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Obruk Dutludere Sulama
15 Þubat'ta ihale edilecek
Çorum Milletvekili, Adalet Komisyonu üyesi
Av. Oðuzhan Kaya, MKYK üyesi Çorum Milletvekili Sn. Ahmet Sami Ceylan, Tarým ve Orman Bakaný Sn. Bekir Pakdemirli ve Devlet Su Ýþleri Genel Müdürü Kaya Yýldýz ile yaptýklarý görüþmeler
neticesinde Obruk Dutludere Sulama Projesinin
2021 yýlý Yatýrým Programýna alýndýðýný ve 15 Þubatta yeniden proje ihalesi olacaðýný yýl ortasýnda
ise yapým ihalesinin yapýlacaðýný duyurdu.
Çorum'daki önemli yatýrýmlardan biri olan Obruk Dutludere Sulama proje ihalesinin 15 Þubatta
ihale edileceðini açýklayan Milletvekilleri Kaya
"Toplamda 58.890 dekar alana su temini yapacak
ve tamamladýðýnda ekonomiye yýllýk 40 milyon
katký saðlayacaðýný projeyi birebir takip ettiklerini
ve en kýsa zamanda bitmesi için çalýþtýklarýný bildirdi.
(Fatih Yýldýrým)

Altý puanlýk maçta rakip:

K.MARAÞSPOR
misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarýnýn son
maçýný erteleme karþýlaþmasý olan Kahramanmaraþ ile oynayacak olan Çorum FK altý puan
deðerindeki maçtan galibiyet ile ayrýlarak hem
play-off yolundaki doðrudan rakibinin önüne geçmek hem de devreye moralli girmek istiyor.8’DE

Oðuzlar Asarçay’da
dönüþüm baþladý
CHP'den
öðrencilere
soru bankasý
hediyesi
Mecitözü Belediye Baþkanlýðý sponsorluðunda lise öðrencilerine tüm
dersler için soru bankasý bastýrýp hediye edildi.
3’TE

"KANIMIZLA DA
DEVA OLMAK
iÇiN HAZIRIZ"
DEVA Partisi yönetimi Kýzýlay'a kan baðýþýnda bulundu. DEVA Partisi Çorum Ýl
Baþkaný Orhan Vargeloðlu
"Kanýmýzla da Deva olmak
için hazýrýz" dedi.
3’TE

Sokaktaki canlar unutulmuyor

TKDK’den ÇOSiAD’a
bilgilendirme ziyareti

Çorum Belediyesi sokaða çýkma kýsýtlamasý ve kar yaðýþý sonrasý görülen soðuklarda sokak hayvanlarýný unutmadý. Ekipler, þehrin dört bir yanýna yem ve mama býraktý.
3’TE

Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum Ýl Koordinatörü Mustafa
Mansur Yalvaçer, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði'ni (ÇOSÝAD) ziyaret etti. Ziyarette Yalvaçer'i ÇOSÝAD
Yönetim Kurulu Baþkaný Hayri Þamlý, Yönetim
Kurulu Üyeleri ve OSB Müdürü Yaþar Þahin
aðýrladý. TKDK Çorum Ýl Koordinatörü Mustafa
Mansur Yalvaçer, ÇOSÝAD Baþkaný Þamlý, yönetim kurulu üyeleri ve OSB Müdürü Þahin ile
bir araya gelmekten duyduðu memnuniyeti dile
getirerek teþekkür etti.
2’DE

61 personelin sözleþmesi yenilendi
Çorum Tarým ve Orman Müdürlüðü bünyesinde görevli 61 personel sözleþmelerini imzaladý. Tarým ve Orman Bakanlýðý'nca Ýl Tarým ve Orman
Müdürlüðü bünyesinde; 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 4/B
maddesi kapsamýnda Ýl Müdürlüðü bünyesine çalýþmakta olan 61 sözleþmeli personellerin sözleþmeleri törenle imzalandý.
2’DE

ESNAFTAN ÞAHÝNER'E
BÝN TL TEÞEKKÜRÜ 3’TE

KARGI'NIN 2020 YILINI
DEÐERLENDÝRDÝLER 3’TE

Oðuzlar Belediyesi tarafýndan
Asarçay Mahallesi'nde kanalizasyon alt yapýsý ve yol çalýþmalarý
baþladý. Oðuzlar'da 2013 yýlýnda
köy statüsünden mahalle statüsüHABERÝ
ÝZLEMEK
ne geçen Asarçay Mahallesi'nde
ÝÇÝN KODU
Oðuzlar Belediyesi tarafýndan yüOKUTUN
rütülen kanalizasyon alt yapýsý ve
yol çalýþmalarý ile dönüþüm baþladý.
7’DE

BAÞKAN ÝSBÝR'DEN BAÞSAVCI
BEKÝR ÞAHÝN'E ZÝYARET 7’DE

ÞANLIOSMAN'DA
DOÐA DUYARLILIÐI

2’DE
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TKDK’den ÇOSiAD’a
bilgilendirme ziyareti
Gazetecilere
nostaljik radyo
hediye edildi
Çorum Belediyesi 10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle basýn çalýþanlarýna nostaljik radyo hediye etti.
Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn imzasýyla basýn çalýþanlarýna "10 Ocak
Çalýþan Gazeteciler Gününüzü tebrik ediyor,
çalýþmalarýnýzda kolaylýklar diliyorum" ifadelerinin yazýlý olduðu kartlarla birlikte nostaljik radyonun olduðu hediye paketleri verildi.
Çorum Belediyesi görevlileri basýn kuruluþlarýný ziyaret ederek hediye paketlerini teslim
etti.
(Fatih Yýldýrým)

Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum Ýl
Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, Çorum Organize Sanayi Bölgesi
Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði'ni
(ÇOSÝAD) ziyaret etti.
Ziyarette Yalvaçer'i ÇOSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Hayri Þamlý,
Yönetim Kurulu Üyeleri ve OSB Müdürü Yaþar Þahin aðýrladý. TKDK Çorum Ýl Koordinatörü Mustafa Mansur
Yalvaçer, ÇOSÝAD Baþkaný Þamlý,
yönetim kurulu üyeleri ve OSB Müdürü Þahin ile bir araya gelmekten duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkür etti. Açýklamasýnýn devamýnda
TKDK'nin Çorum'daki faaliyetleri ve 7
Ocak tarihinde çýkýlan 10. Baþvuru
Çaðrýsý hakkýnda bilgiler veren Ýl Koordinatörü Yalvaçer þunlarý söyledi:
YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ
YATIRIMLARI ÝLGÝ GÖRDÜ
Organize Sanayi Bölgemizde ÇOSÝAD'la birlikte yaptýðýmýz tanýtým çalýþmalarýnýn karþýlýðý olarak 9.Çaðrýda yenilenebilir enerji yatýrýmlarýna
büyük teveccüh oldu. Bundan sonra
da ortak tanýtým çalýþmalarýyla yeni
yatýrýmlarýn OSB'de hayat bulmasý
için gayret sarf edeceðiz ve bugün bu
nedenle buradayýz.
10. Baþvuru Çaðrý Ýlanýyla hay-

vancýlýk ve iþleme-pazarlama sektörlerine destek veriyoruz. TKDK, 125
milyon avro, yani 1 milyar 125 milyon
liralýk hibe paketi için proje çaðrýsýna
çýktý. Bu yeni hibe paketiyle süt, yumurta, kýrmýzý ve beyaz et üretimi ile
süt ve süt ürünlerinin iþlenmesi ve
pazarlanmasý, süt toplama merkezleri, et parçalama ve iþleme tesisleri ile
kesimhaneler, su ürünlerinin iþlenmesi ve pazarlanmasý tesisleri ile meyve
ve sebze ürünlerinin iþlenmesi ve depolanmasý yatýrýmlar destekleniyor.
Yapým iþleri, makine-ekipman alýmlarý, proje hazýrlýk giderleri ve görünürlük harcamalarý içeren yatýrýmlarýn,
sektörüne göre deðiþmekle birlikte

500 bin avro ile 3 milyon avroya kadar olan kýsmýna yüzde 40 ile 70 oranýnda destek verilecek.
Yer temini, altyapý hizmeti sunma,
ruhsatlandýrma gibi konularda iþlerin
hýzlandýrýlmasý noktasýnda her zaman yatýrýmcýlarýmýzýn yanýnda olan
Sayýn Baþkaným Hayri Þamlý'ya ve
yönetimine, OSB Müdürümüze ve
personeline çok teþekkür ediyorum.
ÇOSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný
Hayri Þamlý da ziyaretten duyduðu
memnuniyetini dile getirdiði açýklamasýnda þunlarý söyledi:
"YATIRIMLARINA HAYAT VERMEK
ÝSTEYEN HERKESE KAPIMIZ AÇIK"

OSB'mizde TKDK'den destek alarak kurulan ülke çapýnda ürünlerini
pazarlayan hatta bazýlarý ihracata bile baþlayan iki süt iþleme tesisi, iki
meyve soðuk hava deposu, iki týbbi
ve aromatik iþleme tesisi, bir mantý
üretim iþletmesi, bir leblebi imalathanesi bulunmaktadýr.
9. çaðrýda sözleþme imzalama
hakký kazanan birçok yeni iþletme
var. Kamu kurumlarýnýn STK'lerle iþbirliðine güzel bir örnek teþkil eden ve
meyvelerinin toplanmaya baþlandýðýný gördüðümüz bu bir araya geliþler
bizi de ziyadesiyle memnun etmiþ,
bundan sonrasý için de büyük bir motivasyon saðlamýþtýr.
Çorum OSB'de TKDK desteði
alan iþletmeleri gördükçe biz de gururlanýyoruz. Bu iþletmeleri OSB'mizde çoðaltmak için her türlü desteði
vermeye bundan sonra da devam
edeceðiz. OSB'mizde yatýrýmlarýna
hayat vermek isteyen herkese kapýmýz açýktýr. Altyapýsý hazýr yeterince
parselimiz var ve TKDK prosedürlerine artýk hakim olmuþ, iþlerin hýzlandýrýlmasýna katký saðlayacak donanýmlý personelimizle, her konuda yatýrýmcýlarýn yanýnda olduðumuzu belirtmek isterim. Yeni proje çaðrýsýnýn hayýrlý olmasýný diliyorum.
(Abdulkadir Söylemez)

61 personelin
sözleþmesi yenilendi
Çorum Tarým ve Orman Müdürlüðü bünyesinde
görevli 61 personel sözleþmelerini imzaladý.
Tarým ve Orman Bakanlýðý'nca Ýl Tarým ve Orman Müdürlüðü bünyesinde; 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 4/B maddesi kapsamýnda Ýl
Müdürlüðü bünyesine çalýþmakta olan 61 sözleþmeli personellerin sözleþmeleri törenle imzalandý.
Ýl Müdürlüðü Toplantý Salonunda gerçekleþtirilen sözleþme imza törenine; Ýl Müdürü Orhan Sarý,
Ýl Müdür Yardýmcýsý Ýbrahim Baykal, Ýl Müdür Yardýmcýsý Erdem Kolabaþ, Hayvan Saðlýðý Yetiþtiriciliði ve Su Ürünleri Þube Müdürü Mustafa Özankaralý, Koordinasyon ve Tarýmsal Veriler Þube Müdürü Arzu Özkader, Kýrsal Kalkýnma ve Örgütlenme
Þube Müdürü Kenan Erdem, Çayýr Mera Þube

Müdürü Vasfi Dolak, Gýda ve Yem Þube Müdürü
Perihan Durna, Ýdari ve Mali Ýþler Þube Müdürü Ali
Yiðit ve il genelinde görev yapacak sözleþmeli personeller katýldý.
Ýl Müdürü Orhan Sarý imza töreninde yaptýðý konuþmasýnda Çorum tarýmý hakkýnda bilgi vererek
"Burada sözleþmelerini yenilediðimiz personelimizi
genç dinamik, heyecanlý olarak görmekten gayet
mutluyum. Hepinizden bu heyecanýnýzý sahaya
yansýtmanýzý ve özverili bir þekilde çalýþmanýzý
bekliyorum. Tüm çalýþmalarda, Bakanlýðýmýzý ve
Devletimizi temsil ettiðinizi asla unutmayýn. Davranýþlarýnýzla ve çalýþmalarýnýzla örnek bireyler olacaðýnýza güveniyor ve hep birlikte daha çok þeyler
yapacaðýmýza inanýyorum" dedi. (Fatih Yýldýrým)

Sungurlu Belediyesinden

aðaçlandýrma seferberliði
10 bin adet fidaný
toprakla buluþturuyor.
Sungurlu Belediye
Baþkanlýðý aðaçlandýrma seferberliði baþlatarak ilçenin çeþitli noktalarýna 10 bin adet fidan dikiyor.
Baþta Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi
olmak üzere ilçenin
farklý noktalarýnda fidan dikim çalýþmasý
baþlatan belediye ekiplerinin seferberlik kapsamýnda 10 bin adet fidan dikeceði öðrenildi.
Sungurlu Belediye
Baþkaný Abdulkadir
Þahiner "Sungurlu için
yapýlan çalýþmalarýn
yeterli olmadýðý belirterek daha modern ve
daha yeþil bir Sungurlu
için çalýþmalarýna hýz
kesmeden devam ettiklerini ve vatandaþlarýmýzýn daha refah yaþamalarý için OSB baþta olmak üzere ilçemizin farklý noktalarýna
10 bin adet fidan dikimi
yapýyoruz. Aðaçlandýrma ve yeþillendirme
çalýþmalarýmýz bunlarla sýnýrlý kalmayacak"
diye konuþtu.
(Mahmut Emin Söylemez)

Þanlýosman'da doða duyarlýlýðý
Çorum Merkez Þanlýosman Köylüleri bahar
aylarýnýn yaklaþtýðý bugünlerde geniþ çaplý bir
çevre temizliði yaptý.
Þanlýosman Köyü Muhtarý Yýldýray Sucu ve
Þanlýosman Köyü Derneði Baþkaný Yaþar Baþkan'ýn organizasyonu ile bir araya gelen köy halký, örnek bir duyarlýlýk göstererek geniþ çaplý bir
temizlik çalýþmasý yaptý.
Köyün Gözükýzýl mevkiinde yer alan türbe et-

rafý, mesire yerleri ve þenlik alaný komple temizlenirken; bir traktörü aþkýn çöp toplandý.
Ayrýca köye çöp konteynýrlarý yerleþtirilmesi
için ilgili kurumlara baþvuru yapýldý. Konuyla ilgili
bir açýklama yapan Dernek Baþkaný Yaþar Baþkan amaçlarýnýn daha yaþanabilir, daha temiz bir
çevreye kavuþmak olduðunu belirterek, diðer taraftan da çevreye karþý duyarlýlýk oluþturmak ve
istediklerini söyledi.
(Bahattin Sümüþ)
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CHP'den
öðrencilere soru
bankasý hediyesi
Mecitözü Belediye Baþkanlýðý sponsorluðunda lise öðrencilerine tüm dersler için soru
bankasý bastýrýp hediye edildi.
CHP Mecitözü Belediye Baþkaný Veli Aylar
"Gençlerimiz bu ülkenin geleceðidir. Öðrencilerimize eðitim haftalarý boyunca elimizden geldikçe yardým etmeye devam edeceðiz" dedi.
(Fatih Yýldýrým)

Sokaktaki canlar unutulmuyor
Çorum Belediyesi sokaða çýkma kýsýtlamasý ve
kar yaðýþý sonrasý görülen soðuklarda sokak hayvanlarýný unutmadý. Ekipler, þehrin dört bir yanýna
yem ve mama býraktý.
Havalarýn soðumasýyla beraber sokak hayvanlarýna yönelik mama ve yem öðün sayýsýný artýran
belediye ekipleri, hafta sonu kýsýtlamasýnda da sokaktaki canlarý unutmadý.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn "Bu
soðuk günlerde sokaktaki canlar için mama ve
yem öðünlerini artýrdýk. Ekiplerimiz, düzenli olarak
belirli bölgelere yem ve mama býrakýyor" dedi.
(Mahmut Emin Söylemez)

Esnaftan Þahiner'e
bin TL teþekkürü
Sungurlu Kahveciler ve Lokantacýlar Esnaf
Odasý Baþkaný Erdal Kolaylý, pandemi nedeniyle zor durumda olan esnafa bin TL yardým yapan Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'e teþekkür etti.
Belediye Baþkanýmýz 'Ben esnafýn baþkanýyým' dediði günden bu yana ekibiyle birlikte esnaf ve sanatkarýmýzýn yanýnda olduðunu her
zaman gösterdi diyen Baþkan Kolaylý "Süreç
olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Ýþ yeri kapalý
olan esnaf arkadaþlarýmýz ise çok daha zor bir
süreçten geçiyor. Zor zamanda esnaf kardeþlerimize can suyu veren ve yalnýz býrakmayan
Belediye Baþkanýmýz Sayýn Abdulkadir Þahiner'e esnaf arkadaþlarým adýna sonsuz teþekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Birçok Belediye ve kurum Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'i örnek almalý diyen Kolaylý, "Ýlçe belediyesi olmasýna raðmen il
belediyelerinden bile fazla miktarda destek saðladý ve anýnda hesaba geçti. Her zamanki gibi
varlýðýný, desteðini ve farkýný hissettik. Allah razý olsun" diye konuþtu.
(Haber Merkezi)

"KANIMIZLA DA DEVA
OLMAK iÇiN HAZIRIZ"

DEVA Partisi yönetimi Kýzýlay'a
kan baðýþýnda bulundu.
DEVA Partisi Çorum Ýl Baþkaný
Orhan Vargeloðlu "Kanýmýzla da
Deva olmak için hazýrýz" dedi.
Vargeloðlu "Öncelikle belirtmek
isteriz ki yýlda bir veya iki kez yapýlacak kan baðýþý birçok insana yaþam umudu olabilir. Kan baðýþýnýn
olmadýðý bir toplumda her gün binlerce kiþi hayatýný kaybedebilir. Bu
sebeple düzenli kan baðýþýnda bulunmak insanlarýn hayatýný kurtarýr.
Kan baðýþý bir sosyal sorumluluk
olup bir gün herkesin kana ihtiyaç
duyacaðý da bir gerçektir. Kan baðýþýnýn ücretsiz gönüllülük esasýnda yapýldýðýnýn da unutulmamasý
ve bu bilinç ile yapýlmasý gerekir.
DEVA Partisi yönetimi olarak bu
sorumluluða dikkat çekmek ve Kýzýlay kurumumuza destek olmak
amacýyla kan baðýþýnda bulunduk"

dedi. Vargeloðlu açýklamasýný þöyle sürdürdü:
Özellikle Covid 19 pandemi döneminde Kýzýlay kan baðýþlarýnýn
yarýya düþtüðü ve ciddi kan baðýþý
ihtiyacý ve eksikliðinin olduðunu
öðrendiðimiz bu önemli ve zor süreçte DEVA Partisi olarak Çorum
Kýzýlay Kan Merkezine giderek
kan baðýþýnda bulunmayý bir sorumluluk olarak gördük ve bir hastamýzýn derdine DEVA olabilmek
arzusu ile kanýmýzý vermenin huzurunu yaþadýk. Bu vesile ile Deva
Partisi yöneticileri olarak Çorum
Kýzýlay Merkezine gidip kan vermenin önemine de tekrar dikkat
çekmek istiyoruz.
Ayrýca tüm DEVA Partisi ailesi
olarak Çorum Kýzýlay Merkez Þubesi çalýþanlarýna nazik karþýlamalarýndan dolayý çok teþekkür ediyoruz.
(Bahattin Sümüþ)

Kargý'nýn 2020 yýlýný deðerlendirdiler
Baþhekim Demir
koronavirüs aþýsý oldu
Çin'in Wuhan kentinde yayýlmaya baþlayarak tüm dünyayý etkisi altýnda býrakan Covid-19
virüsüyle mücadelede aþýlama çalýþmalarý tüm
Türkiye'de saðlýk personelleri ile baþladý.
Ibrahim Efe'nin haberine göre; Kargý Ýlçe
Devlet Hastanesi'ndeki personellerin tamamý
aþýlandý.
1'inci doz aþýsýný olan Hastane Baþhekimi
Dr. Muhammet Kadir Demir sosyal medya hesabýndan "Vatandaþlarýmýz gönül rahatlýðý ile
aþýlarýný olabilirler. Hem kendi saðlýklarý, hem
de yakýnlarýnýn saðlýðý için sýralarý geldiðinde
aþýlanmalýlar. Hiçbir yan etkiyle karþýlaþmadým"
notunu paylaþtý.
(Haber Merkezi)

Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü salonunda yapýlan deðerlendirme toplantýsýna Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, Bölge Müdür Yardýmcýmýz Gültekin Þenlikoðlu, Kargý Orman Ýþletme
Müdürü Mustafa Bayraktar ve iþletme
personeli katýldý.
2021 yýlý iþ programlarý doðrultusunda yürütülecek ormancýlýk faaliyetlerinin
%100 gerçekleþmesi için Bölge Müdürü Halil Oflu tarafýndan iþletme müdürlükleri ziyaret edilerek brifing alýnýyor.
Ýþletme Müdürü Mustafa Bayraktar
tarafýndan yapýlan genel bir bilgilendirmenin ardýndan Ýþletme Þefleri tarafýndan þeflik bazýnda hazýrlanan yýllýk
programlarý ve izlenecek yol haritasý sunu eþliðinde anlatýldý.
Toplantýnýn sonunda bölge Müdürü
Halil Oflu tarafýndan 2020 yýlý programýnda belirlenen hedeflere ulaþýlmasý
nedeniyle baþarýya katkýsý olan personele teþekkür belgeleri verildi.
Bölge Müdürü Halil Oflu "Ne yaparsanýz yapýn yaptýðýnýz iþin sanatçýsý yada zanaatkârý olunuz. Baþarýnýn sýrlarýndan en önemlisi yaptýðýnýz iþle, sevdiðiniz sizi mutlu eden þeyler arasýnda
sýký bir iliþki kurmanýzdan geçmektir.
Kargý'da çoðunluk olarak genç ve mesleðin baþlarýnda olan dinamik bir ekibimiz var. Sahada olacaksýnýz, iþinizin takipçisi olacaksýnýz. Bilgiyi paylaþacak ve
çalýþmalarýmýza yansýtacaðýz. Bölgemize ve ülkemize hizmet için bu görevlerdeyiz. Yapýlan iþlerin takipçisiyiz, günün
her saatinde bizlere ulaþabilirsiniz.2021
yýlýnýn hepimiz için saðlýklý huzurlu,
mutlu baþarýlý ve bereketli bir yýl olmasýný diliyorum" dedi.
(Haber Merkezi)

Süt saðým makinesi hibe edilecek
Kargý'da iþletme sahiplerine
süt saðým makinesi hibe edilecek.
Makineyi almaya hak kazanan
üreticiler kura ile belirlenecek.
Kargý Ýlçe Tarým ve Orman Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada
''Ýl Müdürlüðümüzün Süt saðým
makinesi daðýtým Projesi kapsamýnda 15.01.2021 tarihi itibariyle
üzerine kayýtlý ve fiilen iþletmede
bulunan, 4-5 adet 24 ay ve üzeri
diþi hayvaný olan iþletme sahiplerine kura ile süt saðým makinesi
hibe edilecektir. Talebi olan yetiþtiricilerimizin Ýlçe Müdürlüðümüze
22.01.2021 tarihine kadar baþvuruda bulunmalarý gerekmektedir.
Üretim sizden destek bizden'' denildi.
(Haber Merkezi)
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Çorum’da haftaya bakýþ

Abdulkadir SÖYLEMEZ

Gazetemizde geçtiðimiz hafta boyunca yer
alan ve Çorum’un gündemini belirleyen
haberlerimizi sizler için derledik...
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Aþýdan sonra ateþ ve baþ aðrýsý görülebilir
Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumunun Corona
Vac aþýsý için acil kullaným onayý vermesinin ardýndan, saðlýk çalýþanlarý ilk sýrada olmak üzere aþýlama baþladý.
Vatandaþlarýn Covid-19 aþýsýyla ilgili kafasýnda
soru iþareti olmamasý gerektiðini söyleyen Medicana International Ýzmir Hastanesi Enfeksiyon Hastalýklarý Uzmaný Prof. Dr. Serhan Sakarya, “Kiþiler
aþýlandýktan sonra; ateþ, baþ aðrýsý, halsizlik, iþtahsýzlýk gibi semptomlar görülebilir. Kimse telaþ etmesin, bu tepkiler çok normaldir. Vücutta antikor
oluþmasýný saðlayacak aþýyla, Covid-19 virüsünün
hastalýk yapmayan inaktif þekli enjekte edilecek;
yani virüsün kolu, bacaðý var; ancak beyni yok. Bu
nedenle hastalýk yapma özelliði de yok" dedi.
Türkiye genelinde korona virüsüne karþý aþýlama saðlýk çalýþanlarýndan baþladý. Randevu sistemine göre yapýlacak olan aþýlama çalýþmalarý ile ilgili merak edilen sorulara cevap veren Medicana
International Ýzmir Hastanesi Enfeksiyon Hastalýklarý Uzmaný Prof. Dr. Serhan Sakarya, kiþilerin merak ettiði en önemli sorunun, aþýnýn baðýþýklýk saðlayýp saðlamayacaðý yönünde olduðunu söyledi.
"HÝÇ BÝR AÞI YÜZDE 100
BAÐIÞIKLIK SAÐLAMAZ"
Coronavac aþýsý ile ilgili olarak Brezilya'nýn yüzde 50 civarýnda koruyuculuk rakamý açýkladýðýný;
ancak Brezilya'nýn çok hafif geçiren hasta grubunu
da iþin içerisine katarak bu sonucu verdiðini söyleyen Prof. Dr. Serhan Sakarya, “Henüz yapýlan Faz
3 çalýþmalarýnýn analiz çalýþmalarý yapýlabilmiþ deðil. Bu baðlamda baðýþýklýk saðlar mý saðlamaz mý
sorularý akla geliyor. Þunun bilinmesi gerekiyor.
Hiçbir aþý yüzde 100 baðýþýklýk saðlayamaz. Örneðin; özellikle riskli gruplarda kullandýðýmýz grip ya

da zatürre aþýsýnýn koruyuculuðu yüzde 40-50 civarýndadýr. Biz bu oraný, kiþinin hasta olmasý yüzde 50 engellediðimiz için baþarý olarak kabul etmekteyiz. Hatta hepatit aþýlarýnda bile oran yüksek
deðildir” dedi.
"EN GÜVENÝLÝR AÞIYI OLUYORUZ"
Sýkça konuþulan aþýnýn güvenirliði konusunda
da açýklama yapan Prof. Dr. Sakarya, “Dünyadaki
þu ana kadar üretilen Avrupa'nýn ve Amerika'nýn olmaya baþladýðý aþýlarla ilgili Faz 3 çalýþmalarý yapýlmýþ deðil. Acil durum onayý alan aþýlardýr bunlar.
Bu aþýlar pandeminin yayýlýþýný engellemek için
þimdiye kadar yapýlan çalýþmalardaki baþarý oranlarýnýn yüksek olmasý nedeniyle final raporlarý görülmeden onay almasýna neden olmuþtur. Þu an
bizlere uygulanacak olan aþý dünyada uzun yýllardýr
uygulanmasý nedeniyle, neyle karþýlaþacaðýmýzý
bildiðimiz, güvenirlik endeksi en yüksek aþýlardan
bir tanesi; çünkü dünyadaki aþýlarýn en iyisi canlý virüs aþýlarýdýr. Biz bu aþýlarý onlarca yýldýr kullanýyoruz ve neyle karþýlaþacaðýmýzý biliyoruz” diye konuþtu. Uygulanacak olan Çin aþýsýnýn, ölü, inaktif
aþý olduðunu belirten Prof. Dr. Sakarya, “Vücudumuza virüsün hastalýk yapmayan þeklini enjekte
edilecek. Virüsün kiþinin vücudunda hasta yapma
özelliði yok; ama kiþinin vücudunda antikor oluþmasýný saðlayacak. Þöyle düþünebilirsiniz; enjekte
edilen virüsün kolu bacaðý var; ancak beyni yok.
Dolayýsýyla vücudum girer girmez onu tanýyacak;
ama virüsün beyni olmadýðý için hasta etme, onu
yönetme, yaþatma gibi özellikleri olmayacak” dedi.
"DAHA ÖNCE O VÝRÜSLE
KARÞILAÞTIÐINI HAFIZAYA YAZMIÞTIR"
Covid-19 pozitif olan ve hastalýk sürecini geçi-

ren kiþinin aþý olmasý durumunda çok daha iyi korunacaðýný belirten Prof. Dr. Sakarya þöyle konuþtu:
“Vücudun hafýza hücreleri vardýr. Daha önce o
virüsle karþýlaþtýðýný hafýzaya yazmýþtýr. Bir daha
karþýlaþtýðýnda ilk karþýlaþmanýn bin katý bir þekilde
antikorlarý yapmaya baþlarlar. Diyelim ki, ben hastalýðý geçirdim. Bir süre sonra antikor seviyem düþtü; ancak hafýza hücrelerim var. Aþý olduktan sonra
daha yüksek bir antikor seviyesi oluþacaktýr.”
Daha önce hiç Covid-19 geçirmemiþ bir insanýn
aþý olmasý durumunda, vücudun sanki ilk defa virüs alýyormuþ gibi baðýþýklýk geliþtirmeye baþlayacaðýný ifade eden Prof. Dr. Sakarya, sonrasýnda
vücutta hafýza hücrelerinin geliþeceðini, hastalýðý
daha önce geçirmiþ olan kiþinin hastalýk safhasýný
ilk aþýda yaþayacaðýný, ikinci aþýda ise antikorlarýn

çoðalmasýný saðlayacak itici etkiyi yaþayacaðýný,
vücudun daha önce karþýlaþtýðý için ne yapacaðýný
çok iyi bileceðini belirtti.
Kiþinin Covid-19 olduðunu bilmeden aþý yaptýrmasý durumunda yaþayacaklarýný da anlatan Prof.
Dr. Sakarya, “Vücuda sistemin daha fazla tanýyacaðý bir virüs partikülünü veriyorsunuz. Asemptomatik vakalarý semptomlu hale geçirebilir. Þunu bilmeliyiz. Bir hastalýðý geçirdiðimiz zaman; ateþ, halsizlik, kýrýklýk, baþ aðrýsý, karýn aðrýlarý, iþtahsýzlýk
gibi bir hastalýkta görülen bulgularý yapan þey sizin
vücudunuzun mikroorganizmalara karþý geliþtirdiðiniz tepki sonucu ortaya çýkan maddelerdir. Her
aþýdan sonra bu semptomlar hissedilebilir. Aþýnýn
yapýldýðý yerde kýzarýklýk oluþabilir. Bu belirtiler, vücudun virüsle savaþmaya baþladýðýnýn göstergesidir” þeklinde konuþtu.
(Haber Merkezi)

Korona virüs tedbirleri

GRÝP VAKALARINI AZALTTI
Saçlarý
korona deðil
stres döküyor
Dermatoloji Uzmaný Dr. Ümit
Bostancý, korona virüsün kiþide
hem psikolojik hem de fiziksel stres
oluþturduðu için enfeksiyonu atlattýktan bir kaç ay sonra deðiþik seviyelerde saç dökülmesi olabileceðini
söyledi.
Covid-19 salgýnýnýn baþlangýcýndan itibaren saç dökülmesi ile
baþvuran hasta sayýsýnda artýþ olduðunu belirten Bursa Medicana
Hastanesi Dermatoloji Uzmaný Dr.
Ümit Bostancý, “Özellikle basýnda
çýkan bazý haberler sebebiyle hastalýðýn çok ciddi saç dökülmesine
sebep olduðu gibi görüþler öne sürülmektedir. Ancak bunu destekleyen bilimsel kanýtlar mevcut deðildir. Normal saðlýklý bir bireyde günde ortalama 100 adet saç teli dökülmesi normal kabul edilir. Telojen
Effluivum denen geçici saç dökülmesi psikolojik stres oluþturan olaylar, aðýr bir ameliyat, aðýr bir fiziksel
travma, yüksek ateþli hastalýklar gibi durumlardan sonra ortaya çýkabilir. Bu kiþilerde saçlar 6-9 ay içinde
tekrar uzar ve kiþi normale döner.
Korona virüs enfeksiyonu da kiþide
hem psikolojik hem de fiziksel stres
oluþturduðu için enfeksiyonu atlattýktan bir kaç ay sonra deðiþik seviyelerde dökülme olabilir. Bu dökülme belli bir noktada durur ve saçlar
tekrar uzamaya baþlar ve kiþi belli
bir süre sonunda tekrar saðlýklý saçlara kavuþur” dedi.
Dermatoloji Uzmaný Dr. Ümit
Bostancý saç dökülmesine sebep
olabilecek diðer sebepleri ise þu þekilde sýraladý;
“Demir eksikliði, tiroid bozukluklarý, bazý ilaçlar, proteinden fakir
beslenme, sýký bir diyet ile aþýrý kilo
kaybý, vitamin eksiklikleri ve hormon bozukluklarý eðer ciddi bir saç
dökülmelerine sebep oluyorsa,
mutlaka profesyonel destek alýn.”
(Haber Merkezi)

K.K.001

Korona virüsten korunmak için uygulanan maske, mesafe ve hijyen sayesinde bu sene grip vakalarýnda azalma
meydana geldiði bildirildi.
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Týp
Fakültesi Balcalý Hastanesi Enfeksiyon
Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Öðretim
Üyesi Doç. Dr. Süheyla Kömür, yýllara
göre oranla kasým, aralýk ve ocak aylarýnda grip için hastaneye baþvuran
hasta sayýsýnda azalma olduðunu
söyledi.
Doç. Dr. Süheyla Kömür, konuyla ilgili ÝHA muhabirine yaptýðý açýklamada,
bu sene maske, mesafe ve hijyenin
gripten de koruduðunu söyleyerek, “Bu
yýl virüsten hepimiz çok korktuk ve bu
sebeple de maskeye, el hijyenine ve
mesafe gibi önlemlere mümkün olduðunca uymaya çalýþtýk. Tabi ki bu
önlemlerin bir sonucu olarak da grip
vakalarýnda bu yýl her yýla göre azalma
var. Net bir rakam veremiyorum ancak
gripte de önlemler ayný. Bulaþma
yollarý ayný ve o nedenle maskenin ve
el hijyeninin bizi koruduðunu düþünüyoruz. Yýllara göre oranla bu kasým, aralýk
ve ocak aylarýnda grip için hastaneye
baþvuran hasta sayýsýnda azalma var”
diye konuþtu.

ganizmalar geçebilir ve eldivenin oluþturduðu nemli ortamda mikroplar virüsler bakteriler hýzla çoðalabilir. Ayný eldivenle hem telefonumuzu açýyorsak hem
aðýtlarý kalemleri tutuyorsak ya da arkadaþýmýzýn kullandýðý bir yere temas ediyorsak mikroplarý her yere yaymýþ oluyoruz. Bu nedenle gereksiz eldiven kullanýmýndan kaçýnmalýyýz.”

"GEREKSÝZ YER ELDÝVEN
KULLANILMAMALI"
Vatandaþlarýn önlemler nedeniyle
eldiven kullandýðýný ancak saðlýk çalýþanlarý haricinde gereksiz yere eldiven
kullanmanýn sakýncalý olduðunu vurgulayan Doç. Dr. Süheyla Kömür, daha
sonra þunlarý söyledi:
“Toplum içinde sosyal alanlarda çok
fazla gereksiz eldiven kullanýmýna rastlý-

yoruz. Aslýnda saðlýk çalýþanlarý dýþýnda
eldiven çok az yerde kullanýlmasý gereken bir materyaldir. Eldivenin gereksiz
kullanýmý bizi korumadýðý gibi aksine çeþitli tehditlere neden olabilir. Örneðin
tezgahtarlar, kasiyerler arasýnda çok sýk
rastlýyoruz bu duruma. Bir kiþi eldiveni
takýyor ve saatlerce çalýþýyor. Eldivende
bizim gözle göremediðimiz ‘por' dediðimiz delikler var. Bu deliklerden mikroor-

"EL YIKAMAK DAHA SAÐLIKLI"
El hijyeninin önemli olduðunu, gereksiz eldiven kullanýmýnýn yalancý bir
güven hissi verdiðini anlatan Kömür,
“Bizler saðlýk alanýnda bile eldiveni sadece iþimiz olduðu zaman takýyoruz.
Daha sonra çýkarýp atýyoruz. El yýkama
ya da el dezenfektaný ile el hijyenini
saðlamayý öneriyoruz. Gereksiz eldiven
kullanýmý yalancý bir güven hissi veriyor.
Kiþiler el yýkamadan uzaklaþabiliyorlar.
Eldivenliyken zaten üzerine dezenfektan dökülmesi önerilmeyen bir durum.
Bir kiþi eðer eldiven takýyorsa el yýkayamýyordur. Bu nedenle eldiven kesinlikle
gereksiz yere kullanýlmamalýdýr. Eðer
eldiven ile bir iþ yapýyorsak da o iþimiz
biter bitmez eldiveni çýkarýp el hijyenini
saðlamamýz gerekiyor” ifadelerini kullandý.
(Haber Merkezi)

anne sütündeki antikorlarýn koruyucu
rol oynadýðý düþünülmektedir. Anne ile
ten tene temasýn ve erken emzirmenin
bebeðin geliþmesine olumlu katkýsý olduðundan dolayý desteklenmesi gerekliliði savunulmaktadýr. Korona testi pozitif ya da enfeksiyon þüphesi olan anne
kendini iyi hissettiði anda emzirmelidir.
Anne bebeðe dokunmadan önce ve
sonra ellerini 20 saniye sabun ile yýka-

malý ya da alkol bazlý dezenfektan ile
temizlemelidir. Anne týbbi maske ile bebeði emzirmelidir. Ortam sýk sýk havalandýrýlmalýdýr. Kýyafetler 60-90 derecede yýkanmalýdýr. Emzirme mümkün olmuyorsa anne elle saðmayý öðrenmeli
el hijyen kurallarýna uymalýdýr. Doðum
sonrasý ten tene temas saðlanmalý ve
ilk altý ay sadece anne sütü verilmelidir”
diye konuþtu.
(Haber Merkezi)

'Anne sütü çocuðu
korona virüsten koruyor'
Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Doç. Dr. Müzeyyen Uyanýk, anne sütünde bulunan koruyucu antikorlarýn, el
hijyeni ve maske kullanýmýna dikkat edilerek verildiði takdirde bebekte enfeksiyon riskine karþý koruyucu olduðunu
söyledi.
Korona virüs ailesi enfeksiyonlarý
ayakta geçirilebilirken, MERS ve SARS
gibi ciddi ve aðýr enfeksiyonlara da sebebiyet verebiliyor. Çok sayýda ölüme
sebep olan bu virüsün çocuklara pek zarar vermediðini belirten Özel Medicana
Bursa Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve
Doðum Uzmaný Doç. Dr. Müzeyyen
Uyanýk, “Uzun dönem çalýþma sonuçlarý halen olmasa da bu dönemde, anne
yanýnda kalmayan bebeklerde kalp atým
hýzý, solunum hýzýnda artýþ ve hipoglise-

mi sýklýðýnýn arttýðý görülmüþtür. Anne
sütü, bebek için en iyi besin kaynaðýdýr.
Anne sütü bebekleri astým, gastrointestinal enfeksiyonlar, alt solunum yolu enfeksiyonlarý, diyabet ve obezite gibi hastalýklardan korumaktadýr. DSÖ hayatýn
ilk altý ayý için sadece anne sütü, ardýndan iki yýl ek gýda ile birlikte devam eden
emzirmeyi tavsiye etmektedir” dedi.
Uyanýk, “Anne sütünde bulunan koruyucu antikorlarýn anne el hijyeni ve
maske kullanýmýna dikkat ettiði sürece
enfeksiyon riskine karþý koruyucu olduðu belirtilmiþtir. DSÖ verilerine göre, covid-19 teþhisi konulmuþ bir kadýnýn virüsü gebelik döneminde fetüse veya doðum sýrasýnda bebeðe geçirip geçirmediði halen netlik kazanmamýþtýr. Bulaþ
yolu damlacýk ile olduðundan aksine
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OKA'dan Verimlilik Artýrýcý
Projeler Desteði Tanýtým Toplantýsý
Ýsbir'den Baþsavcý Bekir Þahin'e ziyaret
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner
Ýsbir, Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý hemþerimiz Bekir Þahin'i makamýnda ziyaret etti. Ortaköy Belediye
Baþkaný Taner Ýsbir, Jeotermal Vakfý Baþkaný ve Doðan Jeotermal sa-

hibi iþadamý hemþerimiz Mehmet
Ali Doðan ile birlikte Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý hemþerimiz Bekir Þahin'e ziyarette bulundu. Baþkan Ýsbir yapmýþ olduðu açýklamada "Devletimizin en önemli kurumlarýndan biri Yargýtay
Cumhuriyet Baþsavcýlýðý makamýnda bir
hemþerimizin bulunduðunu görmek bizlere
gurur veriyor. Yargýtay
Cumhuriyet Baþsavcýmýz Bekir Þahin'e görevinde baþarýlar diliyorum" dedi.
No: 8
(Mahmut Emin Söylemez)

SAHiBiNDEN

KiRALIK FIRIN
Ýnkýlap Caddesi
adresinde bulunan fýrýn
sahibinden kiralýktýr.

Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý
(OKA) Verimlilik Artýrýcý Projeler Desteði
Tanýtým Toplantýsý, 26 Ocak Salý günü
çevrim içi olarak yapýlacak.
"Kaynak verimliliði" 2020 ve 2021 yýllarý Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý tarafýndan kalkýnma ajanslarýnýn ana çalýþma temasý olarak belirlendi. OKA, 2020 yýlýnda
bu alanda bir dizi faaliyet gerçekleþtirdi ve
yýlýn sonuna doðru kar amacý gütmeyen
kurum ve kuruluþlarýn baþvuru yapabileceði "Katma Deðerli Üretim Altyapýsýnýn
Geliþtirilmesi" mali destek programýný duyurdu. 2021 yýlýnýn ilk haftasýnda Çorum
OSB'de seçilen bir iþletmede enerji verimliliði ölçümleri yapýlmýþ ve rapor hazýrlýklarýna baþlandý.
Ýþletmelerde enerji etüt çalýþmasý ile
belirlenen önlemlerin uygulanmasý ve
enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanýlmasý için hazýrlanan projeler Verimlilik Artýrýcý Proje (VAP) olarak ifade ediliyor.
2007 tarihli 5627 sayýlý Enerji Verimliliði
Kanunu ile yasal çerçevesi þekillenmeye
baþlayan verimlilik artýrýcý tedbirler Enerji
Kaynaklarýnýn ve Enerjinin Kullanýmýnda

Verimliliðin Artýrýlmasýna Dair Yönetmeliðin yürürlüðe girmesi ve nihayetinde 2009
yýlýnda destek programý baþvurularýnýn
baþlamasý ile hayata geçti. Yýllýk enerji tüketimi 500 TEP (Ton eþdeðer petrol) ve
üzeri olan endüstriyel iþletmelerin baþvurduðu bu program kapsamýnda 5 milyon

TL proje bedelinin yüzde 30'u yani 1,5 milyon TL'si nakdi olarak bakanlýk tarafýndan
karþýlanýyor.
OKA Genel Sekreteri Ýbrahim Ethem
Þahin yaptýðý açýklamada "Enerji verimli
ekipman ve sistem kullanýmý, onarým, yalýtým, rehabilitasyon ve proses düzenleme
gibi yollarla gereksiz enerji kullanýmýnýn;
atýk enerjinin, enerji kayýp ve kaçaklarýnýn
önlenmesi, atýk enerjinin geri kazanýlmasý
konularýndaki verimlilik artýrýcý iyileþtirme
çalýþmalarý baþvuruya dahil edilebilir ve
bakanlýðýn uygun görmesi halinde destek
alýnabilir. Ajansýmýz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý'nýn Verimlilik Artýrýcý Projeler konusundaki desteklerinin bölgedeki
iþletmelerimiz, kamu kurum ve kuruluþlarýmýz tarafýndan daha iyi tanýnmasý için bir
bilgilendirme toplantýsý organize etmiþtir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý Enerji
Verimliliði ve Çevre Daire Baþkanlýðý uzmanlarý tarafýndan gerçekleþtirilecek bilgilendirme sunumu 26 Ocak Salý Günü çevrim içi olarak gerçekleþtirilecektir. Toplantý, konuya ilgi duyan tüm taraflarýn katýlýmýna açýktýr" dedi.
(ÝHA)

Kadir Þimþek
K.K.003

0532 623 89 90

BUGÜN
Imsak
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Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

06:25
07:54
12:55
15:24
17:47
19:10
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1909- Fenerbahçe ile Galatasaray ilk kez
karþýlaþtý; FB:0, GS:2
1923- Mustafa Kemal Paþa'nýn Ýzmit'te düzenlediði ilk basýn toplantýsý, sabaha karþý sona
erdi.
1942- Ankara'da ekmek karneye baðlandý.
1960- Yahya Kemal Müzesi açýldý. Müze Fatih Külliyesi'nin Baþ Kurþunlu Medresesi'nde
bulunuyor.
1971- Ortadoðu Teknik Üniversitesi Rektörü
Erdal Ýnönü'nün evinin önüne dinamit atýldý.
1984- Dolandýrýcýlýktan yargýlanan Abidin
Cevher Özden (Banker Kastelli) beraat etti.
1987- Bülent Ecevit, Siyasi Partiler Kanunu'na aykýrý davranmaktan 11 ay 20 gün hapse
mahkûm edildi. 12 Eylül darbesinden sonra Bülent Ecevit hakkýnda 80, Süleyman Demirel
hakkýnda 55 dava açýlmýþtý.
1990- Yazar Aziz Nesin, kendisine "vatan haini" dediði gerekçesiyle Cumhurbaþkaný Kenan
Evren aleyhine tazminat davasý açtý.
1994- 21 Ocak'ta fýrlatýlmasý planlanan ilk
Türk uydusu Türksat 1A'yý taþýyacak Arien füzesi arýzalandý. Fýrlatma iþlemi 10 gün ertelendi.
1995- Avrupa Parlamentosu, Saharov Ödülü'nü cezaevinde bulunan eski DEP milletvekili
Leyla Zana'ya verdi.
2000- Ýstanbul'da bir villaya operasyon düzenleyen polisle çýkan çatýþmada, Hizbullah'ýn
elebaþý Hüseyin Velioðlu ölü ele geçirildi. Geniþletilen operasyonda, mezar evler ortaya çýkarýldý ve çok sayýda Hizbullah mensubu yakalandý.
2005- Ýstanbul'da 97 þehit asker ailesi ve malul gaziye Cumhurbaþkanlýðý Devlet Övünç Madalyasý ve Beratý verildi.

Oðuzlar Asarçay’da dönüþüm baþladý
Oðuzlar Belediyesi tarafýndan
Asarçay Mahallesi'nde kanalizasyon
alt yapýsý ve yol çalýþmalarý baþladý.
Oðuzlar'da 2013 yýlýnda köy statüsünden mahalle statüsüne geçen
HABERÝ
ÝZLEMEK
Asarçay Mahallesi'nde Oðuzlar BeleÝÇÝN KODU
diyesi tarafýndan yürütülen kanalizasOKUTUN
yon alt yapýsý ve yol çalýþmalarý ile
dönüþüm baþladý.
Yapýlan çalýþmalarla ilgili bilgi veren Oðuzlar
Belediye Baþkaný Muzaffer Yýldýrým "2013 yýlýnda

alýnan kararla köy statüsünden mahalle statüsüne
geçen Asarçay Mahallemiz geçen yýllar içinde yeterince hizmet alamadýðý için köy görünümünden
çýkamamýþtý.
Göreve geldiðimizden beri Asarçay Mahallemizden yayla yollarýna açtýðýmýz yeni yollarla tarým
arazilerine, komþu köylere baðlantýsýný yapýp ulaþýmý saðlayarak ceviz üreticisi çiftçimizin yanýnda olduk. Su sorunu yaþamamalarý için su deposu çalýþmalarý yürüttük. Metruk evlerin yýkýmýný gerçekleþtirerek hem güvenliði tehdit eden binalardan

Aþdaðul Belde Teþkilatý oluþturuldu
Cumhuriyet Halk Partisi, Ortaköy'ün Aþdaðul Beldesinde
belde teþkilatýný oluþturarak yeni
üyelerin rozetini taktý.
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz beraberinde bazý parti yöneticileri ile birlikte Ortaköy ve
Aþdaðul'a ziyaret düzenledi.
Aþdaðul beldesinde yeni
oluþturulan belde teþkilatýný ziya-

ret eden Tahtasýz ve beraberindekiler partiye yeni üye olan kiþilerin rozetini taktý.
Aþdaðul Belde Baþkanlýðýna
Ayhan Ercan atanýrken yönetim
kurulu üyeliklerine ise; Oktay
Öncül, Gýyasettin Genç, Mahmut
Köse, Fatma Uzunca, Burhan
Uzunca, Tamer Yaþar ve Rasim
Uzunca atandý.

KARAR

Yeni üyelerin belge kayýt ve
rozet takma töreninde bir konuþma yapan CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Çorum genelinde
yeni üye çalýþmasý baþlattýklarýný, halkýn umudu haline gelen
CHP'nin her geçen gün güçlenerek, büyüyerek yoluna devam ettiðini, ilk seçimlerde partiyi iktidara taþýmakta kararlý olduklarýný
dile getirerek, partiye yeni üye
olarak davaya güç katan cumhuriyet sevdalýlarýna teþekkür etti.
Tahtasýz CHP'nin 7'den 77'ye
herkesin partisi olduðunu vurgulayarak; hep birlikte, omuz omuza iktidara yürüyeceklerini söyledi. CHP Ýl Baþkaný Tahtasýz ve
beraberindekiler, Ortaköy Ýlçe
Baþkanlýðýný da ziyaret ederek Ýlçe Baþkaný Rýfat Uzunca ve partililerle bir süre sohbet etti, parti
çalýþmalarýný deðerlendirdi.
(Mahmut Emin Söylemez)
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Bayi Daðýtým: Çaðrý Daðýtým
Adres: Osmancýk Cad.
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ÇORUM

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
6 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
30 TL
Kongre Ýlanlarý
120 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
500 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
300 TL
Tam sayfa reklam
1.100 TL
Yarým sayfa reklam
600 TL
Çeyrek sayfa reklam
350 TL

ABONE FÝYATLARI
Yýllýk: 200 TL 6 Aylýk : 100 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 400 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 200 TL
Yurt Dýþý Yýllýk: 150 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 75 EURO
Organize Sanayi Yýllýk: 250 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 125 TL

kurtardýk, hem de görünümü ile rahatsýz eden bir
yapýdan kurtardýk. Baþladýðýmýz kanalizasyon alt
yapýsý çalýþmalarý ve mahallelerdeki yol çalýþmalarý ile de Asarçay Mahallemize verdiðimiz sözü de
yerine getirerek Asarçay'da dönüþümü baþlattýk.
Ýlçemizde deðiþim ve dönüþümün mimarý olup
her alanda, her yerde ilçemizin çehresini deðiþtirmeye devam ediyoruz.
Asarçay Mahallesi halkýmýza hayýrlý olsun, çalýþmalarda emek veren tüm personellerimize çalýþmalarýnda kolaylýklar dilerim" dedi. (Fatih Yýldýrým)

Osmancýk'ta sokak hayvanlarý yalnýz kalmýyor
Osmancýk Belediyesi
sahipsiz hayvanlarý zorlu kýþ þartlarýnda yalnýz
býrakmýyor.
Osmancýk Belediyesi
Zabýta Müdürlüðü her
zaman yaptýðý gibi zorlu
zemheri ve kýþ þartlarýnda aç kalan sahipsiz köpeklere ekmek, et, kemik ve yiyecek vermeye
onlarý beslemeye devam ediyor.
Osmancýk Belediyesi Zabýta Müdürlüðüne baðlý ekipler þehrin mücavir alanlar dýþýnda ücra noktalarýnda, ormanlýk ve ýssýz bölgelerde insanlarýn
ulaþamadýðý yerlerde þu zemheri aylarýnda kýþ
þartlarýna maruz kalan, sahipsiz sokak hayvanlarýna, et parçasý, kemik, ekmek ve yiyecekler vererek
beslenme desteði veriyor.
Osmancýk ve çevresinde genellikle ormanlýk ve
piknik alanlarýnda her gün olmasa da gün aþýrý sahipsiz sokak hayvanlarýna, ekmek, et parçasý, ke-

mik ve yiyecek ile besliyorlar.
Mustafa Ulusoy'un
haberine göre, Osmancýk Belediyesi Zabýta
Müdürü Emrah Baþ,
hayvanlara
Belediye
olarak çeþitli yiyecekler,
bilhassa ekmek, et ve
kemik verdiklerini belirterek, onlarýn da birer
can taþýdýðýný Dünyanýn
sadece insanlara deðil
bitki ve hayvanlara da ait olduðunu vurguladý. Emrah Baþ "O hayvanlarda bizim gibi can taþýyorlar.
Biz insanlar olarak onlarla yiyeceklerimizi paylaþmak hem insanlýk görevi hem de Allah'a karþý bir
sorumluluktur. ALO 153 hattýna telefonla ihbar edilme ve bildirmeleri halinde, zabýta ekipleri, o noktalara yönlendirilmekte ve Veteriner Hizmetleri Müdürlüðü ile zabýta ekipleri hayvanlara gereken müdahale yaparak aç kalmamalarý için gereken desteði saðlanmaktadýr" dedi.
(Haber Merkezi)

Ýhtiyaç sahibi ailelere
patates daðýttýlar
Çorum Beþir Derneði ihtiyaç sahibi ailelere
patates daðýtýmýnda bulundu.
Beþir Derneði birçok aileye patates daðýtarak destek oldu. Her ay yaptýðý düzenli yardýmlarla ihtiyaç sahiplerini yalnýz býrakmayan dernek, koronavirüs kapsamýndaki tedbirleri dikkate alarak faaliyetlerine devam ediyor. Onlarca ailenin evlerini ziyarette bulunan dernek gönüllüleri, her ay yaptýklarý periyodik yardýmlarýn
yaný sýra ihtiyaç sahipleri için onlarca çuval patates daðýttý. Beþir Derneði Ýl Temsilcisi Murat
Beþikcioðlu "Beþir 'müjdeyi getiren, müjdeleyici' demektir. Müjdeleyici olmak, sosyal adalete
ve kardeþliðe destek olurken, yapýlan hizmetlerin nimet olduðunun farkýnda olmayý gerektirir. Faaliyete geçirdiðimiz çalýþmalar ve projeler ile gece-gündüz baþta ülkemiz ve kendi insanýmýzýn hizmetini görürken ayný zamanda
dünyanýn her yerinde insanlýða yardým etme
gayreti içindeyiz. Nerede mahzûn ve mahcûp
bir gönül var ise orada onlarla olmanýn gayreti
içerisindeyiz" ifadesini kullandý. Ýl genelinde
tespit ettikleri ihtiyaç sahibi ailelere yapmýþ olduklarý periyodik yardýmlarýn yaný sýra baðýþ
kurbaný ve patates ikramýnda bulunduklarýna
dikkat çeken Beþikcioðlu þunlarý kaydetti:
Gönüllülük esasý ile Valiliðimiz bünyesinde
kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu ile koordineli olarak çalýþýyoruz. Yaptýðýmýz bu çalýþmalarla özellikle pandemiden olumsuz etkilenmiþ
en çok zarar gören aileleri bir nebze olsun rahatlatma gayretindeyiz.
(Bahattin Sümüþ)
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ÇORUM HAVA TAHMiNi

BOSTANCI E. BÜYÜK ECZ. ÖZTÜRK EC.
(TEL: 225 38 48)
GÜLABÝBEY MAH.
ATA CADDESÝ
NO: 30

(TEL: 227 21 21)
(TEL: 221 96 00)
MELÝKGAZÝ 1.SOK. - BUHARAEVLER MH.
BUHARAEVLER
ESKÝ DEVLET
2.CAD. NO: 5
HASTANESÝ YANI

Altý puanlýk maçta rakip:

KAHRAMANMARAÞSPOR
misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarýnýn son maçýný erteleme karþýlaþmasý olan Kahramanmaraþ ile oynayacak olan Çorum FK altý puan
deðerindeki maçtan galibiyet ile ayrýlarak hem play-off yolundaki doðrudan rakibinin önüne geçmek hem de devreye moralli girmek istiyor.
Hafta içe oynanan ve 22'lik sonuçla biten maçýn ardýndan karayolu ile Kahramanmaraþ'a giden Kýrmýzý-Siyahlýlar orada yaptýðý antrenmanla maçýn hazýrlýklarýný tamamladý ve maç saatini beklemeye baþladý.
17 kiþilik kadrosu ile Kahramanmaraþ'a giden Kýrmýzý-Siyahlýlar bu maçtan sonra ilk
devreyi tamamlamýþ olacak.
Kýrmýzý-Siyahlýlarýn bir sonraki
karþýlaþmasý 27 Ocak'ta deplasmanda Manisa FK ile olacak.
17 Ocak 2021 Pazar günü
Kahramanmaraþ 12 Þubat

Stadyumu'nda 13'te baþlayacak maçý Ankara Bölgesi Hakemlerinden Burak Güner yönetecek. Maçýn yardýmcý hakemler ise Emir Kýlýçarslan ve
Recep Güneþ olacak.
YENÝLMEZLÝK
SERÝLERÝ VAR
Her iki takýmýn da son maçlýk yenilmezlik serisi bulunurken yine her iki takým da son
dört maçýndan iki galibiyet iki
de beraberlik çýkardý.
Sahasýnda sekiz maçtýr
kaybetmeyen Kahramanmaraþspor son iki maçýný da kazanmayý bildi. Gümüþhanes-

por'u deplasmanda 3-2 ile geçen Kahramanmaraþ sahasýnda da Ahmed'i 1-0 yenmiþti.
SAHALARINDA
KAYBETMEDÝLER
Sahasýnda henüz maðlubiyeti bulunmayan Kahramanmaraþspor üç kez kazanýrken
beþ kez de beraberlik elde etti.
EKSÝKLER VAR
Ev sahibi takýmda Cihan
Avcu ve Yakup Ramazan Zorlu kýrmýzý kart cezasýnda dolayý forma giyemeyecekken Çorum FK'de ise sakatlýklýðý devam eden Mehmet Sedef ol-

mayacak. Amed maçýnda sakatlanan Cengiz Ötkün'ün ise
þans verilmesi halinde takýmdaki yerini alacaðý öðrenildi.
Çorum FK 16 gol ile ligin
gol kralýný kadrosunda bulundururken rakibin en golcü ismi
olan Burak Göksel'in yalnýzca
dört golü bulunuyor. Onu iki
gol ile Halil Uysal ve Yakup
Ramazan Zorlu takip ediyor.
MERT ILIMAN VE OSMAN
BODUR RAKÝPTE
Sezona Çorum FK'de baþlayan ancak ilk haftanýn ardýndan teknik heyetin raporu doðrultusunda takýmdan gönderi-

len oyunculardan olan Osman
Bodur ve Mert Ilýman, Kahramanmaraþspor'a transfer olmuþtu. Geride kalan 18 haftada Osman Bodur 10 kez ilk
11'de maça çýkarken bu maçlar da iki de gol attý. Mert Ilýman ise 10'u ilk 11 olmak üzere 14 kez forma þansý bulup bir
asist yaptý. Mert rakibin oynadýðý son maçta da 70'inci dakikada oyuna dahil olmuþtu.
23 puanla 10 ve 11'inci sýrada yer alan iki takýmýn 13'te
baþlayacak kritik maçý yayýncý
kuruluþ olan misli.com uygulamasýndan da naklen yayýnlacak. (Abdulkadir Söylemez)

ARAÇ SAHÝPLERÝ DÝKKAT! MTV'DE YAPILANDIRMA
BAÞVURUSU ÝÇÝN SON GÜN 1 ÞUBAT
Motorlu taþýtlar vergisinde bu yýla
iliþkin ilk taksit ödemesinin 1 Þubat
Pazartesi gününe kadar yapýlmasý gerekiyor, geçmiþ dönem borçlarýnýn yapýlandýrýlmasý için de ayný tarihe kadar
baþvuru imkaný bulunuyor.
Adlarýna trafik þube ya da bürolarýna kayýt ve tescil edilmiþ motorlu kara
taþýtlarý bulunanlar ile Sivil Havacýlýk
Genel Müdürlüðüne kayýt ve tescil

K.K.002

edilmiþ uçak ve helikopteri olanlarýn
motorlu taþýtlar vergisi (MTV) ödemesi gerekiyor. MTV, taþýtlarýn kayýt ve
tescilinin yapýldýðý yerin vergi dairesince her yýl ocakta yýllýk olarak tahakkuk
ettiriliyor.
Bu yýl uygulanacak MTV'ye iliþkin
ödeme dönemi baþlarken, bu vergi
ocak ve temmuz aylarý olmak üzere
eþit 2 taksitte ödenecek. Ýlk taksit öde-

me süresi 1 Þubat Pazartesi günü sona erecek.
Yeni taþýt alýmýnda aracýn, yýlýn ilk
6 aylýk döneminde ve birinci taksitin
ödenme süresi geçtikten sonra alýnmasý halinde, birinci taksit bir ay içinde, ikinci taksit temmuzda ödeniyor.
Söz konusu vergi, Ýnteraktif Vergi
Dairesi internet adresi (ivd.gib.gov.tr)
üzerinden "hýzlý ödeme" menüsüyle

þifresiz olarak, Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnýn
mobil
uygulamasýndan,
"www.gib.gov.tr" üzerinden anlaþmalý
bankalarýn banka/kredi kartýyla veya
banka hesabýndan havaleyle ödenebiliyor. MTV'nin, vergi tahsiline yetkili
bankalar ve PTT þubeleri aracýlýðýyla
ya da vergi dairesi veznelerine ödenmesi de mümkün bulunuyor.
(Haber Merkezi)

YILDIRIM
NAKLiYAT ve PETROL
ÇORUM FK’YE
BAÞARILAR DiLER...
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