KAR VE AÞIRI SOÐUK

GELiYOR!

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüðü-Samsun Bölge Tahmin ve Uyarý Merkezi'nin (BTUM) son meteorolojik
deðerlendirmesine göre hafta sonu Çorum'da kar yaðýþýnýn da etkili olmasý bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre bugün Çorum ve çevresi karla karýþýk
yaðmurun etkisinde, yarýn ise yer ye 20 cm ve üzeri
kar yaðýþýnýn etkisinde kalmasý bekleniyor.
2’DE

HASRET BiTiYOR
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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1,25 TL

Kýrmýzý-Siyahlýlar 33 gün sonra seyircisi ile buluþuyor. Ýlk defa üst
üste iki maðlubiyet alan Çorum FK, 10 hafta aradan sonra üç puan
sevinci yaþayan Ergene Velimeþe ile karþý karþýya gelecek. 8’DE

88 BiN ÖÐRENCi KARNE
HEYECANI YAÞADI
Çorum'da bin 443 okulda 88 bin 741 öðrenci karne heyecaný yaþadý. Vali Yardýmcýsý
Murat Çaðrý Erdinç, Kýnýk Ýlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen karne törenlerine
katýldý. Törende öðrencilerin karnelerini daðýtan Vali Yardýmcýsý Murat Çaðrý Erdinç,
öðrencilerle tek tek ilgilendi, öðretmenlerle sohbet etti. 5’TE

Abdullah Kodek

'Önemli olan eksiklerinizi
görmeniz ve çalýþmaya
devam etmenizdir'

Þefkat Güler

Merkez gitti,
eczacýlar tepkili

2021-2022 Eðitim-Öðretim Yýlýnýn
birinci döneminin tamamlanmasý nedeniyle öðrencilere ve velilere mesajlar veren Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürü
Abdullah Kodek, "Önemli olan yarýnlara hazýrlandýðýnýz bu günlerde eksiklerinizi görmeniz ve çalýþmaya devam
etmenizdir. Çalýþmalarýnýzýn karþýlýðý
olan karne heyecanýnýzý ben de paylaþýyor, sizlerle birlikte ayný sevinci
yaþýyorum" dedi. 5’TE

Çorum Eczacý Odasý Baþkaný
E. Þefkat Güler, Çorum Sosyal
Güvenlik Kurumu Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüðü'nün Ankara'ya aktarýlmasýna tepki gösterdi. Güler "Bu
durumun maddi kayýp, zaman
kaybý ve en önemlisi evraklarýn
yolculuðu açýsýndan güvensiz
olabileceðini savundu. 2’DE

Tahsin Þahin,
mazbatasýný aldý
Geçtiðimiz hafta sonu yapýlan ve kendisiyle birlikte 4
adayýn yarýþtýðý Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý
olaðan genel kurulunda 170 oy alarak yeniden oda
baþkanlýðýna seçildi. Þahin, yeni yönetimiyle birlikte
seçim kuruluna giderek mazbatasýný teslim aldý. 2’DE

Kenan Yaþar, Anayasa Mahkemesi Üyesi olmasýnýn ardýndan kendisine yöneltilen eleþtirilere cevap verdi:

Partiliyken seçilmekte sakýnca görmüyorum
Mecliste AK Parti ve MHP'li vekillerin oylarýyla Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) seçilen
Çorum Barosu Baþkaný Av. Kenan Yaþar, partili birinin bu göreve seçilmesinde
sorun görmediðini söyledi. Geçmiþte AK Parti'den üç kez milletvekili aday adayý olan, bir kez de il baþkan yardýmcýlýðý yapan Yaþar, partili birinin AYM'ye seçilmesinde hukuki ve etik açýdan problem görmediðini dile getirdi. 2’DE
Kenan Yaþar

Jandarma
özel ekipleri
26 ayrý hýrsýzlýk
olayýný aydýnlattý

‘Türkiye'de ceza ve tutuk
evleri þartlarý oldukça iyi'
AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM) Hükümlü ve Tutuklu Haklarý Alt Komisyonu Toplantýsýna
katýldý. AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, yaptýðý açýlamada parti
olarak "iþkenceye sýfýr tolerans" þiarýyla ceza ve tutuk evlerinde
devrim niteliðinde iþlere imzalar attýklarýný ifade etti. 4’TE

Çorum'da deðiþik
tarihlerde meydana gelen
bað, bahçe, tarla ve evden
hýrsýzlýk olaylarýnýn faillerinin yakalanmasý için
oluþturulan jandarma özel
ekipleri, düzenledikleri
operasyonlarda 26 hýrsýzlýk
olayýný aydýnlatýrken,
operasyonlarda gözaltýna
alýnan 10 þüpheli þahýstan
5'i tutuklandý, 5 zanlý ise tutuksuz yargýlanmak üzere
serbest býrakýldý. 3’TE

Afetzede çiftçilere
5 milyonluk destek

satýþ noktalarýnda
Çorum Belediyesi tarafýndan üç mahallede faaliyete baþlayan, Hanýmeli
Yöresel Ürün Satýþ Noktalarý düzenlenen törenle açýldý. Açýlýþ töreni Buharaevler Mahallesi'ndeki Hanýmeli Yöresel Ürünler satýþ noktasýnda gerçekleþtirildi. Açýlýþ törenine Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Vali Yardýmcýsý Tamer Orhan, AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, CHP Ýl Baþkaný
Mehmet Tahtasýz, MHP Ýl Baþkaný
Agah Karapýçak, oda ve birlik baþkanlarý ile mahalle sakinleri katýldý. 5’TE

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami
Ceylan, Çorum genelinde meydana gelen dolu, sel ve
fýrtýna nedeniyle zarar gören üreticilerin maðduriyetlerinin
giderilmesi amacýyla tohumluk daðýtýlmasýnda kullanýlmak
üzere Cumhurbaþkanlýðý acil destek giderleri ödeneðinden
5 milyon TL ödenek aktarýldýðýný bildirdi. 3’TE

70 BÝN DÖNÜM ARAZÝ
SUYA KAVUÞUYOR 4’TE

Kadýnlarýn el emekleri

OKA YÖNETÝMÝ TOKAT'TA
TOPLANDI
4’TE

Komþusunu öldüren emekli
öðretmen serbest býrakýldý
Çorum'un Osmancýk ilçesinde, evinin kapýsýna
baltayla saldýrdýðý iddia edilen komþusunu tüfekle
vurarak öldürdüðü iddiasýyla gözaltýna alýnan
emekli öðretmen, adli kontrol þartýyla serbest býrakýldý.Olayda yaþamýný yitiren Tugay Yüzgeç (30)
hastanedeki otopsi iþlemlerinin ardýndan öðle namazýný müteakip kýlýnan cenaze namazý sonrasý
köy mezarlýðýna defnedildi. 3’TE

BAÞARILI ÖÐRENCÝLERE
KARNE ÝNDÝRÝMÝ 7’DE

KASAPLAR TARÝH VERDÝ,
ETE ZAM GELÝYOR! 3’TE
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KAR VE AÞIRI SOÐUK GELiYOR!
Bölgemizin hafta sonundan itibaren 'aþýrý' soðuklarýn etkisi altýna girmesi bekleniyor. Balkanlar
ve Karadeniz üzerinden gelecek
soðuk havanýn 20-27 Ocak tarihleri arasýnda etkili olacaðý tahmin
ediliyor. Meteoroloji tahminlerine
göre hafta sonu Çorum'da kar yaðýþýnýn da etkili olmasý bekleniyor.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüðü-Samsun Bölge Tahmin ve
Uyarý Merkezi'nin (BTUM) son
meteorolojik deðerlendirmesi þöyle:
"Balkanlar üzerinden gelmesi
beklenen soðuk ve yaðýþlý havanýn, yarýn (Cuma) akþam saatlerinden itibaren bölgemizin batýsýn-

dan baþlayarak etkili olacaðý, Pazartesi gününden itibaren ise Karadeniz üzerinden gelecek daha
soðuk ve yaðýþlý havanýn etkisine
gireceði, bunun sonucunda bölgemiz genelinde aþýrý soðuk hava
koþullarýnýn görüleceði tahmin
ediliyor.
21 Ocak Cuma; Parçalý ve çok
bulutlu, öðle saatlerinden itibaren
Kastamonu kýyý kesimlerden baþlayarak, zamanla Kastamonu, Sinop çevreleri ile Çorum'un batý ilçelerinin yaðýþlý geçeceði, yaðýþlarýn kýyý kesimlerde yaðmur ve
karla karýþýk yaðmur, iç kesimlerde kar yaðýþý þeklinde gerçekleþeceði tahmin edilmektedir.

22 Ocak Cumartesi; Bölge genelinin çok bulutlu ve aralýklý yaðýþlý geçeceði tahmin edilmektedir. aðýþlarýn kýyý kesimlerde (
Samsun, Sinop, Kastamonu ve
Ordu kýyý kesimleri) kuvvetli yaðmur (21-50 kg/m2), iç kesimler
(Samsun, Sinop ve Ordu iç kesimleri) ile Amasya, Çorum, Kastamonu ve Tokat çevrelerinde
kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoðun kar (20 cm üzeri) yaðýþý þeklinde gerçekleþmesi bekleniyor.
23 Ocak Pazar; Bölge genelinin aralýklý karla karýþýk yaðmur
ve kar yaðýþlý geçeceði, yaðýþlarýn
Samsun'un doðusu ile Amasya,
Tokat ve Ordu çevrelerinde yer

yer yoðun (20 cm) kar yaðýþý þeklinde, olmasý bekleniyor.
24 Ocak Pazartesi; Kastamonu'nun iç kesimleri ile Çorum'un
kuzey batý kesimleri dýþýnda bölge
genelinin aralýklý karla karýþýk
yaðmur ve kar yaðýþlý geçeceði
tahmin edilmektedir.
25 Ocak Salý; Kastamonu, Sinop iç kesimleri ile Çorum'un kuzey kesimleri dýþýnda bölge genelinin aralýklý karla karýþýk yaðmur
ve kar yaðýþlý geçeceði tahmin
edilmektedir.
Çorum'da aþýrý soðuk ve kar
yaðýþlý havanýn 27 Ocak Perþembe gününe kadar etkili olmasý
bekleniyor.
(Haber Merkezi)

Kenan Yaþar, Anayasa Mahkemesi Üyesi olmasýnýn ardýndan kendisine yönelik eleþtirilere cevap verdi:

Partiliyken seçilmekte
sakýnca görmüyorum
Þefkat Güler

Merkez gitti,
eczacýlar tepkili
Çorum Eczacý Odasý Baþkaný E. Þefkat
Güler, Çorum Sosyal Güvenlik Kurumu Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüðü'nün
Ankara'ya aktarýlmasýna tepki gösterdi. Bu
durumun; maddi kayýp, zaman kaybý ve en
önemlisi evraklarýn yolculuðu
açýsýndan güvensiz olabileceðini savunan Oda
Baþkaný Güler, þöyle
dedi:
"Çorum Sosyal Güvenlik Kurumu Saðlýk
Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüðü'nün 12 yýl
hizmet verdikten sonra hiçbir þekilde sunulan gerekçelerin tarafýmýzdan kabul edilemeyeceði, henüz tüm reçeteler elektronik ortamda olmadan tam manasýyla online evrak teslimleri tamamlanmadan, Aralýk ayý reçetelerinin Çorum SSGM
evrak birimi tarafýndan teslim alýnmamasý
üzerine maalesef Ankara Sosyal Güvenlik
Kurumu Kavaklýdere Saðlýk Sosyal Güvenlik
Merkez Müdürlüðü bünyesine aktarýlmýþ oldu. Çorum Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkez
Müdürlüðü binasý yerinde, çalýþan eczacýlar,
personel ve kurum burada fakat biz Çorum'un sigortalý vatandaþýnýn reçetelerini
Anakara'ya gönderiyoruz. Oysa ki; Ýl Saðlýk
Müdürlüðü'nün her ilde olduðu gibi, Sosyal
Güvenlik Kurumu Saðlýk Sosyal Güvenlik
Merkez Müdürlüðü de 54 eczacý odasýnýn
bulunduðu illerde olabilirdi. Bu durumda
maddi kayýp, zaman kaybý ve en önemlisi
çok kýymetli evraklarýn yolculuðunun güvenliði koþullarý sorgulanmalýdýr." (Haber Merkezi)

Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Kenan
Yaþar, partili bir kiþinin AYM üyesi olmasýnda etik
sorun olmadýðýný söyledi. Yaþar, hukukçu kimliðinin ön planda olduðunu ifade etti.
Mecliste AK Parti ve MHP'li vekillerin oylarýyla Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) seçilen Çorum Barosu Baþkaný Av. Kenan Yaþar,
partili birinin bu göreve seçilmesinde sorun
görmediðini söyledi. Geçmiþte AK Parti'den
üç kez milletvekili aday adayý olan, bir kez de
il baþkan yardýmcýlýðý yapan Yaþar, partili birinin AYM'ye seçilmesinde hukuki ve etik
açýdan problem görmediðini dile getirdi.
"ÇOKLU BAROYA
KARÞI ÇIKMIÞTIM"
Yaþar, AK Partili deðil,
hukukçu kimliðinin ön
planda olduðunu söyledi.

Ýktidarýn çoklu baro ve Ýstanbul Sözleþmesi'nde
çekilme hamlelerine de karþý çýktýðýný ifade
eden Yaþar, "Baro baþkanýyken yaptým. Ben hukukçuyum. AK Partili, þu
veya bu deðil, hukukçu kimliðiniz
ön planda. Ýleride AYM ve HSYK
üyesi olacaðým diyerek, siyasetle,
sivil toplumla uðraþma, þuraya
girme, buraya çýkma... O zaman
nasýl topluma faydalý olacaksýnýz? Gidin Çorum'da CHP Ýl
Baþkaný'ný arayýn. AK Parti il
baþkanýndan daha çok
ziyarete geliyordu.
Ýçerisinde
hukuk
varsa, toplumu ilgilendiren konular varsa, her
partiye giderim. Kýlýçda-

roðlu geldi, gittim dinledim" diye konuþtu.
"ENSAR'DA YÖNETÝCÝLÝK YAPMADIM"
AK Parti'nin kuruluþunda üye olduðunu söyleyen Yaþar, partiliyken AYM üyesi olmanýn etik
sorun teþkil etmediðini þu sözlerle savundu:
Hukuken engel yok. Etik açýsýnda da sýkýntý
görmüyorum. HSYK'ya normal avukatlar atanýyor. Ben baro baþkanlarýndan birinin atanmasýnýn faydalý olacaðýný kanaatindeyim.
Mesela Adalet Komisyonlarý'nda keþke baro
baþkaný da olsa. Madem yargýnýn sac ayaðý diyoruz, olmasý gerekiyor. Baþka bir arkadaþ seçilmiþ olsa bu sefer ya MHP'li diyecek ya CHP'li ya
HDP'li diyecekler."
Ensar Vakfý'nda yöneticilik yaptýðý iddialarýný
reddeden Yaþar, Yahudi yurttaþlarla ilgili attýðý
ayrýmcý tweet içinse "Yanlýþ bir kelime kullandýðýmý düþünüyorum" ifadelerini kullandý.
(Haber Merkezi)

Kenan Yaþar

Tahsin Þahin, mazbatasýný aldý
Çorum Þoförler ve Nakliyeciler
Odasý Baþkanlýðýna yeniden seçilen Tahsin Þahin, mazbatasýný alarak göreve baþladý.
Tahsin Þahin, geçtiðimiz hafta
sonu yapýlan ve kendisiyle birlikte 4
adayýn yarýþtýðý Çorum Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý olaðan genel kurulunda 170 oy alarak yeniden oda
baþkanlýðýna seçildi. Þahin, yeni
yönetimiyle birlikte seçim kuruluna
giderek mazbatasýný teslim aldý.
Þahin, burada yaptýðý açýklamada, "Bizleri bu göreve yeniden layýk
gören tüm þoför ve nakliyeci esnaflarýmýza ayrý ayrý teþekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte omuzumuza yüklenen bu görevin bilinciyle hareket ederek ustalýk devresinde daha iyi hizmet etmek için var gücümüzle
çalýþacaðýz. Ýnþallah hizmetlerimiz tüm üyelerimiz için kaldýðý yerden devam edecektir" þeklinde konuþtu.
Tahsin Þahin seçim kurulundaki mazbata töreninin ardýndan kamyoncular garajýna giderek,
þoför ve nakliyeci esnafýyla bir araya geldi. Tebrikleri kabul eden Þahin, oda üyelerine teþekkür
etti. Þahin, "Beni tekrar göreve layýk gördüðünüz
için teþekkür ederim. Ýþimiz çok zor ama el ele
verdiðimiz sürece aþamayacaðýmýz sorun yok.
Çalýþmalarýmýzý birlik ve beraberlik içerisinde
sürdüreceðiz" ifadelerini kullandý.
"SEÇÝMÝN KAZANANI ESNAFLARIMIZ"
Yeni dönemde de gece gündüz demeden, 24
saat esasýna göre çalýþmalarý sürdüreceklerini
ifade eden Tahsin Þahin, "Ekibimle beraber
'Güçlü þoför, güçlü Çorum' sloganýyla çýktýðýmýz
bu yolda, artýk hizmet çýtasýnýn yükseltilmesi zamanýdýr. Tüm kuruluþlarla yine güzel diyaloglar

içerisinde, þoför esnafýmýza en güzel hizmeti
vermek için çalýþacaðýz. Daha öncede ifade ettiðim gibi bu seçimde kaybeden hiçbir arkadaþýmýz yoktur. Yine þoför ve nakliyeci esnafýmýz kazanmýþtýr. Bundan böyle birlikte daha çok çalýþacaðýz" diye konuþtu.
ODA BAÞKANLARI ÞAHÝN'Ý KUTLADI
Tahsin Þahin'in mazbata törenine Mobilyacýlar Odasý Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Marangozlar
Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, Elektrikçiler
ve Su Tesisatçýlarý Odasý Baþkaný Erol Bozkurt,
Yorgancýlar, Çeyizlik Eþya, Perde Ýmal ve Satýcýlarý Esnaf Odasý Baþkaný Erdoðan Çerikçi, Dikiciler ve Kunduracýlar Esnaf Odasý Baþkaný
Cumhur Palabýyýk, Çorum Çilingirler, Sobacýlar
ve Tenekeciler Odasý Baþkaný Hasan Ýlhan ve
Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak
da katýldý. Oda baþkanlarý, Tahsin Þahin ve yönetimini tebrik ederek görevlerinde baþarýlar diledi.
(Haber Merkezi)
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Komþusunu öldüren emekli
öðretmen serbest býrakýldý
Çorum'un Osmancýk ilçesinde, evinin kapýsýna baltayla saldýrdýðý iddia
edilen komþusunu tüfekle vurarak öldürdüðü iddiasýyla gözaltýna alýnan
emekli öðretmen, adli kontrol þartýyla
serbest býrakýldý.
Kuz köyünde benzin ve balta ile evine gelen Tugay Yüzgeç'i (30) tüfekle
vurarak öldürdüðü iddiasýyla jandarma
tarafýndan gözaltýna alýnan emekli öðretmen Hüseyin Avni D. (70), karakoldaki iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk
edildi.
Hüseyin Avni D, savcýlýktaki ifade-

sinde, Yüzgeç'in çeþitli bahanelerle daha önce de evine gelip kendisine saldýrdýðýný, korktuðu için þikayetçi olmadýðýný, öldürme kastýyla ateþ etmediðini
söyledi. Zanlý, çýkarýldýðý hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest býrakýldý.
Yüzgeç'in cenazesi ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi'ndeki otopsi iþlemlerinin ardýndan öðle namazýný müteakip kýlýnan
cenaze namazý sonrasý köy mezarlýðýna defnedildi.
Çorum'un Osmancýk ilçesine baðlý

Kuzköy'de ikamet eden Yüzgeç, 20
Ocak'ta saat 03.30 sýralarýnda bir miktar benzin ve balta ile daha önce aralarýnda husumet olduðu öðrenilen komþusu emekli öðretmen Hüseyin Avni D'nin
evine gidip kapýsýna zarar vermiþ, aralarýnda çýkan tartýþmada Hüseyin Avni
D, Yüzgeç'i tüfekle vurarak öldürmüþtü.
Yüzgeç'in psikolojik sorunlarý nedeniyle yaklaþýk bir yýl önce yaþadýðý Ankara'dan köyüne taþýndýðý, kapý komþusu Hüseyin Avni D. ile zaman zaman
tartýþma yaþadýðý öðrenilmiþti.
(Haber Merkezi)

(Fotoðraf ÝHA)

Afetzede çiftçilere
5 milyonluk destek
Jandarma özel ekipleri 26
ayrý hýrsýzlýk olayýný aydýnlattý
Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý
tarafýndan kentte meydana gelen hýrsýzlýk olaylarýnýn aydýnlatýlmasý için
oluþturulan özel ekipler, düzenledikleri operasyonlarda 26 ayrý hýrsýzlýk olayýný aydýnlatýrken, hýrsýzlýk olaylarýnýn
faili olarak 10 kiþiyi gözaltýna aldýlar.
Edinilen bilgiye göre, kentte deðiþik tarihlerde meydana gelen bað,
bahçe, tarla ve evden hýrsýzlýk olaylarýnýn faillerinin yakalanmasý için oluþturulan jandarma özel ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda 26 hýrsýzlýk
olayýný aydýnlatýrken, operasyonlarda
gözaltýna alýnan 10 þüpheli þahýstan
5'i tutuklandý, 5 zanlý ise tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý.
Özel ekipler tarafýndan gözaltýna
alýnan zanlýlarýn evlerinde yapýlan
aramalarda çalýntý olduðu tespit edilen 1 adet av tüfeði, 2 adet televizyon,
1 adet DVD Player, 1 adet müzik seti,
1 adet ses sistemi ile çok sayýda ev
eþyasý ve hýrdavat malzemesi ele geçirildi. Çalýntý malzemeler hýrsýzlýk
maðduru vatandaþlar tarafýndan yapýlan tespitler sonrasýnda sahiplerine
teslim edildi.
(ÝHA)

Döndü Çelik, son yolculuðuna uðurlandý
Çorum'da kazada hayatýný kaybeden AK
Parti Ýl Baþkaný Yardýmcýsý Muhammet Durak
Çelik'in annesi Döndü Çelik, son yolculuðuna
uðurlandý.
Kaza, Çorum-Ýskilip yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.(27) idaresindeki 19 ACL 585 plakalý otomobil ile karþý yönden gelen F. Ý.(29) yönetimindeki 06 BAB 511
plakalý otomobil kafa kafaya çarpýþtý. Çarpýþmanýn þiddeti ile otomobiller hurdaya dönerken, araçlarda bulunan Döndü Çelik,
F.Ç.(31), A.Ö.(28), O.Ö.(30), F.Ý.(29) ve

M.Y.(27), yaralandý. Olay yerinde ilk müdahalesi yapýlan yaralýlar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýnýrken, durumu aðýr olan
Döndü Çelik, yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý.
AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Muhammet
Durak Çelik'in annesi olduðu öðrenilen Döndü
Çelik'in cenazesi, dün ikindi namazýna müteakip Aþdaðul Beldesinde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan topraða verildi.
Cenaze namazýna, Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, AK
Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf
Ahlatcý, Çelik ailesi ile sevenleri katýldý.
(Çaðrý UZUN)

AK Parti Çorum Milletvekili
ve MKYK Üyesi Ahmet Sami
Ceylan, Çorum genelinde 2021
Haziran ve Temmuz aylarýnda
meydana gelen dolu, sel ve fýrtýna nedeniyle zarar gören üreticilerin maðduriyetlerinin giderilmesi amacýyla tohumluk daðýtýlmasýnda kullanýlmak üzere
Cumhurbaþkanlýðý acil destek
giderleri ödeneðinden 5 milyon
TL ödenek aktarýldýðýný bildirdi.
Ceylan, "ilimizde Merkez,
Alaca, Laçin, Sungurlu, Uðurludað ve Boðazkale ilçelerinde 43
yerleþim yerinde maðduriyet yaþayan üreticiler desteklenecektir. 5 milyon TL desteði ilimize
gönderilmesini saðlayan Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep
Tayyip Erdoðan'a tüm üreticilerimiz adýna sonsuz teþekkür ederim. Bugün olduðu gibi yarýn da
çiftçilerimize hizmet noktasýnda
gayretlerimiz sürecektir" dedi.
(Mehmet Halim Coþkun)

Kasaplar tarih verdi

Ete zam geliyor
Türkiye Kasaplar Federasyonu Baþkan Vekili Osman Yardýmcý, ülke genelindeki tüm ürünlere iki üç kat fiyat artýþ yaþandýðýný, eti aldýklarý fiyatýn üzerine mecburen kendilerinin de kar koymalarý gerektiðini belirterek, "Pazartesi günü ete
zam bekleniyor ama biz olmasýný istemiyoruz"
dedi. Yardýmcý ayrýca sigara ve ekmek satýþýnýn zincir marketlerde yasaklanmasýnýn ardýndan ete de yasak
getirilmesini talep etti.
Türkiye Kasaplar Federasyonu Baþkan Vekili
Osman Yardýmcý, pandemi sürecinde tüm kasaplarýn açýk olmasýna
raðmen kýrmýzý ete zam
yapmadýklarýný söyledi. 2
sene boyunca fiyatlarýn
arttýrýlmamasý noktasýnda
gayret gösterdiklerini dile getiren Yardýmcý, ama son birkaç aydýr
girdi maliyetlerinin aþýrý yükselmesi nedeniyle
etin fiyatlarýnýn da yerinde kalmadýðýný kaydetti.
"ETTE KDV VE STOPAJIN
KALDIRILMASINI ÝSTÝYORUZ"
Ýki üç aydýr et fiyatlarýnda artýþ yaþanmasýna
raðmen öyle afaki bir yükseliþin olmadýðýnýn altýný çizen Yardýmcý, "Spekülatörlük yapacak kadar bir artýþ olmadý. Biz hiçbir zaman etin fiyatýnýn artmasýndan yana deðiliz. Vatandaþýmýzýn
daha fazla et tüketmesini istiyoruz. Ama diðer
taraftan üretici ve kasap esnafýnýn maliyetleri
var. Danayý direk getirip vatandaþa satmýyoruz.
Bunun kemik payý, firesi, KDV'si, stopajý vardýr.
Eti sardýðýmýz streç film, eti koyduðumuz poþetin fiyatý 3 kat arttý. Bu kadar fýrsatçýlýk olmaz. En
büyük girdi ise elektrikte oldu. Ette KDV ve stopajýn kaldýrýlmasýný istiyoruz. Bir alyans aldýðýnda KDV sýfýr oluyor, bir kilo et aldýðýnda stopaj ve
KDV ile yüzde 10 oluyor. Alyans sýk alýnan bir
þey deðil ama eti her zaman yiyoruz" dedi.
"ET ÞU AN EN UCUZ GIDA MADDESÝ"
Ette KDV'nin acil olarak kaldýrýlmasýný isteyen Yardýmcý, hayvan üreticisine gerçek bir çözüm beklediklerini kaydetti. Her geçen gün hayvan üreticisi sayýsýnýn azaldýðýna dikkati çeken
Yardýmcý, "Aile iþletmelerine destek verilmesi lazým. Avrupa'da 80 büyükbaþ hayvana kadar
devlet destek veriyor. Ama 100'ü geçtiði zaman
devlet tüccar diyor. Bunu herkes iyi biliyor. Eskiden her evde 4-5 inen ve buzaðýlarý olurdu. Bugün inekler, danalar kesiliyor. Ne yapsýn üretici
et fiyatý yemi kurtarmýyor. Buna raðmen et þu an
en ucuz gýda maddesidir. Kýyma 100, kuþbaþý
110-120 TL civarýnda. Fiyatlar yerinde durur mu
önümüzdeki günlerde belli olur. Çünkü gitgide
maliyetler artýyor" diye konuþtu.

"PAZARTESÝ ZAM BEKLENÝYOR"
2 yýldýr fýrsatçýlýk yapmadýklarýný ve ete zam
yapmadýklarýný dile getiren Yardýmcý, þu an býçaðýn kemiðe dayanmadýðýný kestiðini belirtti. Eti
aldýklarý fiyatýn üzerine mecburen kendilerinin
de kar koymalarý gerektiðini ifade eden Yardýmcý, "Pazartesi günü ete zam bekleniyor ama
biz olmasýný istemiyoruz. Et temel
gýda maddesidir. Vatandaþýn
bu eti yemesi gerekir. Bugün
et pahalý deðildir. Et yüzde
15-20 zam yemiþse büyük bir þey deðildir.
Devletimizin besici ve
kasap esnafýna destek
olmasý gerekir" dedi.
Kasaplarýn
sucuk
üretiminin serbest býrakýlmasýný talep eden Yardýmcý,
bunun yerine denetimin daha
sýk yapýlmasýný istedi.
"ZÝNCÝR MARKETLERE
ET SATIÞI DA YASAKLANSIN"
Zincir marketlerin en ve ürünlerini satmasýný
da eleþtiren Osman Yardýmcý, "Avrupa'da zincir
marketlerde et satýþý yoktur. Bizdeki marketler
bir araba satmýyor. Böyle bir ticaret olmaz. Zincir marketlerin sattýðý eti, kasap esnafýnýn satmasý gerekir.
Zincir markete giriyorsunuz her þey var. O
zaman esnafa ne gerek var. O markete girdiðiniz zaman 50 kuruþunuz eksik olursa ürünü býrakýrsýnýz, bizim esnafýmýzda ise durum tam tersi götür der. Kasaba misafirim geldi, yarým kilo et
ver diyorsun, hadi bunu zincir markete söyle parasýz. Zincir markette sigara ile ekmek satýþý yasaklandýðý an, etinde yasaklanmasý gerekir" ifadelerine yer verdi.
Türkiye'de spekülatörlerin her zaman iþ baþýnda olduðunun altýný çizen Yardýmcý, "Milletin
alým gücü de önemli. Vatandaþýmýzýn et yemesi
önemli.
Zam zam var diye spekülatörlük yapýyorlar
ya bunun olmamasý gerekir. Benim görüþüm inþallah olmaz. Bizim artýþlarýmýzda o kadar çok
yüksek olmaz. Yüzde 5-7-10 arasýnda oluyor.
Diðer gýda maliyetlerine gelen zama göre, et ve
tavuk fiyatlarý ucuz" dedi.
"YÜZDE 10-15 ZAM"
Son üç ay içinde ete gelen fiyat artýþlarý hakkýnda da bilgiler veren Yardýmcý, "Girdilerin artmasýyla kýrmýzý ete yüzde 10 ile 15 arasýnda bir
zam geldi. Diðer mamullere yüzde 100-200 zam
gelirken bizim ette böyle bir þey olmadý. Yüzde
10-15 bazý ürünlerimizde yüzde 20 oldu. Bizim
etimiz yine ucuz ve fýrsatçýlýk yapmadýk" açýklamalarýnda bulundu.
(Haber Merkezi)
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‘Türkiye'de ceza ve tutuk
evleri þartlarý oldukça iyi'
Muhtarlarý TBMM'de aðýrladý
AK Parti Milletvekili ve MKYK
Üyesi Ahmet Sami Ceylan,
TBMM'de muhtarlarý aðýrladý.
Çorum'daki köy muhtarlarý,
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde
(TBMM) AK Parti Milletvekili ve
MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan
ile görüþtü. Ceylan ile görüþmelerin ardýndan Gazi Meclisi gezen
muhtarlar, meclisin tarihiyle ilgili
bilgiler aldý.
AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, "Muhtarlarýmýz yol-

daþtýr, muhtarlarýmýz omuzdaþtýr,
sýrtýnýzý güvenle dayayacaðýnýz
birer daðdýr. Demokrasi zincirimizin ilk halkasýný oluþturan Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadýna mazhar olan halkýmýzýn,
devletin, vatandaþa dokunan en
sýcak eli ve vatandaþa en yakýn
idari birimimiz olarak önemli bir
görevi ifa eden muhtarlarýmýz.
Muhtarlarýmýzýn nazik ziyaretleri
için teþekkür ediyorum" dedi.
(Haber Merkezi)

70 bin dönüm arazi
suya kavuþuyor
AK Parti Çorum Milletvekilleri
Ahmet Sami Ceylan ve Av. Oðuzhan Kaya, Sarýcalar barajýnýn su
ölçümünün baþladýðýný, tamamlandýðýnda Sungurlu ilçesinde 70
bin dönüm arazinin suya kavuþacaðý müjdesini verdiler.
Sungurlu ilçesine baðlý Çavuþçu, Dertli, Yürüklü, Güloluk, Hacýosman, Tokullu, Çayyaka, Kavþut, Turgutlu ve Sarýcalar köylerindeki arazilerinin sulanmasý için
baraj yapýlmasý ile ilgili Devlet Su
Ýþleri Genel Müdürü Kaya Yýldýz
ve DSÝ yetkilileri ziyaret ettiler. Yapýlan toplantý sonrasýnda arazide
incelemeler yapýldýðýný ve ön inceleme sonucu iki noktada muhtemel eksen yeri tespit edildiðini
belirten Milletvekilleri Ceylan ve
Kaya, Kaledere Araplý Deresi ve

Sarýcalar Üçöz Deresinde 2 noktada 20 Eylül 2021 tarihinde su
ölçümü baþlatýldýðýný kaydetti.
Su ölçüm sonuçlarýnýn uygun
çýkmasý halinde yöre halkýnýn talep ettiði 70 bin dekar arazinin sulanmasý için baraj planlama çalýþmalarýna baþlayacaðý ve köy arazilerinin su ihtiyacýnýn karþýlanacaðý belirten Ceylan ve Kaya,
"Çorum merkez ve ilçelerimizdeki
tüm sulanabilir arazilerimize suya
kavuþturacaðýz. Çorum ve ilçelerimize Tarým noktasýnda her zaman büyük destekleri olan Tarým
ve Orman Bakanýmýz Bekir Pakdemirli ve yatýrýmlarýmýzýn asýl sahibi ve takipçisi Genel Baþkanýmýz ve Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'a teþekkür
ederiz" ifadelerini kullandý. (ÝHA)

AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu,
parti olarak "iþkenceye sýfýr tolerans"
þiarýyla ceza ve tutuk evlerinde devrim
niteliðinde iþlere imzalar attýklarýný belirtti. AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu,
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
Hükümlü ve Tutuklu Haklarý Alt Komisyonu Toplantýsýna katýldý. Ýnsan Haklarý
Komisyonu Baþkaný Hakan Çavuþoðlu
baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýda gündeme alýnan konular deðerlendirilerek karara baðlandý.
Toplantý sonrasýnda bir mesaj yayýmlayan Milletvekili Kavuncu, "19 yýllýk
AK Parti iktidarýmýzda, iþkenceye sýfýr
tolerans þiarýyla devrim niteliðinde büyük geliþmelere imza atýlmýþtýr. "Eski
Türkiye" ve dünya ülkeleri ile kýyasladý-

ðýmýzda Türkiye'de þu anki ceza ve tutuk evleri þartlarýnýn oldukça iyi durumda olmasý Komisyonumuzca memnuniyetle müþahede edilmektedir. Komisyon çalýþmalarýmýza verdikleri destek

ve baþarýlý çalýþmalarý için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü çalýþanlarýmýz baþta olmak üzere sürece katký
saðlayan herkesi tebrik ve teþekkür ediyorum" dedi.
(Haber Merkezi)

OKA yönetimi Tokat'ta toplandý
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'nýn
(OKA) Ocak ayý toplantýsý Tokat'ta gerçekleþtirildi.
Tokat Valisi Dr. Ozan Balcý baþkanlýðýnda ve ev sahipliðinde Valilik Toplantý
Salonunda gerçekleþen toplantýya, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Samsun Valisi
Doç. Dr. Zülkif Daðlý, Amasya Valisi
Mustafa Masatlý, Amasya Belediye Baþkaný Mehmet Sarý, Tokat Belediye Baþkaný Eyüp Eroðlu, Tokat Ýl Genel Meclis
Baþkaný Erol Duyum, Çorum Ýl Genel
Meclis Baþkaný Mehmet Bektaþ, Amasya il Genel Meclis Baþkaný Zeki Erarslan, Tokat Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Ali Çelik, Amasya Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Murat Kýrlangýç, OKA
Genel Sekreteri Ýbrahim Ethem Þahin,
OKA Tokat Ýl Koordinatörü Mehlika Dicle ve OKA temsilcileri katýldý.
OKA Dönem Baþkaný ve Tokat Valisi
Dr. Ozan Balcý, toplantýda yaptýðý açýlýþ
konuþmasýnda þunlarý söyledi:
"Yönetim Kurulu toplantýmýzda tekrar bir arada olabilmekten büyük memnuniyet duyduðumu ifade etmek isterim. 2022 yýlý itibarýyla Ajans Yönetim
Kurulu Baþkanlýðý görevini de üstlenmiþ
olmam vesilesiyle bir kere daha ülkemizde de yatýrýmlar, çalýþma hayatý ve
üretimin sürekliliði konusunda yeniden
normalleþme ve ataða kalkma dönemi
olan 2021 yýlýnda OKA Yönetim Kurulu
Baþkanlýðýný yürütmüþ olan Samsun
Valimiz Sayýn Doç. Dr. Zülkif DAÐLI'ya

bir kere daha teþekkür ederim. Ýnþallah,
2022 yýlýnda da bütün Yönetim Kurulu
üyelerimizle iþ birliði ve istiþare içerisinde ortaya çýkan ihtiyaçlar çerçevesinde
kaynaklarýn hýzlý ve etkili sonuçlar elde
edilmesi için kullanýmý konusunda çalýþmalarýmýzý yönlendireceðiz.
Ülkemiz ve bölge illerimizin pandemi
sonrasýnda ekonomik ve sosyal hayatta
geçmekte olduðu dönüþüm sürecinde;
devam eden projelerin belirli bir bütçe
disiplini içerisinde planlanan zaman diliminde ve beklenen sonuçlar elde edilmiþ olarak tamamlanmasý noktasýnda
gerek Ajans gerekse de proje yararlanýcýsý olan kurum ve kuruluþlarýmýz yoðun
gayret sarf ediyor. OKA Yönetim Kurulu
üyeleri olarak bizler, ülkemizin ve bölgemizin geliþmesine ve ilerlemesine katký
saðlamak, bulunduðu konumdan daha
ileri noktalara taþýnmasý için her düzeyde sýký çalýþmalar yaparak kurumlarýmýza ve kuruluþlarýmýza destek vermeye
devam edeceðiz.

Kalkýnma Ajansýmýz bugüne kadar
olduðu gibi artan bir ivme ile Amasya,
Çorum, Samsun ve Tokat illerinde baþta Organize Sanayi Bölgeleri olmak
üzere yatýrým alanlarýnýn etkin tanýtýmý
ve iþletmelerin uluslararasý pazarlara
giriþi noktasýnda teknik destek saðlanmasý amacýyla faaliyet ve desteklere
yoðunlaþacaktýr. Bugünkü toplantýmýzda Ajansýn, devam eden proje uygulamalarý ile ilgili görüþmeler yapýp Ajans
kaynaklarýnýn doðru yatýrým ve faaliyetlere yönlendirilmesi için gündem maddelerini ele alacaðýz.
Þehrimizde aðýrlamaktan þeref duyduðum Sayýn Valilerimize, Belediye
Baþkanlarýmýza, Ýl Genel Meclisi Baþkanlarýmýza ve Ticaret ve Sanayi Odasý
Baþkanlarýmýza hoþ geldiniz diyor ve
toplantýmýzýn bölgemiz için baþarýlý çalýþmalara vesile olmasýný diliyorum."
Toplantýda daha sonra gündemde
yer alan maddeler görüþülerek karara
baðlandý.
(Haber Merkezi)

Tahtasýz, Bölükbaþý
ile bir araya geldi
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Çorum Merkez Üçdutlar
Mahallesi Muhtarlýðýný ziyaret
ederek mahallenin sorun ve talepleri hakkýnda bilgi aldý.
Tahtasýz, Üçdutlar Mahallesi

Muhtarý Mehmet Bölükbaþ'ý ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
Üçdutlar Mahallesi Muhtarý
Bölükbaþ, Tahtasýz'a yakýn ve sýcak ilgisi nedeniyle teþekkür etti.
(Haber Merkezi)

Ýran, Türkiye'ye 10 gün boyunca doðal gaz vermeyecek
BOTAÞ, Ýran'ýn Türkiye'ye doðal
gaz akýþýný 10 gün süreyle keseceðini
duyurdu. Bu sebeple sanayi tesisleri
ve elektrik santrallerine doðal gaz tüketiminde kýsýtlamalar uygulanacak.
BOTAÞ'tan yapýlan açýklamada, diðer
tüketicilerin kýsýtlamadan etkilenmemesi için tüm önlemlerin alýndýðý belirtildi.
BOTAÞ, Ýran'ýn Türkiye'ye doðal
gaz kesintisi yapacaðýný açýkladý. BOTAÞ'tan yapýlan açýklamada GürbulakAðrý giriþ noktasýndan saðlanan doðal
gaz arzýnýn, Ýran tarafýndaki doðal gaz
iletim hattýnda meydana gelen arýza

nedeniyle 10 gün süreyle yapýlamayacaðý belirtildi. BOTAÞ'ýn konu hakkýndaki açýklamasý þöyle:
"Ülkemize Gürbulak-Aðrý giriþ noktasýndan saðlanan doðal gazýn, Ýran
tarafýndaki doðal gaz iletim hattýnda
meydana gelen bir arýza nedeniyle
20.01.2022 tarihinden itibaren 10 gün
süre ile yapýlamayacaðý bildirilmiþtir.
"TÜKETÝMDE KISITLAMALAR
YAPILACAKTIR"
Arýzanýn daha kýsa sürede giderilmesi için Ýranlý muhataplarýmýz nezdinde gerekli giriþimlerde bulunulmuþ ve

konu hassasiyetle takip edilmektedir.
Elektrik ve doðal gaz sistem dengesinin korunmasý amacýyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sýnýrlý olmak ve kesinti planlarý önceden bildirilmek suretiyle, doðal
gaz tüketiminde kýsýtlamalar yapýlacaktýr.
"TÜM ÖNLEMLER ALINMIÞTIR"
Mevsim normallerinin altýnda seyreden olumsuz hava koþullarýna raðmen diðer tüketicilerin kýsýtlamalardan
etkilenmemesi için tüm önlemler alýnmýþtýr."
(Haber Merkezi)
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88 bin öðrenci karne
heyecaný yaþadý
Abdullah Kodek

'Önemli olan eksiklerinizi görmeniz
ve çalýþmaya devam etmenizdir'
Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürü Abdullah Kodek, 2021-2022
Eðitim-Öðretim Yýlýnýn birinci döneminin tamamlanmasý nedeniyle bir mesaj yayýmladý.
Öðrencilere ve velilere mesajlar veren Abdullah Kodek,
"Önemli olan yarýnlara hazýrlandýðýnýz bu günlerde eksiklerinizi görmeniz ve çalýþmaya devam etmenizdir. Çalýþmalarýnýzýn karþýlýðý olan karne heyecanýnýzý ben de paylaþýyor, sizlerle birlikte ayný sevinci yaþýyorum" dedi.
Kodek, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi:
"2021-2022 Eðitim Öðretim Yýlý birinci dönemini ilimiz 455
okulda 88.905 öðrenci ve 7147 öðretmenimiz ile bugün tamamladýk. Öðrencilerimizin karne heyecanýný paylaþýyor,
sevgili öðrencilerimizi güçlü yarýnlara hazýrlayan öðretmen ve
velilerimizi özverili çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ediyorum.
Sevgili öðrencilerimiz, sizler ülkemizin geleceði, evimizin
neþesi, milletimizin saygýn birer ferdisiniz. Aldýðýnýz karne sadece dönem boyunca yaptýðýnýz çalýþmalarýn ve sergilediðiniz çabanýn bir belgesidir. Önemli olan yarýnlara hazýrlandýðýnýz bu günlerde eksiklerinizi görmeniz ve çalýþmaya devam
etmenizdir. Çalýþmalarýnýzýn karþýlýðý olan karne heyecanýnýzý ben de paylaþýyor, sizlerle birlikte ayný sevinci yaþýyorum.
Okullar hayat sahnesi olup hayat okulu içerisinde baþarýlar olduðu kadar da baþarýsýzlýklar da vardýr. Çalýþmak ve hayata ümitle bakmak, insanýn en büyük hazinesidir. Sizlerin de
bu anlayýþ doðrultusunda merak ve yaratýcýlýðýnýzla geleceðe
hazýrlanacaðýnýzý ümit ediyorum.
2021-2022 Eðitim Öðretim Yýlýnýn bu dönemi içindeki çalýþmalarýný güzel bir karne ile taçlandýran öðrencilerimizi yürekten kutluyor; sorumluluk duygusuyla, salgýn döneminde
kararlýlýkla evlatlarýmýza koþan, öðrencilerimizin kültürle, bilimle, sanatla daha da önemlisi benlikleriyle aralarýnda saðlýklý baðlar kurmalarý için hep beraber çalýþan deðerli öðretmen
ve idarecilerimi tebrik ediyorum. Ayrýca okullarýmýzda gerçekleþtirilen eðitim öðretim faaliyetlerinin etkili ve verimli olabilmesi için, çocuklarýmýzýn maddi ve manevi ihtiyaçlarýna fedakarca destek olarak yýlý boyunca okullarýmýz ile iþ birliði içerisinde bulunan kýymetli velilerimize þükranlarýmý sunuyorum.
Saðlýklý ve huzurlu bir þekilde dinlenmiþ olarak ikinci dönemde tekrar buluþmak dileðiyle, iyi tatiller." (Haber Merkezi)

Okullarda yarýyýl tatili dün itibariyle baþladý.
Çorum'da bin 443 okulda 88 bin741 öðrenci 2
haftalýk tatile girdi.
2021-2022 eðitim
öðretim yýlýnýn birinci
dönemi dün sona erdi.
Ýkinci dönem ise 7 Þubat 2022 Pazartesi baþlayacak. 11-15 Nisan
arasýnda ikinci dönem
ara tatiline girecek olan
öðrenciler, 17 Haziran
2022'de de yýlsonu karnelerini aldý.
Çorum'da bin 443
okulda 88 bin 741 öðrenci karne heyecaný
yaþadý. Vali Yardýmcýsý
Murat Çaðrý Erdinç, Kýnýk Ýlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen karne
törenlerine katýldý. Törende öðrencilerin karnelerini daðýtan Vali
Yardýmcýsý Erdinç, öðrencilerle tek tek ilgilendi, öðretmenlerle sohbet etti. (Haber Merkezi)

Kadýnlarýn el emekleri satýþ
noktalarýnda alýcýlarýný bulacak
Çorum Belediyesi tarafýndan "Hanýmeli Yöresel" satýþ
noktalarý düzenlenen törenle
açýldý.
Çorum Belediyesi tarafýndan üç mahallede faaliyete

baþlayan, Hanýmeli Yöresel
Ürün Satýþ Noktalarý düzenlenen törenle açýldý. Açýlýþ töreni
Buharaevler Mahallesi'ndeki
Hanýmeli Yöresel Ürünler satýþ
noktasýnda gerçekleþtirildi. Açý-

lýþ törenine Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Vali
Yardýmcýsý Tamer Orhan, AK
Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý,
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, MHP Ýl Baþkaný Agah Karapýçak, oda ve birlik baþkanlarý ile mahalle sakinleri katýldý.
"HAYALLERÝMÝZÝ
HAYATA GEÇÝRMEYE
DEVAM EDÝYORUZ"
Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn seçim dönemi
verdikleri sözleri yerine bir bir
yerine getirmenin mutluluðunu
yaþadýklarýný ifade etti. Aþgýn
"31 Mart 2019 seçimleri öncesinde "Hayallerim Var Bu Þehre Dair" isimli bir þiirle hayallerimizi ve hedeflerimizi anlatmýþtýk. 32 projemizden de bahsettiðimiz bir þiirdi bu þiir. Halkýmýzla el ele verip o hayallerimizi bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz." dedi.

"KADINLARIMIZ,
EL EMEÐÝ, GÖZ NURU
ÜRÜNLERÝNDEN
GELÝR ELDE EDÝYOR"
Baþkan Aþgýn, Çorum Süt
Üreticileri Birliði, Arý Yetiþtiricileri Birliði ve Kadýn Kooperatiflerinin ürettiði ürünlerin "Hanýmeli Yöresel" ürün satýþ noktalarýnda satýþa sunulduðunu dile
getirdi. Süt ve süt ürünleri ile
kadýn kooperatifleri tarafýndan

üretilen yöresel ürünlerin Buharaevler, Bahçelievler ve Gülabibey Mahallesi'nde yaptýklarý
Hanýmeli Yöresel ürün satýþ
noktalarýnda tüketiciye sunulduðunu söyleyen Baþkan Aþgýn, "Hanýmeli Yöresel satýþ
noktalarýnda kadýnlarýmýz el
emeði, göz nuru ürünlerinden
gelir elde ediyor" diye konuþtu.
"BÝZ, ÜRETENÝN
HER ZAMAN YANINDA
OLMAYA DEVAM
EDECEÐÝZ"
Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn, Hanýmeli Yöre-

sel satýþ noktalarýnda vatandaþlardan gelen yoðun talep
üzerine Halk Et ürünlerinin de
satýldýðýný söyledi. Dördüncü
Haným Eli Yöresel satýþ noktasýný saat kulesi yanýnda Velipaþa Haný'nda açacaklarýný dile
getiren Baþkan Aþgýn, "Hanýmlarýmýz üretmeye devam etsinler. Biz, üretenin her zaman yanýnda olmaya devam edeceðiz" ifadelerini kullandý.
Aþgýn, hanimeliyoresel.com
internet adresi üzerinden de
kadýnlarýn dünyanýn her noktasýna ürettiklerini ulaþtýrabileceðini de sözlerine ekledi.

Açýlýþ töreninde konuþan
Buharaevler Mahallesi Muhtarý
Ümit Patýroðlu, "Hanýmeli Yöresel Ürünler satýþ noktasýný
mahallemize kazandýrdýðýnýz
için teþekkür ediyorum." dedi.
Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri
Birliði Baþkaný Yýlmaz Kaya da,
Çorum Belediyesi'nin kadýn kooperatiflerine gelir saðlayarak
üreticileri desteklediðini söyledi.
Konuþmalarýn ardýndan Hanýmeli Yöresel Ürün satýþ noktalarýnýn açýlýþ kurdelesi kesildi.
Açýlýþ töreninde davetlilere sýcak
süt, Halket sucuk ve mantý ikram
edildi. (Mehmet Halim Coþkun)
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BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

06:23
07:51
12:57
15:29
17:52
19:15

TARiHTE BUGÜN
1930- Gazi ve Türklük aleyhine" yayýn yapmaktan dolayý Resimli Ay gazetesi aleyhine dava açýldý.
1932- Ýlk Türkçe Kur'an, Hafýz Yaþar (Okur)
tarafýndan Yerebatan Camii'nde okundu.
1938- Yalova'da Termal Oteli açýldý.
1942- Ýmla Kýlavuzu'nun tüm okul ve iþyerlerinde kullanýlmasý hakkýnda genelge yayýmlandý.
1946- Ampul satýþlarý serbest býrakýldý.
1950- Ýstanbul grekoromen güreþ takýmý Ýstanbul'da Paris takýmýný 7-1 yendi.
1953- Türkiye Milliyetçiler Derneði kapatýldý.
1959- Ýzmir Toplu Basýn Mahkemesi, Demokrat Ýzmir gazetesi yazý iþleri müdürü Þeref Balçýk'a 15 gün, gazetenin sahibi Adnan Düvenci'ye 1 yýl mahkûmiyet cezasý verdi.
1959- Kadýn avukatlar, Refik Erduran'a "Bir
Kilo Namus" adlý yapýtý nedeniyle açtýklarý davadan vazgeçtiler.
1961- Ýstanbul'da 300 cam iþçisi kapalý salon
toplantýsý yaptý.
1965- Yeni Seçim Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Yeni Seçim Kanunu
milli bakiye sistemini ve birleþik oy pusulasý kullanýmýný öngörüyor.
1969- Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun "Türk
halkýna mektup" baþlýklý bildirisi toplatýldý.
1969- Teksif Sendikasý'na baðlý iþçiler Defterdar Fabrikasý'nda grev baþlattý.
1973- 12 Mart dönemi baþbakanlarýndan Nihat Erim Ýnsan Haklarý Mahkemesi Türkiye Yargýçlýðý'na adaydý. Çok tepki görünce adaylýktan
çekildi.
1977- Ýstanbul'da Saraçhane-Sultanahmet
arasýnda "Faþizme Ölüm" yürüyüþü yapýldý. Yürüyüþe 5 bin kiþi katýldý.
1980- Güvenlik güçleri arama yapmak için
TARÝÞ (Ýzmir, Ýncir, Üzüm, Pamuk ve Zeytinyaðý
Tarým Satýþ Kooperatifleri Birliði) iþletmelerine
girmek istedi; 50 kiþi yaralandý, 600 iþçi gözaltýna alýndý. TARÝÞ'e baðlý iþyerlerinde iþçiler direniþe geçti.
1981- Ýstanbul Sýkýyönetim Komutanlýðý'nca
gözaltýna alýnan Milliyetçi Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (MÝSK) yöneticilerinin tümü serbest býrakýldý.
1987- Türkiye-Yunanistan Uyum Antlaþmasý
Avrupa Topluluðu (AT) adýna parafe edildi.
1987- Yüksek Saðlýk Þurasý, tüp bebek uygulamasýnýn Türkiye'de de baþlatýlmasýný kararlaþtýrdý.
1988- Nazým Hikmet'e vatandaþlýk haklarýnýn
geri verilmesi için kampanya baþlatýldý.
1989- Sovyetler Birliði'nde ilk kez "Uluslararasý Güzellik Yarýþmasý" düzenlendi. Yarýþmada
Türkiye'yi temsil eden Meltem Hakarar birinci
seçildi.
1996- Gazeteci Metin Göktepe'yi öldürdükleri
iddiasýyla biri emniyet amiri 24 polis gözaltýna
alýndý.
1996- Özgürlük ve Dayanýþma Partisi (ÖDP)
kuruldu. Partinin genel baþkanlýðýna Doç. Dr.
Ufuk Uras seçildi.
2000- Ankara 9. Aðýr Ceza Mahkemesi, DYP
Þanlýurfa Milletvekili Fevzi Þýhanlýoðlu'nun ölümü ile ilgili davada, MHP Milletvekili Cahit Tekelioðlu'nu 2 yýl 9 ay 10 gün aðýr hapse mahkûm
etti. MHP Milletvekili Mehmet Kundakçý'nýn ise
beraatine karar verildi.
2006- Mersin'de 4,0 büyüklüðünde bir deprem meydana geldi.
2007- Bolu Tüneli'nin sað tüpü açýldý.
2008- Ümraniye'de ele geçirilen el bombalarýyla ilgili soruþturmada emekli Tuðgeneral Veli
Küçük, avukat Kemal Kerinçsiz, gazeteci Güler
Kömürcü, Türk Ortodoks Patrikhanesi Basýn ve
Halkla Ýliþkiler Sözcüsü Sevgi Erenerol, Susurluk davasý hükümlüsü Sami Hoþtan'ýn da aralarýnda bulunduðu 33 kiþi gözaltýna alýndý.
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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

Sungurlu'da 7 bin 877
öðrenci karne aldý
Sungurlu'da anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisede öðrenim
gören 7 bin 877 öðrenci bugün
karne heyecaný yaþadý.
Ýlçe genelinde 11 ilk ve ortaokul, 17 genel ortaöðretim, 20
mesleki ve teknik liselerde eðitim
gören toplam 7 bin 877 öðrenci
ve 642 öðretmen 15 günlük sömestr tatiline girdi. Karnesini alarak 15 tatile çýkan öðrenciler,
2021-2022 eðitim öðretim yýlýnýn
ilk dönemini de tamamlamýþ oldu. Öðrenciler 7 Þubat'ta tekrar
ders baþý yapacak.
Sungurlu Kaymakamý Fatih

ACI YEMENÝN FAYDA
VE ZARARLARI
Görmüþ, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü
Ýhsan Sepetci ve Þube Müdürleri Mustafa Kemal ve Sunguroðlu
Ýlkokulu'nda öðrencilerin karne
heyecanýna ortak oldu.
Törende bir konuþma yapan

Kaymakam Fatih Görmüþ, öðrencilere bol bol dinlenip kitap
okumalarýný tavsiye ederken,
tüm öðrencilere ve tatile giren
öðretmenlere iyi tatiller temennisinde bulundu.
(ÝHA)

Ýskilip'te 4 bin 250 öðrenci karne aldý
Ýskilip'te anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisede
öðrenim gören 4 bin 250 öðrenci bugün karne heyecaný yaþadý.
Karnesini alarak 15 tatile çýkan öðrenciler,
2021-2022 eðitim öðretim yýlýnýn ilk dönemini de
tamamlamýþ oldu. Öðrenciler 7 Þubat'ta tekrar
ders baþý yapacak. Ýskilip'te 2021-2022 eðitim öðretim yýlýnýn 1. dönem karne daðýtým töreni Ýskilip
Erenle Cumhuriyet Ortaokulu ile Ýskilip Erenle
Ýmam Hatip Ortaokulunda gerçekleþti. Karne daðýtým törenine Belediye Baþkaný Ali Sülük, Ýskilip
MYO müdür yardýmcýsý Dr. Oktay Gündoðdu, Ýlçe
Emniyet Müdürü Erol Karasu, ilçe müftüsü Vahit
Demiral, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu veliler, öðrenciler ve öðretmenler katýldýlar.
Belediye baþkaný Ali Sülük ve beraberindeki
protokol üyelerini Ýskilip Erenle Cumhuriyet Ortaokulu ile Ýskilip Erenle Ýmam Hatip Ortaokulu öðrencileri çiçeklerle karþýladýlar. Ýskilip ilçe milli eðitim müdürü Süleyman Atcýoðlu Ýskilip'te okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öðrenim gören 4
bin 250 öðrenciye Ýskilip protokolü ile birlikte bugün karnelerini daðýtarak yarýyýl tatiline çýkaracak-

larýný, Karne notlarý ne olursa olsun öðrencilerin tatili hak ettiklerini, onlara yapýcý ve yaklaþýmcý tavýrlar içinde olunmasýný bildirdi.
Protokol üyeleri sýnýf sýnýf dolaþarak öðrencilere karneleri daðýtýldý. Karne daðýtýmý sýrasýnda bir
konuþma yapan Belediye Baþkaný Ali Sülük, "Sizler geleceðimizin teminatý ülkemizin yarýnlarýnýn
umutlarýsýnýz. bütün öðrenciler kendini bu çerçevede düþünerek öyle çalýþýnýz. Sizlerden çok þey
bekliyoruz. Sizler kitaplarla dost olup, severek okuyunuz. Sizlerin yetiþmesinde fedakarca emek harcayan tüm öðretmenlerimizi kutluyor, hepinize iyi
tatiller diliyorum." dedi.
Ýskilip Erenle Cumhuriyet Ortaokulu ile Ýskilip
Erenle Ýmam Hatip Ortaokulu öðrencilerinden sýnavlarda ve diðer alanlarda baþarý gösteren öðrencilere Baþkan ve protokol üyeleri tarafýndan hediyeler verildi. Ayrýca Ýskilip belediye baþkaný Ali Sülük öðrencilere kalem hediye etti.
Ýdareci ve öðretmenlerle de görüþülerek tebrik
ve teþekkür edilerek salgýn tedbirleri doðrultusunda iyi tatiller dilendi. Toplu fotoðraf çekiminin ardýndan program sona erdi.
(ÝHA)

Kargý'da karne coþkusu
Kargý'da bin 398 öðrenci ve
110 öðretmen 2 hafta sürecek
yarýyýl tatile girdi. Protokol üyeleri Cumhuriyet YBO bahçesinde
düzenlenen karne törenine katýldý. Törende açýlýþ konuþmasýný
yapan Kargý Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ahmet Genç, Milli Eðitim
Bakaný Mahmut Özer'in öðretmenlere 'tatilde öðrencilere ödev
vermeyin' çaðrýsýna da vurgu yaparak, "Bu ara tatilimizi çekirdek
ailemizle evlerimizde kitap okuyarak ve dinlenerek geçirmenizi
tavsiye ediyorum'" dedi.
Milli Eðitim Müdürü Ahmet

Genç, "Deðerli öðretmenim, veliler, sevgili öðrenciler, halen ülkemizde etkinliðini sürdüren salgýn
hastalýk sebebiyle, tatil döneminde tedbirlerimizi elden býrakmayarak, kalabalýk tatil yöreleri, hýsým akraba ziyaretleri, toplu etkinliklerden mümkün olduðu kadar uzak kalmaya veya maske,
mesafe ve hijyen tedbirlerini elden býrakmamaya özen gösterelim. Bu ara tatilimizi çekirdek ailemizle evlerimizde kitap okuyarak ve dinlenerek geçirmenizi
tavsiye ediyorum. Yüz yüze yeniden bu güzel okul ortamýnda hep

birlikte buluþmak üzere iyi tatiller
diliyorum" þeklinde konuþtu.
Kargý Kaymakamý Abdulhamid Uyar'da, ilçede bugün bin
398 öðrencinin karne sevinci yaþadýðýný belirterek tüm öðrencilere ve tatile giren 110 öðretmene
iyi tatiller temennisinde bulundu.
Törenin ardýndan baþarýlý öðrencilere karneleri Kaymakam
Abdulhamid Uyar ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ahmet Genç tarafýndan verildi. Özel Eðitim Sýnýfý öðrencileri de Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ahmet Genç için hazýrladýklarý
karneyi Genç'e verdi.
(ÝHA)

GERÇEK TAZE ACI
BÝBER FAYDALIDIR…
Uzmanlar her ne kadar
acý yemeyin zararlýdýr dese
bile taze acý biberler oldukça
faydalý besinlerdendir. Dünyanýn her
yerinde üretilebilen ve mevsimi olmayan bir sebzedir. A-K-E-C vitaminleri
açýsýndan zengin olan acý biber, tam bir
saðlýk deposudur. Ýçerdiði, selenyum,
demir, fosfor, potasyum ve manganez
gibi mineraller sayesinde vücudumuzun ihtiyaçlarýna cevap vermektedir.
Sindirim sisteminin en iyi dostu olan acý
biber lif açýsýndan çok zengindir.
BAÞLICA FAYDALARI
NELERDÝR?
* Vücutta rahatlatýcý ve sakinleþtirici
özelliði vardýr.
* Kanserli hücreleri ortadan kaldýrmaya yardýmcý olur.
* Kaný hýzlandýrýp tansiyonu da dengeler.
* Eklem iltihaplanmalarýnda etkilidir.
* Özellikle kýrmýzý acý biber c vitamini açýsýndan daha faydalýdýr.
* Baðýþýklýk sistemini kuvvetlendirir.
* Þeker hastalarýnda, oluþumu engelleyicidir.
Fayda açýsýndan çok zengin olan
taze acý biberleri bolca tüketmekte fayda vardýr. Çok kuvvetli antioksidan
özelliði vardýr bu anlamda göz saðlýðý
açýsýndan da faydalarý kanýtlanmýþtýr.
Ýçeriðindeki yoðun demir vitamini sayesinde kýrmýzý kan hücrelerini çoðaltýp
kansýzlýkla da savaþtýðý kanýtlanmýþtýr.
ZARARLARI VAR MI?
Acý taze biberin genelde bir zararý
yoktur. Bazý baðýrsak hastalýklarýnda
yan etkiler oluþturabilmektedir. Reflü
ve gastrit gibi hastalýklarda acý biberin
üzerine su tüketildiðinde rahatsýzlýklar
yaþanabilir. Bazý insanlarda kaþýntýlar
ve deri hassasiyetine yol açabilmektedir.Hemoroit problemleri ve ülserde
yanmalar yapabilmektedir.Bir çok insanda asabiyet yaptýðý için taze acý biberi bu hassasiyeti olanlar dikkatli tüketmesi gerekmektedir.

ACI ÇÝÐDEM
(GÜZ ÇÝÐDEMÝ)
Boyu 25 - 35 cm uzunluðunda olan
ve sulak alanlarda yetiþen acý çiðdem
bitkisi, ülkemizde daha çok Karadeniz
Bölgesi'nde görülür. Sarý ve pembe
renklerinde görülebilen acý çiðdem, yaz
ortalarýnda eflatun rengine bürünür.
Doðu Anadolu Bölgesi'nde de görülen
bu bitki türü, zehirli olduðundan, toplanarak yenilmemelidir. Ancak tohumlarý
þifalý olan ve romatizma gibi hastalýklar
üzerinde olumlu etki yapan acý çiðdem
(güzçiðdemi) bitkisinden farklý þekillerde yararlanýlabilmektedir. Zehirli bir bitki türü olan ve kendiliðinden yetiþen acý
çiðdem, toplanýlarak yendiðinde, vücutta beklenmeyen reaksiyonlarýn oluþumuna neden olabilir. Bu nedenle
özellikle çocuklarýn bu bitkiyi direkt olarak tüketmesini önlemek son derece
önemlidir.
ACI ÇÝÐDEMÝN FAYDALARI
- Doðru miktarda ve uygun þekilde
kullanýldýðýnda romatizma hastalýklarýna karþý iyi gelir. Kas ve eklem aðrýlarý
üzerinde de yapýcý etkisi olan acý çiðdemin faydalarý, bu bitkinin fazla ya da
yanlýþ tüketilmesi durumunda, zehirli
maddelere dönüþebilir.
- Sindirim sistemini düzenleme görevi yapan acý çiðdem, idrar söktürücü
özelliðinin yaný sýra, kabýz sorununa da
iyi gelir. Dikkatsizce kullanýlmamasý
gereken acý çiðdem (güzçiðdemi), doðrudan tüketildikten sonra, olumsuz etkilere yol açtýðý takdirde, acil olarak hekime baþvurulmalýdýr.
- Acý çiðdemin faydalarý arasýnda,
sindirim sistemini düzenleme görevi yer
aldýðý gibi, bu bitkinin uzun süreli olarak
tüketilmesi kansýzlýk sorununun tetiklenmesine neden olur. Dolayýsýyla acý
çiðdem, kýsa süreli olarak ve doðru
miktarda tüketilmesi gereken bir bitkidir.
ACI ÇÝÐDEM ZEHÝRLENMESÝ
Yanlýþ ya da aþýrý tüketime baðlý
olarak gerçekleþen zehirlenme vakalarýnda vakit kaybetmeden doktora baþvurmak gereklidir.
Acý çiðdem bitkisi nedeniyle zehirlenen bireylerde, kusma ya da halsizlik
gibi sorunlarýn yaný sýra; salya ya da
kanama görülebilir. Olumsuz bir etki ile
karþýlaþýldýðýna, acilen acý çiðdem
(güzçiðdemi) tüketimi durdurulmalý ve
bir hekime baþvurulmalýdýr. Acý çiðdemin faydalarý vücut açýsýndan oldukça
önemli olduðu gibi bu bitkinin aþýrý miktarda tüketimi, ciddi sorunlarýn oluþmasýna yol açabilmektedir.
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Sungurlu Belediyespor

yenilgisiz þampiyon!
Kulüplerarasý Genç Erkekler Voleybol Ýl Birinciliði'nde Sungurlu Belediyespor A takýmý yenilgisiz þampiyonluða uzandý.
Voleybol Ýl Temsilciliði'nin 2022 yýlý faaliyet programýnda yer alan Kulüplerarasý Genç Erkekler Voleybol Ýl
Birinciliði'nde heyecan sona erdi. 4
takýmýn tek devreli lig statüsüne göre
mücadele ettiði il birinciliðinde son
maçlar önceki gün akþam oynandý.
Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda saat 18.00'de Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Sungurluspor arasýnda oynanmasý gereken karþýlaþmaya Çorum Belediyesi'nin çýkmamasý üzerine Sungurluspor 3-0 hükmen galip sayýldý. Ayný
salonda saat 19.30'da ise lider Sungurlu Belediyespor A takýmý ile Sungurlu Belediyespor B takýmý karþý
karþýya geldi. Baþtan sona üstün bir
oyun ortaya koyan Sungurlu Belediyespor A takýmý maçý 25-15, 25-16 ve
25-13'lük setlerle 3-0 kazanmayý baþardý. Bu sonucun ardýndan 3 maçýn
3'ünü de kazanan Sungurlu Belediyespor 8 puanla yenilgisiz þampiyon
olurken, 4 puanda kalan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ikinci,
3 puanlý iki takýmdan Sungurluspor
üçüncü, Sungurlu Belediyespor B takýmý ise dördüncü tamamladý.
Müsabakalar ardýndan düzenlenen kupa törenine, Sungurlu Kaymakamý Fatih Görmüþ, Sungurlu Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Mükremin
Daðaþan, Sakine Sarýyüce, Ýlçe Milli
Eðitim Müdürü Ýhsan Sepetci, Ýlçe
Spor Müdürü Mehmet Aktaþ, Gençlik
Merkezi Müdürü Esat Buðdaylý ve
sporcu velileri katýldý.
Þampiyon Sungurlu Belediyespor
A takýmýnýn kupasýný Kaymakam Fatih Görmüþ takdim ederken, ikinci
olan Çorum Belediyesi Gençlik ve
Spor Kulübü ise kupa törenine katýlmadý.
(Abdulkadir Söylemez)

Çorumlu Judocular
madalyalarý topladý
Çorum Belediyesi GSK
Judo Takýmý sporcularý,
Okullar Arasý Gençler Judo Gurup Müsabakalarýndan 7 madalya ile döndü.
Müsabakalara katýlan 8
sporcudan 7'si final müsabakalarýna katýlma hakký
kazandý.
Çorum Belediyesi GKS
judo takýmý, 19-20 Ocak
2022 Tarihleri arasýnda Ordu'nun Ünye ilçesinde yapýlan Okullar Arasý Gençler Judo
Gurup Müsabakalarýna katýldý.
Müsabakalar sonunda 40 kg
Safra Bozkurt ikinci, 44 kg Sudenaz Artan birinci, 52 kg Emine Nisa
Buz üçüncü, 66 kg Fatih Tanur
Coþkun üçüncü, 81 kg Ýbrahim Me-

lih Þahin ikinci, 90 kg Oðulcan Koçboða üçüncü, +90 kg Ayberk Kenan Topçu ikinci olarak 05-06 Mart
2022 tarihleri arasýnda Kýrýkkale'de
yapýlacak final müsabakalarýna katýlmaya hak kazandý.
(Abdulkadir Söylemez)

Erol Kavuncu, eski
öðrencilerini aðýrladý
Eski müdürlerden
Zanaatkarlara ziyaret
Yeni adýyla Çevre ve Þehircilik
Ýl Müdürlüðü olan Bayýndýrlýk ve
Ýskan Müdürlüðü eski müdürlerinden Ýbrahim Hakký Özel, eski mesai arkadaþlarýyla birlikte Çorum
S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi
Sitesi yapý Kooperatifi'ni ziyaret
etti.
Bayýndýrlýk ve Ýskan Müdürlüðü'nde uzun yýllar þube müdürlüðü
yapan Ahmet Sucu ile Reþit Özarslan ile birlikte Zanaatkarlar Küçük
Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi'nin
inþaat sahasýný gezen Ýbrahim
Hakký Özel, kooperatif Baþkaný
Mustafa Fýndýkcý ile görüþerek çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý.
PANKOBÝRLÝK Baþkaný Ahmet Pehlivan, Çorum'un tanýnmýþ
müteahhitlerinden Hasan Çalýþ,
Ahmet Özler ile Zanaatkarlar Yapý
Kooperatifi yönetim kurulu üyesi

Numan Özçetin, Denetim Kurulu
Üyesi Yunus Türkoðlu, yüklenici
firma sahiplerinden Ýrfan Yaþar'ýn
da yer aldýðý ziyarette konuþan
Bayýndýrlýk ve Ýskan eski Ýl Müdürü Ýbrahim Hakký Özel, Çorum
açýsýndan son derece önemli bir
projenin hayata geçiriliyor olmasýndan duyduðu memnuniyeti dile
getirerek, kooperatif baþkaný
Mustafa Fýondýkcý'yý tebrik etti.
Kooperatif Baþkaný Mustafa
Fýndýkcý da 615 dönümlük bir alana sahip kooperatif arazinin 280
dönümlük alanýna iþyerlerinin yapýldýðýný dile getirdi. Tamamý 505
iþyerinden oluþan S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi'nde 7
meslek grubunun bulunacaðýný
belirten Fýndýkcý, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek,
teþekkür etti.
(Haber Merkezi)

AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, görev yaptýðý Ýskilip Ýmam Hatip
Lisesinden mezun olan öðrencilerini TBMM'de aðýrladý.
Ýskilip Ýmam Hatip Lisesinden
1993-1994 yýllarý mezunu 24 öðrenci, AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. Ziyarette öðrencilerle görüþen Kavuncu, "Kýymetli öðrencilerimizle hasbihal edip
hasret giderdik, birlikte ülke ve
dünya gündemini deðerlendirdik.
Gazi Meclisimizi gezdik, öðrencilerimiz TBMM Genel Kurul çalýþmalarýmýza þahit oldular. Hain FETÖ
darbecilerinin ihanet ve ibret vesikasý Gazi Meclisimizdeki bombaladýklarý mekanlarý gördüler" dedi.
"TOPLUMA YARARLI
BÝREYLER OLARAK
KARÞIMIZA ÇIKMASI
TARÝF EDÝLMEYECEK
BÝR MUTLULUKTUR"
Kavuncu, ziyaretin ardýndan
yaptýðý açýklamada, "Seneler önce
daha çocukken tanýdýðýnýz bir öðrencinin, bir tohum misali zaman
içinde filizlenerek büyüyen bir fidan
gibi kendini geliþtirmesi, aile, yuva
kurmasý, özgüveni yüksek, "davasýnýn sahibi", topluma yararlý bir birey olarak karþýnýza çýkmasý bir öðretmen için tarif edilmeyecek bir
mutluluktur. Bugün bize bu eþsiz
mutluluðu yaþatan sevgili öðrencilerime teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý.
(Çaðrý UZUN)

Baþarýlý öðrencilere

KARNE iNDiRiMi
Çorum'un Kargý ilçesinde bir
kuaför salonu baþarýlý öðrencilere
fiyat indirimi yaptý. Kuaför, takdir
belgesi alan öðrencilere yüzde 50,
teþekkür belgesi alan öðrencilere
ise yüzde 25 indirim uygulayacak.
Kargý ilçesinde kuaförlük yapan
Furkan Can Güleç, kendisine ait iþyerinde bir kampanya düzenledi.
Dün karnelerini alan ve yarýyýl tatiline giren öðrencilerden takdir ve teþekkür belgesi alan öðrencilere in-

dirim uygulayacaðýný belirten Kuaför iþletmecisi Furkan Can Güleç,
"Bugünün karne günü olmasý nedeniyle baþarýlý öðrencilerimize
destek olmak için bir kampanya düzenlemeye karar verdik. 29 Ocak
2022 tarihine kadar geçerli olacak
kampanyamýzda, takdir belgesi
alan öðrencilerimize yüzde 50, teþekkür belgesi alan öðrencilerimize
de yüzde 25 indirim yapacaðýz"
þeklinde konuþtu.
(ÝHA)

BUGÜN
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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1,25 TL

ÇORUM HAVA TAHMiNi

KARAOÐLU

KULE

SEÇÝL

(TEL: 227 32 27)
ULUKAVAK
MAHALLESÝ,
VARÝNLÝ CADDESÝ

(TEL: 223 13 08)
BAHÇELÝEVLER MH.
DUMLUPINAR CAD.
NO: 6

(TEL: 611 88 66)
G.BEY MAH.
CEMÝLBEY CD.
NO: 18/A

Kýrmýzý-Siyahlýlar 33 gün sonra seyircisi ile buluþuyor. Ýlk defa üst üste iki maðlubiyet alan Çorum FK,
10 hafta aradan sonra üç puan sevinci yaþayan Ergene Velimeþe ile karþý karþýya gelecek.

HASRET BiTiYOR
2'nci Lig Kýrmýzý Grup'ta 21 hafta maçýnda Çorum
FK bugün sahasýnda Ergene Velimeþe'yi konuk
ediyor. Çorum Þehir Stadý'nda saat 13'te baþlayacak maçta tekrar seyircisi ile buluþacak olan Çorum FK yeni yönetimi ve yeni teknik direktörü
ile taraftarýna üç puan hediye etmek istiyor. Isparta Bölgesi hakemlerinden Berkan Çetin yöneteceði maç boyunca kar yaðýþý bekleniyor.

ÇORUM FK’YE
BAÞARILAR
DÝLER...
TFF

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

14
11
11
10
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
15
16

43
32
29
40
28
33
32
28
28
33
27
24
24
22
20
26
18
20
15
12

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

48
40
37
37
36
35
34
34
32
30
29
27
25
24
22
19
15
15
11
6

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

Ergün Penbe

Bu sezon ilk defa üst üste iki
maç kaybeden Çorum FK yeni
bir baþlangýç yapmak istiyor.
Devre arasýnda deðiþen yönetim ve göreve getirilen Teknik
Direktör Ergün Penbe ile ilk iç
saha maçýna çýkacak olan Fatih Özcan'ýn takýmý kazanarak
soðuða raðmen tribüne gelen
taraftarýný mutlu etmek ve
kendini tekrar play-off hattýna
sokmak istiyor.
Ýlk yarýnýn son maçýnda
Afyon'a 2'nci yarýnýn ilk maçýnda
ise yine deplasmanda Diyarbekirspor'a yenilen Çorum FK bu
maðlubiyetler ile deplasmanda
gösterdiði etkili performansý da
kaybetmiþ oldu. Kýrmýzý-Siyahlýlar
tam 10 hafta sonra Sarýyer'i 3-0
yenerek üç puan alan Trakya
temsilcisi Ergene Velimeþe'yi yenerek galibiyet serisi baþlatmak

istiyor.
Bu maçta cezalý durumda
olan sað bek oyuncusu Serkan
Yavuz forma giyemeyecek.
Rakip Ergene Velimeþe ise
uzun aradan sonra kazanmanýn
verdiði moral ve hafta içi yaptýðý
üç takviye ile Çorum'a geldi. Kulüp Çorum FK'nin de yakýnda tanýdýðý golcü Yakup Alkan'ý da hafta içi Sakaryaspor'a gönderdi.
Ýki takýmýn ilk yarýdaki karþýlaþmasýnda gülen taraf ise 4-0'lýk
farklý galibiyet ile Çorum FK olmuþtu. Kýrmýzý-Siyahlýlarýn o
maçtaki gollerini Halil Ýbrahim
Sönmez (2), Batuhan Er ve Ýsmet
Benli kaydetmiþti. Toplamda üç
kez karþý karþýya gelen iki ekipten
Çorum FK bu maçlardan iki galibiyet, bir maðlubiyet elde etti. Çýkýlan üç maçta da karþýlýklý gol olmadý.
(Abdulkadir Söylemez)

Rakibimizi tanýyalým
Ergene Velimeþe SK, 1979
yýlýnda Tekirdað'ýn Ergene ilçesi Velimeþe mahallesinde kurulmuþ bir spor kulübüdür.
Velimeþe
Belediyespor
adýyla 2010-2011 sezonunda
Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etmeye baþlayan kulüp,
ayný sezon Bölgesel Amatör
Lig 12.Grup'ta 11. sýrada yer
alarak küme düþtü. 2013-2014

sezonunda þampiyon olup
play-out mücadelesine katýlmaya hak kazandý. Çerkezköyspor karþýlaþýlmasýndan
galip gelerek Bölgesel Amatör
Lig'de tekrar mücadele etme
hakký kazanan kulüp, adýný Ergene Velimeþe olarak deðiþtirdi. 2016-2017 sezonunda Bölgesel Amatör Lig 12. Grup'ta
þampiyon olup 3. Lig için yük-

selme play-off'u oynamaya hak
kazandý. 23 Nisan 2017'de oynanan play-off maçýnda Ýstanbul temsilcisi Modafen FK'yi 20 yenerek tarihinde ilk kez 3.
Lige yükseldi. 23 Mayýs 2019
tarihinde oynanan Nevþehir
Belediyespor play-off final maçýný 1-0 kazanarak tarihinde ilk
kez 2. Lige yükseldi.
(Abdulkadir Söylemez)

Somaspor-Adýyaman FK
maçý ertelendi
TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta 21. haftada
oynanmasý gereken Somaspor-Adýyaman FK karþýlaþmasý ileri bir tarihe ertelendi. TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'un 21.
haftasýnda Cumartesi günü Soma Atatürk Stadyumu'nda oynanmasý gereken
Somaspor-Adýyaman FK karþýlaþmasý,
Soma'daki elveriþsiz hava koþullarý kaynaklý ulaþýmda yaþanan aksaklýklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
(Abdulkadir Söylemez)

Sakaryaspor'dan öðrencilere
Çorum FK maçý için jest
TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta namaðlup liderliðini sürdüren Sakaryaspor, 8. sýnýflara yönelik Ýzleme
Sýnavý'nda ilk 300'e giren öðrencilere Çorum FK maçý için bilet hediye
edileceðini açýkladý.
En yakýn rakibi 1461 Trabzon ile
arasýnda 8 puan fark olan Sakaryaspor, ligin 22. haftasýnda 26
Ocak tarihinde sahasýnda Çorum
FK'yý konuk edecek. Bu karþýlaþmada 8. sýnýflara yönelik Ýzleme Sý-

navý'nda ilk 300'e giren öðrencilere
güney kale arkasý bileti hediye edileceðini açýkladý. Sakaryaspor Kulübü'nden yapýlan açýklamada, "
Sakarya Ýl Millî Eðitim Müdürlüðü
tarafýndan "NEHÝR" projesi kapsamýnda yapýlan 8. sýnýflara yönelik
Ýzleme Sýnavý'nda ilk 300'e giren
öðrencilerimize Sakaryaspor - Çorum FK maçý için güney kale arkasý
bileti hediye edilecektir" sözlerine
yer verildi. (Abdulkadir Söylemez)

Özgür Yýldýrým'a

bir maç ceza!
PFDK, Çorum FK görevlisi Özgür Yýldýrým'a bir müsabakada soyunma odasýna ve
yedek kulübesine giriþ yasaðý ile 3 bin TL
para cezasý kesildi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, sevk
edilen kulüplerin cezalarýný belirledi. Çorum
FK görevlisi Özgür Yýldýrým'a Diyarbekispor-Çorum FK maçýndaki hakeme yönelik
sportmenliðe aykýrý hareketi sebebiyle bir
resmi müsabakada soyunma odasýna ve
yedek kulübesine giriþ yasaðý ve 3 bin TL
para cezasý verildi.
Öte yandan ayný gruptaki diðer takýmlara da ceza yaðdý. Açýklamada þu ifadelere
yer verildi:
"Sakaryaspor A.Þ.'nin, 16.01.2022 tarihinde oynanan Sakaryaspor A.Þ.-An Zentrum Bayburt Özel Ýdare Spor TFF 2. Lig
Kýrmýzý Grup müsabakasýnda, koltuksuz tribüne seyirci alýnmasýndan dolayý talimatlara aykýrýlýk nedeniyle ihtar cezasý ile cezalandýrýlmasýna,
Ýnegölspor Kulübünün, 16.01.2022 tarihinde oynanan Ýnegölspor-Ankaraspor TFF
2. Lig Kýrmýzý Grup müsabakasýnda, koltuksuz tribüne seyirci alýnmasýndan dolayý talimatlara aykýrýlýk nedeniyle ihtar cezasý ile
cezalandýrýlmasýna,
Ayný müsabakada Ýnegölspor Kulübü
baþkaný Kani Ademoðlu'nun, Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine Ýliþkin Talimatlara aykýrýlýk nedeniyle ihtar cezasý ile cezalandýrýlmasýna,
Ankaraspor Kulübünün, 16.01.2022 tarihinde oynanan Ýnegölspor-Ankaraspor TFF
2. Lig Kýrmýzý Grup müsabakasýnda, müsabaka sonrasý yapýlan flaþ röportaja teknik
sorumlu ve futbolcu katýlýmýnýn saðlanmamasýndan dolayý talimatlara aykýrýlýk nedeniyle ihtar cezasý ile cezalandýrýlmasýna,
Adýyaman Futbol Kulübü A.Þ.'nin,
16.01.2022 tarihinde oynanan Adýyaman
FK A.Þ.-Silahtaroðlu Van Spor FK TFF 2.
Lig Kýrmýzý Grup müsabakasýnda, taraftarlarýnýn neden olduðu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin ayný sezon içinde ev sahibi kulüp olduðu müsabakada 4.
kez gerçekleþtirilmesinden dolayý 12 bin TL
para cezasý ile cezalandýrýlmasýna,
Diyarbekirspor A.Þ.'nin, 16.01.2022 tarihinde oynanan Diyarbekirspor A.Þ.-Çorum
FK TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup müsabakasýnda, müsabakalarda uygulanacak Covid-19
tedbirlerine iliþkin talimatlara aykýrýlýk nedeniyle ihtar cezasý ile cezalandýrýlmasýna,
Ayný müsabakada Diyarbekirspor
A.Þ.'nin, mensuplarýnýn akreditasyon kartýný görünür bir þekilde boyunlarýna asmamalarýndan dolayý talimatlara aykýrýlýk nedeniyle ihtar cezasý ile cezalandýrýlmasýna,
Sarýyer Kulübü sporcusu Oðuzhan
Açýl'ýn, 16.01.2022 tarihinde oynanan Ergene Velimeþe Spor-Sarýyer TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup müsabakasýnda, rakip takým sporcusuna yönelik þiddetli hareketi nedeniyle
FDT'nin 43. ve 35/4. maddesi uyarýnca ve
FDT'nin 13. maddesinin uygulanmasý suretiyle 2 resmi müsabakadan men ve 2 bin TL
para cezasý ile cezalandýrýlmasýna karar verilmiþtir."
(Abdulkadir Söylemez)

