Pehlivan: Çorum Þeker,
Türkiye'de en yüksek alým
bedellerinden birini açýkladý

Kent tekrar
beyaza büründü
Yoðun kar yaðýþý Çorum-Ankara ve ÇorumSamsun karayollarý ile ilçeleri kent merkezine baðlayan yollarda da etkili olurken, bazý bölgelerde trafik akýþý güçlükle saðlanýyor. Çorum Belediyesi ekipleri de kar yaðýþýyla birlikte alarma geçerek problemli bölgelerde temizlik çalýþmasý yaptý.
5’TE

Çorum Þeker Fabrikasý A.Þ. tarafýndan açýklanan
pancar alým fiyatýyla ilgili bir açýklama yapan S.S.
Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Baþkaný Ahmet
Pehlivan fiyatýn, Türkiye genelinde açýklanan en yüksek fiyatlardan birisi olduðunu dile getirerek fabrikanýn
idareci ve yöneticilerine teþekkür etti. 5’TE

Ahmet Pehlivan

ÝKi DAKiKADA

2-0
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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1,25 TL

Vali ve baþkandan Çorumlulara mesaj var:

AÞI OLUN
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde aþý yaptýrdý. 5. doz aþýsýný yaptýrdýktan sosyal medya
hesabýndan bir açýklama yapan Vali Çiftçi, vatandaþlarý aþý olmaya davet etti. 5’TE

Veteriner silahla
vurularak yaralandý
Çorum-Cemilbey yolu üzerinde bulunan çiftlikte meydana gelen
olayda ticari taksi ile çiftliðe gelen bir þahýs, çiftlikteki veteriner
A.R.Þ.'yi tabancayla vurdu. A.R.Þ. yaralanýrken, ismi öðrenilemeyen
þahýs ticari taksi ile kaçarak kayýplara karýþtý. 3’TE

‘PROJE SAYIMIZ
GiDEREK ARTIYOR'

Kavuncu, Gaziantep’e
yapýlan hizmetleri övdü
TBMM Ýnsan Haklarý Ýnceleme Komisyonu Çocuk
Haklarý Alt Komisyonu ile birlikte bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e giden AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, gezi ile ilgili yaptýðý
deðerlendirmede "Biz Baþkanýmýzýn baþarýlarýný görmüþ olduk. Bu baþarýlarýndan dolayý da Baþkanýmýzý
tebrik ediyorum" ifadelerini kullandý. 4’TE

Kenan Yaþar
seçimlerden
birinci çýktý

EDS sistemi
geniþletilecek

Sungurlu þehir geçiþinin EDS
sistemi içine alýnmamasý üzerine ilçe halkýndan gelen eleþtiriler üzerine Milli Savunma Bakan
Yardýmcýsý hemþehrimiz Muhsin
Dere devreye girdi.
3’TE

Muhsin Dere

Türkiye Barolar Birliði Anayasa Mahkemesi üyeliði için 32 aday
adayý arasýndan 3 ismi seçimle belirlendi.
Çorum Barosu
Baþkaný Kenan Yaþar,
18 oyla birinci çýktý.
Türkiye Barolar Birliði, (TBB) Anayasa
Mahkemesi üyeliði
için 32 aday adayý
arasýndan 3 ismi seçimle belirledi. 2’DE

‘Hatun Demir'in verdiði hukuk
mücadelesinde yanýndayýz’
Çorum Adalet Sarayý önünde bir araya gelen KADEM Çorum Ýl Temsilcisi Fatma Nur Þenol, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Goncagül Yurttaþ Kartancý ve
KADEM üyeleri, dini nikahlý eski eþi tarafýndan 5
yýldýr fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel þiddet
gören Hatun Demir'in uðradýðý saldýrýyla alakalý
yaptýðý basýn açýklamasýnda Hatun Demir'in yaþadýðý sorunlar nedeniyle Çorum KADEM Temsilciliði'ne baþvurarak yardým istediðini kaydetti. 3’TE

TKDK'DAN YÜZDE 55
HÝBE DESTEÐÝ 4’TE

Yeni yönetimi ve yeni teknik direktörü ile Diyarbekirspor'un
karþýsýna çýkan Çorum FK, Emrullah'tan peþ peþe yediði goller
ile deplasmandan eli boþ döndü. 8’DE

Hitit Üniversitesi'nde baþarýlý proje çalýþmalarý yürüten akademisyen ve öðrenciler bir araya geldi.
Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ali
Osman Öztürk, bilimsel çalýþmalar kapsamýnda proje sayýsýnýn
giderek arttýðýna dikkat çekti. Hitit Üniversitesi TÜBÝTAK ve Avrupa Birliði desteðiyle yürütülen
projeler kapsamýnda baþarýlý çalýþmalarý bulunan akademisyen
ve öðrenciler için Çorumlu Obasý'nda düzenlenen etkinlik kapsamýnda, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öðrencileri tarafýndan sunulan müzik dinletisi
eþliðinde yemek verildi.
6’DA

BiR OYLA SEÇiMi KAZANDI!
Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'nýn olaðan genel kurulu, Ticaret ve Sanayi Odasý Fuar Kompleksi'nde gerçekleþtirildi. Dört adayýn
yarýþtýðý seçimlerde mevcut baþkan Tahsin Þahin 170 oyla seçimi kazandý. Hasan Eker 169
oy aldý. 7’DE

Mehmet Gayretli

Zihin
Türbülansý

yeniden baþkan

ACINIZI ÝYÝ ÖÐRENÝN
Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer

atakentpsk@gmail.com

- YAZISI 2’DE

OSMANCIK'TA YENÝ
KONSEPTÝ ÝNCELEDÝ 5’TE

Tahsin Þahin

OSMANCIK HUZUREVÝNE 10
MÝLYONLUK ÖDENEK DOPÝNGÝ 7’DE

Çorum Taksiciler Minibüscüler ve Servisciler
Oto Galericiler Esnaf
Odasý'nýn genel kurulu
gerçekleþtirildi. Seçimde
436 oy alan Mehmet
Gayretli yeniden baþkan seçildi. 2’DE

YUVA KURACAK
ÇÝFTLERE DESTEK 7’DE
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Enflasyona göre,
çalýþanlara bir zam
daha gelebilir
Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel
Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, partisinin
TBMM Grup Toplantýsý'nda açýklamalarda
bulundu. Erdoðan, ekonomide yapýlan düzenlemelerle ilgili, "Ekonomide yapýlan
düzenlemeler inþallah yasalaþacak" ifadelerini kullandý. Enflasyon ve döviz artýþýna da deðinen Cumhurbaþkaný, "Ülkemizde elbette enflasyon sorunu vardýr. Üstelik
Türkiye enflasyona ilave olarak kur dalgalanmasý ile boðuþtu. Döviz kurunda olduðunu gibi enflasyonda da bir þiþkinliðin olduðu açýktýr. Önümüzdeki temmuz ayýnda
enflasyona bakarak gerekirse çalýþanlarýmýzýn durumunu yeniden deðerlendireceðiz" diye konuþtu.
"MÝLLETÝMÝZÝN MORALÝNÝ
BOZMAYA YÖNELÝK GAYRET,
BÝZÝ ÖFKELENDÝRÝYOR"
Erdoðan, açýklamasýnda þunlarý söyledi:
"Ülkemizi Türkiye modeliyle en büyük
10 ekonomi arasýna sokma hedefimize
devam ediyoruz. Bizim neden, niçin yaptýðýmýzý anlamak için hem Türkiye'nin 2
asýrlýk yolculuðunu hem de dünyadaki geliþmeleri bilmek gerekiyor. Bihaber gafillerin milletimizin moralini bozmaya dönük
gayretlerini kimi zaman üzüntü, kimi zaman öfkeyle takip ediyoruz. Milletimizi
kendi deðerlerinden, geçmiþinden kopartarak köksüz bir aðaç gibi kurutmaya çalýþanlarý hatýrlayýn. Üretilen eserlere, yapýlan reformlara destek vermek yerine üzerine beton döken zihniyetin ipinin kimlerin
elinde olduðunu söylemeye gerek yok.
"ABD, EKONOMÝMÝZÝ MAHVETME
TERCÝHÝ SERGÝLEMÝÞTÝR"
Ekonomide 3-4 yýlda yaþadýðýmýz geliþmelerin bir nedeni de finans araçlarýnýn
devreye alýnmasýdýr. Türkiye 15 Temmuz'u
milletimizin þanlý direniþiyle bertaraf ettikten sonra batýnýn husumetiyle karþý karþýya kalmýþtýr. ABD ekonomimizi mahvetme
tehdidiyle nezaketten uzak bir þekilde sergilemeyi tercih etmiþtir. Avrupa ise daha
dolaylý yöntemlerle ortaya koymuþlardýr.
Ülkemize karþý uygulanan örtülü ambargo
farklý bir boyuta taþýnmýþtýr. Bu süreçte de
hemen tedbirlerimizi alarak zayýf noktalarýmýzý güçlendirip mücadele saflarýný sýklaþtýrdýk. Yapýlabilecek müdahalelerin araçlarýný önemli ölçüde kontrol altýna aldýk.
"ÇALIÞANLARIMIZIN DURUMUNU
YENÝDEN DEÐERLENDÝRECEÐÝZ"
En kýsa sürede bu þiþkinliði ortadan
kaldýracaðýz. Asgari ücreti yüzde 50 artýrarak, memur ve emekli maaþlarýný yüzde
26, yüzde 31 oranýnda yükselterek kimseyi enflasyona ezdirmeyeceðiz. Önümüzdeki temmuz ayýnda enflasyona ve þartlara bakarak çalýþanlarýmýzýn durumunu yeniden deðerlendireceðiz.
"ÝSTÝHDAM SAYISINI
30 MÝLYONA GETÝRMÝÞ
OLMAMIZ ÖNEMLÝ BÝR ÖLÇÜT"
Bizi bu yoldan alýkoyacak hiçbir dayatmaya boyun eðmedik, eðmeyeceðiz. Geliþmiþ ülkelerin önemli bir kýsmýnýn tablonun negatif kýsýmda sýralandýðýný görüyoruz. Ýstihdam sayýsýný 30 milyona getirmiþ
olmamýz yatýrým, istihdam, üretim, cari
fazla yoluyla büyütme stratejimizin iþlediðini gösteriyor.
Biz bugüne kadar lafla deðil hep icraatla milletimizin huzuruna çýktýk. Önümüzdeki yaz aylarýnda bu fedakarlýklarýmýzýn
meyvelerini almaya baþlayacaðýz. Ýþte o
zaman 2023 Türkiye için tarihi bir dönüm
noktasýna dönüþecek. Ülkemizi her alanda eþi benzeri görüþmemiþ yatýrýmlarla,
eserlerle tanýþtýrdýðýmýz gibi ekonomide
de þampiyonalar liginin parçasý haline getirmekte azimliyiz."
(Haber Merkezi)

Zihin Türbülansý
ACINIZI ÝYÝ ÖÐRENÝN
Kaybettiðiniz bir insan gündelik
hayatýnýzda aklýnýza geliyorsa sizdeki ömrünü tamamlamýþ sayýlmaz,
bunu kaybettiðim dostlarýmdan biliyorum. Yaþadýklarýmýz yüzümü hala
güldürüyor. Hatýrladýkça kalbimi hala acýtýyor, seslerini hala özlüyorum,

gözleri ve kokularý hala aklýmda,
dipdiri, ýþýltýlý, sonsuz.
Kalbin hafýzasý daha güçlüdür.
Acýlarý da mutluluklarý da ayrý ayrý
ve hiçbirine zarar vermeden istiflemesini iyi bilir. Duyduðu sözlerin,
tuttuðu ellerin, canýný acýtan anlarýn

kaybolmasýna izin vermez böylece… Siz ise hiçbir þey olmamýþ gibi
yola devam edildiðini sanýrsýnýz.
Ýkimizden biri giderse, baþladýðýmýz
yere dönmek diye bir þey yoktu
bizim için.
Yoktu çünkü baþlangýcýmýz.
Ne zaman yoruldum, az soluklanayým diye birine yaslanayým
desem, sýrtýný çekmiþ hemen, yalnýz
kalmýþým, her þeye deðer sandýðým
kendini düþünmüþ sadece, kýrýlmýþým, caným acýmýþ yine de dik durmaya çalýþmýþým, yardým isteyene
her þeyi unutup merhem olayým
diye uðraþmýþým...
Bütün ömrü kavgayla geçiyor
insanýn. Yaþamak için, sevgi için,
ekmek için, anlayýþ için, bir parça
vefa için ve sadakat için.

Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer
atakentpsk@gmail.com

KENAN YAÞAR,
SEÇiMLERDEN BiRiNCi ÇIKTI
TBB Anayasa Mahkemesi üyeliði için 32 aday
adayý arasýndan üç ismi seçimle belirledi.

Kenan Yaþar

Türkiye Barolar Birliði Anayasa Mahkemesi
üyeliði için 32 aday adayý arasýndan 3 ismi seçimle belirlendi. Çorum Barosu Baþkaný Kenan
Yaþar, 18 oyla birinci çýktý.
Türkiye Barolar Birliði, (TBB) Anayasa Mahkemesi üyeliði için 32 aday adayý arasýndan 3 ismi seçimle belirledi.
AYM üyeliðine aday belirlemek için 83 baro
baþkanýnýn oy kullandýðý seçimlerde TBMM'ye
sunulacak 3 isim belli oldu. AYM üyeliði seçimlerinde Isparta Baro Baþkaný Ünsal Çankaya haricinde 82 baro baþkaný oy kullandý.
Baro baþkanlarý tarafýndan yapýlan oylamada, en çok oyu alan ilk üç aday Çorum Barosu
Baþkaný Kenan Yaþar, Diyarbakýr Barosu üyesi

Zülal Erdoðan ile Erzurum Baro Baþkaný Talat
Göðebakan oldu. Avukatlardan en çok oyu 18
oyla Kenan Yaþar alýrken, Zülal Erdoðan 13, Talat Göðebakan ise 11 oy aldý.
Afyonkarahisar Baro Baþkaný olarak görev
yaparken 2010 yýlýnda TBMM tarafýndan AYM
üyeliðine seçilen Celal Mümtaz Akýncý, yaþ haddinden dolayý 31 Ocak 2022 tarihinde emekliye
ayrýlacak.
Anayasaya göre, 83 baro baþkaný Akýncý'nýn
yerine 45 yaþýný doldurmuþ olan serbest avukatlar arasýndan üç aday belirliyor. Söz konusu üç
aday arasýndan bir kiþi ise TBMM'de yapýlacak
oylamada AYM üyeliðine seçilecek.
(Haber Merkezi)

Özkan Þanal, mazbatasýný aldý
Çorum Bakkallar ve
Bayiler Odasý'nýn 9
Ocak'ta yapýlan olaðan
genel kurulunda Oda
Baþkanlýðýna rakipsiz
seçilen Özkan Þanal,
mazbatasýný aldý.
Geçtiðimiz
hafta
Cuma günü Seçim Kurulu'nda gerçekleþtirilen mazbata töreninde
Bakkallar ve Bayiler
Odasý Baþkaný Özkan
Þanal'ý oda Yönetim ve
Denetim Kurulu üyeleri
ile birlikte Ýstanbul Üniversitesi Çapa Týp Fakültesi Diþ Hekimliði Bölümü'nde okuyan kýzý Cansu Ebrar Þanal da yalnýz býrakmadý.
Mazbatasýný teslim aldýktan sonra kýsa bir teþekkür konuþmasý yapan Oda Baþkaný Özkan
Þanal, her zaman olduðu gibi odanýn ve oda
üyelerinin menfaatlerini gözetmeye devam edeceklerini belirterek, bugüne kadar kendisine ve
ekibine inanan ve güvenen tüm oda üyelerine
teþekkür etti.
Mazbata töreninin ardýndan Özkan Þanal ve
beraberindekiler ÇESOB Baþkaný Recep Gür ile
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet

Kooperatifi Baþkaný Vedat Canbek'i ziyaret etmeyi ihmal etmediler.
Ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getiren Recep Gür ve Vedat Canbek, Oda Baþkaný
Özkan Þanal ve ekibine görevlerinde üstün baþarýlar dilediler.
Özkan Þanal Baþkanlýðý'ndaki Bakkallar ve
Bayiler Odasý'nýn Yönetim Kurulu Orhan Bolat,
Murat Çoban, Tuncay Ýbiþ, Mustafa Þahin Aþcý,
Nadir Ateþ, Ali Rýza Alabay, Mustafa Baþýbüyük
ve Hasan Hüseyin Doðrusöz'den oluþurken, Denetim Kurulu ise Hýdýr Baþ, Keramettin Yýldýz ve
Fatih Cömert'ten oluþuyor.
(Haber Merkezi)

Mehmet Gayretli yeniden baþkan
Çorum Taksiciler Minibüscüler ve Servisciler Oto Galericiler Esnaf Odasý'nýn genel kurulu gerçekleþtirildi. Genel kuruldaki seçimde mevcut baþkan Mehmet Gayretli, yeniden
baþkan seçildi.
Kentteki bir düðün salonunda gerçekleþtirilen genel kurul,
saygý duruþunda bulunulmasý
ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý
ile baþladý. Ardýndan yönetim,
denetim ve disiplin kurullarý faaliyet raporlarý ile mali rapor ve
tahmini bütçe görüþülerek ibra
edildi.
Konuþmalarýn ardýndan seçime geçildi. Seçimde 436 oy
alan Mehmet Gayretli yeniden
baþkan seçilirken, diðer aday
Mehmet Kaya ise 138 oyda
kaldý. Mehmet Gayretli baþ-

kanlýðýndaki Çorum Taksiciler
Minibüscüler ve Servisciler Oto
Galericiler Esnaf Odasý'nýn yönetimi þu isimlerden oluþtu:
"Mustafa Ünal, Satýlmýþ
Candan, Sinan Dalgýç, Turan

Mehmet Gayretli

Bekmezci, Beytullah Koldaþ,
Gökhan Karataþ.
Denetim Kurulu üyeleri; Ali
Ýhsan Keskin, Ufuk Karakaþ ve
Abdulsamed Ceylan."
(Mehmet Halim Coþkun)
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Veteriner silahla vurularak yaralandý

Çorum'da bulunan bir tavuk çiftliðindeki
veteriner, bir þahýs tarafýndan silahla vurularak yaralandý. Olay, Çorum-Cemilbey yolu
üzerinde bulunan çiftlikte meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, ticari taksi ile çiftliðe
gelen bir þahýs, çiftlikteki veteriner A.R.Þ.'yi
tabancayla vurdu. A.R.Þ. yaralanýrken, ismi
öðrenilemeyen þahýs ticari taksi ile kaçarak
kayýplara karýþtý. Ýhbar üzerine olay yerine
çok sayýda jandarma, polis ve saðlýk ekibi
sevk edildi. A.R.Þ., saðlýk ekiplerinin ilk müdahalesinin ardýndan Hitit Üniversitesi Erol
Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Polis ekipleri
olayla ilgili inceleme baþlattý.
(ÝHA)

‘Hatun Demir'in verdiði hukuk
mücadelesinde yanýndayýz’
Kadýn ve Demokrasi Derneði (KADEM) Çorum Ýl Temsilciliði, geçtiðimiz günlerde yaþanan
bombalý saldýrý giriþimiyle ilgili basýn açýklamasýnda bulundu.
Çorum Adalet Sarayý önünde bir araya gelen
KADEM Çorum Ýl Temsilcisi Fatma Nur Þenol,
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Goncagül Yurttaþ Kartancý ve KADEM üyeleri, dini nikahlý eski eþi tarafýndan 5 yýldýr fiziksel, psikolojik, ekonomik ve
cinsel þiddet gören Hatun Demir'in uðradýðý saldýrýyla alakalý yaptýðý basýn açýklamasýnda Hatun
Demir'in yaþadýðý sorunlar nedeniyle Çorum KADEM Temsilciliði'ne baþvurarak yardým istediðini
kaydetti. KADEM'in giriþimleri sonucu Hatun Demir'e koruma kararý çýkarýldýðýný ve dini nikahlý
eþine takýlan elektronik kelepçeye raðmen cinayet giriþimine hedef olduðunu vurgulayan KADEM Ýl Temsilcisi Fatma Nur Þenol, "Yaþanan
son olayda saldýrgan Kadir K., Hatun Demir'e ait
araca yüklü miktarda bomba yerleþtirmek suretiyle kasten öldürmeye teþebbüste bulunmuþtur.
Hatun Demir, dikkati sayesinde son anda ölümden dönmüþtür. Hatun Demir'in ölümle böylesine
korkunç bir saldýrý ile burun buruna gelmesi, sadece onu deðil toplumun büyük kesimini dehþete
düþürmüþtür. Oysa yaþama hakký, insan haklarýnýn temelini oluþturan mutlak bir haktýr. Doðuþtan
sahip olduðumuz bu hakkýn, insani ve vicdani
duygulardan yoksun kiþiler tarafýndan gasp edilmesi kabul edilemez. KADEM Çorum Temsilciliði
olarak, maðdur Hatun Demir'in verdiði hukuk mücadelesinde sonuna kadar yanýndayýz ve failin bir

an önce hak ettiði cezayý almasýný istiyoruz." dedi. Kadýna karþý þiddeti engellemek için kararlýlýkla mücadele edeceklerini vurgulayan Fatma Nur
Þenol, davayý takip edeceklerinin de altýný çizdi.
"EN AÐIR CEZAYI ALMASI
ÝÇÝN ÇALIÞACAÐIZ"
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Goncagül Yurttaþ

Milli Savunma Bakan Yardýmcýsý hemþehrimiz Muhsin Dere, EDS
sisteminin Sungurlu þehir içini de
kapsayacak þekilde geniþletileceðini bildirdi.
Vali Mustafa Çiftçi'nin, Çorum'un çýkýþýndan Sungurlu'nun giriþine kadar 61 bin metrede ortalama hýz koridoru oluþturulduðu, Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan sistemin devreye alýnmasý için talimat beklendiði,
söz konusu EDS'nin Sungurlu ve
Çorum þehir geçiþlerini kapsama-

kar mesaisi

Ýskilip'te yoðun kar yaðýþý nedeniyle belediye ekipleri hareket geçti. Ekipler, sahada çalýþmalara baþladý.
Belediye Baþkaný Ali Sülük'ün talimatýyla oluþturulan Karla Mücadele Ekipleri,
etkili olan kar yaðýþýnda oluþabilecek kazalara mahal vermemek, gece don riskine
karþý buzlanma olayýnýn önüne geçmek ve
yollarý açmak için seferber oldu.
Baþkan Ali Sülük, "Meteorolojiden gelen bilgi üzerine hazýrlýðýmýzý yaparak tüm
tedbirlerimizi almýþtýk. Sabah saatlerinde
etkisini gösteren yoðun kar yaðýþý nedeniyle ilçemizde yaþanabilecek olumsuzluklara karþý, halkýmýzýn önce can güvenliði
diyerek çalýþmalara baþladýk. Karla mücadelemizi; sizlerin can güvenliði için, aralýksýz sürdüreceðiz" dedi. (Haber Merkezi)

Tarým ve Orman Bakanlýðý, gýda israfýný engellemek için marketlere çeþitli önerilerde bulundu. Ýsrafýn önüne geçmek için reyon indirimlerinin önemine vurgu yapýlýrken, reyon indirimleri ile satýlmayan tüketim tarihi yaklaþmýþ ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere baðýþlanmasý istendi.
Marketlere yapýlan bir diðer öneri ise son kullanma tarihi yaklaþmýþ ürünlerin vatandaþa indirimli satýlmasý oldu.
Tarým ve Orman Bakanlýðý, gýda israfýnýn
önüne geçmek için "Gýda Satýþ Noktalarýnda Gýda Ýsrafý ile Mücadele Kýlavuzu" yayýnladý. Bakanlýk, küresel olarak deðerlendirildiðinde, gýda
tedarik zincirleri boyunca oluþan toplam kayýp
ve israfýn %54'ü üretim ve hasat sonrasý, %46'sý
da iþleme, daðýtým ve tüketim aþamalarýnda
oluþtuðuna dikkat çekti. Sadece tarýmsal üretim
safhasýnýn tek baþýna %33'lük dilim ile gýda israfýnda en büyük paya sahip olduðu belirtildi.
REYON ÝNDÝRÝMLERÝ YAPIN
Tarým ve Orman Bakanlýðý gýda israfýnýn
önüne geçmek için marketlere de çeþitli önerilerde bulundu.
Kýlavuzda israfýn önüne geçmek için reyon
indirimlerinin önemine dikkat çekilerek, "Tüketim tarihine az kalmýþ ambalajlý gýdalarda, müþteri tarafýndan satýn alým konusunda çekince
uyandýran meyve ve sebze ürünlerinde uygulanan reyon indirimleri de, gýdanýn israf olmadan
tüketiciyle buluþmasýný saðlamaktadýr." denildi.

Kartancý Çorum'da elektronik kelepçe kararý çýkarýlan az sayýda kiþiden biri olan Kadir K.'yý durdurmadýðýný söyledi. Kadir K.'nýn þu anda tutuklu
olduðunu ve duruþmayý titizlikle takip ettiklerini
vurgulayan Kartancý, sonuna kadar Hatun Demir'in yanýnda olacaklarýný ve onu öldürmeye çalýþan eski dini nikahlý eþinin en aðýr cezayý almasý için çalýþacaklarýný dile getirdi. (Haber Merkezi)

EDS sistemi geniþletilecek

Ýskilip Belediyesinde

Bakanlýktan zincir
marketlere öneri

dýðý, ancak ikinci bir etap olarak
sisteme dahil edilebileceði bilgisini
paylaþmasýnýn ardýndan yeni bir
geliþme yaþandý.
Sungurlu þehir geçiþinin EDS
sistemi içine alýnmamasý üzerine ilçe halkýndan gelen eleþtiriler üzerine Milli Savunma Bakan Yardýmcýsý hemþehrimiz Muhsin Dere devreye girdi. Bakan Yardýmcýsý Dere,"EDS sistemi Sungurlu þehir içini de kapsayacak þekilde geniþletilecek inþallah" dedi. (Haber Merkezi)

GIDA BAÐIÞI ÖNERÝSÝ
Ýsrafýn önüne geçmek için gýda baðýþýnýn da
önemli olduðu belirtilen kýlavuzda, reyon indirimleri ile satýlmayan ürünlerin baðýþ yapýlmasý
istendi. Yenilebilir durumunu kaybetmemiþ, tüketime uygun ürünlerin ihtiyaç sahibi insanlara
ücretsiz olarak verilmesi önerildi.
SKT TARÝHÝ YAKLAÞMIÞ
ÜRÜNLERÝ ÝNDÝRÝMLÝ SATIN
Marketlere yapýlan bir diðer öneri ise son kullanma tarihi yaklaþmýþ ürünlerin indirimli satýlmasý oldu. Kýlavuzda, "Hala tüketilebilir özellikteki tüketim tarihi yaklaþmýþ ürünlerin indirimli fiyatlar ile satýþa sunulmasýný saðlayýn. Kýsa raf
ömrü olan ürünlerin satýþlarýný arttýrma için bu
ürünlere de dinamik fiyatlandýrma stratejileri uygulayýn." ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)

Ýhtiyaç sahibi
ailelerin çocuklarý
için yapýlan destek
miktarý yükseldi
Muhsin Dere

Memur maaþlarýna yapýlan düzenleme ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarýna yapýlan Sosyal
ve Ekonomik Destek miktarý da arttý. Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakaný Derya Yanýk, desteðin
1.259 liradan 1.611 liraya yükseltildiðini belirtirken, ödemelerin de baþladýðýný duyurdu. Toplamda 234 milyon 66 bin TL olarak yapýlacak
ödemeler, 15 Ocak'a kadar tamamlanacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakaný Derya Yanýk, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarýnýn okul
masraflarý ve diðer gereksinimlerini karþýlamalarý için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek
(SED) miktarýnýn memur maaþlarýna yapýlan
düzenleme doðrultusunda bu ay her bir çocuk
için ortalama 1.259 TL'den 1.611 TL'ye çýkarýldýðýný bildirdi.
TOPLAM 234 MÝLYON
666 BÝN TL ÖDENECEK
Ödemelerin baþladýðýný belirten Bakan Yanýk, ailelerin hesaplarýna bu ay toplam 234 milyon 666 bin TL yatýrýlacaðýný kaydetti. Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanlýðý'nýn ihtiyaç sahiplerine yönelik birçok sosyal hizmeti bulunduðunu
ifade eden Bakan Yanýk, SED'in de çocuklarý
desteklemek için ödendiðini anlattý.
HER YIL OCAK VE TEMMUZ
AYINDA BELÝRLENÝYOR
Aile odaklý bir sosyal hizmet modeli olan
SED ile çocuklarýn ekonomik nedenlerle ailesinden uzakta büyümesini önlenmeyi amaçladýklarýný dile getiren Bakan Yanýk, þunlarý kaydetti:
"SED hizmetimiz ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin aile bütünlüðünü korumayý hedefliyoruz.
Ekonomik nedenlerle çocuklarýmýzýn ailelerinden uzaklaþmalarýnýn, farklý ortamlarda büyümelerinin önüne geçerek onlarýn kendi aileleriyle bir arada, saðlýklý bireyler olarak yetiþmelerini önemsiyoruz. SED ile ihtiyaç sahibi aileler çocuklarýnýn baþta eðitim olmak üzere diðer ihtiyaçlarýný karþýlayabiliyor. Ayný zamanda çocuklarýmýza sosyal ve kültürel faaliyetlere katýlma
imkaný da saðlýyoruz.
SED miktarý her yýl ocak ve temmuz aylarýnda yeniden belirleniyor. Ýhtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarý için ödediðimiz ortalama SED miktarýný bu ay 1259 liradan 1611 liraya yükselttik.
Ocak ayýnda ailelerin hesabýna toplam 234 milyon 666 bin TL yatýracaðýz." (Haber Merkezi)
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KAVUNCU, GAZiANTEP'E
YAPILAN HiZMETLERi ÖVDÜ
AK Parti Milletvekili
Erol Kavuncu, Gaziantep'te, "Halký yaþat ki
devlet yaþasýn, sözünün en güzel örneðini
görüyoruz" dedi.
AK Parti Çorum
Milletvekili Erol Kavuncu, TBMM Ýnsan
Haklarý Ýnceleme Komisyonu Çocuk Haklarý Alt Komisyonu ile
birlikte bir dizi gezi ve
incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e gitti.
Komisyon Baþkaný
AK Parti Kocaeli Milletvekili R. Sezer Katýrcýoðlu ve beraberindeki AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AK
Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ýbrahim Yurdunusever, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, MHP
Eskiþehir Milletvekili Metin Nurullah
Sazak ve CHP Ýstanbul Milletvekili
Mahmut Tanal'dan oluþan heyet,

Nureddin Nebati

Nebati: Enflasyon ocakta
pik yapar ama Haziran
2023'te tek hane olur
Þehitkamil Vadi Parký'ný yerinde inceledi. Heyete Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Gaziantep Þehitkamil Kaymakamý Ömer Kalaylý,
Þehitkamil Belediye Baþkaný Rýdvan Fadýloðlu eþlik etti. Baþkan Fadýloðlu, Þehitkamil Vadi Park hak-

kýnda heyete detaylý bilgiler verdi.
"HALKI YAÞAT KÝ
DEVLET YAÞASIN, SÖZÜNÜN
EN GÜZEL ÖRNEÐÝNÝ
GÖRÜYORUZ"
Geziyle ilgili deðerlendirmelerde
bulunan AK Parti Çorum Milletvekili

Erol Kavuncu "Halka hizmet Hakk'a
hizmet, sözünün tam manasýný,
halký yaþat ki devlet yaþasýn sözünün en güzel örneðini þu an burada
görüyoruz. Biz Baþkanýmýzýn baþarýlarýný görmüþ olduk. Bu baþarýlarýndan dolayý da Baþkanýmýzý tebrik
ediyorum" ifadelerini kullandý. (ÝHA)

TKDK’DAN YÜZDE 55 HiBE DESTEÐi
AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oðuzhan Kaya, Tarým
ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu'nun 11. Baþvuru çaðrý ilanýna çýktýðýný belirterek, baþta mantarcýlýk, seracýlýk, arýcýlýk ve yenilenebilir
enerji olmak üzere çok sayýda
üretime yönelik yatýrým için
yüzde 55 hibe verileceðini
açýkladý.
Milletvekili Kaya, Tarým ve
Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu'nun, çiftlik faaliyetlerinin çeþitlendirilmesi ve
iþ geliþtirme sektöründeki yatýrýmlarý kapsayan 11. Baþvuru Çaðrý Ýlanýna, 14 Ocak

2022 tarihinde çýktýðýný bildirdi.
Bu çaðrý ilanýyla týbbi ve
aromatik bitki üretimi için makine-ekipman alýmý ve týbbi ve
aromatik bitki iþleme tesisleri,
mantarcýlýk, seracýlýk, arýcýlýk,
katma deðerli ürünler, el sanatlarý, kýrsal turizm, makine
parklarý, su ürünleri yetiþtiriciliði ve yenilenebilir enerji yatýrýmlarý içeren projelerin destekleneceðini kaydeden Milletvekili Oðuzhan Kaya, verilecek desteðin yüzde 55'nin
hibe olacaðýný vurguladý.
Kaya, bu çaðrýda yapýlan
deðiþiklikle; katma deðerli

ürünler listesine pirinç iþleme
ve paketleme tesisi ve çeltik
kurutma tesisi de eklenerek
hem yapým iþleri hem de makine-ekipman alýmlarý destek
kapsamýna alýndýðýný ifade etti.
Sadece makine-ekipman
alýmý içeren projelerin baþvurularýn 19 Ocak 2022 tarihinde baþlayacaðýný ve 11 Þubat
2022 tarihinde sona ereceðini
söyleyen Milletvekili Kaya, yapým iþi içeren projelerin baþvurularýnýn 14 Þubat 2022 de
baþlayacaðýný ve 18 Mart
2022 tarihinde biteceðini hatýrlattý.
(Haber Merkezi)

Oðuzhan Kaya

Yýlmaz: Çorum halkýnýn
menfaati için çalýþýyoruz
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Çorum Belediye Meclisi Grup Baþkanvekili Tuncay Yýlmaz, görevde
bulunduklarý bin günlük süreci deðerlendirerek, Çorum'un ve halkýn
genel menfaatleri için mücadele ettiklerini vurguladý.
Yýlmaz, Belediyenin öz malý
olan arsalarýn satýlmasýna karþý çýktýklarýný ifade ederek, "2009-2021
yýllarý arasýnda dini cemaat ve vakýflara, FETÖ'ye Çorum Belediyesi
bütçesinden aktarýlan para miktarlarýný sorduk" dedi.
Ýhtiyaç sahibi vatandaþlara yapýlan yardýmýn 170 TL'den 500 TL'ye
çýkartýlmasýný talep ettiklerini ve
önerinin takipçisi olacaklarýný dile
getiren Yýlmaz, CHP Belediye Meclis Grubu olarak yanlýþa yanlýþ,
doðruya doðru demeye devam
edeceklerini ifade etti.
"TEK AMACIMIZ
ÞEHRÝMÝZÝN GELÝÞMESÝ,
GÜZELLEÞMESÝ"
Yýlmaz, tek amaçlarýnýn Çorum'un geliþmesini, güzelleþmesini,
tanýtýmýnýn yapýlmasýný, elinde bulundurduðu tarihi, kültürel ve doðal
zenginlikleri en iyi þekilde deðerlendirmesini, adaletli, hakkaniyetli hizmet, kamusal bütçenin çar-çur edilmemesi, kiþisel deðil, toplumsal,
halktan yana kararlar alýnmasýný
saðlamak olduðunun altýný çizdi.
Tuncay Yýlmaz, açýklamasýnda
1000 günlük çalýþmalarý þu þekilde
özetledi:
"31 Mart'tan beri 1000 gündür
muhalefet görevini layýkýyla yerine
getirmeye çalýþan CHP Çorum Belediyesi Meclis Grubu olarak gündeme getirdiðimiz birçok talebin yerine getirilmesi bizleri mutlu etti. Biz
muhalefet partisi olarak bir gün iktidar olduðumuzda þehrimize yapacaðýmýz hizmetlerin altyapýsýný da
oluþturan bu taleplerin hepsinin yerine getirilmesi için azim ve kararlýlýkla çalýþmaya devam edeceðiz.
NELER YAPTIK
Hitit Festivalinin tekrar baþlamasýný gündeme getirdik. Festival tekrar baþladý. KADEÞ adýnýn kent
meydanýna verilmesini istedik. KADEÞ ismi verildi. Belediye Meclis
toplantýlarýnýn canlý yayýnlanmasýný

Tuncay Yýlmaz

istedik. Web Tv üzerinden canlý yayýnlar baþladý. Torpille, haksýzlýkla
personel alýmýna karþý çýktýk. Torpilli alýmlarý yargýya taþýdýk. Kýsmen
personel alýmýnda þeffaf usuller kullanýlmaya baþladý. Süs havuzlarýna
ve bakýmlarýna harcanan milyonlarca TL'ye, Çorumlunun parasýnýn
hunharca savrulmasýna karþý çýktýk.
Pazarlýk usulü ile ihale yapýlmasýna
karþý çýktýk. Bu usulün kullanýmýnýn
azalmasýný saðladýk. Pandemi sürecinde belediye mülklerinde kiracý
olan hemþehrilerimizden kira alýnmamasýný gündeme getirdik. Kira
alýmý süreç atlatýlana kadar durduruldu. Servisçilerimizin pandemi sürecindeki sorunlarýný gündeme getirdik. Kýsmen çözüme kavuþtu.
Ýhalelerde yandaþ kayýrmacýlýða
karþý çýktýk. Þeffaflýk istedik. Ýhaleler reklam panolarýndan duyurul-

maya baþladý. Araç kiralamalarýna
karþý çýktýk. Belediye kendi araçlarýný satýn almaya baþladý. Araç alýmýna raðmen araç kiralamalarý devam
ediyor. Bunun sona ermesi için gereken takibi yapacaðýz. Bahabey
mevkiine fatura ödeme merkezi istedik. Kültür merkezi bünyesinde
açýlýþýný gerçekleþtirdik. Kale mahallesine fatura tahsilat merkezi talep ettik yerine getirildi. Þehitlerimizin olduðu gün konser yaptýlar. Karþý çýktýk ve yanlýþtan dönüldü konserler iptal edildi. Mustafa Kemal
Atatürk'e hakaret edenlere karþý
çýktýk, kýnadýk. Çocuðunu bir faniye
feda edenlerin kayýtlarýný yayýnladýk. Sayýþtay raporlarýný takip etmeye baþladýk. Raporlarý gündeme
getirdik yapýlan yanlýþlarý gündeme
taþýdýk. Belediyenin borç miktarýný
iktidar açýklamadý biz kamuoyuna

açýkladýk. Belediye ödemelerinin
günlük olarak web sitesinden kalem
kalem yayýnlanmasýný istedik. Belediyenin öz malý olan arsalarýn
hoyratça satýlmasýna karþý çýktýk.
2009-2021 yýllarý arasýnda dini cemaat ve vakýflara, FETÖ'ye Çorum
Belediyesi bütçesinden aktarýlan
para miktarlarýný sorduk. 2018 Sayýþtay raporlarýndaki müdür atamalarý konusunda geçmiþte yapýlan
yanlýþlarýn bugün de aynen yapýlmaya devam etmesine karþý çýktýk.
TV19 gibi belediyenin sýrtýndaki
kamburluklara karþý çýktýk. Belediye Web TV ye harcanan ve harcanacak olan parayý sorduk.
Belediye logo ve tabelalarýna
TC ibaresinin tekrar konulmasýný istedik. Esnafýmýzdan reklam ilan
vergilerinin alýnmamasýný istedik takipçisi olacaðýz. Vatandaþlarýmýzýn
su faturalarýnda indirim istedik takipçisi olacaðýz. Ýhtiyaç sahibi vatandaþlarýmýza yapýlan yardýmýn
170 TL'den 500 TL'ye çýkartýlmasýný talep ettik, takipçisi olmaya devam edeceðiz. Geçmiþin bir muhasebesini yaptýðýmýzda gündeme
getirdiðimiz taleplerini yerine getirilen, yapýlanlarýn sayýsý yapýlmayanlardan çok. Yapýlmayanlarýn takipçisi olmaya devam edeceðiz. Sayýn
baþkana yaptýklarý için teþekkür
ediyoruz. Yapmadýklarýný da geç de
olsa yapacaðýna inanýyoruz. Çünkü
biz halk menfaati için çalýþýyoruz.
CHP Meclis Grubu olarak bu da bizim karnemiz."
(Haber Merkezi)

Hazine ve Maliye Bakaný Nebati, yaptýðý açýklamada "Þimdi biz enflasyonu çözeceðiz. Enflasyon ocakta pik yapar ama
Haziran 2023'te tek hane olur." ifadelerini
kullandý. Nebati ayrýca kur korumalý mevduat ürününde toplam miktarýn 126 milyar
lirayý geçtiðini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakaný Nureddin Nebati, Bloomberg ile gerçekleþtirdiði mülakatta yeni ekonomi modelinden, kur korumalý mevduat uygulamasýnda gelinen noktaya; planlanan yeni adýmlardan ekonomideki beklentilerine kadar bir dizi konuda
sorularý yanýtladý.
"ARALIK AYININ
KAMBURUNU YAÞIYORUZ"
Yýllýk enflasyonun kurdaki yükseliþ, ücret artýþlarý, yeniden deðerleme oraný kapsamýnda yapýlan artýþlar gibi etkenlerle
ocak ayýnda pik noktasýna ulaþmasýný öngördüðünü anlatan Nebati, bu noktada kurun stabil hale gelmesinin ise bir avantaj
olduðunu söyledi. Nebati, "Biz þu anda
aralýk ayýnýn kamburunu taþýyoruz. Yazýn
gerek gýda fiyatlarýndaki gevþeme, ki þu
an dünyada bir enflasyon da var, bu ikisinin etkisinin azaldýðý bir döneme giriyoruz.
Enerji ihtiyacýmýzýn azalmasý, gýda fiyatlarýndaki normalleþmeler bizim artýk yeni bir
patikaya girdiðimizi gösteren en önemli
aylar olacak." dedi. Bakan Nebati, Merkez
Bankasý'nýn ilk çeyrekte gevþemenin etkisini izleme kararýný desteklerken de "Merkez Bankasý'nýn nasýl karar alacaðýný bilmiyorum. Benim görüþüm, ocak, þubat ve
mart ayýný þöyle bir görmemiz lazým." deðerlendirmesini yaptý.
"DENGELÝ BÝR DÖNEME
GÝRÝLDÝÐÝNÝ GÖRÜYORUM"
Piyasa faizlerindeki patika ve finansal
aktarým mekanizmasýnda görülen kopukluða iliþkin de deðerlendirmeler yapan Nebati, uyumsuzluðun baþlangýçta "Merkez
Bankasý dayanamayacak, faiz artýracak"
söyleminden kaynaklandýðýný ancak "oluþan güvenle" birlikte bu farkýn da kapanmaya baþladýðýný söyledi. Nebati, "Þimdi
baktýðýnýz zaman mevduat faiz oranlarý da
Merkez Bankasý'na yakýnsamaya baþladý.
Dolayýsýyla birbiriyle dengeli bir döneme girildiðini ben görüyorum" ifadesini kullandý.
"SEÇÝME TEK HANELÝ
ENFLASYONLA GÝDECEÐÝM"
Kurdaki yükseliþlerin önlenmesinin ardýndan Türkiye'nin ekonomideki yeni hedefinin enflasyonla mücadele olduðuna
iþaret eden Nureddin Nebati, þöyle devam
etti: "Þimdi biz enflasyonu çözeceðiz. Ondan sonra 2022 yýlý tam bir dönüþ, istikrar
ve iþlerin oturduðu bir yýl olacak. Önümüzdeki yýl bu sohbeti yaparsak, yapacaðýmýz
sohbette faizde, enflasyonda ve kurdaki
bütün olumlu deðiþimlerin nasýl gerçekleþtirildiðini siz bana soracaksýnýz. Çünkü enflasyon denilen þey üç günlük bir iþ deðil ki,
faiz oranlarýnýn inmesi, çýkmasý hýzlý bir etki gösterir ama kur ataklarýnýn Türkiye'deki
etkisini yadsýmak, görmezden gelmek, kur
ataklarýnýn bu kadar hýzlý etkili olduðunu
görmezden gelmek kadar tehlikeli bir þey
olabilir mi? Ben seçime tek haneli enflasyonla gideceðim 2023 Haziran ayýnda."
"CARÝ DENGE
TERÝMÝNÝ KULLANALIM"
Hazine ve Maliye Bakaný, bakanlýk olarak artýk "cari açýk", "cari fazla" gibi kavramlarý "literatürden çýkardýklarýný" söylerken, bunun gerekçesini de Türkiye ekonomisinin büyüklüðüne baðladý. Nebati, "Bu
kadar büyük bir ekonomide 5 milyar dolar
fazla vermiþsin, 3 milyar dolar açýk vermiþsin bunun bir karþýlýðý yok. Onun için arkadaþlara diyorum ki, cari denge terimini kullanalým." dedi.
"KDV'DE SADELEÞTÝRMEYÝ
SAÐLAYACAÐIZ"
Nebati'yle röportajýn son gündem maddesi de KDV oranlarýyla ilgili bakanlýkta bir
süredir devam eden çalýþmalardý. "KDV ile
ilgili hakikaten çok heyecanlýyým" diyen
Nebati, sadeleþtirmenin yalnýzca oranlarda
deðil, sektör içerisindeki farklý oranlarý da
kapsayacaðýna iþaret etti. Nebati, "Vatandaþ ne ödediðini bilecek çünkü yüzde 1, 8,
18 gibi farklý oranlar var. Daha önemlisi
üretici, imalatçý, satýcýlar bununla ilgili bir
sýkýntý yaþýyorlar bunu düzenlemiþ olacaðýz. Üçüncüsü KDV iadeleriyle ilgili sorun
yaþýyoruz, 1 ile alýyor 8'le; 18 ile alýyor 8 ile
satýyor. Burada da sadeleþtirmeyi saðlayacaðýz." diye konuþtu.
(Haber Merkezi)
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Vali ve baþkandan Çorumlulara mesaj var:

AÞI OLUN
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi
ve Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi'nde aþý yaptýrdý.
5. doz aþýsýný yaptýrdýktan
sosyal medya hesabýndan bir
açýklama yapan Vali Çiftçi, vatandaþlarý aþý olmaya davet etti.
"EN ETKÝLÝ SÝLAHIMIZ
OLAN AÞILANMA "
Vali Çiftçi, açýklamasýnda þu
görüþlere yer verdi: "Erol Olçok
Eðitim ve Araþtýrma Hastanemizde 5. doz aþýmý bugün oldum.
Kendimizin ve sevdiklerimizin
saðlýðýný düþünerek, pandemiyle
mücadelemizde en etkili silahýmýz olan aþýlanma konusunda
hepimiz duyarlý olalým, aþýlarýmýzý zamanýnda yaptýralým. Aþý olmak, hasta olmaktan iyidir"
Anne ve babasý ile birlikte 4.

doz aþýlarýný yatýran Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn
da, "Annem, babam ve ben 4'üncü aþýlarýmýzý olduk. Birlikte aþý
olduðumuz hemþehrilerimize
saðlýk ve sýhhat diledik. Rabbim
Covid-19 musibetinden tüm
hemþehrilerimizi ve insanlýðý
kurtarsýn inþallah. Herkesi de aþý
olmaya davet ediyorum" açýklamasýný yaptý.
"HERKESÝ DE AÞI OLMAYA
DAVET EDÝYORUM"
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn ise "Annem, babam
ve ben dördüncü aþýlarýmýzý olduk. Birlikte aþý olduðumuz hemþehrilerimize saðlýk ve sýhhat diledik. Rabbim Covid-19 musibetinden tüm hemþehrilerimizi ve
insanlýðý kurtarsýn inþallah. Herkesi de aþý olmaya davet ediyorum" dedi.
(Çaðrý UZUN)

'Çorum Þeker, Türkiye'de en yüksek
alým bedellerinden birini açýkladý'
S.S. Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Baþkaný Ahmet Pehlivan, Çorum
Þeker Fabrikasý A.Þ. Türkiye'de en yüksek pancar alým bedelini açýkladýðýný
söyledi.
Konuyla ilgili bir açýklama yayýmlayan Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi
Baþkaný Ahmet Pehlivan, "Çorum Þeker Fabrikasý A.Þ., 2020-2021 döneminde 420 TL/Ton olan þeker pancarý
alým fiyatýný, çiftçilerimizin menfaatleri
korumak, gelir seviyelerini yükseltmek,
artan maliyetler ile sýkýntýda olan üreticilerimize bir nebze nefes olmak adýna
Yönetim Kurulumuzun da öneri ve destekleri ile 2022-2023 dönemi için 16 polar pancar alým taban fiyatýný 800
TL/Ton olarak belirlemiþtir. Ýlave olarak
40 TL/Ton küspe bedeli ve 60 TL/Ton da

Ahmet Pehlivan

kota tamamlama primi ile toplam fiyat
900 TL/Ton olacaktýr. Bu fiyat þu ana
kadar Türkiye genelinde açýklanan en
yüksek fiyatlardan birisidir" dedi.

"ÜRETÝCÝLERÝMÝZÝN HAK ETTÝÐÝ
KAZANCI ELDE EDECEÐÝNÝ
DÜÞÜNÜYORUZ"
Pehlivan, "S.S. Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu olarak
Safi Holding Çorum Þeker Fabrikasý A.Þ.
yönetici ve idarecileri ile desteði olan
herkese tüm üreticilerimiz adýna teþekkür ederiz. Bu karar ile þeker pancarý tarýmýnýn bölgemizde daha da yaygýnlaþacaðý ve üreticilerimizin hak ettiði kazancý
elde edeceðini düþünüyoruz. S.S. Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim
Kurulu olarak üreticilerimizin yanýnda olmaya her zaman devam edeceðiz. Tüm
çiftçilerimize hayýrlý olmasýný temenni
eder, bol ve bereketli bir yýl geçirmek dileðiyle saygýlarýmýzý sunarýz" açýklamalarýnda bulundu.
(Haber Merkezi)

Kent tekrar
beyaza büründü
Çorum, hafta sonunu karlý geçirdi.
Merkez ve ilçeleri
yoðun kar yaðýþýnýn
etkisi altýnda kaldý.
Yoðun kar yaðýþý
Çorum-Ankara ve
Çorum-Samsun karayollarý ile ilçeleri
kent merkezine baðlayan yollarda da etkili olurken, bazý bölgelerde trafik akýþý
güçlükle saðlanýyor.
Çorum Belediyesi ekipleri de kar
yaðýþýyla
birlikte
alarma
geçerek
problemli bölgelerde
temizlik çalýþmasý
yaptý.
Belediye Baþkaný
Halil Ýbrahim Aþgýn, bu durumu
sosyal medya hesabýndan, "Soðuk iþlemeyen kahramanlarýmýz
sahada. Ekiplerimiz, kar küreme,
yol açma ve tuzlama çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor" dedi.
Kar yaðýþýyla birlikte kent be-

yaza bürünürken, sokaða çýkan
vatandaþlar karýn tadýný çýkardý.
Ýl Özel Ýdare ve Karayollarý
ekipleri de ana arterlerde kar temizleme ve tuzlama çalýþmalarýna devam ediyor.
(Haber Merkezi)

OSMANCIK’TA YENi
KONSEPTi iNCELEDi
Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürü Þefik Aygöl, Osmancýk
Ýlçe Nüfus Müdürlüðü'nde incelemelerde bulundu.
Ülke genelinde nüfus müdürlüklerinde vatandaþa daha iyi hizmet
verilebilmesi, iþ ve iþlemlerin hýzlý
sonuçlanabilmesi için yenileme çalýþmasý baþlatýldý. Bu kapsamda vatandaþlarýn daha ferah, iþlemlerini
rahat yapabilmesi için Osmancýk
Nüfus Müdürlüðü'de yeni nüfus Müdürlüðü Konsepti kapsamýnda yeniden tasarlandý. Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürü Þefik Aygöl,
Çorum programý kapsamýnda Osmancýk'a gelerek yerinde incelemelerde bulundu.
Genel Müdürü Aygöl ve Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay, 'Konsept Nüfus Müdürlüðü' uygulamasý
kapsamýnda yenileme çalýþmalarý
tamamlanan Ýlçe Nüfus Müdürlüðünü yerinde incelediler. Kaymakam
Akpay, Genel Müdür Aygöl'ün gerçekleþtirmiþ olduðu ziyaretten duyduðu mutluluðu ifade ederek, teþekkür etti.
Ziyarette Nüfus ve Vatandaþlýk
Ýþleri Genel Müdürü Þefik Aygöl'e,
Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay, Çorum Ýl Nüfus ve Vatandaþlýk
Müdürü Tolga Abalý ve Ýlçe Nüfus
Müdürü Sedat Býdýk eþlik etti. (ÝHA)

6

17 OCAK 2022 PAZARTESÝ

HURMA

'Proje sayýmýz giderek artýyor'
Hitit Üniversitesi'nde baþarýlý proje çalýþmalarý yürüten akademisyen ve öðrenciler bir araya geldi. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, bilimsel çalýþmalar kapsamýnda proje sayýsýnýn giderek arttýðýna dikkat çekti.

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

06:25
07:54
12:55
15:24
17:46
19:10

TARiHTE BUGÜN
1923- Mustafa Kemal Paþa'nýn Ýzmit'te düzenlediði ilk basýn toplantýsý, sabaha karþý sona erdi.
1942- Ankara'da ekmek karneye baðlandý.
1960- Yahya Kemal Müzesi açýldý. Müze Fatih Külliyesi'nin Baþ Kurþunlu Medresesi'nde
bulunuyor.
1971- Ortadoðu Teknik Üniversitesi Rektörü
Erdal Ýnönü'nün evinin önüne dinamit atýldý.
1974- Resmî olarak son Anadolu parsý öldürüldü.
1984- Dolandýrýcýlýktan yargýlanan Abidin
Cevher Özden (Banker Kastelli) beraat etti.
1987- Bülent Ecevit, Siyasi Partiler Kanunu'na aykýrý davranmaktan 11 ay 20 gün hapse mahkûm edildi. 12 Eylül darbesinden sonra Bülent Ecevit hakkýnda 80, Süleyman Demirel hakkýnda 55 dava açýlmýþtý.
1990- Yazar Aziz Nesin, kendisine "vatan
haini" dediði gerekçesiyle Cumhurbaþkaný Kenan Evren aleyhine tazminat davasý açtý.
1994- 21 Ocak'ta fýrlatýlmasý planlanan ilk
Türk uydusu Türksat 1A'yý taþýyacak Arien füzesi arýzalandý. Fýrlatma iþlemi 10 gün ertelendi.
1995- Avrupa Parlamentosu, Saharov Ödülü'nü cezaevinde bulunan eski DEP milletvekili Leyla Zana'ya verdi.
2000- Ýstanbul'da bir villaya operasyon düzenleyen polisle çýkan çatýþmada, Hizbullah'ýn
elebaþý Hüseyin Velioðlu ölü ele geçirildi. Geniþletilen operasyonda, mezar evler ortaya çýkarýldý ve çok sayýda Hizbullah mensubu yakalandý.
2005- Ýstanbul'da 97 þehit asker ailesi ve
malul gaziye Cumhurbaþkanlýðý Devlet Övünç
Madalyasý ve Beratý verildi.

Hitit Üniversitesi TÜBÝTAK ve Avrupa Birliði
desteðiyle
yürütülen
projeler kapsamýnda baþarýlý çalýþmalarý bulunan akademisyen ve öðrenciler için teþekkür gecesi düzenledi.
Çorumlu Obasý'nda
düzenlenen etkinlik kapsamýnda, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öðrencileri tarafýndan sunulan müzik dinletisi eþliðinde yemek
verildi. Programa, Hitit
Üniversitesi
Rektörü
Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Nurcan Baykam,
proje sahibi 55 akademisyen ile 51 öðrenci katýldý.
Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Nurcan Baykam, etkinlikte yaptýðý konuþmada, Hitit Üniversitesi bünyesinde yeniden yapýlanma kapsamýnda kurulan
Teknoloji Transfer Ofisi'nin (TTO) katkýlarýyla bilimsel aktivitelere ve projelere ciddi bir ivme kazandýrýldýðýný söyledi.
TTO ekibinin, yeni fikirlerin ortay çýkmasýnda,
Çorum merkezli sanayi ile iliþkili ortak projelerde
çok aktif bir çalýþma yürüttüðünü dile getiren Prof.
Dr. Baykam, "TTO ekibi, süreçleri çok iyi yöneten
bir ekip olarak çalýþmalarýna devam ediyorlar. Bu
ofisimiz, çok ciddi yatýrýmlara da vesile olacak üniversitemiz adýna. Bugün burada, baþarýlý proje yü-

KALP SAÐLIÐINA YARARLI..
Hurma meyvesi bilinenin aksine düþük kalorili bir besin deðildir. Ýçerdiði þeker oranýna bakýldýðýnda tek bir hurma
20 kalori bulundurur. Bu deðer tek bir
tane yenildiðinde herhangi bir zararý olmaz. 1 hurma içerisinde mükemmel
derecede magnezyum, kalsiyum ve potasyum içermektedir. A vitamini açýsýndan da zengin olan bu meyve, ayný zamanda içerisinde kalp saðlýðýna yararlý
mineraller bulunduruyor. O açýdan hurmayý bir meyve ya da þekerleme olarak
görmememiz gerekir. Hurmanýn saðlýk
açýsýndan diðer faydalarý þunlardýr;

rütücüsü akademisyenlerimiz ve öðrencilerimizi
kutlamak ve çalýþmalarýnda da daha iyi motive olmalarýný saðlamak amacýyla böyle bir etkinliði düzenledik. Baþarýlý çalýþmalarýnýzla gurur duyuyoruz" diye konuþtu.
Rektör Öztürk de baþarýlý proje yürütücüsü öðretim elemanlarý ile öðrencileri tek tek tebrik etti.
Üniversite yönetimi olarak bilimsel çalýþmalara
gereken her türlü desteði vermeye çalýþtýklarýný
vurgulayan Rektör Öztürk, "Bilimsel çalýþmalarýmýz kapsamýnda son dönemde proje sayýmýz giderek artýyor. Bu baþarýnýn sürdürülebilirliði için elimizden geleni yapýyoruz. Çalýþmalarýnýzda baþarýlarýnýzýn devamýný diliyoruz" ifadesini kullandý.
(Mehmet Halim Coþkun)

Koruma Kurulu'ndan yükümlü
çocuklarýna eðitim desteði
Sungurlu Denetimli
Serbestlik Müdürlüðü tarafýndan belirlenen ihtiyaç sahibi yükümlü çocuklarýna, Sungurlu, Alaca ve Boðazkale belediyelerinin katkýlarýyla alýnan LGS ve YKS hazýrlýk kitaplarý ile soru bankalarý Sungurlu Cumhuriyet Baþsavcýsý ve Koruma Kurulu Baþkaný
Mehmet Çepni ve Denetimli Serbestlik Müdürü
Mesut Öztürk tarafýndan
daðýtýldý.
Sungurlu Cumhuriyet
Baþsavcýsý
Mehmet
Çepni, "Yapýlan yardýmlarla sýnavlara hazýrlanan ihtiyaç sahibi yükümlü çocuklarýnýn eðitimlerine katkýda bulunduklarýný, öðrencilerin sýnavlara hazýrlanabilmeleri için
kaynak kitap ihtiyaçlarýnýn karþýlandýðýný, Sungurlu
Koruma Kurullarý Baþkanlýðý olarak ileriki dönemlerde de benzer faaliyetlere devam edileceðini, sý-
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Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
7 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
40 TL
Kongre Ýlanlarý
200 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
700 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
350 TL
Tam sayfa reklam
1.250 TL
Yarým sayfa reklam
700 TL
Çeyrek sayfa reklam
400 TL

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

Hitit Üniversitesi tarafýndan yürütülen 'DigitalSkills Development for 21st Century AdultEducationTrainers (21. Yüzyýl Yetiþkin Eðiticilerinin Eðitimi
Ýçin Dijital Beceri Geliþtirme)' adý projenin yaygýnlaþtýrma faaliyetleri kapsamýnda yetiþkin eðitimi
eðiticileri için dijital yetenekler semineri Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Okulu Konferans salonunda, Halk Eðitimi Merkezi, Mesleki Eðitim Merkezi ve Alaca Halk Eðitimi Merkezinin katýlýmýyla
gerçekleþtirildi.
Proje kapsamýnda,
yetiþkin eðitiminde görev alan eðitimcilere diji-

HURMANIN FAYDALARI
- Kabýzlýk baþta olmak üzere, hazýmsýzlýk ve sindirim sistemi sorunlarýna iyi gelir.
- Kalp problemlerine ve kansere
karþý etkili bir silahtýr.
- Emzirme dönemlerinde olan annelere, süt miktarýný arttýrýcý etkisi vardýr.
- Günde 2 adet tüketildiðinde özellik
göz saðlýðýna karþý etkilidir.
- Vücuttaki kötü huylu kolesterolü
düþürür. Vücudun dengesini saðlar.
- Karaciðerde yaðlanma oluþmasýný
önler, zararlý maddelerin vücuttan atýlmasýný saðlar
- Hücre yaþlanmasýna karþý korucu
etkisi olduðu için gençlik iksiri özelliði
vardýr. Cilde iyi gelir, erken yaþlanmayý
önler.
- Aç karnýna tüketildiði takdirde, baðýrsak parazitlerini ve kurtlarýný öldürür.
Ýftardan 2-3 tane hurma tüketmek
sizi saðlýk açýsýndan yeterince besleyecektir. Kan þekeri dengenizi yerine getiren Hurma, badem ve ceviz ile tüketildiðinde vücudunuzun mükemmel enerji
almasýný saðlar. Bir bardak suyun içerisine akþam konulan iki tane hurma, sabah aç karnýna içildiðinde, kabýzlýk sorununu ortadan kaldýrmaktadýr. Ýçerisine 1 yemek kaþýðý keten tohumu ve 1
tatlý kaþýðý da zeytinyaðý koyduðunuzda etkisi daha da artacaktýr.

FASULYE
(BAKLAGÝLLER,
BAKLÝYAT, BEZELYE)
NEDÝR?

navlara hazýrlýk için gerekli kaynak kitaplarýn alýnmasýnda katkýlarý olan ilçe belediye baþkanlýklarýmýz ile organizasyonu yürüten Denetimli Serbestlik
Müdürlüðü personellerine Koruma Kurulu adýna
teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu.
(ÝHA)

Eðitimcilere 'dijital yetenek' semineri
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HURMANIN
OLAÐANÜSTÜ YARARLARI
Ramazan ve özellikle iftarla özdeþleþen bir meyvedir Hurma.. Her iftar
sofrasýnda yerini alan, oruç açarken
tercih edilen bir meyvedir. Hurma sofralarýmýzý süsleyen bir meyve olmasýnýn
yaný sýra, faydalarýyla da adýndan söz
ettirmektedir. Bünyesinde çok sayýda
vitamin ve mineral bulunduran hurma,
insan saðlýðý açýsýndan oldukça faydalý
bir besin kaynaðýdýr.

tal beceri geliþtirme eðitimi verildi. Seminerde Hitit
Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Finans ve
Bankacýlýk Bölümünden Öðretim Görevlisi Doç. Dr.
Eþref Savaþ Baþcý, Dr. Öðr. Üyesi Cihat Savsar ve
Öðr. Gör. Mehmet Aydýnkal baþta olmak üzere birçok eðitimci katýldý.
Ev sahipliðini Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek
Yüksek okulunun yaptýðý program eðitimcilere katýlým belgesi verilmesi ile sona erdi.
(ÝHA)

Fasulye ikiye bölünmüþ içerisinde
tohum kutucuklarý bulunan bir bitki çeþididir. Siyah fasulye, siyah gözlü bezelye, bakla, nohut, yeþil fasulye, mercimek, kuru fasulye, maþ fasulyesi, yer
fýstýðý, bezelye, barbunya, kýrmýzý barbunya fasulyesi, soya fasulyesi, kanatlý
fasulye dahil olmak üzere baklagiller aile bitkilerden birçok yenilebilir tohumlar
bulunmaktadýr.
YARARLARI
Baklagiller kalp hastalýðý riskini
azaltýr, LDL kolesterolünü düþürür, kan
þekeri seviyesini kontrol eder, kolon
kanseri riskini düþürür , anemi önler ,
vücuttaki demir ve kalsiyumu uygun
düzeyde tutar. Baklagillerin yað ve kolesterol düzeyleri düþüktür. Et ve süt
ürünleri kolesterol sorunlarý yarattýðý
için bu kolesterol oranýný dengelemek
için diyetlerde bu baklagillerin tüketilmesi gerekmektedir, tüm baklagiller
günlük gerekli protein miktarýný saðlayan saðlýklý bir alternatiftir.
ÝÇERÝÐÝ
Baklagiller bitkisel besinler olduklarýndan iyi kaynaklarýdýr. Protein, lif, niþasta, A vitamini, B1 vitamini (tiamin),
B2 vitamini (riboflavin), B3 vitamini (niasin), B6 vitamini (piridoksin), B9 vitamini (yapraklý), C vitamini, E vitamini ve K
vitamini ayný zamanda iyi kalsiyum
kaynaðý olan, bakýr, demir, magnezyum, manganez, fosfor, potasyum, selenyum, sodyum ve çinko açýsýndan bir
çok besin kaynaðý saðlamaktadýr.
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BiR OYLA
SEÇiMi KAZANDI!
Çorum Þoförler ve Nakliyeciler
Odasý'nda seçim heyecaný yaþandý.
Mevcut baþkan Tahsin Þahin, en yakýn
rakibinden bir oy fazla olarak tekrar
oda baþkanlýðýna seçildi.

Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'nýn
olaðan genel kurulu yapýldý. 4 adayýn yarýþtýðý seçimlerde 170 oy alan Tahsin Þahin, bir
oy farkla tekrar oda baþkanlýðýna seçildi.
Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'nýn
olaðan genel kurulu, Ticaret ve Sanayi Odasý Fuar Kompleksi'nde gerçekleþtirildi. Genel Kurula, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar
Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Recep
Gür, oda baþkanlarý ile oda üyeleri katýldý.

ÇESOB Baþkaný Recep Gür'ün divan
baþkanlýðýný yaptýðý genel kurul, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Daha sonra yönetim, denetim ve disiplin kurullarý faaliyet raporlarý ile
mali rapor ve tahmini bütçe görüþülerek ibra
edildi. Konuþmalarýn ardýndan seçime geçildi. Dört adayýn yarýþtýðý seçimlerde mevcut
baþkan Tahsin Þahin 170 oyla seçimi kazandý. Hasan Eker 169 oy alýrken, Ýbrahim Do-

ðan 168, Recep Kayýkçý da 130 oy aldý.
YENÝ YÖNETÝM BELLÝ OLDU
Tahsin Þahin baþkanlýðýndaki yeni yönetim ve denetim kurulu þöyle oluþtu:
Yönetim Kurulu; Yusuf Aykaç, Uður Karataþ, Hüseyin Coþkun, Hacý Koca, Ýrfan
Türkmen, Metin Hodul.
Denetim kurulu; Mustafa Elsüer, Sezgin
Karaman, Selim Yýldýrým.
(Çaðrý UZUN)

Tahsin Þahin

Osmancýk huzurevine 10
milyonluk ödenek dopingi
Yuva kuracak
çiftlere destek
Çorum'un Ortaköy ilçesinde,
kaymakamlýk tarafýndan hayata
geçirilen projeyle, ihtiyaç sahibi
çiftlere çeyiz seti hediye ediliyor.
Çorum'un Ortaköy ilçesinde
Ortaköy Kaymakamý Adulhamit
Mutlu tarafýndan hayata geçirilen
"Mutlu Yuvalar Umutlu Yarýnlar"
projesi kapsamýnda, ihtiyaç sahibi çiftlere 26 parçadan oluþan çeyiz seti hediye ediliyor. Çeyiz setinde elektrikli küçük ev aletleri,
mutfak gereçleri, ev tekstili ürünleri bulunuyor. Hayata geçirilen

proje ile evlenecek olan çiftlerin
en temel ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý hedefleniyor.
Proje ile ilgili bilgi veren Kaymakam Abdulhamit Mutlu, yuva
kurmak isteyen dar gelirli vatandaþlara destek olmak ve mutluluklarýna ortak olmak amacýyla
projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Çeyiz setinin 26 parçadan
oluþtuðunu dile getiren kaymakam Mutlu, sette en temel ihtiyaçlarý karþýladýklarýný ifade etti.
(ÝHA)

Çorum'un Osmancýk Ýlçesi'nde 2017 yýlýnda yapýmýna
baþlanýlan huzurevinin tamamlanmasý için 10 milyon
lira ödenek gönderildi.
Koyunbaba Mahallesinde
bulunan mülkiyeti hazineye
ait 11 bin 398 metrekare alana Aile Çalýþma ve Sosyal
Hizmetler Ýl Müdürlüðü ile
yapýlan protokol sonrasý Osmancýk Belediyesi tarafýndan huzurevi yapýmýna baþlandý. Ancak Belediye imkanlarý ile yapýmýna baþlanýlan inþaatý tamamlanamayacaðý anlaþýlýnca inþaatýn kalan kýsmýnýn Bakanlýk tarafýndan tamamlanýp hizmete
açýlmasý için Belediye meclisi aldýðý bir karar ile huzurevi inþaat yapýmý iþi ile ilgili
tüm hak ve yükümlülüklerinden vazgeçti.

Bu geliþmelerin ardýndan,
yapýmýna 2017 yýlýnda baþlanan ancak belediye imkanlarý ile tamamlanamayan Osmancýk Huzur Evi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezinin inþaatý için Osmancýk
Kaymakamlýðý'na 10 milyon
ödenek aktarýldýðý bildirildi.
Konuyla ilgili olarak bir

açýklama yapan AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Þerif
Okudan, "Osmancýk Huzur
Evinin inþaatýnýn tamamlanmasý Ýçin Milletvekilimiz
Oðuzhan Kaya'nýn giriþimleri
sonucu 10 milyon ödenek
Osmancýk Kaymakamlýðýna
aktarýldý. Ýnþallah 2022 yýlý
içerisinde huzurevinin inþaat

ve tefriþatýný bitirerek hemþerilerimizin hizmetine açýlacaktýr. Hayýrlý Uðurlu olsun"
dedi.
Huzurevi inþaatý tamamlandýðýnda 100 yatak kapasiteli olarak hizmet verecek.
Huzurevinde tercihe göre tek
kiþilik yada çift kiþilik banyolu
odalar yer alacak.
(ÝHA)

DiN GÖREVLiLERi BiLGi VE
BECERiLERiNi GÜNCELLEDi
Sungurlu Ýlçe Müftülüðü tarafýndan Talim ve Tashih-i Huruf
Kursu'nun ikincisi düzenlendi.
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnca
Kur'an Kursu ve Cami hizmetlerini yürüten personelin talim, tecvit, tashih-i huruf ve meharic-i hurufla ilgili bilgi ve becerilerini geliþtirmek, Kur'an-ý kerim'i usulüne
uygun bir þekilde okumalarýný
saðlamak, ilmihal bilgilerini arttýrmak amacýyla "Talim ve Tashih-i
Huruf Kurslarý" düzenlendi.
Nurullah Temel, Ferruh Tekin
ve Hidayet Türkel rehber öðreticiler nezaretinde, ilçedeki din görevlilerine yönelik 3 ay süreyle
kurs verildi.
(ÝHA)

ÇORUM
BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN
Ýþin Niteliði, Yeri ve Miktarý: Belediyemize ait Yeniyol Mahallesi, Azap Ahmet Sokak 15 Temmuz
Hürriyet Parký içerisinde bulunan WC-Lavabo ve Bahçelievler Mahallesi, Yunus Emre Parký içerisinde bulunan WC-Lavabo nitelikli iþyerleri;
S.NO MAHALLE
NÝTELÝÐÝ
1 YILLIK MUHAMMEN BEDELÝ (TL) GEÇÝCÝ TEMÝNAT (TL)
1
Yeniyol
Wc - Lavabo
5.000,00-TL + KDV
150.00-TL
2
Bahçelievler Wc - Lavabo
4.000,00-TL + KDV
120,00-TL
Bedel üzerinden; 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45. Maddesi gereðince açýk teklif usulü ile hazýrlanan þartnamesi dahilinde 3 yýl müddetle ayrý ayrý kiraya verilecektir.
Þartname: Þartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðünden 100,00 TL karþýlýðýnda temin edilebilir ve görülebilir.
Ýhale Tarihi ve Yeri: 26.01.2022 Çarþamba günü saat: 14.00'da Belediyemiz Turgut Özal Ýþ Merkezi 4. Kat Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapýlacaktýr.
Ýsteklilerde Aranan Belgeler: A- Nüfus Cüzdaný Fotokopisi, B- Kanuni Ýkametgâh Belgesi,
C- Türkiye' de tebligat için adres gösterilmesi, iletiþim numarasýnýn ve ikinci bir iletiþim numarasýnýn
bildirilmesi, D- Tüzel Kiþi olmasý halinde Tüzel Kiþiliðin siciline kayýtlý olduðu Ticaret veya Sanayi
Odasýndan veya Ýdare Merkezinin bulunduðu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan
ihalenin yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, E- Ýstekliler adýna vekâleten ihaleye katýlýnýyor ise istekli adýna teklifte
bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iþtirak edenin Noter tasdikli Ýmza Sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) F- Geçici teminatlarýný vermeleri G- Ýsteklilerin ortak giriþim olmasý halinde ortak giriþim beyannamesi ile
ortaklarca imzalý ortaklýk sözleþmesi vermesi, (Ýhale üzerinde kaldýðý takdirde noter tasdikli ortaklýk
sözleþmesi verilir, ayrýca grubun bütün ortaklarý idare ile yapacaklarý ihale sözleþmesini þahsen
veya vekilleri vasýtasýyla imzalayacaklardýr.) H- Ýhaleye katýlacak tüzel kiþilikler genel kurul ve yönetim kurullarýndan ihaleye girileceðine dair karar alýnmasý ve tüzelkiþiliði temsilen ihaleye katýlacak bir
kiþiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir. Ý- Ýhaleye katýlacak olanlarýn, Belediye ye borcu olmadýðýna
dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüðü, Tahsilât Biriminden alacaklarý yazýyý Ýhale
Komisyonunda belgelendirmeleri þarttýr. J- Kamu Ýhale Kanunu ile 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununa göre ihalelere katýlma yasaðý olmadýðýna dair ilgili kurumlardan belge getirilecektir K- Sabýka
kaydý (Gerçek kiþiler için), tüzel kiþi olmasý halinde tüzel kiþiliði oluþturan gerçek kiþilerin T.C. Savcýlýðýndan alýnmýþ iyi hal kâðýtlarý (Sabýkasýzlýk belgesi) L- Ýhalenin yapýlacaðý saatten önce, ihaleye katýlacaklarýn, yukarýda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayýp Ýhale Komisyonuna teslim etmeleri þarttýr. Keyfiyet ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
BASIN: 1532267

Hane baþý 450 lira ile 1.150 lira
arasýnda destek saðlanacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakaný Derya Yanýk, ihtiyaç sahiplerine yönelik ýsýnma desteði
kapsamýnda doðal gaz yardýmý da yapýlacaðýný, bu desteðin ýsýl haritaya göre belirleneceðini belirterek, "Hane baþýna yýllýk 450 lira ile
1.150 lira arasýnda destek saðlanacak." dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlýðý'na baðlý bir kuruluþta gazetecilerle bir araya gelen
Bakan Yanýk, Bakanlýk gündemine iliþkin deðerlendirmelerde bulundu, sorularý yanýtladý.
Ýhtiyaç sahiplerine hane baþýna yapýlan kömür
yardýmýnýn yaný sýra doðal gaz yardýmýnýn da
hayata geçirileceðini hatýrlatan Yanýk, bununla ilgili çalýþmalarda son aþamaya gelindiðini
söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý ile çalýþma yürüttükleri bilgisini veren Yanýk, þubat
ayýnýn ikinci yarýsýndan itibaren baþvurularýn
yapýlabileceðini, martýn ikinci yarýsýndan itibaren de ödemelerin gerçekleþtirileceðini anlattý. Yanýk, sosyal yardým baþvurularýnýn e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Vakýflarý
aracýlýðýyla yapýlabileceðini belirtti.
"HANE BAÞI
450 LÝRA ÝLE
1.150 LÝRA
ARASINDA
DESTEK"
Doðal gaz ödemelerinin nasýl yapýlacaðýna iliþkin bilgi
veren Yanýk, ödemenin hak sahibinin

PTT kartýna yatýrýlacaðýný bildirdi. Bakan Derya Yanýk, "Kiþi faturasýný götürerek PTT'deki
hakkýyla ödemesini almýþ olacak. Rakamlar
da hemen hemen ortaya çýktý. Isýl haritaya göre deðiþen þekilde hane baþýna ödeme yapýlacak çünkü, Erzurum'daki bir kiþinin ýsýnma
gideriyle Ege'deki bir kiþinin ýsýnma ihtiyacý
ayný deðil. O nedenle arkadaþlarýmýz bir ýsýl
harita çalýþtý. Bu tamamen teknik ve bilimsel
bir çalýþma. Buna göre hane baþýna yýllýk 450
lira ile 1.150 lira arasýnda bir destek saðlanacak. Ýki eþit taksitte yapacaðýz bu ödemeleri,
mart ve ekim aylarýnda. Kömür yardýmý da hemen hemen buna benzerdi." dedi.
"SENELÝK 3 MÝLYAR LÝRALIK
BÝR DESTEK ÖNGÖRÜYORUZ"
Hedefin 4 milyon haneye ulaþmak olduðunu söyleyen Yanýk, "Öyle ki kömürün 2 katýndan fazla hane sayýsý. Senelik 3 milyar liralýk
bir destek öngörüyoruz. Yani, ödemelerimiz
ýsýl haritaya göre belirlenmiþ 450 lira 1.150 lira arasýnda deðiþiyor
bölgesine göre. Belirttiðimiz tarihleri geçmemek,
eðer mümkün olursa daha erken sürelerde yapmak için yoðun bir gayret
gösteriliyor." ifadelerini
kullandý.
Yanýk, doðal gaz ödemelerinin üçer aylýk dönemler halinde yýlda iki
kez gerçekleþtirilmesinin
planlandýðýný sözlerine
ekledi. (Haber Merkezi)

BUGÜN
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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1,25 TL

ÇORUM HAVA TAHMiNi

BÝLGE

ERAY

OYA

(TEL: 212 05 55)
BAHABEY CAD.
NO: 34/A
AKBANK YANI

(TEL: 213 72 74)
ÝNÖNÜ CAD. 26/E
ESKÝ EMNÝYET
SARAYI YANI

(TEL: 213 88 16)
ULUKAVAK MAH.
DR. SADIK AHMET
CAD. NO: 1/B

ÝKi DAKiKADA
YIKILDIK
2-0
Yeni yönetimi ve yeni teknik direktörü ile Diyarbekirspor'un karþýsýna çýkan
Çorum FK, Emrullah'tan peþ peþe yediði goller ile deplasmandan eli boþ döndü.
2'nci yarýnýn ilk maçýnda Diyarbekirspor'a konuk olan Çorum FK, 9 ve
11'inci dakikalarda yediði iki gol ile maçtan boynu bükük ayrýldý. Çorum
FK'yi yýkan golleri sadece 23 dakikada sahada kalan Diyarbekirspor'un
20 yaþýndaki genç oyuncusu Emrullah Sayar attý. Kýrmýzý-Siyahlýlar aldýðý
bu maðlubiyet ile bu sezon ilk kez üst üste iki maðlubiyet elde etmiþ oldu.

31 günlük aradan sonra sahaya
çýkan Çorum FK alt sýralardaki rakibinden puan alamadý.
Diyarbakýr Stadyumunda saat
13'te baþlayan maçta Manisa Bölgesi hakemlerinden Þevket Teker
düdük çaldý.
Yeni Teknik Direktörü Ergün
Penbe ile ilk maçýna çýkan Çorum
FK bu maçtan istediðini alamadý.
Rakibin 20 yaþýndaki genç oyuncusu Emrullah Sayar'ýn 9 ve 11'inci
dakikadaki gollerine engel olamayarak maça adeta 2-0 geride baþlayan
Kýrmýzý-Siyahlýlar istediði golü bulamadý.
Çorum FK'yi yýkan golleri atan
Emrullah Sayar maçýn 23'üncü dakikasýnda sakatlanarak oyun dýþýna
çýkarken Çorum FK de 2'nci yarýya
iki deðiþiklik yaparak baþladý.
MEHMET AKYÜZ
FORMA GÝYDÝ
Ýlk yarýyý 2-0 geride tamamlayan
Fatih Özcan'ýn takýmý yeni transfer
Mehmet Akyüz'ü de sahaya sürdü.
Burak Çalýk'ýn yerine oyuna dahil
olan Mehmet sahada kaldýðý 45 dakikada skor üretemedi.

ÇORUM FK’YE
BAÞARILAR
DÝLER...
TFF

BEÞ SARI, BÝR CEZALI ÇIKTI
Zaman zaman sertleþen maçta
5'i Çorum FK 3'ü Diyarbekirspor olmak üzere toplam sekiz sarý kart
çýktý. Çorum FK'de sarý kart gören
sað kanat oyuncusu Serkan Yavuz
gördüðü bu kart ile cezalý duruma
düþtü.
(Abdulkadir Söylemez)

Lider ile puan farký 14’e çýktý
2'inci
Lig
Kýrmýzý
Grup'ta 20'inci hafta maçlarýnýn ardýndan aldýðý galibiyetle Sakaryaspor 48 puanla liderlik koltuðunda yer
alýrken Hekimoðlu Trabzon'un bu hafta kaybetmesi ile en yakýn rakipçisi ile
puan farký 8'e çýktý. Çorum
FK ise deplasmanda aldýðý
maðlubiyet ile 6'ýncý sýradan 8'inci sýraya gerilerken
puaný 34'te kaldý.

Ahmet Çalýk

unutulmadý

Çorum FK geçtiðimiz hafta yaþamýný yitiren Ahmet Çalýk'ý unutmadý.
Çorum FK'nin Diyarbekirspor'a konuk
olduðu maçýn kadrosu her hafta olduðu gibi sosyal medya hesaplarýndan paylaþtý.
Yapýlan bu paylaþýmlardaki görselde kendi
oyuncularýndan birine yer veren Çorum FK
bu kez farklý bir uygulama yaptý.
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da
forma giyen ve geçtiðimiz hafta geçirdiði
trafik kazasý sonucu hayatýný kaybeden
Ahmet Çalýk'a yer veren Çorum FK ilk
11'inin altýna Ahmet Çalýk'ýn da ismini ekledi. Görselde ayrýca oyuncunun fotoðrafý da
yer aldý.
(Abdulkadir Söylemez)

SON ÝKÝ MAÇTA
SIFIR PUAN
Çorum FK son oynadýðý iki karþýlaþmada önce
deplasmanda Afjet Afyonspor'a 3-1 bu hafta ise yine
deplasmanda Diyarbekirspor'a 2-0 maðlup olarak bu
sezon ilk defa iki maç üst
üste kaybetmiþ oldu.
Bu sezonun ilk altý haftasýnda keybetmeyen Çorum FK, ilk maðlubiyetini
evinde Sivas Belediyespor'a karþý almýþ sonrasýnda oynadýðý sekiz maçta
ise maðlubiyet yüzü görmemiþti. Çorum FK sonrasýnda oynadýðý beþ karþýlaþmadan ise 3 maðlubiyet
iki galibiyet çýkarmýþ oldu.
(Abdulkadir Söylemez)

2. LiG KIRMIZI GRUP
TAKIMLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SAKARYASPOR A.Þ.
1461 TRABZON
SÝVAS BELEDÝYE
AFJET AFYONSPOR
BAYBURT ÖZEL ÝD.
SOMASPOR
BODRUMSPOR A.Þ.
ÇORUM FK
SÝLAHTAROÐLU VAN
ANKARASPOR
SERÝK BELEDÝYE
ÝNEGÖLSPOR
DÝYARBEKÝRSPOR
ETÝMESGUT BELED.
TURGUTLUSPOR
ADIYAMAN 1954
SARIYER
ERGENE VELÝMEÞE
KAHRAMANMARAÞ
NÝÐDE ANADOLU FK

O G B M A Y P
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
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11
11
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11
10
10
9
9
8
9
8
7
6
5
6
4
4
3
1

6
7
4
7
3
5
4
7
5
6
2
3
4
6
7
1
3
3
2
3

0
2
5
3
6
5
6
4
6
6
9
9
9
8
8
13
13
13
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43
32
29
40
28
33
32
28
28
33
27
24
24
22
20
26
18
20
15
12

48
40
37
37
36
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34
34
32
30
29
27
25
24
22
19
15
15
11
6

8
16
18
23
21
23
18
14
28
25
28
28
24
27
32
37
33
41
51
49

HAFTANIN SONUÇLARI

Sýradaki rakip Ergene Velimeþe
Çorum FK'nin 22 Ocak
Cumartesi günü saat 13'te
konuk edeceði Ergene Velimeþe bu hafta evinde Sarýyer'i 3-0 ile geçti. Son oynadýðý dokuz karþýlaþmada iki
beraberlik yedi maðlubiyet
alan Ergene Velimeþe bu
hafta kazanarak 3 puan hasretine son vermiþ oldu.

Ergene Velimeþe 20'inci
haftanýn ardýndan 4 galibiyet, 4 beraberlik alýrken 13
kez ise sahadan maðlubiyet
ile ayrýldý.
Bu maçlarda 20 gol atan
Ergene Velimeþe kalesinde
ise 41 gol görürken 15 puanla 18'inci sýrada her aldý.
(Abdulkadir Söylemez)

DÝYARBEKÝRSPOR-ÇORUM FK
ETÝMESGUT BELEDÝYE-1461 TRABZON FK
TURGUTLUSPOR-SÝVAS BELEDÝYE
ERGENE VELÝMEÞE-SARIYER
ÝNEGÖLSPOR-ANKARASPOR
AFJET AFYONSPOR-BODRUMSPOR
SERÝK BELEDÝYE-KAHRAMANMARAÞ
SAKARYASPOR-BAYBURT ÖZEL ÝD.
NÝÐDE ANADOLU FK-SOMASPOR
ADIYAMAN FK-SÝLAHTAROÐLU VAN

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

HAFTANIN MAÇLARI
22.01.2022 CUMARTESÝ
BAYBURT ÖZEL ÝD.-TURGUTLUSPOR
1461 TRABZON FK-ÝNEGÖLSPOR
SOMASPOR-ADIYAMAN FK
BODRUMSPOR-DÝYARBEKÝRSPOR
SÝLAHTAROÐLU VAN-AFJET AFYONSPOR
SARIYER-SAKARYASPOR
SÝVAS BELEDÝYE-SERÝK BELEDÝYE
KAHRAMANMARAÞ-ETÝMESGUT BELEDÝYE
ANKARASPOR-NÝÐDE ANADOLU FK
ÇORUM FK-ERGENE VELÝMEÞE

