“ÇEVRE BiLiNCi”
TiYATRO OYUNU iLE
AÞILANIYOR
Çorum Belediyesi, çocuklara çevre bilincini aþýlamak ve çocuklarýn çevre
konusunda duyarlýlýklarýný artýrmak amacýyla "Teneke Adam'ýn Maceralarý"
adlý tiyatro gösterisi hazýrladý. Çorum Belediyesi Tiyatro Kulübü tarafýndan
hazýrlanan ve "Çevreci Kadeþ Çevreci Kardeþ Kulübü" tarafýndan da
desteklenen oyun yarýyýl tatilinde çocuklarla buluþacak. 6’DA

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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ÜÇ PUAN
PUAN
HASRETi
HASRETi BiTSiN
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2'nci Lig Kýrmýzý Grup 23'ün hafta maçýnda Çorum FK evinde
Turgutluspor'u konuk edecek. Çorum Þehir Stadýnda 30 Ocak
Pazar günü saat 13'te baþlayacak maçý Van Bölgesi hakemlerinden
Fatih Tokail yönetecek. Yönetimin aldýðý karar doðrultusunda
maçta yalnýzca maraton ve VIP B tribünü biletleri satýþa çýkacak.
Maç saati havanýn -5 derece olmasý bekleniyor. 8’DE
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Dikkat,
dolandýrýcýlar
yine sahnede!
Dolandýrýcýlarýn yeni yöntemlerinden birisi de sahte
belediye personeli kimlik
kartlarýyla iþyerlerine giderek ihtiyaç sahipleri için yardým talep etmek olarak ortaya çýktý. Esnaflarýn yardým
etme duygularýný istismar
ederek yapýlan dolandýrýcýlýða karþý Çorum Belediyesi
vatandaþlarý uyararak bu
tarz taleplere karþý dikkatli
olunmasý çaðrýsý yaptý. 4’TE

Kalp hastasýnýn
ilacýný jandarma
temin etti

CAMÝ TADÝLATINDA
80 YILLIK HAYVAN
CESEDÝ BULUNDU

Çorum'un Mecitözü ilçesiÇitli köyünde
yaþayan Ýbrahim T. adlý kalp hastasýnýn sürekli kullanmasý gereken ilacý
bitti. Ýlacýný almaya gidemeyen hastanýn imdadýna Jandarma ekipleri koþtu.
Ýlçeden alýnan ilan hastanýn bulunduðu köye ulaþtýrýldý. 3’TE

Kargý Ýlçesine baðlý tarihi Köprübaþý köyü camisinde baþlatýlan tadilatta inþaat ustalarý caminin tabanýnda bulunan ahþap döþemeleri sökünce, döþemelerin altýnda bir hayvan cesedi olduðunu gördü.
Ankara'da bir üniversitenin veterinerlik fakültesi
yetkilileri yaptýklarý ilk incelemede hayvan cesedinin 80 yýllýk olduðu görüþünü ortaya koydu. 7’DE

Belediye uyardý: Buz

11 yaþýndaki
çocuk,
feci þekilde
can verdi!

sarkýtlarýna dikkat!

Çorum-Samsun karayolunda meydana
gelen kazada Ýlim Yayma Kavþaðýnda
11 yaþýndaki Metin Sol, yaya geçidinde
karþýdan karþýya geçmeye çalýþýrken bir
otomobilin çarpmasý sonucu 50 metre
savrularak otomobilin altýnda bir süre
sürüklendi. Olay yerine gelen saðlýk
ekiplerinin müdahalesine raðmen minik
çocuk hayatýný kaybetti. 7’DE

Çorum Belediyesi'nden yapýlan açýklamada güneþin
açmasýyla birlikte sarkýtlarýn çatýlardan düþebileceði
ve kazalarýn meydana gelebileceði belirtilerek buz
sarkýtlarýna karþý dikkatli olunmasý çaðrýsýnda bulunuldu. Muhtemel kazalara karþý dev buz sarkýtlarýnýn itfaiye
ekipleri tarafýndan toplanýldýðý da açýklamada yer aldý.
5’TE

CHP’den
tepki geldi

Karla mücadelenin
gizli kahramanlarý!

Sosyal medya hesabýndan bir açýklama yayýmlayan CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, "Kar berekettir, temizliktir, saflýktýr. Ancak katlanamadýðýmýz bir durum var ki o da adaletsizlik. Hizmet daðýlýmýnýn adaletli bir þekilde yapýlmadýðýna dair halkýmýzdan çok sayýda eleþtiri alýyoruz" dedi. 4’TE

OTOMOBÝL TAKLA ATTI:
2 YARALI
3’TE

Sungurlu Belediyesi'nin
86 kiþiden oluþan kar küreme
ekibi, sabahýn ilk ýþýklarýyla
birlikte mesaiye baþlýyor. 2’DE

ÝSKÝLÝP TOKÝ'YE
ONAY VERÝLDÝ!

4’TE

'Çalýþanlarýn memnuniyeti
baþarýnýn en büyük anahtarý'
Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatci, beraberinde Saðlýk-sen yönetim kurulu üyeleri ve iþyeri temsilcileri ile birlikte Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir'e
hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. 2’DE

2022 ASKERLÝK TARÝHLERÝ
VE YERLERÝ BELLÝ OLDU 2’DE

GÖNÜLLERÝNCE
EÐLENDÝLER 7’DE
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‘Çalýþanlarýn memnuniyeti
baþarýnýn en büyük anahtarý'
Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatci, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir'i ziyaret etti.
Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatci, beraberinde Saðlýk-sen yönetim kurulu
üyeleri ve iþyeri temsilcileri ile birlikte Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Doç. Dr. Sinan Zehir ile görüþen
Saatci, "Ýdareciliðin bir bayrak yarýþý olduðu
açýktýr. Yönetime getirilen ve sorumluluk sahibi
kýlýnan bütün idarecilerimizin tek amaçlarýnýn
hizmette bayraðý daha yukarýlara taþýmak olduðu açýktýr. Bugüne kadar þehrimize, hastanemize ve vatandaþlarýmýza hizmet veren tüm yöneticilere teþekkür ediyoruz. Yeni yönetime gelen
arkadaþlarýmýzýn da aldýklarý hizmet bayraðýný
çok daha yukarýlara çýkaracaklarýndan eminiz.
Yönetimde olan baþtabip, baþtabip yardýmcýlarý
ve yönetim kademesinde olan diðer idarecilerimizde idarecilik tecrübe ve birikimine sahip, þehrimizi, hastaneyi ve sahayý bilen insanlardan olmasý, verilecek hizmetin aksamadan yürütüleceðinin bir göstergesidir. Hak, hukuk ve adalet çerçevesinde görev yapan tüm idarecilerimizin baþýmýzýn üstünde yeri vardýr. Baþarý ekip iþidir.
Ekip ruhuyla hareket edilerek, istiþare ile alýnan
isabetli kararlar nasýl baþarýyý beraberinde geti-

2022 askerlik
tarihleri ve yerleri
belli oldu
rirse, yanlýþ alýnan karar, yöntem ve uygulamalarda tabi olarak baþarýsýzlýðý doðurur. Yönetim
kademelerinin takdir yetkileri vardýr. Yönetim kademesinde olan tüm idarecilerimizden SaðlýkSen olarak beklentimiz; Saðlýk çalýþanlarý baþta
pandemi süreci olmak üzere, tüm süreçlerde en
özverili çalýþýlan sýkýntýnýn ve stresin had safhada olduðu alanlardýr. Bu nedenle yönetim kademesinde olan idarecilerden en büyük beklentimiz, çalýþma barýþýný, moral ve motivasyonunu
artýracak uygulamalara, yöntemlere öncelik vermeleridir. Kraldan çok kralcý olmamalarýdýr. Çalýþan memnuniyetinin baþarýnýn en büyük anahtarý olduðunu unutmamalardýr. Yönetim kademesinde olanlarýn bu hassasiyeti göstermeleri, baþarýlarýnýn sýrrý olacaktýr. Ýdarecilerimize yapa-

caklarý her güzel hizmette, elimizden gelen desteðin verileceðinin bilinmesini istiyoruz. Baþtabip, baþtabip yardýmcýlarý ve yönetim kademesinde olan bütün idarecilerin sorumluluk bilinci
içinde çalýþacaklarýndan eminiz. Baþtabip beyin
bilgi birikim ve tecrübesinin verilecek hizmette
katma deðer saðlayacaðý açýktýr. Gösterilen nezaket ve misafirperverliklerinden dolayý baþta
Baþtabip Sinan beye ve ekibine tekrar teþekkür
ediyorum" dedi.
Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Doç. Dr. Sinan
Zehir de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getirerek, Saðlýk-Sen Þube Baþkaný Ahmet Saatci ve ekibine sendikal çalýþmalarýnda baþarýlar
diledi.
(Haber Merkezi)

Ortaköy'e gölet
yapýlacak
Ortaköy ilçesine yapýlmasý planlanan Yükderesi Göleti ve sulama projesi yapým iþi
ihale ediliyor. Ýhale onayý ile
Ortaköy Yükderesi Göleti ve
sulama kanallarý proje yapým
iþi, 17 Þubat 2022 günü ihale edilecek.
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir yapmýþ olduðu
açýklamada, "4 yýldýr ýsrarlý

takibimiz sonucu ilçemize bir
projenin daha kazandýrmanýn mutluluðunu yaþýyoruz,
Yükderesi Göleti ve Sulama
Kanallarýnýn yapýmý ile ilçemizde 4000 dönüm araziyi
sulama imkaný bulacak. Topraklarýmýzý bolluk ve berekete kavuþturacaðýz. Ýlçemize
ve çiftçilerimize hayýrlý olsun"
dedi.
(Haber Merkezi)

Karla mücadelenin gizli kahramanlarý!
Sungurlu'da karla mücadelenin gizli kahramanlarý olarak bilinen kaldýrým küreme ekipleri,
dondurucu havalarda kaldýrýmlarý temizlemek
için yoðun mesai harcýyor.
Kar yaðýþý ile birlikte ilk önce onlar harekete
geçiyor. Sungurlu Belediyesi'nin 86 kiþiden oluþan kar küreme ekibi, sabahýn ilk ýþýklarýyla birlikte mesaiye baþlýyor. Eksi 10 dereceyi bulan
dondurucu soðuklara raðmen amansýz bir mücadele ortaya koyan gizli kahramanlar, 24 saat
boyunca ana arterdeki kaldýrýmlarý temizleyerek, vatandaþlarýn gündelik hayatlarýný kolaylaþtýrmak için çaba sarf ediyor.
Sosyal medyada "Sungurlu Belediyesi ekipleri çalýþmýyor" paylaþýmlarýný gördüklerinde
üzüldüklerini ifade eden belediye personelleri,
"Bizim yaptýðýmýz çalýþmalar insan gücüyle yapýlýyor. Böyle þeyleri gördükçe, duydukça arkadaþlarým da bende üzülüyoruz. 50-60 cm kadar
kar yaðmýþ. Baya da yoruluyoruz, emek veriyoruz. Bunu insanlar hiç mi göremiyor? Cumartesi pazarlar dahi biz evimize gidemiyoruz'' biraz
da olsa insanlardan saðduyulu davranmalarýný
bekliyoruz" diye konuþtu.
(Haber Merkezi)

Milli Savunma Bakanlýðý baþvuru iþlemlerini tamamlayan binlerce asker adayý için
celp dönemlerini açýkladý. Bedelli askerlik,
er ve yedek subay askerlik yerleri de açýklandý. Vatandaþlar, askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden ve askerlik þubelerinden öðrenebilecek.
2022 celp dönemleri ile bedelli askerlik,
er ve yedek subay askerlik yerleri açýklandý. Askerlik yeri sorgulamasý yapacak vatandaþlar itibaren e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor.
BEDELLÝ ASKERLÝK
YER VE TARÝHLERÝ
2022 bedelli askerlik yerleri 28 Ocak
2022 tarihinde e-Devlet üzerinden duyuruldu. Kurum tarafýnda yapýlan açýklamada,
'Sýnýflandýrma sonuçlarýnýn e-Devlet üzerinden ve askerlik þubelerinden yükümlülere duyurulma tarihi 28 Ocak 2022'dir" denildi. 2022 yýlýnda bedelli askerlik ücreti 55
bin 194 lira olarak açýklanmýþtý.
(Haber Merkezi)

MTV ve yapýlandýrma
taksit ödemelerinde
son gün 31 Ocak
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren
motorlu taþýtlar vergisinde bu yýla iliþkin ilk
taksit ödeme süresi 31 Ocak Pazartesi günü sona erecek. Ayný zamanda kar yaðýþý
nedeniyle ertelenen KDV, damga vergisi,
muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri için de son
gün 31 Ocak. MTV taksidini yatýrmayanlarýn borçlarýna ilk etapta faiz uygulanýyor,
ikinci taksitte ödenmezse kiþinin banka hesaplarýna haciz iþlemi baþlatýlýyor.
Motorlu taþýtlar vergisinde bu yýla iliþkin
ilk taksit ile olumsuz hava koþullarýndan
dolayý ertelenen KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Ocak Pazartesi
günü dolacak. 7256 sayýlý yapýlandýrmada
7'nci, 7326 sayýlý yapýlandýrmada 3'üncü
taksit ödemelerinin de ay sonuna kadar yapýlmasý gerekiyor.
22.00'A KADAR ÖDEME
YAPILABÝLÝYOR
MTV'nin ilk taksiti, Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýna ait www.gib.gov.tr internet sitesi, Ýnteraktif Vergi Dairesi, Ýnternet Vergi Dairesi
ve GÝB Mobil uygulamasý üzerinden 02.0022.00 saatlerinde ödenebiliyor.
ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?
Ýnteraktif Vergi Dairesi üzerinden þifre
giriþi yapmadan MTV ödeme alanýna sadece plaka ve TC kimlik numarasý bilgilerini
giren mükellefler de MTV borçlarýný görüntüleyip ödeme imkanýna sahip. Mükellefler,
anlaþmalý bankalarýn kredi kartý, banka
kartý ve banka hesabý aracýlýðýyla bu bankalarýn þubelerinden, internet ve telefon
bankacýlýðý ile mobil bankacýlýk yoluyla,
PTT iþ yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden MTV ödemesini gerçekleþtirebiliyor.
MTV GEÇ ÖDEME CEZASI
MTV'nin ilk taksiti gecikmeye düþerse
yani ödenmezse ikinci MTV taksitine gecikme faizi yansýtýlýr. Eðer iki taksitte ödenmezse mükellef olan kiþinin adresine uyarý
mektubu yollanýr. Daha sonraki iþlemlerde
ise T.C. Hazine ve Maliye Bakanlýðý tarafýndan kiþinin banka hesaplarýna haciz iþlemi
baþlatýlýr.
MTV ÖDENMEZSE
ARAÇ BAÐLANIR MI?
MTV borcu ödemeyenlere önce gecikme faizi uygulanýr. Daha sonra Vergi Dairesi tarafýndan uyarý gönderilir. Bir sonraki
aþamalar banka hesaplarýna haciz konulur.
Haciz iþlemi ile araç baðlanabilir. Vergi borcu olan kiþi gecikme faizi ile beraber borcunu kapatýrsa haciz iþlemi durdurulur. (ÝHA)
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Kalp hastasýnýn ilacýný
jandarma temin etti
Çorum'un Mecitözü ilçesinde, yoðun kar
yaðýþý nedeniyle kullanmasý gereken ilacýný
alamayan hastanýn imdanýna jandarma ekipleri yetiþti.
Ýlçeye baðlý Çitli köyünde yaþayan Ýbrahim T. adlý kalp hastasý'nýn sürekli kullanmasý gereken ilacý bitti. Yoðun kar yaðýþý ve elveriþsiz hava þartlarý sebebiyle ilçeye gidemeyen yaþlý adam, 112 Acil Çaðrý Merkezi'ni
arayarak yardým istedi. Bu geliþme üzerine
Ýbrahim T.'nin biten ilacýný eczaneden alan Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ekipleri, Çitli köyüne giderek ilacý sahibine teslim etti.
(ÝHA)

38 eski yargý
mensubu
bir kez daha
ihraç edildi
Hakim ve Savcýlar Kurulu (HSK), þike
soruþturmasý olarak bilinen dosyayla ilgili
bazý ihraç kararlarý aldýðýný duyurdu.
HSK, söz konusu davalarýn tamamlanmasýnýn ardýndan þike kumpasý kapsamýnda da ilgili 38 eski yargý mensubunu bir kez
daha ihraç etti. Ýhraç edilen 38 eski yargý
mensubunun yer aldýðý liste ise þöyle:
"Ýstanbul eski hâlen Balýkesir Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Berk, Ýstanbul eski
hâlen Çorum Cumhuriyet Savcýsý, Ýstanbul
Cumhuriyet Savcýsý Hüseyin Kaplan, Sakarya Cumhuriyet Savcýsý Cihan Kansýz,
Ýstanbul Hâkimi Mehmet Erdoðan, Ýstanbul Hâkimi Mehmet Hamzaçebi, Ýstanbul
eski hâlen Bursa Hâkimi Mehmet Ekinci,
Ýstanbul eski hâlen Gebze Hâkimi Ýbrahim
Balýk, Ýstanbul eski hâlen Gaziantep Hâkimi Birol Bilen, Ýstanbul eski hâlen Elazýð
Hâkimi Murat Üründü, Ýstanbul eski hâlen
Mersin Hâkimi Mehmet Karababa, Ýstanbul Hâkimi Hadi Çaðdýr, Ýstanbul eski
hâlen Büyükçekmece Hâkimi Gökmen
Demircan, Ýstanbul Hâkimi Nurullah Çýnar,
Ýstanbul eski Hâkimi hâlen Þanlýurfa Cumhuriyet Savcýsý Dursun Ali Gündoðdu, Ýstanbul eski hâlen Büyükçekmece Hâkimi
Davut Bedir, Ýstanbul eski hâlen Uþak
Hâkimi Ömer Diken, Ýstanbul eski hâlen
Balýkesir Hâkimi Hikmet Þen, Ýstanbul eski hâlen Trabzon Hâkimi Menekþe Uyar,
Ýstanbul Hâkimi Muzaffer Ýren, Ýstanbul eski hâlen Gaziantep Hâkimi Seyfettin Mermerci, Ýstanbul Hâkimi Metin Özçelik, Ýstanbul eski hâlen Kayseri Hâkimi Bülent
Kýnay, Ýstanbul eski halen Elazýð Hâkimi
Nalan Can, Ýstanbul Hâkimi Eþref Aksu,
Ýstanbul Hâkimi Mustafa Boz, Ýstanbul eski hâlen Kocaeli Hâkimi Hüsnü Çalmuk,
Ýstanbul eski hâlen Gaziosmanpaþa Hâkimi Sedat Sami Haþýloðlu, Ýstanbul eski
hâlen Kütahya Hâkimi Fatih Mehmet Uslu,
Ýstanbul eski hâlen Van Hâkimi Aytekin
Ozanlý, Ýstanbul Hâkimi Savaþ Çelik, Ýstanbul eski hâlen Diyarbakýr Hâkimi Mesut
Özcan, Ýstanbul Hâkimi Osman Kaya, Ýstanbul eski hâlen Edirne Hâkimi Yakup
Hakan Günay, Ýstanbul eski hâlen Ýskenderun Hâkimi Vedat Dalda, Ýstanbul eski
hâlen Bolu Cumhuriyet Savcýsý Zekeriya
Öz, Ýstanbul eski Hâkimi hâlen Yargýtay
Tetkik Hâkimi Resul Çakýr, Ýstanbul eski
hâlen Þanlýurfa Hâkimi Mehmet Uðurlu."
Bu isimlere iliþkin HSK tarafýndan yapýlan açýklamada, "Hâkimler ve Savcýlar Kurulu Ýkinci Dairesinin 27.01.2022 tarihli ve
2022/177 sayýlý kararý ile ilgililer hakkýnda
2802 sayýlý Hâkimler ve Savcýlar Kanunu'nun 69. maddesinin son fýkrasý gereðince meslekten çýkarýlmalarýna karar verilmiþtir."
(ÝHA)

MECÝTÖZÜ'NDE YABAN HAYVANLARI
ÝÇÝN DOÐAYA YEM BIRAKILDI
Çorum'da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Mecitözü ilçesinde yem bulmakta zorlanan yaban
ve sokak hayvanlarý için doðaya yem býrakýldý.
Mecitözü Kaymakamlýðý ile Doða Koruma ve
Milli Parklar Þube Müdürlüðü yaptýðý ortak çalýþma kapsamýnda doðaya býrakýlan yemler sayesinde sokak ve yaban hayvanlarý doðal yaþam
alanlarýnda beslenme fýrsatý buluyor.

Mecitözü Kaymakamý Mustafa Atýþ, zorlu kýþ
þartlarýnda arazideki yaban hayvanlarýnýn beslenmesinde problemler oluþabildiðini yada habitatlarýný deðiþtirerek olumsuzluklarla karþý karþýya gelebildiklerinin belirterek, "Yaban hayvanlarýmýzýn bu olumsuzluklardan etkilenmemesi
ayný zamanda yaban hayatýnýn devamý ve hayvanlarýmýzýn bulunduklarý habitatlarda beslen-

me ihtiyaçlarýný karþýlamalarý amacýyla doðaya
yem býrakýyoruz. Yemleme çalýþmalarýnda verdikleri destekten dolayý Doða Koruma ve Milli
Parklar Þube Müdürlüðü'ne teþekkür ederim"
dedi.
Açýklamanýn ardýndan Kaymakam Atýþ, Doða
Koruma ve Milli Parklar Þube Müdürü Mustafa
Gözler ve ekipler doðaya yem býraktý.
(ÝHA)

Donmak üzereyken
bulundular!
Otomobil takla attý: 2 yaralý
Sungurlu'da kontrolden çýkan
otomobil takla atarak orta refüje
devrildi. Kazada 2 kiþi yaralandý.
Edinilen bilgilere göre, Sungurlu-Kýrýkkale karayolunun 20.
kilometresinde kayganlaþan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiði 60 AL 276 plakalý otomobil takla atarak orta re-

füje devrildi.
Kazada Selin K. ile Hafize
Rana B. yaralandý. Yaralýlar olay
yerine çaðrýlan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
Araç çekici yardýmýyla kaldýrýlýrken, jandarma kazayla ilgili soruþturma baþlattý.
(ÝHA)

Çorum'da Yavruturna Mahallesi'nde ikamet
eden ve oldukça zor þartlarda yaþamýný sürdüren ailenin yardýmýna Çorum Belediyesi yetiþti.
Donmak üzereyken fark edilen ve tedavisi evinde devam eden Saja ile 3 erkek kardeþi ve annesinin tüm ihtiyaçlarý Çorum Belediyesi tarafýndan karþýlandý.
Olaydan haberdar olduktan kýsa bir süre
sonra, akþam saatlerinde aileyi ziyaret eden
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ve
beraberindeki ekipler, zor durumda olan aileye
büyük bir sürpriz yaptý. Karþýlarýnda ekipleri ve
Baþkan Yardýmcýsý Candan'ý gören anne ve çocuklarýn mutluluklarý gözlerinden okunuyordu.
Konuya iliþkin açýklama yapan Baþkan Yardýmcýsý Candan, "Ailemizin içinde olduðu zor
durumu az önce öðrendik ve zaman kaybetmeden evlerini ziyaret ettik. Ailemiz, bizden yardým
alan bir aile aslýnda; ancak kýsa bir süre önce
adres deðiþtirip ekiplerimize bildirmedikleri için
ekiplerimiz tarafýndan aranan da bir ailemiz. Burada bir anne ve babalarý vefat etmiþ 4 çocuðunun oldukça zor þartlarda yaþadýðýný haber aldýk. Hatta kýzýmýzýn ayaklarýnýn donma tehlikesi
nedeniyle kangren olmak üzereyken fark edildiðini, doktorlarýmýzýn yoðun çabasýyla ayaklarýnýn kurtarýldýðýný öðrendik. Kýzýmýzýn saðlýðýnýn
þu an iyiye gittiðini de gördük ve çok sevindik.
Ailemizin evinde bir soba olmadýðýný, çocuklarýn
ayakkabý ve kýþlýk kýyafetlerinin olmadýðýný, evde battaniye ve erzak da olmadýðýný öðrendik;
bu duruma kayýtsýz kalmak mümkün deðildi.
Belediye Baþkanýmýz Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn
talimatýyla derhal ailemizin yanýna tüm bu ihtiyaç maddelerini de alarak intikal ettik. Ailemiz
artýk bize emanet" dedi.
(Haber Merkezi)
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Dikkat, dolandýrýcýlar yine sahnede!
Türkiye'nin dövize karþý
mücadelesinin þifresi:

Liralaþma
Döviz kurlarýndaki ataklarý durdurmak,
cari açýðý dengeye getirerek enflasyonda
kalýcý fiyat istikrarýný saðlamak amacýyla
uygulanmaya baþlanan Türkiye Ekonomi
Modeli ile "Liralaþma stratejisi" hayata geçiriliyor.
Döviz kurlarýndaki ataklarý durdurmak,
cari açýðý dengeye getirerek enflasyonda
kalýcý fiyat istikrarýný saðlamak amacýyla
uygulanmaya baþlanan Türkiye Ekonomi
Modeli ile "Liralaþma stratejisi" hayata geçirilirken, dezenflasyon sürecinin de kýsa
sürede baþlamasý öngörülüyor.
Geçen yýlýn son aylarýnda uygulamaya
konulan Türkiye Ekonomi Modeli ile "Liralaþma stratejisi" çerçevesinde, Hazine ve
Maliye Bakanlýðý ile Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasý (TCMB) tarafýndan Türk lirasýnýn (TL) desteklenmesine yönelik geniþ
çapta önlemler alýnýyor.
Bakanlýk tarafýndan tasarruflarýný Türk
lirasýnda deðerlendiren gerçek kiþilerin kurdaki oynaklýk karþýsýnda koruma altýna
alýnmasý amacýyla "Kur Korumalý Mevduat
ve Katýlma Hesabý (KKM)" ürünü uygulamaya alýndý. Bu çerçevede KKM'ye iliþkin
maliyetin Hazinece karþýlanmasýna iliþkin
Kanun deðiþikliði 22 Ocak'ta yayýmlandý.
Bankalardan temin edilen verilere göre,
26 Ocak itibarýyla bu hesaplarda 146,7 milyar liralýk bakiye, sistemde kayýtlý yaklaþýk
453 bin gerçek kiþi bulunuyor.
Ayrýca TL'nin desteklenmesine yönelik
olarak TCMB tarafýndan da döviz tevdiat
hesaplarýnýn ve döviz cinsinden katýlým
fonlarýnýn hesap sahibinin talebi üzerine
Türk lirasý vadeli hesaplara dönüþmesi halinde mevduat ve katýlým fonu sahiplerine
destek saðlanmasýna iliþkin kararlar alýnarak düzenleme yapýldý.
TCMB, döviz tevdiat hesaplarý ile altýn
hesaplarýndan TL vadeli mevduata dönüþümün desteklenmesi düzenlemelerini hayata geçirirken, bu kapsamda dönüþen
mevduat ve katýlým hesabý tutarlarýný zorunlu karþýlýktan muaf tuttu. Tüzel kiþilerin
de TL vadeli hesaplara dönüþüm saðlamasý halinde bunlara destek saðlanmasýna
karar verdi. Bankalardan temin edilen verilere göre, 26 Ocak tarihi itibarýyla bu hesaplarda 46 milyar lirasý gerçek, 18 milyar
lirasý tüzel kiþilerden olmak üzere toplam
63,5 milyar liralýk bakiye gerçekleþti. Bu
sistemde kayýtlý yaklaþýk 76 bini gerçek, 6
bini tüzel olmak üzere toplamda 82 bini aþkýn kiþi kayýtlý bulunuyor.
Dolayýsýyla Bakanlýk ve TCMB tarafýndan yürütülen destekler kapsamýnda 26
Ocak itibarýyla bu hesaplarda, döviz hesaplarýndan dönüþen tutar 63,5 milyar lira
olmak üzere toplam tutar 210,3 milyar lirayý aþtý. Bu bakiyede 192 milyar lirayla gerçek kiþilerin payý yüzde 91,3 iken, 15 milyar lirayla tüzel kiþilerin payý yüzde 8,7 civarýnda hesaplandý.
Liralaþma stratejisi kapsamýnda, kur korumalý hesaplar ve dönüþüm yapýlan hesaplar üzerinde stopaj oraný sýfýr olarak belirlenirken, döviz kurundaki oynaklýk nedeniyle fiyatlamada zorluk yaþayan ihracatçý
ve ithalatçý firmalara yönelik döviz satým
ihaleleri düzenlenmeye baþlandý.
TL tasarrufun desteklenmesi için Bireysel Emeklilik Sistemi'ne devlet katkýsý yüzde 25'ten yüzde 30'a çýkarýldý.
Portföyünde yabancý para cinsinden
varlýk ve altýn ile diðer kýymetli madenler ve
bunlara dayalý diðer sermaye piyasasý
araçlarý bulunan fonlar dýþýndaki yatýrým
fonlarýndan elde edilen kazançlarýn kurumlar vergisinden istisna edilmesi saðlanýrken, ihracat ve imalat sanayi þirketlerine 1
puanlýk kurumlar vergisi indirimi uygulamasý baþlatýldý.
YENÝ DÜZENLEMELER YOLDA
Bakanlýk ve TCMB tarafýndan yastýk altýndaki altýnlarýn ekonomiye kazandýrýlmasýna yönelik çalýþmalara da devam ediliyor.
Gelecek dönemde bireysel ve kurumsal
yatýrýmcýlara yönelik alternatif borçlanma
enstrümanlarýnýn ihraç edilmesi planlanýyor.
Para ve maliye politikalarýnda güçlü koordinasyonun saðlanmasý, rekabeti ve verimliliði artýrýcý yapýsal politikalarýn hayata
geçirilmesi yoluyla enflasyonun düþürülmesi hedefi doðrultusunda düzenli olarak
toplanan Fiyat Ýstikrarý Komitesi bünyesinde fiyat hareketleri yakýndan izlenirken, para politikasýnýn etkinliðinin sýnýrlý kaldýðý arz
þoklarý durumunda alýnacak tedbirler gözden geçiriliyor.
(Haber Merkezi)

Dolandýrýcýlar yeni yöntemlerle maalesef vatandaþlarý dolandýrmaya devam ediyor. Sahte personel kimlik
kartlarýyla iþyerlerine giden
dolandýrýcýlar, Çorum Belediyesi personeli olduklarýný ve
ihtiyaç sahipleri için yardým
talep ettiklerini belirterek yeni
bir dolandýrýcýlýk yöntemine
baþvuruyor.
Çorum Belediyesi Basýn
Birimi'nden yapýlan açýklamada özellikle sanayici, iþadamý
ve esnafý gezerek bu yöntemle vatandaþlarýn dolandýrýldýðýna yönelik kendilerine bilgiler geldiði ifade edilerek "Belediyemiz kesinlikle hiçbir vatandaþýmýzdan yardým adý al-

týnda para toplamamaktadýr.
Lütfen kendilerini belediye
personeli olarak tanýtýp yardým adý altýnda sizden para
isteyen kimseye itibar etmeyin. Çorum Belediyesi'nin hiçbir kademesinden yardým ve
destek adý altýnda baðýþ talebinde bulunulmasý söz konusu deðildir. Vatandaþlarýmýzýn
iyi niyetini bu þekilde istismar
eden dolandýrýcýlara karþý
dikkatli davranmalarýný ve bu
þahýslara kesinlikle itibar etmeyerek karþýlaþtýklarý benzer durumlarda, 155'i arayýp
emniyet güçlerimize anýnda
haber vermelerini önemle rica ederiz" denildi.
(Mehmet Halim Coþkun)

CHP'den tepki geldi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, AK
Parti Ýl Baþkanlýðýnýn çevresinde
belediye ekipleri tarafýndan kar küreme çalýþmasý yapýlmasýna tepki
gösterdi.
Sosyal medya hesabýndan bir
açýklama yayýmlayan CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Kar berekettir, temizliktir, saflýktýr. Son günlerde bol bol yaðarak topraðý doyuran, gelecek günler için umutlarýmýzý yeþerten karýn çilesine de, zorluklarýna da katlanmak durumundayýz. Ancak katlanamadýðýmýz bir
durum var ki o da adaletsizlik. Çorum Belediyesi ekipleri, yoðun kar
yaðýþýnýn ardýndan yol açma, temizleme, tuzlama, buz kýrma çalýþ-

Mehmet Tahtasýz

malarýna aðýrlýk verdi. Kendilerine
kolaylýklar ve baþarýlar diliyoruz. Sadece ana arterlerin temizlenmesinin yeterli olmayacaðýný, girilmeyen ara sokaklar, kenar
semtler, mahalleler, toplumsal
ve
kamusal
alanlarda da çalýþma yapýlmasý
gerektiðini savunuyoruz. Hizmet daðýlýmýnýn adaletli bir þekilde yapýlmadýðýna dair halkýmýzdan çok sayýda eleþtiri alýyoruz.
Belediye personelinin bir siyasi
parti binasýnýn etrafýný titizlikle temizlediðine tanýk olduk" dedi.
Önceliðin vatandaþa verilmesi
gerektiðini vurgulayan Tahtasýz,
"Kaldýrýmlar buz kütlesi iken, yollar
kardan geçilmezken çok sayýda
personelin bir partinin binasýnýn etrafýný temizlemesini saðlamak yakýþýk alan bir durum deðildir. Önceliði
halkýn, iþ dünyasýnýn, esnafýn kullandýðý alanlara vermek gerektiðini
bildiriyor, belediye yönetimini adil,
tarafsýz hizmet vermeye çaðýrýyoruz" diye konuþtu. (Haber Merkezi)

Baþkan Þahiner: Her daim
halkýmýzýn hizmetindeyiz
Sungurlu Belediyesi kar timi, dondurucu soðuk havaya raðmen gece gündüz demeden karla mücadelesini sürdürüyor. Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner, "Sýcaklýk deðeri zaman zaman -17, -20 derecelere kadar düþse dahi mazeret üretmeden, ara vermeden, býkmadan, yorulmadan çalýþmaya devam ediyoruz" dedi.
Sungurlu Belediyesi, yoðun kar yaðýþ sonrasýnda tüm hatlarýyla birlikte kar seferberliði sür-

dürüyor. Ýlçe genelinde cadde, sokak ve kaldýrýmlarda kar küreme, temizleme tuzlama çalýþmasý devam ederken caddelerde biriken kar yýðýnlarý kepçe ve kamyonlarýn yardýmý ile þehir
dýþýna çýkarýlmaya baþlandý.
Baþkan yardýmcýlarý ile birlikte karla mücadele çalýþmalarýný yöneten Baþkan Abdulkadir Þahiner, "Ekiplerimiz ilk andan itibaren sahadalar.
Son yýllarýn en yoðun kar yaðýþýna raðmen ana
ulaþým hatlarýmýz biran olsun
kapalý kalmadý. Zaten meteorolojik verileri takip edip gerekli önlem ve tedbirleri almýþtýk." ifadelerini kullandý.
Sýcaklýk deðeri zaman
zaman -17, -20 derecelere
kadar düþse dahi mazeret
üretmeden, ara vermeden,
býkmadan, yorulmadan çalýþmaya devam ediyoruz diyen Baþkan Þahiner, "Hayatý
olumsuz etkileyecek tüm
þartlarý ortadan kaldýrmak
için gayret gösteriyoruz" dedi.
Sahada çalýþan ekipleri
bir an olsun yalnýz býrakmayan Belediye Baþkan yardýmcýlarýna teþekkür eden
Baþkan Þahiner, "Soðuk hava þartlarýnda mesai kavramý
dinlemeden çalýþan Belediyemiz Kar Timi'nin emeðini
takdir ediyorum. Gece gündüz demeden sahada özveri
ile çalýþýyorlar" ifadelerini
kullandý. (Haber Merkezi)

Abdulkadir Þahiner

Ýskilip TOKÝ'ye
onay verildi!
TOKÝ Baþkanlýðý, Ýskilip'te ilçeye kazandýrýlmasý planlanan konutlarýn yapýlacaðý
araziye onay verdiðini açýkladý.
Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük, TOKÝ
konutlarýnýn yapýlacaðý arazi için belirledikleri alanlarla ilgili son yazýþmalardan da
olumlu sonuçlandýðýný, teklif ettikleri alanýn
Toplu Konut Daire Baþkanlýðý tarafýndan
onaylandýðý bilgisini paylaþtý. Sülük, projeye destek veren AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oðuzhan Kaya'ya teþekkür etti.
(Haber Merkezi)
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ÇORUM KORUYUCU AiLE
SIRALAMASINDA 26'NCI
Çorum Valiliði, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüðünün yaptýðý çalýþmalarla Çorum'un koruyucu aile sýralamasýnda 26'ncý sýrada bulunduðunu
açýkladý.
Valilik, Aile ve Sosyal Hizmetler
Müdürlüðünün 2021 yýlýnda yaptýðý
çalýþmalara iliþkin bir basýn bülteni yayýmladý. Buna göre Çorum, nüfus olarak Türkiye'de 43'ncü sýrada olmasýna
raðmen koruyucu aile sýralamasýnda
üst sýralamalarda yer aldý. Açýklamada, "Korunmaya muhtaç çocuklara
bakým tedbiri alýndýktan sonra korunmalarýný gerektiren süre içerisinde aile
ortamýnda yetiþtirilmesine yönelik koruyucu aile hizmetleri uygulama esaslarý ve yönetmelik kapsamýnda Ýl Müdürlüðümüz baþarýlý bir hizmet yürütmektedir. Bu kapsamda ilimiz nüfus
açýsýndan 43. sýrada olmasýna karþýn
koruyucu aile sýralamasýnda 26. sýrada bulunmaktadýr. Ýlimizde 78 aile yanýnda 96 çocuk koruyucu aile hizmetinden yararlanmakta olup 12 aile sýra
beklemektedir" denildi.
Koruyucu aile faaliyetlerine iliþkin
þu bilgiler verildi:
"Koruma ve bakým tedbiri alýnan
çocuðun, öz ailesi vefat etmiþ veya
terk durumundaki öz aileye dönüþ imkaný olmayan çocuklarýmýz Müdürlüðümüz bünyesinde yürütülen evlat
edindirme hizmeti ile baþvurusu bulunan ailelere yapýlan çalýþmalarla evlat
edindirilmektedir. Bu kapsamda 2021
yýlýnda 4 çocuk evlat edindirilmiþ, 8
çocuðun takibi yapýlmakta ve 23 aile
sýrada beklemektedir.
Ýlimizde 9 adet Özel Kreþ ve Gün-

Merkezi ile üç tane Özel Bakým Merkezinde yatýlý hizmet verilmektedir. Bu
kapsamda Özel Bakým Merkezlerinde
253, Engelsiz Yaþam Merkezinde 78
engelliye, huzurevlerinde 121 yaþlýya
bakým hizmeti verilmektedir.
Kuruluþlarda bakým ve koruma altýnda bulunan yaþlý ve engellilerin yaþam kalitelerini arttýrmak amacýyla
pandemi tedbirleri kapsamýnda az da
olsa kurum içinde sosyal, kültürel ve
sportif faaliyetler yürütülmektedir.
Önemli gün ve haftalarda pandemi
nedeniyle kuruluþlar içerisinde hizmet
alan ve personelle birlikte farkýndalýk
çalýþmalarý gerçekleþtirilmektedir.
Ýki tanesi Sungurlu'da, bir tanesi
Laçin'de bulunan Özel Bakým Merkezlerinde toplam 253 aðýr engelli
kalmaktadýr.

düz Bakýmevi bulunmakta olup toplam
978 kapasiteye sahip olan kuruluþlarda 697 çocuða hizmet verilmektedir.
Ayrýca 29 çocuk için ücretsiz kreþ hizmeti sunulmaktadýr.
Aylýk ortalama yaklaþýk 400 çocuk
için 2021 yýlýnda toplam 2 milyon 77
bin 326,10 TL doðum yardýmý ödemesi yapýlmýþtýr."
ÝHTÝYAÇ SAHÝBÝ
ÇOCUKLARA 21 MÝLYON
Basýn bülteninde müdürlüðün ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik yürüttüðü
çalýþmalara iliþkin detaylar da paylaþýldý. 2021 yýlýnda temel ihtiyaçlarýný
karþýlayamayan ve hayatýný sürdürmekte güçlük çeken çocuk ve gençle-

rin bakýmý kapsamýnda ailelere 21 milyon 619 bin liralýk ödeme yapýldýðý
vurgulandý. Açýklamada, "Yoksulluk
içinde olup temel ihtiyaçlarýný karþýlayamayan ve hayatýný sürdürmekte
güçlük çeken çocuk ve gençlerin bakýmý konusunda ailelerin desteklenmesi
amacýyla sosyal ve ekonomik destek
hizmeti kapsamýnda 2021 yýlýnda her
ay ortalama bin 485 kiþiye toplam 21
milyon 619 bin 196,97 TL ödeme yapýlmýþtýr" denildi.
Basýn bülteninin devamýnda þu bilgilere de yer verildi:
"Yaþlý ve engellilere, Hacý KamileAhmet Akdað Huzurevi ve Atýl Üzelgün Huzurevleri, Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma

ENGELLÝLERE AYLIK 7 MÝLYON
200 BÝN LÝRA ÖDEME
Yaþlý ve engellilerin yaþadýklarý ortamdan kopmadan daha kaliteli bir
bakým alabilmelerini saðlamak için
aðýr engellilere bakan kiþilere evde
bakým yardýmý kapsamýnda her ay ortalama 4 bin 42 kiþiye 2021 yýlýnda
aylýk ortalama 7 milyon 200 bin TL
ödeme yapýlmýþtýr. Ayrýca 2021 yýlýnda yaklaþýk 690 kiþiye engelli kimliði
düzenlenmiþtir.
Kadýnlara, Kadýn Konukevi Müdürlüðü fiziksel, duygusal, cinsel,
ekonomik ve sözlü istismara uðrayan
kadýnlarýn korunmasý, psiko-sosyal
ve ekonomik sorunlarýnýn çözülmesi,
güçlendirilmesi ve bu dönemde kadýnlarýn varsa çocuklarý ile birlikte ihti-

yaçlarýnýn da karþýlanmak suretiyle
geçici süreyle kalabilmeleri için açýlan
yatýlý sosyal hizmet kuruluþudur. Kuruluþta kadýnlar ve beraberindeki çocuklara koruma ve bakým hizmeti yanýnda iþ ve mesleki kurslar da düzenlenmektedir.
Þiddet Önleme ve Ýzleme Merkezinde þiddetin önlenmesi ile koruyucu
ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasýna yönelik güçlendirici ve destekleyici danýþmanlýk, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetleri verilmektedir.

801 KÝÞÝYE 'AÝLE' EÐÝTÝMÝ
Aile ve Toplum Hizmetleri alanýnda
daha çok koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamýnda aþaðýda yer alan
faaliyetler yürütülmektedir. Aile Sosyal Destek Projesi (ASDEP) kapsamýnda 2021 yýlý içerisinde 3bin 328
hane ziyareti ve 14 bin 111 görüþme
gerçekleþtirilerek konut bazýnda aile
üyelerine gerekli rehberlik ve yönlendirme çalýþmalarý yapýlarak uygun
olan hizmet modellerimizden yararlanmalarý saðlanmýþtýr.
Çeþitli kurum ve kuruluþlar tarafýndan Aile Eðitim Programý(AEP) modüllerinden talep edilen konularda 24
farklý oturumda 2021 yýlýnda toplam
801 kiþiye eðitim verilmiþtir.
Bakanlýðýmýz ve Türkiye Yeþilay
Danýþmanlýk Merkeziiþbirliði ile Türkiye Baðýmlýlýkla Mücadele(TBM) kapsamýnda Madde Baðýmlýlýðý konusunda 2021 yýlý içerisinde 17 farklý eðitimde 907 kiþiye ulaþýlmýþtýr."
(Çaðrý UZUN)

Toplu taþýma teþekkürü
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Toplu ulaþýmda yaþanan sorunlar Çorum Belediyesinin devreye girmesiyle çözüme kavuþtu.
TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Baþkan Aþgýn'ý ziyaret ederek sorunun çözümü nedeniyle
duyduðu memnuniyeti dile getirerek Baþkan Aþgýn'a teþekkür etti.
Hitit Ulaþ A.Þ'nin bir süredir toplu ulaþýmda
yaþadýðý sýkýntýlarý bildiklerini ve kendilerine sorunun çözümü noktasýnda gelen talepleri deðerlendirdiklerini söyleyen Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, "Birlik ve beraberlik içerisin-

de çözüm ürettik. Hemþehrilerimizin maðduriyet
yaþamamalarý ve Belediye olarak toplu taþýma
hizmetlerini daha kaliteli yapmak için bir kýsmýný
devralarak destekte bulunduk." diye konuþtu.
Pandemi sürecinde de Hitit Ulaþ A.Þ'ye destekler verdiklerinin altýný çizen Baþkan Aþgýn,
Çorum'a yakýþýr bir toplu ulaþým için el birliði ile
çalýþtýklarýný söyledi. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a ziyaretinde Hitit Ulaþ A.Þ Baþkaný
Arap Ballý, TSO Meclis Üyesi Haluk Aþgýn da eþlik etti.
(Mehmet Halim Coþkun)

Buz sarkýtlarýna dikkat!
Çorum Belediyesi, kar yaðýþý
ve soðuk hava nedeniyle çatýlarda oluþan buz sarkýtlarýna karþý
vatandaþlarý uyardý. Ýtfaiye ekipleri, gelen ihbarlarý deðerlendirerek buz sarkýtlarýný çatýlardan tek
tek temizliyor.
Çorum Belediyesi'nden yapýlan açýklamada güneþin açmasýyla birlikte sarkýtlarýn çatýlardan
düþebileceði ve kazalarýn meydana gelebileceði belirtilerek buz
sarkýtlarýna karþý dikkatli olunmasý çaðrýsýnda bulunuldu.
Muhtemel kazalara karþý dev
buz sarkýtlarýnýn itfaiye ekipleri
tarafýndan toplanýldýðýnýn belirtildiði açýklamada "Belediyemiz Ýtfaiye ekipleri vatandaþlarýmýzdan 112 Acil Çaðrý Hattýna yapýlan talepler doðrultusunda, çatýlarda oluþan buz sarkýtlarýný düþürüyor. Merdivenli itfaiye aracý
vasýtasýyla buz sarkýtlarýnýn düþürülmesi esnasýnda kimsenin
zarar görmemesi için çalýþma
alaný yaya trafiðine kapatýlarak
güvenlik önlemleri alýnarak sarkýtlar düþürülüyor." Denildi.
Belediyeden yapýlan açýklamada çatýlarda oluþan buz sarkýtlarýna karþý vatandaþlarýn dikkatli olmasý ve sarkýt oluþan çatý
altlarýnda durulmamasý istendi.
(Haber Merkezi)

Ekonomik güven Ocak'ta arttý
Ekonomik güven endeksi
ocakta aylýk bazda yüzde 2,7
artarak 100,8 deðerini aldý.
Türkiye Ýstatistik Kurumu,
ocak ayýna iliþkin ekonomik gü-

ven endeksi verilerini açýkladý.
Buna göre, endeks 2021
Aralýk'ta 98,2 iken ocakta yüzde 2,7 yükselerek 100,8'e çýktý. Endeksteki artýþ, tüketici, re-

el kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artýþlardan kaynaklandý.
Tüketici güven endeksi geçen aya göre ocakta yüzde 6,2
artýþla 73,2, reel kesim güven
endeksi yüzde 1,6 yükseliþle
111,9, hizmet sektörü güven
endeksi de yüzde 1,2 artýþla
120,2 deðerini aldý.
Ayný dönemde perakende
ticaret sektörü güven endeksi
yüzde 2,5 yükseliþle 124,4'e
ulaþýrken, inþaat sektörü güven endeksi yüzde 5 azalýþla
85,5'e geriledi.
(Haber Merkezi)
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Bankacýlýk
sektörünün
mevduatý azaldý
Bankacýlýk sektörünün toplam mevduatý, geçen hafta 25,8 milyar lira azalarak 5
trilyon 590,4 milyar liraya indi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý
(TCMB) tarafýndan haftalýk para ve banka
istatistikleri yayýmlandý. Buna göre, bankacýlýk sektöründeki toplam mevduat (bankalar arasý dahil) 21 Ocak ile biten haftada 25
milyar 808 milyon 915 bin lira azalarak 5
trilyon 590 milyar 362 milyon 214 bin liraya
indi. Ayný dönemde bankalardaki TL cinsi
mevduat yüzde 1,56 artýþla 2 trilyon 1 milyar 797 milyon 760 bin lira, yabancý para
(YP) cinsinden mevduat da yüzde 1,54
azalýþla 3 trilyon 375 milyar 830 milyon 828
bin lira oldu.
DÖVÝZ MEVDUATI
259,5 MÝLYAR DOLAR
Bankalarda bulunan toplam YP mevduatý, geçen hafta 259 milyar 534 milyon dolar düzeyinde gerçekleþirken, bu tutarýn
232 milyar 277 milyon dolarý yurt içinde yerleþik kiþilerin hesaplarýnda toplandý. Yurt içi
yerleþiklerin toplam YP mevduatýndaki deðiþime bakýldýðýnda, parite etkisinden arýndýrýlmýþ verilerle 21 Ocak itibarýyla 1 milyar
510 milyon dolarlýk azalýþ görüldü.
TAKSÝTLÝ TÝCARÝ KREDÝ
MÝKTARI AZALDI
Mevduat bankalarýndaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,47 azalarak 734
milyar 130 milyon 638 bin lira oldu. Ayný dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,70
azalýþla 639 milyar 292 milyon 215 bin liraya, kredi kartlarý bakiyesi yüzde 1,23 düþüþle 297 milyar 321 milyon 548 bin liraya
geriledi.
Mevduat bankalarýndaki tüketici kredilerinin 274 milyar 129 milyon 408 bin lirasý
konut, 8 milyar 335 milyon 541 bin lirasý taþýt ve 451 milyar 665 milyon 689 bin lirasý
diðer kredilerden oluþtu.
Bankacýlýk sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 21 Ocak ile biten haftada 19 milyar 34 milyon 412 bin lira azalarak
4 trilyon 760 milyar 581 milyon 131 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yýlýn
ayný dönemine göre yüzde 38,30 artýþ kaydetti.
(Haber Merkezi)

AÐIZ KOKUSU

‘ÇEVRE BiLiNCi' TiYATRO
OYUNU iLE AÞILANIYOR
Çorum Belediyesi, çocuklara çevre bilincini aþýlamak ve çocuklarýn çevre
konusunda duyarlýlýklarýný
artýrmak amacýyla "Teneke
Adam'ýn Maceralarý" adlý tiyatro gösterisi hazýrladý.
Çorum Belediyesi Tiyatro Kulübü tarafýndan hazýrlanan ve "Çevreci Kadeþ
Çevreci Kardeþ Kulübü" tarafýndan da desteklenen
oyun yarýyýl tatilinde çocuklarla buluþacak.
Ýsmail Yaðbat
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat, hazýrladýklarý tiyatro oyunu ile ço- yan Yaðbat, "Hazýrladýðýmýz ticuklara çevre bilincini aþýlamayý yatro oyunu ile çocuklara, atýklaamaçladýklarýný söyledi. Atýklarýn rýn doðaya verdiði zararlarý ve
doðaya geliþi güzel býrakýldýðýný, atýklarýn geri dönüþümü ile ortabu atýklarýn çevreye geri dönül- ya çýkan kahramaný konu edinmez zararlar verdiðini vurgula- mektedir" dedi.

Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat, "Tiyatronun eðlendirirken öðreten gücünden yararlanarak çocuklarý
erken yaþta bilinçlendirmek,
sorumluluk duygularýný geliþtirmek ve gelecek nesillerin temiz bir çevrede yaþamalarý için yapmalarý gerekenler hakkýnda farkýndalýk
oluþturmayý amaçlýyoruz.
Oyunumuza tüm çocuklarýmýzý davet ediyoruz." diye
konuþtu.
31 Ocak 2022 Pazartesi
günü saat 12.30 ve 14.30'da
iki seans olarak Devlet Tiyatro
Salonunda sahnelenecek oyun 1
Þubat 2022 Salý günü ise 12.30
ve 14.30'da Buhara Kültür Merkezi konferans salonunda oynanacak. (Mehmet Halim Coþkun)

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

06:19
07:46
12:58
15:36
18:01
19:22

TARiHTE BUGÜN
1923- Mustafa Kemal Paþa Ýzmir'de Latife
Haným'la evlendi.
1928- Bursa Amerikan Kýz Koleji Bakanlar
Kurulu kararýyla kapatýldý. Okulda Hýristiyanlýk
propogandasý yapýldýðý iddia edildi.
1931- Menemen Olayý davasýnda 37 kiþi
idama mahkûm edildi ve karar TBMM'nin
onayýna sunuldu.
1932- Sultanahmet Camii'nde sekiz hafýz
Türkçe Kur'an okudu.
1971- Güven Partisi adýný Milli Güven Partisi olarak deðiþtirdi.
1978- Türkiye Ýþçi Köylü Partisi (TÝKP) kuruldu. 12 Eylül Darbesinden sonra 16 Ekim
1981'de diðer partilerle birlikte kapatýldý.
2009- Baþbakan Tayyip Erdoðan Ýsviçre'nin
Davos þehrinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda Filistin olaylarý nedeniyle Ýsrail Cumhurbaþkaný Perez ile basýn toplantýsýnda tartýþtý.

29 OCAK 2022 CUMARTESÝ

Ýmtiyaz Sahibi: Mahmut

Türkiye Diyanet Vakfý (TDV)
Kadýn Kollarý Çorum Þubesi,
2022 yýlýnýn ilk istiþare toplantýsýný Ýl Müftülüðü Toplantý Salonunda gerçekleþtirdi.
Çorum Ýl Müftü Yardýmcýsý
Yýldýz Üveyik baþkanlýðýnda toplanan TDV Kadýn Kollarý Çorum
Þubesi üyeleri, 2022 yýlýnda yapýlacak faaliyetler hakkýnda karþýlýklý fikir alýþveriþinde bulundu.
Ýstiþare toplantýsý sonrasý
üyeler, TDV Çorum Þube Baþkaný Çorum Ýl Müftüsü Muharrem
Biçer'i makamýnda ziyaret etti.
Ziyarette Müftü Biçer'e toplantýda alýnan kararlar bildirildi.
Daha sonra Þehit Ali Karslý 46 yaþ Kur'an kursu öðrencilerinin

harçlýklarýyla kumbaralarda biriktirdikleri ve üyelerin Çorum Ýl
Müftülüðüne getirdikleri baðýþlar,
Dünya'nýn dört bir yanýndaki yetim çocuklara ulaþtýrýlmak üzere
TDV Çorum Þubesi görevlilerine

teslim edildi.
Bu anlamlý baðýþtan duyduðu
memnuniyeti dile getiren Müftü
Biçer, kurs öðreticilerine ve minik
yüreklerin nezdinden ailelerine
teþekkür etti.
(Haber Merkezi)

YIL: 5 / SAYI: 1990

Emin SÖYLEMEZ

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr

Ömer Faruk SÖYLEMEZ

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

Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

TDV Kadýn Kollarý, faaliyetlerine baþladý

Ali Ceylani KOLAÇ

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

kep:
mahmutemin.soylemez@hs01.kep.tr

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

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

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

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
7 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
40 TL
Kongre Ýlanlarý
200 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
700 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
350 TL
Tam sayfa reklam
1.250 TL
Yarým sayfa reklam
700 TL
Çeyrek sayfa reklam
400 TL

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

'Haydi çocuklar camiye'
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan
düzenlenen, ortaokul öðrencilerine yönelik ödüllü peygamberimizin hayatý gençlik
bilgi yarýþmasýna katýlan öðrencilere Sungurlu Ýlçe Müftülüðü tarafýndan yarýþmaya
hazýrlýk kitabý hediye edildi.
Müftülükten konuya iliþkin olarak yapýlan açýklamada, "Yarýyýl tatilinde Haydi
Çocuklar Camiye etkinliði düzenlenerek
çocuklarýn cami ve namaz bilinci kazanmalarý amaçlanmaktadýr. Ayrýca yarýyýl tatilini verimli bir þekilde deðerlendirebilmeleri için görevlilerimiz tarafýndan, Peygamberimizin hayatý gençlik bilgi yarýþmasýna
katýlacak öðrencilere çalýþmalarýnda yardýmcý olunmaktadýr" denildi.
(ÝHA)

Aðýz kokusu birçok insanýn ortak sorunu olan ve zor durumda býrakan sorunudur. Aðýz kokusu bu geçici bir rahatsýzlýkta olabilir uzun yýllar da sürebilmektedir. Bunun için erken ve doðru önlemler alýnmalýdýr. Bu konuda ise bitkisel yöntemler ön plana çýkmaktadýr.
Aðýz kokusuna bitkisel çözüm arayanlar
bu yazýmý tam size göre. Aðýz kokusu
insaný ve özellikle çevresindekileri oldukça rahatsýz eden ve kiþiyi zor durumda býrakan bir durumdur. Bu rahatsýzlýða hiçbir insan yakalanmak istemez
herhalde bunun için ise önlemlerin alýnmasý þart. Bunun önlenmesi için ise birçok bitki ve doðal yollar bulunmaktadýr.
AÐIZ KOKUSUNA
BÝTKÝSEL ÇÖZÜM
Maydanoz aðýz kokusu ve nefes temizleyici konusunda vücudun ihtiyacý
olan klorofil maydanozun içeriðinde bol
miktarda bulunmaktadýr. Yemek yedikten, sigara içtikten yada kahve vb. içecekler tüketildikten sonra birçok yaprak
maydanoz yemek aðýz kokunuzu ferah
bir hale getirecektir. Dereotu da týpký
maydanoz gibi klorofil açýsýndan oldukça zengin bir bitkidir. Dereotu ile yapýlan
bitkisel çaylar aðýz kokusu için oldukça
faydalý bir yeþil çay olacaktýr.
Bu bitkileri genel olarak sýralamak
gerekirse; adaçayý, bergamot, karanfil
gibi bitkiler aðzý kokunda oldukça faydalý ve etkilidir. Ayný zamanda bu bitkiler
sadece aðýz kokusunuferahlatmýyor ayný zamanda birçok hastalýðýn ve rahatsýzlýðýn oluþumunu engelliyor. Bu bitkiler hakkýnda daha geniþ bilgiye sahip
olabilmek için sitemizde dolaþabilir ve
geniþ kapsamlý bilgiler alabilirsiniz.
AÐIZ KOKUSUNA
SEBEP OLAN NEDENLER
- Süt ve süt ürünleri tüketildiðinde
proteinlerin aðýzda kalmasý sonucu
meydana gelen bozulmalar
- Çay ve kahve gibi kafeinler
- Sigara içmek
- Baharat ve baharatlý yiyecekler
- Alkol ve alkol içeren içecekler
- Þekerlemeler gibi nedenlerde aðýz
kokusuna sebebiyet verebilmektedir.

ADA ÇAYI

Ada Çayý Akdeniz bölgesinde daðlarýn tepelerinde yabani olarak yetiþen þifalý bir bitkidir.Ada Çayý genellikle haziran ve temmuz aylarýnda çiçeklerini
açar. Uzun yapraklý, kenarlarý týrtýklý tüylü ve beyazýmsý bir renktedirler. Yapraklarý kurutularak muhafýza edilir. Ada Çayýnýn hafif ve tatlý bir lezzeti vardýr ve vücudu rahatlatýr düzene sokar. Birçok
hastalýðýn önüne geçmek ve tedavi boyunca vücudu dýþ etkenlere karþý korumak adýna genellikle Ada Çayý kullanýlýr.
ADA ÇAYININ FAYDALARI
Ada Çayýnýn baþlýca faydalarý þunlardýr;
- Ada Çayý vücuda güç ve kuvvet verir hastalýk sonucunda oluþan halsizliði
giderir.
- Mide ve baðýrsaktaki gazlarýn giderilmesini saðlar.
- Ada çayý antiseptik etkisi sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalýþmasýný saðlar.
- Diþlere beyazlýk verir ve diþ etlerinin kuvvetlenmesini saðlar.
- Mikrop, virüs ve mantar gibi vücuda zarar verecek etkenlerin oluþumunu
engeller.
- Soðuk algýnlýðý, nezle gibi hastalýklarda etki gösterir.
ADA ÇAYI NASIL KULLANILIR?
Ada çayý, adýndan da anlaþýlacaðý
üzere çay gibi demlenerek hazýrlanýr. 1
bardak sýcak suyun içine 1 tatlý kaþýðý
ince kýyýlmýþ ve kurulmuþ ada çayý konularak hazýrlanýlýr. Ada Çayý su ile birlikte kaynatýlmamalýdýr, 2 dk dan fazla
kaynatýldýðý taktirde yararlý ve bitkisel
olan ada çayý, zararlý hale gelebilir. Sýcak kaynatýlmýþ suyun içine konularak
5-6 dk demlenmesi tavsiye edilir. Daha
sonra süzülür ve hazýr hale gelir. Günde
2-3 bardak içilmesi daha etkili olacaktýr.
UYARI: Ada Çayý fazla kullanýldýðýnda tansiyon yükselebilir. Gebelik süresince ve emziren annelere tavsiye edilmez. Günde 3 fincandan fazla içilmemelidir.
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Erdoðan'ýn ek zam
müjdesi sonrasý gözler
hesaplara çevrildi
Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn kamu iþçisine
yüzde 2,5'luk ek zam yapýlacaðý müjdesini verdikten sonra vatandaþlar maaþlarýný merak etmeye baþladý. Toplamda yüzde 28'lik zammýn
ardýndan 700 bin kamu iþçisinin maaþý 5 bin
558 lira 86 kuruþa yükseldi.
Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan,
katýldýðý
televizyon
programýnda 700 bin
kamu iþçisine yüzde
2,5 ek zam yapýlacaðý
müjdesini verdi. Böylece kamu iþçileri; toplu
sözleþme zammý, enflasyon farkýna ilave ve
yüzde 2,5'luk ek zamla
birlikte toplam yüzde
Cumhurbaþkaný Erdoðan
28 zam alacak.
700 BÝN ÇALIÞANI ÝLGÝLENDÝRÝYOR
SGK uzmaný Özgür Kaya yeni maaþ hesabýný açýkladý. Özgür Kaya, "Memur ve memur
emeklileri toplu sözleþmeden dolayý bir zam almaktaydýlar. Geçtiðimiz yýl kamu iþçileri de
2021 ve 2022 yýlý için toplu sözleþmeler gerçekleþti 2022'nin 1'inci 6 ayý için yüzde 12+ enflasyon farký yansýtýlacaktýr kendilerine ve yansýtýlmýþ oldu. Bahsettiðimiz çalýþan sayýsý ortalama
700 bin civarýndadýr. Geçtiðimiz yýl toplu sözleþmeler imzalanýrken kamu iþçilerinden 350 bin
civarýnda bir asgari ücretin altýnda düþüþ söz
konusu olmuþtu. Bunlara seyyanen zam yapýlarak asgari ücretin üzerine çýkarýldý."
"5 BÝN 558 LÝRAYA YÜKSELDÝ"
Maaþ hesabý yapan Özgür Kaya, "Ocak ayýna geldiðimizde kamu iþçilerinden sözleþme
þartlarý gereði almýþ olduklarý zamla birlikte 4
bin 588 lira 47 kuruþ bir iyileþtirme almýþlardý.
Yüzde 27'lik zammý da aldýlar ve maaþlarý 5 bin
423 liraya yükseldi. Memur ve memur emeklilerine yapýlan yüzde 2.5'lik zammý da kamu iþçileri talep etti.Sayýn Cumhurbaþkaný da dün yüzde
2.5 zammý kendilerine verilerek 5 bin 558 lira 86
kuruþa gelmiþ oldu. Kamu iþçileri yani kamuda
sözleþmeli çalýþanlar bu yüzde 2.5'lik zamdan
yararlanacaklar. Ýþçi ve Bað-Kur emeklilerinin
zamdan yararlanmalarý söz konusu deðil. Ancak sendikalar ve sivil toplum kuruluþlarý ve
emekli dernekleri SGK ve Bað-Kur emeklilerine
de yansýtýlmasýný talep ediyor. Sayýn Cumhurbaþkaný önceki gün yapmýþ olduðu açýklamada
kamu iþçileri için yüzde 2.5 zam oranýný belirledi. Bugün ya da yarýn yüzde 2.5'lik zam iþçi ve
Bað-Kur emeklilerine yansýyabilir." ifadelerini
kullandý.
(Haber Merkezi)

Kavcýoðlu'ndan
bankalara faiz çaðrýsý
Merkez Bankasý Baþkaný Þahap Kavcýoðlu,
bankacýlýk sektörünün düþük faizle üretimi desteklemesi gerektiðini söyledi. Kavcýoðlu, "Bugün ortalama maliyetler yüzde 16-17 civarýnda.
Sizin bu maliyetinizle yüzde 30 faizle kredi vermeniz doðru deðil" dedi. MB, yýl sonu için yüzde 11,8 olan enflasyon tahminini de 23,2'ye
yükseltti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý
Baþkaný Þahap Kavcýoðlu, bankacýlýk sektörünün, Merkez Bankasýnýn saðladýðý imkanlarý kendi imkanlarýyla
birleþtirerek üretimi finanse etmeleri konusunda gerekeni yapmasý gerektiðini belirtti.
Kavcýoðlu, "Bankalarýn
daha düþük oranlarda
kredileri finanse etmeleri gerekiyor" dedi.
Þahap Kavcýoðlu
Merkez Bankasý Ýdare
Merkezi'ndeki 2022 yýlýnýn birinci Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantýsý'nýn ardýndan konuþan Kavcýoðlu, bankalara yönelik çaðrýsýnda
þunlarý söyledi: "Bugün ortalama maliyetler aralýk ayý kurlarýna göre yüzde 16-17 civarýnda ve
aþaðý doðru geliyor. Sizin bu civardaki maliyetinizle yüzde 30 faizle kredi vermeniz doðru deðil. Merkez Bankasý olarak buna razý deðiliz."
YIL SONU ENFLASYON
TAHMÝNÝ YÜZDE 23,2
Toplantý sonrasý enflasyon tahminlerini de
paylaþan Þahap Kavcýoðlu, "Enflasyon tahmin
aralýðýmýzýn orta noktalarý 2022 yýlý sonunda
yüzde 23,2, 2023 yýl sonunda yüzde 8,2 ve 2024
yýl sonunda ise yüzde 5 seviyelerine tekabül etmektedir. Böylece, 2022 yýl sonu enflasyon tahminini 11,4 puanlýk güncellemeyle yüzde
11,8'den yüzde 23,2'ye yükselttik" ifadelerini kullandý. Para politikasý araçlarýný fiyat istikrarýnýn
saðlamasý noktasýnda güçlü bir þekilde kullanacaklarýna dikkati çeken Kavcýoðlu, "Uzun dönemde sürdürülebilir bir fiyat istikrarýnýn saðlanacaðýna inanýyoruz" diye konuþtu. Birleþik Arap
Emirlikleri ile 5 milyar dolarlýk swap anlaþmasý
yapýldýðýný da hatýrlatan Kavcýoðlu, "1-2 ülkeyle
bu anlamda görüþmelerimiz devam ediyor" dedi.
20 ARALIK'TA TEK KURUÞ SATMADIK
Kavcýoðlu, 20 Aralýk'ta Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn konuþmasýyla vatandaþlarýn "kur korumalý TL mevduat" ürününe büyük
bir teveccüh gösterdiðini belirterek,"O gün
TCMB tek kuruþ satmamýþtýr. Bireyseller, kurumsallar yurt dýþý yaklaþýk 2 milyar 250 milyon
dolar satýþ gerçekleþtirerek kuru oldukça düþük
bir seviyeye getirmiþtir" dedi. (Haber Merkezi)

11 YAÞINDAKi ÇOCUK,
FECi ÞEKiLDE CAN VERDi!
Çorum'da meydana gelen trafik kazasýnda 11 yaþýndaki bir çocuk, feci þekilde can verdi.
Kaza, sabah saatlerinde Çorum-Samsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ýlim
Yayma Kavþaðýnda 11 yaþýndaki Metin Sol, yaya geçidinden karþýdan karþýya geçmeye çalýþýyordu. O
sýrada trafik ýþýklarýndan geçen 53 ABA 686 plakalý
otomobil, minik çocuða çarptý. Çarpmanýn etkisiyle
yaklaþýk 50 metre savrulan talihsiz çocuk, hýzýný alamayan otomobilin altýnda bir süre sürüklendi.
Kanlar içinde kalan çocuða olay yerine gelen saðlýk ekiplerinin yaptýðý tüm müdahaleler sonuç vermedi. 11 yaþýndaki çocuk, tüm müdahalelere raðmen
hayatýný kaybetti. Otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafýndan gözaltýna alýndý. Olayý duyan talihsiz çocuðun ailesi ve yakýnlarý kaza yerine geldi. Acý haberi
alan yakýnlarý sinir krizi geçirirken, Cumhuriyet Savcýsýnýn yaptýðý incelemenin ardýndan küçük çocuðun
cansýz bedeni hastane morguna kaldýrýldý.
Kaza nedeniyle çevreyolunda trafik akýþý bir süre
kontrollü olarak saðlandý.
(Haber Merkezi)

Cami tadilatýnda 80 yýllýk
hayvan cesedi bulundu
Kargý ilçesinde bir köyde tarihi caminin
tadilatý sýrasýnda, zemin katýn alt kýsmýnda, 80 yýllýk olduðu tahmin edilen bozulmamýþ hayvan cesedi bulundu.
Kargý Ýlçesine baðlý tarihi Köprübaþý
köyü camisinde baþlatýlan tadilatta inþaat
ustalarý caminin tabanýnda bulunan ahþap
döþemeleri söktü. Ahþap döþemelerin altýnda bir hayvan cesedi olduðunu gören
inþaat ustalarý cesedi yerinden çýkarttý.
Ankara'da bir üniversitenin veterinerlik fakültesi yetkilileri bulunan hayvan cesedini
incelemek üzere teslim aldý.
Veterinerlik fakültesinden cesedi teslim almak için gelen ekibin ilk görüþü ise
bulunan hayvanýn en az 80 yýllýk iskelet ve
beden bütünlüðü bozulmayan vaþak ya
da kedi olabileceði ancak kesin sonucun
bilimsel incelemeler sonunda netlik kazanacaðýný söyledikleri öðrenildi.
(ÝHA)

Gönüllerince eðlendiler
Çorum Belediyesi, üniversiteli öðrencilerin kurduðu Çorum Köy Okullarý Destek ekibi ile mülteci
ailelerinin çocuklarýna yönelik eðlence düzenledi.
Çocuklar, Çorum Belediyesi Gençlik Merkezi'nde
unutulmaz anlar yaþadý.
Gönül Belediyeciliði kapsamýnda önemli çalýþmalar yaptýklarýný, gönüllere dokunan çalýþmalara
önem verdiklerini vurgulayan Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Turhan Candan, "Þehrimizde yaþayan
mülteci ailelerin çocuklarýný Ýkbal Gençlik Merkezimizde aðýrlayarak bu gençlerimize unutulmaz
anlar yaþattýk." dedi.
Candan, "Ekiplerimiz tarafýndan servisle belirli
noktalardan alýnarak merkeze getirilen çocuklarýmýzýn kendilerini bekleyen sürpriz etkinlikler karþýsýndaki mutluluklarý gönüllerimizi ýsýttý." diye konuþtu. Candan, "25mülteci çocuðun katýldýðý etkinlik kapsamýnda çeþitli ikramlar ve minik hediyelerin yaný sýra merkezde görevli eðitmenlerinde
yer aldýðý etkinlikte ebru sanatý, akýl oyunlarý, kareoke, halat çekmece, sandalye kapmaca gibi çeþitli etkinliklerle çocuklar unutulmaz anlar yaþadýlar" dedi.
(Mehmet Halim Coþkun)
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Üç haftadýr kazanamayan Çorum FK kümede kalma mücadelesi
veren Turgutluspor karþýsýnda galibiyeti hatýrlamak istiyor.

ÜÇ PUAN HASRETi BiTSiN
2'nci Lig Kýrmýzý Grup 23'ün hafta maçýnda Çorum FK evinde Turgutluspor'u
konuk edecek. Çorum Þehir Stadýnda 30 Ocak Pazar günü saat 13'te baþlayacak maçý Van Bölgesi hakemlerinden Fatih Tokail yönetecek. Yönetimin
aldýðý karar doðrultusunda maçta yalnýzca maraton ve VIP B tribünü biletleri
satýþa çýkacak. Maç saati havanýn -5 derece olmasý bekleniyor.

Yönetim, sahadan
sonra tribünleri de
küçültüyor
Çorum FK doðrudan üst lige çýkma hedefiyle baþladýðý sezonun yarýsýnda hedefinden koparak tribünde de küçülme kararý
aldý. Sezona "rota kupa" sloganý ile çýkan
Kýrmýzý-Siyahlýlar devre arasýnda kulübün
sahibi Fatih Özcan'ýn görevi býrakmasýnýn
ardýndan küçülmeye gitti. Yönetimdeki karmaþa saha içine de yansýyýnca üç haftadýr
kazanamayan takýma taraftar ilgisi de doðal
olarak azaldý. Harcamalarý en aza indirmek
isteyen kulüp bir yandan elindeki oyuncularý
satarken diðer yandan da önemli kýsýtlamalara gidiyor. Son iç saha maçýný 300-350 taraftarýn izlediði Kýrmýzý-Siyahlýlarda, yönetim azalan taraftar ilgisine karþý yeni bir karar alarak tam beþ tribünü kapattý.
Kulüpten yapýlan açýklamada maç günü
giderlerinin artmasý sebebi ile kale arkalarý,
a ve b tribünlerinin yaný sýra VIP A tribünlerinin geçici olarak kapatýldýðý belirtildi.
Alýnan bu kararla taraftar yalnýzca maraton veya VIP B tribününden maçý izleyebilecek.
(Abdulkadir Söylemez)

Ýçinde bulunduðu olumsuz
havanýn etkisiyle düþüþe geçen Çorum FK kötü gidiþata
dur demek istiyor.
Üst lig hedefi ile baþladýðý
sezonun yarýsýnda hedefinden
oldukça uzaklaþan Kýrmýzý-Siyahlýlar üç haftadýr sahadan
maðlup ayrýlýyor.
Kötü gidiþata son vermek
ve sahasýnda taraftarý önünde
galibiyet sevinci yaþamak isteyen Fatih Özcan'ýn takýmý hazýrlýklarýný tamamladý ve maç
saatini bekleye baþladý.

0-0 sonuçlanmýþtý.
Ergün Penbe'nin maç kadrosu merak konusu olurken
tecrübeli teknik adamýn takýmda kalmak istemeyenleri kadroya almasý beklenmiyor. Geçtiðimiz hafta oynanan maçta
yedek kulübesindeki az sayýdaki oyuncular genç isimlerden
oluþmuþtu.
Son maçta sakatlanan Berkay Deðirmencioðlu bu maçta
forma giyemeyecekken takýmda kart cezalýsý oyuncu bulunmuyor. (Abdulkadir Söylemez)

‘Hafta sonu gülen
taraf biz olacaðýz'

RAKAMLARLA

2’nci Lig Kýrmýzý Grup

Kýrmýzý-Siyahlýlar hafta içi
oynanmasý planlanan zorlu Sakarya deplasmanýnýn hava
þartlarý nedeni ile ertelenmesi
ile derin bir nefes aldý ve bu
maça daha uzun süre hazýrlanma imkaný buldu.
Son 10 haftada yalnýzca iki
galibiyet alabilen Çorum FK
dört beraberlik dört de maðlubiyet elde etti. Rakip Turgutluspor ise son galibiyetini beþ hafta önce sahasýnda Etimesgut'u
1-0 yenerek aldý. Her iki takýmýn ilk yarýdaki mücadelesi ise

Ergün Penbe

Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ergün Penbe,
hafta sonu oynayacaklarý Turgutluspor maçýyla ilgili,
"Hafta sonu gülen taraf biz olacaðýz" dedi.
Maç öncesi açýklamalarda bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Ergün Penbe, "Hafta sonu Turgutluspor
maçýmýz var. Kazanmak istiyoruz. Beklemediðimiz
sonuçlar aldýk. Sahamýzda oynuyoruz. Kazanmamýz gereken bir maç. Artýk üstlere týrmanmak istiyoruz. Hafta sonu kazanmak için elimizden geleni
yapacaðýz. Çocuklarla konuþtuk. Onlar da kazanmanýn bilincindeler. Hafta sonu gülen taraf biz olacaðýz. Oraya gelen taraftarlarýmýza istekli, arzulu
bir Çorum FK izletmek istiyoruz. Bizim bulunduðumuz burasý deðil, daha üstler olmasý lazým. Ama tabi
ki son dönemde yaþanan sorunlar var. Bunlarý hep birlikte atlatýp Çorum FK'yý daha üst sýralarda görmek için
uðraþacaðýz" ifadelerini kullandý. (Abdulkadir Söylemez)

ÇORUM FK’YE
BAÞARILAR
DÝLER...
TFF

2. LiG KIRMIZI GRUP
TAKIMLAR
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SAKARYASPOR A.Þ.
1461 TRABZON
SÝVAS BELEDÝYE
AFJET AFYONSPOR
BAYBURT ÖZEL ÝD.
SOMASPOR
BODRUMSPOR A.Þ.
ÇORUM FK
SÝLAHTAROÐLU VAN
ANKARASPOR
SERÝK BELEDÝYE
ÝNEGÖLSPOR
DÝYARBEKÝRSPOR
ETÝMESGUT BELED.
TURGUTLUSPOR
ADIYAMAN 1954
SARIYER
ERGENE VELÝMEÞE
KAHRAMANMARAÞ
NÝÐDE ANADOLU FK
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12
16
19
23
18
21
23
16
28
26
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25
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HAFTANIN MAÇLARI
30.01.2022 PAZAR
BAYBURT ÖZEL ÝD.-KAHRAMANMARAÞ
ÇORUM FK-TURGUTLUSPOR
1461 TRABZON FK-ADIYAMAN FK
SOMASPOR-DÝYARBEKÝRSPOR
ANKARASPOR-AFJET AFYONSPOR
BODRUMSPOR-SAKARYASPOR
SARIYER-SERÝK BELEDÝYESPOR
SÝVAS BELEDÝYE-ETÝMESGUT BELEDÝYE
ÝNEGÖLSPOR-NÝÐDE ANADOLU FK
SÝLAHTAROÐLU VAN-ERGENE VELÝMEÞE

Son hazýrlýklar yapýldý
Kýrmýzý Grupta 38 haftanýn 21'i tamamlanýrken liderlik koltuðunda 48 puanlý Sakaryaspor yer alýyor. 1461 Trabzon ise 43
puanla zirveye en yakýn takým konumunda.
Son sýrada yer alan Niðde Anadolu FK'nin
7 puaný bulunurken düþme hattýndan çýkmaya en yakýn takým 18 puanla Sarýyer.
Oynanan 208 karþýlaþma nasýl sonuçlandý:
98 maç (%47) Ev sahibi takýmlar kazandý
63 maç (%30) Konuk takýmlar kazandý
47 maç (%23) Berabere sonuçlandý
Grup'ta alýnan en sýk skorlar:
19 maç (%9) 1-0 sona erdi
19 maç (%9) 1-1 sona erdi
18 maç (%8) 0-0 sona erdi
Maç baþý gol oranlarý:
98 maç (%47) 2-3 gol
51 maç (%24) 0-1 gol
48 maç (%23) 4-5 gol
En çok gol atýlan dakikalar:
117 gol (%21) 76-90 dakikalar arasý
107 gol (%19) 46-60 dakikalar arasý
93 gol (%16) 16-30dakikalar arasý
En golcü isimler:
14 gol Yasin Abdioðlu (1461 Trabzon)
12 gol Erhan Þentük (AfjetAfyonspor)
11 gol Ozan Sol (Sakaryaspor)

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 Çorum Þehir Stadyumu’nda yapýlan antrenman ýsýnma ile baþladý.
Daha sonra maçýn taktiði çalýþýldý.
Antrenmana sakatlýklarý nedeniyle Umut Kaya, Mehmet Gürkan Öztürk, Atakan Akkaynak
katýlmadý. Futbolcularýn tedavilerinin devam ettiði öðrenildi. Çorum FK, bu maçýn hazýrlýklarýna
bugün yapacaðý antrenmanla devam edecek.
(Abdulkadir Söylemez)

Karla kaplanan
saha temizleniyor
Çorum FK'nýn kulüp tesislerinde karla kaplanan saha Dodurga Belediyesinin ekipman desteðiyle temizleniyor.
Hafta sonu baþlayan kar yaðýþý her
alanda hayatý olumsuz etkiliyor. Çorum
FK'da da kulüp tesislerindeki sahalar
tamamen karla kaplandý. Bu nedenle takým son birkaç antrenmaný ya stadyumda ya da baþka halý sahalarda yapmak
zorunda kaldý. Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn'ýn talimatýyla kulüp
tesislerindeki sahalarda kar küreme çalýþmasý baþlatýldý. Çorum FK'dan yapýlan açýklamada, "Tesislerimizdeki antrenman sahalarýnýn kar küreme çalýþmalarý için ekipman desteðinde bulunan Dodurga ilçemizin Belediye Baþkaný Sayýn Mustafa Aydýn'a teþekkür ederiz" denildi.
(Abdulkadir Söylemez)

