Zehra bebek

ULU
CAMii
RESTORE EDiLECEK

için gereken miktar toplandý

RESTORE EDiLECEK

Çorum'un Sungurlu ilçesi nüfusuna kayýtlý Musa Kalýnsazlýoðlu ve Rabiya Kalýnsazlýoðlu çiftinin SMA 2 tip hastasý küçük kýzý Zehra Meva'nýn tedavisi için baþlatýlan yardým kampanyasýnda mutlu sona ulaþýldý. Valilik onayýyla baþlatýlan yardým
kampanyasýnda yüzde 100 seviyesine ulaþýldýðý öðrenildi. 8’DE

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan,
Çorum'un tarihi simgelerinden biri olan Murad-i Rabi Ulu Camii'nin
restore edileceðini açýkladý. Restorasyon ihalesi önümüzdeki günlerde yapýlacak olan Murad-i Rabi Ulu Camii'nde restorasyon çalýþmalarýna hemen baþlanacaðýný ifade eden Ceylan, restorasyonun
2023 yýlýnda tamamlanacaðýný vurguladý. 4’TE
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www.kesinkarar.com / haber@kesinkarar.com

1,25 TL

TOPLU ULAÞIMDA KRiZ!
Çorum'da toplu taþýmada kriz yaþanýyor. Otobüsçüler aylýk 950
bin liraya varan zararlarýný karþýlamak için belediyenin kapýsýný
çaldý. Belediye ile özel toplu taþýma hizmeti saðlayan
ULAÞ A.Þ. arasýnda görüþmeler sürüyor.

Yaþlý, engelli ve yataða
baðýmlý hastalarýn
aþýsý yapýlýyor
Sungurlu'da Ýlçe Saðlýk Müdürlüðü
ekipleri, Ýlçe Saðlýk Müdürü Erman Zengin'in de katýlýmýyla yaþlý, yataða baðýmlý hasta ve engelli bireylerinin aþýlarýný
evlere taþýyor. Evde aþý hizmetinden
yararlanmak isteyen engelli ve yataða
baðýmlý bireylerin Ýlçe Saðlýk Müdürlüðü'nü arayarak randevu oluþturmalarý
gerekiyor. 8’DE

Emniyetten
uyuþturucu operasyonu!
Çorum'da Ýl Emniyet Müdürlüðüne baðlý
Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðünce uyuþturucu ticareti yapýldýðý tespit edilen bir adrese baskýn yapýldý. 3’TE
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567 KOBi'ye 18
milyonluk destek
KOSGEB Çorum Ýl Müdürlüðü'nün Çorum'daki KOBÝ'lerin yönetim becerilerini ve yetkinliklerini geliþtirmek, Ar-Ge ve Ýnovasyona dayalý faaliyetlerini artýrmak, giriþimcilik kültürünü geliþtirmek ve baþarýlý yeni iþletmelerin
kurulmasýný teþvik etmek amacýyla çalýþmalarýný etkin bir þekilde sürdürdüðü belirtildi. KOSGEB Çorum Ýl Müdürlüðü, 2021 yýlýnda toplam 567 iþletmeye 17 milyon 921 bin 11 lira kaynak saðladý. 5’TE

TDP'den kutlama ziyareti

Halý yýkama
fiyatlarý zamlandý!

Türkiye Deðiþim Partisi (TDP) Ýl Baþkaný Engin Erenler, beraberinde
Merkez Ýlçe Baþkaný Eralp Armakan ve Ýskilip Ýlçe Baþkaný Mursel Yasak
ile birlikte Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Ayhan Aykanat'ý ziyaret etti.
Ziyarette Aykanat ile bir süre görüþen TDP Ýl Baþkaný Engin Erenler,
10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutladý. 4’TE

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar
Odalarý Birliði'nde (ÇESOB) halý
yýkamacý esnafý, istiþare toplantýsýnda bir araya geldi. 8’DE

Alaca'da aþevinde piþen yemekler ihtiyaç
sahibi ailelerin sofrasýna ulaþtýrýlýyor.

Alaca'da günlük 70
haneye sýcak yemek

Kaçak içki üretimi
yapýlan depoya
emniyet baskýný

KALiFiYE ELEMAN iÇiN

BELEDiYE DESTEÐi
Çorum Belediyesi, iþgücü piyasasýna kalifiye personel kazandýrmaya
devam ediyor. Çorum Belediyesi ile Meslekli Yeterlilik Kurumu iþbirliðiyle
yürütülen çalýþma kapsamýnda ilk belgeler teslim edildi. 5’TE

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Alaca Belediyesi, sosyal belediyeciliðin gereði olarak ihtiyaç sahibi
vatandaþlara günlük hazýrlanan üç çeþit yemeði 70 hanede yaklaþýk 160
kiþiye ulaþtýrýlýyor. Aþevinde özenle hazýrlanan günlük 3 çeþit sýcak
yemek, Pazar günleri hariç haftanýn 6 günü ekipler tarafýndan vatandaþlarýn kapýlarýna kadar býrakýlýyor. 8’DE

Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðüne baðlý Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele
Þube Müdürlüðü tarafýndan
Çorum Ýl Merkezinde yapýlan çalýþmalarda, bir þahsýn
iþ yerinde alkol yapýmýnda
kullanýlan malzemeler ele
geçirildi.
3’TE

Ýnanç Penceresinden
Sümeyra ÖZDOÐAN

KUTSAL MABET KABE
- YAZISI 2’DE

'CÝNSEL ÝÇERÝKLÝ ÜRÜN'
OPERASYONU
8’DE

OÐUZLAR'A BAKAN
DESTEÐÝ
4’TE

'DÝLARA'YI DA RAZÝYE'YÝ DE
SÝZ ÖLDÜRDÜNÜZ' 3’TE

TAHTASIZ: MERZÝFON
YETERLÝ MÝYMÝÞ? 4’TE
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Ýnanç Penceresinden

Sümeyra ÖZDOÐAN

KUTSAL MABET KABE

Gürsel Korat

Ünlü yazar, Çorumlu
gençlerle buluþuyor
Ünlü Yazar Gürsel Korat, okuyucularýyla buluþmak üzere Çorum'a geliyor.
Pandemi sürecinde bireyselleþme ve gerileyen doðrusal iletiþimi güçlendirme etkinlikleri
kapsamýnda kitap okuyan öðrenciler kitabýn son
aþamasýnda "Yazara Sor" kýsmýnda kitabýn yazarýyla bir araya geliyor.
Eþref Hoca Caddesi üzerinde yer alan kentteki bir kýrtasiyede 15 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 14.30'da gerçekleþtirilecek etkinlikte
gençlerle bir araya gelecek olan ünlü yazar Korat, okurlarýnýn sorularýný da cevaplandýracak.
Korat, "Gözlüklü Karga" adlý kitabýný da ilkokul öðrencileriyle, "Yun Sultan" ve "Yedi Ýbiþ" kitabýný ortaokul öðrencileriyle, "Kunday: Gölgeler Çaðý" adlý kitabýný da lise öðrencileriyle konuþacak.
(Haber Merkezi)

Kabe, Ýslam inancýna göre yeryüzünde yapýlan ilk mabet, Müslümanlarýn kýblesidir. Mekke'de Mescidi Haram'ýn ortasýnda yaklaþýk 13
metre yüksekliðinde 11-12 metre eninde, üzeri her yýl hac mevsiminde yenilenen, hac ayetlerinin yazýlý olduðu siyah ipek örtü ile örtülü
taþtan yapýlmýþ dört köþe bir yapýdýr. Diðer bir
ismi ise "Beyt"tir. Daha çok "Beytullah" Allah'ýn evi adýyla bilinir. Kur'an-ý Kerim de Beytullah'ý Hz. Ýbrahim tarafýndan oðlu Ýsmail'e birlikte bina ettiði açýkça belirtilir.
Yüce Allah Mekke'yi dünyanýn en kutsal
þehri kýlmýþtýr. Mekke, içinde Kâbe'nin bulunduðu ve hac ile umre ibadetinin ifa edildiði kutsal bir þehirdir. Bu bölge "Harem" adýyla anýlmaktadýr. Allah Resulü göklerin ve yerin yaratýldýðý günden itibaren Mekke'nin harem bölge
olduðunun ve kýyamete kadar da böyle devam
edeceðini haber vermiþtir.(Müslim) Mescidi
haram, ortasýnda Kabe'nin bulunduðu yeryüzünde bilinen en eski mescittir. Bu mescide
Haremi Þerif de denir. Peygamber Efendimiz
(SAV) Ýslamiyet'i teblið için zaman zaman
Mescidi Haram'ý kullanmýþtýr. Hz.Ömer'in Ýslamiyet'i kabul edip Müslüman olmasýndan itibaren Müslümanlarýn açýktan mescidi haramda
namaz kýlmaya baþladýklarý bildirilmektedir.
Mekke'nin fethi üzerine Allah Resulü meþhur
fetih konuþmasýný Mescidi haramda yapmýþ ve
oraya sýðýnanlarýn korunacaðýný bildirmiþtir.
Hz. Peygamber ve Hz. Ebu Bekir döneminde
küçük bir alandan ibaret olan Haremi Þerif, Hz.

Ömer'in emriyle büyük oranda geniþletilmiþ,
etrafý da duvarlarla çevrilmiþtir.
Kâbe denince akla Kur'an'da ismi pek çok
kez zikredilen Ýbrahim oðlu Ýsmail (AS) gelir.
Ýbrahim (AS) Rabbinin emrine teslimiyet göstererek eþi Hacer ve oðlu Ýsmail'i az bir yiyecek ve su ile yaþamaya elveriþsiz çorak bir
Mekke vadisine býrakýr. Eþi Hacer ile oðlu Ýsmail'i yaþam koþullarý elveriþsiz olan bu yere
býrakan Ýbrahim (as) 'a; bizi buraya getirmeni
"Rabbim mi emretti " sorusuna, evet cevabý
alýnca arkasýna bakmadan oradan ayrýlmaya
koyulur. "Mademki Rabbim emretti, öyleyse Allah bize yeter." Bu iþin Allah'ýn emri olduðunu
öðrenen validemizin cevabý tam bir teslimiyetin ifadesidir. Hz.Ýbrahim'in kendilerine býraktýðý az miktarda su ve erzakýn tükenmesi üzerine ýssýz Mekke Vadisi'nde oðlu Ýsmail'in susuzluðundan endiþe eden Hacer, safa ile Merve tepeleri arasýnda su aramaya koyulur, gidiþ
geliþlerinin sayýsý yediye ulaþtýðýnda, Merve
tepesinde iken oðlu Ýsmail'i býraktýðý yerden bir
ses iþitir. Hz. Hacer'in uzun arayýþlardan sonra oðlu Ýsmail (AS'in aðlarken tabanýný vurduðu yerden suyun fýþkýrarak aktýðý ve bu suyla
Ýsmail'in oynadýðýný görünce yavaþ yavaþ ak,
dur !dur !manasýna gelen zem zem der. Büyük sevinçle etrafýný kumlarla çevirerek bir havuz oluþturmaya çalýþýr. Avucu ile bir yandan
suyu doldururken, bir yandan da çorak Mekke
Vadisi'nde kendilerine su ihsan ettiði için Rabbine þükreder. Hz. Peygamber (SAV); "Allah

Ýsmail'in annesine rahmet eylesin, eðer suyun
önünü kapatmasaydýzemzem þarýl þarýl akýp
giden bir ýrmak olurdu" buyurmuþtur. (Buhari)
Diðer taraftan Hacer'in Zemzem'i ararken
Safa ile Merve tepeleri arasýnda yedi defa gidip gelmesi Hac ve Umre menasiki içinde yer
alan Sa'yýn temelini teþkil etmiþtir. (Buhari)
(Kynk: Kur'an yolu tefsir cilt 1, TDVÝslamansiklopedisi)
Kýymetli okurlar!
Kâbe; tevhidin simgesi olan, çok mübarek,
çok bereketli bir mescittir. Ýbadet hayatýmýzdaki önemi büyüktür. Öncelikle biz Müslümanlarýn kýblesi olduðu için yeryüzünün neresinde
olursak olalým namazlarýmýzý Kâbe'ye yönelerek kýlarýz. Orada yapýlan ibadetler, baþka
mescitlerde veya yerlerde yapýlan ibadetlerden kat kat daha faziletlidir. Hacca gelip orayý
ziyaret edenlerin günahlarý baðýþlanýr. Hz.Peygamber'in Mekke 'de doðup büyümüþ olmasý,
ilk vahyin orada Hira (Nurdaðý)da gelmeye
baþlamasý ve Hz.Peygamber'inHz.EbuBekirle
birlikte hicret ederken sýðýnmýþ olduklarý Sevr
maðarasýnýn mekke civarýnda bulunmasý,
Müslümanlarýn kýblesi ve zemzem suyunun
burada bulunmasý, Allah'ýn emriyle Hac ve
umre ibadetlerinin yalnýzca burada yapýlmasý,bu beldenin önemini ve kutsiyetini bizlere
sergiler.
Rabbimiz! Bizlere bu kutsal mabedi ziyaret
etmeyi nasip etsin. (Âmin)
Selam ve dua ile...

TOPLU ULAÞIMDA KRiZ!
Çorum'da toplu taþýmada kriz yaþanýyor. Otobüsçüler aylýk 950 bin liraya varan zararlarýný karþýlamak için belediyenin kapýsýný çaldý.
Belediye ile özel toplu taþýma hizmeti saðlayan ULAÞ A.Þ. arasýnda görüþmeler sürüyor.

Çorum'da toplu taþýma hizmeti veren ULAÞ A.Þ., zor günler yaþýyor. Artan maliyetler karþýsýnda ezilen iþletmeciler, çareyi belediyenin kapýsýný
çalmakta buldu.

lir olmadýðýný, gelirlerin giderleri karþýlamadýðý öðrenildi. Kaynaklar, aylýk
950 bin liraya varan bir zarardan bahsetti, ek destek olmadan iþin yürümesinin imkansýz olduðunu ifade etti.

MALÝYETLER ARTTI
Döviz kurunda yaþanan ani yükseliþ, her sektörde olduðu gibi otobüs iþletmecilerini çok fazla etkilemiþ durumda. Özellikle akaryakýta
yapýlan zamlar iþletmecilerin belini büküyor. Yine bakým giderleri de döviz kuruyla doðru orantýlý olarak artmýþ durumda. Ülkede enflasyon da bir
diðer sorun olarak göze
çarpýyor.

ZAM YAPILDI ANCAK…
Çorum Belediyesi tarafýndan "özel"
olarak yapýlan toplu taþýma hizmeti,
son dönemde yaþanan dövizdeki artýþ
ve mazot maliyetlerindeki artýþ nedeniyle zamlanmýþtý. Aralýk ayýnda
yapýlan Belediye Meclis Toplantýsýnda toplu taþýma hizmetinin
1 Ocak 2022 tarihi itibariyle
kartlý kullanýmlarda 2,75'ten
3,75'e çýkarýlmasý, yine öðrenciler için de 2 lira olan tarifenin 2,25'e çýkarýlmasý kararlaþtýrýlmýþtý.

AYLIK 950 BÝN
LÝRA ZARAR!
Gazetemiz muhabirinin edindiði
bilgilere göre
otobüs iþletmecileri
durumun
artýk sürdürülebi-

SÖZLEÞMENÝN
FESHÝ
GÜNDEMDE
Çorum
Belediyesi
tarafýndan
ihalesi yapýlan topHalil Ýbrahim Aþgýn
lu taþýma

ihalesinde sözleþmenin feshi gündemde. Edindiðimiz bilgilere göre, bazý haber kuruluþlarýnda çýkan "toplu
taþýma sözleþmesi feshedildi" yönündeki iddialar ULAÞ A.Þ. yetkilileri tarafýndan kesinlikle yalanlandý. Böyle bir
durumun henüz masada olmadýðý belirtildi.
BELEDÝYE ÝLE ÞÝRKET MASADA
ULAÞ A.Þ.'nin yaþadýðý zorluk nedeniyle Çorum Belediyesinin kapýsýný

çaldýðý biliniyor. Yetkililer ile görüþen
ULAÞ A.Þ. yetkilileri taleplerini belediyeye iletmiþ durumda.
"MAZOT DESTEÐÝ" TALEBÝ
Çorum Belediyesi yetkilileriyle görüþen ULAÞ A.Þ. yetkililerinin belediyeden "mazot desteði" talep ettiði öðrenildi. Koronavirüs pandemisinin
baþladýðý günlerde Çorum Belediyesi,
yine böyle bir desteði otobüs iþletmecilerine saðlamýþtý. O dönemde her ne

kadar muhalefet partili Belediye Meclis üyeleri desteði eleþtirse de AK Partili meclis üyelerinin oylarýyla madde
geçmiþ ve destek saðlanmýþtý.
BELEDÝYE SICAK BAKIYOR
Yine edindiðimiz bilgilere göre belediye yetkililerin desteðe sýcak baktýðý, yaþanan ekonomik bunalým nedeniyle otobüs iþletmecilerine destek
vermek için ellerinden geleni yapmaya çalýþacaðý öðrenildi. (Çaðrý UZUN)

Ortaköy Belediyesinde
Toplu Sözleþme imzalandý
Ortaköy Belediyesi ile Belediye-Ýþ Sendikasý
arasýnda Toplu Sözleþme imzalandý.
Ortaköy Belediyesinde
görevli daimi iþçilerin maaþ
ve özlük haklarýndaki iyileþtirmeleri kapsayan toplu
sözleþme metni, Ortaköy
Belediye Baþkaný Taner Ýsbir ve Belediye-Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný
Mehmet Þen tarafýndan
imzalanarak
yürürlüðe
kondu.
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, "Belediye
Baþkanlýðýmýz daimi iþçi
kadrosunda göre yapan
personelimizin maaþ ve
özlük haklarýnda güncelleme yaparak kendilerini
ekonomik açýdan rahatlatacak bir toplu sözleþmeye
imza attýk. Ýlçemizde gerçekleþtirilen hizmetlerde
göstermiþ olduklarý çalýþmalardan dolayý Personelimize teþekkür ediyor, toplu
sözleþmemizin hayýrlý ve
uðurlu olmasýný diliyorum"
dedi.
(Haber Merkezi)
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Kaçak içki üretimi yapýlan
depoya emniyet baskýný
HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan kaçak içki deposuna yapýlan
operasyonda 544 litre fermente alkollü içki, 33 litre alkollü içki ele geçirildi.
Ýl Emniyet Müdürlüðüne baðlý Kaçakçýlýk ve
Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü
tarafýndan Çorum Ýl Merkezinde yapýlan çalýþmalarda, bir þahsýn iþ yerine ait deposunda el
yapýmý distile alkollü içki ve fermente alkollü içki ürettiðinin tespit edilmesi üzerine depoya
baskýn yapýldý.
Baskýnda 544 litre fermente alkollü içki, 33
litre distile içki, içki yapýmýnda kullanýlan damýtma düzeneði, anason, gliserin, alkolmetre ve
damýtma tüpü yakalanarak ele geçirildi.
Þüpheli þahýsla ilgili adli iþlemlere baþlandýðý bildirildi. (Haber Merkezi)

Çorum'un
Sungurlu ilçesinde girdiði
bacada sýkýþan kedi itfaiye
ekipleri tarafýndan kurtarýldý.
Bahçelievler Mahallesi
Süleyman Þah
Sitesi yanýnda
bir kedi girdiði
bacaya sýkýþtý.
Kedinin sahibi
çocuk, 112 Acil
çaðrý merkezi'ni arayarak
yardým istedi.
Olay
yerine
gelen Sungurlu Belediyesi
itfaiye ekipleri,
bacada mahsur kalan kediyi sýkýþtýðý yerden çýkardý ve sahibine teslim etti. (ÝHA)

Raziye Oskay

'Dilara’yý da
Raziye’yi de
siz öldürdünüz'

Emniyetten uyuþturucu operasyonu!
Bacada sýkýþan
kedinin imdadýna
itfaiye yetiþti

Dilara Yýlmaz

Çorum'da emniyet ekiplerince yapýlan uyuþturucu operasyonunda dokuz þüpheli yakalandý.
Ýl Emniyet Müdürlüðüne
baðlý Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðünce
uyuþturucu ticareti yapýldýðý
tespit edilen bir adrese baskýn
yapýldý.
Operasyonda 7 parça halinde 3,44 gram metamfetamin, 9
tablet sentetik ecza, 1 parça
halinde 0,84 gram esrar, 1 parça halinde 1,28 gram sentetik
kannabinoid, 19 tablet ekstazi,
üzerinde metamfetamin kalýntýlarý bulunan 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda dokuz þüpheli þahýs yakalandý.
Olay ile ilgili yakalanan bir
þüpheli þahýs sevk edildiði adli

makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Þüpheli
þahýs ile irtibat halinde olan se-

kiz þüpheli þahýs ile ilgili iþlemlerin devam ettiði belirildi.
(Mehmet Halim Coþkun)

Mustafa amca istedi,
belediye seferber oldu
Ýstanbul'da yaþayan Çorumlu Mustafa Demirci, þeker hastalýðý nedeniyle sol bacaðýnýn
kesilmesinden dolayý evine girip çýkmakta zorlanýnca Maltepe Belediyesi'ne engelli rampasý için
talepte bulundu. Fen Ýþleri ekipleri de talep üzerine resmen seferber oldu, yeni yýlýn ilk günlerinde inþaata baþladý.
Maltepe Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü
ekipleri, Küçükyalý Mahallesinde ikamet eden
Maltepe'nin engelli sakini Mustafa Amca'nýn talebine hýzýr gibi yetiþti. Çorum doðumlu olan ve
yýllardýr Maltepe'de yaþayan, ayný zamanda þeker hastasý olan Mustafa Demirci iki yýldýr sol bacaðýnýn kesilmesinden dolayý evine girip çýkarken zorluklar yaþamaya baþladý. Mustafa Amca

yaþadýðý zorluklar nedeniyle Maltepe Belediyesi'ne 24 Aralýk 2021'de bir talepte bulundu. Evine girip çýkabilmek, ihtiyaçlarýný karþýlayabilmek
için engelli rampasý yapýlmasýný istedi. Mustafa
Amca'nýn baþvurusuna hýzla dönüþ yapan Fen
Ýþleri ekipleri, yeni yýlýn ilk günlerinde kendisine
engelli rampasý inþaatýna baþladý.
"KENDÝMÝ DEÐERLÝ HÝSSETTÝM"
Maltepe Belediyesi halk masasýndan yaptýðý
dilekçe ile yaptýðý baþvurusuna bu kadar hýzlý
dönüþ yapýlmasýnýn kendisini özel ve deðerli
hissettirdiðini belirten Demirci, '' Ben þeker hastasýyým, iki yýlda iki kez operasyon geçirdim, önce serçe parmaðým kesildi. Daha sonra doktorlar sol bacaðýmý dizimden itibaren kesmek zorunda kaldý. Evimin olduðu binanýn önü merdivenli, ihtiyaçlarýmý karþýlamak için sokaða çýkmak zorunda kaldýðýmda el ve dizlik takýp emekleyerek merdivenleri çýkmak zorunda kalýyordum. Engelli rampasýnýn yapýlmasý ile birlikte
kolaylýkla, insanca koþullarda evimden çýkabilirim. Dilekçeme çok hýzlý cevap veren personellerimize, gelip çalýþan ustalarýmýza ve Maltepe
Belediye Baþkaný Ali Kýlýç'a çok teþekkür ediyorum'' açýklamasýnda bulundu.
(ÝHA)

Çorum Barosu Kadýn Hukuku Komisyonu yapýlan açýklamada, "Biz biliyoruz ki;
6284 sayýlý yasa etkin uygulansaydý, faile
elektronik kelepçe takýlsaydý, silahý müsadere edilseydi, fail hakkýnda verilen tedbir
kararlarý etkin uygulanýp failler, Dilara'dan
ve Raziye'den uzaklaþtýrýlmýþ olsaydý; Dilara da, Raziye de bugün hayatta olacaktý.
Dilara'yý da Raziye'yi de
etkin uygulamadýðýnýz
yasalarla, erkek þiddetinden koruyamayarak siz öldürdünüz"
denildi.
Çorum Barosu Kadýn Hukuku Komisyonu, Dilara Yýldýz ve Raziye Oskay'ýn öldürülmesiyle ilgili bir basýn
açýklamasý yayýmladý.
Açýklamada uygulanmayan yasalar nedeniyle kadýnlarýn öldürüldüðü belirtilirken,
faillerin en yüksek cezayý almasý için konunun takipçisi olacaklarý bildirildi.
Açýklamada þöyle denildi:
"Meslektaþýmýz Dilara Yýldýz 10.01.2022
tarihinde erkek þiddetiyle öldürüldü. Ailesinin verdiði bilgilere göre; fail, Dilara'yý defalarca tehdit etmiþ, Dilara defalarca þikayet
etmiþ ve fail hakkýnda uzaklaþtýrma kararý
çýkartmýþtýr. Dilara, yasaya güvenmiþ, hukuka güvenmiþ, ancak hukuk etkin uygulanmadýðý için öldürülmüþtür.
Avukat katibi olarak çalýþan Raziye Oskay ise henüz 24 yaþýnda yine erkek þiddetiyle öldürüldü. Yakýnlarý; failin, Raziye'yi 10
yýldýr takýntý haline getirdiðini, tehditler ve
þantajlarla Raziye'yi niþanlanmaya ikna ettiðini ancak Raziye'nin niþaný atmasý sonrasý
failin baskýsý ve tehditleri sebebiyle, Raziye'nin aylardýr kaçarak, þehir deðiþtirerek
yaþadýðýný söylemiþtir. Raziye 10 yýl gibi
uzun bir süre erkek þiddetine maruz kalmýþ
ve maalesef yasalar etkin uygulanmadýðý
için öldürülmüþtür.
Biz biliyoruz ki; 6284 sayýlý yasa etkin
uygulansaydý, faile elektronik kelepçe takýlsaydý, silahý müsadere edilseydi, fail hakkýnda verilen tedbir kararlarý etkin uygulanýp
failler, Dilara'dan ve Raziye'den uzaklaþtýrýlmýþ olsaydý; Dilara da, Raziye de bugün hayatta olacaktý. Dilara'yý da Raziye'yi de etkin uygulamadýðýnýz yasalarla, erkek þiddetinden koruyamayarak siz öldürdünüz. Sadece Dilara ve Raziye de deðil, 2021 yýlý
verilerine göre 280 kadýn cinayeti iþlendi ve
217 þüpheli kadýn ölümü bildirildi. Öldürülen
bu kadýnlar ardýndan; sadece baþsaðlýðý dilemek, üzüldük demek, mekanlarý cennet
olsun demek çok basit dilekler, bu sözleri
söyleyip bu kadýnlar için, þiddetin durmasý
için, cinayetlerin sonlanmasý için mücadele
etmemek bu kadýnlara çok büyük bir haksýzlýk olur.
Siz yetkililer; Dilara'yý, Raziye'yi yaþatmak ve tüm kadýnlara öncelikle dünyayý
cennet haline getirmek, insanca yaþanýr bir
hayat saðlamak zorundasýnýz.
Oysa, kadýnlar olarak hepinizin gözü
önünde her gün; þiddet görüyor, hakarete
uðruyor, tehdit ediliyoruz. Ölmemek için direniyoruz, sesimizi duyun diye þikayetler
ediyor, uzaklaþtýrma kararlarý alýyor, þehirler
deðiþtiriyor, adresimizi gizliyor, hayatýmýzý
altüst ediyoruz. Þiddet maðduru iken suçlu
gibi yaþýyoruz. Oysa bizi öldürmek isteyenler, tehditler edenler, hayatlarýna devam
ediyor, hatta hepinizin gözü önünde internetten silahlar sipariþ ediyor, sosyal medyadan tehditler yaðdýrýyor, uzaklaþtýrma kararlarýna raðmen evimize kadar geliyor, üzerinde silahlarla geziyor ve hatta bu silahlarla
yakalanýyor ama tutuklamýyorsunuz, istenilen tedbir karalarýný vermiyor, yasayý ve kararlarý etkin uygulamýyorsunuz. Neyi bekliyorsunuz? 29 yaþýnda Dilara gibi, 24 yaþýnda Raziye gibi ölmemizi mi bekliyorsunuz?
Öldük iþte. Dilara, 29 yaþýnda, Raziye 24
yaþýnda hayatýnýn ve mesleðinin baharýnda,
sadece baharda açan bir çiçekte yaþayacak. Bilin ki; þiddete maruz kalan, ölen her
kadýndan, bu politikalarýnýzla ve etkin iþletmediðiniz yargý mekanizmanýzla sizler de
sorumlusunuz.
Yýllardýr kadýnlar olarak tek bir isteðimiz
var; insanca yaþamak! Bunun çözümünü
de söylüyoruz. 6284 þekilde uygulayýn, Faillere etkin cezalar verin, cinsiyet eþitsizliðini önleyecek politikalar üretin, eril þiddeti
durdurun. Eril þiddeti sonlandýrmak yerine
sizler; kadýný korumak ve þiddetsiz bir toplumu amaçlayan Ýstanbul Sözleþmesinden
geri çekilmeyi seçtiniz. Ýstanbul sözleþmesi
ile mücadele etmek yerine eril þiddetle mücadele etseydiniz, yasayý etkin uygulayýp,
faillere etkin cezalar verseydiniz bu kadýnlar
yaþacaktý.
Bizler Çorum Barosu ve Kadýn Hukuku
Komisyonu olarak; Dilara'nýn, Raziye'nin ve
þiddete uðrayan, öldürülen tüm kadýnlarýn
haklarýný korumak için, eril þiddeti durdurmak için ve faillerin en aðýr cezayý almasý
için sürecin takipçisi olacaðýmýzý ve mücadele edeceðimizi bildiriyoruz."
(Haber Merkezi)
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TDP’den kutlama ziyareti
Tahtasýz: Merzifon
yeterli miymiþ?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Çorum'un kendi havalimanýný hak ettiðini belirterek Merzifon Havaalaný'nda yaþanan sefer sorunlarýndan bahsetti. Sosyal medya hesabýndan bir açýklama yapan CHP Ýl
Baþkaný Mehmet Tahtasýz, sadece Ýstanbul'a sefer yapan Merzifon Havaalaný'nda iki gündür sefer yapýlmadýðýný belirtti.
"ÝKÝ GÜNDÜR
SEFER YOK" ÝDDÝASI
Çorum'un kendi havalimanýný
hak ettiðini vurgulayan Tahtasýz,
"Merzifon yeter' diyenlere ithaf
olunur; çorum kendi havalimanýný
anasýnýn ak sütü kadar hak ediyor. Merzifon Havalimaný'ndan
dün ve bugün Ýstanbul'a uçuþ
yok. Samsun Havalimaný'ndan
ise Ýstanbul'a günlük 8 uçuþ var.

Mehmet Tahtasýz

Elbette Merzifon, askeri bir havaalaný, askeri gereklilikler uçuþ ertelemesine neden olabilir. Çorumlu sanayici ve iþ insaný da
böyle anlarda belki çok önemli iþ
fýrsatlarýný kaçýrdýðýyla kalacaktýr.
Merzifon yeterli miymiþ?" ifadelerini kullandý.
(Çaðrý UZUN)

Türkiye Deðiþim
Partisi (TDP) Ýl Baþkaný Engin Erenler,
10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetemizi ziyaret etti.
TDP Ýl Baþkaný
Engin Erenler, beraberinde Merkez Ýlçe
Baþkaný Eralp Armakan ve Ýskilip Ýlçe
Baþkaný Mursel Yasak ile birlikte Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi
Ayhan Aykanat'ý ziyaret etti. Ziyarette Aykanat ile bir süre görüþen TDP Ýl Baþkaný
Engin Erenler, 10
Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutladý. Basýnýn özgür ve
doðru haber alma imkaný saðladýðýný hatýrlatan Erenler, Aykanat
ve ekip arkadaþlarýna
çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getiren Gazetemiz
Ýmtiyaz Sahibi Ayhan
Aykanat ise Erenler
ve beraberindekilere
teþekkür etti. (Mehmet Halim Coþkun)

Vakýflar Bölge Müdürlüðü tarafýndan yapýlmasý planlanan proje 2022 yýlý yatýrým programýna alýndý.

ÇORUM ULU CAMii
RESTORE EDiLECEK
Mecitözü'nde Toplu
Ýþ Sözleþmesi sevinci
Mecitözü Belediyesi ile Belediye-Ýþ Sendikasý arasýnda Toplu
Ýþ Sözleþmesi imzalandý.
Mecitözü Belediyesi ile Belediye-Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi
arasýnda yürütülen toplu iþ sözleþmesi görüþmeleri anlaþmayla
sonuçlandý.
Toplu Ýþ Sözleþmesi, Mecitözü Belediye Baþkaný Veli Aylar
ve Belediye-Ýþ Sendikasý Çorum
Þube Baþkaný Mehmet Þen ile

imzalandý. Belediye-Ýþ Sendikasý
Çorum Þube Baþkaný Mehmet
Þen "Bu toplu iþ sözleþmesinde
emeði geçen baþta Belediye
Baþkanýmýz Veli Aylar'a ve bu
süreçte bizlere güvenerek destek veren iþçi arkadaþlarýma çok
teþekkür ediyorum. Bu toplu iþ
sözleþmemizin tüm çalýþanlarýmýza, belediyemize ve sendikamýza hayýrlý olmasýný diliyorum"
dedi.
(Haber Merkezi)

Ali Yýldýz, Genel Baþkan

Ali Yýldýz

Diyanet-Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý, Çorumlu hemþehrimiz Ali
Yýldýz, sendikanýn genel baþkanlýða
seçildi. Diyanet-Sen genel merkez
yönetim kurulu yaptýðý toplantý ile
yeni görev daðýlýmýný belirledi. Mali
Ýþlerden Sorumlu Genel Baþkan
Yardýmcýsý hemþehrimiz Ali Yýldýz,
Diyanet-Sen'in yeni genel baþkaný
seçildi. Yapýlan toplantý sonucu Diyanet-Sen genel merkez yönetimi
görev daðýlýmýný þöyle belirledi:
"Genel Baþkan Ali Yýldýz, Genel
Sekreter Hacýbey Özkan, Genel
Baþkan Yardýmcýsý (Teþkilatlanma)
Ýrfan Kaþýkçýoðlu, Genel Baþkan Yardýmcýsý (Mali Ýþler) Neslibey Özkan,
Genel Baþkan Yardýmcýsý (Basýn ve
Ýletiþim) Cebrail Yakýþýr, Genel Baþkan Yardýmcýsý (Hukuk ve Toplu Sözleþme) Mehmet Yaman, Genel Baþkan Yardýmcýsý (Eðitim ve Sosyal Ýþler) Ali Güzeldal." (Haber Merkezi)

AK Parti Çorum Milletvekili ve
MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan,
Çorum'un tarihi simgelerinden biri
olan Murad-i Rabi Ulu Camii'nin
restore edileceðini açýkladý.
Ceylan, Çorum'da yüzyýllardýr
insanlarýn ibadetini yaptýðý Ulu Cami'nde zaman içerisinde tadilat gerektiren bir takým eksikliklerin ortaya çýktýðýný belirtti. Bu doðrultuda
son zamanlarda tarihi camiinde
restorasyon gerektiren bazý eksiklerin tespit edildiðini söyleyen Ceylan, Tokat Vakýflar Bölge Müdürlüðü
sorumluluk alaný içerisinde yer alan
Ulu Camii'nin restorasyonunun
2022 yýlý yatýrým programýna alýndýðýný açýkladý.
2023'TE TAMAMLANACAK
Restorasyon ihalesi önümüzdeki günlerde yapýlacak olan Murad-i
Rabi Ulu Camii'nde restorasyon çalýþmalarýna hemen baþlanacaðýný
ifade eden Ceylan, restorasyonun
2023 yýlýnda tamamlanacaðýný vurguladý.
Çorum'un tarihi mekanlarýndan
biri olan Murad-i Rabi Ulu Cami'nin
tarihi hakkýnda da bilgiler paylaþan
Milletvekili Ceylan, Murad-i Rabi
Ulu Camii'nin Selçuklu Sultaný III.
Alâeddin döneminde 13. yüzyýlýn
sonlarýnda yaptýrýldýðý kabul edildiðini hatýrlattý.
1446 yýlýnda yaþanan bir depremde büyük oranda yýkýlan Camii'nin Mimar Sinan tarafýndan
onarýldýðýný anlatan Ceylan, 1790
yýlýndaki depremde tekrar harap
olan caminin, Çapanoðlu oðlu Abdülfettah Bey tarafýndan 1810 yýlýnda bugünkü hali ile tekrar yaptýrýldýðýný kaydetti.
2022 YILI YATIRIM
PROGRAMINDA
Ceylan, Merkez Kulaksýz Camii
ve Mecitözü Alören Camii'nin de
restorasyonunun 2022 yýlý yatýrým
programýnda yer aldýðýný söyledi.
2022 yýlý içerisinde ihale edilerek
baþlanacak olan restorasyon çalýþmalarýnýn 2023 yýlýnda bitirileceðini
anlatan Ceylan, tarihi mekanlarýn
korunmasýna büyük özen gösterdiklerini vurgularken, geçmiþi yaþatan tarihi eserlerin gelecek nesillere
de en güzel þekilde býrakýlmasý gerektiðini de sözlerine ekledi.
(Mehmet Halim Coþkun)

Ahmet Sami Ceylan

Oðuzlar'a bakan desteði
Oðuzlar Belediye Baþkaný Muzaffer
Yýldýrým'ýn Aralýk ayýnda Kýzýlcahamam'da gerçekleþen Belediye Baþkanlarý Ýstiþare ve Deðerlendirme Toplantýsý'nda Çevre, Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði Bakaný Murat Kurum ile yaptýðý görüþmede verilen destek sözü yerine geldi.
Oðuzlar Belediye Baþkaný Muzaffer
Yýldýrým Çevre, Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði Bakanlýðý'na yaptýðý ziyaret sonrasý, "Aralýk ayýnda Kýzýlcahamam'da gerçekleþtirilen gönül belediyeciliði kampýnda Çevre, Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði
Bakanýmýz Sayýn Murat Kurum'a Oðuzlar'da devam eden projelerimiz ile ilgili
bilgilendirmede bulunmamýzýn ardýndan
Sayýn Bakanýmýz destek sözü vermiþti.
Bugün Çevre, Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði Bakanlýðýmýza yaptýðýmýz ziyaretle projelerimize gereken destek verildi.
Oðuzlarýmýza desteklerinden dolayý
baþta gönül belediyeciliðinin mimarý
Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip
Erdoðan'a, Çevre, Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði Bakanýmýz Sayýn Murat Ku-

rum'a, AK Parti Çorum Milletvekillerimize, AK Parti Ýl Baþkanýmýza, AK Parti
Oðuzlar Ýlçe Baþkanýmýza teþekkür ederiz" diye konuþtu.
(Haber Merkezi)
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KALiFiYE ELEMAN iÇiN

BELEDiYE DESTEÐi

Tahsin Þahin

Þahin: Esnafýmýzýn her
zaman yanýnda olmaya
devam edeceðiz
Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý
Baþkaný Tahsin Þahin, odanýn genel kurulunun hafta sonu yapýlacaðýný hatýrlatarak
oda üyelerine mesaj verdi.
Sosyal medya hesabýndan bir açýklama
yayýmlayan Çorum Þoförler ve Nakliyeciler
Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, esnafýn her
zaman yanýnda olmaya devam edeceklerini vurguladý.
Þahin, mesajýnda þunlarý söyledi:
"Odamýzýn Olaðan Genel Kurulu, 16
Ocak 2022 Pazar günü Ticaret ve Sanayi
Odasý Fuar Kompleksinde siz saygýdeðer
üyelerimizin katýlýmlarýyla yapýlacaktýr.
Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleþtireceðimiz genel kurulumuzda bilgi, birikim
ve tecrübemizle sizlere tekrar hizmet etmekten mutluluk ve onur duyacaðýz.
Göreve geldiðimiz ilk günden itibaren
güler yüzlü, hakkaniyetli, adil ve þeffaf bir
hizmet anlayýþýyla siz saygýdeðer üyelerimize ve Çorumlu hemþerilerimize hizmet
etmeyi kendimize þiar edindik. Odamýzý daha güçlü, itibarlý, üyelerinin 24 saat emrinde
olan bir kurum haline getirdik.
Yeni dönemde de sizlerin destekleriyle
hizmet çýtamýzý daha üst seviyelere çýkararak þoför ve nakliyeci esnafýmýzýn her zaman yanýnda olmaya devam edeceðiz.
Bu duygu ve düþüncelerle genel kurulumuzun þimdiden tüm þoför ve nakliyeci esnafýmýza hayýrlý olmasýný diliyorum."
(Mehmet Halim Coþkun)

Çorum Belediyesi, iþgücü piyasasýna kalifiye personel kazandýrmaya devam ediyor.
Çorum Belediyesi ile Meslekli
Yeterlilik Kurumu iþbirliðiyle yürütülen çalýþma kapsamýnda ilk belgeler teslim edildi. Sorumlu Emlak Danýþmanlýðý ve Servis Aracý Þoförlüðü alanýnda belge almaya hak kazanan kursiyerlere düzenlenen törenle belgeleri verildi.
Çorum Belediyesi Kariyer ve Ýþ
Merkezi ile Mesleki Yeterlilik Kurumu iþbirliði ile gerçekleþen mesleki
yeterlilik belgesi programýnda ilk
belgeler verildi. Turgut Özal Konferans Salonunda gerçekleþtirilen törene Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Lemzi Çöplü, Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý
Baþkaný Mehmet Gayretli ve kursiyerler katýldý.
"YAKLAÞIK 187 MESLEK
DALINDA BAÞVURU ALDIK"
Törende konuþan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Lemzi Çöplü, mesleki yeterlilik belgesine sahip nitelikli iþgücünün artmasýný amaçladýklarýný söyledi. Çöplü, "Çorum Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projesi içerisinde mesleki yeterlik belgesi kazandýrýlmasý amacýyla çalýþma baþlatmýþtýk. Avrupa Birliði bünyesinde ve Çorum Belediyesi'nin

belgesi için farklý alanlarda eðitim
kurslarýmýz ve sýnavlarýmýz devam
edecek. Sosyal sorumluluk projesi
içerisinde istihdama nitelikli eleman
yetiþmesi için çalýþmalarýmýz devam edecek. Çorum olarak üretime
ve istihdama katký saðlayan bir iliz.
Ýhracat rakamlarýna bakýldýðýnda
Çorum ilk 10 il arasýnda yer alýyor.
Üretime ve ihracata katký saðlayan
herkese teþekkür ediyoruz" dedi.

garantörlüðünde çalýþmalara baþladýk. Çorum Kariyer ve Ýþ Geliþtirme
Merkezi olarak yaklaþýk 187 meslek
dalýnda baþvuru aldýk. Taksiciler ve
servisçiler, emlak danýþmanlarý ve
devamýnda market elemanlýðý ala-

nýnda yoðun bir talep vardý. Bu
meslek alanlarýnda kurslarýmýzý ve
sýnavlarýmýzý gerçekleþtirdik. Bu sýnavlarda baþarý elde edenlere belgelerini teslim etmeye baþlýyoruz.
Bundan sonrada mesleki yeterlilik

"ESNAFIMIZA ÜCRETSÝZ
OLARAK SUNULDU"
Törende konuþan Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler
Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli,
Çorum Belediyesi'ne teþekkür etti.
Gayretli, "Her yýl bakanlýk tarafýndan esnafýmýzdan bazý belgeler istenmektedir. Bu yýl da bakanlýk,
mesleki yeterlilik belgesi alýnmasýný
zorunlu tuttu. Mesleki yeterlilik firmalar bu belge için bin TL fiyat belirledi. Belediyemizin öncülüðünde
bu belgeler esnafýmýza ücretsiz olarak sunuldu. Bu iþte emeði geçen
baþta Belediye Baþkanýmýz olmak
üzere Çorum Belediyesi'ne teþekkür ediyoruz" diye konmuþtu.
Konuþmalarýn ardýndan Taksiciler ve Servisçiler ile Emlak Danýþmanlýðý'nda baþarýlý olanlara meslekli yeterlilik belgeleri teslim edildi.
(Mehmet Halim Coþkun)

Belediyeler Birliði'nin bütçesi 11 milyon lira
Çorum Çevre Belediyeler Birliði,
2022 yýlýnýn ilk olaðan toplantýsýný
yaptý. Toplantýda 2022 yýlý performans programý görüþülerek 2022
yýlý bütçe oylamasý yapýldý.
Çorum Çevre Belediyeler Birliði
Meclis Toplantýsý, Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn baþkanlýðýnda Turgut Özal Konferans Salo-

nu'nda yapýldý. Toplantýya ilçe belediye baþkanlarý ve meclis üyeleri
katýldý.
Toplantýda 2022 yýlý performans
programý görüþülerek 2022 yýlý bütçesi oylandý. Çorum Belediyeler
Çevre Birliði'nin 2022 yýlý bütçesi 11
milyon 105 bin TL olarak belirlendi.
(Mehmet Halim Coþkun)

567 KOBÝ'ye 18
milyonluk destek
Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý
(KOSGEB) Çorum Ýl Müdürlüðü tarafýndan
2021 yýlýnda 567 KOBÝ'ye 17,9 milyon liralýk destek saðlandýðý açýklandý.
Çorum Valiliði, KOSGEB'in 2021 yýlýnda
yürüttüðü destek
programlarýna dair verileri paylaþtý.
Açýklamada,
KOSGEB Çorum
Ýl Müdürlüðü'nün
Çorum'daki KOBÝ'lerin yönetim becerilerini ve yetkinliklerini
geliþtirmek, Ar-Ge ve Ýnovasyona dayalý faaliyetlerini artýrmak, giriþimcilik kültürünü
geliþtirmek ve baþarýlý yeni iþletmelerin kurulmasýný teþvik etmek amacýyla çalýþmalarýný etkin bir þekilde sürdürdüðü belirtildi.
2021 yýlý yýlýnda AR-GE Ýnovasyon ve
End Uygulamasýndan 30 iþletmeye 1,3 milyon lira, AR-GE, ÜR-GE ve Ýnovasyon Destek Programý kapsamýnda 4 iþletmeye 179
bin 639 lira, Genel Destek Programý kapsamýnda 6 iþletmeye 43 bin 661 lira, Ýþletme
Geliþtirme Destek Programý kapsamýnda
118 iþletmeye 2 milyon 426 bin 381 lira, Giriþimcilik Programý kapsamýnda 11 iþletmeye 77 bin 435 lira, Giriþimciliði Geliþtirme
Destek Programý kapsamýnda 275 iþletmeye 9 milyon 219 bin 878 lira, KOBÝGEL KOBÝ Geliþim Programý kapsamýnda 2 iþletmeye 209 bin 483 lira, KOBÝ TEKNO Yatýrým Destek Programý kapsamýnda 3 iþletmeye 153 bin 736 bin lira, Ýþbirliði, Güç Birliði Programý kapsamýnda 3 iþletmeye 947
bin 449 lira, Miktor ve Küçük Ýþletmelere
Hýzlý Destek programý kapsamýnda 97 iþletmeye 2 milyon 792 bin 676 lira, Yurt Dýþý
Pazar Destek Programý kapsamýnda 18 iþletmeye 497 bin 909 lira destek verildi.
Böylede KOSGEB Çorum Ýl Müdürlüðü,
2021 yýlýnda toplam 567 iþletmeye 17 milyon 921 bin 11 lira kaynak saðlandý.
(Çaðrý UZUN)

Çorum Mobilyacýlar Esnaf ve Sanatkarlar Odasý baþkanlýðýna tekrar seçilen Yalçýn Kýlýç ve yönetimi mazbatasýný aldý.

‘Birlikte çok daha güçlüyüz'
Çorum Mobilyacýlar Esnaf ve
Sanatkarlar Odasý'nýn genel kurulunda güven tazeleyerek yeniden
Oda Baþkaný seçilen Yalçýn Kýlýç,
mazbatasýný alarak yeni dönem için
resmen görevine baþladý.
Seçim Kurulu'nda gerçekleþtirilen mazbata törenine odanýn yeni
yönetim ve denetim kurulu üyeleri
de katýlýrken, Baþkan Kýlýç da birlik
beraberlik mesajý verdi.
Seçim kurulu önünde bir teþekkür konuþmasý yapan Yalçýn Kýlýç,
önceki dönemde olduðu gibi yeni
dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceklerini, odayý
güçlendirmenin ve en iyi yere getirmenin çabasýný vereceklerini belirterek, mazbata töreninde kendisini

yalnýz býrakmayan tüm yönetim ve
denetim kurulu üyeleri ile oda üyelerine teþekkür etti.
Kýlýç, "seçim süreci boyunca hiçbir fedakarlýktan kaçýnmayarak
þahsýmý iþyerlerinizde misafir ettiniz, ayný zamanda odamýzla ilgili
sorunlarýnýzý dile getirdiniz. Dün olduðu gibi bugün de hiçbir fedakarlýktan kaçýnmayarak gecemi gündüzüme katarak sizlerin sorunlarýnýn çözümü noktasýnda çaba göstereceðimizden kimsenin þüphesi
olmasýn.
Bizler cenazemizde, düðünümüzde acý-tatlý günlerimizi birlikte
paylaþtýk, her zaman omuz omuza
olduk. Seçim sürecinde de hiçbir
üyemizin töhmet altýnda býrakýlma-

dan hür iradesi ile, demokratik bir
þekilde oyunu kullanmasýný saðladýk. Odamýza kayýtlý 450 üyemizin
seçme ve seçilme hakký olduðunu

hatýrlatmak isterim. Bu hizmet yarýþýnda kazanan ve kaybeden yoktur.
Önceki dönemde olduðu gibi þahsýma ve yönetim kurulumuza göstermiþ olduðunuz güvene layýk olmaya çalýþacaðýz.
Siz deðerli üyelerimizle birlikte
gücümüze güç katacaðýmýzdan hiçbir endiþem yoktur. Çünkü biz birlikte çok daha güçlüyüz" þeklinde konuþtu.
Yalçýn Kýlýç baþkanlýðýndaki Mobilyacýlar Odasý'nýn Yönetim Kurulu
Þeref Yiðit, Ahmet Çýrak, Mustafa
Erkan, Serdar Hamoðlu, Mustafa
Erarslan ve Ferhat Demirel'den oluþurken, Denetim Kurulu ise Hüseyin Cahit Yurdakul, Mustafa Dugan
ve Onur Mülazým'dan oluþtu.
(Haber Merkezi)
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Ölçer: Ýntihar haberleri, toplum
saðlýðýnda yýkýcý etkiye neden oluyor
Türk Psikolojik Danýþma ve Rehberlik Derneði
Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Ölçer, "Ýntihar haberleri
toplum saðlýðý ve hayatýna yýkýcý etkiye neden olmaktadýr" dedi.
Son günlerde artan intihar vakalarý nedeniyle
bir mesaj yayýmlayan Türk Psikolojik Danýþma ve
Rehberlik Derneði Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Ölçer,
" Sosyal ve çevresel faktörlerin etkileþimi ile bireysel bir olgu olmaktan çýkan intiharla ilgili, özellikle son zamanlarda sosyal medyada yapýlan paylaþýmlar bir takým tehlikelere
iþaret etmektedir" dedi.

Ahmet Ölçer

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

06:26
07:55
12:54
15:21
17:43
19:07

TARiHTE BUGÜN
1914- Altay Spor Kulübü kuruldu.
1920- Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açýlýþýný kutladý.
1923- Mustafa Kemal, Batý Anadolu'da geziye çýktý.
1923- Atatürk'ün annesi Zübeyde Haným, Ýzmir'de öldü.
1924- Türkiye'de Askerlik süresi 18 aya indirildi.
1926- Borçlanma Kanunu TBMM'de kabul
edildi.
1938- T.C. Dýþiþleri Bakanlýðý kuruluþ kanunu kabul edildi.
1938- Türkiye-Irak-Ýran-Afganistan arasýnda
aktedilen Sadabat Paktý, TBMM'de onaylandý.
1941- Ýstanbul Valiliði, Üniversite Talebe Birliði tüzüðünü onayladý; Talebe Birliði faaliyete
geçti.
1945- Ekmek istihkaký kiþi baþýna 450 grama çýkarýldý.
1964- Meclis, Ortak Pazar anlaþmasýný
onayladý.
1970- Türk Lirasý 1211 sayýlý kanuna göre
çýkarýldý.
1970- Mahkum aileleri "genel af" için yürüyüþ yaptýlar.
1975- Tüm Üniversite, Akademi ve Yüksek
Okullar Asistanlarý Birliði (TÜMAS) kuruldu.
1983- Cumhurbaþkaný Kenan Evren'e fahri
profesörlük ve Ýstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi'nin fahri hukuk doktorluðu unvanlarý verildi.
1987- Uluslararasý Ticaret Odasý Vehbi
Koç'u "Dünyada Yýlýn Ýþadamý" seçti.
1993- Nubar Terziyan, Ankara Uluslararasý
Film Festivali'nde "Emek Ödülü"ne deðer bulundu.
1994- Dört þehirlerarasý yolcu otobüsüne
yerleþtirilen bombalarýn patlamasý sonucu 3
kiþi öldü, 17 kiþi yaralandý. Eylemleri PKK'nýn
(Kürdistan Ýþçi Partisi) askeri kanadý ARGK
(Kürdistan Halk Kurtuluþ Ordusu) üstlendi.
1995- Ýlk kez verilen Uluslararasý Nazým
Hikmet Þiir Ödülü, Ýstanbul'da yapýlan bir törenle Lübnan'lý þair Adonis'e verildi.
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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
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Baský: HAMDÝOÐULLARI
BASIN YAYIN A.Þ.
Zübeyde Haným Mah. Elif Sok
No: 7/246-247 Altýndað / Ankara
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Bayi Daðýtým: Çaðrý Daðýtým
Adres: Osmancýk Cad.
Ölçek Ýþmerkezi No: 27/46
ÇORUM

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

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

"TOPLUM PSÝKOLOJÝSÝNÝ
OLUMSUZ ETKÝLÝYOR"
Yapýlan paylaþýmlarýn toplum psikolojini olumsuz etkilediðini vurgulayan Ahmet
Ölçer, "Ýntihar veya öz kýyým
ile ilgili sosyal medyada vakalar üzerinden yapýlan paylaþýmlar, halk saðlýðý ve hayatýný psikolojik olarak olumsuz etkilemektedir. Çocuk ve ergen psikolojik hizmetlerini, özel sektörde,
okullarda ve diðer bakanlýklarda uzmanlýk alaný olan önleyici geliþimsel psikolojik hizmetler üzerine veren ruh saðlýðý meslek grubu olan Psikolojik Danýþmanlar ve pedagoglarýn
Meslek örgütü Türk Psikolojik Danýþma ve Rehberlik Derneði olarak halkýmýzý ve bu konuda paylaþýmlar ve tepkilerinde duyarlý, dikkat etmeye çaðýrýyoruz" ifadelerini kullandý.
TEPKÝ GÖSTERMEYE ÇALIÞIRKEN
DÝKKATLÝ OLUNMALI
"Siyasi ve toplumsal tepki göstermeye çalýþýrken dikkatli olunmalý" diyen Ölçer, þunlarý söyledi:

"Giden canýn üzerinden verilen tepkilerde, kiþinin öz kýyým davranýþýný gösteren videolarýný ya da
son mesajlarýný yayýmlamak, intihar davranýþýnýn
gençlerimiz tarafýndan popüler çekici bir olgu haline getirebilmektedir. Benzer biçimde intiharýn romantikleþtirildiði, dramatize edildiði paylaþýmlar,
sosyal medya ve basýn yayýn aracýlýðý ile davranýþýn yaygýnlaþmasýna sebep olmaktadýr.
Ýntihar eylemleri ile ilgili yapýlan paylaþýmlar ve
öz kýyýmda bulunan kiþinin verdiði mesajlar üzerinden siyasi ve toplumsal tepki göstermeye çalýþýrken, dikkatli
olunmalýdýr.
Ýntihar eylemlerinin zemininde bireysel, sosyolojik, çevresel bir çok derin neden bulunmaktadýr. Ayrýca intihar, birey için acý verici, karmaþýk
süreçler içermektedir.
Ýntihar vakalarý ile ilgili yurt
dýþý ve yurt içinde yapýlan týbbi
ve psikolojik bilimsel çalýþmalar, bireyi öz kýyým davranýþýna
tek bir nedenin itemeyeceðini ortaya koymaktadýr. Ayrýca intihar eylemlerinin bireysel nedenlerin yanýnda
patolojik, kültürel birçok etkenin birleþimi sonucunda gerçekleþtiði, davranýþýn büyük oranda
önceden kestirilemediði, öz kýyým davranýþýna yönelip kurtulanlarýn % 90'nýn o aný hatýrlamadýðý
bulgulanmýþtýr.
Bilimsel araþtýrmalar intiharýn, sosyo-kültürel
faktörlere, patolojik davranýþ bozukluklarýna baðlý
olabildiði gibi intihar eylemlerinin ve sosyal bulaþma etkisiyle yapýlabildiðini de göstermektedir. Ýntiharýn sosyal bulaþma etkisi, özkýyým eylemleri ile
yapýlan haberlerde dikkatli olunmasý gerektiðinin
açýk göstergesidir."
(Haber Merkezi)

T.C. ÇORUM ÝCRA DAÝRESÝ
2018/30010 ESAS
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLAN
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýli, Merkez Ýlçesi, Ulukavak Mh.. 2162 Ada, 3 Parselde kain ana gayrimenkulü 250,54 m² yüzölçümünde Arsa, 3 nolu baðýmsýz bölüm mesken niteliðindedir. Birinci katta
yer alan tamamý borçlu adýna 3 baðýmsýz bölüm numarasý ile Mesken niteliðinde tapuda kayýtlýdýr.
Çorum Belediyesi mücavir alaný içerinde olup imar planýnda ayrýk nizam 6 kat ticaret alaný olarak iþaretlidir. Taþýnmazýn bulunduðu bina betonarme karkas yapý tarzýnda, ayrýk nizam, Bodrum Kat + Zemin Kat + 4 Normal kat + Teras Katý olmak üzere 7 katlý olarak, Güney cephesinden bitiþik nizam inþa edilmiþtir. Asansör bulunan binanýn dýþ cepheleri sývalý boyalýdýr. Bina dýþ kapýsý ve merdiven korkuluklarý demir doðrama basamaklar mermer sahanlýklar seramik kaplamadýr. Ahþap oturtma çatýsý
M.T kiremit kaplamalýdýr. Elektrik, su, telekomünikasyon, doðalgaz, kanalizasyon gibi altyapý sistemlerinin mevcut olduðu tespit edilen bina; III. Sýnýf B Grubu yapýlar sýnýfýna dâhildir. Satýþa konu 3 nolu baðýmsýz bölüm bulunduðu binanýn 1. katýnda yer almakta olup hâlihazýrda mesken olarak kullanýlmaktadýr. Taþýnmazýn Çorum Tapu Müdürlüðünde incelenen onaylý mimari projesine 2 oda, 1 salon, 1 mutfak, antre, banyo, wc, 2 balkon mahallerinden olup takriben net 70,00 m² kullaným alanýna
sahiptir. Daire doðu ve cephelidir. Isýnmasý kalorifer(müstakil kombi) sistemiyle saðlanmaktadýr. Salon ve oda zeminleri ahþap parke kaplamalý, mutfak giriþ ve gece holü zeminleri seramik kaplamalýdýr. Duvar ve tavanlarý sýva üzeri plastik boyalýdýr. Odalarda kartonpiyer uygulamasý mevcuttur. Doðalgaz çekili mutfaðýn tezgâhý mermer olup altýnda ve üzerinde suntelemden yapýlý mutfak dolaplarý
bulunmaktadýr. Islak hacimlerin zemini ve duvar yüzeyleri seramik kaplamalý, tavanlarý sýva üzeri
plastik boyalýdýr. Daire giriþ kapýsý çelik, iç mekân kapýlarý ahþap ve ýsýcamlý pencereleri PVC doðramalýdýr. Giriþ holünde vestiyer ve dolap bulunmaktadýr. Açýklanan özelliklerle birlikte taþýnmazýn alaný, bina içerisindeki konumu, bina inþa tarzý ve evsafý, yaþý, hâlihazýr durumu, semt ve mevki, ulaþým,
getirebileceði kira miktarý, emsal alým satým rayiçleri ve deðere etki edebilecek tüm faktörler ile günün ekonomik koþullarý da göz önüne alýnarak ortak alanlar ve arsa payý dâhil olmak üzere deðerlendirildiðinde 200.000,00 TL kýymet takdir edilmiþtir.
Adresi
: Ulukavak Mahallesi, Sarýlýk 15. Sokak No:1/3 Çorum Merkez
Yüzölçümü
: 250,54 m2
Arsa Payý
: 8/94
Ýmar Durumu
: Var, Ýnþaat tarzý ayrýk nizam 6 kat ticaret alaný
Kýymeti
: 200.000,00 TL
KDV Oraný
: %1
Kaydýndaki Þerhler
: Tapu kaydýndaki gibidir
1. Satýþ Günü
: 30/03/2022 günü 10:30 - 10:35 arasý
2. Satýþ Günü
: 27/04/2022 günü 10:30 - 10:35 arasý
Satýþ Yeri
: Karakeçili Mah. Alaybey Sok. No: 96/A Çorum Adalet Ek Hizmet Binasý
2. Kat Mezat Salonu Merkez/ Çorum
Satýþ þartlarý :
1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve
satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik
ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini,
rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya
aittir. Tellâllýk Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. (Alacaklarý rehinli
olan alacaklýlarýn satýþ tutarý üzerinden rüçhan haklarý vardýr. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eþya ve akardan alýnmasý lazým gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan
sonra gelir.)
3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi
takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve
temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.
5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir.
6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca
bilgi almak isteyenlerin 2018/30010 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý
ilan olunur.12/01/2022
(ÝÝK m.126)
(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1535298

KARACÝÐERÝ
KORUMAK ÝÇÝN EN
ÝYÝ ALTI BÝTKÝ -1Karaciðerinizin saðlýðýný geliþtirmek için, bu
uygulamalarý yapmanýn yaný sýra, dengeli
bir diyet ile beslenmeniz
ve yað alýmýný azaltmanýz
çok önemlidir.
Karaciðer, vücudun en büyük organlarýndan biridir ve hayati önem taþýyan bir çok çeþitli görevi yerine getirdiði için en önemli organlardandýr.
Karaciðer dakikada yaklaþýk bir litre kan temizleyen ve toksinlerden
arýndýran bir filtredir; bu toksinler zaman içinde birikirler.
Karaciðer ayrýca hormonal etkinliklerde de görev alýr ve mikroplarý, allerjenleri ve ilaçlardaki kimyasal maddeleri temizlemekten de sorumludur.
Bu yetmezmiþ gibi, safra kesesi ile
birlikte karaciðer proteinlerin ve yaðlarýn sindiriminden ve besin maddelerinin uygun þekilde depolamasýndan
sorumludur.
Dünya nüfusunun yaklaþýk %
10'unun fibroz, siroz, kanser veya hepatit gibi karaciðer hastalýklarýndan
muzdarip olduðu tahmin edilmektedir.
Bu hastalýklar hastalarýn yaþam
kalitesini düþürebilir ve ciddi durumlarda ölümle sonuçlanabilir.
Neyse ki, onlarla savaþmak için
geliþtirilen týbbi tedavilere ek olarak,
karaciðerinizin temizlenmesini destekleyen ve saðlýðýný geliþtiren birkaç bitki vardýr.
Bu makalemizde, karaciðerinizi korumak için yararlanabileceðiniz en iyi
6 bitkiyi paylaþmak istiyoruz, böylece
onlarý düzenli olarak tüketebilirsiniz.
1. DEVE DÝKENÝ
Bir çok kültürde "karaciðerin koruyucusu" olarak bilinen deve dikeni karaciðer hastalýðýný önlemek ve tedavi
etmek için en iyi yollar biridir.
Karaciðer ve safra kesesinin temizlenmesine yardýmcý olduðu kanýtlanmýþtýr ve bu organlarýn iyileþmesine
yardýmcý olan anti-inflamatuar özellikleri taþýmaktadýr.
Düzenli olarak alýndýðý zaman, atýk
maddeleri giderir ve serbest radikallere, alkole, mantarlara ve diðer zararlý
elementlere karþý koruyucu bir bariyer
oluþturur.
Ayrýca diyabet, yüksek kolesterol
ve dolaþým sistemi hastalýklarýna karþý
koruma saðlar.
Günde 250 mg'ý geçmemelisiniz.
Deve dikenini çay olarak veya salatalarda tüketebilirsiniz.
2. ENGÝNAR
Bu acý bitki, karaciðer dokularýný
yenileyen, ayný zamanda sindirim ve
temizleme iþlemlerini geliþtiren aktif
içeriklere sahiptir.
Alerjilerle, kandaki pH dengesindeki deðiþimlerle savaþmakta kullanýlýr.
Ayrýca enginar hepatit ve yüksek kolesterolü önler.
Özellikleri sayesinde safra kesesindeki safra üretimini düzenler ve taþ
oluþumunu önler.
Salatalarda, toniklerde ve smoothielerde tüketebilirsiniz.
3. KARAHÝNDÝBA KÖKÜ
Karahindiba kökü Kuzey Amerika
ve bazý Avrupa ülkelerinde bulunan
uzun ömürlü bir bitkidir.
Çoðu kiþi bu bitkiyi yabani bir ot
olarak görse de, ama kökleriyle vücudun detoks sürecini uyaran harika bir
uygulamada kullanýlabilir.
Karaciðer dokularýndaki sývý birikiminin yaný sýra iltihaplanmayý önlemeye yardýmcý olur.
Safra üretimini arttýrýr ve sindirime
yardýmcý olmak için toksinlerin yok
edilmesini saðlar.
Bu bitki önemli miktarda A, C ve D
vitaminlerinin yaný sýra kalsiyum ve
demir gibi mineraller içerir.
Kökünden çay yapýp günde iki defa içebilirsiniz.
4. NANE YAPRAÐI
Nane safranýn karaciðerden safra
kesesine akýþýný düzenlemekte kullanýlan bir þifalý bitkidir.
Yaðlarýn sindirimini destekleyen ve
besin maddelerinin emilimini artýran
eteri yaðlar içerir.
Ýçeriðindeki vitamin ve mineraller
zararlý maddelerin vücuttan atýlmasýný
iyileþtirir ve karaciðeri korur.
Çaylarda, gazlý içeceklerde ve
smoothielerde kullanablirsiniz.
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Akyüz,
maçta forma
giyebilecek
Çorum FK'da devre arasýnda takýma
katýlan Mehmet Akyüz'ün lisans iþlemleri
tamamlandý.
Fatih Özcan'ýn sahibi olduðu Çorum
FK A.Þ.'de devre arasýnda transfer edilen
tecrübeli forvet oyuncusu Mehmet Akyüz'ün lisans iþlemlerinin tamamlandýðý
bildirildi. Kulüpten yapýlan açýklamada,
"Yeni transferimiz Mehmet Akyüz'ün lisans iþlemleri tamamlandý.
Ergün Penbe'nin görev vermesi halinde tecrübeli golcü, Diyarbekir deplasmanýnda forma giyebilecek" denildi.
(Abdulkadir Söylemez)

MAÇIN TAKTiÐi
ÇALIÞILDI
Fatih Özcan'ýn sahibi olduðu Çorum FK
A.Þ., Diyarbekirspor
ile oynayacaðý maçýn
hazýrlýklarýna Antalya'da devam ediyor.
TFF 2. Lig Kýrmýzý
Grup'ta ikinci yarý hazýrlýklarýný Antalya'da
sürdüren Çorum FK
A.Þ., 16 Ocak Pazar
günü deplasmanda Diyarbekirspor ile karþýlaþacak. Bu maçýn hazýrlýklarýný Antalya'da
kamp yaptýðý otelde
sürdüren Kýrmýzý-Siyahlýlar'da Ergün Penbe yönetiminde hazýrlýklarýna devam etti.
Antrenmanda Diyarbekirspor maçýnýn
taktiði çalýþýldý. Kýrmýzý-siyahlýlar, bu maçýn
hazýrlýklarýna bugün
yapacaðý antrenmanla
devam edecek.
(Abdulkadir Söylemez)

Mehmet Akyüz

Diyarbekirspor maçýna
tecrübesiz hakem
TFF 2'inci Lig Kýrmýzý Grup 20'inci hafta
maçýnda Çorum FK pazar günü saat 13'de
Diyarbakýr'da konuk konuk olacaðý Diyarbekirspor maçýnýn hakemi açýkladý. Merkez
Hakem Kurulu'ndan yapýlan açýklamada Diyarbekirspor - Çorum FK maçýný Manisa
bölgesinden Þevket Teker yönetirken yardýmcýlýklarýný Güner Mumcu ve Çaðýrcan
Pazarcýlýk yapacak. Karþýlaþmanýn 4'üncü
hakemi ise Batuhan Bayar olacak.
TEKER, ÝLK KEZ DÜDÜK ÇALACAK
Hafta sonu oynanacak olan Diyarbekirspor - Çorum FK maçýnda düdük çalacak
Þevket Teker, iki takýmýnda ilk kez bir maçýný yönetmiþ olacak. Teker bu sezon grubumuzda üç maç yönetirken ikisini deplasman
takýmlarý kazanýrken bir maç ise beraberlikle sonuçlandý. Teker bu sezonunki ilk maçýnda Sivas Belediyespor deplasmanda Serik Belediyespor'u 3-0 yenerken bir sonraki
maçýnda ise 1461 Trabzon FK ile Afjet Afyonspor 1-1 berabere kalmýþtý. Son maçýnda ise Serik Belediyespor deplasmanda
Adýyaman FK'yi 4-0 yenmiþti.
KARÝYERÝNDEKÝ
38'ÝNCÝ MAÇA ÇIKACAK
Manisa bölgesi hakemlerinden Þevket
Teker'in yöneteceði Diyarberkirspor-Çorum
FK maçý kariyerindeki 38'inci maçý olacak.
Teker'in yönettiði 37 maçýn 11'ini ev sahibi,
12'sini ise deplasmanlarý takýmlarý kazanýrken 14 karþýlaþma ise beraberlikle sonuçlandý. Teker yönettiði 37 maçta 167 kez sarý kartýna 8 kez ise kýrmýzý kartýna baþvurdu.
(Abdulkadir Söylemez)

Þevket Teker

Diyarbekirspor'da
Tolungüç dönemi
Ayný grupta mücadele ettiðimiz ve
hafta sonu konuk olacaðýmýz Diyarbekirspor, teknik direktör Soner Tolungüç
ile sözleþme imzaladý.
22 puanla 13. sýrada yer alan Diyarbekirspor, 58 yaþýndaki teknik adam So-

ner Tolungüç'ý takýmýn baþýna getirdi.
Teknik direktör Soner Tolungüç, geçtiðimiz sezon Karþýyaka'nýn baþýndaydý.
Takýmýnýn baþýnda 19 maça çýkan Tolungüç, 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 maðlubiyet aldý.
(Abdulkadir Söylemez)

Seçkin Getbay
Bodrumspor'da
Fatih Özcan'ýn sahibi olduðu Çorum FK A.Þ.'den ayrýlan Seçkin Getbay, Bodrumspor ile anlaþtý.
Çorum FK'da takýmýn sahibi Fatih Özcan'ýn baþkanlýktan, Mustafa Þeker'in de ikinci baþkanlýktan istifa etmesinin ardýndan Seçkin Getbay, takýmdan ayrýlmayý
seçmiþti. Getbay, TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta ikinci yarýda
Play-Off hedefini yakalamayý isteyen Bodrumspor ile anlaþtý. 33 yaþýndaki orta saha oyuncusu Seçkin, kariyerinde daha önce Hacettepe, Giresunspor, Fethiyespor,
Göztepe, Yeni Malatyaspor, Ünyespor, Gaziosmanpaþa,
Aydýnspor 19223, Sarýyer, Niðde Anadolu FK, Keçiörengücü ve Uþakspor'da görev yaptý. (Abdulkadir Söylemez)

Soner Tolungüç

BUGÜN

ÇORUM HAVA TAHMiNi

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

1,25 TL

(TEL: 221 44 47)
DUMLUPINAR CD.
M.GAZÝ 3. SOK.
NO: 2

PAPATYA

TÜRKER

(TEL: 270 11 11)
(TEL: 666 00 68)
KALE MH. EKÝN CD. ULUKAVAK MAH.
BUHARAEVLER CD.
47/A AÞIKLAR
NO: 35A
TEPESÝ ÝLERÝSÝ

HALI YIKAMA
FiYATLARI ZAMLANDI!
ZEHRA BEBEK
için gereken
miktar toplandý
Çorum'un Sungurlu ilçesi nüfusuna
kayýtlý Musa Kalýnsazlýoðlu ve Rabiya
Kalýnsazlýoðlu çiftinin SMA 2 tip hastasý
küçük kýzý Zehra Meva'nýn tedavisi için
baþlatýlan yardým kampanyasýnda mutlu sona ulaþýldý.
Minik Zehra Meva'nýn tedavisi için
Valilik onayýyla baþlatýlan yardým kampanyasýnda yüzde 100 seviyesine ulaþýldýðý bilgisi geldi. Sevindirici geliþmeyi Kalýnsazlýoðlu ailesi sosyal medya
hesaplarýndan duyurarak artýk baðýþ yapýlmamasýný istedi.
"Müjdeler olsun Mevacan ailem biz
bugün yüzde 100 olduk" paylaþýmý yapan aile, "Tedavim için gereken miktar
toplandý. Sizlerin desteði, yardýmýyla ve
tabi ki müthiþ mükemmel gönüllü ordusuyla baþardýk" ifadeleri kullanýldý. (ÝHA)

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði'nde (ÇESOB) halý yýkamacý esnafý, istiþare
toplantýsýnda bir araya geldi. ÇESOB Baþkaný
Recep Gür ve Çorum Terziler Odasý Baþkaný
Lütfi Barut'unda katýldýðý toplantýda, halý yýkamacý esnafýnýn sorunlarý ve fiyat tarifeleri görüþüldü.
Artan maliyetler halý yýkama sektörünü de
zorda býraktý. Araç yakýtýndan, elektrik ve su
zamlarýna kadar birçok kalemin zamlandýðýný
ifade eden sektör temsilcileri fiyatlarda ortak bir
karar aldý. Yapýlan istiþare toplantýsýnda, yeni yýlda halý yýkama iþlemlerinde m2 fiyatlarý 13
TL'den baþlayacak.
METREKARE FÝYATLARI 13 TL
Geçen yýl ile bu yýl arasýnda maliyetlerin 2
kattan fazla arttýðýný ifade eden sektör temsilcileri ortak bir açýklama yaptý. Yapýlan açýklamada,
"Kamuoyuna saygýyla duyurulur. Halý yýkama
sektörü olarak hayatýn her alanýnda yaþanýlan fiyat artýþlarý bizleri de zorda býrakmýþtýr. Yýl içeri-

sinde bu artýþlarý müþterilerimize yansýtmadan
2021 yýlýný geride býraktýk. Gelinen aþamada;
personel giderler, elektrik, doðalgaz, su, araç yakýtý, deterjan ve kullanmýþ olduðumuz tüm ürün-

lere yansýyan zamlarýn ardýndan, sektör temsilcilerimizle yaptýðýmýz istiþareler sonucunda halý
yýkama ücretleri 13 TL'den baþlayacak þekilde
güncellenmiþtir" denildi.
(Haber Merkezi)

'Cinsel içerikli ürün'
operasyonu
Çorum Emniyet Müdürlüðü'ne
baðlý Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü'ne
baðlý ekipler, bir markete düzenledikleri operasyonda çok sayýda cinsel içerikli ürün ele geçirdi. Edinilen
bilgiye göre, KOM ekipleri il merkezinde bir þahsýn market olarak iþlettiði iþyerinde, kullanýmý yasak olan
sildenafil etken maddeli cinsel içe-

Yaþlý, engelli ve yataða baðýmlý
hastalarýn aþýsý yapýlýyor
Sungurlu'da
Ýlçe
Saðlýk Müdürlüðü ekipleri, yaþlý, yataða baðýmlý hasta ve engelli
bireylerinin aþýlarýný evlere taþýyor.
Covid 19 aþý hakký
bulunan yaþlý, yataða
baðýmlý hasta ve engelli
bireylerin aþýlarý Ýlçe
Saðlýk Müdürü Erman
Zengin'in de katýlýmýyla
görevli saðlýk personelleri tarafýndan yapýlýyor.
Evde aþý hizmetinden yararlanmak isteyen engelli ve yataða
baðýmlý bireylerin Ýlçe
Saðlýk Müdürlüðü'nü
arayarak randevu oluþturmalarý gerekiyor. Yapýlan açýklamada ayrýca
Sungurlu Bakýmevi ve
engelli bakým evlerinde
kalan vatandaþlarýn koronavirüs antijen testlerinin de yapýldýðý bildirildi.
(ÝHA)

rikli gýda maddesini satýþýnýn yapýldýðýný tespit etti. Söz konusu iþyerinde yapýlan adli aramada, 105
adet 150 mililitrelik cinsel içerikli
enerji içeceði ile 24 adet cinsel içerikli çikolata ele geçirildi. Cinsel içerikli ürünlere el koyan polis ekipleri
market sahibi hakkýnda Türk ceza
kanunun 5607 maddesi uyarýnca
adli iþlem baþlattýðý öðrenildi. (ÝHA)

Alaca'da aþevinde piþen yemekler ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasýna ulaþtýrýlýyor.

Alaca'da günlük 70 haneye sýcak yemek
Alaca Belediyesi, bünyesinde bulunan aþevi ile ihtiyaç sahibi 70 haneye
günlük sýcak yemek ikramýnda bulunuyor. Alaca Belediyesi, sosyal belediyeciliðin gereði olarak ihtiyaç sahibi vatandaþlarýný yalnýz býrakmýyor. Bu kapsamda günlük hazýrlanan üç çeþit yemek 70
hanede yaklaþýk 160 kiþiye ulaþtýrýlýyor.
"HAFTANIN 6 GÜNÜ
SICAK YEMEK"
Aþevinde özenle hazýrlanan günlük
3 çeþit sýcak yemek, Pazar günleri hariç
haftanýn 6 günü ekipler tarafýndan vatandaþlarýmýzýn kapýlarýna kadar býrakýlýyor.
"ADAK VE BAÐIÞLAR
KABUL EDÝLÝYOR"
Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Þaltu, göreve geldikleri günden itibaren
günlük olarak vatandaþlara sýcak yemek ikramýna devam ettiklerini belirterek, ayný zamanda adak ve baðýþlarda
bulunmak isteyen vatandaþlarýn hayýrlarýnýn da kabul edildiðini ifade etti. Bunun dýþýndaki tüm masraflarýn belediye
tarafýndan karþýlandýðýna dikkat çeken

Baþkan Þaltu, "Ýhtiyaç sahibi vatandaþlarýmýzýn yaz kýþ demeden her zaman
yanlarýndayýz" diye konuþtu.
"RAMAZAN AYINDA
SAYI YÜKSELÝYOR"
Belediye Baþkaný Þaltu, aþevinde
sýcak yemek ve ekmek ikramýnýn Ramazan ayýnda 2000 kiþiye ulaþtýðýný,
5000 kiþilik ise ekmek daðýtýmý gerçekleþtirdiklerini ifade etti. Covitten dolayý
karantinada olan vatandaþlara da yemek ikramýnda bulunduklarýný söyleyen

Baþkan Þaltu, "Ekiplerimiz özel kýyafetleri ve özel kullan-at kaplarý ile koronavirüsten dolayý evinde yemek yapamayan vatandaþlarýmýza da hizmet vermektedir" dedi.
Bu hizmeti sunarken maddi durumu
göz önünde bulundurulmaksýzýn kendilerinden talepte bulunan bütün vatandaþlara verdiklerini hatýrlatan Baþkan
Þaltu, ayrýca cenazesi bulunan vatandaþlara da ev hanesine yetecek kadar
yemek gönderdiklerinin altýný çizdi.
(Haber Merkezi)

