal indiriminden yararlanmasýna izin vermeyeceðiz. Ýþ yerinde veya evde, her nerede olursa olsun kadýna yönelik psikolojik ve ekonomik þiddet
ile ayrýmcýlýk da fiziki þiddetle ayný kapsama alýnarak suç sayýlacak. Ýktidarýmýzda kadýnlar, adaleti ve güvenliði sosyal medyada aramak zorunda kalmayacak.

KADIN ÝSTÝHDAMINI ARTTIRACAÐIZ
Ev kadýnlarýna iþ, eve aþ saðlayacaðýz. Çalýþmak isteyen ev kadýnlarýna destek olacaðýz. KOBÝ'ler aracýlýðýyla yarý zamanlý kadýn istihdamýný
arttýracaðýz. Ev kadýnlarýna istihdam saðlayan
KOBÝ'lere, Aile Destekleri Sigortasý kapsamýnda
maaþ ve vergi desteði vereceðiz. Ev kadýnlarýnýn
devlet memuriyetine alýnmasýný teþvik edeceðiz.
Kamudaki yönetim kademeleri için en az yüzde 35
kadýn kotasý uygulayacaðýz. Yönetim kademelerinde yüzde 35 veya üzerinde kadýn çalýþaný olan
özel sektör þirketlerine, vergi teþviki vereceðiz.
BOÞANAN KADINLAR ÝÇÝN
YENÝ BAÞLANGIÇLAR FONU
OLUÞTURACAÐIZ
Eþinden boþanan kadýnlara, Aile Destekleri
Sigortasý kapsamýnda kuracaðýmýz Yeni Baþlangýçlar Fonu ile taþýnma ve ev kurma desteði vereceðiz. Kadýn çalýþmýyorsa, istihdama katýlmalarý için belediyeler tarafýndan eðitim ve iþ bulma
desteði vereceðiz. Ýktidarýmýzda kadýnlar kimseye muhtaç olmadan hayatlarýný sürdürecekler.
DOÐUM ÝZNÝ UYGULAMASINI
GELÝÞTÝRECEÐÝZ
Doðum iznine ayrýlmýþ ve kanuni süre içinde
iþine dönememiþ veya iþinden ayrýlmak zorunda
kalmýþ kadýnlar, yeniden iþ hayatýna dönmek istediklerinde pozitif ayrýmcýlýk uygulamalarýndan
yararlanacaklar.
GÜÇLÜ BÝR KADIN SAÐLIÐI
PROGRAMINI BAÞLATACAÐIZ
Kadýnlarýn saðlýk, bakým ve hijyen konusundaki en büyük güvencesi devlet olacak. Ergenlik
çaðýna giren kýz çocuklarýnýn saðlýk harcamalarý
ücretsiz olacak. Rahim kanserini önleyen HPV
aþýsý da dahil olmak üzere tüm önleyici saðlýk
harcamalarý devlet tarafýndan ücretsiz olarak karþýlanacak."
(Haber Merkezi)
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17 depo ile
114 eczanenin
stok kayýtlarý
uyumsuz çýktý
Saðlýk Bakanlýðý, döviz kurundaki yükseliþ nedeniyle bazý ilaçlara eriþilemediði
iddialarýna iliþkin 57 ecza deposunda denetleme gerçekleþtirdi. 17 depo ile 114 eczanenin stok kayýtlarýnda uyumsuzluk tespit edildi. Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve
Týbbi Cihaz Kurumu (TÝTCK) ve Ýl Saðlýk
Müdürlükleri, döviz kurundaki yükseliþ nedeniyle bazý ilaçlara eriþilemediði iddialarý
üzerine sýklaþtýrdýðý denetimlerini aralýksýz
sürdürüyor.
17 ECZA DEPOSU ÝLE 114 ECZANENÝN STOK KAYITLARI UYUMSUZ
Yapýlan açýklamada, "17 ecza deposu
ile 144 eczanenin stok kayýtlarýnda uyumsuzluk tespit edildi. Yapýlan denetimlerde
uygunsuzluk tespit edilen ecza depolarý ve
eczaneler hakkýnda idari iþlem baþlatýldý."
denildi.
BAKAN KOCA, "DENETÝMLERÝ
YOÐUNLAÞTIRDIK" DEMÝÞTÝ
Eczanelerde yaþanan ilaç temin sorununa iliþkin de deðerlendirmelerde bulunan Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca, "Her yýl
yaþanýr, 15 Þubat'ta fiyat deðiþikliði yapýlýyor. Bir önceki yýlýn döviz kuru güncellemesi 15 Þubat'ta uygulanýr. Her 15 Þubat öncesi bu konular gündem yapýlýr. Biz bakanlýk olarak eczaneler, depo, üretici dahil olmak üzere ilaç takip sistemimiz var. Her
basamaðýný yakýn takip ediyoruz. Þu anda
ciddi sorun yok. Yer yer sahada sorun var,
yakýn takipteyiz. Denetimi yoðunlaþtýrdýk"
demiþti. Bakanlýk'tan yapýlan açýklama þu
þekilde:
"Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve Týbbi
Cihaz Kurumu (TÝTCK) ve Ýl Saðlýk Müdürlükleri, döviz kurundaki yükseliþ nedeniyle
bazý ilaçlara eriþilemediði iddialarý üzerine
sýklaþtýrdýðý denetimlerini aralýksýz sürdürüyor. Bugüne kadar yapýlan denetimlerde
17 ecza deposu ile 144 eczanenin stok kayýtlarýnda uyumsuzluk tespit edildi.
"AYKIRILIK TESPÝT EDÝLENE
ÝDARÝ YAPTIRIM UYGULANIYOR"
Denetimler; ecza depolarý, ilaç üretim
tesisleri ve eczaneler olmak üzere üç alanda; yaklaþýk 200 kiþilik ekiple yürütülüyor.
Denetimlerde öncelikle; ilaç üretim tesisleri, ecza depolarý ve eczanelerin fiziki stoklarý ile kayýtlarýnýn uyumlu olup olmadýðý
kontrol ediliyor. Herhangi bir aykýrýlýk tespit
edilmesi halinde ilgili firmalara mevzuat
kapsamýnda idari yaptýrým uygulanýyor.
(Haber Merkezi)

‘SUYU TASARRUFLU
KULLANIN' UYARISI!
Susuzluk tehlikesiyle karþý karþýya kalan Çorum için Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, vatandaþa çaðrýda bulundu.
Çorum Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, içme suyunda
yaþanan sýkýntýya dikkat çekerek
sularýn israf edilmemesi çaðrýsýnda
bulundu.
EN AZ
YAÐIÞ
ALAN
ÝLLER
ARASINDA
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.
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.

ÇÖZÜM KOÇHÝSAR AMA…
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
az bir mesafenin kaldýðý belirtilirken, projenin bu ay içerisinde tamamlanmasý hedefleniyor.

BARAJLARI ÝNCELEDÝ
Barajlarda incelemelerde bulunan Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, konuyla ilgili bir açýklama yayýmladý.
"ÝÇME SUYUNU
ÝSRAF ETMEYELÝM"
Çorum halkýna su sýkýntýsý yaþatmamak için gece gündüz deme-

den çalýþtýklarýnýn altýný çizen Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, "Hemþehrilerimiz için temiz,
kaliteli ve hiç kesintisiz içmesuyu
temin ediyoruz. Ýçme suyunu israf
etmeyelim. Sularýmýz damlaya
damlaya yok olmasýn. Suyumuzu
tasarruflu kullanalým. Ýhtiyacýmýz
kadar tüketelim" diye konuþtu.
(Mahmut Emin Söylemez)

OKA, istihdam için

NiSGEM kuruyor
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý
(OKA), iþgücüne nitelikli eleman saðlamaya yardýmcý olacak Nitelikli Ýstihdamý Geliþtirme Merkezi (NÝSGEM)
kuruluyor.
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý
(OKA) Yönetim Kurulu Kasým Ayý Toplantýsý Canik Balýkçý Barýnaðý'nda Yönetim Kurulu Baþkaný Samsun Valisi
Doç. Dr. Zülkif Daðlý baþkanlýðýnda
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcý ve Amasya Valisi
Mustafa Masatlý'nýn katýlýmý ile yapýldý.
Doç. Dr. Zülkif Daðlý, toplantý öncesi
açýklamalarda bulundu.
"4 ÝLÝMÝZ ARASINDA GÜZEL BÝR
SÝNERJÝ OLUÞTURUYORUZ"
Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya
arasýnda güzel bir sinerji oluþturduklarýnýn altýný çizen Zülkif Daðlý, "4 ilimizle birlikte baðlantýlý olarak ihtiyaçlar
neyse onlara yönelik çalýþýyoruz. Geçen yýl OSB'lerin altyapý iþleri önemliydi bölgemiz açýsýndan. Bunlara destek
saðlandý ve hýzlý bir þekilde devam
ediyor. Yine Samsun'a özgü CMDP
projelerimiz var. 4 ilimizi kapsayan
SOGEP projelerimiz var. Bunlar da
devam ediyor. Bu iþlerin takibini bizzat
yapýyoruz. Artan fiyatlar ve buna benzer konulardan dolayý projeler takip
edilmediði zaman sýkýntýlara girebiliyor. Eþ finansmanlarý kamu kurumlarýmýz arttýrmak zorunda kalabiliyorlar.
Bu manada seri ve zamanýnda bitirtmek üzere projeleri hýzlý bitirmenin
önemi bir kez daha ortaya çýktý. 4 ilimiz arasýnda güzel bir sinerji oluþturuyoruz. Hem Samsun hem Tokat hem
Çorum hem de Amasya ilimiz için inþallah bunlar hayýrlara vesile olacaktýr.
Ýlkadým þehrimize ve Samsun'umuza
hayýrlý olsun. Toplantýmýza gelenlere
þükranlarýmý sunuyorum" dedi.

"NÝSGEM ÝLE ÝÞGÜCÜNE
GÜZEL BÝR KATKIMIZ OLACAK"
Ýmzasý atýlan NÝSGEM hakkýnda
da bilgi veren Daðlý, "Nitelikli Ýstihdamý
Geliþtirme Merkezi kurulumu ile ilgili
projemiz vardý. Bu önceden uyguladýðýmýz bir projeydi. Hem Sanayi ve
Teknoloji Bakaný Mustafa Varank hem
de Milli Eðitim Bakaný Mahmut Özer'in
bakan yardýmcýlýðýndan beri takip ettiði bir projeydi. Mesleki eðitimin önemini biliyoruz. Olmazsa olmaz. Son zamanlarda bu konu hem sanayi hem
de küçük esnaf açýsýndan tamamen
sýkýþmýþ durumda. Bu manada NÝSGEM için geçen yýl müracaatýmýzý
yapmýþtýk. Samsun Ticaret ve Sanayi
Odasý, 2 tane OSB'miz, OMÜ, SAMÜ,
Samsun Milli Eðitim Müdürlüðü, Samsun Büyükþehir Belediyesi gibi tüm
kurumlarýmýzý kapsayan bir proje olmasý itibarýyla son derece önemli. Burada hem mesleki eðitim merkezi

oluþturuyoruz hem de mesleki yeterlilik belgesi akredite olmak suretiyle
mesleki yeterlilik belgesini de vereceðiz. Bu belgeyi metal, gýda, kaynak ve
mobilya gibi yaklaþýk 80 sektörde lisanslamayý yapmýþ olacaðýz. Bu manada iþgücüne güzel bir katkýmýz olacak. Bu, yönetim kurulumuz ve bakanlýðýmýzdan da geçti. Projenin imzasýný
da bugün atýyoruz. Hayýrlý olsun" diye
konuþtu.
NÝTELÝKLÝ ÝSTÝHDAM VE
STRATEJÝ GELÝÞTÝRME
MERKEZÝ PROJESÝ
Proje, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafýndan akredite edilmiþ Samsun'da
Nitelikli Ýstihdam ve Strateji Geliþtirme
Merkezi'nin kurulmasý ve tehlikeli ve
çok tehlikeli meslek gruplarýnda çalýþanlar, iþbaþý eðitim çalýþanlarý ve iþ
arayanlarýn, ayrýca özel gereksinimli
bireylerin (otizm, zihinsel engelli gibi)

mesleki yeterliliklerinin belgelendirilmesi ve eðitimler yoluyla istihdam edilebilirliklerinin artýrýlmasýna yönelik
olacak. Projede mesleki eðitimde performans ve kalite ölçütleri geliþtirilerek
mesleki eðitimin güçlendirilmesi ve
mesleki yeterliliklerin belgelendirilmesine yönelik Samsun Þehit Ýlhan Hamlý Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bulunan aðaç iþleri-mobilya,
makine-metal, otomotiv uygulamalý
eðitim atölyelerinin iyileþtirilmesi ve
yeni makine parký oluþturulmasý saðlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý koordinasyonunda ajans tarafýndan
yürütülen 2021 yýlý Cazibe Merkezlerini Destekleme Programý kapsamýnda
Samsun Valiliði'nin uygulayacaðý projenin toplam bütçesi 8 milyon TL. Bunun yüzde 80'i CMDP kapsamýnda hi-

be olarak saðlanacak. 18 ay süreli
projenin 2022 yýlýndan itibaren eðitim
ve belgelendirme hizmetlerini vermeye baþlamasý hedefleniyor.
Baþvuru sahibinin Samsun Valiliði
olduðu projenin ortaklarý Ondokuz
Mayýs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Samsun Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü,
Samsun Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü, Samsun Þehit Ýlhan Hamlý
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,
Samsun Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü, Samsun Ticaret ve Sanayi
Odasý. Projenin toplam bütçesi 8 milyon bin 367 TL. Eþ finasman ise 1 milyon 600 bin 273 TL. Projeye CMDP
katkýsý 6 milyon 401 bin 93 TL.
Proje uygulama süresi 18 ay olurken, yatýrýmýn ölçeði (Kapasite) makine-teçhizat-ekipman-malzeme-yazýlým-donaným alýmý bileþeni olacak.
Mesleki yeterlilik sýnavlarýnýn gerçekleþeceði sýnýf (derslik) sayýsý 5 olacak.
Geliþtirilecek mesleki atölye sayýsý 4
(2'si laboratuvar niteliðinde ). Kurulacak bilgisayar laboratuvar sayýsý ise 2
olacak. Tefriþatý yapýlacak ofis (idari
büro) sayýsý 3 olurken, tefriþatý yapýlacak toplantý salonu sayýsý da 1 olacak.
Eðitim hizmetleri bileþeni kapsamýnda
merkezde verilen eðitici eðitimler yýlda
8 adet olacak. Belgelendirme merkezi
aracýlýðýyla verilen belge sayýsý yýlda
2bin 500. Çalýþanlara yönelik verilen
mesleki eðitim sayýsý yýlda 8 adet ve
yýlda 300 kiþi olacak. Uluslararasý
mesleki yeterlilik belgesine sahip kiþi
sayýsý yýlda 500 kiþi, Europass geçerliliði olan belge/sertifika sahibi kiþi sayýsý yýlda 500 kiþi olurken ulusal mesleki yeterlilik belgesine sahip kiþi sayýsý da yýlda bin 500 kiþi olacak. (ÝHA)
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Babasýna verdiði sözü tuttu
Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürü merhum
Ahmet Özdemir'in kýzý Müberra Feyza Özçalýk
babasýna verdiði sözü tutarak öðretmen oldu.
24 Kasým Öðretmenler Günü nedeniyle
Sungurlu Fen Lisesi'nde bir program düzenlendi. Düzenlenen törene, Sungurlu Ýlçe Milli
Eðitim Müdürü merhum Ahmet Özdemir'in kýzý Müberra Feyza Özçalýk'ýn konuþmasý damga vurdu. Genç Öðretmenler adýna konuþma
yapan Özçalýk, "Burada sizlerle birlikte olmaktan onur ve þeref duyuyorum. Hem ilkokul, hem de lisedeki Öðretmenlerimin huzurunda konuþmaktan çok mutluluk duydum.
Beni Öðretmenlik mesleðine teþvik eden,
Sungurlu ilçe Milli Eðitim Müdürü iken vefat
eden babam Ahmet Özdemir'e teþekkürlerimi
bir borç bilirim. Babama vermiþ olduðum sözü yerine getirmenin haklý gururunu yaþýyorum" ifadelerini kullandý.
(ÝHA)

Merhum Ahmet Özdemir

TAMAMEN DOÐAL
ÝÇECEKLE BÖBREK
SAÐLIÐINIZI GELÝÞTÝRÝN

Müberra Feyza Özçalýk

Öztürk, makine sektörü
temsilcileriyle buluþtu
Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ali Osman Öztürk,
TSO'da makine sektöründe faaliyet gösteren firmalarla bir araya geldi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk,
Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve maki-

ne sektöründe faaliyet gösteren
firmalarla bir araya geldi. Görüþme Hitit Üniversitesi'nde gerçekleþtirilen görüþmede makine
sektörü ele alýndý.
TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve Çorum'da makine sektöründe faaliyet gösteren firma-

larýn yöneticileriyle bir araya geldiklerini belirten Rektör Öztürk,
görüþmede ihtisaslaþma süreci,
üniversite-sanayi iþbirliði ve hedefler baþta olmak üzere pek
çok konuda verimli bir görüþme
gerçekleþtirdiklerini açýkladý.
(Haber Merkezi)

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

06:03
07:32
12:32
15:01
17:23
18:47

TARiHTE BUGÜN
1923- Posta Kanunu kabul edildi.
1926- Türkiye'nin ilk þeker fabrikasý, Alpullu'da faaliyete geçti.
1934- Lakap ve ünvanlar kaldýrýldý. Kanunla Aða, hacý, hafýz, hoca, molla, efendi, bey,
beyefendi, paþa, haným, hanýmefendi, hazretleri gibi lakap ve unvanlar kaldýrýlýyor; bütün
yurttaþlar, kadýn erkek, kanun karþýsýnda ve
resmi belgelerde yalnýz adlarýyla anýlýr deniliyordu.
1935- Afyon-Isparta demiryolu açýldý.
1943- Tosya ve Ladik'te 7,2 büyüklüðündeki depremde 2824 kiþi öldü.
1950- Türkiye, Kore Savaþý'na katýldý.
1954- Kapalýçarþý'daki yangýnda 1394
dükkân harap oldu. Çarþý yanýndaki 3 han ve
birkaç bina büyük hasar gördü.
1962- Amerika Türkiye'deki füze üslerini
kaldýrmaya karar verdi.
1993- Almanya, PKK'yý terör örgütü ilan
ederek, bütün yan kuruluþlarýyla birlikte kapattý.
1996- Baþbakan Yardýmcýsý ve Dýþiþleri Bakaný Tansu Çiller, Susurluk kazasýndan söz
ederken, Devlet uðruna kurþun atan da yiyen
de þereflidir dedi.
2008- Ön ödemeli su sayacýnýn abonelere
takýlmasý, Ankara 11. Ýdare Mahkemesi tarafýndan yasaklandý.
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YIL: 5 / SAYI: 1926

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

Gönüllülere 'Hayvan
Koruma' eðitimi
Çorum Belediyesi ile Çorum
Doða Koruma Milli Parklar Çorum Þube Müdürlüðü tarafýndan
"yerel hayvan koruma gönüllüsü
eðitimi" düzenlendi.
Turgut Özal Konferans Salonunda düzenlenen programa
Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Lemzi Çöplü, Ýl Tarým ve Orman
Müdürlüðü Hayvan Saðlýðý Yetiþtiriciliði ve Su Ürünleri Þube Müdürü Mustafa Özankaralý, Doða
Koruma ve Milli Parklar Çorum
Þube Müdürü Mustafa Gözler,
Çorum Valiliði Ýl Sosyal Etüt Proje Müdürü Seyfettin Zengin ve
Veteriner Ýþleri Müdürü Mustafa
Kalýn katýldý.
Çorum Doða Koruma Milli
Parklar Genel Müdürlüðü ile
hayvanlarý koruma kanunu kapsamýnda hayvanlarýn korunmasýna dair uygulama yönetmeliði
gereðince "Yerel Hayvan Koruma Gönüllüsü Eðitimi" verdiklerini ifade eden Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Lemzi Çöplü, hayvanseverlerden gelen bu yöndeki talepleri deðerlendirerek yerel
hayvan koruma gönüllüsü eðitimini düzenlediklerini söyledi.
Çöplü, "Verilen eðitim kapsamýnda hayvan bakým ve besleme, ilgili kanun ve yönetmelikler, Avrupa sözleþmesi hakkýnda bilgiler
verilerek hayvan sever gönüllü
vatandaþlarýmýz ile koordineli
olarak sokaktaki canlarýmýzýn refahlarýnýn artýrýlmasý, düzenli
besleme yapýlmasý, hasta hay-

vanlara hýzlý bir þekilde müdahale edilmesi, halk ve hayvan saðlýðý yönünden verimli çalýþmalarýn yapýlmasý gibi konulara yer
verdik." diye konuþtu. Baþkan
Yardýmcýsý Çöplü, hayvansever
gönüllülerinden gelecek talepler
doðrultusunda bundan sonra da
eðitimlerin devam edebileceðini
sözlerine ekledi.

Doða Koruma ve Milli Parklar
Çorum Þube Müdürü Mustafa
Gözler de yaptýðý konuþmada,
hayvan koruma gönüllerinin kendileri için çok önemli olduðunu
ifade ederek " Bu eðitimle ilimiz
ve ilçelerimizle birlikte bir bütün
olarak siz gönüllülerimizle birlikte
sokaktaki hayvanlar konusuna
meydana gelen sorunlarýn üstesinden geleceðimize inanýyorum" dedi.
Ýl Tarým ve Orman Müdürlüðü
Hayvan Saðlýðý Yetiþtiriciliði ve
Su Ürünleri Þube Müdürü Mustafa Özankaralý, Çorum Valiliði Ýl
Sosyal Etüt Proje Müdürü Seyfettin Zengin ve Veteriner Ýþleri
Müdürü Mustafa Kalýn da yaptýklarý konuþmada eðitime katýlanlarýn önemli bir sorumluluk üstlendiklerini belirterek tüm katýlanlara teþekkür etti.
(Haber Merkezi)

Böbreklerinizi temizlemek ve düzgün çalýþtýklarýndan emin olmak
için daha fazla sývý tüketerek onlarý olumsuz etkileyen toksinlerin atýlmasýný saðlamalýsýnýz. Böbrekler,
kan dolaþýmýndan toksinleri filtrelemek
ve idrar yoluyla vücuttan atmakla yükümlü olan organlardýr. Bu saðlýklý haldeyken doðal olarak gerçekleþir ama
bazen böbrekler aþýrý yüklenir ve görevlerini yerine getirmekte zorlanýrlar.
Sorun, vücudun, zamanla böbreklerin saðlýðýný doðrudan etkileyecek, hasara neden olan artýklarý tutmasýdýr. Aslýnda bunlar, böbrek yetmezliði ve böbrek taþý hastalýðý gibi kompleks hastalýklara neden olurlar.
Daha da kötüsü, ciddi durumlarda
kalp ve karaciðer gibi diðer organlarýn
saðlýðý da tehdit altýna girer.
Ýyi haber ise; onlarýn iyi iþlemeye devam etmelerini saðlamak ve toksinlerden arýndýrmak için çeþitli içeceklerin olmasýdýr.
Bunlarýn arasýnda, birkaç basit adýmý
izleyerek evde hazýrlanabilecek, antioksidan ve idrar söktürücü özellikleri olan
bir içecek var.
Denemek ister misiniz?
BÖBREKLERÝ TEMÝZLEMEK
VE BÖBREK TAÞLARINI
ERÝTMEK ÝÇÝN SÝTRÝK ÝÇECEK
Böbrek temizliði ve böbrek taþlarýný
önlemeye yönelik bu doðal içecek, limon, misket limonu ve portakaldan oluþur. Fito besinler ve antioksidanlar açýsýndan zengin olan bu içeceði günde
birkaç kez içerseniz, böbrek fonksiyonlarýnýzý artýracaktýr.
Sývý tüketimi böbreðin detoksu için
en doðru yöntemdir ve bu yüzden, sizlere sunduðumuz bu içecek de çok saðlýklý bir seçenektir.
Kalorisi düþüktür, yüksek miktarda C
vitamini, mineral ve diyetetik lifler içerir.
Ayný zamanda, idrar söktürücü özellikleri, böbrek taþlarýný oluþturan sývýlarýn ve
maddelerin yok edilmesini teþvik eder.
Limon, misket limonu ve portakalýn
ana bileþenleri arasýnda sitrik ve fosforik
asitler vardýr. Bu maddeler idrarda asiditeye neden olur ve böbrek taþlarýnýn önlenmesinde önemli rol oynarlar.
Bunlarýn en önemli özelliklerinden biri de baðýþýklýk sistemini güçlendirmeleri, idrar yolu enfeksiyonlarýný ve bununla
baðlantýlý hastalýklarý azaltmalarýdýr.
BU ÝÇECEÐÝ NASIL
HAZIRLAYABÝLÝRÝM?
Bu içeceði evde hazýrlayarak, böbrek saðlýðýnýzý geliþtirebilir ve ayný zamanda sindirim sistemi ile karaciðerinizi
de temizleyebilirsiniz.
Sade su içmek istemeyenler için harika bir alternatiftir çünkü turunçgiller suya çok lezzetli bir tat katar.
Ayrýca vücudu nemlendirmek, kilo
vermek ve cilt saðlýðýný güçlendirmek
için birebirdir.
MALZEMELER
- 5 bardak su (1,25 litre)
- 1 limon
- 1 misket limonu
- 1 portakal
- 10 nane yapraðý
- 1 yemek kaþýðý sirke ya da karbonat (10 g)
HAZIRLANIÞI
- Sirke ya da karbonatý suyla karýþtýrýn ve bu karýþýmla meyvelerin kabuklarýný yýkayýn. Limon, misket limonu ve
portakalý dilimleyin. Meyveleri bir sürahiye koyun ve 5 bardak su ile naneleri ekleyin. En az iki saat, tercihen gece boyunca bekletin. Bir sonraki gün kahvaltýdan önce bir bardak için. Sonra günde
iki üç bardak daha için. Bir hafta bu temizleyici tedaviyi uygulayýn, sonra iki
hafta ara verin.
UNUTMAYIN!
Bu içecek saðlýklý böbrekler için büyük bir yardýmcý olsa da, etkilerinin diðer
yaþam tercihlerimize baðlý olduðunu
unutmamalýyýz. Beslenmenizi geliþtirmeli ve kahve, gazlý içecekler, kuru meyveler ve kakao gibi oksalat açýsýndan
zengin gýdalarýn tüketimini azaltmalýsýnýz. Ayrýca, sadece böbrek taþlarýný önlemek için deðil, tüm idrar yollarýný korumak için C vitamini alýmý çok önemlidir.
Yaban mersini de, vitamin ve minerallerin yaný sýra yüksek antioksidan içeriðine sahip olduðu için diyete dahil edilebilecek iyi bir seçenektir. Günde 8 bardak su için. Eðer sade su içmek istemiyorsanýz, içine meyve katabilirsiniz.
Böbrek hastalýðý çekiyorsanýz veya
özel bir ilaç kullanýyorsanýz, bu içeceði
almadan önce doktorunuza danýþmanýz
çok önemlidir.
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Çorum FK Teknik Direktörü Ahmet Yýldýrým, son üç haftadýr yaþadýklarý
puan kayýplarýný hatýrlattý, kazanmak için sahaya çýkacaklarýný vurguladý.

TARAFTARA ÇAÐRI:

TAKIMA GÜVENÝN
Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ahmet Yýldýrým,
hak etmedikleri puan kayýplarý
yaþadýklarýný belirterek, Hekimoðlu Trabzon maçýný kazanmak için sahaya çýkacaklarýný
söyledi.
TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta
mücadele eden Çorum FK,
son üç haftadýr karþýlaþmalardan bir puanla ayrýlýyor. Son
üç haftada toplam 6 puan kaybeden kýrmýzý-siyahlýlar, hafta
sonu ligin 15. haftasý kapsamýnda Hekimoðlu Trabzon'a
konuk olacak.

Rakibe karþý
yedi maçtýr
kazanamýyoruz

"HAK ETTÝÐÝMÝZ
GALÝBÝYETLERÝ
ALAMADIK"
Maç öncesinde deðerlendirmelerde bulunan Ahmet
Yýldýrým, "Takým olarak Hekimoðlu maçýný kazanmaktan
baþka bir düþüncemiz yok.
Ligde son üç maçta iyi oynadýðýmýz maçlarda hücumda

2'inci Lig Kýrmýzý Grup 15'inci hafta maçýnda Cumartesi günü konuk olacaðýmýz
Hekimoðlu Trabzon ile Çorum FK 9'uncu
kez karþý karþýya gelecek.
Hekimoðlu Trabzon ile daha önce sekiz
kez karþýlaþan Çorum FK bu maçlardan
sadece ilk maçtan 2-0 galip çýkarken sonrasýnda oynadýðý yedi maçta dört beraberlik üç maðlubiyet aldý. Bu maçlarda dokuz
gol atan temsilcimiz kalesinde ise 10 gol
gördü. Çorum FK, Hekimoðlu Trabzon'a
karþý üç maçta birer kýrmýzý kart görürken
Hekimoðlu Trabzon'da ise kýrmýzý kart gören oyuncu olmadý.
2013/2014, 2017/2018 sezonlarýnda
3'üncü ligde karþýlaþan iki takým son dört
maçýný ise son iki sezonda 2'inci ligde yaptý.
(Abdulkadir Söylemez)

bulduðumuz pozisyonlarý deðerlendiremeyince istediðimiz
ve hak ettiðimiz galibiyetleri
alamadýk" dedi.
KAZANMAKTAN BAÞKA
DÜÞÜNCEMÝZ YOK
Tek düþüncülerinin kazanmak olduðunu vurgulayan Yýldýrým, "Bu maçlarý unuttuk ve
þimdi tüm düþüncemiz yarýn
oynayacaðýmýz Hekimoðlu
maçýný kazanmak. Rakibimiz
liglerin namaðlup takýmý ve
zirvede. Bizim hedefimiz belli
sezon sonunda þampiyon olmak istiyoruz bunun içinde
kazanmaktan baþka düþüncemiz yok" ifadelerini kullandý.
SAKATLIKLARDA
SON DURUM
Sakatlýklarla boðuþan Çorum FK'da son durumu aktaran denetimli teknik adam,
"Sakatlýktan dönen arkadaþlarýmýz tam olarak hazýr olma-

salar da aramýza
katýldýlar. Onlardan
da belli sürelerde yararlanmak istiyoruz. Rakibin ligdeki konumu bizi
hiç ilgilendirmiyor. Ýyi bir kadromuz var gerek içerde gerek
dýþarýda tüm maçlara üç puan
için çýkýyoruz" diye konuþtu.
TARAFTARA ÇAÐRI
Taraftara seslenen Yýldýrým, açýklamasýný þöyle sürdürdü:
"Forma vereceðimiz tüm
arkadaþlarým sahaya çýkýp kazanmak için ellerinden gelen
mücadeleyi verecekler. Üç
haftadýr galibiyet sevinci yaþatamadýðýmýz taraftarlarýmýza
Hekimoðlu maçýný kazanarak
onlarý mutlu etmek istiyoruz.
Onlar bu takýma inansýn ve
güvensinler. Bizler sezon sonunda onlarla birlikte þampiyonluk kupasýný kaldýracaðýz."
(Abdulkadir Söylemez)

Çorum FK
Teknik Direktörü
Ahmet Yýldýrým

Maç kadrosu belli oldu

Ýki Takým arasýndaki
maç sonuçlarý ise þu þekilde;

2013/2014 Çorum FK - Hekimoðlu Trabzon
2013/2014 Hekimoðlu Trabzon - Çorum FK
2017/2018 Çorum FK - Hekimoðlu Trabzon
2017/2018 Hekimoðlu Trabzon - Çorum FK
2019/2020 Hekimoðlu Trabzon - Çorum FK
2019/2020 Çorum FK - Hekimoðlu Trabzon
2020/2021 Hekimoðlu Trabzon - Çorum FK
2020/2021 Çorum FK - Hekimoðlu Trabzon

2-0
0-0
1-1
3-3
2-1
0-0
1-0
2-3

TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden
Çorum FK'nýn Hekimoðlu Trabzon ile oynayacaðý maçýn 21 kiþilik kadrosu açýklandý. Çorum
FK'dan yapýlan açýklamaya göre, kadroda þu

isimler yer aldý: "Hüseyin Akýnay, Erdi Yokuþlu,
Zafer Kurþunlu, Burak Çalýk, Serkan Yavuz, Ýsmet Benli, Umut Kaya, Kürþat Altunkaya, Hasan
Kuççük, Seçkin Getbay, Mikail Albayrak, Emre

Öztürk, Atakan Akkaynak, Halil Ýbrahim Sönmez,
Mertcan Aþçý, Sabrican Vural, Sefa Akýn Baþýbüyük, Kerem Pala, Mustafa Eren Damar, Batuhan
Er, Muhsin Yýldýrým."
(Abdulkadir Söylemez)

Zorlu maçýn
hakemi açýklandý
TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup 15'inci hafta maçýnda Trabzon'da konuk olacaðýmýz Hekimoðlu Trabzon maçýnýn hakemi açýklandý.
Karþýlaþmayý Kayseri bölgesinden Özgür Reha Alýcý yönetirken yardýmcýlýklarýný Adem Þahan ve Mustafa Onur yapacak.
Maçýn 4'üncü hakemi ise Erhan
Kaya olacak.
ALICI ÝLK KEZ
MAÇIMIZI YÖNETECEK
Cumartesi günü saat 13'te
baþlayacak olan Hekimoðlu Trabzon - Çorum FK maçýnda düdük
çalacak Özgür Reha Alýcý ilk kez
Çorum FK, 2'inci kez ise Hekimoðlu Trabzon maçýna çýkmýþ
olacak.
Alýcý'nýn yönettiði tek Hekimoðlu Trabzon maçý 2020/2021
sezonunda Trabzon'da Manisa
FK'ye karþý oynanmýþ ve maç 11'lik eþitlikle sona ermiþti.
Hekimoðlu Trabzon - Çorum
FK maçýnýn hakemi Özgür Reha
Alýcý bu sezon 2'inci lig Beyaz
Grupta iki maç yönetirken ilk kez
Kýrmýzý Grup maçýnca düdük çalacak.

KARÝYERÝNDEKÝ 53'ÜNCÜ
MAÇA ÇIKACAK
Özgür Reha Alýcý kariyerindeki 53'üncü maça Hekimoðlu Trabzon - Çorum FK maçý ile çýkacak.Alýcý'nýn düdük çaldýðý 52
maçýn 21'ini ev sahibi takýmlar,
16'sini deplasman takýmlarý kazanýrken 15 karþýlaþma ise beraberlikle sonuçlandý. Alýcý yönettiði
52 maçta 144 sarý, 26 ise kýrmýzý
kartýna baþvurdu.
(Abdulkadir Söylemez)

Özgür Reha Alýcý

Çorum’daki
hazýrlýklar
tamamlandý

TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele
eden Çorum FK, ligin 15. haftasýnda deplasmanda karþýlaþacaðý Hekimoðlu Trabzon maçýnýn hazýrlýklarýný tamamladý.
Son üç haftadýr sahadan beraberlikle
ayrýlan kýrmýzý-siyahlýlar, ligde galibiyet kazanmak için çalýþýyor. Çorum FK, ligin 15.
haftasýnda Trabzon'da oynayacaðý maçýn
hazýrlýklarýný kulüp tesislerinde yaptýðý antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Ahmet Yýldýrým nezaretinde yapýlan antrenmanda taktik çalýþýldý. Çorum FK, bu antrenmanla birlikte Çorum'daki hazýrlýklarýný
tamamladý.
(Abdulkadir Söylemez)

BUGÜN
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‘Bu proje Çorum’un
siluetini deðiþtirecek'
Alev alan kamyonu
yanmaktan itfaiye kurtardý
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, hareket halindeyken elektrik
kablolarý nedeniyle alev alan
kamyon itfaiye ekiplerince söndürüldü. Edinilen bilgilere göre,
olay Sungurlu-Kýrýkkale karayolu
Taþköprü Kavþaðýnda meydana
geldi. Çorum'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Nuri E.
yönetimindeki 06 CJZ 205 plakalý kamyon, seyir halindeyken

alev aldý. Aynadan dumanlarý
gören sürücü, kamyonu yol kenarýna çekip yangýn söndürme
tüpleriyle müdahale etti. Yoldan
geçen diðer sürücüler de durumu Sungurlu Ýtfaiye Müdürlüðü
ekiplerine bildirdi.
Kýsa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangýna müdahale ederek kamyonu yanmaktan kurtardý.
(ÝHA)

Çorum Belediyesi tarafýndan inþa edilen Bedesten projesinde çalýþmalar tüm hýzýyla devam ediyor. 211
araçlýk çok katlý yer altý otoparkýnýn
da yer aldýðý proje tamamlandýðýnda
þehir içi araç trafiðini ve araç park
sorununu da rahatlatacak.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn seçim dönemi taahhütleri arasýnda yer alan Bedesten projesinde 25 dükkân yer alacak. Ahilik
geleneðinin de yaþatýlacaðý Bedesten projesi 2022 yýlýnda tamamlanarak hizmete girecek.
2022'DE TAMAMLANACAK
Recep Tayyip Erdoðan Caddesi
üzerinde 4 bin 300 metrekare arsaya inþa edilen projeyle, Çorum'a ticari açýdan katkýlar saðlayýp, yeraltý
otoparkýyla da trafiðin rahatlatýlmasý
hedefleniyor. Projeyle ilgili açýklama
yapan Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn '' Bedesten ve yer altý
otoparký projemiz hýzla ilerliyor. Þehrimizin adeta silüetini deðiþtirecek
olan bu proje ayný zamanda Çorum'umuza ticari anlamda da önemli katkýlar saðlayacak. Bedesten'in
içerisinde yöresel yemek lokantalarý,
el iþi ürünler, hediyelik eþyalar gibi
þehrin kültürüne katký saðlayacak 25
dükkân yer alacak. Bununla birlikte
2 katlý ve 211 araç kapasiteli yer altý
otoparký da hemþehrilerimizin hizmetinde olacak. Ýnþallah 2022 yýlý
içerisinde çalýþmalarýmýzý tamamlayacaðýz" dedi.
(Haber Merkezi)

Kýrsalýn sorun ve talepleri iletildi
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf
Ahlatcý, Ýl Genel Meclis Baþkaný
Mehmet Bektaþ ve köy muhtarlarýyla bir araya geldi.
Ýl Genel Meclis Baþkaný Mehmet Bektaþ, beraberinde Ortaköy Ýl Genel Meclis Üyesi Kemal
Özünal, Yukarý Kuyucu Köy
Muhtarý Çelebi Ardýnç, Cevizli
Köyü Muhtarý Hýdýr Öngen, Senemoðlu Köy Muhtarý Mustafa
Þahin ve Ortaköy Orman Koruma Muhafaza Muhtarý Fatih
Özaydýn ile birlikte AK Parti Ýl
Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý'yý ziyaret etti. Ziyarette köylerin talepleri, kýrsal bölgelere yapýlacak yatýrýmlar ele alýndý.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren AK Parti Ýl
Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, teþekkür etti. (Bahattin Sümüþ)

ÞEHÝT AÝLELERÝNDEN
AÞGIN'A TEÞEKKÜR
Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði yöneticileri Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a
teþekkür ziyaretinde bulundu.
Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Baþkaný Adem Mert ve yönetim kurulu, Çorum Þehitliði'nde yapýlan düzenleme nedeniyle Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn'a hem nezaket
hem de teþekkür ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Çorum Þehitliðinde
yapýlan çalýþmalar hakkýnda istiþare edildi.
(Haber Merkezi)

KARAYOLUNDAKi ATIKLAR,
HALKI ÇiLEDEN ÇIKARTIYOR
Belediye
üç arsa daha
satýyor
Çorum Belediyesi, Çepni ve Gülabibey Mahallesi'nde ait 3 adet arsayý satýþa çýkardý. Basýn Ýlan Kurumu ilan portalý ilan.gov.tr internet sitesinde yayýnlanan ilana göre; muhammen bedelleri 3
milyon 700 bin, 10 milyon 500 bin ve 11
milyon 700 bin lira deðerindeki 3 arsa
2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45.
Maddesine istinaden açýk teklif artýrma
usulü ile hazýrlanan þartnamesi dahilinde satýþa sunulacak. Ýhale, 6 Aralýk 2021
Pazartesi günü saat 14.00'da Turgut
Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda Encümen huzurunda gerçekleþtirilecek.
(Haber Merkezi)

Karadeniz'i Ýstanbul'a baðlayan uluslararasý
(E-80) D100 karayolu, Ömer Derindere bulvarýnýn kenarlarýndaki çöpler ilçe halkýnýn tepkisine
neden oluyor. Çorum'un Osmancýk ilçesinden
geçen ve her gün ortalama 10 bin aracýn geçiþ
yaptýðý uluslararasý D100 karayolu, Ömer Derindere Bulvarý kenarýnda geliþigüzel atýlan çöpler
tepki çekiyor. Özellikle yolun Devlet hastanesi
karþýsýnda bulunan ve týr parký olarak kullanýlan
kýsmýndaki cam, kaðýt, pet þiþe, ambalajlar, poþet ve kaðýt torba gibi atýklarla ilçe halkýnýn þikayetine neden oluyor. Yol kenarýnda çöp kontey-

nýrý bulunmasýna raðmen çöpünü geliþi güzel
atan duyarsýz vatandaþlar kadar, atýlan çöplerin
bulunduklarý yerden toplanmamasý da büyük
tepki alýyor. Yol kenarlarýna býrakýlan, araçlardan
atýlan çöpler hem insan hem de çevre saðlýðýný
tehdit ediyor. Etrafa atýlan poþetler, ambalajlar
ve benzeri atýklar havanýn rüzgarlý olduðu günlerde trafikte de tehlike oluþturuyor.
Bu manzaranýn Osmancýk'a yakýþmadýðýný
belirten vatandaþlar, bu konuda sorumluluðu bulunan kurumlarýn bir an önce harekete geçerek
ilçeyi bu sýkýntýdan kurtarmasýný istedi.
(ÝHA)

