'Sokak ve yaban
hayvanlarýný unutmayalým'

Çorum Vali Yardýmcýsý
Dr. Hakan Kubalý,
vatandaþlara seslendi.

Esnafa 'kan
baðýþý' çaðrýsý

Recep Gür

Kýzýlay'ýn Kan Baðýþý
Aracý, bugün Çorum Sanayi Sitesi Cami önünde
olacak. Çorum Esnaf ve
Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Recep Gür, esnaf ve sanatkarlara kan baðýþý çaðrýsýnda bulundu. 2’DE

Çorum'da çeþitli yaban hayvanlarýnýn doðal ortama uyum
saðlayabilmeleri ve hayvanlarýn tanýtýmlarýnýn yapýlabilmesi amacýyla kurulan
Türkiye'nin ilk doðal fauna tanýtým alaný içerisindeki hayvanat bahçesindeki
yaban hayvanlarýna yemleme çalýþmasý yapýldý. Çorum Vali Yardýmcýsý
Dr. Hakan Kubalý, insanlar gibi hayvanlarýnda doðanýn sahibi olduðunu
belirterek, bütün canlýlarýn doðayý paylaþtýðýný söyledi. 8’DE
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GAZETEMiZDE

Ýl Özel Ýdaresi de vatandaþý uyardý

ZORUNLU OLMADIKÇA

YOLA ÇIKMAYIN!
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Çorum'da hafta sonu baþlayan ve hafta boyunca
etkili olan kar yaðýþý, özellikle kýrsal bölgedeki
ulaþýmý olumsuz etkiliyor. Çorum Ýl Özel Ýdaresi
70 personelle 112 Acil Servis, AFAD, YEDAÞ ve
Jandarma ile koordineli bir þekilde köy yollarýnda
çalýþmalar sürüyor. 36 adet iþ makinasý, 14 adet
destek aracýyla sahaya inen Ýl Özel Ýdaresi'nden
yapýlan açýklamada "zorunlu olmadýkça yola
çýkýlmamalý" uyarýsý yinelendi. 8’DE

Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, çimento fabrikasý arazisi için müjdeyi verdi.

Kentin çehresini deðiþtirecek proje

YAKINDA AÇIKLANACAK

Rumi Bekiroðlu

'Üretim kesilirse
ülkenin soluðu kesilir'
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Rumi Bekiroðlu, Ýran'ýn doðalgazý
kesmesinin ardýndan özellikle sanayide yaþanan enerji kesintilerini eleþtirerek, enerji arzýnýn bir milli güvenlik
meselesi olduðunu belirtti. Bekiroðlu
açýklamasýnda, ülkede elektrik ya da
doðalgazýn herhangi bahanelerle kesilemeyeceðini ifade etti. 4’TE

AK Parti Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan
ve Oðuzhan Kaya, Çorum Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, AK Parti Ýl Baþkaný
Yusuf Ahlatcý, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý
ve Meclis üyelerinin de katýldýðý istiþare toplantýsýnda çimento fabrikasý arazisiyle ilgili
bu zamana kadar yapýlan ve yapýlmasý gereken çalýþmalar anlatýldý. 5’TE

Çorum Belediyesi, örnek bir uygulamaya imza attý. Geleceðin nesillerinin
çevreye duyarlý yetiþmesi için “Çevreci Kaþif Atölyesi” kuruldu.

Süne ile mücadele
sonuç vermeye baþladý
Çorum'da tarýmsal üretimde ürün kalitesinin artýrýlmasý, süneden doðan
ürün kaybýnýn önüne geçmek amacýyla baþlatýlan "Süne ile Biyolojik Mücadele" Projesi kapsamýnda istiþare toplantýsý gerçekleþtirildi. Ticaret
Borsasý'nýn ev sahipliðinde gerçekleþtirilen toplantýda 4 yýldýr sürdürülen
süne mücadelesinden beklenen faydanýn saðlandýðý ifade edildi. 3’TE

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Ýlçe
Baþkaný Ulaþ Tokgöz, son yýllarýn en yoðun
kýþ mevsiminin yaþandýðý Çorum'da belediyenin hazýrlýksýz yakalandýðýný ve karla mücadelede sýnýfta kaldýðýný söyledi. 4’TE

Çocuklar, çevreye
duyarlý yetiþiyor
HABERÝ
ÝZLEMEK ÝÇÝN
KODU OKUTUN

Ýnanç Penceresinden

Çorum Belediyesi Çevreci Kadeþ, Çevreci Kardeþ
Kulübü, cocuklarý, gençleri sýfýr atýk ve iklim deðiþikliði hakkýnda bilgilendirmek, atýk ve artýk malzemelerden kullanýlabilir ürünler yapmak için "Çevreci
Kaþif Atölyesi" kurdu. 6’DA

CIDIK: MÝLLET YEDÝÐÝ AYAZI
UNUTMAYACAK
4’TE

CHP, belediyenin
kar mücadelesini
yetersiz buldu

Sümeyra ÖZDOÐAN

DÝNÝ DEÐERLERLE "ALAY"
- YAZISI 2’DE

KAMU ÝÞÇÝSÝNE EK ZAM
MÜJDESÝ
5’TE

MÝLLETVEKÝLÝ KAYA, LAÇÝN'DE
HALKI DÝNLEDÝ
4’TE

HAYATÝ ÝNANÇ'A
YOÐUN ÝLGÝ 8’DE
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Ýnanç Penceresinden

Sümeyra ÖZDOÐAN

DÝNÝ DEÐERLERLE “ALAY”

Mesut Ocaklý

Boðazkale'ye
doðalgaz müjdesi
Boðazkale Belediye Baþkaný Mesut Ocaklý,
ilçe halkýna doðalgaz müjdesi verdi.
Boðazkale Belediye Baþkaný Mesut Ocaklý,
belediyenin sosyal medya hesabýndan yaptýðý
açýklamada, "Cumhurbaþkanýmýzýn talimatlarý
ile Ýlçemize doðalgaz verilmesine karar verilmiþ
olup Belediyemiz öncülüðünde çalýþmalarýmýz
baþlamýþtýr. Baþta Cumhurbaþkanýmýz Recep
Tayyip Erdoðan'a, Bakanýmýz Fatih Dönmez
Bey, Çorum Milletvekillerimize, MHP Ýl Baþkanýmýza, AK Parti Ýl Baþkanýmýza ve emeði geçen herkese ilçem adýna teþekkür ediyorum.
Halkýmýza hayýrlý olsun" dedi.
(ÝHA)

Alay, inanç ve davranýþla ilgili ahlaki
bir zafiyettir. Ýnsanlarý alay etmeye iten
iki
psikolojik
etken
vardýr;
1.Alay eden kiþinin büyüklenmesi; kendi
inanç, deðer, düþünce ve davranýþlarýný
beðenmesi,
2. Karþýsýndakini beðenmemesi; küçük, hakir, deðersiz, önemsiz görmesi.
Dini deðerlerle, ayet, Peygamber ve
müminlerle alay etmek, inanmayanlarýn
geçmiþten günümüze sergiledikleri genel bir tavýrdýr. Müþrikler, Hz. Muhammed'i, müminleri, ezaný, namazý ve dini
deðerleri alaya alýyorlar, ayetleri yalanlýyorlar, yalanlamakla kalmýyorlar ayný
zamanda ayetleri dini hükümleri küçümsüyorlardý. Önceki Peygamberlerle de
alay edilmiþ, onlarýn getirdiði mesajlarda reddedilmiþtir. Günümüzde de ayný
þekilde ayetlerin içerdiði hükümleri beðenmeyen, ayet ve hadisleri eleþtiren,
eleþtiri ve alay konusu yapanlar vardýr.
Kuraný Kerim'de alay edenler kýnanmakla birlikte Allah'ýn alaycýlarý dünya
ve ahirette cezalandýracaðý birçok ayet-

te bildirilmektedir. Nitekim kehfsuresi
106. ayeti kerimede Yüce Allah þöyle
buyuruyor; "Ýnkâr etmeleri, ayetlerimi
ve Resullerimi alaya almalarý sebebiyle
iþte onlarýn cezasý cehennemdir."
Kâfirlerin müminlere verdikleri zararlardan biri de; dini inkâr etmek, aleyhinde konuþmak, dinin kurallarýný ve dindarlarý alay almaktýr. Müminin,kâfirlerin
inkar, hakaret ve alaylarý karþýsýnda
sükût etmemesi, rýza göstermemesi,
ahlakî olmayan bu davranýþý engellemesi vazifesidir. Mümin, insanlarla hiçbir
dini deðer ve kutsallarla alay etmediði
gibi alay edenleri de tasvip etmez,dost
edinmez, alaylarýna karþý duyarsýz kalmaz. Alaycýlara karþý gereken tepkiyi
gösterir, engel olmaya çalýþýr. Eðer engel olamazsa o meclisi terk eder,onlardan uzaklaþýr, onlarýn günahýna ortak
olmaz. Nitekim bu hüküm Kur'an ayetlerinde belirtilir: "O size kitapta þunu indirmiþtir: Allah'ýn ayetlerinin inkar edildiðini
yahut onlarýn alaya alýndýðýný iþittiðiniz
zaman, onlar baþka bir söze geçmedik-

çe kendileriyle beraber oturmayýn; aksi
halde sizde onlar gibi olursunuz. Allah
elbette münafýklarýn ve kâfirlerin tamamýný cehennemde bir araya getirecektir." (Nisa, 140)
Kýymetli okurlar!
Peygamberler, kuran, ayet, ezan, namaz, tesettür gibi dini deðerlerle alay
edenlerin insanlýk onuru ile baðdaþmayan bu gibi davranýþlar, geçmiþten günümüze Mümin olmayanlarýn sergilediði
bir davranýþtýr. Gerek Ýslami kabul etmemiþ gerekse kabul edip menfaatleri gereði bu durumu gizleyip Müminlerin arasýnda yaþayan, sinsice onlara maddi
manevi zarar vermeye çalýþan,küfür ve
nifak taþýyan, dini kiþisel ve çirkin amaçlarýna alet eden,dini eðlence ve oyuncak yerine koyan akýl ve düþüncelerini
kullanamayan, Müslüman görünüp
Müslümanlar arasýnda fitne ve fesat çýkaran kafir ve münafýklardan Rabbimiz
bizleri, ailemizi, çocuklarýmýzý, devletimizi ve tüm müminleri korusun. Selam
ve dua ile...

Þahiner: Aç kalan hayvanlarýmýza
sahip çýkmaya davet ediyorum
Sungurlu Belediyesi, soðuk kýþ þartlarýnda aç kalan sokak hayvanlarýný unutmadý. Baþkan Þahiner, vatandaþlarý sokak
hayvanlarýna sahip çýkmaya davet etti.
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir
Þahiner, ilçede soðuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için belirli noktalara yiyecek býrakýldýðýný söyledi.
Þahiner, "Yoðun kar yaðýþý sebebiyle aç
kalan Can'larýmýz için düzenli olarak belirli
noktalara yiyecek býrakýyoruz. Tüm hemþehrilerimin ev ve iþ yerlerinde artan yemek ve ekmeklerini balkon, bahçe ve çöp
konteyneri yanýna býrakarak, aç kalan hayvanlarýmýza sahip çýkmaya davet ediyorum.Çünkü onlar bize Allah'ýn bir emanetidir" dedi.
(Mehmet Halim Coþkun)

Kýzýlay'ýn Kan Baðýþý Aracý, bugün Çorum Sanayi Sitesi Cami önünde olacak.

KUTLAMA
Kuruluþunun 1. yýlýnda

Esnafa 'kan baðýþý' çaðrýsý
ÇORUM 112
ACÝL ÇAÐRI MERKEZÝ
ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ’nü
tebrik eder,
Çorum’a verdikleri hizmetlerde gösterdikleri
üstün çaba ve gayretlerinden ötürü
teþekkür ederiz.

KESiN KARAR
GAZETESi

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði
(ÇESOB) Baþkaný Recep Gür, esnaf ve sanatkarlara kan baðýþý çaðrýsýnda bulundu.
Baþkan Gür, Çorum Belediyesi, ÇESOB, Oto
Tamirciler Esnaf Odasý ve Kýzýlay iþbirliði ile 28
Ocak Cuma günü 11.00-16.00 saatleri arasýnda
Çorum Sanayi Sitesi Cami önünde kan baðýþý
kampanyasý gerçekleþtirileceðini bildirdi.
Çetin geçen kýþ þartlarý nedeniyle Kýzýlay'ýn
kan stoklarýnýn azaldýðýný ve hastalarýn kan bulmakta zorlandýðýný belirten Recep Gür, tüm esnaf ve sanatkarlarý kan baðýþýnda bulunmaya
davet etti. Kan baðýþýnýn önemine de vurgu yapan Baþkan Gür, "Ýnsanlarýn ihtiyaç duyduðu
kan bulunamadýðý takdirde ölümler olabilmekte-

dir. Kimin ne zaman kana ihtiyacý olduðu bilinmemektedir. Ayrýca kan baðýþý ile kandan bakýlarak kendinizle ilgili teþhis edilen problemleri de
öðrenebilirsiniz. Oysa kan vermek sadece ihtiyacý olanýn yararýna deðil kan veren kiþinin de
yararýnadýr. Vücut kan verince rahatlar ve bazý
deðerler dengelenir. Kan baðýþý konusunda herkes bilinçlenmeli ve bir insan yýlda ortalama 3
kez kan vermelidir. Kýzýlay baðýþlanan kanlarý
toplayarak kan merkezlerine göndermekte ve ihtiyacý olanlara transfer etmektedir. Duyarlý tüm
esnaf ve sanatkarlarýmýzý 28 Ocak Cuma günü
11.00-16.00 saatleri arasýnda Çorum Sanayi Sitesi Cami önünde kan baðýþýnda bulunmaya davet ediyorum" dedi.
(Mehmet Halim Coþkun)

YEPAÞ'tan Teknofest'e tam destek
Ön baþvurularý 28 Þubat
2022 tarihinde baþlayacak olan
ve bu yýl Samsun'da gerçekleþecek olan Teknofest'e YEPAÞ'ta destek veriyor.
Samsun Teknofest 2022'nin
yarýþma takvimi ve kategorileri
açýklandý. Samsun'da büyük
bir coþku içinde kutlanmasý
planlanan ve hazýrlýklarýna
baþlanan yarýþmaya birçok
okul birçok proje ile katýlacak.
Samsun'da Görevli Elektrik Tedarik Þirketi süreçlerini yürüten
ve ana sorumluluklarýnýn yaný
sýra bölgesinde sosyal sorumluluk projelerine destek veren
YEPAÞ, Atakum Anadolu Lisesinin projesine tam destek veriyor.
YEPAÞ Genel Müdür ve
Atakum Anadolu Lisesi öðretmenlerinden Neslihan Çaðlak

Çelik geçtiðimiz günlerde bir
araya gelerek proje detaylarýný
aktararak iþ birliði protokolünü
imzaladýlar. YEPAÞ Genel Müdürü Arif AKÞAM yaptýðý açýklamada; bilim ve teknoloji yarýþmasýnýn bu yýl Samsun'da
gerçekleþmesinden heyecan
ve mutluluk duyduðunu belirterek, "Gençlere verilen desteði

her zaman önemserim, onlar
geleceðin bilim insaný olma yolunda emin adýmlarla ilerlerken
bizlerin de kurum olarak onlara
destek vermemiz bizi gururlandýrmaktadýr.
Umarým Samsun 2022 Teknofest yýlý Samsun'a yakýþýr bir
þekilde geçecektir" dedi.
(Haber Merkezi)
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SÜNE iLE MÜCADELE,
SONUÇ VERMEYE BAÞLADI
Kaybolan Afgan
bekçiyi jandarma
ekipleri buldu
Ortaköy'de bir kömür iþletmesinde bekçi
olarak çalýþan kayýp Afgan, jandarma ekipleri tarafýndan sýðýndýðý madende bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Yozgat'ýn Aydýncýk ilçesindeki bir kömür iþletmesinde bekçi
olarak çalýþan Afganistan uyruklu þahýs,
Çorum'un Ortaköy ilçesine baðlý Karahacip
köyünde kayboldu. 112 Acil Çaðrý Merkezi'ni arayan vatandaþlar, þahsýn bulunmasý
için yardým istedi. Ýhbar üzerine Çorum Ýl
Jandarma Komutanlýðý'ndan 4 ekip bölgeye
sevk edildi. Arazi araçlarýyla sahada arama
çalýþmasý baþlatan jandarma ekipleri, kapalý olan bir maden sahasýnýn tüneline sýðýnan þahsý buldu. Jandarma ekipleri, araca
aldýklarý þahsý Karahacip köyündeki yakýnlarýna teslim etti.
(ÝHA)

Çorum'da süne ile mücadele
kapsamýnda toplantý düzenlendi.
Ticaret Borsasý Baþkaný Naki Özkubat, iki yýl içerisinde süne zararýna baðlý ürün kaybýnýn yüzde 4'ten
yüzde 1,21'e düþürüldüðünü açýkladý.
Çorum'da tarýmsal üretimde
ürün kalitesinin artýrýlmasý, süneden doðan ürün kaybýnýn önüne
geçmek amacýyla baþlatýlan "Süne
ile Biyolojik Mücadele" Projesi kapsamýnda istiþare toplantýsý gerçekleþtirildi.
Ticaret Borsasý'nýn ev sahipliðinde gerçekleþtirilen toplantýya,
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Ticaret Borsasý
Meclis Baþkaný ve Çorum Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Yýlmaz Kaya, Ticaret Borsasý
Yönetim Kurulu Baþkaný Naki Özkubat, Tarým ve Orman Ýl Müdürü
Orhan Sarý ile davetliler katýldý.
Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný
yapan Naki Özkubat, hububatýn
ana zararlýsý süne tahribatýndan dolayý hem üretici hem de ülke ekonomisi büyük kayýplar yaþadýðýný, bu
nedenle baþlatýlan proje kapsamýnda yapýlan çalýþmalarý anlattý. Özkubat, "Proje kapsamýnda Borsamýzca 2019 yýlýnda 1000 adet keklik doðaya salýnmýþ, 2020 yýlýnda
borsamýz tarafýndan 1500 adet, Ýl
Tarým ve Orman Müdürlüðü tarafýndan 2000 adet toplamda 4500 adet
keklik salýmý gerçekleþtirilmiþtir.
2020 yýlýnda 1000 adet karadut fi-

daný 2021 yýlýnda 1768 adet viþne
kýzýlcýk ve badem fidaný daðýtýmlarýný yaptýk. Çiftçilerimizi süneye karþý
bilinçlendirmek adýna afiþler hazýrlanarak merkez ve ilçe köylerine
daðýtýmýný yaptýk. 2019 yýlýnda yüzde 4 olan süne tahribat oraný 2021
yýlý ölçümlerine göre yüzde 1,2 düzeyine düþmüþtür. Projemiz 2022
yýlýnda da keklik salýmý ve aðalan-

dýrma çalýþmalarýna devam edecektir" dedi.
4 yýldýr sürdürdükleri projeden
istenilen sonuçlarý almaya baþladýklarýný belirten Özkubat, "Yaklaþýk
4 yýl boyunca sürdürdüðümüz projeden istenilen sonucu almýþ bulunmaktayýz. 2018 yýlýnda %5,2 2019
da %4 olan süne oranlarý çalýþmalarýmýz sonucunda 2021 yýlýnda

%1,28 e ulaþmýþtýr. Buðdayda kalite kaybýna neden olduðu gibi üreticimizin de ekonomisine zarar olan
süne oranlarýnýn azalmasý ile 2018
yýlýnda Borsamýzda satýþý yapýlan
ekmeklik buðdayýn ortalama fiyatý
0,960 iken Polatlý Ticaret Borsasýnda ortalama fiyat 1,361 idi. Yani
yüzde 30 gibi bir fark söz konusu
iken 2021 yýlýnda borsamýzda ortalama fiyat 2,981 iken Polatlý Ticaret
Borsasýnda ortalama fiyat 2,852'dir.
Bu da demek oluyor ki çalýþmalarýmýz sonucunda yüzde 30'larda olan
fark giderek azalmakla birlikte yüzde 1 oranýnda artýþ göstererek artmaya baþlamýþtýr. Bu da üreticimize
200 milyon TL gibi bir fayda saðlamýþtýr" ifadelerini kullandý.
Özkubat'ýn konuþmasýnýn ardýndan proje kapsamýnda yapýlabilecek çalýþmalar masaya yatýrýldý.
(Çaðrý UZUN)

Ortaköy Belediyesi, sokak
hayvanlarýna sahip çýkýyor
Ortaköy Belediyesi, ilçede bulunan sokak hayvanlarýna ve kuþlara sahip çýkýyor.
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir yapmýþ olduðu açýklamada, "Ülkemizde olduðu gibi ilçemizde de soðuk hava þartlarý hayatý olumsuz etkiliyor. Ýlçemizde
bulunan sokak hayvanlarýna imkansýzlýklarýmýza raðmen bir besleme alaný oluþturduk. Zabýta birimlerimizce her gün iki sefer imkanlarýmýz dahilinde yemek ve
mamalarýný veriyoruz. Kuþlarýmýzý
da yalnýz býrakmadýk. Onlar için
ise ilçenin belirli bölgelerine yem
ve buðday taneleri býrakýyoruz, çeþitli sivil toplum örgütleri ve birlikler
ile de diyalog içerisindeyiz. Ýç Anadolu Belediyeler Birliðinden 100
adet kulübe sözü aldýk. Dostlarýmýzý yuvasýz býrakmayacaðýz. Onlar
bizlerin can dostu. Kuþlar ise bahçelerimizin neþesi. Ýmkanlarýmýz
kýsýtlý. Bu konu da ilçe halkýmýz da
bizlere destek saðlýyor. Hepsine
çok teþekkür ediyorum. Sokak
hayvanlarýmýza ve kuþlarýmýza
mama ve yem desteðinde bulunmak isteyen vatandaþlarýmýzýn da
belediyemiz ile irtibat kurmalarýný
istiyorum" dedi. (Haber Merkezi)

SUNGURLU'DA
ÝTFAÝYE EKÝPLERÝ
BUZ SARKITLARINI
TEMÝZLEDÝ
Sungurlu'da itfaiye ekipleri havalarýn aþýrý derecede soðumasýyla birlikte binalarýn
çatýlarýnda oluþan buz sarkýtlarýný temizledi.
Muhsin Yazýcýoðlu Caddesi üzerinde
bulunan yüksek katlý binalarýn çatýlarýnda
oluþan buz sarkýtlarýnýn yere düþmesi
vatandaþlar için tehlike oluþturuyordu.
Belediye itfaiye ekipleri, itfaiye merdiveninin yardýmýyla binalarýn çatýlarýnda oluþan buz sarkýtlarýný temizledi.
Sungurlu Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner, ilçe merkezinde yaðan yoðun karýn ardýndan çatýlarda buz sarkýtlarýn
oluþtuðunu ve itfaiye ekiplerinin buzlarý temizlediklerini
söyledi. Öte yandan itfaiye
yetkilileri ise vatandaþlarý
buz sarkýtlarýna karþý
uyararak özellikle havalarýn soðuk olduðu
bu dönemlerde binalarýn üzerinde
oluþan buz sarkýtlarýna karþý
tedbir almalarý
gerektiðini kaydetti.
(ÝHA)
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Bekiroðlu: Üretim
kesilirse ülkenin
soluðu kesilir
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi
Rumi Bekiroðlu, Ýran'ýn doðalgazý kesmesinin ardýndan özellikle sanayide yaþanan
enerji kesintilerini eleþtirdi. Bekiroðlu,
enerji arzýnýn bir milli güvenlik meselesi olduðunu belirterek, ülkede
elektrik ya da
doðalgazýn
herhangi bahanelerle kesilemeyeceðini
ifade etti.
Üretimin
enerjiye baðlý
olduðunu ve
üretimin durmasýnýn felaket anlamýna
geldiðini ifade
eden BekiroðRumi Bekiroðlu
lu, üretemeyen iþyeri ve
fabrikalarýn milli ekonomiye de katkýsýnýn
olmayacaðýný anlattý.
Kamuya ait fabrikalarýn kar etmediði gibi bahanelerle ederi kadar deðil arsa fiyatýna elden çýkarýldýðýný, birçoðu yabancý
firmalarýn eline geçen fabrikalarýn da zamanla ya üretimi düþürdüðünü ya da kapattýðýna dikkat çeken Rumi Bekiroðlu,
üretemeyen ve baþka ülkelerin eline bakan ülkelerin çöküþe doðru sürüklendiðini
ifade etti.
Ülkede üretimin birtakým eller tarafýndan sýnýrlandýrýldýðýný ya da durmaya zorlandýðýna dikkat çeken Bekiroðlu, zor günlerden ancak üretimle çýkýlabileceðini söyledi. Fabrikalarýn ya da küçük iþletmelerin
önünü açacak tedbirler alýnýp kolaylýklar
saðlanarak üretimin artmasýna destek
olunmasýnýn ülkenin, firma sahiplerinin,
çalýþanlarýn, esnafýn kýsacasý herkesin
menfaatine olacaðýný vurgulayan Bekiroðlu, bunun için de enerjinin sürekli ve uygun
fiyata saðlanmasý gerektiðini söyledi.
Yeni yýl ile birlikte elektrik ve doðalgaz
fiyatlarýna büyük bir zam yapýldýðýný, neredeyse iki katý gelen faturalar nedeniyle bu
durumdan halkýn olduðu kadar elektrik ve
doðalgazý üretimde kullanan iþletmelerin
de þikayetçi olduðunu belirten Gelecek
Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Rumi Bekiroðlu, ekonominin düzelmesi için topyekün silkinip, besmele ile baþlayýp yeniden
üretime giriþilmesi gerektiðini vurguladý.
Ýktidarýn sözde Çin modelini kendisine
örnek aldýðýný kaydeden Bekiroðlu, kendi
tarihini bilenlerin Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek almasý gerektiðini dile
getirdi. Çin'in uyguladýðý üretim destekli
kalkýnma modelini yaklaþýk 100 yýl önce
ülkede Atatürk'ün uyguladýðýna dikkat çeken Bekiroðlu, üretim için enerjinin olmazsa olmaz olduðunu bu nedenle elektrik ya
da doðalgaz yokluðu bahanesiyle üretimin
durmasýný engelleyecek önlemleri almanýn devletin görevi olduðunu söyledi.
Üretimde kullanýlan enerjinin iþletmelere çok daha uygun fiyatlardan verilmesi
gerektiðine dikkat çeken Bekiroðlu, "Elektriksiz, doðalgazsýz karanlýða gömülen
fabrikalarýn zararýný nasýl telafi edeceðiz.
Geçim derdinde olan iþçiye istihdam saðlayamayan, sanayiciye iþ veremeyen bir
sistemde Üretim istihdam kalkýnma hayal
olur" dedi.
(Haber Merkezi)

Kaya, Laçin'de halký dinledi
AK Parti Milletvekili Av.
Oðuzhan Kaya, Laçin ilçesinde vatandaþlarla bir
araya gelerek talep ve sorunlarý yerinde dinledi.
Laçin'i ziyaret eden AK
Parti Çorum Milletvekili ve
Adalet Komisyonu Üyesi
Av. Oðuzhan Kaya'ya, Laçin Belediye Baþkaný Ýdris
Görükmez'de eþlik etti. Laçin'de esnaf ziyareti yaparak sýkýlmadýk el býrakmayan Kaya ve Görükmez,
kahvehanede Laçinliler ile
bir araya geldi.
Kaya, vatandaþlara yapýlan hizmetler hakkýnda
bilgiler verirken, yapýlacak
projeler ile Laçin'in daha
da deðer kazanan bir ilçe
haline geleceðini vurguladý.
(Haber Merkezi)

CHP, ÇORUM BELEDiYESiNiN KAR
MÜCADELESiNi YETERSiZ BULDU
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz,
son yýllarýn en yoðun kýþ mevsiminin
yaþandýðý Çorum'da belediyenin hazýrlýksýz yakalandýðýný ve karla mücadelede sýnýfta kaldýðýný söyledi.
Tokgöz, konuyla ilgili yaptýðý
açýklamada, Çorum Belediyesi'nin
karla mücadele çalýþmasý yürüttüðünü, ancak yeterli sayýda personel
ve araç görevlendirilmemesi nedeniyle mücadelenin yetersiz kaldýðý-

Ulaþ Tokgöz

ný iddia söyledi. Tokgöz, "Þehir
merkezinde kar birikintileri oluþurken, sokaklar istenilen düzeyde
açýlamadý. Yol ve kaldýrýmlarda oluþan buzlanmalarda tuzlama çalýþmasý yapýlmadýðý için de insanlar
yürümekte dahi güçlük çekiyor" diye konuþtu.
Belediye personellerinin kýsýtlý
imkanlarla yollarý açmaya çalýþtýklarýna þahit olduklarýný belirten Tokgöz, açýklamasýnda þu ifadelere yer
verdi:
"Zorlu kýþ þartlarýnda hem belediye emekçilerine destek olunmasý
hem de yollarýn daha hýzlý açýlmasý
için araç ve personel takviyesi yapýlmalýdýr. Yollarda gerekli tuzlama
çalýþmalarý yapýlarak buzlanmanýn
önüne geçilmelidir.
Vatandaþlar sabah iþine giderken zorlandý ve kendi imkanlarý ile
iþyerlerinin önünü temizledi. Saðlýk
Ocaklarýnýn önleri temizlenmediði
için hastalar maðdur kaldý. Bu ne
biçim belediyecilik anlayýþýdýr.? Belediye önceliði bu gibi yerlere vermelidir. Kayýp düþen, yaralanan
hasta vatandaþlarýmýz olursa bu-

nun vebali belediye yetkililerinin
üzerindedir. Ýnsanlara çile çektirmek için mi görev yapýyorsunuz.?
Çorum Belediyesi basýna servis
ettiði karla mücadele fotoðraflarý ve
görüntülerle halkýn gözünü boyamaya çalýþýyor. Kabul edin, karla
mücadelede ne yazýk ki sýnýfta kaldýnýz. Çorum'un dört bir yanýnda
çalýþmalar yetersiz, halk maðdur.
Belediye Baþkaný ise 'Çalýþmalar

devam ediyor' diyerek, ortada hiçbir
problem yokmuþ gibi davranýyor.
Günler öncesinde Meteoroloji 'yoðun kar yaðýþý olacak' diye uyardý.
Ancak Çorum Belediyesi yetkilileri
bu açýklamalara kulak týkadý. Tuzlama yapmayý ve önceden önlemler
almayý saðlayamadýlar. Ve ne yazýk
ki halkýmýz bu çileyi çekiyor. Sokaklar karla kaplý, mücadele yetersiz.
Vatandaþ periþan." (Haber Merkezi)

Cýdýk: Millet yediði ayazý unutmayacak
Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, hükümetin ekonomi politikalarýný
eleþtirdi, vatandaþlarýn yaþadýðý sorunlarý kamuoyuna aktardý.
Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, ülke gündemine dair konularla ilgili
bir basýn açýklamasý yayýnladý. Tüm ülkeyi etkisi altýna alan kar nedeniyle yaþanan zorluklardan bahseden Cýdýk,
"Ülkemizin her bir köþesine rahmet yaðýyor, öncelikle þükürler olsun. Kuraklýðýn zirve yaptýðý son yýllarda, böylesine
bir kar yaðýþý bereketini uzun zamandýr
hepimiz özlemiþtik. Diðer taraftan, kar
yaðýþlarý ve aþýrý soðuk havalarýn sebep olduðu olumsuzluklarý da maalesef
ülke ve millet olarak yaþýyoruz. Trafikte
aksamalar, hatta tamamen kapanan
yollar, özellikle, ilçelerimiz ve köylerimiz
baþta olmak üzere, kar engeli nedeniyle, ilçelerinde köylerinde saatlerce
mahsur kalan vatandaþlarýmýz… Bu
karda, kýþta, evi, barký olmayanlar veya
evi, yurdu olup da ýsýnamayanlar, ýsýtamayanlar… Þiddetli geçim sýkýntýsý içinde yaþayan, birkaç tane daha ucuz ekmeði alabilmek için bu kýþ ve soðuk
þartlarda kuyruklarda sýra bekleyen milyonlarca yoksul ve emekli insanýmýz…
Her birinin sýkýntýsýný yüreðimizde hissediyoruz.
Kamusal hizmet sunan tüm yetkili
kiþi ve kurumlara buradan çaðrýda bulunuyoruz; Gerekli ve yeterli tedbirleri
lütfen zamanýnda ve eksiksiz þekilde
alýn. Hiçbir insanýmýz aç ve açýkta kalmasýn. Kamusal imkanlarý sonuna kadar kullanarak evlerde, yollarda ve ulaþým terminallerinde maðdur, mahsur,

mahzun ve çaresiz kalmasýna neden
olmayýn. Bilinç ve sorumluluk düzeyi
yüksek medeni bir toplum gibi, kamusal
hizmetleri halkýmýzýn, milletimizin ayaðýna kadar götürelim" dedi.
KURUMLAR ÝÞBÝRLÝÐÝ YAPMALI
Kurumlarýn iþbirliði yapmasý gerektiðini vurgulayan Faruk Cýdýk, "Bu temenni ve deðerlendirmeleri, hiçbir siyasi görüþ, parti, kurum ve kuruluþ farký
gözetmeksizin açýkça ve büyük bir samimiyetle dile getiriyoruz. Böyle zamanlarda, siyasi hesap ve kaygýlarý
öne çýkarmak, o kaygýyla hizmet sunmak, ahlaki olmadýðý gibi, insani bile
deðildir. Bizim için asýl ve önemli olan,
hiçbir vatandaþýmýzýn maðduriyet yaþamamasýdýr. Tüm kurumlar tam bir iþbirliði halinde hareket etmeli, bu sýnavý
hep birlikte baþarý ile vermeliyiz. Milletimize ve devletimize yakýþaný da budur.
Burada bir baþka uyarýyý da yapmak istiyoruz; vatandaþlarýmýz da getirilen kural ve tedbirlere hassasiyetle riayet etmelidirler. Bu yoðun kýþ hava þartlarýndan olumsuz etkilenen herkese geçmiþ
olsun dileklerimizi iletiyoruz" diye konuþtu.

düþtüðümüz ekonomik kýskaçtan kurtulacaðýmýz söylenmiþti. Ancak her zaman olduðu gibi, hükümetin vaat ettiði
ile karþýlaþtýðýmýz gerçekler arasýnda
fersah fersah uzaklýk bulunmaktadýr.
Nitekim 2022 Ocak ayý deðerlendirmelerine göre gýda fiyatlarýndaki yýllýk deðiþim yüzde olarak ekmek, un, bulgur,
makarnada yüzde 80,24, süt, süt ürünleri, yumurta yüzde 73,18, yað yüzde
80,24, meyve yüzde 96,6, sebze yüzde
167,21, bakliyat yüzde 11, diðer yüzde
52,54. Bu yüksek fiyat artýþlarýna raðmen, yeterli gelir artýþýna sahip olmayan iþçimiz, memurumuz, emeklimiz bu
kýþ þartlarýný geçirmekte bu yýl iyice zorlanacak gibi görünmektedir. Çünkü, yapýlan araþtýrmalara göre, ülkemizde
dört kiþilik bir ailenin açlýk sýnýrý 4 bin
924 TL'ye yükselmiþ bulunmaktadýr.
Daha yeni tespit edilmiþ, büyük bir artýþ
olarak takdim edilmiþ olan asgari ücret
ise 4 bin 250 TL idi. Kýsa zamanda, açlýk sýnýrý ile asgari ücret arasýndaki fark
üzüntüyle belirtiyorum ki; 674 TL olmuþtur. Tabii ki, bu durumda daha ucuza ekmek alabilmek için Halk Ekmek
kuyruklarýnda sýra beklemek zorunda
kalmaktadýr.

OSB'lerde hiçbir üretim yapýlamayacak, verilen taahhütler yerine getirilemeyecek, bunlara gelecek cezalar yüklenilecek. Bu durumda OSB'lerde faaliyet gösteren sanayi kuruluþlarýnýn, doðal olarak ülkemizin ekonomik zararý
milyar dolarlarý bulacak. Yapýlan hesaplamalar doðru ise sadece demir çelik ve
otomotiv sektöründe bu ekonomik kaybýn 1 milyar dolarý bulacaðý söylenmektedir. Yýlbaþýndan bu yana sanayide
kullanýlan doðalgaza yüzde 50'nin üzerinde bir artýþ yapýlmýþken, üstüne üstlük tedarikte de büyük sýkýntýlar yaþanýrken, Türkiye'nin sadece siyasi alanda deðil, ekonomik alanda da nasýl bir
yönetim kriziyle karþý karþýya kaldýðý
açýkça görülmektedir.
Doðalgaz ve elektrik zamlarýnýn yanýnda yaþanacak olan kesintiler, þüphesiz ki tüketicinin karþýsýna zamlý
ürünler olarak çýkacaktýr. Ýþte o zaman
hükümet, þimdiye kadar olduðu gibi
mesul olduðu sonuçlarý görmezden gelerek üreticilerin fahiþ fiyat uyguladýðýný,
ya da stok yaptýðýný iddia ederek yine
sorumluluktan kaçmaya çalýþacaktýr.
Veya sorumluluðu dýþ güçlere yüklemek isteyecektir."

ÝKTÝDAR, TÜRKÝYE'YE
'KARA KIÞ' YAÞATIYOR
Ýktidarýn yeni yýlla birlikte yaptýðý
zamlarla vatandaþa "kara kýþý" yaþattýðýný vurgulayan Cýdýk, þunlarý söyledi:
"Ýktidar tarafýndan rekabetçi ve kur
garantisi modeli ile üretimimizin artacaðý, yatýrým ve istihdamýn geniþleyeceði,
ihracatýn da artýrýlacaðý, böylece içine

TÜRKÝYE, EKONOMÝK
ALANDA YÖNETÝM
KRÝZÝYLE KARÞI KARÞIYA
Bu þartlarda kýþý geçirmek mücadelesi içinde olan ülkemiz, þimdi de ekonominin can damarý üretim üsleri durumundaki Organize Sanayi Bölgelerinde, üç günlük enerji kesintisiyle karþýlaþmýþ bulunmaktadýr. Üç gün boyunca

MÝLLETÝMÝZ YEDÝÐÝ AYAZI
UNUTMAYACAK
Cýdýk, milletin sandýkta yapýlanlarý
unutmayacaðýný kaydederek, "Kýþýn en
sert günlerini yaþýyoruz. Evet, az önce
de ifade ettiðim gibi; ülkemizin dört bir
yanýnda yaðýþlar, topraklarýmýza can
veriyor; hamdolsun. Ancak kar, bereketiyle su kaynaklarýmýzý ve tarlalarýmýzý

Faruk Cýdýk

canlandýrýrken vatandaþlarýmýzý kara
kara düþündürüyor. Baþta elektrik ve
doðalgaza gelen fahiþ zamlar, zemheri
ayýný geçirdiðimiz bu günlerde vatandaþlarýmýzý zor durumda býrakýyor. Bunun yanýnda sayaçlar okunurken yapýlan hileler ise vatandaþýmýzý bir kez daha maðdur ediyor, bu konuda yoðun þikayetler alýyoruz. Ýlgili Bakan da bu fatura uygulamasýnýn bir yýl süreyle deneme
mahiyetinde uygulanacaðýný söyleyebiliyor. Genel Baþkanýmýzýn deyimiyle,
'Allah akýl fikir versin'. Zaten sadece bir
ayda elektrik ve doðalgaz faturalarýnda
2 kat artýþ yaþandý. Asgari ücretliye ve
memura yapýlan zamlar, daha þimdiden
faturalar karþýsýnda büyük ölçüde eridi
gitti. Avrupa ülkelerinden gelen emekliler; birkaç aylýk emekli ikramiyesiyle
Uludað'ýn, Erciyes'in, Palandöken'in tadýný çýkarýp ülkemizin beyaz örtüsü üzerinde keyifle kýþý yaþarken, bizim emeklilerimiz doðalgaz faturasý ödememek
için evlerinde battaniyelerinin altýnda ay
sonunu, bu kara kýþý çýkarmaya çalýþýyorlar" dedi.
(Haber Merkezi)
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Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, çimento fabrikasý arazisi için müjdeyi verdi.

Kentin çehresini deðiþtirecek
proje yakýnda açýklanacak
Çorum Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, çimento fabrikasý arazisi ile ilgili gelinen süreci anlattý. AK Parti Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan
ve Oðuzhan Kaya, AK Parti Ýl
Baþkaný Yusuf Ahlatcý, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý ve
Meclis üyelerinin de katýldýðý istiþare toplantýsýnda çimento
fabrikasý arazisiyle ilgili bu zamana kadar yapýlan ve yapýlmasý gereken çalýþmalar anlatýldý.
Çimento Fabrikasý arazisinin Çorum'un her kesimini ilgilendirdiðini ve bu arazide her
kesimine yönelik konut ve sosyal alanlarýn içerisinde olacaðýný vurgulayan Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, "Süreci büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz. Herkesin bildiði üzere þehrin tüm paydaþlarýnýn gö-

rüþlerine baþvurarak bu arazinin deðerlendirilmesi noktasýnda görüþ ve önerileri aldýk. Daha sonra tüm ekonomik ve sosyal verileri deðerlendirerek projelendirme için bu iþin önde gelen firmalarýndan teknik destek
aldýk. Þunu gönül rahatlýðýyla
söylüyorum ki; yakýn bir zamanda burada tüm kesimlere
hitap edecek bir projeyi kamuoyuyla paylaþacaðýz." dedi.
CEYLAN: PROJE
ÇORUM'DA BÜYÜK
HEYECAN UYANDIRDI
AK Parti Çorum Milletvekili
ve MKYK Üyesi Ahmet Sami
Ceylan, çimento fabrikasý arazisi üzerine yapýlacak projenin
projenin Çorum'da büyük bir
heyecan uyandýrdýðýný vurguladý.
Çimento arazisinin alýnmasý

ve o bölgede kurulacak yeni
yerleþim ve sosyal alanlarýn
þehrin her kesiminde büyük bir
heyecan uyandýrdýðýna kendilerinin de þahit olduðunun altýný
ç izen Ceylan, "Süreci milletvekili arkadaþlarýmýz, belediye
baþkanýmýz ve Ýl baþkanýmýzla

birlikte yakýndan takip ediyoruz. Çorum'a yakýþacak bir projeyi Recep Tayyip Erdoðan'ýn
açtýðý yolda Türkiye'de belediyeciliðin kitabýný yazan AK Belediyecilik baþarýsýyla þehrimize kazandýrmýþ olacaðýz" diye
konuþtu.
KAYA: ÇÝMENTO
FABRÝKASI ARAZÝSÝ
YÜZYILIN YATIRIMI
AK Parti Çorum Milletvekili
Oðuzhan Kaya, "Çorum'umuzda AK Kadronun birlik ve beraberliði hizmet ve yatýrým olarak
dönüyor. Çorum bu birlikten
her zaman kazanýmlý olarak çýkýyor. Çimento fabrikasý arazisi
Çorum'da yüzyýlýn yatýrýmý oldu. Ben Çimento Arazisi süreci ve þehre kazandýrdýklarý için
Belediye Baþkanýmýza hemþehrilerimiz adýna teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu.
AHLATCI: BELEDÝYE,
GECE GÜNDÜZ
AÞKLA ÇALIÞIYOR
AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf

Ahlatcý çimento fabrikasý arazisi sürecini en baþýndan beri yakýndan takip ettiklerinin altýný çizerek "Sayýn Belediye Baþkanýmýzla sürekli istiþare halindeyiz. Belediyemizin yapmýþ olduðu hizmetlerin olumlu dönüþlerini alýyoruz.
Belediye Baþkanýmýz þehrimizde her kesimi memnun
edecek bir hizmet politikasý ile
gece gündüz aþkla çalýþýyor.

Göreve geldiði günden beri çok
sayýda projeyi hayata geçirdi.
Çimento Arazisinin satýn alýnmasý da bunlarýn en önemlilerinden biri.
Yeni, modern sosyal donatý
alanlarýyla, park ve bahçeleriyle, alýþveriþ merkezleriyle ve
konut alanlarýyla çok güzel bir
projenin ortaya çýkacaðýna inanýyorum" dedi.
(Mehmet Halim Coþkun)

'STK'LARA 3 MiLYON
DESTEK SAÐLANDI'

Kamu iþçisine
ek zam müjdesi
Cumhurbaþkaný Erdoðan, katýldýðý canlý yayýnda kamu iþçisine ek zam müjdesi
verdi. Erdoðan, "Bir müjde de iþçilerimizin
toplu sözleþmede aldýklarý zammýn üzerine
ortaya çýkan enflasyon farký zaten eklenecektir. Buna memur sözleþmesinde yaptýðýmýz gibi yüzde 2,5 ilave ediyoruz" ifadelerini kullandý.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, NTV
canlý yayýnýnda
gazetecilerin sorularýný yanýtladý.
Erdoðan, vatandaþýn merak ettiði
birçok konu hakkýnda bilgilendirmede bulunurken, kamu iþçilerine de ek zam
müjdesi verdi.
Cumhurbaþkaný Erdoðan
"TOPLU SÖZLEÞMEYE YÜZDE
2,5 ÝLAVE EDÝYORUZ"
Cumhurbaþkaný, toplu sözleþmelerine
yüzde 2,5 ilave edileceðini belirterek, "67
liradan aldýðýmýz 1500 liraya kadar çýkardýðýmýz en düþük emekli aylýðýný 2 bin 500 liraya yükselttik. Kimi emeklilerimizin maaþýndaki artýþ oraný enflasyonun çok üzerine
çýkarak yüzde 60'larý buldu. Burada bir
müjde de iþçilerimizin toplu sözleþmede aldýklarý zammýn üzerine ortaya çýkan enflasyon farký zaten eklenecektir. Buna memur sözleþmesinde yaptýðýmýz gibi yüzde
2,5 ilave ediyoruz" dedi.
"ARTIÞ YÜZDE 28'Ý BULACAK"
Yeni yapýlacak düzenlemeyle birlikte
maaþ artýþlarýnýn yüzde 28 seviyelerine çýkacaðýný ifade eden Cumhurbaþkaný
Erdoðan, "Toplu sözleþme zammý üzerine
yüzde 2,5 ilave ediyoruz. Ýþçilerimizin ücretlerine özellikle de ücretlerinde yüzde
28'i bulan artýþ saðlamýþ oluyoruz. Yaklaþýk
700 bin kamu iþçisini doðrudan ilgilendiren
artýþ için gereken düzenleme kýsa sürede
yapýlacaktýr. Özel sektörün de benzer bir
ilaveye gideceðine inanýyorum" diye konuþtu.
(Haber Merkezi)

AK Parti Çorum Milletvekili ve
MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan,
Çorum'daki sivil toplum kuruluþlarýna son 3 yýl içerisinde 3 milyonun
üzerinden destek saðlandýðýný
açýkladý.
Hitit Daðcýlýk ve Doða Sporlarý
Kulübü tarafýndan yürütülen "Yaþam Ýçin Gönüllülük" projesi kapsamýnda kulüp merkezinde bir program düzenlendi. Programa AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Milletvekili
Av. Oðuzhan Kaya, Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, AK Parti Ýl
Baþkaný Yusuf Ahlatcý, Kültür ve
Turizm Ýl Müdürü Sümeyye Þengül,
Ýl Sivil Toplumla Ýliþkiler Müdürü
Mustafa Bayrak, Belediye Meclis
Üyesi Suat Aydoðan ile kulüp baþkan ve yöneticileriyle üyeleri katýldý.
"ÇORUM'DA 700
KÝÞÝYE DOKUNDUK"
Hitit Daðcýlýk ve Doða Sporlarý
Kulübü Baþkaný Gürkan Yaðmur,
"Yaþam Ýçin Gönüllülük" projesi ile
taþýmalý sistem ve köy okullarýnda
eðitim gören öðrencilere afet bilincini vermek amacýyla eðitimler sunulduðunu belirtti. Eðitimlerde öðrencilere gönüllü olduklarýnda yaþanabilecek olasý bir afet durumunda nasýl
davranmalarý gerektiðinin uygulamalý olarak gösterildiðini anlatan
Gürkan Yaðmur, resmi olarak 50 civarýnda üyesi olan kulübün Çorum'da yaklaþýk 700 kiþiye dokunduðunu vurguladý. Gürkan Yaðmur,
projeye verdiði desteklerden dolayý
AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan'a teþekkür etti.
CEYLAN'A TEÞEKKÜR,
KULÜBE DESTEK
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf
Ahlatcý ise, Çorum'da böyle bir kulübün faaliyet gösteriyor olmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirerek, yaþanan afetlerle devletin
yapmasý gereken görevleri yerine
getirerek büyük bir sorumluluk üstlenen kuruluþlarýn olmasýnýn sevindirici olduðunu vurguladý. Ahlatcý,
birçok konuda olduðu gibi Ýçiþleri
Bakanlýðý nezdinde hayata geçirilen projelere desteklerinden dolayý
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'a
teþekkür ederken, parti teþkilatlarý
olarak kulübün yapacaðý çalýþma-

larda da daima destekçisi olacaklarýný söyledi.
"HÝDAK, ÇORUM
ÝÇÝN BÜYÜK ÞANS"
Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim
Aþgýn da, projenin uygulanýyor olmasýndan duyduðu memnuniyeti
ifade ederek, kulüp baþkan ve yönetimine baþarýlar diledi. Son dönemlerde yaþanan doðal afetlerde
gönüllü çalýþan kiþi ve kurumlarýn
ne derece önemli olduðunun görüldüðüne dikkat çeken Baþkan Aþgýn, Çorum'da da Hitit Daðcýlýk ve
Doða Sporlarý Kulübü'nün bulunmasýnýn büyük bir þans olduðunu
söyledi. Aþgýn, Çorum Belediyesi
olarak kulübe ellerinden gelen desteði vereceklerini ifade etti.
"GÖNÜLLÜLER DEVLETÝN
EN BÜYÜK YARDIMCISI"
AK Parti Çorum Milletvekili Av.
Oðuzhan Kaya ise, Hitit Daðcýlýk ve
Doða Sporlarý Kulübü gibi kuruluþ-

larýn sosyal sorumluluk üstlenerek
özellikle de afet durumlarýnda devletin yapmasý gereken görevleri yerine getirerek, devletin en büyük
yardýmcýsý olduðunu belirtti. Kaya,
daðcýlýk ve doða sporlarý alanýnda
kulübün yaptýðý etkinliklerle saðlýklý
bireylerin yetiþmesi konusunda da
çok faydalý hizmetler yaptýðýný vurguladý. Kulübün farklý düþüncedeki
insanlarý da biraraya getirerek evrensel bir görev üstlendiðinin altýný
çizen Milletvekili Kaya, kulüp yöneticilerine baþarýlar diledi.
"EÐÝTÝMLÝ GÖNÜLLÜLER
ÇOK FAYDA SAÐLIYOR"
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan
da, kulüp baþkan ve yönetimini üstlendikleri sorumluluk ve yürüttükleri
projeden dolayý tebrik etti. Kulübün
yürüttüðü projeyi çok önemsediðinin altýný çizen Milletvekili Ceylan,
afetlerde gönüllü ekiplerin çok büyük görevler üstlendiðine yaz döneminde yaþanan yangýn ve sel fela-

ketleri sýrasýnda bizzat þahit olduðunu anlattý.
Afetlerde özellikle de eðitimli gönüllülerin çok faydalý olduklarýnýn
söyleyen Ceylan, proje ile özellikle
de köylerde yaþayan çocuklara afet
eðitimlerinin verilmesinden dolayý
da kulüp yönetimini tebrik etti.
"DERTLÝ ÝNSANLARA YOL
YÜRÜMEK ÝSTÝYORUZ"
Hitit Daðcýlýk ve Doða Sporlarý
Kulübü'nün yaptýðý aktivitelerin turizm açýsýndan da Çorum'un tanýtýmýna yönelik olarak ayrý bir önem
taþýdýðýný ifade eden Ceylan, kulübün faaliyet çerçevesinin biraz daha açmasý gerektiðini kaydetti. Kulüp baþkan ve yönetiminin yaptýðý
faaliyetlerle millet için dertlendiðini
anlatan Ceylan, "Biz de dertli insanlarla yol yürümek istiyoruz. Bizim
için Çorum'un tüm ilçeleri, köyleri,
mahalleleri aynýdýr. Biz milletvekili
arkadaþlarýmla, belediye baþkanlarýmýzla, il ve ilçe baþkanlarýmýzla bir
ve beraber Çorum'a hizmet etmenin derdindeyiz. Yaptýðýmýz hizmetlerde birey deðil, ekip adýnadýr, hepimizin emeði vardýr. Baþta sizin
kulübünüz olmak üzere tüm sivil
toplum kuruluþlarýna da elimizden
gelen desteði yapýyoruz. Yapmak
da zorundayýz, çünkü bu bizim asli
görevimizdir" dedi.
Kulüp üyeleriyle sohbet ederek
taleplerini dinleyen Milletvekili Ceylan ve beraberindekiler, daha sonra
da kulüp merkezini gezerek malzemeler ve faaliyetler alanlarý hakkýnda bilgi aldý.
(Haber Merkezi)
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Çorum Belediyesi, örnek bir uygulamaya imza attý. Geleceðin nesillerinin çevreye duyarlý yetiþmesi için "Çevreci Kaþif Atölyesi" kuruldu.

Çocuklar, çevreye
duyarlý yetiþiyor
BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

06:19
07:47
12:58
15:35
17:59
19:21

TARiHTE BUGÜN
1923- Ýçiþleri Bakanlýðý Ýzmit ilinin adýný Kocaeli olarak deðiþtirdi.
1925- Terakkiperver Cumhuriyet Fýrkasý Ýstanbul þubesi açýldý.
1929-Ýstanbul'da bir otomobil montaj fabrikasý
kurmak için Ford þirketi ile Maliye Vekaleti arasýnda imzalanan anlaþma Meclis'te kabul edildi.
1956- Personel Kanunu açýklandý; en yüksek
maaþ 2 bin lira olacak.
1957- Danýþtay'a ilk kez iki kadýn üye seçildi:
Nezahat Martý ve Þükran Esmerer.
1958- Kýbrýs'ta Türklerin düzenlediði miting sýrasýnda Ýngiliz askerlerinin ateþ açmasý ve bir
kamyonun kasten halkýn üzerine sürülmesi sonucu 8 kiþi öldü. TBMM, 31 Ocak'ta Birleþik
Krallýk'ý kýnama kararý aldý.
1959- Çukurova'da sel oldu. 200 bin portakal
aðacý sel altýnda kaldý, bir mensucat fabrikasýný
sel bastý. Zararýn 5 milyon TL olduðu tahmin
ediliyor. Bölgede yiyecek sýkýntýsý baþladý.
1963- Ýstanbul'da Ýstinye'deki Kavel Kablo
Fabrikasý'nda çalýþan 170 iþçi oturma grevi yaptý. Ýþçiler sendikalaþma nedeniyle iþten çýkarýlan
dört arkadaþlarýnýn iþe geri alýnmasýný istiyorlardý.
1971- Ýzmir'de gençler Amerikan 6. Filosunu
protesto ettiler; 20 genç gözaltýna alýndý.
1975- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkaný
Bülent Ecevit, "Olaylarýn baþ sorumlusu Milliyetçi Cephe'dir" dedi.
1982- Ýdam hükümlü firari sað eylemci Ýsa Armaðan Ýran'da tutuklandý.
1982- Türkiye'nin Los Angeles Baþkonsolosu
Kemal Arýkan öldürüldü; saldýrýyý Ermeni Katliamý Adalet Komandolarý üstlendi.
1983- Sekiz kiþinin öldüðü, 72 kiþinin yaralandýðý, 7 Aðustos 1982'deki Esenboða Havalimaný saldýrýsýna katýlanlardan Levon Ekmekçiyan,
Ankara Kapalý Cezaevi'nde asýlarak idam edildi.
1986-Sakýp Sabancý, Türkiye Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (TÜSÝAD) baþkanlýðýna seçildi.
1987- Türkiye, Avrupa Konseyi Ýnsan Haklarý
Komisyonu'na kiþisel baþvuru hakkýný çekince
koyarak kabul ettiðini açýkladý.
1988- THY, iç hat seferlerinde sigara içilmesini yasakladý.
1992- Anayasa Mahkemesi Türkiye Birleþik
Komünist Partisi'ni kapattý.
1993- Genelkurmay Baþkanlýðý, "darbe devrinin" kapandýðýný açýkladý.
1994- Türk savaþ uçaklarý PKK'nýn (Kürdistan
Ýþçi Partisi) Kuzey Irak'taki Zeli kampýný bombaladý.
1997- Promosyon Yasasý yürürlüðe girdi. Süreli yayýn kuruluþlarý kültürel amaçlar dýþýnda
promosyon yapamayacak.
2004- Türk Lirasý'ndan altý sýfýr atýlmasýný ve
para biriminin Yeni Türk Lirasý olmasýný öngören
yasa tasarýsý, TBMM Genel Kurulunda kabul
edildi
2008- Haydarpaþa-Denizli seferi yapan trenin
saat 02.00 civarlarýnda Kütahya'nýn Çöðürler
kasabasýnda raydan çýkmasýyla oluþan kazada
436 yolcudan 9 kiþi öldü.Yaklaþýk 300 kiþi çeþitli yerlerinden yaralandý.
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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 Belediyesi Çevreci
Kadeþ, Çevreci
Kardeþ Kulübü,
çevrenin zarar
görmesine sesHABERÝ
siz kalmadý.
ÝZLEMEK ÝÇÝN
Çocuklarý,
KODU OKUTUN
gençleri sýfýr atýk
ve iklim deðiþikliði hakkýnda bilgilendirmek, atýk ve artýk malzemelerden kullanýlabilir ürünler
yapmak için "Çevreci Kaþif Atölyesi" kurdu.
Çevre bilincinin oluþmasý ve
atýklarýn geri dönüþüme kazandýrýlmasý kapsamýnda seminerler ve eðitimler verdiklerini belirten Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Ýsmail Yaðbat, "Okul çaðýndaki
ya da okul öncesi çocuklarýn geliþimi, el becerileri için aktivitelerin düzenlendiði yerlerden biri de
geri dönüþüm atölyeleridir" dedi.
Baþkan Yardýmcýsý Yaðbat, "Çocuklarýn geliþimi, el becerileri için
aktivitelerin düzenlendiði yerlerden biri de geri dönüþüm atölyeleridir. Çevreci Kaþif Atölye'si ile
çocuklarda ve gençlerde sýfýr
atýk bilincinin oluþmasý, el becerilerinin geliþmesi ve evlerde ortaya çýkan atýklarýn geri dönüþümü noktasýnda farkýndalýk oluþturulmasýný amaçlýyoruz. Özellikle okul öncesi çaðýndaki çocuklara, günlük hayatta kullandýðýmýz ve çöpe attýðýmýz birçok
maddenin aslýnda çöp olmadýðýný göstermek ve bu maddelerin
geri dönüþtürülebileceði bilincini
oluþturmak. Geri dönüþüm atölyeleri sayesinde çocuklar erken
yaþtan itibaren sorumluluk duygusunu anlamýþ olacaktýr" diye
konuþtu
Yaðbat, Ýlk olarak atölyemiz
Çorum Belediyesi Gençlik Merkezlerinde faaliyetlerine baþladý.
Ýlerleyen dönemlerde, Kent Konseyi Çocuk ve Gençlik Meclisi,
okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise
ve üniversite öðrencilerine yönelik programlar ile devam edecektir diye sözlerine ekledi.

ARGAN YAÐI
ARGAN YAÐI CÝLT ÝÇÝN
NASIL KULLANILIR?
Selülitleriniz için bir miktar argan
yaðýný masaj yaparak selülitli bölgeye
sürebilirsiniz.
Düzenli ve doðru kullanýmla selülitlerden kurtulmak mümkün olacaktýr.
Tabii unutmamak gerekir ki selülitlerden kurtulmak için sadece bu yað yeterli deðildir. Ayný zamanda düzenli
spor yapýlmasý da þarttýr.
Düzenli makyaj yapan ve yüzü sürekli bu durumdan dolayý yorulan kiþiler bu þifalý yað ile ciltlerini yenileyebilir ve dinlendirebilir. Eðer cildiniz kuru
ise sabah akþam bu yaðý düzenli olarak yüzünüze sürebilirsiniz.
Yaðlý bir cildiniz varsa günde bir
kez bu yaðdan kullanabilirsiniz. Duþ
aldýktan sonrada yüzünüze ve boynunuza uygulayabilirsiniz.
ARGAN YAÐI SAÇ ÝÇÝN
NASIL KULLANILIR?
Saçlarýnýzýn güçlenmesi, pýrýl pýrýl
parlamasý için bu þifalý yaðý kullanabilirsiniz.
Saçlarýnýzýn uzunluðuna göre elinize bir miktar argan yaðý alýn. Kuru
saçlarýnýza saç deriniz ýslanacak þekilde yaðý masaj yaparak yedirin. Yaðý
uyguladýðýnýz saçýnýzý havlu veya tülbent yardýmýyla sarýn. Yarým saat kadar sonra duþ alýr þekilde öncelikle saçýnýzý akýtýn, daha sonra þampuanla
yýkayýn ve güzelce durulayýn.

ATIK METAL GERÝ
DÖNÜÞÜM SERGÝSÝ
31 OCAK'TA
Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Ýsmail Yaðbat, "Çevreci Kaþif Atölyesi'nde atýk ve artýk metal malzemelerden yapýlan ürünler 31 Ocak

2022 Pazartesi günü 12.30'da Teneke Adam'ýn Maceralarý Tiyatro
Gösterisi ile birlikte gezilebilinecek. Tiyatro gösterisine ve atýk
metal geri dönüþüm sergisine tüm
hemþehrilerimizi bekliyoruz" dedi.
(Mehmet Halim Coþkun)

ARGAN YAÐI TIRNAKLAR ÝÇÝN
NASIL KULLANILIR?
Týrnaklarýnýzýn bakýmsýz olmasýndan ve sürekli kýrýlmasýndan þikayet
ediyorsanýz argan yaðý ile bakýmlý ve
saðlýklý týrnaklara kavuþabilirsiniz. Bir
kase yada kap içine bir miktar argan
yaðý koyun. Yaðýn miktarýna yakýn olacak þekilde bir yada yarým limonu sýkarak limon suyunu da yaðýn üzerine
ilave edin.
Týrnaklarýnýzý bu yaðlý limonlu karýþýma batýrýn. 10 yada 15 dakika boyunca týrnaklarýnýzý bu yaðda tutun.
Haftada bir yada iki haftada bir bunu
uygulayýn. Bakýmlý týrnaklarýnýz olduðunu siz de fark edeceksiniz.

ARDIÇ TOHUMU

Ýskilip'in eðitim yatýrýmlarý masada
Ýl Milli Eðitim Müdürü
Abdullah Kodek, beraberinde þube müdürleriyle
birlikte Ýskilip'te okul ve
kurumlarý ziyaret ederek
bir dizi incelemelerde bulundu.
Danýþmend Fen Lisesinde ilçe muhtarlarý ile
bir araya gelen Kodek,
okullardaki deprem güçlendirme, bakým-onarým
ve eðitim çalýþmalarý
hakkýnda deðerlendirme
toplantýsý gerçekleþtirdi.
Daha sonra Milli Eðitim Müdürü Abdullah Kodek, Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük'ü makamýnda ziyaret ederek ilçedeki eðitim faaliyetlerini deðerlendirdi.
Ardýndan Abdullah
Kodek ve Baþkan Sülük,
Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'ne giderek personelleri ziyaret etti.
Ýlçe ziyaretinde Milli
Eðitim Müdürü Kodek,
Atatürk Ýlk ve Ortaokulu,
Metin Alkan Halk Eðitimi
Merkezi ve Ýskilip Mesleki Eðitim Merkezini ziyaret ettiler. Mesleki eðitim
merkezi faaliyetleri, kaynaklarýn etkili ve verimli
kullanýlmasý, ilçede yürütülen proje ve yapýlan çalýþmalar tek tek deðerlendirildi. (Haber Merkezi)

Ardýç, 2-5 metre boyunda, yapraklarý uzun, ince ve güzel kokulu, meyveleri siyah kozalak biçiminde bir
aðaçtýr. Meyveleri Kasým ve Aralýk aylarýnda toplanýp kurutulur. Ardýç tohumu ise bir çok hastalýðýn tedavisinde,
yemeklerde kullanýlýr.
ARDIÇ TOHUMUNUN
FAYDALARI NELERDÝR?
- Ýyi bir antiseptiktir.
- Vücuda kuvvet verir.
- Romatizmaya iyi gelir.
- Adet aðrýlarýna iyi gelir.
- Ýdrar söktürücüdür.
- Soðuk algýnlýðýna iyi gelir.
- Mide ve baðýrsak gazlarýna iyi
gelir.
- Kandaki þeker oranýnýn düþürmeye yardýmcý olur.
- Kansýzlýða karþý iyi gelir.
- Kilo vermeye yardýmcý olur
ARDIÇ TOHUMU
NASIL KULLANILIR?
Bir bardak sýcak suyun içerisine
yarým kahve kaþýðý kadar ardýç konulur ve 10 dakika demlenmesi beklenir
aç karnýna içilir. Fazla kullanýmý özellikle böbrek iltihabý olanlar için zararlýdýr. Ardýç tohumu kaynatýlýp bal ile beraber içilirse öksürüðe, mide aðrýsýna,
gastrite ve bronþite iyi gelir. Ardýçýn
özel bir türünden yapýlan ardýç katraný
ise uyuz ve egzema gibi deri hastalýklarýna karþý iyi gelir.
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Çalýk: Mental olarak takýmda bir düþüþ var
Çorum FK'nýn deneyimli sol kanat oyuncusu
Burak Çalýk, son dönemde alýnan kötü sonuçlarý deðerlendirdi.
Çorum FK'nýn hafta sonu oynanacak Turgutluspor maçý için yapýlan antrenman öncesinde
konuþan Çorum FK'nýn deneyimli sol kanat
oyuncusu Burak Çalýk, "Sezona beklemediðimiz
gibi baþladýk. Ýki maðlubiyetle baþladýk. Bundan
oyuncular da memnun deðil. Malum herkesin

bildiði, içinde bulunduðumuz sýkýntýlar var. Bize
yakýþmýyor. Oyuncu olarak þehrin büyükleriyle
alakalý konuþmak bize düþmez ama, burada ortak paydanýn ne olduðu belli. Ne olursa olsun
sahada elimizden geleni yapmamýz lazým. Þuan
onu da yapamýyoruz. Mental olarak takýmda bir
düþüþ var. Ýnþallah onu bir an önce güçlendiririz.
Biran önce yukarýdan kopmamak adýna galibiyet
almamýz gerekiyor. Bunun için de elimizden gel-

diðince çalýþýyoruz. En azýndan beklemediðimiz
maðlubiyetlerin telafisini yapmamýz gerekiyor.
Bana göre hafta içi maçýnýn iptal olmasý iyi oldu.
En azýndan eksiklerimizi daha iyi görüyoruz. Yolumuz çok uzun. Ne olup, ne biteceðini hepimiz
göreceðiz. Bu þehirde en önemli marka buysa
buna baþta oyuncular, dýþarýda da deðerli büyükler ellerinden geleni yapacaklar" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Burak Çalýk

Hazýrlýklar TAM GAZ

Hasan Küçcük'e
teþekkür mesajý

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 antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Ergün
Penbe yönetiminde Kubatlar Halý Sahada yapýlan antrenman ýsýnma ile baþladý. Daha sonra 5'e 2 top çalýþmasý ve ardýndan 3 farklý takým halinde maç yapýldý.
Antrenmana sakatlýklarý nedeniyle Umut Kaya,
Mehmet Gürkan Öztürk, Atakan Akkaynak katýlmadý.
Futbolcularýn tedavilerinin devam ettiði öðrenildi. Emre
Öztürk'ün takýmla çalýþmalara baþladýðý bildirildi.
Çorum FK, bu maçýn hazýrlýklarýna bugün yapacaðý
antrenmanla devam edecek. (Abdulkadir Söylemez)

Çorum FK ile yollarýný ayýran Hasan
Küçcük için takýmýn sosyal medya hesabýndan veda mesajý yayýmlandý.
Dün Iðdýr FK ile anlaþtýðý duyurulan Hasan Küçcük için Çorum FK'nýn sosyal
medya hesabýndan yapýlan açýklamada
"Profesyonel futbolcularýmýzdan Hasan
Küçcük takýmdan ayrýlmak istediðini kulübümüze bildirmesi üzerine bu gün itibariyle yollarýmýz ayrýlmýþtýr.
Kendisine kulübümüze vermiþ olduðu
katkýlarýndan dolayý teþekkür eder, bundan
sonraki yaþamýnda baþarýlar dileriz" denildi.
(Abdulkadir Söylemez)

Rakip deðiþti, hakem deðiþmedi
Turgutluspor ile

dördüncü randevu
TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup ertelenen 22'inci hafta maçlarýnýn ardýndan 23'üncü hafta maçýnda
Çorum FK evinde Turgutluspor'u
konuk edecek.
Daha önce üç kez karþýlaþan
iki takým dördüncü kez karþý karþýya gelecek. Oynan üç karþýlaþmada iki takým birer galibiyet alýrken bir maç ise beraberlikle sonuçlandý.
Ýlk olarak 2018/2019 sezonunda 3'üncü lig 3'üncü grupta
karþýlaþan iki takýmýn ilk maçýnda

Çorum FK evinde rakibi 2-1 yenerken deplasmanda ise 3-2
maðlup olmuþtu. O sezonu Çorum FK 52 puanla 5'inci sýarada
Play-Off hattý içinde yer alýrken
Turgutluspor ise 49 puanla 6'ýncý
sýrada bitirmiþti.
Bu sezonun ilk maçýndan ise
golsüz beraberlik çýkarken Çorum FK'de Batuhan Er 23'üncü
dakika da gördüðü çift sarý kart
ile oyundan atýlarak takýmýný sahada 10 kiþi býrakmýþtý.
(Abdulkadir Söylemez)

Rakamlarla Turgutluspor
TFF 2'inci Lig Kýrmýzý Grup
23'üncü hafta maçýnda Çorum
FK'nin rakibi olan Turgutluspor
beþ hafta önce evinde Etimesgut
Belediyespor'u 1-0 yendikten
sonra son dört haftada iki beraberlik iki de maðlubiyet alarak
hiç galip gelemedi. Turgutluspor
yine son dört karþýlaþmada hiç
gol atamazken kalesinde 5 gol
gördü. Berabere kaldýðý iki maç

ise 0-0 sonuçlandý.
Kýrmýzý grupta oynanan 21
maçýnda ardýndan Turguluspor
beþ galibiyet 8'þer maðlubiyet ve
beraberlik alarak 23 puan ile
15'inci sýrada yer aldý. 21 maçta
20 gol gol atan Manisa temsilcisi
kalesinde ise 34 gol gördü. Takýmýn en golcü ismi ise 16 maçta
beþ gol atan Berat Altýndiþ oldu.
(Abdulkadir Söylemez)

TFF 2'inci Lig Kýrmýzý Grupta hafta içi oynanmasý gereken Sakarayspor - Çorum FK
maçýna atanan Fatih Tokail maçýn ertelenmesi ile bu hafta oynanacak olan 23'üncü
hafta maçýndaki Çorum FK-Turgutluspor
maçýna atandý. Tokail'in yardýmcýlýklarýný Ahmet Þimþek ve Baykal Tuna yapacak. Maçýn 4'üncü hakemi ise Hasan Avcý olacak.

Tokail, Çorum FK - Turgutluspor maç ile
bu sezon grubumuzdaki 7'inci karþýlaþmasýný yönetecek. Tokail yönettiði maçlarda
Somaspor, Ýnegölspor'u ve 1461 Trbanzon,
Sarýyer'i 1-0'lýk skorlarla geçerken Ýnegölspor, Serik Belediyespor maçý 2-2 sonuçlandý. Yönettiði son maçta ise Ankaraspor
evinde Diyarberkirspor'u 1-0 maðlup etti.

TOKAÝL 3'ÜNCÜ KEZ
MAÇIMIZI YÖNETECEK
Pazar günü saat 13:00'da baþlayacak
olan maçý yönetecek olan Fatih Tokail 3.
kez Çorum FK maçýna çýkarken ilk kez Turgutluspor'un maçýný yönetmiþ olacak. Tokail geçen sezon Çorum FK'nin evinde 2-0 kazandýðý Ýnegölspor ve bu sezon deplasmanda 2-1 kazandýðýmýz Bayburt Özel Ýdare Spor maçlarýnda düdük çalmýþtý.

KARÝYERÝNDEKÝ 32'ÝNCÝ
MAÇA ÇIKACAK
Fatih Tokail kariyerindeki 32'inci maça
Sakaryaspor - Çorum FK maçý ile çýkacak.
Tokail'in düdük çaldýðý 31 maçýn 12'sini ev
sahibi takýmlar, 10'unu deplasman takýmlarý kazanýrken 9 karþýlaþma ise beraberlikle
sonuçlandý. Tokail yönettiði 31 maçta 152
sarý, 10 ise kýrmýzý kartýna baþvurdu.
(Abdulkadir Söylemez)

Fatih Tokail

Turgutluspor'u tanýyalým
Turgutluspor, 1984 yýlýnda Manisa'nýn Turgutlu ilçesinde Toprakspor ve Tukaþspor'un birleþmesiyle
kurulan futbol takýmýdýr. Maçlarýný,
4.100 kiþilik 7 Eylül Stadyumu'nda
oynayan ekip kýrmýzý-siyah renklere sahiptir.
1992-93 Sezonunda teknik direktör Mesut Tüfenkoðlu yönetiminde 3. Ligde Þampiyon olarak
tarihinde ilk kez 2. Futbol Ligine
yükselen Turgutluspor, 2. Ligdeki
ilk sezonunda büyük bir baþarýya
imza atarak yükselme grubuna kalmayý baþardý. 1997-98 sezonunda
3. Lige düþtü.
1999-00 Sezonunda teknik direktör Ýbrahim Baþ yönetiminde Balýkesirspor'la girdiði yarýþta 3. ligde
grubunu Þampiyon olarak tamamlamýþ ve tekrar 2. Lige yükselmiþtir.
2. Ligde fazla tutunamayarak 2001-

02 sezonunda yeniden 3. lige düþtü. 2002-03 sezonunda tarihinin en
kötü sezonunu geçiren takým sezon sonunda sondan üçüncü olarak küme düþmesine raðmen Tavþancýlspor'un ligden çekilmesiyle
kümede kaldý.
2004-05 Sezonunda Ýsmail Ertekin yönetiminde 3. Ligde grubunu
Þampiyon tamamlamýþ 2. Lig'e yükselmiþtir. 2015-2016 Sezonunda da
3. Ligde 18. olarak 32 yýl sonra tarihinde ilk kez Profesyonel Ligden
Amatör Lige düþmüþtür. 2016-2017
Sezonunda Bölgesel Amatör Ligde
grubunu þampiyon olarak tamamladý. Play-off maçýnda da Erokspor'u
yenerek
3.
Lig'e
yükseldi.
2019/2020 sezonun 3'üncü sýrada
tamamlayan Turgutluspor PlayOff'lardan 2'inci lige yükselmeyi baþarmýþtý.
(Abdulkadir Söylemez)

Sarýyer'e
ceza yolda
Hafta sonu evinde Sakaryaspor'u aðýrlayan Sarýyer, Profesyonel Futbol Disiplin
Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
TFF'den yapýlan açýklamada, "Sarýyer
kulübünün 22.01.2022 tarihinde oynanan
Sarýyer-Sakaryaspor A.Þ. TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup müsabakasýndaki 'çirkin ve kötü
tezahüratý' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatý'nýn 53. maddesi uyarýnca PFDK'ya
sevkine karar verilmiþtir" denildi.
(Abdulkadir Söylemez)

BUGÜN

ÇORUM HAVA TAHMiNi

BÝNEVLER
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

(TEL: 777 07 67)
ULUKAVAK MH.
GARANTÝEVLER
9.SK. NO: 16/A
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DONACAÐIZ!

1 TL

Meteoroloji verilerine
göre Çorum'da önümüzdeki günlerde hava sýcaklýðý -12'ye kadar ulaþacak.
Hafta sonu baþlayan
kar yaðýþý kentte hayatý
olumsuz etkiliyor.
Aralýklý olarak yaðmaya
devam eden kar nedeniyle
hava sýcaklýðý düþmeye
devam ediyor. "Ýzlanda
soðuðu"
olarak
tarif
edilen soðuk hava bugün
ve hafta sonu boyunca da
devam edecek.
Meteoroloji verilerine
göre bugün hava en yüksek -6 derece olacak. En
düþük sýcaklýðýn ise -11
derece olmasý bekleniyor.
Soðuk hava, Cumartesi
günü de devam edecek.
Yine Cumartesi günü en
yüksek sýcaklýk -3 olarak
tahmin ediliyor. En düþük
hava sýcaklýðý ise -12 derece olmasý bekleniyor.
Hava
sýcaklýklarýnýn
Pazar gününden itibaren
0 dereceye yaklaþmasý
bekleniyor. Yine tahminlere göre Pazar günü hava
-7 derece, Pazartesi günü
ise karla karýþýk yaðmurlu
-2 derece olacak.
(Haber Merkezi)

ÞAHÝN

GÜNEÞ

(TEL: 234 73 00)
(TEL: 224 10 84)
M. SÝNAN MAH 5.
GAZÝ CAD. 77/D PÝRÝ BABA ÇAMLIÐI CD. NO:1/C - CUMA
PAZARI KARÞISI
KARÞISI

Ýl Özel Ýdaresi de vatandaþý uyardý

ZORUNLU OLMADIKÇA

YOLA ÇIKMAYIN!
Çorum Ýl Özel Ýdaresi, karla
mücadele çalýþmalarý kapsamýnda yaptýðý çalýþmalarý paylaþtý. Açýklamada "zorunlu olmadýkça yola çýkýlmamalý" uyarýsý yinelendi.
Çorum'da hafta sonu baþlayan ve hafta boyunca etkili
olan kar yaðýþý, özellikle kýrsal
bölgedeki ulaþýmý olumsuz etkiliyor. Köy yollarýndaki çalýþmalarýný sürdüren Ýl Özel Ýdaresi 70 personelle 112 Acil Servis, AFAD, YEDAÞ ve Jandarma ile koordineli bir þekilde çalýþmalar sürüyor. 36 adet iþ
makinasý, 14 adet destek aracýyla sahaya inen Ýl Özel Ýdaresi bin 163 köyde 8 bin 141 kilometre yolda kar mücadele
çalýþmasý yapýldý.
"ZORUNLU OLMADIKÇA
YOLA ÇIKMAYIN"
UYARISI
Konuyla ilgili yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verildi:
Ýlimiz genelinde etkili olan
yoðun kar yaðýþý nedeniyle
Ýdaremiz tarafýndan 36 adet iþ
makinesi, 14 adet destek aracý
ve 70 personelle 112 Acil Servis, AFAD, YEDAÞ ve Jandarma ile koordine halinde, acil
saðlýk vakalarý,cenaze hizmetleri ve elektrik kesintileri gibi
olaylar öncelikli olmak üzere
kar mücadele çalýþmalarý titizlikle yürütülmektedir.

Ýdaremiz tarafýndan 20212022 Kar Mücadele sezonunda 26.01.2022 tarihi itibariyle
toplam 1.163 köyde 8 bin 141
kilometre yolda kar mücadele
çalýþmasý yapýlmýþtýr Ayrýca21
cenaze refakati, 24 araç kurtarma ve 63 Ambulans refakati
gerçekleþtirilmiþtir.
Kapalý köy yollarýnýn açýlmasý ve ulaþým zorluðu yaþanan yollarda geniþletme çalýþmalarý aralýksýz devam etmektedir. Kar mücadele çalýþmalarý
için taleplerin idaremizin 222 1

222 numaralý Kar Mücadele
Hattýna bildirilmesi, vatandaþlarýmýzýn hava þartlarýndan
olumsuz yönde etkilenmemesi
için seyahat esnasýnda araçlarýnda kýþ þartlarýnýn gerektirdiði
teçhizatý (kar lastiði, patinaj
zinciri, çekme halatý vb.) mutlak suretle bulundurmalarý ve
meteorolojik uyarýlarý takip
ederek bu uyarýlar doðrultusunda zorunlu olmadýkça yola
çýkmamasý can ve mal güvenliði açýsýndan önem taþýmaktadýr."
(Çaðrý UZUN)

'Sokak ve yaban
hayvanlarýný unutmayalým'
Çorum Vali Yardýmcýsý
Dr. Hakan Kubalý,
vatandaþlara seslendi.

Çorum'da Türkiye'nin ilk
doðal fauna tanýtým alanýnda
bulunan yaban hayvanlarýnýn
olumsuz hava þartlarýndan
etkilenmemesi için seferber
olundu. Soðuktan etkilenmemeleri için beslenen karla
kaplý tabiat parkýndaki geyikler havadan görüntülendi.
Çorum'da çeþitli yaban
hayvanlarýnýn doðal ortama
uyum saðlayabilmeleri ve
hayvanlarýn tanýtýmlarýnýn
yapýlabilmesi amacýyla kurulan Türkiye'nin ilk doðal fauna tanýtým alaný içerisindeki
hayvanat bahçesindeki yaban hayvanlarýna yemleme
çalýþmasý yapýldý. Ekipler, tarafýndan yaban hayvanlarý
yemlerle beslendi.
Besleme çalýþmalarý sýrasýnda, karla kaplý tabiat parkýndaki geyikleri havadan
görüntülendi.
Çorum Vali Yardýmcýsý Dr.
Hakan Kubalý, insanlar gibi
hayvanlarýnda doðanýn sahibi olduðunu belirterek, bütün
canlýlarýn doðayý paylaþtýðýný
söyledi. Sýklýk Tabiat Parkýndaki fauna alanýnda 11 kýzýl
geyik, 2 ala geyik, 2 karaca
ve 2 tanede ceylan bulundu-

Hayati Ýnanç'a yoðun ilgi
ðunu dile getiren Vali Yardýmcýsý Kubalý, soðuk kýþ
günlerinde yiyecek bulmakta
zorlanan sokaktaki ve doðadaki yaban hayvanlarýnýn
maðdur olmamasý için Valilik,
Doða Koruma ve Milli Parklar Þube Müdürlüðü ve
Çorum Belediyesi'nin doðaya
yem býraktýðýný kaydetti.

"CANLILARLA DOÐAYI
PAYLAÞIRKEN
BÜYÜK MUTLULUK
DUYUYORUZ"
"Bütün vatandaþlarýmýz el
birliði yaparak bu soðuk kýþ

günlerinde sadece buradaki
yaban hayvanlarýmýz deðil
sokaktaki kediler, köpekler,
kuþlar aç býrakmayalým" diyen Kubalý, "Vatandaþlarýmýza örnek olmasý dileðiyle burada yaban hayvanlarýmýzý
yemliyoruz. Sokak ve yaban
hayvanlarý sadece bizim
deðil tüm dünyanýn
zenginliði.
Biz insanlýk ailesi olarak tüm
canlýlarla doðayý
paylaþýrken büyük
mutluluk duyuyoruz. Hayvanlarý seven insanlarý sever.
Hayvan sevgisi bu kadar önemli. Dünyayý da sevgi
büyütür. Dostluðu büyütür.
Bu hayatý daha anlamlý hale
getirir. Hep birlikte varýz" ifadelerini kullandý.
Yemlemenin ardýndan çalýþmalar hakkýnda Doða Koruma ve Milli Parklar Þube
Müdürü Mustafa Gözler ve
Çorum Belediyesi Veteriner
Ýþleri Müdürü Mustafa Kalýn
çalýþmalar hakkýnda Vali Yardýmcýsý Kubalý'ya çalýþmalar
hakkýnda bilgi verdi.
(ÝHA)

Sevilen yazar Hayati Ýnanç Çorumlularla
buluþtu. Çorum Belediyesinin düzenlediði Hayati Ýnanç "Þiir ve Söyleþi" programý, Devlet
Tiyatro Salonunda gerçekleþtirildi. Vatandaþlarýn yoðun ilgi gösterdiði programda salon
dolup taþtý.
Çorum'da kültür ve
sanat hayatýnýn geliþmesine yönelik pek çok etkinliðe
imza atan Çorum Belediyesi, yeni yýlda da önemli kültür-sanat
etkinliklerini vatandaþlarla buluþturmaya devam ediyor. Sohbet
ve þiirleriyle pek çok insanýn beðenisini kazanan yazar Hayati
Ýnanç, "Hayata Þiirden Bakmak"
adlý þiir ve söyleþi programýyla
Çorumlularla buluþtu.
Etkinliðe, Belediye Baþkaný

Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn da katýldý.
Þiirle birlikte divan edebiyatýndan örnekler veren Hayati Ýnanç,
gönüllere hitap eden konuþmasýyla salonu dolduran vatandaþlarý mest etti.
Program sonunda Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
Hayati Ýnanç'a teþekkür ederek
hediye takdim etti.
(Mehmet Halim Coþkun)

