Uzman çavuþ ve dört aylýk oðlu

son yolculuðuna uðurlandý

KESiN

Þanlýurfa'nýn Suruç ilçesinde tüp patlamasý sonucu çýkan yangýnda
hayatýný kaybeden uzman çavuþ Kaan Can
Serpinli ile dört aylýk oðlu Çorum'da son yolculuklarýna uðurlandý.Öðle
namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazý ve
helallik alýnmasýnýn ardýndan baba-oðlun cenazesi Ulu Mezarlýk'ta
topraða verildi.
2’DE

Sinan
Kurumuþ

'Baþarana
kadar asla pes
etmiyoruz'
Çorum FK'nin baþarýlý golcüsü Sinan Kurumuþ "Baþarana kadar asla pes etmiyoruz.
Hedefimiz olan yere gelene kadar sabýrla,
inatla, çok çalýþarak baþaracaðýmýza inanýyorum" dedi. Attýðý 17 gol ile yalnýzca 2'nci
Lig Beyaz Grubun deðil, Türkiye liglerinin
de en golcü ismi olan Sinan motivasyonunu kaynaðýný açýkladý.
8’DE

KARAR
DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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75 Kuruþ

ÇORUM’DA 2 BiN 538 KiÞiYE

3 MiLYON TL CEZA KESiLDi
KORONAVÝRÜS salgýnýyla mücadele kapsamýnda alýnan tedbirler sonucunda vaka sayýlarýnda düþüþ meydana gelirken, geçtiðimiz yýl
itibarýyla Çorum'da alýnan kurallarýna uymayan
2 bin 538 kiþiye 3 milyon 12 bin lira para cezasý uygulandý. Ýl Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre sokaða çýkma yasaðýný
ihlalden 65 yaþ üstü 282 kiþiye 122 bin 990 TL,
20 yaþ altý 416 kiþiye 265 bin 106 TL ceza kesilirken, genç nüfusun sokaða çýkma yasaðýný
daha çok ihlal ettiði ortaya çýktý.
2’DE

Cevizli köyü
karantinaya alýndý
Çorum'da bir köy daha karantina altýn
alýndý. Bayat'ýn Cevizli Köyü artan koronavirüs vakalarý nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alýndý. Ýlçe Hýfzýssýhha Meclisi'nin aldýðý karar ile izolasyon tedbirleri kapsamýnda
Bayat'ýn Cevizli Köyü 22 Ocak 2021 Cuma
günü saat 00.00'dan itibaren 10 gün süreyle
karantina altýnda tutulacak. (Haber Merkezi)

Apartmanda çýkan
yangýn korkuttu

Kazan patladý: Bir ölü
Ýskilip Kýzýlcabayýr köyünde kalorifer kazanýnýn patlamasý sonucu bir kiþi hayatýný kaybetti. Olay öðle saatlerinde meydana geldi. 2’DE

Çorum'da bir apartman dairesinde çýkan yangýn korkulu anlara neden olurken, alevler itfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
2’DE

“Milletimize hizmet yolunda
yürümeye devam ediyoruz”
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, 7. Olaðan Çorum Ýl Kongresi sonrasý yayýnladýðý teþekkür mesajýnda baþta
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan olmak üzere, partisinin Genel Baþkaný Yardýmcýsý Mahir Ünal ve Çorum Milletvekilleri, belediye baþkanlarý ve teþkilat üyelerine teþekkür etti. Ahlatcý mesajýnda "Birlik ve beraberlik ruhu içinde tüm
Çorumumuzu kucaklayan "7. Olaðan Çorum Ýl Kongremizi" gerçekleþtirmenin gururunu yaþýyoruz" dedi.
4’TE

Mehmet Tatlýsu kütüphanesini baðýþladý
Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, edebiyatçý, emekli öðretim görevlisi Mehmet
Tatlýsu öðrencilik yýllarýndan itibaren oluþturmaya baþladýðý kütüphanesini Çorum Belediyesine baðýþladý. Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
Mehmet Tatlýsu'nun kütüphanesinin bu zamana gelmesinin, eserin toplanmýþ,
derlenmiþ olmasýnýn bir ömre bedel olduðunu söyledi ve kütüphanesini baðýþlamasýnýn anýsýna Mehmet Tatlýsu'ya sedef iþlemeli saat hediye etti.
6’DA

Baþkan Þahiner Mardin’den
engelli bir çocuðu sevindirdi
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner,
Mardin'de tekerlekli sandalyesi olmadýðý için her
gün annesinin sýrtýndan
okula gitmek zorunda kalan bir engelli çocuðun
akülü tekerlekli sandalye
ihtiyacýný karþýlamasýnýn
ardýndan yaptýðý açýklamada "Ýlçemde yaþayan
32 bin hemþehrim adýna
gönderdim bu hediyeyi.
Bugün de vicdanýmýz rahat uyuyabiliriz, elhamdülillah" dedi.
7’DE

Çorum'da 8 bin 200 kiþiye

koronavirüs aþýsý yapýldý
Koronavirüsle mücadele
kapsamýnda 85 yaþ üstündeki vatandaþlara aþý
uygulanmaya tüm Türkiye ile birlikte Çorum'da
da baþlandý. Öte yandan
aþý uygulamasýnýn baþladýðý 14 Ocak tarihinden bugüne kadar Çorum'da 8 bin 200 kiþiye
aþý yapýldý.
6’DA

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

SÝRKE ÜRETÝM TESÝSÝ
ÝÇÝN ÝMZALAR ATILDI

5’TE

MÝLLETVEKÝLÝ KAYA'DAN
UÐURLUDAÐ'A MÜJDE 4’TE

AK Parti'de Geniþletilmiþ
Ýl Baþkanlarý Toplantýsý
AK Parti'nin 143. Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý
Toplantýsý, Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel
Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn baþkanlýðýnda telekonferans sistemiyle yapýldý. 4’TE

Ýnanç Penceresinden
Sümeyra ÖZDOÐAN

ENGELLER ÝMTÝHANDIR
- YAZISI 2’DE

"BESÝCÝLER FARKLI ÞEHÝRLERE
GÝTMEKTEN KURTULACAK" 5’TE

BÜYÜK FIRSATTAN
KAZANÇLI ÇIKIN 5’TE

2
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Ýnanç Penceresinden

Sümeyra ÖZDOÐAN

ENGELLER ÝMTÝHANDIR

TIR þarampole
devrildi

Osmancýk'ta gece saatlerinde baþlayan yoðun kar yaðýþý nedeniyle yoldan kayan TIR þarampole devrildi. TIR'ýn kaldýrýlmasý esnasýnda
Ýstanbul-Samsun D-100 karayolu araç trafiðine
kapandý.
Mustafa Ulusoy'un haberine göre kaza gece
saatlerinde Ýstanbul-Samsun D-100 karayolu
Gökdere köyü yol ayrýmýný civarlarýnda meydana
geldi.
Ýstanbul yönünden Samsun istikametine giden 05 DH 990 dorse plakalý TIR yoldan çýkýp þarampole devrildi.
Olay yerine vinç ve çekiciler sevk edildi. Devrilen TIR'ýn þarampolden vinç ve çekiciler yardýmýyla kaldýrýlmasý esnasýnda kýsa süreli de olsa
Ýstanbul-Samsun D-100 karayolu kontrollü önlem
alýnarak araç trafiðine kapandý.
TIR kaza yerinden kaldýrýlýnca yol tekrar açýlarak trafik normale dönüldü.
(Haber Merkezi)

Yaratýlmýþlarýn en mükemmeli, en þereflisi,
kâinatýn en deðerli varlýðý olarak yaratýlan, her
þeyi hizmetine sunan Yüce Allah kimin daha güzel iþler yapacaðýný sýnamak için ölümü ve yaþamý var etmiþ, kulunu farklý farklý imtihanlarla sýnamýþtýr. Bakara Suresi 155. ayetinde Allah Teala
þöyle buyurmuþtur:
"Andolsun ki, sizi biraz korku ve açlýkla, bir de
mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek (fakirlik)
deneriz. Sabredenleri müjdele!"
AllahuTeala insanlarýn fiziki yapýlarýna dýþ görünüþlerine, renklerine, ýrklarýna, cinsiyetlerine,
saðlam veya engelli oluþlarýna bakmamaktadýr.
Ýnsanýn Allah katýndaki deðeri iman, ibadet, salih
amel, takva ve güzel ahlaký iledir. Rasûlullah þöyle buyurmaktadýr:
"Allah sizin görünüþlerinize ve mallarýnýza deðil, kalplerinize ve amellerinize bakar." (Müslim)
"Ey insanlar! Þunu iyi biliniz ki Rabbiniz birdir.
Arap'ýn arap olmayana, beyaz tenlinin siyaha, siyahýn da beyaza karþý üstünlüðü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir." (Ahmedb.Hanbel)
Ýnsan ve hayvan doðuþtan, bir kaza veya hastalýk sonucu felçli, iþitme, görme, ortopedik engelli olabilmektedir. Tarihten bu yana bütün dünyada ve ülkemizde savaþlarýn etkisiyle, salgýn
hastalýklarla artan bu oran günümüzde ise çeþitli
tedbirsizlikler; iþ, týp ve trafik kazalarý gibi sebeplerle had safhaya ulaþmýþtýr. Engelli olmak ya da
engelli yakýný olmak ceza deðil, imtihandýr. Ýmanýn þartlarýndan biri de hayýr ve þerrin Allah'tan
geldiðine inanmaktýr. Bu imtihanlarý her þeyden
önce sabýrla karþýlamak gerekir. Ýlahi irade ve

takdir sonucu baþa gelenler karþýsýnda engelliye
düþen sabretmek, gücü nispetinde sorumlu olduðu bilinciyle hayatýný sürdürmek ve sýnavý kazanmaya gayret etmektir. Ýmtihan âleminde engelli
olmak bir eksiklik ve kusur olmadýðý gibi, saðlýklý
olmak da bir üstünlük sebebi deðildir. Engelli kardeþlerimiz bizden acýma deðil, anlayýþ beklemektedirler.Bizlere ve topluma düþen görev ise,
engellilere fiziksel ve duygusal yardýmda bulunmak, onlara maddi, manevî anlamda destek olmaktýr. Zira zayýflarýn, düþkünlerin, fakir ve yoksullarýn gerçek dostu olan Allah Resulü; kullarýn
sabýr ve þükür bakýmýndan sýnandýklarýný, engellilere yapýlacak her türlü yardýmýn ise sadaka olduðunu bildirmiþtir. Allah Resulü ömrünü insanýn
onur, haysiyet, hürriyet ve saygýnlýðýný kazandýrmaya adamýþ,engellilere hep sahip çýkmýþ, onlarý asla hafife almamýþ, engelleri sebebiyle asla
ayýplamamýþ, kýnamamýþtýr. Peygamber Efendimiz engellileri sadece merhametin ve yardýmýn
nesnesi olarak görmemiþ, bilakis kabiliyetlerine
göre bilgi, irfan ve güven timsali olarak; ortopedik
engelli Muaz'ý Yemen'e vali, âmâ olan Abdullah
ÜmmüMektum'uise Medine'de kendi yerine vekil
tayin etmiþtir. Bütün bu tasarruflarýn da bilgi, yetenek, akýl ve beceriyi esas almýþtýr. O, engelli
sahabelerin ibadete devam etmelerini istemiþ ve
onlarý çok önemli vazifelerde görevlendirmiþtir.
Böylelikle engellilere hizmet etmelerine fýrsat vererek, toplumdan kopmalarýna asla müsaade etmemiþtir. Esasýnda Hz. Peygamber (SAV) bedenlerdeki hastalýklarý, sakatlýklarý deðil de kalplerdeki hastalýklarý tedavi etmek için gönderilmiþ-

tir. O, fiziken saðlam ancak hakikat karþýsýnda
kör, saðýr ve dilsizleri tedavi için çaba sarf etmiþtir. Çünkü ona göre gerçek engel, hakikatin idrakinden yoksun olmaktýr.
Ashabtan Ýmran b. Hasan Peygamber Efendimize engelli haliyle nasýl namaz kýlacaðýný sorduðunda, Rasûlullah ona; mümkünse namazýný
ayakta kýl. Þayet buna gücün yetmiyorsa oturarak kýl. Bunada gücün yetmiyorsa yan üstü yatarak kýl buyurmuþtur.
Zihinsel engelliler ve aðýr sorumluluklar hariç,
engelli bireyler ibadetten muaf deðildir. Ýnsanda
bazý engellerin bulunmasý onun namaz, oruç, zekat, hac, sadaka, kurban gibi ibadetlerini terk etmesi için bir mazeret oluþturmaz. Engelinden dolayý küçümsenen, kendisine lakap takýlan çok insan vardýr. Oysaki insanlara lakap takma bizlere
HucuratSuresinin 11. ayeti ile haram kýlýnmýþtýr.
"Kör" "topal" "saðýr" "çolak " "deli " gibi ifadelerle hitap etmek ya da lakap takmak Müslümana
yakýþmaz. Peygamberimiz(SAV):
"Müslümanýn kardeþini hor görmesi, kiþiye
kötülük olarak yeter" (Tirmizi)
"Kardeþinin derdine gülme, sonra Allah ona
rahmet eder de (onun sýkýntýsýný kaldýrýr)seni o
derde müptela kýlar"(sana da onun derdini verir)
(Müslim) buyurmaktadýr.
Deðerli okurlar;
Unutmayalým ki! Dünya hayatýnýn geçici bir
imtihan yeri olduðunun farkýna varýp, sabýr, þükür, metanet, ümit ve güzel ahlak ekseninde güzel bir hayat sürdürebilelim.
Selam ve dua ile...

Çorum'da 2 bin 538 kiþiye

3 milyon TL ceza kesildi
Kazan patladý: Bir ölü
Ýskilip Kýzýlcabayýr köyünde kalorifer kazanýnýn patlamasý sonucu
bir kiþi hayatýný kaybetti.
Olay öðle saatlerinde meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre Kýzýlcabayýr köyünde yaþayan Emine Gündüz kat kaloriferini yakmak istediði
esnada donan kalorifer kazanýnýn
patlamasý sonucu aðýr yaralandý.

Patlamanýn ardýndan yapýlan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve
112 ekipleri sevk edildi. Patlama sýrasýnda aðýr þekilde yaralanan Emine Gündüz saðlýk görevlilerinin tüm
müdahalesine raðmen kurtarýlamayarak olay yerinde hayatýný kaybetti. Patlama ile ilgili olarak baþlatýlan
soruþturma devam ediyor.
(ÝHA)

831 kilo tütün ele geçirildi
Çorum'da bir depoda yapýlan operasyonda 831 kilo kaçak tütün
ele geçirildi.
Bir istihbaratý deðerlendiren Kaçakçýlýk
ve Organize Suçlarla
Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri il merkezinde bir þahsýn depo olarak kullandýðý iþ
yerinde kaçak nargile
tütünü sattýðý bilgisini
ulaþtý. KOM Þube Müdürlüðü ekiplerince yapýlan operasyonda deðiþik markalarda 831
kilo kaçak tütün ele geçirildi.
Operasyonda gözaltýna alýnan þahýs
mevcutlu olarak çýkarýldýðý mahkeme tarafýndan adli kontrol þartý ile
serbest býrakýldý. (ÝHA)

Uzman çavuþ ve dört aylýk oðlu
son yolculuðuna uðurlandý

Apartmanda çýkan yangýn korkuttu
Çorum'da bir apartman dairesinde çýkan yangýn korkulu anlara
neden olurken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çorum'da geçtiðimiz yýl koronavirüs
tedbirleri kurallarýna uymayan 2 bin 538
kiþiye 3 milyon 12 bin lira para cezasý uygulandý.
Dünyayý etkisi altýna alan koronavirüs
salgýnýna karþý tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Vatandaþlarýn tedbirlere uymasýný saðlamak amacý ile denetimlerini
sýklaþtýran ekipler, kurallarý ihlal edenlere
ise idari ve adli para cezasý uygulanýyor.
Ýl Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan
açýklamada, Covid-19 tedbirleri kapsamýnda ekipler tarafýndan araç megafonlarýndan ve yüz yüze yapýlan uyarýlara raðmen
sokaða çýkma yasaðýný ihlalden 65
yaþ üstü 282 kiþiye 122 bin 990
TL, 20 yaþ altý 416 kiþiye 265
bin 106 TL, sosyal mesafe
kuralýna uymayan 334 kiþiye 653 bin 788 TL, maske
yasaðý kuralýna uymayan
977 kiþiye 434 bin 580 TL,
karantina ihlalleri sebebiyle
313 kiþiye 925 bin 13 TL ve
kapalý alanlarda yapýlan iþlemlerden 216 kiþiye 610 bin 767
TL olmak üzere toplam 3 milyon 12
bin 244 TL idari para cezasý uygulandýðý
bildirildi. Açýklama da toplum ve insan saðlýðýnýn korunmasý için denetimlerin devam
edeceði ifade edildi.
(ÝHA)

Edinilen bilgilere göre Gülabibey Mahallesi Baðcýlar 75. Sokak'ta bir üç katlý bir apartmanda
bilinmeyen bir nedenle yangýn çýktý. Evden dumanlar yükseldiðini gören vatandaþlar itfaiyeyi arayarak
haber verdi. Ýhbar üzerine olay yerine çok sayýda itfaiye ekibinin yaný
sýra 112 ekibi sevk edildi.
Kýsa sürede yangýna
müdahale eden itfaiye
ekipleri alevleri kontrol
altýna alarak söndürdü.
Yangýn sýrasýnda üst katta korkuya kapýlan anne
ve çocuðu ise itfaiye
ekipleri tarafýndan tahliye edildi. Yangýnla ilgili
baþlatýlan soruþturma
sürüyor.
(ÝHA)

Þanlýurfa'nýn Suruç ilçesinde tüp patlamasý sonucu çýkan yangýnda hayatýný kaybeden uzman
çavuþ Kaan Can Serpinli
ile dört aylýk oðlu Çorum'da son yolculuklarýna
uðurlandý.
Yangýnda hayatýný kaybeden Jandarma Uzman
Çavuþ Kaan Can Serpinli
ile dört aylýk oðlu Asil Göktuð Serpinli için Akþemseddin Cami'de tören düzenlendi. Törende Serpinli'nin yakýnlarý gözyaþlarýna hâkim olamadý. Yangýnda eþinin yaný sýra oðlunu kaybeden anne Merve Serpinli'nin dört aylýk
oðlunun albayraða sarýlý
tabutuna bakýþlarý ise yürekleri daðladý.
Törene Vali Mustafa
Çiftçi, Garnizon Komutaný
Per. Alb. Ferhan Iþýk, Ýl
Jandarma Komutaný J.Kd.
Alb. Ýlhan Uzunoðlu, Serpinli ailesinin yakýnlarý ve
vatandaþlar katýldý.
Öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazý ve helallik alýnmasýnýn
ardýndan baba-oðlun cenazesi Ulu Mezarlýk'ta topraða verildi.
(ÝHA)
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"MiLLETiMiZE HiZMET YOLUNDA
YÜRÜMEYE DEVAM EDiYORUZ"

AK Parti Çorum Ýl Baþkaný
Yusuf Ahlatcý, 7. Olaðan Çorum
Ýl Kongresi sonrasý teþekkür mesajý yayýnladý. Ahlatcý "Hep birlikte milletimize hizmet yolunda
yürümeye devam ediyoruz" dedi. Ahlatcý'nýn teþekkür mesajý
þu þekilde:
Birlik ve beraberlik ruhu içinde tüm Çorumumuzu kucaklayan "7. Olaðan Çorum Ýl Kongremizi" gerçekleþtirmenin gururunu yaþýyoruz. Öncelikle þahsýmý
Ýl Baþkanlýðý görevine layýk gören ve 7. Olaðan kongremize
canlý yayýn katýlýmlarýyla bizleri
onurlandýran Genel Baþkanýmýz
ve Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep
Tayyip Erdoðan'a, teþrifleri ile kongremizi onurlandýran Genel Baþkan Yardýmcýmýz Tanýtým ve Medya Baþkanýmýz ve
AK Parti Kahramanmaraþ Milletvekilimiz

Kollarý, Ýlçe Baþkanlarýmýz ve
Belediye Baþkanlarýmýza, Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclis
üyelerimize þükranlarýmý sunuyorum. Ayrýca, 15 Temmuz kahramanýmýz Erol Olçok'un kardeþi Sayýn Cevat Olçok'a, geçmiþ
dönem Milletvekillerimize, Belediye Baþkanlarýmýza, kuruluþumuzdan bugüne kadar teþkilatýmýzýn her kademesinde görev
alan AK Parti'ye gönül vermiþ
deðerli teþkilat mensuplarýmýza,
siyasi parti temsilcilerimize,
AK Parti Ýl Baþkaný
Yusuf Ahlatcý
muhtarlarýmýza, STK'arýmýza,
oda baþkanlarýmýza, delegelerimize ve deðerli basýn mensupSayýn Mahir Ünal'a, AK Parti Teþkilat
Baþkanlýðý Ýl Koordinatörümüz ve AK larýmýza, Çorum için elini taþýn altýna koParti Kýrþehir Milletvekilimiz Sayýn Mus- yan, teþrifleri ile bizleri yalnýz býrakmatafa Kendirli'ye, AK Parti Çorum Millet- yan derdi memleket olan dava arkadaþvekillerimize, Belediye Baþkanýmýza, larýma ve tüm hemþerilerimize teþekkürMerkez Ýlçe, Ýl Kadýn Kollarý, Ýl Gençlik lerimi sunarým.

"MEMLEKETÝMÝZÝ LAYIK
OLDUÐU YERE TAÞIMANIN
GAYRETÝ ÝÇÝNDE OLACAÐIZ"
Göreve geldiðimiz ilk günden bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada
Çorumumuzu 2023, ardýndan da 2053
ve 2071 hedeflerine ulaþtýrma gayreti
içinde olacaðýz. Genel Baþkanýmýz ve
Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn da belirttiði gibi "Gücünü
ve ilhamýný milletten alan, birikimini ve
imkânlarýný sadece millete hizmet için
kullanan" anlayýþýmýzý siyasetin temeli
olarak görüyoruz. Vatandaþlarýmýzýn
derdini kendi derdimiz bilip her kesimi
kucaklayan, kutuplaþtýrýcý deðil birleþtirici bir anlayýþla Çorumumuza hizmet etmek en büyük hedefimizdir. Þahsýmý Ýl
Baþkanlýðý görevine layýk gören Genel
Baþkanýmýz ve Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn liderliðinde
memleketimizi her açýdan layýk olduðu
yere elbirliði ile taþýmanýn gayreti içinde
olacaðýz. Allah güç kuvvet verdikçe, sizler bizden desteðinizi esirgemedikçe,
mazlumlarýn sýðýnaðý olan bu ülke için

çalýþmaya, üretmeye ve hiç kimseyi dýþlamadan, ötekileþtirmeden, varsa kýrýk
kalpleri tamir ederek, vatandaþlarýmýzýn
tamamýný kucaklayan vizyonumuzla
inandýðýmýz yolda yürümeye devam
edeceðiz.
"BAYRAK DEÐÝÞÝMLERÝ
PARTÝMÝZÝN GÜCÜNE GÜÇ KATAR"
Her kongre partimizde yenilenmeyi
getirir. Yenilenerek ilerlediðimiz bu yolda
gerçekleþen bayrak deðiþimleri ise partimizin her daim gücüne güç katar. Bu
nedenle yönetim kurulunda bayraðý
devreden arkadaþlarýma bugüne kadar
sunduklarý katkýlardan dolayý teþekkür
ediyor, yeni yönetim kurulunda bulunan
arkadaþlarýmý da baþarýlar diliyorum. AK
Parti 7. Olaðan Çorum Ýl Kongremizle
'memleket iþi gönül iþi' diyen teþkilatlarýmýzla birlikte yeni bir dönemi baþlatmak
için yola çýkýyoruz. Kongremizin ve yeni
dönemin partimiz, teþkilatýmýz ve Çorumumuz için hayýrlý olmasýný diliyor, deðerli hemþerilerimi saygýyla selamlýyorum.
(Fatih Yýldýrým)

AK PARTi’DE GENiÞLETiLMiÞ
iL BAÞKANLARI TOPLANTISI
AK Parti'nin 143. Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý
Toplantýsý, Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel
Baþkaný Recep Tayyip
Erdoðan'ýn baþkanlýðýnda telekonferans sistemiyle yapýldý.
Çorum'daki parti yöneticileri de AK Parti Ýl
Baþkanlýðýnda toplantýCumhurbaþkaný
ya katýlarak Erdoðan ile
Erdoðan
görüþtü.
AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, Belediye
Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Meryem Demir, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný
Muhammed Fatih Temur ve Ýl Genel Meclisi Baþkaný Osman Günay'ýn katýlýmýyla video konferans
yöntemiyle gerçekleþtirilen toplantýda Çorum'daki
çalýþmalar deðerlendirildi.
(Fatih Yýldýrým)

Toplam ciro
%38,9 arttý
Sanayi, inþaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamýnda ciro
endeksi (2015=100)
2020 yýlý Kasým ayýnda yýllýk %38,9 arttý.
Toplam cironun alt
detaylarýna bakýldýðýnda; 2020 yýlý Kasým
ayýnda yýllýk sanayi
sektörü ciro endeksi
%46,2, inþaat ciro endeksi %16,6, ticaret
ciro endeksi %44,6,
hizmet ciro endeksi
%16,0 arttý.
Türkiye Ýstatistik
Kurumu Samsun Bölge Müdürlüðü'nden
verilen bilgiye göre;
sanayi, inþaat, ticaret
ve hizmet sektörleri
toplamýnda ciro endeksi
(2015=100),
2020 yýlý Kasým ayýnda aylýk %5,4 arttý.
Toplam cironun alt
detaylarýna bakýldýðýnda; 2020 yýlý Kasým
ayýnda aylýk sanayi
sektörü ciro endeksi
%5,5, ticaret ciro endeksi %7,0, hizmet ciro endeksi %3,0 artarken, inþaat ciro endeksi %2,5 azaldý.
(Haber Merkezi)

Milletvekili Kaya'dan

Uðurludað'a müjde
Çorum'daki parti yöneticileri AK Parti
Ýl Baþkanlýðýnda toplantýya katýlarak
Cumhurbaþkaný Erdoðan ile görüþtü

Tahtasýz: Bitkisel ürünlerde ilaç kalýntý
analiz cihazýný Çorum’a kazandýralým
CHP Ýl Baþkaný Mehmet
Tahtasýz, bitkisel ürünlerde
ilaç kalýntý analiz (Pestisit ) cihazýnýn Çorum'a kazandýrýlmasýný istedi.
CHP Ýl Baþkaný Mehmet
Tahtasýz, Ýl Sekreteri Aydýn
Taþkýn ve Ýl Baþkan Yardýmcýsý Günsel Yetik Erlik, Çorum Ýl Gýda Kontrol ve Laboratuar Müdürlüðü'ne ziyarette
bulunarak Müdür Erol Matpan ile bir görüþme gerçekleþtirdi.
Yapýlan bu görüþmede
Gýda Kontrol ve Laboratuar
Müdürü Erol Matpan ilimizde
bulunan Kontrol Laboratuarýnýn akredite bir laboratuar olduðunu belirterek, halý hazýrda 287 çeþit analiz yapýlabildiðini, 2021 yýlýnda ise kaçak
alkol analizi yapýlabilmesi için
gerekli cihazýn satýn alýndýðýný, süt ve süt ürünlerinde yað
ve antibiyotik analizine de yine 2021 yýlý içinde baþlanacaðýný bildirdi.
Ýl Baþkaný Tahtasýz ise,
bitkisel hastalýk, zararlý ve
yabancý otlar için kullanýlan
tarým ilaçlarýnýn bilinçsiz kullanýmý sebebiyle tarým ürünlerinin üzerindeki tarým ilaçlarýnýn çevre kirliliðine ve gýdalarda tehlikeli zehirli kalýntýlara, dolayýsýyla insan saðlýðý
açýsýndan ölümcül olabilecek
sonuçlara yol açabildiðini ifade ederek, Pestisit analizinin

ilimizde yapýlýp yapýlamayacaðýný deðerlendirdi.
Gýda ve Kontrol Müdürü
Erol Matpan ise, bitkisel
ürünlerde pestisit analizi yapýlabilmesi için gerekli olan
cihaz ve analiz maliyetlerinin
yüksek olduðundan kontrol
laboratuarýnda yapýlamadýðýný kaydetti.
Ýl Müdürü Erol Matpan, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederken, Ýl Baþkaný
Mehmet Tahtasýz da Çorum'da halk saðlýðý konusunda yapýlan tüm çalýþmalarý
desteklediklerini ve bu çalýþmalarýn artarak devam etmesi gerektiðini ifade etti.
Tahtasýz "Ýlimizde yetiþtirilerek yurtdýþýna ihraç edilen
soðan, patates, elma, kiraz,

salatalýk, domates, marul gibi
sebze ve meyvelerde pestisit
analizleri ilimizde bulunan
Kontrol Laboratuarýnda yapýlamamakta, Bakanlýk kontrol
programý doðrultusunda rutin
olarak ve ihracat ürünlerinden ihracat yapýlacak ülkelerin isteði doðrultusunda alýnan numuneler Ankara, Samsun'a veya gümrük çýkýþ noktalarýndaki
laboratuarlara
gönderilmektedir. Bu da ilimizden ihracat yapmak isteyen üretici firmalarýn iþini zorlaþtýrmaktadýr.
Ýl kontrol Laboratuarýmýza
Pestisit Analiz cihazlarýný kazandýrýldýðý takdirde; Üreticimizden pazarlarýmýza gelen
ürünlerde ilaç kalýntý analizinin fazlalaþtýrýlmasý saðlana-

bilir. Bu durum üreticinin bilinçlenmesine katký verirken
tüketici güvenine de katký verecektir.
Çok az sayýda tahlili il dýþýna göndermek yerine daha
fazla numuneyi kendi laboratuarlarýmýzda deðerlendirmesini saðlayarak kamu saðlýðýnýn korunmasý için kontrol
hizmetlerin daha saðlýklý ve
daha hýzlý yürümesi hem de
ihracatçý firmalarýn analiz iþlemleri fazlasýyla kolaylaþtýrmasýný saðlayacaktýr.
Çevre illerden diðer merkezlere giden tahlil taleplerini
de Çorum'a yönlendirilmesini
saðlayarak bölge kontrol laboratuar merkezini Çorum'da
oluþturabiliriz" diye konuþtu.
(Fatih Yýldýrým)

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oðuzhan
Kaya, Uðurludað tarýmý için büyük önem taþýyan Baþkýþla Göleti ve Sulama Projesi ihalesinin 16 Þubat'ta yapýlacaðýný açýkladý.
AK Parti iktidarýnda Çorum'a her alanda olduðu gibi tarým alanýnda da çok önemli yatýrýmlar yapýldýðýný belirten Milletvekili Oðuzhan Kaya özellikle de çiftçinin, kýrsal bölgelerin gelirini
artýrabilmesi, refah seviyesini yükseltebilmesi
için sulu tarýma büyük önem verildiðini vurguladý. Milletvekili Kaya bu projelerden birinin de
Uðurludað'da bulunan Baþkýþla Göleti ve Sulama Projesi olduðunu açýkladý.
Geçimini tarým ve hayvancýlýkla saðlayan
Uðurludað Ýlçesi için son derece önemli olan
Baþkýþla Göleti ve Sulama Projesi'ni Ýlçe Belediye Baþkaný Remzi Torun ve Ýlçe Baþkaný
Ömer Kiday'ýn da talepleri doðrultusunda yakýndan takip ettiðini açýklayan Milletvekili Kaya,
2021 yýlý yatýrým programýna alýnan projenin 16
Þubat tarihinde ihale edileceði müjdesini verdi.
1,17 hektar metreküp depolama hacmine
sahip Baþkýþla Göleti'nin Uðurludað ve baðlý
köylerinde 2 bin 870 dekar tarým arazisinin kapalý borulu þebeke ile yaðmurlama ve damlama sulama sistemiyle suya kavuþmasýný saðlayacaðýný dile getiren Milletvekili Kaya projenin toplam bedelinin 1 milyon 250 bin TL olduðunu bildirdi.
TORUN VE KÝDAY'IN KATKISI BÜYÜK
Projenin Uðurludað'a hayýrlý uðurlu olmasýný
temenni eden Milletvekili Kaya projenin kazandýrýlmasýnda kendilerinden sürekli olarak talepte bulunan Belediye Baþkaný Remzi Torun ve Ýlçe Baþkaný Ömer Kiday'ýn da büyük katkýsýnýn
olduðunu da sözlerine eklerken, hizmetlerimizin
Uðurludaðýmýza gelmesinde baþta Cumhurbaþkanýmýz Sn. Recep Tayyip Erdoðan'a, Tarým
ve Orman Bakanýmýz Sn. Bekir Pakdemirli'ye
ve DSÝ Genel Müdürümüz Sn.Kaya Yýldýz'a teþekkür ediyoruz" dedi.
(Bahattin Sümüþ)
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Kunduzhan Mahallesi'ndeki
çalýþmalar deðerlendirildi
"Besiciler farklý þehirlere
gitmekten kurtulacak"
2021 yýlýnda þarta tabi hayvanlarýn kesimlerinin yapýlmasýna dair
protokol Beltaþ AÞ Yönetim Kurulu
Baþkaný, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Lemzi Çöplü ve Ýl Tarým ve Orman Müdürü Orhan Sarý arasýnda
imzalandý.
Ýmzalanana protokolle ilgili bilgiler veren Lemzi Çöplü hayvan üreticilerinin zaman ve maddi konularda
tasarruf edeceklerini söyledi.
Beltaþ AÞ Yönetim Kurulu Baþkaný ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Lemzi Çöplü "Ýl Tarým ve Orman
Müdürlüðü ile imzaladýðýmýz protokolle besicilerimiz farklý þehirlere
gitmekten kurtulacak. Bu kapsamda Çorum ve ilçelerinde bulunan
küçükbaþ ve büyükbaþ hayvancýlýk
iþletmelerinden, Ýl Tarým ve Orman
Müdürlüðünün, Beltaþ AÞ'ye ait Çorum Halk Et Kombinasýna sevk ettiði hayvanlarýn kesimleri yapýlacak.

Bu kesimlerden elde edilen etler de
kavurma yapýlmak suretiyle deðerlendirecek.
ÜRETÝMÝ ARTIRMAK
HEDEFLENÝYOR
Ýmzalanan bu protokol sayesinde 2021 yýlýnda üretimi daha da yukarýlara çýkarmayý hedefliyoruz. Diðer et ürünlerinde de AR-GE çalýþmalarýmýzla ürün yelpazemizi geniþleterek, Çorumumuzu ve Halk Et
markamýzý daha ileri noktalara taþýyacaðýz. Ýmzalanan bu protokolün
alýn teriyle, gecesini gündüzüne katan besicilerimize ve hemþerilerimize hayýrlý olmasýný diliyorum" dedi.
Baþkan Yardýmcýsý Çöplü, Halk
Et'in 2020 yýlýnda 400 ton kavurma
üretimiyle bölgede kýsa sürede
adýndan söz ettirmeyi baþardýðýný
sözlerine ekledi.
(Abdulkadir Söylemez)

Tarihi sokak çeþmelerinin
suyu yeniden akacak
Çorum Belediyesi yapacaðý çalýþmayla tarihi sokak çeþmelerini
tekrar Çorum'a kazandýrmak istiyor.
Çorum'un turizmine katký saðlayacak önemli projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirten Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn sokak çeþmelerinin ihyasýna yönelik
çalýþmalarý da çok önemsediklerini
söyledi.
"TURÝSTLER ÝÇÝN CAZÝBE
MERKEZÝ OLACAK"
Kültür Yolu Projesinin Çorum tarihini yansýtacak çok önemli bir proje olduðunun altýný çizen Belediye

Baþkaný Aþgýn "Çorum'u kültür ve
turizm merkezi haline getirecek
projelerimiz tamamlandýðýnda þehrimiz turistler için cazibe merkezi
olacak. Þehrimizin cadde ve sokaklarýnda çoðu kullanýlamaz halde
Osmanlý ve Cumhuriyetimizin ilk
dönemlerinden kalma tarihi sokak
çeþmeleri var. Yedi noktada bulunan tarihi çeþmelerinden yeniden
sularýn akmasý için restore çalýþmalarýmýzý baþlattýk. Tarih kokan
bu çeþmeleri kýsa sürede restore
ederek hemþehrilerimizin hizmetine sunmuþ olacaðýz" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
Kunduzhan Mahalle
Muhtarý Kadir Akçal'ý
ziyaret ederek Çorum
HABERÝ
Belediyesi tarafýndan ÝZLEMEK
2020 yýlýnda yaptýklarý ÝÇÝN KODU
çalýþmalarla ilgili açýk- OKUTUN
lamalarda bulundu.
Kunduzhan Mahallesi'nin þehrin çok merkezi ve önemli mahallelerinden biri olduðunu vurgulayan Baþkan Aþgýn "Kunduzhan
Mahallesinde kentsel dönüþüm
konusunda uzun bir yol kat ettiklerini, bu dönüþümle birlikte Kunduzhan Mahallesi'nin daha da
güzelleþeceðini ifade etti. Kunduzhan'da uzun yýllardan beri
gündemde olan kentsel dönüþüm
çalýþmalarý kapsamýnda kamulaþtýrýlan, enkaz bedeli ödenen
alanlarda yýkým yapýyoruz" dedi.
"MUHTARLARIMIZIN
TALEPLERÝ BÝZÝM
ÝÇÝN ÇOK ÖNEMLÝ"
Mahallesinin sorunlarýný bilen
ve o sorunlarýn çözümü için samimi bir gayret içinde bulunan
muhtarlarla çalýþmanýn kendi iþlerini kolaylaþtýrdýðýný ifade eden
Baþkan Aþgýn "2020 yýlý içinde
Kunduzhan Mahallesi'nde 700
ton asfalt serimi gerçekleþtirdik.
142 metre kanalizasyon þebekesi döþedik" diye konuþtu.
"1 MÝLYON TL'LÝK
ENKAZ BEDELÝ ÖDEDÝK"
Kunduzhan
Mahallesi'nde
Emlak Ýstimlak Müdürlüðünün
yaptýðý çalýþmalarla ilgili de bilgiler veren Aþgýn, 3 bin 416 m2'lik
bir alanda yaklaþýk 1 milyon
TL'lik enkaz bedeli ödediklerini
ve bu yerlerin peyderpey yýkýmlarýný yaptýklarýný söyledi. Muhtar
Akçal'a samimiyeti ve gayretleri
için teþekkür eden Baþkan Aþgýn
"Mahallenin sorunlarýný bize iletmeniz, bunu takip etmeniz mahallenizin geleceði bakýmýndan
son derece önemli. Muhtarlýklar
Müdürlüðü baþta olmak üzere
tüm müdürlüklerimizle Kunduzhan Mahallemizin dertlerine hep
beraber derman olmaya çalýþýyoruz" þeklinde konuþtu.
"TÜRKÝYE'DE HÝÇ OLMAMIÞ
BÝR ÝLKE OLUÞTURDUNUZ"
Kunduzhan Mahalle Muhtarý
Kadir Akçal göreve geldiði günden bu yana geçen 16 yýlda yaþadýðý ilklerden dolayý Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn
ve ekibine teþekkür etti.
Özellikle gecekondu bölgelerinde yapýlan yýkým ve kentsel
dönüþüm çalýþmalarýndan duyduðu memnuniyeti dile getiren
Muhtar Akçal "2004 yýlýnda muhtarlýðý devraldýðýmýzda Allah'a
hamdolsun gecekondu bölgelerinin tümünü kentsel dönüþüm için
uðraþtýk. Belediyede hangi müdürlüðümüze ulaþtýysak bizlere
çok yardýmcý oldular. Bizleri hiçbir zaman sýkýntýya sokmadýlar.
Türkiye'de hiç olmamýþ bir ilke
oluþturdunuz. Bizleri onurlandýrdýðýnýz için teþekkür ediyorum"
ifadesini kullandý. (Fatih Yýldýrým)

Sirke üretim tesisi için imzalar atýldý
Sirke ve fermantasyona dayalý
ürün üretimi için imzalar atýldý.
IPARD II 9. Proje Baþvuru Çaðrý
Döneminde çiftlik faaliyetlerinin çeþitlendirilmesi ve iþ geliþtirme sektörü kapsamýnda katma deðerli ürün
üretimine yönelik 4,2 milyon TL yatýrým tutarlý projeleri desteklenecek
olan Çorum Gýda Tarým Ýnþaat Makina Ticaret AÞ yetkilisi Tuðçe Ilýca
ile TKDK Çorum Ýl Koordinatörü
Mustafa Mansur Yalvaçer düzenlenen sözleþme imza töreninde bir
araya geldi.
Yalvaçer törende yaptýðý konuþmada "Sözleþmesini imzaladýðýmýz
katma deðerli ürün üretimine yönelik
bu yatýrýmla, Çorum'da sirke ve fermantasyona dayalý ürün üretimi içeren bir yatýrýma ilk defa destek vermiþ olacaðýz. Baþarýyla kýsa süre
içinde tamamlanacaðýna ve hayat
bulacaðýna inandýðýmýz bu yatýrým
ilimize hayýrlý olsun. TKDK olarak
Çorumlu yatýrýmcýlarýmýzý projelerinde desteklemeye, böylesi katma deðer yaratan ve istihdam saðlayan
verimli projelerin ortaya çýkmasýna
katký saðlamaya her daim devam
edeceðiz" dedi.
Projeleri hakkýnda bilgi veren þirket yetkilisi Ilýca ise TÜÝK verilerine

göre üretilen meyvenin yüzde 26'sýnýn tüketiciye ulaþmadan çeþitli nedenlerle kaybolduðunu anýmsattý.
ÜRETÝM KAYBI ÜRÜNLER
EKONOMÝYE KAZANDIRILACAK
Kendilerini bu yatýrýma yönlendiren düþüncenin temelinde kayýplardan istifade etmek ve en aza indirmeye katký saðlamak fikrinin yattýðýný vurgulayan Ilýca þunlarý kaydetti:
Kuracaðýmýz tesisimizde çoðunlukla hafif defolu, pazar deðeri düþük, bahçelerde kalan veya meyve
depolarýnda tasnif dýþý olarak ayrýlan meyveleri kullanýp üretim kaybý
olan bu ürünleri ekonomiye kazandýracaðýz. Bu meyveleri, hijyenik or-

tamda hiçbir kimyasal kullanmadan
uygun þartlarda temizleyip dezenfekte ederek sirke veya fermantasyon iþleri ile geri kazanacaðýz. Kaybolmaya aday ürünlerin deðerlendirilmesi, katma deðer ve istihdam yaratýlmasýyla hem biz hem çiftçimiz
hem de ülkemiz kazanacak. Çorum
Organize Sanayi Bölgesi'nde 2 bin
metrekare kapalý alanda faaliyet
göstereceðimiz yatýrýmýmýzý tamamladýðýmýzda yýlda bin ton meyve iþleyip bin 200 ton sirke üretmeyi hedefliyoruz. Umuyoruz ki bugün yatýrým sözleþmesini imzaladýðýmýz tesisimiz, TKDK'nin da desteði ile örnek bir iþletme olacaktýr.
Abdulkadir Söylemez)

OKA'nýn projesi deðirmen makineleri
imalatý yapan iþletme ile baþladý
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA)
tarafýndan bölgede kaynak verimliliði enerji etüt çalýþmasýna baþlandý.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, Kalkýnma Ajanslarý Genel Müdürlüðü'nce 26 kalkýnma ajansýnýn 2020-2021 yýllarýndaki temasý 'kaynak verimliliði' olarak belirlendi.
Bu kapsamda Orta Karadeniz Kalkýnma
Ajansý tarafýndan 2020 yýlýnda yürütülen
çalýþmalara ek olarak, 2021 yýlýnda TR83
Bölgesi'ndeki endüstriyel yapýya uygun kümelenme, çevreye duyarlý üretim ve enerji
verimliliðinin desteklenmesi gibi hususlar
dikkate alýnarak, endüstride dönüþümün
saðlanmasýna katký vermek hedeflendi.
Bölgede verimlilik artýþý ve sanayileþmenin hýzlandýrýlmasý ve verimliliði esas alan

rekabetçi üretim yapýsýnýn geliþtirilmesi
amacýyla yürütülecek bu çalýþmalar, Çorum'dan deðirmen makineleri imalatý yapan
ve yýllýk enerji tüketimi 500 TEP (ton eþdeðer petrol) olan sektöründe öncü bir iþletmenin detay enerji etüt çalýþmasý ile baþlatýldý.
4-5-6 Ocak 2021 tarihlerinde Çorum
OSB'de yer alan firmada baþlatýlan saha
çalýþmasýnda firmanýn kazanlarý, kompresörleri, kaynak makinalarý, fýrýnlarý gibi en
çok enerji harcayan alanlarýnda ölçümler
gerçekleþtirildi. Çalýþma sonrasýnda hazýrlanacak enerji etüt raporunda ölçüm sonuçlarý, enerji kayýp ve kaçaklarý ile düzeltici ve önleyici tedbirler ile verimlilik artýrýcý
makine ve ekipman yatýrýmý konusunda
öneriler yer alacak.
(ÝHA)

SGK Çorum Ýl Müdürü Ömer Tök, borç yapýlandýrmaya iliþkin çaðrý yaptý:

BÜYÜK FIRSATTAN

KAZANÇLI ÇIKIN
Sosyal Güvenlik Kurumu Çorum Ýl Müdürü Ömer Tök borç yapýlandýrmasýna iliþkin Çorumlulara çaðrý yaptý.
Tök "7256 yapýlandýrmaya son baþvuru
tarihi 1 Þubat 2021'dir. Buna göre iþveren
ve sigortalýlarýmýz gelin baþvurun fýrsatlarý
kaçýrmayýn. Yapýlandýrma büyük fýrsat, yapýlandýrýn kazançlý çýkýn" dedi.
SGK prim borçlarý, genel saðlýk sigortasý
borçlarý ve diðer bazý alacaklarýn yeniden
yapýlandýrýlmasý ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürüyor. SGK Çorum Ýl Müdürü Ömer Tök yazýlý açýklama ile yapýlandýrmanýn son baþvuru tarihinin 1Þubat 2021
olduðunu belirtti.
BAÞVURULAR HEM ÝNTERNETTEN
HEM ÞAHSEN YAPILABÝLÝR
Tök'ün açýklamasýnda "2020 yýlý Aðustos
ayý ve öncesi dönemlere ait, Sigorta primleri, Genel Saðlýk Sigortasý primleri, 1 Þubat
2021'den önce kesinleþen idari para cezalarý Bað-Kur sigortalýlarýnýn daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyasý halinde
doðan alacaklar v.b. SGK alacaklarý yapýlandýrma kapsamýndadýr.
Baþvurularýnýzý 1 Þubat 2021 tarihine
kadar, e-sigorta kanalýyla internet üzerinden
yapabileceðiniz gibi, þahsen veya posta yoluyla sosyal güvenlik kurumu birimlerine de
yaptýrabilirsiniz" ifadeleri yer aldý.
Açýklamada borcunu peþin ödeyen iþverenler için YÝ-ÜFE nin yüzde 90'ý, ilk iki taksit süresi içinde taksitle ödeyen iþverenler
için de yüzde 50'sinin silineceði, taksitli ödemeyi tercih eden borçlularýn ikiþer aylýk dönemlerde 6,9,12 ve 18 eþit taksitle ödeme
yapabilecekleri belirtildi.

Ömer Tök

"BORÇLARIMIZI YAPILANDIRALIM
BU AVANTAJLARI KAÇIRMAYALIM"
Yapýlandýrma Kanununa göre süresinde
ödenen alacaklara, kanunun yayýmlanma
tarihinden sonra gecikme cezasý ve gecikme zammý uygulanmayacaðýný açýklayan
Tök þunlarý belirtti:
Yapýlandýrmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir. Yapýlandýrýlan borçlardan dolayý icra takibi ve haciz
iþlemleri yapýlmayacaktýr. Yapýlandýrmadan
önce tatbik edilen hacizler, yapýlacak ödemeler nispetinde kaldýrýlacaktýr. Yapýlandýrmada ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak
ödenmesi halinde borcu yoktur yazýsý alýnabilecektir. Yapýlandýrma devam ettiði sürece
yapýlandýrma taksitlerinin ve yapýlandýrma
dýþýndaki borçlarýn süresinde ödenmesi
kaydýyla sigorta primi teþvik uygulamalarýndan yararlanýlacaktýr. Ýhale ve Ýnþaat Ýþ Yerleri için borçlu iþverenlerimiz, borçlarýnýn
peþin veya taksitle tamamýnýn ödenmesi
halinde iliþiksizlik belgesi/teminat iadesi yazýsý alabileceklerdir.
(Fatih Yýldýrým)

6

22 OCAK 2021 CUMA

Çorum'da 8 bin 200 kiþiye

koronavirüs aþýsý yapýldý
Koronavirüsle mücadele kapsamýnda
85 yaþ üstündeki vatandaþlara aþý uygulanmaya tüm Türkiye ile birlikte Çorum'da
da baþlandý.
Öte yandan aþý uygulamasýnýn baþladýðý 14 Ocak tarihinden bugüne kadar Çorum'da 8 bin 200 kiþiye aþý yapýldý.
Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca'nýn huzurevleri, engelli ve bakýmevleriyle birlikte 90
yaþ ve üzeri vatandaþlarýn da aþýlanacaðý
yönündeki açýklamasýnýn ardýndan Çorum'da da aþýlama çalýþmalarýna baþlandý.
Ýl Saðlýk Müdürü Ömer Sobacý Çorum'da
85 yaþ üstü vatandaþlara aþý yapmaya
baþladýklarýný belirtti. Bu kapsama giren 85
yaþ üstü vatandaþlardan isteyenlerin saðlýk
kurumlarýmýzda gelemeyenlerin ise evleri-

ne saðlýk ekibi gönderilerek aþý uygulamalarýný yaptýklarýný dile getirdi.
Aþý kapsamýna girenler ilk etapta 90 yaþ
üstü olarak belirlenirken Çorum'da yaþ alt
limiti 85 olarak baz alýndý. Herhangi bir
olumsuzluk yaþanmamasý için önce kiþilerin saðlýk kontrolünü yapan ekipler devamýnda aþý olan kiþiyi en az yarým saat gözetim altýnda tutuyor.
Saðlýk Ýl Müdürü Ömer Sobacý 14 Ocak
tarihinden bugüne kadar Çorum'da saðlýk
çalýþanlarý, engelliler ve huzurevi sakinleri
dahil olmak üzere toplam 8 bin 200 kiþiye
aþý yapýldýðýný açýkladý. Sobacý aþýlamanýn
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun oluþturduðu
takvim doðrultusunda devam edeceðini ifade etti.
(Haber Merkezi)

Velilere ve öðrencilere evde nitelikli
zaman geçirme eðitimi verildi

Ýhsan Ataöv

Zeynep Yarýmca

Kiþisel imaj
ve kurumsal
temsil konulu
eðitim düzenledi
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn organizasyonunda, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliði (TOBB) Çorum Kadýn Giriþimciler Kurulu, Ýhsan Ataöv ile "Kiþisel Ýmaj ve Kurumsal Temsil" konulu eðitim düzenledi.
Protokol ve Kurumsal Nezaket Kurallarý
Uzmaný Ýhsan Ataöv, TOBB Çorum Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný (KGK) Zeynep Yarýmca baþkanlýðýnda diðer Oda/Borsa KGK
üyeleri, ilimiz kadýnlarý ve giriþimciler ile video
konferans yöntemiyle bir araya gelerek eðitim
gerçekleþtirdi. Eðitimde; kiþisel imaj ve kurumsal temsil, iletiþimde algý yönetimi, resmi
yaþamda giyim, hitap, karþýlama ve uðurlama
gibi birçok konuda bilgiler verdi. Ardýndan katýlýmcýlarýn sorularýný yanýtladý.
Eðitimin sonunda, TOBB Çorum KGK
Baþkaný Zeynep Yarýmca, Ýhsan Ataöv'e konuþmalarýndan ve saðladýðý katkýlardan dolayý teþekkür etti.
(Abdulkadir Söylemez)

Çin ve Azerbaycan'dan
12 adet burs imkâný
Kültürel anlaþmalar kapsamýnda 12 kiþiye
burs verilecek. Çin ve Azerbaycan'ýn 20212022 akademik yýlý için lisans, yüksek lisans,
doktora, akademisyenlik ve genel týp/uzmanlýk
alanlarýnda toplam 12 adet burs tahsis edildiði
açýklandý.
Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünden edinilen bilgiye göre Çin'in vereceði 10 adet burs için son
tarih 28 Þubat olarak açýklanýrken, Azerbaycan'ýn vereceði iki adet bursun baþvurularý da 7
Þubat'a kadar alýnacak.
Müdürlükten yapýlan açýklamada detaylý bilgi için "http://abdigm.meb.gov.tr/www/azerbaycan/icerik/1505" ve https://abdigm.meb.gov.tr/www/cin/icerik/1498 adreslerinin ziyaret
edilmesi istendi.
(Abdulkadir Söylemez)

K.K.001

Ýçinde bulunduðumuz
uzaktan eðitim döneminde Covid-19 salgýnýndan
psikolojik olarak aile ve
çocuklarýmýzýn etkilenme
durumlarýný en aza indirmek amacýyla Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan
Okul Psikolojik Danýþma
ve Rehberlik Hizmetleri
servisleri tarafýndan telekonferans yöntemiyle aile
ve öðrenci eðitim çalýþmalarý yapýldý.
Yapýlan çalýþmalarda
evde etkili zaman yönetimi ve ev içi etkinlikler kapsamýnda 10 bin 231 velimize, 8 bin 446 öðrencimize ve 708 öðretmenimize;
neden uzaktan eðitim yapýldýðýna iliþkin 8 bin 956 velimize ve 4 bin 187 öðrencimize, uzaktan eðitimde sýnýf yönetimi baðlamýnda 3 bin 301 öðretmenimize planlý çalýþma ve
ev içi planlý yaþama yönelik olarak 3 bin 466 veliye
ve 14 bin 632 öðrencimize bilinçli teknoloji kullanýmý baðlamýnda 11 bin 641 veliye ve 18 bin 440 öðrencimize eðitim verilmiþtir.
Verilen eðitimle ile açýklamada bulunan Ýl Milli
Eðitim Müdürü Yakup Sarý "Uzaktan eðitim yoluyla
gerçekleþtirilen canlý derslere katýlamayan öðrenci-

lerimize de ulaþýlarak eðitimler verildi. Þu anki yapýlan çalýþmalar iki haftalýk olup yüz yüze eðitim
baþlayana kadar devam edecektir. Uzaktan eðitimde aksayan yönleri telafi etmek ve öðrencilerimize
en iyi imkânlarý sunmak amacýyla rehber öðretmenlerimiz ile birlikte gerekli çalýþmalar yapýlmakta
olup eðitimlerimiz öðretmen, öðrenci ve velilerimize yönelik olarak devam edecektir. Emek harcayan
tüm idareci ve öðretmenlerimize yaptýklarý çalýþmalar adýna teþekkür ediyorum" dedi. (Fatih Yýldýrým)

ÜZÜM ÇEKiRDEÐi
ÜZÜM ÇEKÝRDEÐÝ NEDÝR?
Üzüm çekirdeði çok uzun zamandan beri
önemli besin maddelerini taþýyan bir gýda olarak bilinmektedir. Üzüm çekirdeði geçmiþten
günümüze kadar insan saðlýðýný olumlu yönde etkiler ve týbbi olarak da önemli bir gýda olduðunu kanýtlamýþtýr. Yapýlan araþtýrmalara
göre belirlenmiþ en etkili antioksidandýr. E vitamininden 50 kat, C vitamininden ise 20 kat
daha kuvvetlidir. Günümüz yaþantýsýnda oluþan hava kirliliði, sigara, ultraviyole ýþýnlar gibi
çevrede bulunan toksinlerin vücuttan atýlmasý
konusunda çok etkilidir. Üzüm çekirdeðini taze iken tüketmek gerekir. Üzüm çekirdeði kozmetik alanýnda da çok yaygýn ve etkilidir, içerisindeki yenileyici maddeler cilt için çok faydalýdýr. Üzüm çekirdeði ekstresi OPC'nin en
önemli kaynaðýdýr.
Hücre kaybýný yavaþlatmaya yardýmcý olduðu gibi, kolejenin saðlýklý ve esnek kalmasýnda büyük rol oynar. 1950 yýlýnda üzüm çekirdeði Resivit ismi ile Fransa'da satýþý yapýlan
ilk damar açýcý ilaç adýný almýþtýr. 50 yýlý aþkýn
bir süreden beri ise doktolar tarafýndan reçetelenir. Bütün bu faydalarýn saðlanmasý için
yapmanýz gereken sadece üzüm yemek. Siyah üzümün çekirdeðinin daha faydalý olduðu
klinik araþtýrmalar sonucunda ispatlanmýþtýr.
Üzümün yaþ ya da kuru olmasý farketmemektedir. Yemesinin zorluðundan dolayý son günlerde çekirdeksiz üzüm daha çok tüketilmektedir. Þüphesiz meyve olarak üzüm çok faydalýdýr fakat çekirdeðinin faydalarý da çok fazla
olduðu görülmektedir. Eðer çekirdeklerini yiyemiyorsanýz havan yardýmýyla ezerek un haline getirip de tüketebilirsiniz.
ÜZÜM ÇEKÝRDEÐÝ FAYDALARI
- Tansiyon düzenleyicidir.
- Damar saðlýðýnda etkisi vardýr.
- Ciltteki kýrýþýklýklara iyi gelir.
- Cinsel isteksizlikte kullanýlabilir.
- Kalp problemlerinde etkilidir.
- Ani kalp krizi riskini önler.
- Görme gücünde yaþlanmaya baðlý bozulmalarda yardýmcýdýr.
- Þiþlikler ve ödem alerjilerinde faydalýdýr.
- Daha önce kanamaya baðlý felç geçirenlerde önleyicidir.
- Þeker rahatsýzlýðýnda etkisi vardýr.

ÞALGAM SUYU

Mehmet Tatlýsu kütüphanesini baðýþladý
Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, edebiyatçý,
emekli öðretim görevlisi
Mehmet Tatlýsu öðrencilik
yýllarýndan itibaren oluþturmaya baþladýðý kütüphanesini Çorum Belediyesine baðýþladý.
Mehmet Tatlýsu öðrencilik yýllarýnda ezberlediði
ilk Mehmet Akif Ersoy þiiri
olan "Bir Gece"yi o de
okudu.
Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, Öðretim Görevlisi Mehmet Tatlýsu'yu evinde ziyaret etti.
Ziyarette; Mehmet Akif
Ersoy, Necip Fazýl Kýsakürek gibi kültürümüzün
önemli þairlerinin hayatlarý ve eserleri üzerine yaptýðý çalýþmalarla bilinen Mehmet Tatlýsu öðrencilik
yýllarýnda Mehmet Akif Ersoy hayranlýðýyla baþlayan serüvenini anlattý. Tatlýsu "Bu bir aþk meselesi. Aþk olmazsa ömrünüzü böyle bir davaya adayamazsýnýz. Öðrencilik yýllarýmda baþladý bende bu
tutku. Sonralarýnda Mehmet Akif'le, Necip Fazýl'la
ve Türk edebiyatýnýn önemli þairleriyle aþka dönüþtü. Hayatlarýný, yapýtlarýný incelemek ve anlatmaya
çalýþmakla geçen bir ömürden bahsediyoruz. Halen ayný aþkla okurum, anlatýrým. Bugüne kadar
topladýðým kütüphanemi, yaptýðým derlemeleri, biriktirdiðim eserleri daha fazla kiþiye ulaþtýrmalarý
için Çorum Belediyesine baðýþlama kararý aldým.
Ýnanýyorum ki bu kütüphane en güzel þekilde deðerlendirecek ve hemþehrilerimizin hizmetine sunulacak" dedi.
AÞGIN'DAN TATLISU'YA TEÞEKKÜR
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Mehmet Tatlýsu'nun kütüphanesinin bu zamana gelme-

sinin, eserin toplanmýþ, derlenmiþ olmasýnýn bir
ömre bedel olduðunu söyledi.
Mehmet Tatlýsu'nun ömrünü insanlara Mehmet
Akif'i, Necip Fazýl'ý ve Türk edebiyatýnýn önemli þairlerini anlatmakla geçirmiþ deðerli bir ilim adamý
olduðunu vurgulayan Baþkan Aþgýn "Mehmet Hocamýz bu uðurda öðrencilik yýllarýndan itibaren biriktirdiði eserlerle evini adeta bir kütüphaneye çevirmiþ. Yýllarca çalýþmalarýnda bu eserlerden faydalanmýþ ve bugün bu eserlerden daha fazla insanýn faydalanabilmesi için kütüphanesini belediyemize baðýþlama kararý aldý. Biz de bu konuda üzerimize düþeni en güzel þekilde yapacaðýz. Mehmet
Tatlýsu Hocamýzýn adýný taþýyan bir kütüphane
oluþturmak suretiyle bu eserleri orada hemþehrilerimizin faydalanacaðý þekilde deðerlendireceðiz"
diye konuþtu.
Aþgýn, kütüphanesini Çorum Belediyesi'ne baðýþlamasý nedeniyle Mehmet Tatlýsu'ya teþekkür
ederek sedef iþlemeli bir saat hediye etti.
(Abdulkadir Söylemez)

Katký maddesiz, doðal, organik beslenmenin mide, karaciðer ve baðýrsak gibi, ölümcül
hastalýklarýn baþlangýcý ve yayýlýmýnda çok
önemli yer tutan organlarý korumasýnda hem
fikir olan uzmanlar geleneksel yiyecek ve içeceklere dönüþü öneriyor.
Stres ve sinir sistemini etkilemesi sebepleriyle ruhsal hastalýklara dahi yol açabilen baðýrsak sorunlarý dikkatle üzerinde durulmasý
konulardan. Beslenme alýþkanlýklarýmýzdan,
tuvalet eðitimimize birçok konunun etkili olduðu baðýrsak sorunlarýnýn çözümü için asýl yapýlmasý gereken katkýlý, GDO'lu gýdalar ve sigara gibi baðýrsak florasýna zarar veren maddelerden uzak durmak.
KABIZLIK ÝLAÇLARI BAÐIRSAKLARI
TEMBELLEÞTÝRÝYOR
Kabýzlýk, toplumun yüzde 80'inin hayatýnda en az bir dönem maruz kaldýðý ve hemoroid gibi yaþam kalitesini oldukça kötü etkileyen
sonuçlar doðuran çok önemli bir hastalýk.
Özellikle kýþ aylarýnda metabolizmadaki hareket hýzýnýn azalmasý ve yeme alýþkanlýklarýnýn
deðiþmesi sebebiyle daha fazla karþýlaþýlan
kabýzlýk, baþta yeme alýþkanlýklarýnýn deðiþtirilmesi ve spor gibi düzenli yapýlan aktivitelerle azaltýlabiliyor.
Ýlaç kullanýmýnýn "baðýrsak tembelliði"ne
yol açtýðý hastalýkta, lifli gýdalar ve sývý tüketimi öneriliyor. Ýçindeki bol lif sebebiyle þalgam
ve þalgam suyu hem doðallýðý hem de asýrlardýr bu özelliði ile bilinen ve tüketilen bir ürün
olmasý sebebiyle en doðru çözümlerden.
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Baþkan Þahiner Mardin’den
engelli bir çocuðu sevindirdi

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

06:23
07:51
12:57
15:29
17:52
19:15
HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

VEFAT EDENLER
- Alaca Çýrçýr köyünden merhum Ýbrahim
ÖZDEMÝR’in eþi, Celal, Yavuz, Bülent ve Bursalý ÖZDEMÝR’in annesi Sultan ÖZDEMÝR.

TARiHTE BUGÜN

KESiN

1932- Ýlk Türkçe Kur'an, Hafýz Yaþar (Okur)
tarafýndan Yerebatan Camii'nde okundu.
1942- Ýmla Kýlavuzu'nun tüm okul ve iþyerlerinde kullanýlmasý hakkýnda genelge yayýmlandý.
1946- Ampul satýþlarý serbest býrakýldý.
1950- Ýstanbul grekoromen güreþ takýmý Ýstanbul'da Paris takýmýný 7-1 yendi.
1953- Türkiye Milliyetçiler Derneði kapatýldý.
1959- Kadýn avukatlar, Refik Erduran'a "Bir
Kilo Namus" adlý yapýtý nedeniyle açtýklarý davadan vazgeçtiler.
1961- Ýstanbul'da 300 cam iþçisi kapalý salon
toplantýsý yaptý.
1965- Yeni Seçim Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Yeni Seçim Kanunu
milli bakiye sistemini ve birleþik oy pusulasý kullanýmýný öngörüyor.
1969- Teksif Sendikasý'na baðlý iþçiler Defterdar Fabrikasý'nda grev baþlattý.
1973- 12 Mart dönemi baþbakanlarýndan Nihat Erim Ýnsan Haklarý Mahkemesi Türkiye Yargýçlýðý'na adaydý. Çok tepki görünce adaylýktan
çekildi.
1977- Ýstanbul'da Saraçhane-Sultanahmet
arasýnda "Faþizme Ölüm" yürüyüþü yapýldý.
Yürüyüþe 5 bin kiþi katýldý.
1980- Güvenlik güçleri arama yapmak için
TARÝÞ (Ýzmir, Ýncir, Üzüm, Pamuk ve Zeytinyaðý Tarým Satýþ Kooperatifleri Birliði) iþletmelerine girmek istedi; 50 kiþi yaralandý, 600 iþçi gözaltýna alýndý. TARÝÞ'e baðlý iþyerlerinde iþçiler
direniþe geçti.
1981- Ýstanbul Sýkýyönetim Komutanlýðý'nca
gözaltýna alýnan Milliyetçi Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (MÝSK) yöneticilerinin tümü serbest býrakýldý.
1987- Türkiye-Yunanistan Uyum Antlaþmasý
Avrupa Topluluðu (AT) adýna parafe edildi.
1987- Yüksek Saðlýk Þurasý, tüp bebek uygulamasýnýn Türkiye'de de baþlatýlmasýný kararlaþtýrdý.
1988- Nazým Hikmet'e vatandaþlýk haklarýnýn
geri verilmesi için kampanya baþlatýldý.
1989- Sovyetler Birliði'nde ilk kez "Uluslararasý Güzellik Yarýþmasý" düzenlendi. Yarýþmada Türkiye'yi temsil eden Meltem Hakarar birinci seçildi.
1996- Gazeteci Metin Göktepe'yi öldürdükleri iddiasýyla biri emniyet amiri 24 polis gözaltýna
alýndý.
1996- Özgürlük ve Dayanýþma Partisi (ÖDP)
kuruldu. Partinin genel baþkanlýðýna Doç. Dr.
Ufuk Uras seçildi.
2000- Ankara 9. Aðýr Ceza Mahkemesi, DYP
Þanlýurfa Milletvekili Fevzi Þýhanlýoðlu'nun ölümü ile ilgili davada, MHP Milletvekili Cahit Tekelioðlu'nu 2 yýl 9 ay 10 gün aðýr hapse
mahkûm etti. MHP Milletvekili Mehmet Kundakçý'nýn ise beraatine karar verildi.
2006- Mersin'de 4,0 büyüklüðünde bir deprem meydana geldi.
2007- Bolu Tüneli'nin sað tüpü açýldý.
2008- Ümraniye'de ele geçirilen el bombalarýyla ilgili soruþturmada emekli Tuðgeneral Veli
Küçük, avukat Kemal Kerinçsiz, gazeteci Güler
Kömürcü, Türk Ortodoks Patrikhanesi Basýn ve
Halkla Ýliþkiler Sözcüsü Sevgi Erenerol, Susurluk davasý hükümlüsü Sami Hoþtan'ýn da aralarýnda bulunduðu 33 kiþi gözaltýna alýndý.
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YIL: 5 / SAYI: 1625

Ýmtiyaz Sahibi: Ayhan
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Ömer Faruk SÖYLEMEZ
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

AYKANAT

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr
Yönetim Yeri: Gazi Cad. Kulaksýz
Sok. Kavukcu Ýþmerkezi 3/42 Çorum

Ali Ceylani KOLAÇ

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

kep:
ayhan.aykanat@hs01.kep.tr

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

Baský: Gümüþ Basýn Yayýn
Matbaacýlýk - Promosyon
Adres: Yavruturna Mah. Maliye
1. Sk. No: 2/B ÇORUM

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

Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Mardin'de tekerlekli sandalyesi olmadýðý için her gün
annesinin sýrtýndan okula gitmek zorunda kalan bir engelli çocuðun akülü tekerlekli sandalye ihtiyacýný karþýlaþarak sevindirdi.
"ARTIK EVÝNDEN KENDÝ ÇIKIYOR"
Baþkan Þahiner "Mardinli yavru-

muzun durumunu bir dostumuz bildirmiþti bana. Okulu ile evinin arasý
500 metre imiþ. Her gün annesinin
sýrtýnda gidermiþ okumaya. Artýk
evinden kendi çýkýyor, okuluna gidiyor, hatta doyasýya oynuyor. Ýlçemde
yaþayan 32 bin hemþehrim adýna
gönderdim bu hediyeyi. Bugün de
vicdanýmýz rahat uyuyabiliriz, elhamdülillah" dedi. (Abdulkadir Söylemez)

Abdulkadir Þahiner

TIR'lar bu yokuþu
ÇIKAMIYOR
Osmancýk çevre yolunda kar
nedeniyle TIR'lar, Gökbel yokuþunu çýkamadý.
Osmancýk'ta uzun bir aradan
sonra yaðan kar yaðýþý nedeniyle Ýstanbul-Samsun D-100
Karayolunun geçtiði Çiftlikler
Mahallesi
mevkisi
Gökbel
yokuþunda kar nedeniyle TIR'lar

petanaj yapýnca çýkamadý.
YOL KAPANDI
Mustafa Ulusoy'un haberine
göre olaya müdahale eden Osmancýk Bölge Trafik Ýstasyon
Amirliðine baðlý Trafik Ekipleri
Karayollarýna bilgi vererek olay
yerine kar küreme ve tuzlama

çalýþmasý yapan ekipleri çaðýrdý.
Ekiplerin kýsa sürede olay
yerine gelip kar küreme araçlarý
ile yola müdahale ederek yolu
küredi.
Ardýndan el arabasý ve diðer
araçlarla tuzlama çalýþmasý yapýlarak yol tekrar araç trafiðe
açýldý.
(Haber Merkezi)

Kedi kurtarma
operasyonu
Kümes hayvancýlýðý üretiminde son durum
Tavuk eti üretimi 169 bin 903 ton, tavuk yumurtasý üretimi 1,7 milyar adet olarak gerçekleþti.
Kasým ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre
tavuk eti üretimi %1,1, tavuk yumurtasý üretimi
%0,3, kesilen tavuk sayýsý %0,2 artarken, hindi eti
üretimi %13,6 azaldý. Ocak-Kasým döneminde bir
önceki yýlýn ayný dönemine göre tavuk eti üretimi
%0,02 artarken, hindi eti üretimi %0,2, kesilen tavuk sayýsý %0,3, tavuk yumurtasý üretimi ise %0,6
azaldý. Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge

Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre; Kasým ayýnda
bir önceki aya göre tavuk eti üretimi %1,5 azalarak
169 bin 903 ton olarak gerçekleþti.
Kasým ayýnda bir önceki aya göre kesilen tavuk
sayýsý %0,6 azalarak 95 milyon 225 bin adet oldu.
Kasým ayýnda bir önceki aya göre tavuk yumurtasý üretimi %0,9 azalarak 1,7 milyar adet oldu.
Kasým ayýnda bir önceki aya göre hindi eti üretimi %10,1 artarak 4 bin 587 ton olarak gerçekleþti.
(Haber Merkezi)

Osmancýk'ta iki bina arasýndaki boþluða düþen kedi ölmekten son anda kurtarýldý.
Osmancýk Ýlçesi Çay Mahallesi'nde bina
boþluðunda mahsur kalan kedi, Osmancýk Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðüne baðlý ekipler tarafýndan açlýk ve susuzluktan ölmek üzereyken
kurtarýldý. Kedi miyavlamasý duyan vatandaþlar, Osmancýk Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðünü
arayarak yardým istedi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, kedinin düþtüðü ve sesin
geldiði yerde bir araþtýrma yaptý.
Mustafa Ulusoy'un haberine göre kedinin
bina boþluðuna girip bir daha çýkamadýðý anlaþýldý. Ardýndan sesin geldiði boþluða merdiven
sallayan ekipler aþaðýya inerek, kediyi yakalayýp kurtardý. Kediye su ve yiyecek veren ekipler, daha sonra doðaya býraktý. (Haber Merkezi)

SAHiBiNDEN

KiRALIK FIRIN
Ýnkýlap Caddesi No: 8
adresinde bulunan fýrýn
sahibinden kiralýktýr.

Sungurlululara kan çaðrýsý
Sungurlu Türk Kýzýlayý Derneðinin koordinesinde, Sungurlu Atatürk Meydanýnda hafta
sonu kan baðýþý kampanyasý düzenlenecek.
Kan baðýþý yapmak isteyenler kanver.org adresinden randevu oluþturarak sokaða çýkma
kýsýtlamasýndan muaf
sayýlacak.
KAN VERMEK
ÝSTEYENLER
KISITLAMADAN
MUAF SAYILACAK
Sungurlu Kaymakamlýðý'ndan yapýlan
açýklamada
"23-24
Ocak Cumartesi ve
Pazar günleri saat
11.00-18.00 arasýnda
Sungurlu Atatürk Meydanýnda kan baðýþý
kampanyasý düzenlenecektir. Kan baðýþý
yapmak
isteyenler
kanver.org adresinden
randevu oluþturarak
sokaða çýkma kýsýtlamasýndan muaf sayýlacaktýr" denildi.
Kaymakam Fatih
Görmüþ sürekli sterilize
edilen, hekim kontrolünün saðlandýðý saðlýklý
ve güvenli Kýzýlay araçlarýnda tüm Sungurlulularý kan baðýþýnda bulunmaya davet etti.
(Haber Merkezi)

Kadir Þimþek
K.K.003

0532 623 89 90

SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐINDAN
GAYRÝMENKUL SATIÞ ÝLANI
Mülkiyeti Kurumumuza ait aþaðýda tapu bilgileri yazýlý gayrimenkullerin, Bakanlýklara Baðlý, Ýlgili, Ýliþkili Kurum ve Kuruluþlar ile
Diðer Kurum ve Kuruluþlarýn Teþkilatý Hakkýnda Cumhurbaþkanlýðý Kararnamesinin (Kararname Numarasý: 4) 423 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taþýnmazlar Yönetmeliðinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliðin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açýk artýrma usulü ile satýþý yapýlacaktýr.
Kurumumuz 2886 Devlet Ýhale Kanununa tabi olmayýp gayrimenkul satýþ ihalesini yapýp yapmamakta tamamen serbesttir. Satýþ ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliðinde olmayýp genel bilgi mahiyetindedir.
Ýhaleye katýlmak isteyenler, taþýnmazýn Ýhale dokümanýný, Ýdarenin adresinde bedelsiz olarak görebilir. Satýn alýnmak istenilen
gayrimenkul için belirlenen Þartname satýn alma bedeli ve teminat bedelini; tahsilata yetkili bankalara "Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma" talebiyle müracaatta bulunarak, "Kurumsal Tahsilatlar" "SGK Mosip Sistemi" "Borca Karþýlýk Tahsilat" menüsünden TCKN veya Vergi Numarasý ile 32 kodundan "Saymanlýk Merkez Muhasebe" seçilerek Þartname Bedeli/ Kesin Teminat
yatýrýlarak, Kurumun Ýnþaat ve Emlak Daire Baþkanlýðýnýn Adakale Sok.No.30 Kýzýlay/ANKARA adresinden alýnmasý zorunludur.
Teminat olarak, Devlet Ýhale Kanunu ile Kamu Ýhale Kanununda belirtilen tedavüldeki Türk parasý, 19/10/2005 tarihli ve 5411
sayýlý Bankacýlýk Kanunu kapsamýndaki kurum ve kuruluþlar tarafýndan verilen süresiz kesin teminat mektuplarý, Resmi Gazete 'de belirlenen günlük bedelleri üzerinden Hazine Müsteþarlýðýnca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin
yerine geçen belgeler kabul edilir. Baþka teminatlar kabul edilmez.
Teklif ve belgeler, satýn alýnmak istenilen gayrimenkulün ihale gününden bir önceki iþ günü saat 17:00' a kadar ihalenin yapýlacaðý Sosyal Güvenlik Kurumu Ýnþaat ve Emlak Daire Baþkanlýðý, Adakale Sok. No:30 Kýzýlay/ANKARA adresine teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait 0312 585 61 46 /585 61 47/ 585 61 44 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler.
Ýhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iþtirak edilir. Posta ve baþka yöntemlerle ihaleye iþtirak edip ihaleye katýlmayan teklif sahibinin teklifi son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Satýn alýnmak istenilen gayrimenkule ait teklif ve belgeler teslim tarih ve saatinden sonra idareye ulaþmasý halinde deðerlendirmeye alýnmaz.
SATIÞ ÝHALESÝ YAPILACAK OLAN GAYRÝMENKULLER
Ýl

Ýlçe

Mahalle

**Çorum
**Çorum
**Çorum
**Çorum

Merkez
Merkez
Merkez
Merkez

Gülabibey
Gülabibey
Gülabibey
Gülabibey

Ada Parsel Yüzölçümü
(m2)
6.657,65
1
4726
13.703,47
1
4736
2
4.815,66
4765
2
9.395,86
4766

Niteliði

Tarihi

Saati

Arsa
Arsa
Arsa
Arsa

04.02.2021
04.02.2021
04.02.2021
04.02.2021

10:00
10:30
11:00
11:30

Muhammen
Teminat
Þartname
Bedel (TL) Tutarý (TL)
Bedeli (TL)
150,00TL 5.325.000,00 266.250,00
150,00TL 10.960.000,00 548.000,00
150,00TL 3.370.000,00 168.500,00
150,00TL 6.575.000,00 328.750,00

NOT: ** Resmi Gazete'nin 11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayýlý nüshasýyla yürürlüðe giren 6552 sayýlý Ýþ Kanunu Ýle Bazý
Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Ýle Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Dair
Kanun'un 27. Maddesine istinaden taþýnmazlar KDV'den muaftýr.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1293604
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ÇORUM HAVA TAHMiNi

FATÝH ECZ. KONAK ECZ. SEVÝNÇ ECZ.
(TEL: 777 17 55)
ÜÇTUTLAR MAH.
AHÇILAR 8. SOK.
NO: 4/A

(TEL: 221 20 00)
(TEL: 225 40 47)
ÝNÖNÜ CAD. NO : 9 - BAHÇELÝEVLER MH.
M.AKÝF ERSOY CAD.
KUBBELÝ CAMÝ
NO: 5/C
YANI

'BAÞARANA KADAR
ASLA PES ETMiYORUZ'
Çorum FK'nin baþarýlý golcüsü Sinan Kurumuþ "Baþarana kadar
asla pes etmiyoruz. Hedefimiz olan yere gelene
kadar sabýrla, inatla, çok
çalýþarak baþaracaðýmýza inanýyorum" dedi.
Attýðý 17 gol ile yalnýzca 2'nci Lig Beyaz
Grubun deðil, Türkiye liglerinin de en golcü ismi
olan Sinan motivasyonunu kaynaðýný açýkladý.
Sosyal medya hesabýndan duygularýný paylaþan Sinan, Manisa
FK'de kadro dýþý kaldýðý
andan bir fotoðraf paylaþarak hem
kendini nasýl motive ettiðini anlattý
hem de Kýrmýzý-Siyahlý camiaya umut
aþýladý.Sinan'ýn sosyal medya hesabýndan yaptýðý paylaþým þu þekilde:
Günlerden Pazar. Manisa'da kadro
dýþý kaldýðým günlerde biri bana bu fotoyu çekip atmýþtý. Akþam evde dinle-

nirken bu fotoðrafa uzun uzun, çok
derinden bakarak kendimle dertleþmiþtim. Birden þu söz geldi aklýma:
Hayatta ve fotoðrafda en iyi pozu
yalnýzlar verir.
Ve dedim ki: Düþ önüme yanlýzlýðým. Yolumuz çok uzun.
1 Ekim 2020 Perþembe günü ku-

lübüm Çorum FK ile
sözleþme imzaladýðýmda
kendime bir söz vermiþtim.
Çok
çalýþacaðýma,
pes etmeyeceðime ve
baþaracaðýma, sabah ilk
antrenman için yataðýmdan kalkarken yüksek
sesle 'Kalk ve baþarana
kadar asla pes etme' diye
baðýrmýþtým.
Sezonun ilk yarýsý benim için güzel geçti, þimdi
sezonun 2. yarýsý için tüm
arkadaþlarým adýna diyorum ki: Kalkýyoruz ve
baþarana kadar asla pes
etmiyoruz. Hedefimiz olan yere gelene kadar sabýrla, inatla, çok çalýþarak
baþaracaðýmýza inanýyorum.
Herkes kendi hikayesinin baþrolündedir. Kendi mücadeleleri, yaþadýklarý zorluklarý vardýr.
Saygý görmek için, saygý göstermeyi öðrenin. (Abdulkadir Söylemez)

Liderin Çorum
hazýrlýklarý baþladý
Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 20. hafta mücadelesinde sahasýnda
aðýrlayacaðý Çorum FK maçýnýn hazýrlýklarýna
baþladý.
Halil Onultmak Tesisleri'nde Teknik Direktör
Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleþen antrenmanda rejenerasyon ve dayanýklýlýk çalýþmasý yapýldý.
Manisa Futbol Kulübü bugün gerçekleþtireceði antrenmanla Çorum FK maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürecek.
(Abdulkadir Söylemez)

Çorum FK lidere bileniyor
Zorlu Manisa
maçý hazýrlýklarýný sürdüren Çorum FK lidere bileniyor. Misli.com
HABERÝ
2'Lig
Beyaz ÝZLEMEK
Grup'ta 2'nci yarý- ÝÇÝN KODU
nýn ilk maçýnda OKUTUN
deplasmanda yenilgisiz lider Manisa FK'ye
konuk olacak Kýrmýzý-Siyahlýlar, Þehir Stadýndaki
antrenman ile maçýn hazýrlýklarýný sürdürdü.
Ara transferde anlaþýlan
oyuncularýn da katýldýðý idmanda Teknik Direktör Ýsmet
Taþdemir'in oyuncularla sýk
sýk diyalog içinde olduðu
gözlendi. (Abdulkadir Söylemez)

Manisa'ya
genç sað bek

Muhammet Taha Þahin

Cengiz

PFDK'den üzen haber:

Cengiz ve
Umut cezalý!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
(PFDK) son dakikalarý olaylý geçen maç
sonrasý her iki takýma da ciddi cezalar verdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapýlan açýklamada Çorum FK'li Cengiz'e gördüðü kýrmýzý kart nedeni ile iki maç ceza ve
3 bin TL para cezasý veren federasyon
Umut Kaya'nýn kýrmýzý kart cezasý itirazýný
da reddetti.
Rakip Kahramanmaraþspor'da da Burak
Göksel ve Kadir Kaan Özdemir'e 3'er maç
ceza ve 3'er bin TL para cezasý verildi. Ayrýca protokol listesinde yer almamasýna
raðmen protokol tribününde bulunmasýndan dolayý Kahramanmaraþspor Kulüp
Baþkaný Fatih Mehmet Ceyhan'a da 30 gün
hak mahrumiyeti ve 12 bin 500 TL para cezasý kesildi.
Kulübe ayrýca çeþitli virüs tedbirlerine
uymadýðý gerekçe ise 18 bin TL para cezasý kesildi.
(Abdulkadir Söylemez)

Onur kiralandý
Genç kaleci
Onur Tekin kiralandý.
Bir yandan
yaptýðý transferler ile kadrosunu
güçlendiren Çorum FK bir yandan da genç yeteceklerini forma
þansý bulabileceði takýmlara kiralýyor. Kýrmýzý-Siyahlýlar; Batuhan
Demirel, Kerem
Pala ve Muhammed Çoban'dan
sonra
kaleci
Onur Tekin'i de Isparta 32 Spor'a kiraladý.
Kulüpten yapýlan açýklamada Onur Tekin'in
sezon sonuna kadar kiralandýðý açýkladý.
(Abdulkadir Söylemez)

Ýskilip Belediyesi'nden
ücretsiz parkur imkâný

Manisa Futbol Kulübü dýþ transferde 68 Aksaray Belediyespor'dan Muhammet Taha Þahin'i 3,5 yýllýðýna kadrosuna kattý.
Manisa Futbol Kulübü, dýþ transferde 68
Aksaray Belediyespor takýmýndan 2000 doðumlu Muhammet Taha Þahin'i kadrosuna kattý. Genç sað bek oyuncusuyla 3,5 yýllýk sözleþme imzalanýrken, 20 yaþýndaki genç yetenek
Muhammet Taha Þahin sezon sonuna kadar
68 Aksaray Belediyespor'da kiralýk olarak forma giyecek.
MUHAMMET TAHA ÞAHÝN KÝMDÝR?
2000 doðumlu olan Muhammet Taha Þahin
Ýstanbul'da doðdu. Futbola Fenerbahçe altyapýsýnda baþlayan genç oyuncu daha sonra Kasýmpaþa altyapýsýna transfer oldu. 68 Aksaray
Belediyespor'da profesyonel olan 20 yaþýndaki
sað bek, 46 resmi maçta üç gol kaydetti. (ÝHA)

Umut

Nermin Hoca'dan

voleybol okulu
Çorum Hedef Spor Kulübü voleybol okulu açýlýyor.
Nermin Hoca Dans ve Spor Akademi Sahibi Yalçýn
Özkeskin ve Nermin Özkeskin yeni bir oluþumla Çorum halkýnýn karþýsýna çýkýyor.
Antrenörlüðünü 3'üncü kademe kýdemli antrenör
Nermin Özkeskin'in önderliðinde, Akdeniz Üniversitesi'nde antrenörlük yapmýþ, ayný zamanda 2'nci ligde
oynamýþ deneyimli sporcu ve antrenör Betül Çatal ve
yine lig oyuncularýndan Hitit Üniversitesi BESYO öðrencilerinden yardýmcý antrenör Abdullah Caydý ile voleybol okuluna "start" verdi. Kulüpten konu ile ilgili yapýlan açýklamada "Ön kayýtlarýmýz baþladý. 0-6 yaþ
grubu ile gençler dahil tüm çocuklarý, Hedef Gençlik
Spor Kulübüne bekliyoruz" denildi. (Haber Merkezi)

Ýskilip Belediyesi kapalý spor tesisinde hazýrladýðý parkurlarla Polis Özel Harekât sýnavýna hazýrlanan adaylara programlý ve profesyonel bir çalýþma imkâný sunuyor.
Ýskilip Kapalý Spor tesisinde eðitime verdiði desteði aralýksýz sürdürüyor. Bu kapsamda;
Beden Eðitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO),
Polis Özel Harekât (PÖH), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) ve Polis Meslek Eðitim Merkezi (POMEM) yönelik hazýrlýk yapan adaylar
için açýlan ücretsiz hazýrlýk parkuru ilgi görüyor
Ýskilip Belediyesi Kapalý Spor tesisinde hazýrladýðý parkurlarla özel yetenek kurslarýna,
Polis Özel Harekât sýnavýna hazýrlanan adaylara programlý ve profesyonel bir çalýþma
imkâný sunuyor. Ýskilip Belediyesi'nin uzman
eðitmeni tarafýndan kuvvet, dayanýklýlýk ve sürat egzersizlerine tabi tutulan adaylar koronavirüs önlemleri altýnda giriþlerde HES kodu,

ateþ ölçümü mesafe kurallarýna uygun þekilde
sýnavlara gireceði parkurlarýn birebir özelliklerini taþýyan engellerde antrenmanlarýný gerçekleþtiriyor.
"GENÇLÝK GELECEÐÝMÝZ"
Sosyal belediyecilik ilkeleri gereði, ücretsiz
olarak hizmete sunulan spor kurslarý ile gençlerin aile bütçelerine katký sunmayý hedeflediklerini ifade eden Ýskilip Belediyesi Baþkaný Ali
Sülük "Geleceðimiz olan, gençlerimizin mesleki hayallerinin gerçekleþmesine katký saðlamak amacýyla bu kurslarý düzenliyoruz. Spora
gönül veren ve bu sýnavlara hazýrlanan gençlerimiz, kurslarýmýza yoðun ilgi gösteriyor bu
da bizi mutlu ediyor. Geleceðimize yaptýðýmýz
yatýrýmlarý artýrarak devam ettireceðiz. Sýnavlara girecek tüm gençlerimize þimdiden baþarýlar diliyorum" dedi. (Mahmut Emin Söylemez)

