AK Parti
Milletvekili
Ceylan
iddialý
konuþtu:

BOÐULAN HASTAYI

TELEFONDA

KURTARDI!
Osmancýk'ta meydana
gelen olayda geçtiðimiz
günlerde bir vatandaþýn
boðazýna yiyecek takýldý.
Nefes alamayan adamý
gören vatandaþlar hemen
112 Acil Çaðrý Merkezi'ni
aradý. 8’DE

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

2023'TE CUMHURBAÞKANIMIZ

TEKRAR SEÇiLECEK
AK Parti'den seçim mesajý geldi. Partililerle bir araya gelen AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, 2023 yýlýnda milletin sandýkta muhalefete cevap vereceðini ifade etti. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý baþkanlýðýnda düzenlenen
toplantýya baþkan yardýmcýlarý ve tüm ilçe baþkanlarý katýldý. Toplantýda konuþan
Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, tüm teþkilatlar olarak Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan'ýn önderliðinde Türkiye'nin dört bir yanýna olduðu gibi Çorum'a
da hizmet için gece-gündüz çalýþmalarý sürdürdüklerini ifade etti. 4’TE

Ahmet Sami Ceylan

Küçcük, Iðdýr ile anlaþtý
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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Çorum FK'nýn deneyimli orta saha oyuncusu
Hasan Küçcük, 3. Lig ekiplerinden Iðdýr FK ile
anlaþtý. Kulübün sahibi Fatih Özcan'ýn baþkanlýktan, Mustafa Þeker'in de ikinci baþkanlýktan
istifa etmesinin ardýndan futbolcular birer birer
kulüpten ayrýlmaya baþladý. Çorum FK'dan
ayrýlan son futbolcu ise bu sezon takýma katýlan
Hasan Küçcük oldu. Deneyimli orta saha oyuncusunun Iðdýr FK ile 1,5 yýllýk sözleþme imzaladýðý, önümüzdeki günlerde transfer haberinin
paylaþýlacaðý öðrenildi. (Abdulkadir Söylemez)

EKiPLER HARIL HARIL
ÇALIÞIYOR
Odunu biten kadýna
zabýta yardým etti
Çorum Belediyesine ulaþarak yakacaðý kalmadýðýný ve alacak durumda olmadýðýný belirten yaþlý kaHABERÝ
dýna Çorum Belediyesi
ÝZLEMEK
odun yardýmýnda bulundu.
ÝÇÝN KODU Zabýta ekipleri odunlarý kýOKUTUN
racak kimsesi olmayan
Derya teyzenin odunlarýný kýrdý. 8’DE

Hafta sonu baþlayan kar
yaðýþý halen devam ediyor.
Kentin yüksek kesimlerinde
metrelerce yüksekliðe
ulaþan kar, hem þehirde
hem de kýrsal alanda
hayatý olumsuz etkiliyor.
Çorum Valiliðine baðlý
Emniyet Müdürlüðü,
Jandarma Komutanlýðý ve
AFAD'a baðlý kurtarma
ekipleri, vatandaþlarýn
maðdur olmamasý için
canla, baþla çalýþýyor. 3’TE
Türk Kýzýlay Çorum Kan Baðýþý
Merkezi Müdürü Dr. Senem Çavuþ,
"2022 yýlý için ülke genelinde 3 milyon
ünite, Çorum'da ise 17 bin 500 ünite
kana ihtiyaç var" dedi.

KAN STOÐU
ALARM VERiYOR!
Türk Kýzýlayý Çorum Kan
Baðýþý Merkezi Müdürü Dr.
Senem Çavuþ, pandemi
sebebiyle uzun bir süredir kan baðýþlarýnda azalma yaþandýðýna dikkat çekerek,
olumsuz hava þartlarý ve kýþ mevsimiyle
birlikte bu azalmanýn
daha da arttýðýna iþaret
etti. Kan stoklarýnýn azaldýðýný belirten Dr. Senem
Çavuþ, Kan ihtiyacý pandemi dinlemiyor. Kýþ mevsimi
dinlemiyor. Tüm vatandaþlarýmýzý kan ihtiyacýnýn karþýlanmasý noktasýnda Kýzýlay merkezlerine gelerek
baðýþta bulunmaya davet
ediyoruz" dedi.
5’TE

Kavuncu'dan
belediyeye övgü
Sosyal medya hesabýndan bir açýklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili
Erol Kavuncu, "Çorum Belediyemiz
gece gündüz demeden hiç bir hemþehrimizin maðdur olmamasý için kar
temizleme ve yol tuzlama çalýþmalarýna 50 araç, 240 personelle tüm mahalle, ana cadde ve sokaklarýmýzda aralýksýz devam ediyorlar" dedi. 4’TE

Mecitözü'ne baðlý bir köyde yapýlan düðünde hafta sonu
yaðan kar nedeniyle ilginç görüntüler ortaya çýktý.

Kar yaðýnca
traktör, gelin
arabasý oldu

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Mecitözü ilçesine baðlý
Kargý köyünde yaþayan
Murat Arslan ve Melike
Arslan, hafta sonu köyde yaptýklarý düðünle
dünya evine girdi. Gelin
ve damat, konvoy oluþturmak için çözümü traktörü gelin arabasý kullanmakta buldu.
8’DE

HÜKÜMETTEN ÝSTÝHDAM
HAMLESÝ
4’TE

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Abdulkadir Þahiner

Sungurlu Belediye Baþkaný Þahiner:

Zorunlu olmadýkça
dýþarý çýkmayýn
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir
Þahiner, sosyal medya hesabý üzerinden yaptýðý açýklamada vatandaþlarý,
buzlanma, don,çatý uçmasý,aðaç veya
direklerin devrilmesi, soba ve baca gazý kaynaklý zehirlenmelere karþý uyarýrken, zorunlu olmadýkça dýþarýya çýkýlmamasý önerisinde bulundu. 2’DE

ARALIK'TA ARAÇ
SAYISI ARTTI
Çorum Milletvekili Tufan Köse, TBMM'de sordu.

‘Benzin ve motorinden
ÖTV kaldýrýlacak mý?'

Türkiye'de 2021 yýlýnda bir önceki yýla göre trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý yüzde 11 artarak
1 milyon 153 bin 165 adede yükselirken, trafikten kaydý silinen taþýt sayýsý yüzde 11,2 azalarak 42 bin 924 adet oldu. TÜÝK verilerine göre
Çorum'da trafiðe kayýtlý araç sayýsý Aralýk ayý
sonu itibarýyla 181 bin 58 oldu. 2’DE

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Tufan
Köse, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) bir önerge vererek, "Esnafýmýza ve çiftçimize destek için, benzin
ve motorin fiyatlarý düþene kadar ÖTV'nin kaldýrýlmasýna
yönelik bir çalýþmanýz olacak mýdýr?" dedi. 4’TE

'316 SAÐLIK ÇALIÞANI ÞÝDDET
KURBANI OLDU'
2’DE

EN ÇOK TALEP SOSYAL YARDIM
VE ÝÞ ÝÇÝN GELÝYOR 3’TE

ÖDEME SÜRELERÝ 31 OCAK'A
UZATILDI
2’DE

2
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ARALIK'TA ARAÇ
SAYISI ARTTI
Ahmet Saatcý

'316 saðlýk çalýþaný
þiddet kurbaný oldu'
Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, "Yýl boyunca 190 þiddet olayý
yaþandýðýný, 364 saldýrganýn gerçekleþtirdiði olaylarda, 316 saðlýk çalýþaný þiddet
kurbaný olmuþtur" dedi.
Yýllardan beri saðlýk çalýþanlarýnýn en
önemli sorunlarý arasýnda yer alan þiddettin, pandemi süreciyle birlikte yüksek öncelikli mesleki risk seviyesine týrmandýðýný
belirten Saatcý, "Branþý veya görevi ne
olursa olsun saðlýk çalýþanlarýnýn tamamý
mesleki yaþamlarýný þiddetle burun buruna
geçirmektedir. Her gün yeni bir þiddet haberi gündem olmaktadýr. Yýllardan beri saðlýk çalýþanlarýnýn en önemli sorunlarý arasýnda yer alan þiddet, pandemi süreciyle
birlikte yüksek öncelikli mesleki risk seviyesine týrmanmýþ bulunmaktadýr" ifadelerini
kullandý.
2021 Yýlý Saðlýkta Þiddet Raporu'nun
verilerini paylaþan Saatcý, "Yýlýn son ayý
olan Aralýk'ta þiddet olaylarýnýn tavan yaptýðýný hatýrlattý. Aralýk ayýnda 31 þiddet olayý
yaþanmýþtýr. 57 saldýrganýn neden olduðu
olaylarda 50 saðlýk çalýþaný maðdur olmuþtur. Aralýk ayý verileriyle birlikte 2021 yýlý boyunca 190 þiddet olayýnýn vuku bulmuþtur.
364 saldýrganýn gerçekleþtirdiði olaylarda
316 saðlýk çalýþanýnýn þiddet kurbaný olmuþtur. Yýl boyunca yaþanan 190 þiddet
vakasýnýn 143'üne hasta ve hasta yakýnlarý neden oldu. Yani saðlýkta þiddet olaylarýnýn yüzde 75'inin baþ faillerini hasta ve
hasta yakýnlarý oluþturmaktadýr. Hep söylediðimiz gibi bu trajik durum, nitelikli saðlýk
hizmetini sekteye uðratmakta, hasta - çalýþan iliþkisine ve güven ortamýna darbe vurmaktadýr. Bunlara ek olarak, 13 þiddet olayýnda idareci pozisyonundaki kimseler yer
alýrken, 34 olaya magandalarýn imza attýðýný görüyoruz. 190 þiddet olayýnýn 162'si
hem sözlü hem fiili, 22'si sözlü, 5'i mobbing, 1'i ise taciz þeklinde cereyan etmiþtir.
Yýl boyunca yaþanan olaylarda þiddetin adresinin çoðu zaman hastaneler, özellikle de
acil servisler olduðunu görüyoruz. 12 ay
boyunca vuku bulan 190 þiddet olayýnýn
146'sý buralarda yaþandý. Öte yandan 13
olay aile saðlýðý merkezlerinde, 31 olay ise
saha çalýþmalarý esnasýnda meydana geldi. Sahada meydana gelen olaylarýn maðdurlarýnýn çoðunlukla 112 çalýþanlarý olduðunu belirtmek isterim. En çok þiddete maruz kalanlar ise hasta ve hasta yakýnlarý ile
en çok muhatap olanlar yani doktor ve
hemþireler. 2021 yýlýnda 92 doktor ve 59
hemþire þiddet olaylarýnýn maðduru oldu.
Maðdurlarýn; 50 güvenlik görevlisi ve 46
112 çalýþaný ve 69 da diðer saðlýk çalýþaný
þeklinde sýralandýðýný görüyoruz. Geçtiðimiz yýl 124 saldýrgan hakkýnda herhangi bir
iþlem yapýlmazken, 135 saldýrgan gözaltýna alýnýp serbest býrakýldý. Sadece 41 saldýrgan tutuklanýrken, 3 saldýrgana ise para
cezasý verildi. Geri kalanlar hakkýnda da
adli soruþturma baþlatýlmýþtýr. Bu tablo,
yargýnýn, saðlýkta þiddet uygulayanlara oldukça müsamahakar yaklaþtýðýný apaçýk
bir þekilde ortaya koymaktadýr" diye konuþtu.
(Haber Merkezi)

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)
verilerine göre Çorum'da trafiðe kayýtlý araç sayýsý Aralýk ayý sonu itibarýyla 181 bin 58 oldu.
Türkiye'de 2021 yýlýnda bir önceki yýla göre trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý yüzde 11 artarak 1 milyon
153 bin 165 adede yükselirken, trafikten kaydý silinen taþýt sayýsý yüzde 11,2 azalarak 42 bin 924 adet oldu. Böylece 2021 yýlýnda trafikteki

toplam taþýt sayýsýnda 1 milyon 110
bin 241 adet artýþ gerçekleþti.
2021 Aralýk ayýnda 65 bin 562
adet taþýtýn trafiðe kaydý yapýldý.
Aralýk ayýnda trafiðe kaydý yapýlan
taþýtlarýn yüzde 45,1'ini otomobil,
yüzde 21,4'ünü motosiklet, yüzde
17,8'ini kamyonet, yüzde 10,7'sini
traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlý

taþýtlar oluþturdu.
Trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý
bir önceki aya göre yüzde 26,1
azaldý. 2021 Aralýk ayýnda trafiðe
kaydý yapýlan taþýt sayýsý bir önceki
aya göre özel amaçlý taþýtlarda yüzde 63,2 artarken otomobilde yüzde
32,6, motosiklette yüzde 26,7, kamyonette yüzde 22,2, otobüste yüzde 17,3, kamyonda yüzde 10,7, minibüste yüzde 6,0 ve traktörde yüz-

de 1,9 azaldý.
Çorum'da trafiðe kayýtlý araç sayýsý 2021 Aralýk ayý sonu itibarýyla
181 bin 58 oldu. Türkiye Ýstatistik
Kurumu Samsun Bölge Müdürlüðü
sorumluluk alanýndaki Tokat'ta trafiðe kayýtlý araç sayýsý 193 bin 173,
Samsun'da trafiðe kayýtlý araç sayýsý 399 bin 127, Amasya'da trafiðe
kayýtlý araç sayýsý ise 126 bin 372
oldu.
(Haber Merkezi)

Hasan Ýlhan mazbatasýný aldý

Çorum Çilingirler, Sobacýlar ve Tenekeciler
Odasý'nýn kongresinde 130 oy alarak yeniden
baþkanlýða seçilen Baþkaný Hasan Ýlhan, seçim
kuruluna giderek mazbatasýný aldý.
ÇESOB Toplantý Salonu'nda yapýlan Çorum
Çilingirler, Sobacýlar ve Tenekeciler Odasý'nýn
baþkanlýk seçiminde Hasan Ýlhan ile Murat
Üründü yarýþmýþtý. Seçim sonucunda Murat
Üründü 93 oyda kalýrken Hasan Ýlhan 130 oy
alarak Çorum Çilingirler, Sobacýlar ve Tenekeciler Odasý baþkanlýk görevine seçildi.
Baþkanlýk görevine seçilen Çorum Çilingirler,
Sobacýlar ve Tenekeciler Odasý Baþkaný Hasan
Ýlhan, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Çorum Ýl Seçim Kurulu baþkanlýðýna giderek, Zabýt Katibi Emrah Çizmelioðlu'ndan hayýrlý, uðurlu olsun dilekleri ile mazbatasýný aldý.
Seçim Kurulu'nda gerçekleþtirilen mazbata

töreninde Çorum Çilingirler, Sobacýlar ve Tenekeciler Odasý Baþkaný Hasan Ýlhan'ý Yönetim ve
Denetim Kurulu üyeleri ile birlikte Çorum Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Lütfi Akdað, Mobilyacýlar Odasý Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Kahveciler
ve Ýnternetçiler Odasý Baþkaný Ahmet Þen,
Ayakkabýcýlar ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný
Cumhur Palabýyýk, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin yalnýz býrakmadý.
Ýl Seçim Kurulu'ndan mazbatasýný alan Ýlhan,

mazbatasýný aldýktan sonra yaptýðý açýklamada,
"Görevi bugün itibariyle devraldýk. Allah'ým görev
yapacaðýmýz zaman içerisinde bizleri mahcup
etmesin. Kazanan ben deðil Odamýz oldu. Hizmet için hep beraber ne gerekiyorsa elimizden
geldiðince çalýþacaðýz Seçimin Çorum Esnaf ve
Sanatkarlarý için hayýrlý olmasýný diliyorum" dedi.
Ýlhan, daha sonra Adliye binasý önünde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte hatýra fotoðrafý çektirdi.
(Haber Merkezi)

Baþkan Þahiner: Zorunlu
olmadýkça dýþarý çýkmayýn
Sungurlu Belediye
Baþkaný Abdulkadir
Þahiner, buzlanma,
don, çatý uçmasý,
aðaç veya direklerin
devrilmesi, soba ve
baca gazý kaynaklý
zehirlenmelere karþý
vatandaþlarý uyarýrken, "Zorunlu olmadýkça dýþarýya çýkýlmamasýný rica ederim" dedi.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabýndan bir açýklama yayýmlayan Sungurlu
Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, "Ýlçemizi etkisi altýna
alan yoðun kar yaðýþý
sebebiyle Sungurlu
Belediyesi olarak yaklaþýk 72 saattir þehir
merkezi ve mahallelerimizde aralýksýz olarak
çalýþmaktayýz.
Kar yaðýþýnýn gün boyu devam edeceðinden dolayý vatandaþlarýmýzýn dikkatli ve
tedbirli olmasýný ister,
özellikle buzlanma,
don,çatý uçmasý,aðaç
veya direklerin devrilmesi, soba ve baca
gazý kaynaklý zehirlenmelere karþý gerekli önlemlerin alýnmasýný ve zorunlu olmadýkça dýþarýya çýkýlmamasýný rica ederim" dedi.
(Haber Merkezi)

Abdulkadir Þahiner

Ödeme süreleri 31 Ocak'a uzatýldý
Hazine ve Maliye Bakaný Nureddin Nebati, olumsuz hava
þartlarý nedeniyle 26 Ocak Çarþamba gününe kadar verilmesi
geren KDV, muhtasar ve prim
hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 31
Ocak'a uzatýldýðýný duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakaný Nu-

Nureddin Nebati

reddin Nebati; KDV, damga vergisi ile muhtasar ve prim hizmet
beyannamelerinin verilme ve
ödeme sürelerinin ay sonuna kadar uzatýldýðýný duyurdu.
31 OCAK PAZARTESÝ
GÜNÜNE KADAR UZATILDI
Nebati, Twitter hesabýndan
yaptýðý açýklamada, "Son günlerdeki olumsuz hava koþullarýndan
dolayý 26 Ocak 2022 Çarþamba
gün bitimine kadar verilmesi gereken Katma Deðer Vergisi,
Damga Vergisi ve Muhtasar ve
Prim Hizmet Beyannamelerinin
verilme ve ödeme sürelerini 31
Ocak gün sonuna kadar uzattýk.
Hayýrlý olmasýný diliyorum." ifadelerini kullandý. (Haber Merkezi)
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EKiPLER HARIL
HARIL ÇALIÞIYOR
Mahsur kalan diyaliz hastasýnýn
yardýmýna jandarma yetiþti
Çorum'un Oðuzlar
ilçesinde kar yaðýþý
nedeniyle yolda mahsur kalan diyaliz hastasýnýn yardýmýna jandarma ekipleri yetiþti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye baðlý Þaphane köyünde yaþayan
bir diyaliz hastasýnýn
içinde bulunduðu araç
Kayýbeli mevki'inde
kara saplandý.
Aracýn zincirlerinin
de kýrýlmasý ile yola devam edemeyen hasta yakýnlarý Ýl Afet ve
Acil Durum Müdürlüðü Koordinasyon Merkezi'nden yardým istedi. Ýhbar üzerine Oðuzlar Ýlçe Jan-

Çorum'da devam eden kar
yaðýþý günlük hayatý olumsuz
etkilemeye devam ediyor.
Yolda kalan araçlarýn,
hastaneye ulaþamayan
vatandaþlarýn yardýmýna
kurtarma ekipleri yetiþiyor.
Hafta sonu baþlayan
kar yaðýþý halen devam
ediyor. Kentin yüksek kesimlerinde metrelerce yükHABERÝ
sekliðe ulaþan kar, hem
ÝZLEMEK
þehirde hem de kýrsal
ÝÇÝN KODU alanda hayatý olumsuz etOKUTUN
kiliyor. Çorum Valiliðine
baðlý Emniyet Müdürlüðü, Jandarma
Komutanlýðý ve AFAD'a baðlý kurtarma
ekipleri, vatandaþlarýn maðdur olmamasý için canla, baþla çalýþýyor.

darma Komutanlýðý ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Jandarma ekipleri mahsur kalan diyaliz hastasýný araçlarýna
alarak hastaneye götürdü. (ÝHA)

YOLDA KALANLARIN YARDIMINA
KOÞUYORLAR
Yolda mahsur kalan vatandaþlarýn
yardýmýna koþan kurtarma ekipleri, 7/24
esasýna göre mesai yapýyor. Dün de
yolda kalan araçlarýn yardýmýna koþan
ekiplerin görüntüleri Çorum Valiliði tarafýndan paylaþýldý. Osmancýk'ta kar yaðýþý nedeniyle yoldan çýkan bir TIR'ýn yardýmýna, merkezde ise yolda kalan servis, kamyon ve araçlarýn yardýmýna kurtarma ekipleri koþtu.
Öte yandan kurtarma ekipleri, yolda
kalan vatandaþlara soðuk havada içlerini ýsýtmak için çay ikram etmeyi de ihmal etmiyor.
HASTALAR HASTANEYE ULAÞTIRILIYOR
Öte yandan kapanan köy yollarý nedeniyle kýrsal alanda mahsur kalan hasta vatandaþlara hem Jandarma hem de
AFAD destek veriyor. Paletli ambulan-

sýn ulaþamadýðý alanlara Jandarma ve
AFAD ekipleri ulaþarak hasta vatandaþlarý ambulansa ulaþtýrýyor.

mutanlýðýndan bir ekip, Kayýbeli mevkiine ulaþarak yolda kalan diyaliz hastasýný hastaneye sevkini gerçekleþtirdi.

DÝYALÝZ HASTASINA
JANDARMA DESTEÐÝ
Yine geçtiðimiz Salý günü yolda
mahsur kalan diyaliz hastasýnýn yardýmýna kurtarma ekipleri yetiþti.
Öðle saatlerinde Oðuzlar Ýlçesi
Aðaççamý-Þaphane Köy yolu üzerinde
bulunan Kayýbeli mevkiinde, bir diyaliz
hastasýný hastaneye götüren aracýn kara saplanarak yolda kaldýðý, aracýn zincirlerinin kýrýlmasý nedeniyle yola devam
edemediði belirtilerek AFAD Koordinasyon Merkezi'nden yardým istendi. Bunun üzerine Oðuzlar Ýlçe Jandarma Ko-

ÝHTÝYAÇ SAHÝPLERÝ
UNUTULMADI
Türk Kýzýlayý ekipleri de kýrsal alanda yiyeceðe ulaþmakta güçlük çeken ihtiyaç sahibi ailelere gýda desteði veriyor.
YEDAÞ, ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ
YAÞANMAMASI ÝÇÝN ÇALIÞIYOR
Hem kýrsal alanda hem de kent merkezinde kar yaðýþý nedeniyle elektrik kesintisi yaþanmamasý için çalýþmalar sürüyor. YEDAÞ ekipleri, elektrik arýzasý
tespit edilen alanlarda zorlu kýþ þartlarýna
raðmen sorunlarý çözüyor. (Çaðrý UZUN)

En çok talep sosyal
yardým ve iþ için geliyor
Çorum Valiliði bünyesinde hizmet veren Açýk Kapý
Þube Müdürlüðü'ne son dört
yýlda 30 bin 330 baþvuru yapýldýðý bildirildi. Baþvurularýn
çoðunu sosyal yardým ve iþ
talepleri oluþturdu.
Çorum Valiliði bünyesinde Ýçiþleri Bakanlýðýnýn talimatýyla kamu hizmetlerinde
kolay eriþimin saðlanmasý,
vatandaþýn baþvurularýnýn
hiçbir boþluða mahal vermeden hýzlý bir þekilde sonuçlandýrýlmasý, kamu hizmetlerinin sunumunda vatandaþ
memnuniyetinin arttýrýlmasý
amacýyla açýlan Açýk Kapý
Þube Müdürlüðü, faaliyetlerini sürdürüyor.
Valilik, Açýk Kapý Þube
Müdürlüðünün 2021 yýlýndaki
çalýþmalarýna iliþkin verileri
paylaþtý. Buna göre 2021 Yýlý içerisinde 2 bin 817'si merkez ilçe olmak üzere toplamda 4 bin 344 baþvuru alan
Þube, 4 bin 344 baþvuruyu
da zamanýnda sonucuna kavuþturup vatandaþlarýn taleplerine hýzlý ve etkili þekilde
cevap verdi.
Geçtiðimiz yýl içerisindeki
baþvurularýn 2 bin 947'si edevlet uygulamasý üzerinden
yapýlýrken, 9.89'u web sitesi
üzerinden, 392'si ise mobil
uygulama üzerinden yapýldý.
EN ÇOK TALEP
SOSYAL YARDIM VE ÝÞ
Açýklamada, "Açýk Kapý
Sistemine, 06/04/2018 tarihinden2021yýlý sonuna kadar

Oto Tamirciler Odasý'nýn
unvaný deðiþti

yaklaþýk 4 yýlda toplamda
30.330 baþvuru yapýlmýþtýr.
Yapýlan baþvurularda sosyal
yardým konusu ile iþ talepleri
öne çýkmaktadýr" denildi.
Açýklamanýn devamýnda
þu ifadelere yer verildi:
"Valiliklere bizzat, web sitesi, mobil uygulama, e-devlet ya da diðer yöntemler ile
yapýlan baþvurularý elektronik sisteme kaydederek ilgili
hizmet birimlerine iletmek,

baþvurularýn öngörülen süre
içerisinde cevaplandýrýlmasýný saðlamak ve süreci sonuçlandýrýlýncaya kadar takip
etmek, Valiliðe bizzat baþvuran vatandaþlarý karþýlamak,
vatandaþýn talep ve beklentilerine hýzlý ve etkin bir þekilde çözüm bulmak, vatandaþýn baþvurusu esnasýnda
her türlü dilek ve taleplerini
dinleyerek baþvurusuna iliþkin sorularý ayrýntýlý olarak

cevaplamak, kamu hizmetlerine Dijital Türkiye üzerinden
baþvuru yapmakta zorluk
yaþayan vatandaþlara danýþmanlýk ve rehberlik etmek, vatandaþýn dijital ortama eriþimini saðlamak, þehit
yakýnlarý, gaziler ile gazi yakýnlarý, altmýþ beþ yaþ üstü
vatandaþlar, hamileler ve
engellilere yönelik danýþma
ve mihmandarlýk hizmetinin
etkin bir þekilde yerine getirilmesini saðlamak Müdürlüðümüzün görevleridir.
Çorum Valiliði Açýk Kapý
Þube Müdürlüðü olarak iþimizin niteliði vatandaþa hizmet odaklý olup, 'Milletin Kapýsý' sloganýyla herkesi kucaklayan bir hizmet anlayýþýyla, sevgiyle, hoþgörüyle
vatandaþýn isteklerine cevap
verebilmek, problemlerine
çözüm ortaðý olabilmek için
çalýþýyoruz."
(Haber Merkezi)

Makamýný açtý, vatandaþý dinledi
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Halk Günü toplantýlarý kapsamýnda makamýnda vatandaþlarý
dinledi. Çorum Valiliði, vatandaþlarýn sorunlarýna çözüm bulmak, halkla yakýn iletiþimde kalmak amacýyla her hafta Halk Günü toplantýlarý
düzenliyor. Bu hafta Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin katýlýmýyla Vali makamýnda düzenlenen
toplantýda vatandaþlar anlattý, Mustafa Çiftçi din-

ledi. Valilikten yapýlan açýklamada, "Valimiz
Mustafa Çiftçi, makamýnda vatandaþlarýmýzla
tek tek görüþüp sorun ve talepleri konusunda
yardýmcý olmaya devam ediyor" denildi.
Vali Çiftçi'ye Vali Yardýmcýsý Murat Çaðrý Erdinç, Aile ve Sosyal Hizmetler Ýl Müdürü Yahya
Çoban, Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ömer Sobacý da
eþlik etti.
(Çaðrý UZUN)

Çorum Oto Tamirciler Esnaf
Odasý'nýn unvanýnda deðiþikliðe
gidildi.
Konu hakkýnda açýklamada
bulunan Oda Baþkaný Necmettin
Uzun, 8 Ocak tarihinde yapýlan
Olaðan Genel Kurul'da unvan deðiþikliðinin gündeme getirildiðini
ve oda üyelerinin unvan deðiþikliði için Oda Yönetimine yetki verdiðini hatýrlattý.
Oda olarak 3 yýldýr bu konunun üzerinde çok çalýþtýklarýný ve
Ticaret Bakanlýðý'na baðlý Esnaf,
Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüðü'ne müracaatta bulunduklarýný ifade eden Necmettin
Uzun, Genel Müdürlüðün Olaðan
Genel Kurul'un ardýndan aldýklarý
yetkiyle birlikte unvan deðiþikliðini
onayladýðýný, Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odasý'nýn isminin bundan sonra Çorum Oto Tamirciler,
Makine Yedek Parça Satýcýlarý,
Tornacýlar Esnaf ve Sanatkarlar
Odasý unvanýyla faaliyetine kaldýðý yerden devam edeceðini kaydetti.
Çorum Oto Tamirciler, Makine
Yedek Parça Satýcýlarý, Tornacýlar

Necmettin Uzun

Esnaf ve Sanatkarlar Odasý olarak oda üyelerine hizmet vermekten onur duyacaklarýný vurgulayan Uzun, 8 yýldýr yürüttüðü Oda
Baþkanlýðý görevine yeni dönemde de ilk günkü heyecan ve þevkle devam edeceðini ifade etti.
Bugüne kadar kendisine inanan ve güvenen tüm oda üyelerini bundan sonrada baþarýyla temsil etmeye çalýþacaðýný ve her zaman odanýn ve oda üyelerinin
menfaatini gözeteceðini belirten
Necmettin Uzun, unvan deðiþikliðinin tüm oda üyelerine hayýrlý ve
uðurlu olmasýný temenni etti.
Uzun ayrýca, unvan deðiþikliði
konusunda emeði geçen baþta
Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan ile Birlik Baþkaný Recep
Gür'e de teþekkür etmeyi ihmal
etmedi.
(Haber Merkezi)
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Hükümetten
istihdam
hamlesi
Ýstihdamý artýrmak için teþvik düðmesine basan hükümet, son 6 aydýr iþsiz olanlarý istihdam eden þirketlere destek verecek. Bu kapsamda bin 25 lira ile 7 bin 693
arasýnda deðiþen sosyal güvenlik primi iþveren payý devlet tarafýndan karþýlanacak.
Ýþte istihdamý artýrmak için verilecek teþviðin detaylarý.
Hükümet uzun süreli iþsizliðe son vermek için primde teþvik musluðunu sonuna
kadar açtý. Bu yýlýn sonuna kadar iþsiz
olanlarý istihdam eden özel sektör iþverenlerin prime esas kazanç üst sýnýrýna kadarki sosyal güvenlik primi iþveren payýný devlet karþýlayacak. Bu kapsamda bin 25 lira
ile 7 bin 693 lira arasýnda deðiþen sosyal
güvenlik primi iþveren payý devlet tarafýndan karþýlanacak. Özel sektör iþverenleri
son 6 aydýr iþsiz olanlar için bu destekten
yararlanacak.
ÝÞSÝZLÝK ÖDENEÐÝ
ALANLARA DA ÖNCELÝK
Hükümet, kadýn, genç ve engelliler gibi
dezavantajlý gruplarýn istihdamýnýn artýrýlmasý, stratejik yatýrýmlarýn özendirilmesi,
bölgesel geliþmiþlik farklýlýklarýnýn azaltýlmasý amacýyla iþverenlere sigorta prim
teþviki, destek ve indirimlerinden yararlanma imkâný saðlanýyor.ÝÞKUR aracýlýðý ile
bu yýl verilen 4 prim teþvikinin ayrýntýlarý
þöyle:
ASGARÝ ÜCRETTEN HESAPLANAN
PRÝMÝN TAMAMI KARÞILANACAK
Sabah'ta yer alan habere göre, iþsizlik
ödeneði alanlarý iþe alan iþletmeler de prim
teþvikinden yararlanacak. Ýþsizlik ödeneði
alanlarýn iþe alýndýðý tarihten önceki son 6
aylýk dönemde bildirilen ortalama sigortalý
sayýsýna ek olarak iþe alýnýrsa kalan iþsizlik ödeneði süresince asgari ücretten hesaplanan priminin (yüzde 1'lik kýsmý hariç)
tamamý (1676 lira) karþýlanacak.
Ýþverene destek saðlanan süre kiþinin
baþlangýçta iþsizlik ödeneði için belirlenen
toplam hak sahipliði süresinden düþülecek. Ýþverenlerce; aylýk prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesi ve primlerin
yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekiyor.
(Haber Merkezi)

AK Parti Milletvekili Ceylan iddialý konuþtu

'2023’TE CUMHURBAÞKANIMIZ

TEKRAR SEÇiLECEK'
AK Parti'den seçim mesajý geldi. Partililerle bir araya gelen AK Parti Çorum Milletvekili
Ahmet Sami Ceylan, 2023 yýlýnda milletin sandýkta muhalefete cevap vereceðini ifade etti.
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý baþkanlýðýnda düzenlenen toplantýya baþkan yardýmcýlarý ve tüm ilçe baþkanlarý katýldý. Ülke gündeminde yer alan konular baþta olmak üzere parti
içerisindeki çalýþmalarýn da deðerlendirildiði toplantýda konuþan Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, tüm
teþkilatlar olarak Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
Erdoðan'ýn önderliðinde Türkiye'nin dört bir yanýna olduðu gibi Çorum'a da hizmet için gece-gündüz çalýþmalarý sürdürdüklerini ifade etti.
"SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEÐÝZ"
Son günlerde Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
Erdoðan'ý hedef alan davranýþlara ve söylemlere
de tepki gösteren Ýl Baþkaný Ahlatcý, halkýn oylarýyla seçilmiþ cumhurbaþkanýna hakaretin ayný
zamanda halka da hakaret olduðunu dile getirdi.
Cumhurbaþkaný'na televizyondan hakaret eden
gazeteci Sedef Kabaþ'ýn hareketinin, milletin
gönlünde de yargý önünde de mahkum edileceðini söyleyen Ahlatcý, "Çirkin üslubuyla Sayýn
Cumhurbaþkanýmýzý ve Cumhurbaþkanlýðý makamýný hedef alan bu köhne zihniyetle hukuk ve
siyaset önünde sonuna kadar mücadele edeceðiz" açýklamasýnda bulundu.
Ak Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise,
ilçe baþkanlarý ile böyle bir toplantýda bir ara-

da olmadan duyduðu memnuniyeti dile getirdi.
"BUNLARA KARÞI HER DAÝM
UYANIK OLMAMIZ LAZIM"
AK Parti'nin 20 yýldýr ülkeyi yöneten, her geçen gün büyüyen, güçlenen siyasi bir irade olduðunu belirten Milletvekili Ceylan, "Tüm dünyanýn
konuþtuðu, gýpta ile baktýðý güçlü bir liderimiz
var. Liderimiz Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep
Tayyip Erdoðan önderliðinde bizler Türkiye'yi
dünyanýn en geliþmiþ ülkelerinden biri haline getirmek için mücadele ederken, içerde ve dýþarda
þer odaklarý rahat durmuyor. Her gün yeni bir
hamlelerle önümüzü kesmeye çalýþýyorlar. Bizi
yýpratmak için çaba gösteriyorlar. Bunlara karþý
her daim uyanýk olmamýz lazým" diye konuþtu.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a hedef alan ve hakaret içeren sözlerde bulunan gazeteci Sedef Kabaþ'a da sert tepki gösteren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yalan ve algý uzmanlarýndan biri olan hadsiz kadýnýn yaptýðýnýn
basýn özgürlüðü olamayacaðýný, olsa olsa hukuk
tanýmazlýk olacaðýný kaydetti. Cumhurbaþkaný
Erdoðan'a yapýlan hakaretten dolayý Sedef Kabaþ'ý kýnadýðýný ifade eden Ceylan, "Cumhurbaþkanýmýz her daim milletin gönlündedir. Ancak siz
bu aþaðýlýk sözlerle hem milletimizin gönlünde

Ahmet Sami Ceylan

hem de yargý önünde hesap verecek ve mahkum olacaksýnýz. Milletimizin Sayýn Cumhurbaþkanýmýza olan sevgisi ve desteði, kin ve nefretinizi daha da artýrmýþ görünüyor. Her zaman olduðu gibi bu hadsizlere yine cevabýný aziz milletimiz 2023 seçimlerine verecektir" diye konuþtu.
2023'TE DE MÝLLETÝMÝZÝN DESTEÐÝYLE
CUMHURBAÞKANIMIZ YÝNE SEÇÝLECEK
AK Parti'yi ve Cumhur Ýttifakýný hedef alan bir
takým çabalarýn da önünün arkasýnýn kesilmediðini anlatan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, "Bir takým muhalefet aðzýyla hareket eden bazý çevreler
2023 öncesinde partimizi ve Cumhur ittifakýný milletin gözünde yýpratmaya çalýþýyorlar. Þunu iyi bilin ki AK Parti hala her bölgede açýk ara birinci
partidir. Ýnanýyorum ki 2023'te de milletimizin desteðiyle Cumhurbaþkanýmýz yine seçilecek, Cumhur Ýttifaký da mecliste güçlü bir þekilde temsil edilecektir" þeklinde konuþtu. Ceylan, ilçe baþkanlarýna da yapýlan hizmetleri bölgelerinde halka iyi
anlatmalarý tavsiyesinde bulundu. (Haber Merkezi)

Çorum Milletvekili Tufan Köse, TBMM'de sordu.

‘Benzin ve motorinden
ÖTV kaldýrýlacak mý?'
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Tufan Köse, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) bir önerge vererek, "Esnafýmýza
ve çiftçimize destek için, benzin ve motorin fiyatlarý düþene kadar ÖTV'nin kaldýrýlmasýna
yönelik bir çalýþmanýz olacak mýdýr?" dedi.
"FATURASINI BÝLE ÖDEYEMEYEN
5 MÝLYON HANENÝN OLDUÐU BÝR
ÜLKE DURUMUNA GELDÝK"
TBMM Baþkanlýðýna Hazine ve Maliye Bakaný Nureddin Nebati'nin cevaplamasý için yazýlý bir soru önergesi veren CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, önergesinde, "Pandemi
süreciyle beraber iþ yerleri kapanan, iflas eden
ve borçlarýný ödeyemeyen esnafýmýz neredeyse her saat baþý gelen zamlarýn dayanýlamayacak yükü altýnda kalmýþtýr. Yaþanan ekonomik krizle beraber,
korkunç bir pahalýlýk, dizginlenemeyen elektrik, doðalgaz ve akaryakýt fiyatlarýndaki artýþ,
tüm vatandaþlarýmýzý zorlamaktadýr.
Hükümetin yanlýþ
ekonomi politikalarý
sebebiyle ise, yoksulluk içinde yaþayan enerji faturasýný
bile ödeyemeyen 5
milyon hanenin olduðu bir ülke duruNureddin Nebati
muna geldik" dedi.

"ÖTV'NÝN
KALDIRILMASINA
YÖNELÝK BÝR
ÇALIÞMANIZ
OLACAK MIDIR?"
Esnafýn özellikle benzin ve motorinden Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
alýnmamasýný talep
ettiðini belirten Köse, "Özellikle esnaf
ve küçük ölçekli iþletmeler, pandeminin yarattýðý krizin
yanýnda, þimdi de
Tufan Köse
elektrik, doðalgaz
ve akaryakýta gelen zamlarla darbe almaktadýr.
Akaryakýt fiyatlarý döviz kurlarýndaki artýþla tarihin en yüksek seviyesine ulaþtý. Esnafýmýz artan maliyetlerin altýnda ezilmektedir. Bu nedenle esnafýmýzýn, çiftçimizin beklentisi bu süreç
bitene kadar benzin ve motorinden ÖTV alýnmamasýný talep etmektedirler" þeklinde konuþtu. Köse, soru önergesinin devamýnda þu ifadelere yer verildi:
Pandemiyle beraber iþ yerleri kapanan, iflas eden esnafýmýz, artan maliyetler sebebiyle
üretemeyen çiftçimiz, her saat baþý elektrik,
doðalgaz ve akaryakýt fiyatlarýna gelen zamlar
sebebiyle tek baþýna býrakýlmýþtýr. Esnafýmýza
ve çiftçimize destek için, benzin ve motorin fiyatlarý düþene kadar ÖTV'nin kaldýrýlmasýna
yönelik bir çalýþmanýz olacak mýdýr?"
(Mehmet Halim Coþkun)

Erol Kavuncu

Kavuncu'dan belediyeye övgü
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, 50
araç ve 240 personel ile karla mücadele çalýþmasý yürüten Çorum Belediyesini övdü.
Sosyal medya hesabýndan bir açýklama yapan AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, "Çorum
Belediyemiz gece gündüz demeden hiç bir hemþehrimizin maðdur olmamasý için kar temizleme
ve yol tuzlama çalýþmalarýna 50 araç, 240 per-

sonelle tüm mahalle, ana cadde ve sokaklarýmýzda aralýksýz devam ediyorlar. 'Memleket iþi,
gönül iþi' anlayýþý ile mesai mefhumu gözetmeden fedakârca görev yapan tüm ekiplerimize,
belediye çalýþanlarýmýza kolaylýklar diliyorum.
Baþarýlý ve özverili çalýþmalarýndan dolayý Baþkanýmýzý ve personelini tebrik ve teþekkür ediyorum" dedi.
(Çaðrý UZUN)

Engin Erenler

'Baþkanýn hizmet aþkýný Emek ve
Bahabey caddelerinde göremedik'
Türkiye Deðiþim Partisi Ýl Baþkaný Engin
Erenler, Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn "hizmet aþkýný" Emek Caddesi ve Bahabey Caddesi'nde göremediklerini ifade etti.
Karla mücadelede alýnamayan hizmetle ilgili
çok kendisine çok sayýda telefon geldiðini bunun
üzerine Baþkanýn kalemini arayarak durumu
ilettiðini, Bahabey Caddesi'ndeki kaldýrýmlardan
yayalarýn zor yürüdüðünü anlattýðýný kaydeden
Erenler, ara sokaklardaki durumdan söz dahi etmediðini belirtti. Erenler, özel kalemin ekip yolla-

yacaðýný söylemesine raðmen 40 araç ve 200
personelden hiçbirinin gelmediðini ifade etti.
Buzda kayýp düþen vatandaþýn vebalinin Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a ait olduðunu ifade eden TDP Ýl Baþkaný Engin Erenler,
"Halen kar yaðmýyor. Çýkalým Bahabey, Emek,
Fatih Caddesi kaldýrýmlarýný beraber yürüyelim.
Telefon numaram sizde var ve sürekli açýk yazdýðým yerlerde sorun yok kaldýrýmlar da ter temiz
ise an itibari ile basýn huzurunda özür dilemesini de bilirim" dedi.
(Haber Merkezi)
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Türk Kýzýlay Çorum Kan Baðýþý
Merkezi Müdürü Dr. Senem Çavuþ,
"2022 yýlý için ülke genelinde 3 milyon
ünite, Çorum'da ise 17 bin 500 ünite
kana ihtiyaç var" dedi.

KAN STOÐU
ALARM VERiYOR!
Hava sýcaklýklarýnýn düþüþüyle birlikte Kýzýlay’ýn da kan stoðu erimeye
baþladý. Kýzýlay yetkilileri, hem pandemi hem de kýþ þartlarý nedeniyle
Çorum’daki kan ihtiyacýnýn her geçen gün daha da yükseldiðini belirtiyor.
Yetkililer, vatandaþlara kan baðýþý yapma çaðrýsýnda bulundu.

Çorum'da korona virüs salgýný ve
kýþ mevsimi ile birlikte Kýzýlay'ýn kan
stoku kýrmýzý alarm vermeye baþladý.
Türk Kýzýlay Çorum Kan Baðýþý
Merkezi Müdürü Dr. Senem Çavuþ,
pandemi sebebiyle uzun bir süredir
kan baðýþlarýnda azalma yaþandýðýna
dikkat çekerek, olumsuz hava þartlarý
ve kýþ mevsimiyle birlikte bu azalmanýn daha da arttýðýna iþaret etti. Kan
stoklarý azaldýðý için hastanelerin kan
ihtiyacýný karþýlayacak durumda olmadýklarýnýn altýný çizen Dr. Senem Çavuþ, tüm vatandaþlarý kan baðýþý yapmaya davet etti. Kan ihtiyacýnýn ertelenemediðini vurgulayan Çavuþ, "Kýþ

mevsimi nedeniyle olumsuz hava koþullarý var. Ancak kan ihtiyacý ertelenemiyor. Kan ihtiyacý pandemi dinlemiyor. Kýþ mevsimi dinlemiyor. Kan alma birimimiz 10.00-19.00 saatleri arasýnda haftanýn her günü hizmet veriyor. Ekiplerimiz kan alýmlarý farklý noktalarda çalýþmalarýna devam ediyor.
Tüm vatandaþlarýmýzý kan ihtiyacýnýn
karþýlanmasý noktasýnda Kýzýlay merkezlerine gelerek baðýþta bulunmaya
davet ediyoruz" dedi.
"KAN STOKU NOKTASINDA
ÜLKE GENELÝNDE
SIKINTI VAR"
Kan stoku noktasýnda ülke genelinde sýkýntý olduðunu belirten Çavuþ,
"2022 yýlý için ülke
genelinde 3 milyon
ünite, Çorum'da ise
17 bin 500 ünite kana ihtiyaç var. Günlük 60-70 ünite kan
baðýþý olursa hastanelerimizin kan ihtiyacýný karþýlayabiliriz. Kan baðýþýnýn
az olmasý domino
etkisi oluþturuyor.
Kan
alamazsak
hastanelere
kan
gönderemiyoruz.
Hastaneler hasta
yakýnlarýna kan baðýþýna yönlendiriyor. Amacýmýz bu-

nu tamamen ortadan kaldýrmak. 2005
yýlýnda 'Güvenli Kan Temini Programý'ndan sonra devletimiz "Hasta yakýnlarý kan aramak zorunda kalmasýn.
Kan ihtiyacýný Türk Kýzýlay'ý karþýlasýn.
Güvenli olmayan ortamý kaldýrmaya
çalýþýrken kan baðýþlarý azalýnca gelen hasta yakýnlarýna bunu söylemek
zorunda kalýyor hastaneler. Kan baðýþý askerlik görevi gibi vatandaþlýk görevi" dedi.
"ÝHTÝYAÇ ARTARAK
DEVAM EDÝYOR"
Kan ihtiyacýnýn artarak devam ettiðini anlatan Çavuþ, "Ýnsanlar kýþ aylarýnda kan verdiðimizde üþürüm diye
korkuya kapýlmasýn. Hiçbir etkisi yok.
Kýþ ayýnda kan mý verilir diye de düþünmesinler. Ýhtiyaç artarak devam
ediyor. Her kan grubuna ihtiyacýmýz
var. Bazen kan baðýþçýlarýmýz A grubu
pozitif benim kaným. Herkeste var. O
yüzden baðýþa gerek yok diyor. Ne kadar çok kiþi de kan grubu varsa o kadar kiþide hasta var. Bu ihtiyaç kademeli olarak artýyor. Kan alma birimimiz, kan alma ekipleri 7 gün 24 saat
hizmet veriyor. Kimse kan aramak zorunda kalmasýn" þeklinde konuþtu.
"HASTA YAKINLARININ HABERÝ
OLMADAN BU ÝHTÝYAÇ DOÐAL
OLARAK KARÞILANMALI"
"Hasta yakýnlarýnýn haberi olmadan bu ihtiyaç doðal olarak karþýlanmalý" diyen Çavuþ, "Ülkemizde kan
artýk þu hale gelmeli. Serum takýlýrken
hastaya hiçbir hasta yakýnýna görevli-

ler git serumu bul gel demiyor. Hasta
yakýnýný haberi olmadan bu ihtiyaç doðal olarak karþýlanmalý. Kan baðýþý
sadece Türk Kýzýlay'ýnda olduðu için
baðýþçýlarýmýzý davet ediyoruz. Kan
ertelenemeyen sürekli ihtiyaçtýr. Kan

stoklarýnýn belli bir seviyenin altýna
düþmemesi gerekiyor. Maalesef biz
bu stoklarýn altýna inmeye baþladýk.
Bu ihtiyacý el ele vererek gidermeyi
umut ediyoruz tüm baðýþçýlarý davet
ediyoruz" ifadelerini kullandý.
(ÝHA)

'Milli savaþ uçaðý,
cari açýðý düþürecek'
TUSAÞ Genel Müdürü Temel Kotil, baþta Milli Muharip Uçak Projesi'nin ihtiyaçlarýný karþýlamak olmak üzere çeþitli projeler
için kurduklarý yeni tesislerin ihracat yoluyla
ülke ekonomisine katký saðlayacaðýný bildirdi.ürk Havacýlýk ve Uzay Sanayii AÞ (TUSAÞ) Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAÞ'ýn
son dönemde hayata geçirdiði Milli Muharip
Uçak Mühendislik Merkezi, Kompozit Üretim Binasý, Uzay Sistemleri Mühendislik
Merkezi, Fabrika Seviyesi Komponent Bakým Onarým Kontrol Merkezi gibi yatýrýmlara iliþkin deðerlendirmede bulundu.
Bu yatýrýmlarýn ana felsefesinin Milli Muharip Uçak Projesi'ne dayandýðýný vurgulayan Kotil, bir uçaðýn milli muharip, milli savaþ uçaðý olabilmesi için tümüyle yerli ve
milli olmasý gerektiðini söyledi.
Kotil, "Dýþarýdan malzeme geldi, gelmedi veya iniþ takýmlarý gelmedi, motoru gelmedi gibi þeyler olmaz. Zaten o 'milli muharip' olmuyor, lisans altýnda üretim oluyor.
Onun için Milli Muharip Uçaðýn her þeyini
yerli yapmak zorundayýz." dedi. Þirket olarak ülkede teknolojik yatýrým yapýp bunun
çýktýsý olarak da Milli Muharip Uçaðý, Hürjet
gibi projeleri ortaya koymak için çalýþtýklarýný vurgulayan Kotil, þunlarý kaydetti:
"Büyük bir þey yapýyorsanýz, yerli ve
milli olmasý gerekiyor. Yerli ve milli olan pahalý olur. Biz yöneticilerin görevi de bunu
uluslararasý pazarda iþe dönüþtürmek.
Uluslararasý pazarda zaten TUSAÞ'ýn kendi iþleri var. Tek baþýmýza 500 milyon dolar,
büyük ortaðý olduðumuz TEI'yi de konsolide ederseniz aþaðý yukarý 800 milyon dolarlýk ihracat yapýyoruz. Sað tarafa bir sýfýr
getirmek zor ama niyet niyettir. Bir taraftan
cari açýðý düþürecek yatýrýmlar yapýyoruz
ama asýl odaðýmýz Milli Muharip Uçak, Hürjet, Hürkuþ, Atak Helikopteri, 21 kiþilik Genel Maksat Helikopteri, Gökbey Helikopteri,
ÝHA'larýmýz ki baþkalarý da gelecek, Small
GEO uydumuz yapýlýyor þu anda, Türksat
6A bitmek üzere, gözetleme uydusu yapýyoruz. Yatýrýmýn yanýnda daha önemlisi
genç mühendisler. Burada 5 yýlým doldu. 8
bin kiþi iþe almak nasip oldu. Çalýþan sayýmýz 5 bin 200'lerden 13 bine yaklaþtý. 20
binde gözümüz var. Mühendis sayýmýz
1200'den 5 bine yaklaþtý. 10 binde gözümüz var. Asýl büyük aset insan. Bu insanlar
yapacaklar ama ilk önce Milli Muharip
Uçak."
(Haber Merkezi)

Çorum'daki üst düzey bürokratlar ve siyasetçiler, kanser hastalarý ve yakýnlarýyla bir araya geldi.

'Bakýþýný deðiþtir,
hayata gülümse'
Çorum'daki üst düzey bürokratlar ve siyasetçiler, "Bakýþýný deðiþtir, hayata gülümse" projesi
kapsamýnda Çorum Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði üyeleriyle kahvaltýda bir araya geldi.
Millet Bahçesi Belediye Sosyal Tesislerinde
düzenlenen programa, Vali Yardýmcýsý Tamer
Orhan, Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Ýl
Baþkan Vekili Murat Günay, Merkez Ýlçe Baþkaný Erhan Akar, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Yýlmaz Peker, Ýl Sivil Toplumla Ýliþkiler Müdürü Mustafa
Bayrak, Çorum Kanser Hastalýklarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Hülya Karabýyýk ile dernek üyeleri katýldý.
"HER DERDÝMÝZE KOÞAN
VEKÝLÝMÝZE MÝNNETTARIZ"
Hastalara ve hasta yakýnlarýna moral amaçlý
düzenlenen programda ilk olarak dernek baþkaný Hülya Karabýyýk, programa katýlýmlarýndan
dolayý protokol üyelerine teþekkür etti. Hep birlikte güzel günler yaþamayý
ümit ettiklerini anlatan Hülya
Karabýyýk, dernek olarak yaptýklarý faaliyetlerde en büyük
destekçilerinden birinin de Milletvekili Ahmet Sami Ceylan olduðunu söyledi. Karabýyýk,
"Sayýn vekilimiz der derdimize
koþuyor. Talep ettiðimiz her ihtiyacýn giderilmesi için çaba
sarfediyor. Sayýn vekilimize
minnettarýz, her daim kendisine
dua ediyoruz" dedi.
"HER ZAMAN
YANINIZDAYIZ"
AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Erhan Akar ise projenin ha-

yatý geçirilmesinde emeði geçenleri tebrik etti.
AK Parti iktidarý döneminde Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn önderliðinde saðlýk alanýnda çok büyük atýlýmlar yapýldýðýný dile getiren
Erhan Akar, Çorum'un da Milletvekili Ahmet Sami Ceylan öncülüðünde hak ettiði saðlýk yatýrýmlarýný aldýðýný vurguladý. Akar, özellikle de Çorum
ölçeðindeki hiçbir ilde bulunmayan yapýmý devam eden Onkoloji Taný ve Tedavi Merkezi'nin
kanser hastalarýnýn Çorum'da tedavi görmeleri
bakamýndan çok önemli olduðunu kaydetti. Kanser hastalarýna þifalar dileyen Akar, tüm teþkilatlar olarak 7/24 her zaman yanlarýnda olduklarýný
bilmelerini istedi.
Ýl Baþkan Vekili Murat Günay ise, Ýl Baþkaný
Yusuf Ahlatcý'nýn baþka bir programda olmasý
nedeniyle davete katýlamadýðýný belirterek, selamýný iletti. Günay, Çorum Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'nin faaliyetlerini yakýndan takip ettiklerini söyleyerek, yapýlan
faaliyetleri de takdire þayan olarak nitelendirdi.

ONKOLOJÝ TEÞEKKÜRÜ
Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn da Çorum Belediyesi olarak baþta Çorum Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði olmak üzere benzeri dernek ve kuruluþlara desteðe her zaman hazýr olduklarýný, saðlýk alanýnda
Çorum'un elde ettiði kazanýmlardan bahsetti.
Özellikle de Onkoloji Taný ve Tedavi Merkezi'nin
Çorum'a kazandýrýlmasýnýn çok önemli olduðunu
ifade eden Aþgýn, özellikle de Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan'ýn gayretlerine bizzat þahit olduðunu belirterek, kendisine tüm Çorumlular adýna
teþekkür etti.
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da dernek
baþkaný Hülya Karabýyýk'ýn çalýþmalarýndan övgüyle söz ederken, kanser hastalarý ve yakýnlarýna yardýmcý olmanýn asli görevlerinden biri olduðunu vurguladý.
Ýl Sivil Toplumla Ýliþkiler Müdürü Mustafa Bayrak'ýn da göreve baþladýðý günden itibaren baþarýlý çalýþmalara imza attýðýný dile getiren Milletvekili Ceylan, Ýl Müdürü Bayrak'ý
çalýþmalarýndan dolayý tebrik
ederken, Bayrak'ýn dernekler
konusundaki çalýþmalarýnýn
Türkiye'ye örnek olduðunu
anlattý. Ceylan, yapýlan projelerin hayata geçirilmesi noktasýnda baþta Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan olmak üzere Ýçiþleri Bakaný Süleyman Soylu ve emeði geçenlere de teþekkür etti.
Ceylan ve beraberindeki
protokol üyeleri daha sonra
da kanserle mücadele eden
minik hastalara oyuncak hediye ederek, moral verdi.
(Haber Merkezi)

6

27 OCAK 2022 PERÞEMBE

Müftülük ve TDV'den yardým kampanyasý
BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

06:20
07:48
12:58
15:34
17:58
19:20

TARiHTE BUGÜN
1923- Ýzmir'e gelen Mustafa Kemal Paþa,
Karþýyaka'da trenden inerek, Ege gezisine baþladýðý gün (14 Ocak) ölen annesinin kabrini ziyaret etti.
1934- Ýpek Film Stüdyosu senaryo yarýþmasý
açtý.
1937- Cenevre'de Milletler Cemiyeti toplantýsýnda Hatay'ýn baðýmsýzlýðý kabul edildi.
1940- Milli Koruma Kanunu Resmi Gazete'de
yayýnlandý.
1943- Varlýk Vergisini ödemeyen mükellefler,
borçlarýný "bedenen çalýþarak ödemeleri" için
çalýþma kamplarýna gönderildi. Tümü Ýstanbullu
gayrimüslimlerden oluþan 32 kiþilik ilk kafile Aþkale'ye doðru yola çýktý.
1947- Öðretim kurumlarý dýþýnda din eðitimine izin verildi.
1954- Köy enstitüleri ile ilk öðretmen okullarýný "ilk öðretmen okullarý" adý altýnda birleþtiren
yasa Meclis'te kabul edildi. Böylece Köy enstitüleri kapatýldý.
1954- Millet Partisi kapatýldý; din esasýna dayanan ve amacýný gizleyen bir parti olduðu iddia
edildi, yöneticileri de birer gün hapis ve 250'þer
kuruþ para cezasýna çarptýrýldý.
1965- Ord. Prof. Ali Fuat Baþgil'in 5 yýl hapsi
istendi. Ali Fuat Baþgil Ýsviçre'de Fransýzca olarak 27 Mayýs Askeri Ýhtilali adlý bir kitap yayýnlamýþtý.
1967- Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öðrencileri yeni yönetmelik hükümlerini
protesto için boykota baþladýlar.
1969- Ýstanbul Aksaray'daki Küçük Opera Tiyatrosu tamamen yandý.
1969- Teksif Sendikasý'na baðlý 5 fabrikada
daha grev baþladý. 7915 iþçi iþi býraktý.
1971- Türkiye Ýþçi Partisi Amasya Ýl Baþkaný
Þerafettin Atalay öldürüldü.
1972- Süleyman Demirel, "Rejimi deðiþtirme
gayreti siyasi suç deðildir" dedi.
1973- Türkiye'nin Los Angeles Baþkonsolosu
Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadýr Demir Ermeni terör örgütü ASALA tarafýndan öldürüldü.
1980- Beyoðlu'ndaki tarihi Markiz Pastanesi
kapandý. Markiz, 23 Aralýk 2003'te yeniden açýldý.
1984- Ankara Cumhuriyet Savcý Yardýmcýsý
Doðan Öz'ü öldürmekten sanýk Ýbrahim Çiftçi
hakkýndaki ölüm cezasý kararý yargýtayca bozuldu. Altý yýldýr tutuklu bulunan Ýbrahim Çiftçi tahliye edildi.
1988- Server Tanilli'nin Nasýl Bir Demokrasi
istiyoruz adlý kitabý toplatýldý.
1994- Ýçiþleri Bakaný Nahit Menteþe Ýstanbul
Kumkapý Polis Karakolu'nda gözaltýna alýnan
Vakkas Dost isimli vatandaþýn polis memuru
Nurettin Öztürk tarafýndan dövülerek öldürüldüðünü açýkladý.
1994- Özgür Gündem gazetesinin Ankara
temsilciliðinde patlama oldu. Gazetenin Ankara
Haber Merkezi'ne de molotof kokteyli atýldý.
1995- Eylül 1994'ten beri Paris'te cezaevinde
bulunan Dev-Sol lideri Dursun Karataþ 1995'te
serbest býrakýldý. Dursun Karataþ sahte kimlikle
Fransa'ya giriþ yaparken tutuklanmýþtý.
1996- Bodrum açýklarýndaki Kardak kayalýklarýna Yunan ve Türk gazetecilerin ayrý ayrý bayrak dikmeleri Türkiye ile Yunanistan arasýnda
gerilim yarattý.
1996- Çocuk Haklarý Sözleþmesi Türkiye tarafýndan çekince koyularak kabul edildi.
2000- Kamuoyunda, Ýkinci Manisa davasý
olarak bilinen 10'u tutuklu 14 sanýðýn yargýlandýðý ve Yargýtay tarafýndan iki kez usulden bozulan davada, sanýklar, 2 yýl 6 ay ile 15 yýl arasýnda deðiþen hapis cezalarýna çarptýrýldý.
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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

Çorum Ýl Müftülüðü ve TDV
Çorum Þubesi, son günlerde yaþanan olumsuz hava þartlarý
üzerine Türkiye sýnýrýnýn hemen
yanýnda çadýrlarda yaþayan ihtiyaç sahipleri için yardým kampanyasý baþlattý.
Müftülükten yapýlan açýklamada, "Son günlerde basýn yayýn organlarý ve sosyal medya
vasýtasýyla Türkiye sýnýrýnýn hemen yaný baþýnda yaþanan ve
insanýn içini parçalayan son derece olumsuz þartlarda yaþamak
zorunda kalýnan bu insanlýk dramý üzerine 04.02.2022 tarihine
kadar devam edecek bir yardým
kampanyasý baþlatýldý" dedi.

Açýklamanýn devamýnda þu
ifadelere yer verildi:
"Söz konusu kampanyaya
sadece nakdi yardýmlarýn kabul
edildiði, bir erzak kolisi bedeli veya bir çuval un bedelinin 250 TL
olarak belirlendiðinin altý çizildi.
Kampanyaya katýlýp ihtiyaç
sahiplerine yardýmlarýný ulaþtýrmak isteyenler 04.02.2022 tarihi-

ne kadar TDV Çorum Þubesine
ait
TR46002100000000
9209600002 numaralý hesaba
baðýþta bulanabileceklerdir."
Ýl Müftüsü Muharrem Biçer
ise bu kampanyanýn zamanlama
olarak olumsuz hava þartlarýnýn
hüküm sürdüðü bu günlerde isabetli olduðunu söyledi.
(Haber Merkezi)

Muharrem Biçer

Selami Koçyiðit güven tazeledi
Ýskilip Marangozlar Odasý'nýn
genel kurulu gerçekleþtirildi. Genel kurulda yapýlan seçimlerde
mevcut baþkan Selami Koçyiðit,
yeniden baþkanlýða seçildi.
Ýskilip'teki bir düðün salonunda yapýlan genel kurula, Ýskilip
Belediye Baþkanvekili Hatun Çürük, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar
odasý Baþkaný Recep Gür, Çorum Bakkallar ve Tuhafiyeciler
Esnaf Odasý Baþkaný Özkan Þanal, Çorum Fýrýncýlar odasý Baþkaný Seyit Aslan, Çorum Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Çorum Taksiciler ve Minibüsçüler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli ,32 Bolu Taþýyýcýlar
Kooperatifi Baþkaný Hasan Eker
, Çorum Berberler ve Kuaförler
Odasý Baþkaný Aþkýn Çaðlayan,
Ýskilip Esnaf Odasý Baþkaný Ýsmet Uslu , Ýskilip Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý Baþkaný Abdurrahman Uysal ile oda üyeleri
katýldý.
Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan genel kurulda divan oluþturuldu . Ardýndan yönetim ve denetim kurulu faaliyet
raporu okundu. Yönetim kurulu

Selami Koçyiðit

ve denetim kurulunun ayrý ayrý
ibrasý ile gündem maddelerinin
görüþülmesinin ardýndan seçime
geçildi.
Seçimde odaya kayýtlý 108
üyeden 58 oyu alan Selami Koçyiðit tekrar yeniden seçildi.
Seçimin ardýndan salondakilere hitaben konuþma yapan Ýskilip Marangozlar Odasý Baþka-

ný Selami Koçyiðit, "Oy kullanmaya gelen tüm üyelerimize teþekkür ediyorum. Hepinizden Allah razý olsun. Seçim bitti, unuttuk. Þimdi hep beraber hizmet
etmeye devam edeceðiz. Hayýrlý
olsun" dedi.
Program sonunda gelen tüm
misafirlere Ýskilip dolmasý ikram
edildi.
(Haber Merkezi)

Memur emeklisi ek zammýný
bugün almaya baþlýyor
Memur ve emeklilere yüzde
2.5 ek zam kararý verilmiþ ve
böylece yüzde 27.9 olan Ocak
zammý, yüzde 30.95'e çýkmýþtý.
Ancak yasanýn gecikmesi nedeniyle ek zam maaþlara yansýtýlamamýþtý. Milyonlarca emekli ek
zam farkýný bugün almaya baþlayacak.
Memur emeklileri her ayýn 1'i
ile 5'i arasýnda maaþ alýyor. Bu
ay enflasyon verileri beklendiðinden, maaþlar ek zamsýz olarak
yatýrýldý.
Yüzde 30.95 zamla oluþan
farký, memur emeklileri 27
Ocak'ta alacak. Emekli Sandýðý
kapsamýnda emekli, malul, dul
veya yetim aylýðý alan 2 milyon
386 bin kiþi, aylýklarýnda oluþan
fark tutarlarýný bu tarihte hesaplarýnda görecek.
3 AYLIK ALAN DA VAR
Çalýþma Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre; aylýklarýný

her ay alanlara Ocak ayý olmak
üzere 1 aylýk tutarýnda, 3'er aylýklar halinde alanlardan KasýmAralýk-Ocak döneminde aylýk
alanlara 1 aylýk tutarýnda, AralýkOcak-Þubat döneminde aylýk
alanlara 2 aylýk tutarýnda, OcakÞubat-Mart döneminde aylýk
alanlara 3 aylýk tutarýnda aylýk
farký tahakkuk ettirildi. Toplam 3
milyar 648 milyon lira fark ödemesi yapýlacak.
EN AZ 4.289 TL MAAÞ
Yüzde 30.95'lik Ocak zammý
en düþük memur emeklisi maaþýný 3 bin 275 lira 90 kuruþtan 4
bin 289 lira 79 kuruþa yükseltti.
En düþük maaþta bin 13 lira 89
kuruþluk artýþ yaþandý.
Buna göre 1 aylýk zam farký
alacak emekliye en az bin 13 lira
89 kuruþ zam farký yatýrýlacak. 3
aylýk zam fark alacak emekliye
ise en az 3 bin 41 lira 67 kuruþ
ödeme yapýlacak.

2 ÇOCUKLUYA 770 TL
Zam, memurlarýn maaþlarýnýn yaný sýra aile yardýmlarýna da
yansýdý. Çalýþmayan eþ için ödenen yardým 535,16 liraya, çocuk
yardýmý da 0-6 yaþ arasý için
117,72, 6 yaþ üstü için 58,86 liraya çýktý. Buna göre eþi çalýþmayan, 0-6 yaþ arasý 2 çocuðu olan
memurun aile yardýmý 770,60 liraya çýktý.
KÝME, NE KADAR
FARK VAR?
Memurlar bu ayýn 15'inde
yüzde 27.9 zamlý ödemelerini almýþtý. 2.5 puanlýk artýþla oluþan
zam farklarýnýn hesaplanmalarýný müteakiben ödeneceði duyuruldu. Memur emeklileri ise enflasyon verileri beklendiði için bu
ayýn baþýnda maaþlarýný hiç zam
yansýtýlmadan almýþtý. Bu nedenle emeklilere, yüzde 30.95
artýþ ile oluþan zam farkýnýn ödemesi yapýlacak. (Haber Merkezi)

ARGAN YAÐI
Argan yaðý, son zamanlarýn çok konuþulan,
merak edilen kozmetik ve saðlýk ürünüdür. Argan yaðýnýn fazlaca araþtýrýlmasý, merak edilmesi ve popüler bir
özellik kazanmasý sebebiyle biz de
sizler için argan yaðýný sitemizde yayýnlayýp sorularýnýzý cevaplamak istedik. Umarýz argan yaðý hakkýnda merak ettiklerinizi yazýmýz sayesinde öðrenmiþ olursunuz. Argan yaðý çok özel
bir yað çeþidi olmasý, saðlýk sektöründe, kozmetik ve cilt bakýmý sektöründe
çokça kullanýlmasý sebebiyle oldukça
popüler bir yaðdýr. Özellikle Faslý kadýnlar yýllardýr bu þifalý yaðý kullanýrlar.
Argan yaðýnýn vücut için birçok faydasý olmasý, týpta da kullanýlmasýný beraberinde getirmiþtir. Týrnaklarýn kýrýlmasýný önleyen, hücreleri yenileyen, þiþlikleri indiren bir ürün olan argan yaðý
ayný zamanda yaþlanmayý da geciktiricidir. Cilt bakýmý saðlayan argan yaðý
kýsa sürede bayanlarýn dikkatini çekerek yüksek oranda kullanýlmaya baþlanmýþtýr.
ARGAN YAÐI FAYDALARI
NELERDÝR?
Bu þifalý yað yüksek oranda E vitamini içerir. Tüm cilt tipleri için kullanýlabilen argan yaðý, özellikle kýrýþýklýklarý
önlemesi, yaþlanmayý geciktirmesi ve
cilde tazelik kazandýrmasý gibi faydalarý sayesinde hanýmlarýn gözdesidir.
Özellikle Sýký görünümlü bir cilde sahip olmak her bayanýn istediði bir þeydir. Güzel görünümlü, kýrýþýksýz, yýllar
geçse de doðal güzelliðe sahip olmayý
kim istemez ki? Argan yaðý sayesinde
cildiniz uzun yýllar yaþlanmadan genç
bir görünüme sahip olabilir. Argan yaðý cildi nemlendiren, cilt kuruluðunu gideren, ciltteki tahriþleri en aza indiren
doðal bir yaðdýr. Sadece cilt bakýmý
deðil ayný zamanda saç bakýmý da
saðlayan argan yaðý, saçlarý besleyerek saçlarda kýrýk oluþumunu önler.
Siz de saçlarýnýzýn güneþ gibi parlamasýný, herkesin dikkatini çekmesini istiyorsanýz mutlaka
argan yaðý
kullanmalýsýnýz. Argan
yaðýnýn faydalarýndan
biri ise, sivilceleri tedavi
ederek akne
oluþumunu
engellemesidir. Cildinizdeki sivilcelerden artýk yakýnmayýn. Çünkü bu þifalý yað sayesinde sivilcelerden kurtulabilirsiniz. Dudak çatlaklarýna iyi gelir.
Ciltte oluþan diðer çatlaklarýn da geçmesine yardým eder. Selülitlerden hiçbir kadýn hoþlanmaz. Özellikle kilo aldýktan yada doðum yaptýktan sonra
selülitler çýkar. Bu þifalý yað ile selülitlere masaj yapýlabilir ve selülitlerden
kurtulunabilir. Siyah noktalardan kurtulmaya yardým eder. Birçok genç kýz
yüzündeki siyah noktalar için farklý
yöntemler dener. Argan yaðý ile siyah
noktalardan kurtulmak ve temiz bir cilde kavuþmak mümkündür.
Ayrýca yaz aylarýnda argan yaðý
kullanmanýzý özellikle tavsiye ediyoruz. Argan yaðýnýn faydalarý sayesinde
güneþin zararlý ýþýnlarýndan korunacak
ve bu zararlý ýþýnlarýn cildinize etki etmesini engellemiþ olacaksýnýz. Ve hamile bayanlar ile bacaklarýnda çatlaklarý, çatlak oluþumu görülen bayanlarýn tercihi de argan yaðýdýr. Bu yaðý
kullanarak hamilelik sonrasý çatlaklarýnýzdan kurtulacak, bacaklarýnýzýn eski
görünümüne kavuþmasýný saðlayacaksýnýz. Çatlaklarýnýzdan þikayet etmeyin, argan yaðý kullanarak önleminizi alýn ve bacaklarýnýzýn güzel görünümünün keyfini çýkarýn.
El, yüz, bacak bakýmý kýsacasý tüm
cilt bakýmýnýz için argan yaðýný kullanmanýz mümkündür. Ayrýca týrnaklarýnýz ve saçlarýnýzýn da yenilenmesi ve
muhteþem bir görüntü kazanmasý için
de tercih edebilirsiniz. Argan yaðý artýk
sabun þeklinde de hizmetinize sunulmuþ durumdadýr. Argan sabunu da
tüm cilt tiplerinde rahatça kullanabilirsiniz. Yüzünüzü gün boyu yoran makyajýnýzdan sonra argan sabunu ile yüzünüzü yýkamanýz cildinizi ferahlatacak, size rahatlýk saðlayacaktýr. Tamamen doðal yollarla elde edilmiþ olmasý
sebebiyle argan sabununu týpký argan
yaðý gibi tüm vücudunuzda korkmadan kullanabilir, bu ferahlýðý sizde yaþayabilirsiniz.
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TURGUTLU'YA
BiLENiYORUZ
TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta
mücadele eden Çorum FK,
hafta sonu Turgutluspor ile
oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna devam ediyor.
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 an-

trenmanla devam etti. Teknik
Direktör Ergün Penbe yönetiminde Kubatlar Halý Sahada
yapýlan antrenman ýsýnma ile
baþladý. Daha sonra 3 takýma
bölünüp çift kale maç yapýldý.
Antrenmana sakatlýklarý
nedeniyle Emre Öztürk,
Umut Kaya, Mehmet Gürkan
Öztürk, Atakan Akkaynak,
Hasan Küçcük katýlmadý.
Futbolcularýn tedavilerinin
devam ettiði öðrenildi.
Çorum FK, bu maçýn hazýrlýklarýna bugün yapacaðý
antrenmanla devam edecek.
(Abdulkadir Söylemez)

BAL'da ikinci
devre müsabakalarý
bir hafta ertelendi
Türkiye Futbol Federasyonu, 29-30
Ocak 2022 tarihinde oynanacak olan Bölgesel Amatör Lig Ýkinci Devre birinci hafta
müsabakalarý, 5-6 Þubat 2022 tarihlerinde
oynanacaðýný açýkladý.
TFF2den yapýlan açýklamada, "29-30
Ocak 2022 tarihinde oynanacak olan
2021-2022 Futbol Sezonu Bölgesel Amatör Lig 2. Devre 1. Hafta Müsabakalarý, tüm
yurt genelinde yaþanan yoðun kýþ þartlarýndan dolayý, lig fikstürünün tamamý 1 hafta kaydýrýlarak 5-6 Þubat 2022 tarihlerinde
oynanacaktýr. Ayrýca, 23 Ocak 2022 tarihinde 1. Haftasý oynanan BAL 5. Bölge 1.
Grup müsabakalarý, 2. Haftasýndan baþlayarak diðer tüm gruplarda olduðu gibi fikstür tarihleri kaydýrýlarak oynanmaya devam
edecektir" denildi. (Abdulkadir Söylemez)

Afyon salonda çalýþtý
Afjet Afyonspor, hafta sonu oynayacaðý
Ankaraspor maçýnýn hazýrlýklarýna olumsuz
hava koþullarý nedeniyle fitness salonunda
yaptý. 2'inci Lig Kýrmýzý Grup'ta 30 Ocak
Pazar günü deplasmanda oynayacaðý Ankaraspor maçýnýn hazýrlýklarýna fitness salonunda yaptýðý antrenmanla baþladý. Mor
beyazlý ekip 3 ayrý grup halinde fitness salonunda antrenman yaptý.
Futbolcular ýsýnma, denge ve koordinasyon çalýþmalarýnýn ardýndan kuvvet idmaný yaptý.
(Abdulkadir Söylemez)

NAZIM GÜLAY: PAZAR GÜNÜ ÇOK
ZORLU BiR MAÇ OYNAYACAÐIZ
TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup 23.
hafta maçýnda Pazar günü deplasmanda Çorum FK ile karþýlaþacak olan Turgutluspor'da Teknik Direktör Nazým Gülay, maç
öncesi açýklamalarda bulundu.
"Pazar günü çok zorlu bir maç
oynayacaðýz" diye sözlerine baþ-

layan Turgutluspor Teknik Direktörü Nazým Gülay, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldýðý karar
sonrasý hafta içi mesaisinde karþýlaþacaðýmýz Sarýyer maçýnýn
ileri bir tarihe ertelenmesi tüm
programýmýzý deðiþtirdi. Bu bizim
için takýmýmýza geç katýlan oyun-

cularýn hazýrlanmasý için bir
avantaj oldu. Diðer taraftan ise
Bayburt maçýnýn ardýndan deplasmana gitmemiz ise dezavantaj
oldu. Pazar günü sezon baþý büyük bütçelerle þampiyonluða kurulan, her mevkide özellikli oyuncularý olan hedefli bir takýmla zor

bir maç bizi bekliyor. Tek hedefimiz puan veya puanlar Çorum'dan mutlu dönmek. Oyuncularýmýz her maça, her hafta final
maçý gözüyle ve sorumluluðu ile
hazýrlanýyor. Hafta sonuna en iyi
þekilde hazýrlanýp, Turgutlu'ya iyi
bir skorla döneceðiz." dedi. (ÝHA)

Sakaryaspor kar altýnda çalýþtý
2'inci Lig Kýrmýzý
Grup'ta
geçtiðimiz
hafta Sarýyer'e maðlup olan Sakaryaspor,
hafta sonu oynayacaðý Bodrumspor maçý
hazýrlýklarýna Atatürk
Stadyumu'nda yaptýðý
çalýþmayla sürdürdü.
Ercümend Coþkundere yönetiminde
gerçekleþtirilen antrenman düz koþu ile
baþlarken, daha sonra ýsýnma hareketleri,
5'e 2 top kapma ve
dar alanda çift kale
maç ile devam etti.
(Abdulkadir Söylemez)

Turgutluspor’dan Ahmet Çalýk anýsýna turnuva
Manisa'nýn Turgutlu ilçesinde, Turgutluspor Akademi
ve Turgutlu Belediyesi iþbirliðiyle geçtiðimiz haftalarda
elim bir trafik kazasýnda hayatýný kaybeden Konyaspor-

lu Ahmet Çalýk anýsýna futbol
turnuvasý düzenlendi.
Turgutlu Belediyesi ve
Turgutluspor Akademi iþbirliðiyle geçtiðimiz günlerde
elim bir trafik kazasýnda ha-

yatýný kaybeden Ahmet Çalýk
anýsýna düzenlenen turnuvanýn açýlýþýna Turgutlu Belediye Baþkaný Çetin Akýn, Turgutluspor Kulüp Baþkaný Ahmet Daþkan, kulüp yönetici-

leri, Turgutluspor Teknik Direktörü Nazým Gülay ve turnuvaya iþtirak eden kulüp
temsilcileri katýldý.
Turgutlu Belediye Baþkaný Çetin Akýn'ýn vuruþu ile
baþlayan turnuvanýn açýlýþ
maçýnýn 6'ncý dakikasýnda
karþýlaþma durdurularak Ahmet Çalýk için 1 dakikalýk
saygý duruþunda bulunuldu.
Karþýlaþma öncesinde Turgutlu Belediye Baþkaný Çetin
Akýn ve Kulüp Baþkaný Ahmet Daþkan, tüm sporculara
baþarýlar diledi. Baþkan Daþkan, "Bu anlamlý turnuvaya
katýlan tüm takýmlarýmýza teþekkür ediyor, Ahmet Çalýk'a
Allah'tan rahmet diliyoruz.
Mekaný cennet olsun" dedi.
(ÝHA)

Ankaraspor halý sahada
Ýkinci Lig Kýrmýzý Grupta mücadele eden Ankaraspor 22'inci
haftada oynayacaðý Afjet Afyonspor maçýnýn hazýrlýklarýný halý sahada çalýþarak devam ettirdi.
Ankaraspor, Teknik Direktör Ýlker Püren nezaretinde 1 saat çalýþtý. Isýnmaya yönelik koordinasyon çalýþmasýyla baþlayan günün
tek antrenmanýna 5'e 2 top kapma oyunuyla devam edildi.
Daha sonra dar alanda çeþitli
pas organizasyonlarýnda bulunan
mavi beyazlýlar tam sahada oynanan çift kale maçla antrenmaný
sonlandýrdý. Futbolcularýn çift kale
maçtaki teknik heyetin yüzünü

güldürdü. Baþkent ekibi hazýrlýklarýný bugün yapacaðý antrenmanla sürdürecek.
2'inci Lig Kýrmýzý Grup'un
21'inci haftasýnda sahasýnda Niðde Anadolu Futbol Kulübü ile 1-1
berabere kalan Ankaraspor 22'nci
haftada oynayacaðý Adýyamanspor maçýnýn TFF tarafýndan ertelenmesinin ardýndan hazýrlýklarýný
salonda yaptý. Ligde oynadýðý 21
maç sonunda 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 maðlubiyet sonunda
topladýðý 31 puanla 10'uncu sýrada yer alan Ankaraspor hazýrlýklarýna ara vermeden devam ediyor.
(Abdulkadir Söylemez)

1461 Trabzon, Adýyaman'a çalýþýyor
1461 Trabzon, sahasýnda oynayacaðý Adýyaman FK hazýrlýklarýna
baþladý. Niðde Anadolu FK maçýnýn
ertelenmesi ile dünü izinli geçiren
1461 Trabzon, 30 Ocak Pazar gü-

nü kendi sahasýnda oynayacaðý
Adýyaman FK maçý hazýrlýklarýna,
Teknik Direktör Yusuf Þimþek yönetiminde yaptýðý antrenmanla baþladý.
(Abdulkadir Söylemez)
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ÇORUM HAVA TAHMiNi

1 TL

BOÐULAN HASTAYI
TELEFONDA KURTARDI!
KAR YAÐINCA
TRAKTÖR, GELiN
ARABASI OLDU
Mecitözü'ne baðlý bir köyde
yapýlan düðünde hafta sonu
yaðan kar nedeniyle ilginç
görüntüler ortaya çýktý.
Çorum'un Mecitözü ilçesine baðlý bir köyde dünya
evine giren gelin ve damat
ilginç bir uygulamaya imza
HABERÝ
attý. Genç çift, yoðun oluÝZLEMEK
þan kar yaðýþý nedeniyle
ÝÇÝN KODU gelin arabasý olarak traktör
OKUTUN
kullandý.
Hafta sonu itibariyle baþlayan yoðun
kar yaðýþý hayatýn her alanýný etkilemeye
devam ediyor. Mecitözü ilçesine baðlý
Kargý köyünde yaþayan Murat Arslan ve
Melike Arslan, hafta sonu köyde yaptýklarý düðünle dünya evine girdi. Pazar
günü aniden bastýran yoðun kar yaðýþý,
genç çifti ve köy sakinlerini de zor duruma soktu. Gelin ve damat, konvoy oluþturmak için çözümü traktörü gelin arabasý kullanmakta bulundu.
Düðüne katýlan davetliler de traktörleriyle konvoy oluþturdu. Konvoy anýnda renkli görüntüler ortaya çýkarken,
köy sakinleri de o anlarý cep telefonlarýna kaydetti.
(Çaðrý UZUN)

Çorum'da boðulmak üzere olan
bir vatandaþýn yardýmýna Acil Çaðrý
Merkezi personeli yetiþti. Olay, Osmancýk'ta meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre geçtiðimiz
günlerde bir vatandaþýn boðazýna yiyecek takýldý. Nefes alamayan adamý gören vatandaþlar hemen 112
Acil Çaðrý Merkezi'ni aradý. Ýhbar
üzerine olay yerine ambulans sevk
edildi. Nefes alamadýðý belirtilen vatandaþýn kurtarýlmasý için her saniyenin kritik olduðunun bilincinde olan
Acil Çaðrý Merkezi personeli, yanýndakilere verdiði tavsiyelerle boðulan
adamýn adeta hayatýný kurtardý. Kendi gayretiyle olaya müdahil çaðrý
merkezi personeli, hastanýn yanýndaki vatandaþa, nefes borusuna kaçan herhangi bir cismin karýn boþluðuna baský uygulanarak çýkarýlmasý
olaran bilinen 'Heimlich manevrasý'ný
tarif etti. Personelin tavsiyelerini harfiyen uygulayan vatandaþ, boðulan
vatandaþýn kurtarýlmasýna vesile oldu.
(Mehmet Halim Coþkun)

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Odunu biten kadýna zabýta yardým etti
Çorum Belediyesini arayan Derya Tokyay isimli
yaþlý kadýnýn imdadýna Çorum Zabýtasý yetiþti.
Çorum
Belediyesine
HABERÝ
ulaþarak yakacaðý kalmaÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU dýðýný ve alacak durumda
OKUTUN
olmadýðýný belirten yaþlý
kadýna Çorum Belediyesi
odun yardýmýnda bulundu. Haberi alýr almaz yaþlý kadýna ulaþan Zabýta ekipleri,
yaþlý kadýna odunlarýný ulaþtýrdý. Ekipler,
Derya Teyze'nin odunlarýný kýrdýktan
sonra odunluða taþýdý.
Çorum Belediyesi Sosyal Yardým Ýþ-

leri Müdürlüðü ekipleri tarafýndan kendisine ulaþtýrýlan odunlarý kýramadýðýný,
odun kýracak da kimsesi olmadýðýný söylemesi üzerine bu kez Zabýta ekipleri
devreye girerek Derya teyzenin odunlarýný kýrdý. Yakacak ihtiyacý giderilen yaþlý
kadýn, "Belediyeden odun istedim, odun
geldi. Kütükleri kýramadým yardým istedim, zabýta geldi. 153 geldi. Belediye
Baþkanýmýza ve tüm ekibine ayrý ayrý teþekkür ediyorum. Allah razý olsun" diye
konuþtu.
Zabýta ekipleri de Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn selamýný Derya
Teyzeye iletti.
(Haber Merkezi)

AK Parti'nin gazeteci Sedef Kabaþ ile CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoðdu
hakkýnda suç duyurusu bulunmasýna CHP'den tepki geldi.

‘Gündemi saptýrmayýn,
gerçekleri görün'
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Çorum Ýl Baþkaný
Mehmet Tahtasýz, esnafýn,
çiftçinin, emeklinin, iþçinin,
iþsiz gençlerin büyük bir sýkýntý yaþadýðý, elektrik ve doðalgaz faturalarýnýn dahi
ödenemediði, zamlarýn ve
girdi maliyetlerinin tavan

yaptýðý, iþsizliðin, ekonomik
darboðazýn alabildiðine arttýðý bu dönemde AKP'li yöneticilerinin cumhurbaþkanýna
hakaret edildiði gerekçesiyle
birilerine dava açmanýn çabasýna girdiðine dikkati çekerek, "keþke planlama yapamayan, üreticinin doðalgazý-

ný, elektriðini kesen yöneticiler için dava açsaydýnýz" dedi.
AK Partili yöneticilerin gazeteci Sedef Kabaþ ile CHP'li
Engin Özkoç ve Aykut Erdoðdu hakkýnda Cumhuriyet
Baþsavcýlýðýna suç duyurusunda bulunmasýný deðerlendiren Tahtasýz, "milletimiz
aç. Halkýmýz kar altýnda ucuz
ekmek alabilmek için saatlerce kuyruk bekliyor. Çiftçi tarlasýný ekemez, üretemez hale geldi. Birçok yatýrým yarým
býrakýldý, çürümeye terk edildi. Sanal gündem oluþturmayý býrakýn da halkýn derdini
çözmeye çaba gösterin" ifadesini kullandý.
Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrik krizi nedeniyle
üretimin durma noktasýna
geldiðine dikkati çeken Tahtasýz, "Halkýmýz yüksek zamlardan dolayý doðalgaz, elektrik kullanamaz duruma geldi. Soðuk kýþ günlerinde battaniye ile ýsýnmak zorunda

Mehmet Tahtasýz

kalan bu halkýn ahý varken
birilerine dava açmak, gündemi saptýrmak sizlere bir
þey kazandýrmayacaktýr. Ýlk
seçimde Türkiye siyasal çöplüðündeki yerinizi alacaksýnýz" þeklinde tepki gösterdi.
Tahtasýz, AKP'li yöneticileri; mazot gübre alamayan
çiftçinin, zarar eden hayvan
üreticilerinin, atanamayan
öðretmenlerin, 2500 lira ile
geçinmek zorunda kalan
emeklilerin, emeklilikte yaþa
takýlanlarýn, iþ bulamayan
gençlerin, çalýþanlarýn 3600
ek gösterge sorununu çözmeye, gerçekleri görmeye
davet etti. (Haber Merkezi)

Bayat Belediyesi
hastalarýn yanýnda
Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü'nün talimatýyla ilçe
merkezde bulunan diyaliz hastalarý ziyaret edildi. Ziyaretlerde
Baþkan Ünlü'nün selam ve geçmiþ olsun dileklerini iletildi.
Bayat'ta kýþ þartlarýnýn aðýr
geçmesinden dolayý diyaliz hizmetlerinde bir aksaklýk yaþanmamasý için vatandaþlarýn istek

ve talepleri dinlendi. Diyaliz hastalarýný ziyaret eden belediye
ekipleri, hastalarýn belediyeye
7/24 ulaþabilecekleri telefon numaralarý teslim edildi.
Belediyeden yapýlan açýklamada, "Belediyemiz olarak her
zaman vatandaþlarýmýzýn yanýnda olmaya devam ediyoruz" dedi.
(Haber Merkezi)

