Afet ve acil durumlarda koordinasyon saðlanacak

Millet Bahçesi'ndeki

Çorum'da Afet ve Acil Durum Müdürlüðünde kýsa süre önce Afet ve Acil Durum
Yönetimi Merkezi oluþturuldu. Çorum
Belediyesi, Jandarma Komutanlýðý, Emniyet Müdürlüðü, AFAD, Ýl Özel Ýdaresi,
Saðlýk Müdürlüðü, Tarým ve Orman Müdürlüðü, Kýzýlay, YEDAÞ ve Türk Telekom'un yer aldýðý merkezde olasý doðal
afetlerde kriz yönetimi yapýlacak. 3’TE

gölet dondu

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

Çorum'da son günlerde etkili olan kar yaðýþý yerini
dondurucu soðuklara býraktý. Hava sýcaklýðýnýn sýfýrýn altýna
12 dereceye kadar düþtüðü kentte çeþitli noktalarda bulunan
süs havuzlarý ve Millet Bahçesi'ndeki 24 bin metrekarelik
gölet buz tuttu. 8’DE
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1,25 TL

ZORLU KAR
MESAiSi
Hasta adamýn
yardýmýna
jandarma koþtu

Çorum Belediyesi tarafýndan gece gündüz sürdürülen karla mücadele çalýþmalarý aralýksýz olarak tüm mahallelerde, ana cadde
ve sokaklarda devam ediyor.
Belediye, 50 araç ve 240 personelle çalýþmalarýný sürdürüyor. Konuyla ilgili yapýlan
açýklamada Kar yaðýþý öncesi
tüm hazýrlýklarýn tamamlandýðý ve kar yaðýþý ile birlikte dört
bir koldan kar küreme ve tuzlama çalýþmalarýnýn yapýlmasý nedeniyle toplu ulaþýmda yaþanmasý muhtemel aksamalarýn da önüne geçildiði belirtildi.
5’TE

ÞEHiRDEN BARAJA

'KAR' TAKViYESi!

Osmancýk'a baðlý Fýndýcak köyünde yaþayan 82 yaþýndaki bir
vatandaþ, sabah saatlerinde rahatsýzlandý. Kar yaðýþý nedeniyle
köy yolu trafiðe kapanýnca yaþlý
adam hastaneye gidemedi. Vatandaþýn imdadýna Jandarma
ekipleri yetiþti. 8’DE

HABERÝ
ÝZLEMEK ÝÇÝN
KODU OKUTUN

Son yýllarýn en kurak ve en az yaðýþ alan illeri arasýnda yer alan Çorum'da kar yaðýþý memnuniyetle karþýlanýrken, Belediye ekipleri pazartesi gece yarýsýndan itibaren kepçe ve greyderlerle topladýklarý karlarý Çomar Barajýna taþýmaya devam ediyor. Çorum Belediye Baþkaný
Aþgýn yaptýðý açýklamada toplanan karlarýn baraj havzasýna dökülmesinin barajda su depolanmasýna yardýmcý olacaðýný ifade etti. 5’TE

'Her yaþtan kanser hastasý
Çorum'da tedavi görecek'
Kumanyasýný can
dostlarýyla paylaþtý
Çorum'da görev yapan Jandarma personeli, göreve giderken yolda rastladýklarý
köpeklere, araçlarýnda bulunan kumanyayý
verdi. Jandarmanýn bu davranýþý, soðuk
kýþ günlerinde yürekleri ýsýttý. 8’DE

Çorum Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan "Bakýþýný Deðiþtir Hayata Gülümse" projesi kapsamýnda
düzenlenen programda konuþan
AK Parti Çorum Milletvekili ve
MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan
"Ne tür bir talebiniz olursa olsun
baþýmýzýn üstünde. Sizin taleplerinizi emir telaki ederiz. Size yardýmcý olmak bizim boynumuzun
borcudur" diyerek Çorum'da kurulacak olan Onkoloji taný ve Tedavi
Merkezi ile ilgili de geliþmeler
hakkýnda bilgiler paylaþtý. 3’TE

Alaca'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan
yolcu otobüsü Eskiyapar
köyü yakýnlarýnda havanýn
kar yaðýþlý ve yollarýn buzlu olmasýndan dolayý kontrolden çýktý. 3’TE

Sungurlu Belediyesi 7/24 kar mesaisinde
Çorum'un Sungurlu Ýlçesi'nde, belediye 86 personel ve 9 araç ile 72 saattir ilçenin dört bir yanýnda aralýksýz çalýþma
yapýyor. Konuya iliþkin açýklama yapan Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, "Çalýþmalarýmýza kendi
imkanlarý ile destek veren esnaf kardeþlerime ve hemþehrilerime þükranlarýmý sunuyorum" dedi. 2’DE

BURUK BÝR
KIÞ MEKTUBU

Yolcu otobüsü ile
otomobil çarpýþtý
Sungurlu-Çorum karayolu
Budaközü Kavþaðý'nda
meydana gelen kazada
Ankara istikametine seyir
halinde olan yolcu otobüsü,
kavþaktan dönmeye çalýþan
otomobil ile çarpýþtý.3’TE

- YAZISI 2’DE

Serhat Þahin

ÇORUM'A 100 ÝMAM
ATANACAK
4’TE

Kontrolden
çýkan otobüs
devrildi: 2 yaralý

EKREM ÝMAMOÐLU'NDAN
ÇORUM'A DESTEK 4’TE

KADASTRO MÜDÜRLÜÐÜ, 2021'DE
8 BÝN 960 TALEBÝ KARÞILADI 2’DE

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ, ÇORLU
ÝLE ÇORUM'U KARIÞTIRDI 8’DE
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BURUK BÝR
KIÞ MEKTUBU

Emekliler, zam farkýný 27
Ocak tarihinde alacak
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý iki milyonu
aþkýn emeklinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak
üzere aylýklarýnda oluþan fark tutarlarý için ödemelerin
27 Ocak'ta yapýlacaðýný duyurdu. Paralar, emeklilerin
aylýk almakta olduklarý banka ve PTT þubelerindeki
hesaplarýna yatýrýlacak.
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýüý, Harp ve
Vazife Malullerine Yapýlacak 2021 Yýlý Ek Ödemeleri
ile Emekli Sandýðý Kapsamýnda Emekli, Malul, Vazife
Malulü, Dul veya Yetim Aylýðý Alanlarýn 2022 Yýlý Ocak
ayý zam farklarýnýn ödenmesi ile ilgili açýklama yaptý.
27 OCAK'TA HESAPLARDA
Aylýk farklarýyla ilgili bakanlýktan açýklamada 5510
sayýlý Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandýðý) bendi kapsamýnda emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylýðý alan toplam 2.386.565 kiþinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylýklarýnda oluþan fark tutarlarý, aylýk almakta olduklarý banka ve PTT þubelerindeki hesaplarýna gönderilerek 27 Ocak 2022 tarihinde
ödeneceði kaydedildi.
(Haber Merkezi)

Herkese Merhaba; kýþ mevsimi aslýnda bir yýldan diðerine köprü vazifesinde olan bir mevsimdir. Hatta kýþ
mevsimi bana göre bir mevsimden öte;
iþgaldir. Evlerimize kapanmak zorunda
býrakýr bizi; dýþarýya çýkmaya korkar ya
da çekiniriz. Doðanýn bütün bir yýl boyunca bizim yaptýðýmýz onca þeye raðmen yeniden harekete geçmesi; çevreyi temizlemesi ve sadeleþmesidir. Tabi
bütün bunlar olurken havanýn soðuk olmasý da kaçýnýlmazdýr. Bembeyaz yaðan kar geçmiþte ne kadar kötü aný varsa hepsini örter.
Ben artýk son zamanlarda kýþýn geldiðini sosyal medya hesaplarýmdaki arkadaþlarýmýn "kar temalý" fotoðraflarýndan anlayabiliyorum. Aslýnda her yýl
gerçekleþen standart bir tabiat olayýný
neden bu kadar abarttýðýmýzý da pek
anlamýþ deðilim. Tamam manzara çok
güzel ama her açýdan bakýp; her açýdan görmek lazým bazý þeyleri. Neden
bilmiyorum ama o fotoðraflar beni has-

SERHAT ÞAHÝN

ta ediyor.
Kýþýn baþýnda size söylenen güzel
bir söz önünüzdeki üç ayý ýsýtabilir; o
yüzden bu zaman diliminde biraz daha
duygusal ve alýngan olduðumuzu hatýrlatmak da isterim. Sözlerimizi seçerken
mevsimin de etkisini hesaba katmamýz
da gerekir. Mevsimin insan ruhu üzerinde bu kadar etkisi olabilir mi diye düþünüyor olabilirsiniz. Evet; en delikanlý
mevsimdir kýþ, insanýn yalnýzlýðýný yüzüne yüzüne vurur; içimizde aylardýr biriktirdiðimiz þeyler yalnýz kaldýðýmýzda
daha net ortaya çýkar. Gerçi soðuk
kalpler her zaman üþür; onlar için yaz kýþ olmasý fark etmez.
Beni kýþ mevsimiyle ilgili en çok mutlu eden þey; karýn yaðdýðý bir sabaha
uyandýðýmda her yerin bembeyaz olmasý ve aylarca bu aný bekliyor olmam.
Çünkü hep çocukluðumdan beri aklýmda kalan; kar ortadan kalktýktan sonra
baharýn gelecek olmasýydý. Baharý yüreðinde saklayan bir çocuk gibi gelir ba-

na kýþ aylarý; insanlarýn daha çok üþüdüðünü ve birbirlerini bir '' kat'' daha
sevdiklerini düþünürdüm. Yardýma
muhtaç ailelere destek olunduðunu; yakacak odunu kömürü olmayanlara mahallelinin destek olduðu zamanlarý hatýrlarým. Ve o günlerin geçip de baharýn
geleceðini bilmenin verdiði umutla bakardým etrafýma. En çok sevdiðim aktivite kar topu oynamaktý; þimdi bakýyorum da kimi sevsek baþkasýyla kar topu
oynamýþ…
Eskiden sadece kýþlar soðuktu; þimdi insanlar da yürekleri de çok soðuk.
Yazýya baþlamadan önce gördüðüm bir
haber bütün bu olumlu düþüncelerimi
bir anda alt üst etti. Muhammed isimli
dünyalar güzeli bir bebek; Suriye'de çadýrkentte soðuktan donarak öldü. Benim bildiðim çocuklar kar yaðdýðýnda
eðlenir; kar topu oynar ve sevinirdi. Bu
haberin üzerine yazacak ya da söyleyecek çok fazla sözüm de kalmadý. Umarým Muhammed artýk üþümüyordur…

Kadastro Müdürlüðü 2021'de
8 bin 960 talebi karþýladý

Sungurlu Belediyesi
7/24 kar mesaisinde
Çorum'un Sungurlu
Ýlçesi'nde,
belediye
ekipleri kar yaðýþýnýn
görülmeye baþladýðý ilk
andan itibaren baþlattýðý kar temizleme çalýþmalarýna aralýksýz devam ediyor.
86 personel ve 9
araç ile 72 saattir ilçenin dört bir yanýnda
aralýksýz çalýþýyoruz diyen Sungurlu Belediye
Baþkaný Abdulkadir Þahiner, "Kar yaðýþýnýn ilçe halkýnýn hayatýný
olumsuz etkilememesi
için ilk andan itibaren
sahadayýz. Çalýþmalarýmýza kendi imkanlarý
ile destek veren esnaf
kardeþlerime ve hemþehrilerime þükranlarýmý sunuyorum" þeklinde konuþtu.
Baþkan yardýmcýlarý
ve birim müdürleri ile
birlikte teyakkuz halinde olduklarýný ifade
eden Baþkan Þahiner,
"Çalýþmalarýmýzý takdir
eden vatandaþlarýmýzdan yoðun bir þekilde
teþekkür telefonlarý alýyoruz. Bende özveriyle
çalýþan personelime teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý. (ÝHA)

Çorum Kadastro Müdürlüðü, 2021 yýlýnda 8
bin 960 talebi karþýladý.
Çorum Valiliði, Kadastro
Müdürlüðünün
2021 yýlý faaliyetlerine
iliþkin bir açýklama yayýmladý. Buna göre Merkez Kadastro birimi bölgesinde 4 bin 231 adet,
Alaca birimi bölgesinde
495 adet, Ýskilip birimi
bölgesinde Ýskilip'te 673,
Bayat'ta 278 ve Uðurludað'da 209 olmak üzere
toplam bin 160 adet Osmancýk birimi bölgesinde
Osmancýk'ta 945, Dodurga'da 159, Kargý'da 526
ve Laçin'de 223 olmak
üzere toplam bin 853
adet, Sungurlu birimi bölgesinde Sungurlu'da bin
64 ve Boðazkale'de
157olmak üzere toplam
bin 221 adet talebe baðlý
iþlem
gerçekleþtirildi.
Böylece 2021 yýlý içerisinde toplamda 8 bin 960
adet talebe baðlý iþlem
gerçekleþtirildiði bildirildi.
Harita sayýsallaþtýrma
çalýþmalarý kapsamýnda
Alaca'da 55 birimde toplam 58 bin 58 parselin tamamýnda, yine Boðazkale'de 5 birim, Sungurlu'da
16 olmak üzere toplamda 21 adet birimde 37 bin
46 parselin tamamýnda
çalýþmalar tamamlandý.
(Haber Merkezi)

Bayat Belediyesi, karla
mücadele için sahada

Ekrem Ünlü

Bayat Belediyesi, hafta sonunda
baþlayan kar yaðýþýnýn ardýndan sahaya indi. Ýlçedeki cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor.
Bayat Belediye Baþkaný Ekrem
Ünlü, "Ekiplerimiz kar yaðmaya baþladýðý andan itibaren 7/24 sahada
kar küreme ve tuzlama çalýþmalarýna
baþladý. Halkýmýzýn maðdur olmamasý için ilçemizin dört bir tarafýnda kar
küreme ve tuzlama çalýþmalarýmýz
devam ediyor" dedi. (Haber Merkezi)

3

26 OCAK 2022 ÇARÞAMBA

Afet ve acil durumlarda
koordinasyon saðlanacak
Sokakta
yaþayanlar
Polis Merkezi'nde
misafir edilecek
Sungurlu'da sokakta yaþayan vatandaþlar Polis Merkezi Amirliði'nde misafir
edilecek.
Sokakta yaþamak zorunda kalan vatandaþlarýn zorlu kýþ þartlarýndan etkilenmemesi amacýyla Sungurlu Emniyet Müdürlüðü harekete geçti.
Telsizden yapýlan anonsta ekiplere barýnma imkaný bulunmayan vatandaþlarýn
Polis Merkezi Amirliði'nde misafir edilmesi
talimatý verildi.
Böylece sokakta yaþayan vatandaþlar,
özellikle son günlerde yoðunlaþan zorlu
kýþ þartlarýndan korunmuþ olacak.
(Haber Merkezi)

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'ni ziyaret etti.
Çorum'da Afet ve Acil Durum Müdürlüðünde
kýsa süre önce Afet ve Acil Durum Yönetimi
Merkezi oluþturuldu. Çorum Belediyesi, Jandarma Komutanlýðý, Emniyet Müdürlüðü, AFAD, Ýl
Özel Ýdaresi, Saðlýk Müdürlüðü, Tarým ve Orman Müdürlüðü, Kýzýlay, YEDAÞ ve Türk Telekom'un yer aldýðý merkezde olasý doðal afetlerde kriz yönetimi yapýlacak.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de beraberinde
Vali Yardýmcýsý Murat Çaðrý Erdinç ile birlikte
merkezi ziyaret etti. Ziyarette AFAD Ýl Müdürü
Elvan Kaya ve AFAD yöneticileri de hazýr bulundu. Vali Çiftçi, çalýþmalarla ilgili kurum yetkililerinden bilgi aldý.
Ayrýca Vali Çiftçi, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan
gönderilen paletli ambulansý da inceledi.
(Mehmet Halim Coþkun)

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpýþtý
Kontrolden çýkan otobüs devrildi: 2 yaralý
Alaca'da buzlanan yolda kontrolden çýkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 2 kiþi yaralandý.
Edinilen bilgiye göre, Sungurlu
istikametine seyir halinde olan
D.D. yönetimindeki 19 LP 816 plakalý yolcu otobüsü Eskiyapar köyü
yakýnlarýnda havanýn kar yaðýþlý
ve yollarýn buzlu olmasýndan do-

layý kontrolden çýktý. Yol kenarýnda bulunan þarampole düþen otobüs devrildi. Kazada otobüste bulunan 16 yolcudan S.S. ve E.S.
isimli yaralandý. Hafif þekilde yaralanan 2 kiþi tedbir amaçlý ambulans ile Alaca Devlet Hastanesine
sevk edildi. Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.
(ÝHA)

Sungurlu'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik
kazasýnda, otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kiþi yaralandý.
Kaza Sungurlu-Çorum karayolu Budaközü Kavþaðý'nda meydana geldi. Edinilen
bilgilere göre, Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü,
kavþaktan dönmeye çalýþan otomobil ile
çarpýþtý. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olacak bulunan A.D. yaralandý. Yaralý þahýs olay yerine çaðrýlan ambulansla
Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak
tedavi altýna alýndý.
Kazayla ilgili olarak baþlatýlan incelemenin devam ettiði bildirildi.
(ÝHA)

Ýnternetten alýþveriþ yapanlar dikkat!
Yargýtay, internet alýþveriþlerinde malýn ayýplý olmasý durumunda aracý hizmet saðlayýcýnýn
sorumluluðu olmadýðýna karar
verdi.
Yargýtay, alýþveriþ platformundaki bir pastaneden alýnan bir
ürünün ayýplý olmasý sebebiyle,
mahkemenin platform aleyhine
verdiði bedel iadesi kararýný, servis saðlayýcýnýn sorumluluðu olmadýðý gerekçesiyle bozdu.

Resmi Gazete'de yayýnlanan
kararda, aracý hizmet saðlayýcýnýn
malýn ayýplý olmasýndan kaynaklý
sorumluluðu bulunmadýðý belirtildi. Yargýtay böylece, bir çok müþterinin alýþveriþ yaptýðý dükkan yerine alýþveriþ platformunu sorumlu
tutmasýnýn önüne geçecek bir karara imza attý ve internet alýþveriþinde karþýlaþýlan ayýplý malda
platformlarýn sorumlu olmadýðýna
hükmetti.
(Haber Merkezi)

'HER YAÞTAN KANSER HASTASI
ÇORUM’DA TEDAVi GÖRECEK'
AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum'da yapýmý devam eden Onkoloji Hastanesi'nde her
yaþtan kanser hastasýnýn tedavi olabileceðini açýkladý.

Çorum Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan "Bakýþýný Deðiþtir Hayata Gülümse" projesi kapsamýnda düzenlenen

programda konuþan Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan, gece gündüz demeden
dernek üyelerinin derdiyle dertlenen
ve haftanýn en az üç günü kendisini

arayýp taleplerini ileten Çorum Kanser
Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma
Derneði Baþkaný Hülya Karabýyýk'a
üstlendiði böylesi önemli bir misyon
için teþekkür etti.
Kanseri hastalarýna seslenerek,
"Ne tür bir talebiniz olursa olsun baþýmýzýn üstünde. Sizin taleplerinizi emir
telaki ederiz. Size yardýmcý olmak bi-

zim boynumuzun borcudur" diyen Milletvekili Ceylan, kendisi gibi AK Parti teþkilatlarý
ve Çorum Belediyesi'nin de her daim her
konuda yardýmcý olmaya hazýr olduðunu
kaydetti.
Onkoloji taný ve
Tedavi Merkezi ile ilgili de geliþmeler hakkýnda bilgiler paylaþan Milletvekili Ceylan, Onkoloji Hastanesi'nin
Çorum'da
100 yýlýn yatýrýmý olduðunu vurgulayarak, Çorum ölçeðindeki 51 ilde böyle
bir hastanenin olmadýðýný, 750 bin nüfusun altýndaki illere hastane açýlmasýna izin verilmediðini hatýrlattý.
Çorum'daki birlik beraberliðin sayesinde böylesi önemli bir yatýrýmýn
Çorum'a kazandýrýldýðýna dikkat çeken Ceylan, "Onkoloji Hastanemizin
kazandýrýlmasý noktasýnda Sayýn Recep Tayyip Erdoðan baþta olmak üzere Saðlýk bakanýmýz Sayýn Fahrettin
Koca ve emeði geçenlere teþekkür
ediyorum" dedi.
Onkoloji Hastanesi inþaatýyla ilgili

olarak da çalýþmalarýn hava muhalefeti elvermediði için kýsa bir süreliðine
durduðunu anlatan Milletvekili Ceylan,
ikinci etabý ihale edilen hastanenin en
hýzlý bir þekilde yapýlýp, hizmete açýlacaðýný kaydetti.
Ceylan, hastane ile ilgili tüm cihazlarýn hazýr olduðunu ve binanýn tamamlanmasýnýn ardýndan da hizmete
açýlacaðýný ifade etti. Onkoloji Hastanesi'nde çocuk hastalarýn da tedavi
görüp görmeyeceðinin Ceylan, çocuktan en yaþlý hastaya kadar her
yaþtan hastanýn Çorum'da kanser tedavisi göreceðini bildirdi.
(Haber Merkezi)
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Aþgýn: Çorum için
aþkla çalýþýyoruz
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ý ziyaret etti.
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Baþkan Aþgýn ile görüþen Ahlatcý, belediyenin
çalýþmalarýyla ilgili bilgiler aldý.
Baþkan Ahlatcý, ziyaretle ilgili, "Belediye
Baþkanýmýz Halil Ýbrahim Aþgýn'ý Ýl Belediye
Baþkanlýðýnda ziyaret ettik. Baþkanýmýzla
projelerimiz ve devam eden çalýþmalarýmýz
hakkýnda istiþarede bulunduk" dedi.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn
ise "AK Parti Ýl Baþkanýmýz Yusuf Ahlatcý'ya
belediyemize yapmýþ olduðu ziyaret için teþekkür ediyorum. Baþkanýmýzla projelerimiz
ve devam eden çalýþmalarýmýz hakkýnda istiþarede bulunduk. Tüm teþkilatlarýmýzla birlikte Çorum için aþkla çalýþýyoruz" ifadelerini
kullandý.
(Mehmet Halim Coþkun)

Bakanlýktan
Ortaköy'e 3 bin
metrekarelik arsa
Çevre, Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði Bakanlýðý, Ortaköy Belediyesine 3 bin metrekarelik alana sahip eski cezaevi ve arsasýný
tahsis etti.
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir,
Çevre, Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði Bakaný
Murat Kurum ile yaptýðý görüþmede, ilçede
110 Ýtfaiye alaný olmadýðýný ve belediye araç
garajýnýn yetersiz olduðunu belirterek arsa
talebinde bulunmuþtu. Yapýlan görüþmeler
sonucunda ilçedeki Suyolu Mahallesinde
bulunan 3 bin metrekarelik alana sahip eski
cezaevi ve arsasý Ortaköy Belediye Baþkanlýðýna tahsis edildi.
Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, "Çevre Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði Bakaný Murat Kurum'a ilçemizin eksik ve ihtiyaçlarýný bildirmiþtik. Bakanýmýzýn uygun görüþü ile ilçemizde 2006 yýlýndan beri kullanýlmayan atýl
durumda bulunan cezaevi ve arsasý belediye baþkanlýðýmýza tahsis edildi. 3 bin metrekarelik bu alana 110 itfaiye birimimizi kurup,
bir kýsmýný da belediye araç garajý olarak
kullanacaðýz. Desteklerinden dolayý Çevre
Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði Bakanýmýz Murat Kurum'a ilçe halkým adýna teþekkür ediyorum" dedi.
(Haber Merkezi)

Çorum'a 100 imam atanacak
AK Parti Çorum Milletvekili ve
Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oðuzhan Kaya, geçtiðimiz günlerde Diyanet Ýþleri Baþkaný Ali Erbaþ'ý ziyaret
ederek Çorum Merkez, ilçeler ve
özellikle köylerin imam hatip ve müezzin kayyým eksiklerinin tamamlanmasý konusunda ricada bulundu.
Milletvekili Kaya'nýn taleplerine
sýcak bakan Diyanet Ýþleri Baþkaný
Erbaþ ise Çorum'un imam sorununu
çözdü.
Milletvekili Kaya, Diyanet Ýþleri
Baþkaný Ali Erbaþ ile yaptýðý görüþme sonrasý, 100 adet imam hatip, 4
adet müezzin kayyým ve 4 adet Kuran kursu öðreticisi kadrosunun Çorum'a tahsis edildiðini ve 2 ay içerisinde yapýlacak olan atamada eksik

olan camilerin, özellikle köylerdeki
camilerin imam hatip ve müezzin
kayyým eksiklerinin giderilmiþ olacaðýný açýkladý.
Kaya, "Diyanet Ýþleri Baþkanýmýz
Sn. Ali Erbaþ ile yaptýðýmýz görüþme
sonrasý 100 adet Ýmam hatip 4 adet
Müezzin kayyým ve 4 adet Kuran
Kursu Öðreticisi kadrosunun Çorum'a tahsis edildiðini ve 2 ay içerisinde yapýlacak olan atamada eksik
olan camilerimizin özellikle köylerimizdeki camilerin eksik imam hatip
ve müezzin kayyým eksikleri giderilmiþ olacak. Talebimiz üzerine yapýlacak olan atamalarýn ilimize verilmesinde Diyanet Ýþleri Baþkanýmýz Ali
Erbaþ'a teþekkür ederiz" dedi.
(Haber Merkezi)

Bakandan kademeli
elektrik tarifesinde
güncelleme sinyali

EKREM iMAMOÐLU'NDAN

ÇORUM'A DESTEK GELDi

Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Ekrem
Ýmamoðlu, Çorum'daki dar gelirli ailelerin çocuklarýna bot ve mont desteðinde bulundu.
Baþkan Ýmamoðlu'nun gönderdiði baðýþ yardýmlarýný Çorum'un tüm ilçelerindeki ihtiyaç sahibi 2 bin 800 öðrenciye ulaþtýran ÝBB Sosyal
Hizmetler Dairesi Baþkaný Yavuz Saltýk öncülüðündeki ekip, kentte ayrýca STK ve muhtarlýklara da ziyaretler gerçekleþtirdi ÝBB ekibine CHP
Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz da eþlik etti.

DAYANIÞMA HAREKETÝ
ANADOLU'YA TAÞINDI
Ýstanbul'da kapsayýcý sosyal hizmet politikalarý ile dezavantajlý vatandaþlarý destekleyen Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi, dayanýþma hareketini Anadolu'ya taþýdý. ÝBB Baþkaný Ekrem
Ýmamoðlu'nun Çorum'daki dar gelirli ailelerin çocuklarýna gönderdiði 2 bin 800 mont ve bot desteði kalpleri ýsýttý.
STK'LAR VE MUHTARLIKLAR
ZÝYARET EDÝLDÝ
Bot ve mont ulaþtýrýlan çocuklarýn yaný sýra
Çorum'daki STK ve muhtarlýklarý da ziyaret eden
Saltýk öncülüðündeki ÝBB ekibi, dayanýþma aðýný güçlendirdi. Ziyaret kapsamýnda Mavi Umutlar Kadýn Giriþim Üretim ve Ýþletme Kooperatifi,
Mecitözü Kadýn El Emeði Kooperatifi, Çorum
Otizm Gönüllüleri Derneði, Çorum Kadýn Voleybol Takýmý ile birlikte Bahçelievler, Ulukavak ve

Mimar Sinan Mahalle muhtarlýklarý ziyaret edildi.
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi ile CHP Çorum Ýl Örgütü, Mecitözü Ýlçesi'ni ziyaret ederek
Belediye Baþkaný Veli Aylar, CHP Ýlçe Baþkaný
Ahmet Bilgin ile görüþerek Mecitözü için ayrýlan
yardýmlarý teslim etti. CHP'li yöneticiler ayrýca ilçede bazý kurum ve kuruluþlarý da ziyaret ederek görüþ alýþveriþinde bulundu.
"ÇOCUKLARIN KALPLERÝNE DOKUNDUK"
Hediyeleri çocuklara ulaþtýrarak kalplere dokunduklarýný söyleyen ÝBB Sosyal Hizmetler Dairesi Baþkaný Yavuz Saltýk, "Ýstanbul Büyükþehir
Belediyesi'nin toplumun dezavantajlý kesimlerini
kucaklayan sosyal hizmet politikalarýný Ýstanbul'un yaný sýra Anadolu'da da baðýþçýlarýn destekleriyle sürdürüyoruz. Baþta yoksullar, çocuklar, kadýnlar, engelliler ve gençlere destek olmaya çalýþýyoruz. Hayatýn getirdiði eþitsizliklere
karþý insanýmýzý biraz olsun destekleyerek onlarýn
yüzündeki mutluluðu görmek için uðraþ veriyoruz.
Bu nedenle Çorum'da baþkanýmýz Ekrem Ýmamoðlu'nun gönderdiði bot ve
montlarý kentteki dar gelirli
ailelerin çocuklarýna ulaþtýrdýk. Çorum'un tüm ilçelerine 2 bin 800 adet bot ve
mont ulaþtýrarak çocuklarýmýzý çetin kýþ günlerinde
soðuktan korumak, aileleri-

ne de gönül rahatlýðý vermek istedik. Kapsayýcý,
siyaset üstü ve toplumsal dayanýþmaya odaklanan bir anlayýþtan hareketle, dezavantajlý vatandaþlarýmýz için elimizden geleni yapmaya Ýç
Anadolu'nun farklý þehirlerinde de devam edeceðiz" ifadelerini kullandý.
"SEVÝNÇLERÝ BÝZÝ MUTLU ETTÝ"
ÝBB Baþkaný Ekrem Ýmamoðlu'nun gönderdiði bot ve montlarýn çocuklarý mutlu ettiðini dile
getiren CHP Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, duyduðu mutluluðu anlattý. Çorum'da 2 bin
800 çocuða saðlanan destekle ilgili ÝBB Baþkaný
Ekrem Ýmamoðlu ve ekibine teþekkür eden Tahtasýz, "Çocuklarýmýzýn mutluluðu bizleri mutlu etti. Ekrem Baþkanýmýzýn desteði ile çocuklarýmýzý
ve ailelerini yalnýz býrakmadýk. Ekrem Baþkanýmýza ve ekibine destekleri nedeniyle Çorum halký adýna teþekkür ederim" dedi. (Haber Merkezi)

1 Ocak 2022 itibarýyla mesken abone
grubundaki müþteriler için elektrik alanýnda
kademeli tarife hayata geçti. Ancak kademeli tarifede 150 kilovatsaat sýnýrý tartýþmalara
konu oldu. Eleþtiriler sonrasý Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakaný Fatih Dönmez, konuya
iliþkin "Tüketim limitine iliþkin gerçekten ihtiyaç varsa deðiþikliðe gidebiliriz.150 kilovatsaat kalacak diye bir kaidemiz yok" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Fatih
Dönmez, eleþtirilere konu olan kademeli
elektrik tarifesine iliþkin açýklamalarda bulundu. Bu sistemdeki amacýn dar gelirli ailelerin zaruri ihtiyaçlarýný karþýlamak olduðunu
belirten Bakan Dönmez, "Kademeli elektrik,
kademeli faturalandýrmada temel amacýmýz
özellikle dar gelirli ailelerin, zaruri ihtiyaçlarýný karþýlayabilecek bir kademe oluþturalým.
Burada da sübvansiyon söz konusu. Ortalama 90-100 metrekarelik evde elektrikli cihazlarýný çalýþtýrabilecekleri hesaplama yapýldý. Türkiye genelinde hanelerde üretilen
toplam elektrik miktarý ve konut sayýsýný karþýlaþtýrdýk. 140-150 kilowat saat çýktý. Biz de
bunun üzerine 150 kilowat saatý belirledik.
Çoðunlukla olumlu tepkiler var. Hali vakti yerinde olan vatandaþlarýmýz burada ekstra bir
desteðe ihtiyaç duyan vatandaþlarýmýz deðil. Bizim dar gelirli ailelere ne yapabiliriz konusu var. Düzensiz geliri olan, asgari ücretin
altýnda olan hanelere verdiðimiz baþka destekler de var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlýðý vasýtasýyla. Diyelim ki 150 kilowat
saat tüketmiþ, onu devlet vakýflar üzerinden
karþýlýyor." açýklamalarýný yaptý.
Benzer durumu doðalgazda da baþlatacaklarýný duyuran Bakan Dönmez, "Þu anda
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlýðýmýz tespit
edip destekliyor. Sosyal yardýmlaþma vakýflarýmýz ilçelerde, yerelden de insanlarýn katýldýðý, gerektiðinde evine gidip ziyaret ederek o incelemeleri yaparak 2 milyon 100 bin
haneden bahsediyoruz. Doðalgazda bu rakam daha fazla olacak. e-devlet üzerinden
ya da sosyal yardýmlaþma vakýflarýmýza müracaat etmek suretiyle, kýsa sürede deðerlendirilerek bu destek kapsamýna alýnabiliyorlar. Sosyal devlet olmanýn gereðini yerine
getirmiþ oluyoruz. Bundan sonra doðalgazý
farklý bir destek durumuna almýþ olacaðýz"
ifadelerini kullandý.
Bakan Dönmez sözlerinin devamýnda þu
açýklamalarý yaptý: “Birinci kademede þu anda 1 kilowat 137 kuruþ. Geçmiþ dönemde
kalan tüketiminden dolayý 137 kuruþtan daha alt bir birim fiyatý görecek. Muhtemel hatalarý önlemek için EPDK'nýn sitesine girerek
bu kontrolü yapabilir. Hatta þikayet anlamýnda söylüyorum; bir itirazý varsa Bakanlýðýmýza, EPDK'ya ve daðýtým þirketine yapabilir.
EPDK'ya baþvurabilir. Ýlgili bölge daðýtým þirketine de baþvurabilir. Bunlarý elektronik ortamda da yapabilir. Bunlarýn hepsini takibini
yaparýz.”
(Haber Merkezi)
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ÞEHiRDEN BARAJA

‘KAR' TAKViYESi!
Çorum Belediyesi kar küreme ve tuzlama ekibi, kar yaðýþýnýn görüldüðü ilk andan
itibaren çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor.
Ana caddeler baþta olmak üzere tüm mahallelerde gece gündüz çalýþan ekipler,
toplanan karlarý Çomar Barajý'na taþýyor.
Son yýllarýn en kurak ve en az yaðýþ
alan illeri arasýnda yer alan Çorum'da kar
yaðýþý memnuniyetle karþýlanýrken, Belediye ekipleri pazartesi gece yarýsýndan itibaren kepçe ve greyderlerle topladýklarý
karlarý Çomar Barajýna taþýmaya devam
ediyor. Ýlk baþlarda 40 araç ve 200 personelle çalýþmalarýný sürdüren ekipler, iþ
makinelerinin de kiralanmasý ve ekiplere
yeni personelin de ilave edilmesiyle sayýyý 50 araç ve 240 personele çýkardý.
Çalýþmalarý ilk günden beri yakýndan
takip eden Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, ekiplerin kar yaðýþýn ilk görüldüðü andan itibaren teyakkuz halinde
olduðunu vurgulayarak "7/24 esasýna göre kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalýþmalarýna, baþta ana arterler olmak üzere
hastane güzergâhý, cadde, sokak ve sos-

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

yal hayatý etkileyecek alanlarda çalýþmalarýmýzý aksatmadan sürdürüyoruz." dedi.
"BÝNLERCE TON KAR ÇOMAR
BARAJI HAVZASINA DÖKÜLDÜ"
Baþkan Aþgýn, yaðan karlarýn barajlara olumlu etkisinin olacaðýna vurgu yaparak "Cumartesi gününden beri cadde ve
sokak kenarlarýnda toplanan karlarý Çomar Barajýna taþýyoruz. Ekiplerimiz tara-

fýndan binlerce ton kar Çomar Barajý havzasýna döküldü. Ýnþallah bu karlar barajlarýmýzý suyla dolduracak, içme suyu olarak
bizlere dönecek." dedi.
Baþkan Aþgýn, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir'in koordinasyonunda
karla mücadele ve tuzlama ekiplerinin çalýþmalarýný aksatmadan tüm mahallelerde
sürdürdüðünü sözlerine ekledi.
(Mehmet Halim Coþkun)

ZORLU KAR MESAiSi
Çorum Belediyesi tarafýndan gece gündüz sürdürülen karla mücadele çalýþmalarý
aralýksýz olarak tüm mahallelerde, ana cadde ve sokaklarda devam ediyor. Belediye,
50 araç ve 240 personelle çalýþmalarýný sürdürüyor.
Son yýllarýn en yoðun kar yaðýþýný alan
Çorum'da, kar yaðýþýna karþý ekipler çalýþmalarýný aksatmýyor. Çorum Belediyesi kar
küreme ve tuzlama ekipleri, þehrin tamamýnda karla mücadele çalýþmalarýna halen devam ediyor.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir'in koordinasyonunda Fen Ýþleri Müdürlüðü, Park ve Bahçeler Müdürlüðü, Temizlik Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý personelden oluþan
ekipler büyük bir gayretle karla mücadele
çalýþmalarýný sürdürüyor.
TOPLU ULAÞIM AKSAMADI
Çorum Belediyesi tarafýndan tüm mahalle ve caddelerde yapýlan karla mücadele çalýþmalarý, olasý olumsuzluklarýn önüne geçti.
Kar yaðýþý öncesi tüm hazýrlýklarýný tamamlayan ve kar yaðýþý ile birlikte dört bir koldan
kar küreme ve tuzlama çalýþmalarýný sürdüren ekipler, toplu ulaþýmda yaþanmasý muhtemel aksamalarýn da önüne geçmiþ oldu.
Ýlk günden itibaren tüm otobüs seferleri saatinde gerçekleþti.
ARA YOLLAR VE SOKAKLARDAKÝ
ARAÇ PARKLARI SORUN OLUYOR
Belediye, kar küreme ve tuzlama ekipleri
tüm mahalle ve caddelerde çalýþmalarýný
sürdürürken tüm imkanlarý zorlayarak ara
sokaklarda devam eden çalýþmalar park halinde bulunan araçlar nedeniyle aksamalara
neden olabiliyor.
Özellikle kar küreme araçlarý, sokaklara
yapýlan araç parklarý nedeniyle daralan yollara girmekte zorlanýyor ve bu bölgelerde
karla mücadele çalýþmalarý zaman zaman
aksýyor. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklardaki kar küreme esnasýnda cadde kenarýna sýyrýlan karlarýn park halindeki araçlarýn
önünü kapattýðýný, çalýþmalarýn hýzla ilerleyebilmesi için vatandaþlardan anlayýþ beklediklerini vurguladý.
(Çaðrý UZUN)

Yine Halk Ekmek,

yine kuyruk
Çorum'da halk ekmek büfesindeki kuyruk yine görüntülendi. Vatandaþlar, soðuk havaya raðmen
ucuz ekmek alabilmek için büfe önünde
metrelerce kuyruk
oluþturdu.
Kar yaðýþý nedeniyle yaþanan lojistik
sorunlar Halk Ekmek'i de vurdu. Bahçelievler Mahallesi Bahabey
Caddesi ile Ata Caddesi'nin kesiþtiði kavþakta bulunan Halk
Ekmek büfesinde her gün metrelerce kuyruk oluþuyor. Günlerdir sýfýrýn altýnda seyreden hava
sýcaklýðýnda vatandaþlar ekmek
almak için sýrada bekliyor. CHP
Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, büfe önünde kuyrukta bekleyen vatandaþlarla görüþtü.
Halk Ekmek büfesi yetkilisiyle de görüþen Tahtasýz, sorunun
kar yaðýþýndan kaynaklandýðýný,
vatandaþlarýn beklemek zorunda kaldýðýný ifade etti.
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HÜKÜMETÝ
ELEÞTÝRDÝ
Tahtasýz, "Bu görüntü geçmiþten, Sovyet ülkelerinden deðil, 2022 Türkiye'sinde. ÇorumBahabey Ekmek Büfesi… Halký
bir ekmeðe muhtaç eden rant
düzenin adý AKP'dir" dedi.
SATIÞ ADEDÝ
SINIRLANDIRILDI
Öte yandan Halk Ekmek büfesinde bulunan "ekmek satýþý
10 adet ile sýnýrlýdýr" yazýsý da
dikkatlerden kaçmadý.
(Haber Merkezi)

Belediye, sanayiciden tam not aldý
Çorum'da hafta sonundan itibaren
baþlayan yoðun kar yaðýþý nedeniyle teyakkuza geçen belediye ekipleri, sanayi
sitelerinde sabah saatlerine kadar hummalý bir kar temizliði gerçekleþtirdi.
Gece saatlerinde sanayi sitelerinde
kar temizliði yapan belediyenin karla mücadele ekipleriyle karþýlaþan ve temizlik
çalýþmalarýný yerinde takip eden Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkaný Necmettin
Uzun, sanayide ulaþýmýn aksamamasý
için yoðun bir tempoda çalýþan belediye
ekiplerine teþekkür etti. Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn karla mücadelede iyi bir sýnav verdiðini ifade eden
Uzun, "Þehrimize yaðan karla birlikte sanayi sitelerimizde trafiðin aksamamasý
için tüm ekiplerini seferber eden, gece
gündüz demeden yoðun bir tempoda çalýþan baþta Belediye Baþkanýmýz Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a ve emektar belediye
personellerine þahsým ve sanayi esnafým adýna sonsuz teþekkür ederim" dedi.
Baþkan Aþgýn'a esnafa verdiði önem
için ayrýca teþekkür eden Necmettin
Uzun, esnaflar olarak 7/24 hizmet veren
belediye çalýþmalarýndan duyduklarý

memnuniyeti dile getirdi.
Sanayi esnaflarý olarak Baþkan Aþgýn'dan bugüne kadar ne talep ettilerse
yerine getirildiðini vurgulayan Uzun, "Esnaf dostu bir Belediye Baþkanýmýz olduðu için kendilerine minnettarýz. Gece olsun, gündüz olsun taleplerimiz geri çevrilmiyor. Oto Tamirciler Esnaf Odasý olarak belediyemizle her zaman uyum içeri-

sinde çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz" diye
konuþtu. Sanayi sitelerinde yapýlan kar
çalýþmasý sýrasýnda Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Alper Zahir ile de sýk sýk görüþen Oda Baþkaný Uzun, sanayideki kar
küreme çalýþmalarýyla ilgili bilgi verirken,
koordineli bir çalýþma örneði sergilediði
için Alper Zahir'e de ayrýca teþekkür etti.
(Haber Merkezi)
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Hayati Ýnanç
bugün Çorum'da
Yazar Hayati Ýnanç, "Hayata Þiirden
Bakmak" adlý þiir ve söyleþi programýyla Çorumlularla buluþacak.
Çorum Belediyesi, yeni yýlda da
önemli kültür-sanat etkinliklerini vatandaþlarla buluþturmaya devam ediyor. Bugün saat 19:00'da Devlet Tiyatro Salonu'nda sohbet ve þiirleriy-

le pek çok insanýn beðenisini kazanan
yazar Hayati Ýnanç, "Hayata Þiirden Bakmak" adlý þiir ve söyleþi programýyla Çorumlularla buluþacak.
Çorum Belediyesi'nin sosyal medya
hesabýndan yapýlan paylaþýmda, tüm Çorum halký konferansa davet edildi.
(Haber Merkezi)

REFLÜDEN
NASIL UZAK
DURABÝLÝRSÝNÝZ
SAÐLIKLI BESLENÝN
Bazý insanlar yedikleri yiyecekler ya da içindekiler nedeniyle
asit reflüsü yaþarlar. Ancak; kahve,
nane, çikolata, alkol, domates sosu,
baharat veya baharatlý yiyecekler ve
iþlenmiþ süt ürünleri tükettikten sonra
neredeyse herkesin asit reflüsü belirtilerinde artýþ görülmektedir. Bu nedenle, daha fazla meyve, sebze, tam tahýl,
kabuklu kuruyemiþ ve su tüketmek en
mantýklýsý.

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

06:21
07:48
12:58
15:33
17:57
19:19

TARiHTE BUGÜN
1921- Ýstanbul Tramvay iþçileri greve çýktý.
1931- Kýzýl Ýstanbul gazetesi hakkýnda soruþturma açýldý.
1948- Milli Korunma Mahkemeleri kaldýrýldý.
1958- Klasik müzik bestecisi Bülent Arel'in
Beþ Sonnet adlý yapýtý ilk kez seslendirildi.
1959- Ankara Telgraf Gazetesi'nin sahibi ve
yazý iþleri müdürü Fethi Giray Ankara Cezaevi'ne girdi. Fethi Giray 17 gün hapis cezasýna
çarptýrýlmýþtý.
1959- Baðdat Paktý Konseyi Karaçi'de toplandý. Toplantýya, Türkiye adýna Baþbakan Adnan
Menderes ve Dýþiþleri Bakaný Fatin Rüþtü Zorlu
katýldý.
1963- Hürriyet gazetesi muhabiri Yüksel Kasapbaþý, foto muhabiri Abidin Behpur ve þoför
Yüksel Öztürk göreve giderken donarak öldüler.
1966- Ýstanbul'un çeþitli semtlerinde "köylü
pazarlarý" kurulmasý çalýþmalarýna baþladý.
Amaç, halkýn daha ucuz sebze ve meyve yiyebilmesi idi.
1969- Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Genel
Baþkaný Alparslan Türkeþ Ýstanbul Ýl Gençlik
Kongresi'nde "Hareket baþladý" dedi.
1970- Necmettin Erbakan ve 17 arkadaþý Milli Nizam Partisi'ni kurdu.
1972- Deniz Gezmiþ, Yusuf Aslan ve Hüseyin
Ýnan'ýn idam dosyasý Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi.
1973- Fikir suçundan cezaevinde bulunan
Çetin Altan, Doðan Koloðlu, Alpay Kabacalý, Ýrfan Derman ve Yaþar Kemal yargýlandý.
1974- Bülent Ecevit baþkanlýðýnda Cumhuriyet Halk Partisi - Milli Selamet Partisi koalisyon
hükümeti göreve baþladý.
1974- Türk Hava Yollarý'nýn Van adlý yolcu
uçaðý, Ýzmir Cumaovasý Havaalaný'nda pistin
100 metre uzaðýnda yere çakýldý; 63 kiþi öldü.
1978- Türk Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (TÜSÝAD) Baþkaný Feyyaz Berker ve Yönetim Kurulu üyesi Rahmi Koç Türk Ceza Kanunu'nun (TCK)141.,142. ve163. maddelerinin
kaldýrýlmasýný istediler.
1979- Ankara Sýkýyönetim Komutanlýðý PolDer, Pol-Bir, Pol-Ens ve Tem-Der'in çalýþmalarýný durdurdu.
1984- Türkiye Ýþçi Partisi davasý sonuçlandý;102 kiþi çeþitli hapis cezalarýna çarptýrýldý.
1992- 12 Eylül'den sonra ilk kez memur eylemi düzenlendi. Ýstanbul'daki eyleme 5 bin memur katýldý.
2008- Ümraniye'de ele geçirilen patlayýcýlarla
ilgili soruþturma kapsamýnda mahkemeye sevk
edilen emekli Tuðgeneral Veli Küçük, emekli
Kurmay Albay Mehmet Fikri Karadað, Susurluk
Davasý hükümlüsü Sami Hoþtan, avukat Kemal
Kerinçsiz, Türk Ortodoks Patrikhanesi Basýn ve
Halkla Ýliþkiler Sözcüsü Sevgi Erenerol, Hüseyin Görüm, Hüseyin Gazi Oðuz ve Oðuz Alparslan Abdülkadir tutuklandý.
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Ýmtiyaz Sahibi: Mahmut
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr

Ömer Faruk SÖYLEMEZ

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

Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

ÜNÝ-DOKAP'ta HÝTÜ dönemi
Doðu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkýnma Ýdaresi
Baþkanlýðý Üniversiteler Birliðinin (ÜNÝ-DOKAP) 2022 yýlý dönem baþkanlýðý Giresun Üniversitesinde gerçekleþtirilen törenle
Hitit Üniversitesine devredildi.
Giresun Üniversitesi Rektörlük Makamýnda gerçekleþtirilen
tören ile yeni dönem baþkaný Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ali Osman Öztürk, görevini Giresun Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Yýlmaz Can'dan devraldý.
Törende konuþan Giresun
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Yýlmaz Can, ÜNÝ-DOKAP platformunu çok önemsediðini ifade
ederek "5 yýlý geride býrakan
ÜNÝ-DOKAP platformunun çok
faydalý ve anlamlý bir oluþum olduðunu düþünüyorum. Platformun oluþumuna katký veren tüm
üniversitelerimize ve benden önce bu platforma baþkanlýk eden
rektörlerimizi kutluyor ve teþekkür ediyorum. Onlardan aldýðýmýz bayraðý biz de yukarýya taþýmaya gayret ettik ve bugün de
Hitit Üniversitesi Rektörümüze
dönem baþkanlýðýný devredeceðiz. Dönem baþkanlýðýný teslim
alacak olan Hitit Üniversitesine
ve Rektörü Prof. Dr. Ali Osman
Öztürk hocama hayýrlý olsun diyorum" diye konuþtu. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise 2016 yýlýnda bölgede hizmet vermeye baþlayan
ÜNÝ-DOKAP'ýn önemine dikkat
çekerek þunlarý söyledi:

"Dostluk, kardeþlik baðlamýnda samimi bir çerçevede oluþan
ve hala yükselene bir ivmeyle
geliþmekte olan ÜNÝ-DOKAP'ýn
bayraðýný yüksek bir noktadan
Hitit Üniversitesi olarak teslim aldýk. Vazifenin, emanetin, samimiyetin ve oluþan güzel havanýn
verdiði sorumluluðun bilincindeyiz. ÜNÝ-DOKAP oluþumunun
bölgemiz ile bölge üniversitelerine çok özel bir katký ve ayrý bir
doku kattýðýnýn farkýndayýz."
2022 yýlý çalýþmalarýyla ilgili
olarak istiþare sürecini baþlatacaklarýný belirten Rektör Prof. Dr.
Öztürk, "2022 yýlýnda özellikle
kapasitemizi geliþtirmek, DOKAP etkimizi, katkýmýzý artýrmak
ve üniversitelerimizin birbiriyle
olan yakýn diyaloðu baðlamýnda
da geliþim ortamý oluþturmak
adýna yapabileceðimiz çalýþmalarý en kýsada sürede ele alaca-

ðýz. Verimli iþbirlikleriyle üniversitelerimize, bölgemize her anlamda katma deðer saðlayacak
projelere hep birlikte imza atacaðýmýza yürekten inanýyorum. Daha önce dönem baþkanlýðýný baþarýyla yürüten hocalarýmýza ve
bizleri bugün misafir eden Giresun Üniversitesi Rektörümüz Yýlmaz Can hocama teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý.
Konuþmalarýn ardýndan Hitit
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali
Osman Öztürk ile Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yýlmaz Can arasýnda devir teslim
protokolü imzalandý.
Devir Teslim Töreninde, Hitit
Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý
Prof. Dr. Halil Ýbrahim Þimþek ile
Giresun Üniversitesi Rektör Yardýmcýlarý Prof. Dr. Güven Özdem
ve Prof. Dr. Gürol Yýldýrým da hazýr bulundu.
(Haber Merkezi)

Ali Ceylani KOLAÇ

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

kep:
mahmutemin.soylemez@hs01.kep.tr

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

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

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

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
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

BESLENME ALIÞKANLIKLARINIZI GELÝÞTÝRÝN
Reflüyü daha kötü hale getirebilecek yiyeceklerin listesini aklýnýzda bulundurmanýzýn yanýnda, özellikle geceleri daha az yemek de iyi bir fikirdir.
Akþam yemeðinizi yedikten sonra
doðruca yataða gitmenin, uyumaya
çalýþtýðýnýz için size hiç bir faydasý olmaz. Akþamlarý, bolca sebze ve meyveden oluþan hafif yiyecekleri tercih
etmek daha iyi bir fikirdir. Ayrýca, çok
fazla alkol içmekten ve fast food ya da
iþlenmiþ yiyecekler tüketmek için dýþarý çýkmaktan kaçýnmalýsýnýz. Yemeðinizin aþýrý sýcak veya soðuk olmadýðýndan, yavaþ yediðinizden ve yiyecekleri yutmadan önce iyice çiðnediðinizden emin olun.
YETERÝ KADAR UYUYUN
Öðünlerden sonra (öðlen veya akþam fark etmez) kendinizi iyi hissetmeniz için ihtiyacýnýz olduðu kadar
dinlemeye çalýþýn. Bu, tüm kaslarýnýzýn, özellikle de özofagus sfinkterinin
rahatlamasýna yardýmcý olur. Böylece,
daha iyi ve etkili çalýþabilir.
Benzer þekilde, stres seviyenizi de
mümkün olduðu kadar düþük tutmanýz
yararýnýza olacaktýr. Aksi takdirde, reflü her gün karþýlaþacaðýnýz bir durum
haline gelir. Bu da, ciddi ve geri dönüþü olmayan daha fazla saðlýk problemine neden olur.

ANDIZ OTU

Andýz otu, geniþ ve yumuþak yapraklarý olan, sarý çiçekleri olan, 2m
boylanabilen, çok yýllý otsu bir bitkidir.
Sulu ve rutubetli ortamlarda yetiþir. Ýçerisinde inulin adlý madde ve meyve þekeri vardýr. Tadý acý, kokusu güçlüdür.
Andýz otu bir çok hastalýðýn tedavisinde kullanýlýr. Bazý solunum yolu hastalýklarýnda terletici olarak kullanýlýr.

YIL: 5 / SAYI: 1987

Emin SÖYLEMEZ

ASÝT REFLÜSÜNÜ AZALTMAK
ÝÇÝN ÝPUÇLARI -2-

Geri dönüþüm projesine
KADEÞ'ten anlamlý destek
KADEÞ Halkoyunlarý Gençlik
ve Spor Kulübü, Çorum Çiðdem
Anaokulu'nun geri dönüþüm projesine destek oldu.
Çorum Çiðdem Anaokulu
okul bahçesinin, çocuklarýn en
iyi þekilde faydalanabileceði bedensel ve kiþisel geliþimlerine
önemli katký saðlayacak, etkin
kullanýlabilir faydalý bir alan haline getirebilmek için geri dönüþüm projesi baþlattý.
Çorum Çiðdem Anaokulu'nun
baþlatmýþ olduðu geri dönüþüm
projesine destek olmak için KADEÞ Halkoyunlarý Gençlik ve
Spor Kulübü Baþkaný Emine Özten, Baþkan Yardýmcýsý Mustafa

Çoksoy ile birlikte öðrenciler biriktirdikleri geri dönüþüm atýklarýný Okul Müdürü Turabi Aðlamaz'a teslim etti.
Çorum Çiðdem Anaokulu
Müdürü Turabi Aðlamaz, çocuklarýn faydalanabileceði bir alaný
oluþturmak için geri dönüþüm
projesini okul idaresi ve aile birliðiyle birlikte baþlattýklarýný söyleyerek, projelerine katkýda bulunan KADEÞ Halkoyunlarý Gençlik ve Spor Kulübü'ne teþekkür
etti.
Okul Müdürü Aðlamaz, projeyle ilgili þu bilgileri verdi:
"Öncelikle okulumuzun boþ,
kullanýlmayan büyük ve güzel bir

bahçesi var. Burayý çocuklarýmýzýn en iyi þekilde faydalanabileceði bedensel ve kiþisel geliþimlerine önemli katký saðlayacak etkin kullanýlabilir faydalý bir alan
haline getirmek okul idaresi ve
okul aile birliði olarak ilk ve en
önemli amacýmýz. Bahçemize
çocuk trafik eðitim alaný, oyun
parkuru ve tarým atölyesi (hobi
bahçesi) yapmayý planlýyoruz.
Bunun için geri dönüþüm projemize atýklarýnýzla katký saðlayarak ve okul aile birliðine makbuz
karþýlýðý baðýþta bulunarak bu
projelerimizi hayata geçirmek için
bizlere katký saðlayýp yardýmcý
olabilirsiniz."
(Haber Merkezi)

ANDIZ OTUNUN FAYDALARI
- Balgam söktürür.
- Göðsü yumuþatýr vücuda güç verir.
- Bronþit ve soðuk algýnlýðýna karþý
iyi gelir.
- Mantar enfeksiyonlarýný önler.
- Parazitleri yok eder iltihabý temizler.
- Sindirim sistemine iyi gelir.
- Ýdrar ve safra salgýlarýný arttýrýr.
- Öksürüðe karþý iyi gelir.
- Baðýrsak solucanlarýný dýþarý atar.
Andýz otunun faydalarý bunlar bitmemekte olup yüksek tansiyona karþý
iyi gelir. Ýþtah açar. Sarýlýk ve kansýzlýða karþý faydalýdýr. Özellikle karaciðer
hastalýklarýnda bitkisel tedavi amaçlý
kullanýlmaktadýr. Özellikle vücutta biriken zararlý tuzlarý vücuttan attýðý gibi
mikrop öldürücü ve kaþýntýlarý geçirici
özelliði de vardýr. Antiseptik olmasý bakýmýndan vücuttaki yaralarý hýzlý bir
þekilde iyileþtirir.
Andýz otunun içerisinde bulunan
alantolaktonlar baðýrsak parazitlerine
karþý çok faydalýdýr. Baðýrsak parazitlerinin düþürme de en etkili bitki andýz
otudur. Çok fazla kullanýmýnda mide
bulantýsý, alerjik reaksiyonlar gibi yan
etkileri görülebilir. Çocuklarda kullanýmýnda ise doz yarýya indirilmelidir.
ANDIZ OTUNUN KULLANIMI
Tazeyken toplanan otlarýn iyice yýkayýp parçaladýktan sonra 1 litre sýcak
suya 15 gram andýz otu atýlýp demlenmesini bekleyiniz. Daha sonra süzüp
kullanýma hazýrlayabilirsiniz.
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Sakarya deplasmanýnýn ertelenmesi ile Kýrmýzý-Siyahlýlar rotayý hafta sonu evinde oynayacaðý maça çevirdi.

Rota Turgutlu’ya çevrildi
Kýrmýzý-Siyahlýlar rotayý Turgutluspor'a
çevirdi.
2'nci Lig Kýrmýzý Grup 22'nci hafta maçýnda deplasmanda zorlu Sakaryaspor'a konuk
olmaya hazýrlanan Çorum FK bu maçýn ertelenmesinin ardýndan hazýrlýklarýný evinde
oynayacaðý Turgutluspor maçýna çevirdi.
Tüm Türkiye'de etkisini sürdüren kar yaðýþýndan dolayý Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) aldýðý karar ile 26 Ocak Çarþamba günü oynanmasý gereken maçlar ileri bir tarihe ertelendi. Son üç maçýný kaybeden ve Sakaryaspor'a konuk olmaya hazýrlanan Çorum FK bu karar ile rahat bir nefes
aldý.
30 Ocak Pazar günü saat 13'te Manisa
temsilcisi Turgutluspor'u konuk edecek olan
Çorum FK bu maçýn hazýrlýklarýný Çorum
Þehir Stadýnda yaptýðý antrenman ile sürdürüyor.
Ergün Penbe yönetiminde Turgutlu maçý
hazýrlýklarýna baþlayan Kýrmýzý-Siyahlýlarda
kart cezasý biten Serkan Yavuz forma verilmesi halinde takýmdaki yerini alabilecek.
Öte yandan Ergene Velimeþe maçýnda gördükleri sarý kartlar nedeni ile sol bek Ýsmet
Benli ve defans oyuncusu Berkay Deðirmencioðlu kart sýnýrýna geldi. Ayrýca Ergene
Velimeþe maçýnda sakatlanan Berkay'ýn çekilen MR'ýnda en az iki hafta sahalardan

uzak kalacaðý açýklandý. Ayný maçta sakatlanarak oyundan çýkan Batuhan Er'in ise ciddi
bir sakatlýðýnýn olmadýðý ve Turgutlu maçýnda forma giyebileceði belirtildi.
Daha önce üç kez karþýlaþtýðý rakibine
karþý bir galibiyet, bir beraberlik ve bir de
maðlubiyet alan Çorum FK bu maçý kazanarak üç maçlýk galibiyet özlemini dindirmek is-

Futbolcularýn
antrenmanda
neþeli olduklarý
gözlendi

tiyor. Rakip Turgutluspor ise son galibiyetini
beþ hafta önce evinde Etimesgutspor'u 1-0
yenerek almýþtý.
Her iki takým arasýnda oynanan ligin ilk
yarýsýndaki maç 0-0 berabere bitmiþ, Kýrmýzý-Siyahlýlar o maçý Batuhan'ýn 23'üncü dakikada kýrmýzý kart görmesi ile 10 kiþi oynamýþtý.
(Abdulkadir Söylemez)

Turgutlu mesaisi baþladý
26 Ocak'ta oynanacak
tüm maçlar ertelendi
Türkiye Futbol Federasyonu,
2. Lig'de 26 Ocak'ta oynanacak
tüm maçlarýn ertelendiðini duyurdu. TFF'den yapýlan açýklamada,
"Ülkemizi etkisi altýna alan elveriþsiz hava koþullarý ve ulaþýmda
yaþanan aksaklýklar nedeniyle
TFF 2. Lig Beyaz ve Kýrmýzý

Grup'ta 26 Ocak Çarþamba günü
oynanmasý planlanan 22. Hafta
karþýlaþmalarýnýn tamamý ileri bir
tarihe ertelendi. 22. Hafta müsabakalarýnýn oynanacaðý tarih Federasyonumuz tarafýndan daha
sonra ilan edilecek" denildi.
(Abdulkadir Söylemez)

Türkiye Büyükler Halter
Þampiyonasý Çorum'da yapýlacak
Elveriþsiz hava koþullarý nedeniyle ertelenen Türkiye Büyükler Ferdi Halter Þampiyonasý'nýn yeni tarihi açýklandý.
Elveriþsiz hava koþullarý nedeniyle ertelenen Türkiye Büyükler Ferdi Halter Þampiyonasý'nýn yeni tarihi açýklandý.

Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapýlan açýklamaya göre, olumsuz hava koþullarý nedeniyle ertelenen þampiyona, 26 Þubat tarihlerinde Çorum Tevfik Kýþ Spor Salonu'nda düzenlenecek.
(Haber Merkezi)

TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta
mücadele eden Çorum FK,
hafta sonu Turgutluspor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna
baþladý.
Geçtiðimiz hafta sonu Ergene Velimeþe Spor'a kendi
evinde maðlup olan Çorum
FK'dan Çarþamba günü oynanacak Sakaryaspor maçý
olumsuz hava koþullarý nedeniyle ertelendi. Böylece Çorum
FK, hafta sonu Turgutluspor'u
konuk edecek. Kýrmýzý-Siyahlýlar, 30 Ocak Pazar günü oynanacak maçýn hazýrlýklarýna dün
yaptýðý antrenmanla baþladý.
Teknik Direktör Ergün Penbe
yönetiminde Çorum Þehir
Stadyumu'nda yapýlan antrenman ýsýnma ile baþladý. Daha
sonra 3'e 5' ortada top kapma
ve pas çalýþmasýyla devam etti. Antrenman, yarý sahada çift
kale maç ile sona erdi.
Antrenmana sakatlýklarý nedeniyle Emre Öztürk, Umut
Kaya, Mehmet Gürkan Öztürk,
Atakan Akkaynak katýlmadý.
Futbolcularýn tedavilerinin devam ettiði öðrenildi.
Çorum FK, bu maçýn hazýrlýklarýna bugün yapacaðý antrenmanla devam edecek.
(Abdulkadir Söylemez)
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Dünyaca ünlü yýldýz, Çorlu ile

ÇORUM'U KARIÞTIRDI

Dünyaca ünlü sanatçý Inna

Romanya'dan Türkiye'ye
gelmek için yola çýkan dünyaca ünlü þarkýcý ve söz yazarý
Inna'nýn uçaðý, Ýstanbul'u felç
eden kar fýrtýnasý nedeniyle
Çorlu'ya inmek zorunda kaldý.
Sosyal medya hesabýndan
paylaþým yapan Inna, Çorlu yerine yanlýþlýkla Çorum'u etiketledi.
Yeni þarkýsý Up'ýn promosyon çalýþmalarý kapsamýnda
Romanya'dan Türkiye'ye gelmek için yola çýkan dünyaca
ünlü þarkýcý ve söz yazarý Inna'nýn uçaðý, Ýstanbul'u felç

eden kar fýrtýnasý nedeniyle
Çorlu'ya inmek zorunda kaldý.
Yollarýn kapanmasý nedeniyle
Çorlu'da kalan ünlü þarkýcý Inna, kar engeli yüzünden korku
dolu anlar yaþadý.
ÇORLU'DA ÝNMEK
ZORUNDA KALDI
Ýstanbul'da çeþitli TV ve
radyo programlarýna katýlmasý
beklenen Inna'nýn programý
kar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Hava þartlarý nedeniyle
Çorlu inmek zorunda kalan Inna, Instagram hesabýnda pay-

laþtýðý fotoðrafýnda "Bu fotoðrafta Ýstanbul'da olduðumu
göstermeliydim. Ama olmadý.
Türkiye'de bir yerde güvendeyim. Fakat yorgunum" dedi.
Inna'nýn sosyal medyada
"Çorlu" yerine "Çorum" yazmasý dikkatlerden kaçmadý.
"REKLAMIN ÝYÝSÝ KÖTÜSÜ
OLMAZ" YORUMU
Öte yandan paylaþýmý gören Çorumlular, INNA'nýn paylaþýmýný alýntýlayarak "Reklamýn iyisi kötüsü olmaz" yorumunu yaptý. (Haber Merkezi)

Aþgýn, Cengiz Topel ve
Bahabey'de esnafý gezdi
Hasta adamýn yardýmýna

jandarma koþtu
Çorum'da rahatsýzlanan 82
yaþýndaki bir vatandaþýn yardýmýna kurtarma ekipleri yetiþti.
Osmancýk'a baðlý Fýndýcak
köyünde yaþayan 82 yaþýndaki
bir vatandaþ, sabah saatlerinde
rahatsýzlandý.
Kar yaðýþý nedeniyle köy yolu
trafiðe kapanýnca yaþlý adam
hastaneye gidemedi. Vatandaþýn

imdadýna Jandarma ekipleri yetiþti. Ýhbar üzerine köye ulaþan
Osmancýk Ýlçe Jandarma ekipleri, hasta adamý evinden alarak
devriye aracý ile Osmancýk'a
ulaþtýrdý. Burada bekleyen ambulansa teslim edilen yaþlý adam,
ilk müdahalenin ardýndan Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý.
(Haber Merkezi)

Çorum Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.
Her hafta esnafý
ziyaret etmeye özen
gösteren Çorum Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn
son duraðý Cengiz Topel ve Bahabey Caddeleri oldu. Caddde
faaliyet gösteren esnaf dükkanlarýný gezen Baþkan Aþgýn,
esnafý dinledi, sorunlarý yerinde tespit etti.
Baþkan Aþgýn, ziyaretlerle ilgili "Cengiz Topel ve Bahabey
Caddelerimizde faaliyet gösteren gönlü
güzel yüzü güleç esnafýmýza hayýrlý iþler
bol bereketli kazançlar diledik" dedi.
(Mehmet Halim Coþkun)

Millet Bahçesi'ndeki gölet dondu

Kumanyasýný can
dostlarýyla paylaþtý
Çorum'da görev yapan Jandarma personeli, göreve giderken yolda rastladýklarý köpeklere,
araçlarýnda bulunan kumanyayý
verdi.
Kurtarma ekipleri, göreve giderken yolda rastladýklarý köpek-

lerin yanýnda durarak zorlu kýþ
þartlarýnda yiyecek bulmakta zorlanan sevimli dostlarýmýzla kumanyalarýný paylaþtý.
Jandarmanýn bu davranýþý,
soðuk kýþ günlerinde yürekleri
ýsýttý.
(Haber Merkezi)

Çorum'da bulunan Millet Bahçesi'ndeki göletin yüzeyi buzla kaplandý.
Kartpostallýk görüntülerin ortaya çýktýðý
millet bahçesi havadan görüntülendi.
Çorum'da son günlerde etkili olan
kar yaðýþý yerini dondurucu soðuklara

býraktý. Hava sýcaklýðýnýn sýfýrýn altýna
12 dereceye kadar düþtüðü kentte bulunan süs havuzlarýnýn yaný sýra, Millet
Bahçesi'ndeki 24 bin metrekarelik gölet
de buz tuttu.
Beyaz örtüyle kaplanan millet bah-

çesinde kartpostallýk manzaralar oluþtu.
Eþsiz bir görünüme kavuþan millet bahçesindeki manzara görenleri kendisine
hayran býraktý. Mest eden görüntülerin
ortaya çýktýðý Millet Bahçesi drone ile
görüntülendi.
(ÝHA)

Belediyenin ses yarýþmasýna baþvurular devam ediyor
Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ve
Kent Konseyi iþbirliði ile düzenlenecek "Þarký ve Türkülerle Anadolu"
ses yarýþmasýna baþvurular devam
ediyor. Son baþvuru tarihi 4 Þubat
2022 Cuma.
Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ve
Kent Konseyi iþbirliði ile düzenleyecekleri ses yarýþmasýnýn öneminden
bahseden Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, "özellikle geleneksel kültürümüzün önemli yapý
taþlarýndan olan türkülerimizi gelecek nesillere aktarmak için bu tür

yarýþmalarý önemsiyoruz" dedi.
Baþkan Yardýmcýsý Candan,
"Baþvurular Üniversite ve Lise öðrencilerimize açýktýr. En fazla 1 dakika 30 saniyelik söyledikleri türküyü
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hattýna gönderecekler. Ad ve Soyadlarýný belirtmeleri halinde jüri tarafýndan yapýlacak deðerlendirme
neticesinde pandemi kurallarýna uygun bir final müsabakasý düzenleyeceðiz" diye konuþtu. Candan, "Final müsabakasý sonrasýnda Üniversite ve Lise kategorisinde Birinciye
1000 TL, Ýkinciye 750 TL, Üçüncüye
500 TL ve Mansiyon ödülü ise 250
TL olacak. Yarýþmaya katýlmak isteyen gençlerimiz için son baþvuru
tarihi 4 Þubat 2022 Cuma finale kalan isimlerin ilaný ise 14 Þubat 2022
Pazartesi" dedi.
(Haber Merkezi)

