Çorum’da
ihracat 344,5,
ithalat 181
milyon dolar

Virüsün pik yaptýðý
beþ ilde yarým
milyon kiþi aþýlandý

KESiN

Çorum'da 59 bin 331 kiþiye 1. doz, 11
bin 981 kiþiye 2. doz olmak üzere 71
bin 312 kiþiye aþý yapýldý. Türkiye'de
nüfusa oranla en çok vaka ve vaka artýþ hýzýna sahip iller arasýnda olan Samsun'da 163 bin 253 kiþiye, Trabzon'da
110 bin 764 kiþiye, Ordu'da 100 bin 269
kiþiye, Giresun'da 68 bin 639 kiþiye ve
Rize'de ise 44 bin 864 kiþiye korona virüsü (Kovid-19) aþýsý yapýldý.
3’TE

Çorum'da Ocak ayýnda ihracat 344,5 milyon
dolar, ithalat 181,0 milyon dolar olarak gerçekleþti. Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan genel ticaret sistemi kapsamýnda üretilen geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yýlý Ocak ayýnda, bir
önceki yýlýn ayný ayýna göre %2,3 artarak 15
milyar 45 milyon dolar, ithalat %5,9 azalarak 18
milyar 79 milyon dolar olarak gerçekleþti. 5’TE
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75 Kuruþ

Yüz yüze eðitim

toplantýsý yapýldý
Ýl Milli Eðitim Müdürü Yakup Sarý ve Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðü Þube Müdürleri, 1 Mart'ta yüz yüze eðitime baþlamasý planlanan;
ortaöðretim, mesleki eðitim, imam hatip lisesi müdürleri ve pansiyondan sorumlu müdür yardýmcýlarý
ile çevrimiçi bilgilendirme
ve deðerlendirme toplantýsý gerçekleþtirdi. Hassas
ve dinamik süreçten geçtiklerini dile getiren Ýl Milli
Eðitim Müdürü Sarý "Salgýna karþý alýnmasý gereken tüm tedbirleri harfiyen
uygulayacaðýz.
Süreci
saðlýklý bir þekilde yürüterek evlatlarýmýzýn önce
saðlýklarýný
gözeterek,
eðitim faaliyetlerini devam
ettireceðiz" dedi.
6’DA

Çorum'da sekiz kiþi
yurda yerleþtirildi
Çorum Valiliði Ýl Salgýn Denetim Merkezi ekiplerinin denetimleri devam ederken "Mahalle Denetim Ekiplerince 834 kiþi denetlendi. Ýzolasyon kurallarýný hiçe sayarak halk saðlýðýný tehdit eden sekiz þahýs karantina süresini tamamlamak üzere karantina yurduna yerleþtirildi. Maske, temizlik ve mesafe kurallarýný ihlal eden 105 iþyeri ve
kiþiler için birinci ihlal uyarýsý yapýldýðý açýklamasý yapýldý.
3’TE

Safi Holding pancar ve nakliye
bedelinin tamamýný ödedi
Safi Holding bünyesindeki Çorum Þeker Fabrikasý tarafýndan çiftçilere ve nakliyecilere bu sezon toplamda 420
milyon TL ödeme yapýlmýþ oldu. Çorum Þeker Fabrikasý Genel Müdürü Kemal Ateþ, Çorum Þeker Fabrikasý
olarak altý il, 171 köyde pancar üretimi yapan 3 bin 207
çiftçiye ve ayrýca nakliyecilere toplam 420 milyon TL'lik
ödemeyi tamamladýklarýný açýkladý.
5’TE

Çorum Þeker Fabrikasý
Genel Müdürü Kemal Ateþ

Çorum’da bir köy
daha karantinada
Koronavirüs salgýný vakalarýnýn yeniden artýþa geçtiði Çorum'da bir
köy daha karantinaya alýndý. Laçin'e baðlý Narlý köyü karantinaya
alýndý. Köye giriþ ve çýkýþlar kapatýlarak vatandaþlar kurallarý uymalarý yönünde uyarýldý.
3’TE

Engelli Yiðithan
sevenlerini üzdü
Çorum'da engelli olarak yaþamýný sürdüren iki
kardeþi ölüm ayýrdý.Kronik kas hastalýðý bulunan Yiðithan Öztürk (20) yaþam mücadelesini
kaybetti. Yiðithan'ýn cenazesi Ulu Mezarlýk'ta
gözyaþlarý arasýnda topraða verildi.
3’TE

Mezarlýklar müdürlüðü
binasýnýn temeli atýldý
HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU

Çorum Belediyesi, Mezarlýklar Müdürlüðü için yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Ulu Mezarlýk yanýnda yapýmýna baþlanan Mezarlýklar Müdürlüðü binasý için temel atma töreni düzenlendi. Mezarlýklar Müdürlüðü binasý; morg, gasilhane ve taziye alanlarý ile de hizmet
verecek. Törende konuþan Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Mezarlýklar Müdürlüðü binasýyla ilgili bilgiler verdi. Baþkan Aþgýn bina içinde vatandaþlarýn defin iþlemleri
öncesinde kullanabilecekleri morg, gasilhane ve taziye alanlarýnýn yer alacaðýný belirterek
"Cenaze yakýnlarý, definle ilgili tüm iþlemlerini daha kolay yapabilecek" dedi.
2’DE

Ýskilip Belediyesi’nden
bin aileye kömür yardýmý
Ýskilip Belediyesi tarafýndan ilçede ihtiyaç sahibi bin aileye yapýlacak kömür yardýmýnýn daðýtýmýna baþladý. Kömür daðýtým çalýþmalarýný
yerinde inceleyen Belediye Baþkaný Ali Sülük
sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamýnda daha önceden ilçede belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere kömür yaptýklarýný söyledi.
7’DE

Sinema salonlarýnýn
açýlýþý ertelendi
Ýl Hýfzýssýhha Meclisinin Vali Mustafa Çiftçi baþkanlýðýnda yaptýðý toplantýdan sinema salonlarýnýn açýlmasýnýn 1 Nisan'a ertelenmesi kararý çýktý. 8’DE

DOÐAN: ÖNEMÝMÝZ
ÇOK ÝYÝ ANLAÞILDI

2’DE

ÝL GENEL MECLÝSÝ MART
OTURUMLARINA BAÞLIYOR

5’TE

NECMETTÝN ERBAKAN ÝÇÝN
MEVLÝDÝ ÞERÝF OKUTULDU

3’TE

YUKARI ÖRENSEKÝ
HALKI MAÐDUR 4’TE
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Doðan: Önemimiz
çok iyi anlaþýldý
Mezarlýklar müdürlüðü
binasýnýn temeli atýldý
Çorum Belediyesi, Mezarlýklar
Müdürlüðü için yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Ulu Mezarlýk yanýnda
yapýmýna baþlanan Mezarlýklar Müdürlüðü binasý için temel atma töreHABERÝ
ni düzenlendi. Mezarlýklar MüdürlüÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU ðü binasý; morg, gasilhane ve taziye
OKUTUN
alanlarý ile de hizmet verecek.
Çorumlularýn en zor günlerinde
yanýnda olup onlara destek olmayý amaçlayan,
cenaze defin iþlemlerini tamamen ücretsiz hale
getiren Çorum Belediyesi cenaze yakýnlarýna kolaylýk sunmak amacýyla bir eksikliði daha gideriyor. Ulu Mezarlýk alt kapýsýnýn hemen yanýnda
bulunan alana yeni Mezarlýklar Müdürlüðü binasý
inþa ediliyor.
Mezarlýklar Müdürlüðü'nün temel atma törenine Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Erhan Akar, CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, MHP
Ýl Baþkaný Agah Karapýçak, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Osman Günay, Çorum Esnaf Odalarý Birliði
Baþkaný Recep Gür ve davetliler katýldý.
Törende konuþan Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn, Mezarlýklar Müdürlüðü binasýyla ilgili bilgiler verdi. Baþkan Aþgýn bina içinde vatan-

Halil Ýbrahim
Aþgýn

daþlarýn defin iþlemleri öncesinde kullanabilecekleri morg, gasilhane ve taziye alanlarýnýn yer alacaðýný belirterek "Cenaze yakýnlarý, definle ilgili
tüm iþlemlerini daha kolay yapabilecek" dedi.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn
konuþmasýnýn ardýndan kurban kesimi yapýlarak
dualarla temel atma töreni gerçekleþtirildi.
3 bin 223 metrekare arsa üzerine inþa edilecek yeni Mezarlýklar Müdürlüðü iki kattan oluþacak. Bina içinde altý adet ofis oda, toplam 46 kiþilik iki adet bekleme odasý, 40 kiþilik taziye odasý
ve 14 adet morg kabini ile bay ve bayanlar için
ayrý olmak üzere iki adet gasilhane bulunacak.
(Abdulkadir Söylemez)

Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler
Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Can Doðan pandemi sürecinde Mali Müþavirlik mesleðinin öneminin net ve açýk bir þekilde anlaþýldýðýný belirtti.
1-7 Mart Muhasebe Haftasý nedeniyle bir açýklama yapan Ali Can Doðan "Hem iþletmelerimizin
varlýklarýný koruyabilmeleri, hem kamu finansmanýnýn saðlanmasý açýsýndan, kamu ile iþletmeler arasýnda köprü görevi gören Mali Müþavirler üstlenmiþ olduklarý sorumluluklarý baþarý ile yerine getirdiler" dedi. SMMMO Baþkaný Ali Can Doðan'ýn konuyla ilgili açýklamasý þöyle:
Serbest Muhasebeci Mali
Müþavirlik ve Yeminli Mali Müþavirlik mesleðinin toplumun
tüm kesimlerine tanýtýlmasý, ülke ekonomisine ve iþ dünyasýna sunduðu deðer ve faydaya
iliþkin farkýndalýðýn arttýrýlmasý
amacýyla 1-7 Mart, Muhasebe
Haftasý olarak kutlanmaktadýr.
13 Haziran 1989 tarihinde
yürürlüðe giren 3568 sayýlý
Meslek Yasasýna istinaden 114
bin Serbest Muhasebeci Mali Ali Can
Müþavir ve 4 bin 800 Yeminli Doðan
Mali Müþavir ile 18 bin stajyer
ülke genelinde faaliyet göstermektedir. 77 Serbest
Muhasebeci Mali Müþavir ve sekiz Yeminli Mali
Müþavir Odasý, TÜRMOB çatýsý altýnda hizmet vermektedir.
Hayatýmýzýn her alanýný etkileyen pandemi dolayýsý ile Muhasebe Haftamýzý sýnýrlý bir organizasyonla kutluyoruz. COVID-19 süreci Mali Müþavirlik
mesleðinin ne kadar büyük öneme sahip olduðunu
net bir þekilde göstermiþtir. Dünyanýn ve ülkemizin
bu sýkýntýlý sürecin üstesinden geleceðine olan
umudumuz tamdýr.
Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlik ve Yeminli Mali Müþavirlik mesleði, kurumsallaþma sürecini
tamamlayarak, ülkemizin iktisadi hayatýnýn vazgeçilmez bir kurumu oldu.
Muhasebe mesleðinin sunmuþ olduðu hizmetlerin ne kadar hayati öneme haiz olduðu pandemi
dönemi boyunca daha iyi anlaþýldý. Mali Müþavirler
pandeminin zor þartlarýnda, görevi baþýnda iþletmelerimize ve ülkemize hizmet vermeye devam etti. Bu zor þartlarda çok sayýda meslek mensubumuz hastalandý ve bazý meslektaþlarýmýz aramýzdan ayrýldý.
Pandemi süreci Mali Müþavirlik mesleðinin vazgeçilmez önemini net ve açýk bir þekilde göstermiþtir. Hem iþletmelerimizin varlýklarýný koruyabilmeleri, hem kamu finansmanýnýn saðlanmasý açýsýndan, kamu ile iþletmeler arasýnda köprü görevi
gören Mali Müþavirler üstlenmiþ olduklarý sorumluluklarý baþarý ile yerine getirdi.
Baþta Hazine ve Maliye Bakanlýðý, Aile Çalýþma
ve Sosyal Hizmetler Bakanlýðý, Ticaret Bakanlýðý,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, olmak üzere kamu
kurum ve kuruluþlarýna verilmesi gereken, beyanlarýn tanzimi, gönderimi, denetimi ve veri akýþý mali müþavirler tarafýndan yapýlmaktadýr. Ayrýca KGK,
TÜÝK, BDDK, SPK, EPDK ve Hazine Müsteþarlýðý,
KOSGEB gibi, ekonomideki diðer düzenleyici ve
denetleyici kamu kurumlarý da meslek mensuplarýmýzýn hizmetlerinden yararlanmaktadýrlar. Sistemin baþarýlý çalýþmasýnda kamu görevlileri kadar
meslektaþlarýmýzýn payýnýn en üst seviyelerde olduðu bütün kamuoyunca bilinmelidir. Meslektaþlarýmýzýn yaptýklarý görevler, kamu maliyesine ve ülke ekonomisinin geliþimine önemli katký ve enfor-

masyon sunmaktadýr.
Ekonominin kaydýný tutan ve mali danýþmanlýk
yapan, memleketin her köþesinde hizmet sunan,
Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler ve Yeminli
Mali Müþavirler üreten, canlý ve dinamik bir Türkiye için çalýþmaktadýr. Kaliteli hizmet sunarak, iþletmelerimizin geliþimine katký vererek, güvenilir iþletme danýþmanlýðý vizyonumuzla ülkemize ve iþletmelerimize hizmet vermekteyiz.
TÜRMOB ve Odalarýmýz; kamu yararýna, sürekli yüksek kalitede hizmet saðlayan standartlarla, muhasebe ve denetim mesleðinin dünyadaki geliþmelere
paralel olarak ilerletilmesi ve geliþtirilmesi için çalýþmakta, gerek
stajyerlerimizin ve meslek mensuplarýmýzýn eðitimi noktasýnda,
gerekse mesleðin uygulanmasýna yönelik üzerine düþen sorunlarýn çözümü konusunda büyük
bir özveri ile çalýþmaktadýr.
Ýþletmelerin muhasebe ve
denetim iþlemlerini gerçekleþtiren, devletin vergi gelirlerinin
arttýrýlmasýna katký sunan ve
devlet kurumlarýnýn iþleyiþine
yardýmcý olan Mali Müþavirlik
mesleðinin, önemli sorunlarý da bulunmaktadýr.
SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERÝ SIRALADILAR
Çözümünü talep ettiðimiz bazý sorunlarýmýz
þöyle: Mücbir sebep hali geniþletilmelidir. Serbest
meslek erbabýnda KDV'nin Gelir Vergisinde olduðu
gibi tahsilat esasýna göre düzenlenmesi saðlanmalýdýr. Mali Müþavirlik hizmetlerinde KDV indirimi
yapýlmalýdýr. Mali Müþavirlere arabuluculuk yetkisi
verilmesi gerekmektedir. Beyanname imzalatma
zorunluluðunun kapsamý geniþletilmelidir. Mali tatile iliþkin süreler uzatýlmalýdýr. Mali Müþavirlere yeþil pasaport verilmelidir. Mali Müþavirlere iliþkin hesaplanacak gider katýlým paylarýna indirim hakký
verilmelidir.
YMM'lerin tasdikten doðan SMMM'lerin beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doðan sorumluluklarý yeniden düzenlenmelidir.
Kamu Kurumlarýnca istenen bilgi, beyan ve
formlarýn sayýsý oldukça artmýþtýr. Tüm verilerin bir
data merkezinde toplanmasý ve ilgili kurumlarýn bu
merkezden bilgileri almasý saðlanmalýdýr.
Görev ve fonksiyonlarýmýzý yerine getirirken yaþadýðýmýz ve çözülmesini talep ettiðimiz biriken
çok sayýda sorunumuz bulunuyor, bu sorun ve sýkýntýlarýn, diyalogla ve iþbirliði içerisinde çözülmesi
gerektiði görüþündeyiz.
Ülkemizin, þeffaf, öngörülebilir, sade ve kolay
anlaþýlýr bir vergi sistemine sahip olmasý gerektiðine inanmaktayýz. Bu kapsamda yapýlacak, kanunlarýn gözden geçirilmesi, vergilendirme süreçleri ile
beyanname ve bildirimlerin sadeleþtirilmesi ve sayýlarýnýn azaltýlmasý gibi her türlü iyileþtirme çalýþmalarýnýn destekçisi olma gayretinde olmaya devam edeceðiz.
Tüm kurum ve kuruluþlarýmýzla karþýlýklý anlayýþ ve iþbirliði içerisinde yürüteceðimiz çalýþmalarda elde edeceðimiz her baþarý bilinmelidir ki ülke
ekonomimizin kalkýnmasýna ve geliþmesine koyulmuþ bir tuðla olacaktýr.
Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli
Mali Müþavir meslektaþlarýmýzýn Muhasebe Haftasýný kutluyor, dünyamýz, ülkemiz meslektaþlarýmýz
için saðlýklý, huzurlu günler diliyorum.
(Mahmut Emin Söylemez)

SMMMO YÖNETÝMÝNDEN
VERGÝ HAFTASI ZÝYARETLERÝ
Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Yönetimi her
yýl þubat ayýnýn son
haftasýnda kutlanan
Vergi Haftasý kapsamýnda bazý ziyaretlerde bulundu.
SMMMO Yönetimi
vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde oluþturulmasý, toplumun tüm kesimlerine
benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü
uyumunun saðlanmasý
ve kayýt dýþý ekonomi
ile mücadele bilincinin
oluþturulmasý amacýyla
22 Þubat - 1 Mart tarihleri arasýnda kutlanmakta olan 32. Vergi
Haftasý nedeniyle Çorum Ýl Defterdarý Durak
Sercan ve Çorum Vergi Dairesi Müdürü Ýsrafil Sezgin'e ziyarette
bulundu.
Ziyaretlere;
Oda
Baþkaný Ali Can Doðan, Baþkan Yardýmcýsý Zehra Demir, Oda
Sekreteri Bekdaþ Karabacak, Sayman Ceyhan Baran ve Yönetim
Kurulu Üyesi Türkay
Yücel katýldý.
(Mahmut Emin Söylemez)
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Çorum'da sekiz kiþi
yurda yerleþtirildi
Çorum’da bir köy
daha karantinada
Koronavirüs salgýný vakalarýnýn yeniden artýþa geçtiði Çorum'da bir köy daha karantinaya
alýndý. Laçin'e baðlý Narlý köyü karantinaya alýndý.
Çorum Valiliði sosyal medya
hesabýndan yapýlan duyuruda dün

itibarýyla Laçin'e baðlý Narlý köyünde Ýlçe Umumi Hýfzýssýhha Kurulu kararýyla 14 gün süreyle karantina ilan edildiði duyuruldu. Köye giriþ ve çýkýþlar kapatýlarak vatandaþlar kurallarý uymalarý yönünde uyarýldý. (Bahattin Sümüþ)

Çorum'da izolasyon kurallarýný ihlal eden sekiz kiþi
yurda yerleþtirildi.
Çorum Valiliði'nden yapýlan açýklamada Ýl Salgýn
Denetim Merkezi ekiplerinin
denetimleri aralýksýz devam
ettiði belirtilerek "Mahalle
Denetim Ekiplerince 834 kiþi denetlenmiþtir. Ayrýca denetim ekiplerince 13 bin
541 iþyeri ve kiþiler gerek
gelen ihbarlar neticesinde
gerekse resen denetlenmiþ
gerekli uyarýlar yapýlmýþ ve
izolasyon kurallarýna uymayan kiþilere tutulan üç adet
tutanak Ýl Hýfzýssýhha Kuruluna gönderilmiþtir.
Maske, temizlik ve mesafe kurallarýný ihlal eden
105 iþyeri ve kiþiler için birinci ihlal uyarýsý yapýlmýþtýr.
Ýl Salgýn Denetim Merkezi
Saha Denetim ekiplerimizce 19-26 Þubat tarihleri arasýnda evlerinde izolasyonda olmalarý gerekirken izolasyon kurallarýna aykýrý hareket eden sekiz kiþi tespit
edilerek yurda yerleþtirilerek karantina altýna alýnmýþtýr. 26 Þubat itibariyle izolasyon sürelerini tamamlamak üzere yurtta karantinasý devam eden dört kiþidir"
ifadelerine yer verildi. (ÝHA)

Virüsün pik yaptýðý beþ ilde
yarým milyon kiþi aþýlandý
Engelli Yiðithan
sevenlerini üzdü
Çorum'da engelli olarak yaþamýný sürdüren iki kardeþi ölüm ayýrdý.
Kronik kas hastalýðý bulunan Yiðithan Öztürk (20) yaþam mücadelesini kaybetti.
Aðabeyi ile ayný kaderi paylaþan
Alihan Öztürk (18) ise kardeþini
sonsuzluða uðurlamanýn acýsýný yaþýyor. Çorum Merkez Eþençay köyünden Birdane - Ýbrahim Öztürk
çiftinin engelli çocuklarýndan Yiðithan Öztürk hayatýný kaybetti. Yiðithan'ýn cenazesi Ulu Mezarlýk'ta gözyaþlarý arasýnda topraða verildi. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi geçtiðimiz
aylarda engelli kardeþleri ziyaret
ederek bir süre sohbet etmiþ ve sorunlarýyla yakýndan ilgilenmiþti.
EN BÜYÜK HAYALLERÝNÝ
AZÝZ YILDIRIM
GERÇEKLEÞTÝRMÝÞTÝ
Alihan ve Yiðithan Öztürk'ün en
büyük hayali, Kadýköy'de Fenerbahçe maçýný izlemekti. Ýki kardeþin bu
hayalini dönemin Fenerbahçe Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým gerçeðe
dönüþtürmüþtü.

Aziz Yýldýrým'ýn davetlisi olarak
Ýstanbul'a giden Öztürk kardeþler
Fenerbahçe - Sivas karþýlaþmasýný
izlemiþti.
Fenerbahçe taraftarý olan iki kardeþten 20 yaþýndaki Yiðithan Öztürk
bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde sürdürdüðü yaþam mücadelesini kaybetti. Yiðithan Öztürk, Ulu
Mezarlýkta büyük bir hüzün içerisinde topraða verildi. (Haber Merkezi)

Selime Turay
vefat etti
Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmiþ dönem
il yöneticilerinden Fatma Turay Akteke'nin annesi, ayný zamanda Osmancýk Çampýnar köyü
sakinlerinden Ýzat Mehmet'in eþi, Ýsmail Turay
ve Endam'ýn anneleri Selime Turay vefat etti.
Merhumenin cenazesi 26 Þubat Cuma günü saat 10'da Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morgundan
alýndýktan sonra Osmancýk - Çampýnar köyünde topraða verildi. (Mahmut Emin Söylemez)

Hafýz Usta
vefat etti
Çorum'un tanýnmýþ esnafýndan
Hacý Hafýz Mustafa Usta vefat etti.
Çorum'un en eski fotoðrafçý esnafýndan Ümit Usta'nýn babasý Hacý Hafýz Mustafa Usta, Ulu Cami'de cuma
namazýna müteakip kýlýnan cenaze
namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk'ta
topraða verildi.
(Bahattin Sümüþ)

Türkiye'de nüfusa oranla
en çok vaka ve vaka artýþ hýzýna sahip iller arasýnda olan
Samsun'da 163 bin 253 kiþiye,
Trabzon'da 110 bin 764 kiþiye,
Ordu'da 100 bin 269 kiþiye,
Giresun'da 68 bin 639 kiþiye
ve Rize'de ise 44 bin 864 kiþiye korona virüsü (Kovid-19)
aþýsý yapýldý. Virüsün tavan
yaptýðý 5 ilde 487 binden fazla
kiþi aþýlanýrken, 18 ilin tamamýnda ise 1 milyon 37 bin 843
kiþi aþýlandý.
Saðlýk Bakanlýðý'nýn haftalýk
açýkladýðý verilere göre nüfusa
oranla en fazla vaka olan iller
Samsun, Trabzon, Ordu, Giresun ve Rize olarak dikkat çekti.
Bu 5 ilde vaka sayýsý 100 binde
200 kiþiden fazla oldu. Türkiye'de 14 Ocak'ta baþlayan aþýlama uygulamasý, "Kovid-19
Aþýsý Bilgilendirme Platformu"
üzerinden anbean takip edilebiliyor. Þu ana kadar Türkiye'de
6 milyon 710 bin 990 kiþiye 1.
doz, 1 milyon 511 bin 30 kiþiye
de 2. doz olmak üzere toplam 9
milyon 222 bin 20 kiþiye korona virüsü aþýsý yapýldý.
VÝRÜSÜN PÝK YAPTIÐI
BEÞ ÝLDE 487 BÝNDEN
FAZLA ÝNSAN AÞILANDI
Kovid-19 Aþýsý Bilgilendirme Platformu üzerinden anbean takip edilen veriler sonucunda 1 milyon 356 bin 79 nüfuslu Samsun'da þu ana kadar
133 bin 975 kiþiye 1. doz, 29
bin 278 kiþiye 2. doz olmak
üzere toplam 163 bin 253 kiþiye Kovid-19 aþýsý vuruldu. 811
bin 901 nüfuslu Trabzon'da 91
bin 17 kiþiye 1. doz, 19 bin 747
kiþiye 2. doz olmak üzere toplam 110 bin 764 kiþiye aþý ya-

pýldý. 761 bin 400 nüfuslu Ordu'da 84 bin 177 kiþiye 1. doz,
16 bin 92 kiþiye 2. doz olmak
üzere toplam 100 bin 269 kiþiye aþý yapýldý. 448 bin 721 nüfuslu Giresun'da 58 bin 8 kiþiye 1. doz, 10 bin 631 kiþiye 2.
doz olmak üzere 68 bin 639 kiþiye aþý yapýldý. 344 bin 359
nüfuslu Rize'de ise 36 bin 896
kiþiye 1. doz, 7 bin 968 kiþiye
de 2. doz olmak üzere toplam
44 bin 864 kiþiye korona virüsü aþýsý yapýldý. Bu 5 ilden
Samsun, Trabzon ve Ordu'da
100 binden fazla insan aþýlanýrken, Giresun ve Rize ile birlikte virüsün pik yaptýðý 5 ilde
487 bin 789 kiþi aþýlandý.
KARADENÝZ'DE
BULUNAN 18 ÝLDE
1 MÝLYON 37 BÝN
843 KÝÞÝ AÞILANDI
Karadeniz'de bulunan diðer illerden Artvin'de 21 bin

891 kiþiye 1. doz, 4 bin 233 kiþiye 2. doz olmak üzere toplam 26 bin 118 kiþiye aþý yapýldý. Gümüþhane'de 10 bin 683
kiþiye 1. doz, 2 bin 348 kiþiye
2. doz olmak üzere 13 bin 31
kiþiye aþý yapýldý. Tokat'ta 67
bin 206 kiþiye 1. doz, 13 bin
586 kiþiye 2. doz olmak üzere
80 bin 792 kiþiye aþý yapýldý.
Amasya'da 45 bin 338 kiþiye
1. doz, 9 bin 352 kiþiye 2. doz
olmak üzere 54 bin 690 kiþiye
aþý yapýldý.
Çorum'da 59 bin 331 kiþiye
1. doz, 11 bin 981 kiþiye 2. doz
olmak üzere 71 bin 312 kiþiye
aþý yapýldý.
Sinop'ta 27 bin 31 kiþiye 1.
doz, 4 bin 483 kiþiye 2. doz olmak üzere toplam 31 bin 514
kiþiye aþý yapýldý. Kastamonu'da 43 bin 313 kiþiye 1. doz, 8
bin 82 kiþiye 2. doz olmak üzere toplam 51 bin 395 kiþiye aþý
yapýldý. Karabük'te 25 bin 694

kiþiye 1. doz, 4 bin 570 kiþiye 2.
doz olmak üzere toplam 30 bin
264 kiþiye aþý yapýldý. Bayburt'ta 5 bin 397 kiþiye 1. doz,
bin 234 kiþiye 2. doz olmak üzere 6 bin 631 kiþiye aþý yapýldý.
Düzce'de 32 bin 900 kiþiye 1.
doz, 6 bin 814 kiþiye 2. doz olmak üzere 39 bin 714 kiþiye aþý
yapýldý. Bolu'da 39 bin 56 kiþiye
1. doz, 10 bin 56 kiþiye 2. doz
olmak üzere toplam 49 bin 112
kiþiye aþý yapýldý. Zonguldak'ta
59 bin 517 kiþiye 1. doz, 11 bin
330 kiþiye 2. doz olmak üzere
70 bin 847 kiþiye aþý yapýldý.
Bartýn'da 21 bin 302 kiþiye 1.
doz, 3 bin 332 kiþiye 2. doz olmak üzere 24 bin 634 kiþiye aþý
yapýldý. Karadeniz Bölgesinde
bulunan 18 ilde toplam 1 milyon
37 bin 843 kiþi aþýlandý.
Karadeniz'de en çok aþý
163 bin 253 kiþi ile Samsun'da, en az aþý ise 6 bin 631
kiþi ile Bayburt'ta yapýldý. (ÝHA)

Necmettin Erbakan için mevlidi þerif okutuldu
Necmettin Erbakan adýna
mevlidi þerif okutuldu.
Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Mehmet Göle
54. Hükümetin Baþbakaný Prof.
Dr. Necmettin Erbakan'ýn vefatýnýn yýldönümü vesilesi Ulu Cami'de mevlidi þerif okuttu.
Çorum Ulu Cami'de ikindi namazýna müteakip okutulan mevlidi þerif ayný zamanda Alaca'da
Þýhlar Cami, Sungurlu'da Çarþýbaþý Cami, Ýskilip'te Ulu Cami,
Bayat'ta Yatukçu Cami, Dodurga'da Kýzýlkanat Cami, Kargý'da
Mihri Hatun Cami'de de gerçekleþtirildi.
(Fatih Yýldýrým)
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Tarým ve Orman Bakanlýðý 16 ile Tarýma Dayalý Ýhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruyor.

ÇORUM KAPSAM
DIÞI BIRAKILDI
Eliaçýk: Kendilerini
vazgeçilmez görenlerin
isimleri bugün mezar
taþlarýnda okunuyor
Demokrasi ve Atýlým Partisi (DEVA) Çorum
Merkez Ýlçe Baþkaný Ertan Eliaçýk hiç bir kiþi veya siyasal kurumun vazgeçilmez olmadýðýný savunarak "Geçmiþte kendilerini vazgeçilmez gibi
görenlerin hepsinin isimleri bugün kabristanlarýn
mezar taþlarýnda okunmaktadýr" dedi.
Gündeme iliþkin yazýlý bir açýklama yapan Ertan Eliaçýk, DEVA Partisi'nin iktidar olmaya hazýr
olduðunu ve halkýn umudu haline geldiðini anlatarak "Genel Baþkanýmýz Ali Babacan'ýn önderliðinde güçlü kadrolarýmýzla, Deva Partisi olarak
tarlada da izimiz, harmanda da yüzümüz vardýr.
DEVA iktidarý yakýndýr" ifadesini kullandý.
DEVA Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Eliaçýk'ýn
konuyla ilgili açýklamasý þu þekilde:
Cesareti; cehaletinden menkul ukala, sorumluluðunu ve haddini bilmez, akýl ve bilimden mahrum; partizan, tarafgir zevatýn tozu dumana kattýðý bir dönemi yaþýyoruz.
Böylesi flu bir ortamda hakikatin, doðrunun
sesi çok duyulmuyor maalesef.
Gerçeðin yerini boþ abartý, gerçek dýþý yalan/yanlýþ söz, tutum ve davranýþlarla, milleti
oyalama taktiðiyle, dikkatleri baþka tarafa çevirerek zamanýn doldurulmaya çalýþýldýðýný görüyoruz.
Çünkü can yakýcý doðrular, gerçekler, ülkeyi
yöneten yöneticilerin hoþuna gitmiyor, iþine gelmiyor. Bunun bedelini de ne yazýktýr ki, ülke olarak çekiyoruz.
Hâlbuki hakikatin, doðrunun, gerçeðin doðuracaðý adalet ve sonuç inanýyoruz ki demokrasi,
atýlým, huzur, refah, emniyet ve kalkýnmadýr.
Bugünün yöneticileri kendilerini de aldatarak,
zafer sarhoþu edasýyla, halkla kendi aralarýna ördükleri duvarla, kirli saltanatlarýný sürdürmeðe
çalýþsalar da yolun sonuna gelindiðini, denizin
suyunun tükendiðini, tuzun koktuðunun farkýndadýrlar. Beyhude çýkýþlarý, kullandýklarý dil, oynadýklarý çirkin oyunlar, kul hakkýna uzattýklarý
elin bedelinin aðýr yükü altýna düþecekleri mukadderdir.
Hiç bir kiþi veya siyasal kurum vazgeçilmez
deðildir.
Geçmiþte kendilerini vazgeçilmez gibi görenlerin hepsinin isimleri bu gün kabristanlarýn mezar taþlarýnda okunmaktadýr.
Milletimize sunduðumuz, yeniçaðýn parti
programýyla, liyakatli kadrolarýmýzla, ilkesel saðlam alt yapýmýzla, sürekli eðitilen teþkilatlarýmýzla, birlik ve beraberliðimizle, karamsarlýða, ümitsizliðe asla yer vermeyecek þekilde, oyunun kurallarýyla, onurlu ve haysiyetli duruþumuzla iktidara yürüyor, yürüyeceðiz inþallah.
Unutmamamýz gerekir: Tarlada izi olmayanýn,
harmanda yüzü olmaz. Genel baþkanýmýz Ali Babacan'ýn önderliðinde güçlü kadrolarýmýzla, Deva
Partisi olarak tarlada da izimiz, harmanda da yüzümüz vardýr. DEVA iktidarý yakýndýr. (Fatih Yýldýrým)

ÝYÝ Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý, Tarým ve Orman Bakanlýðý'nýn 16 ile
Tarýma Dayalý Ýhtisas Organize
Sanayi Bölgesi kurduðunu ancak
bu 16 ilin arasýnda Çorum'un olmadýðýný bildirdi. Çorum'un bu illere dahil edilmemesini eleþtiren
ÝYÝ Partili yöneticiler "Ýktidar temsilcisinin Çorum Milletvekili Tarým Komisyonu'nda olmasý buna ne kadar etkili ve tesir ettiðini hemþerilerimin takdirine
býrakýyoruz. Çorum'a layýk görmediðiniz bu yatýrýmlarýn nedenlerini kamuoyuna açýklamalarýný
bekliyoruz" ifadesine yer verdi.
Açýklama þu þekilde:
Bildiðiniz üzere son 19 yýldýr ilimiz yatýrým ala-

mamakta olduðunu çeþitli zaman ve
ortamlarda dile getirmekteyiz. Bir kýsým parti mümessilleri konulara açýklýk getirmek yerine saldýrgan üslup
ile cevap vermektedirler. Muhalefetin ne kadar kýymetli olduðunu yakýnda iktidardan düþtüklerinde anlayacaklarýný bilerek iktidarýn kusurlarýný
siz deðerli hemþerilerimize býrakýyoruz.
Çorum ilinin iktidar temsilcilerin partilerinin merkez karar yönetimde olmasý ve çeþitli
komisyonlarda yatýrýmlarý deðerlendirdiklerini
görmekteyiz. Deðerlendirilen bu yatýrýmlarýn içinde 19 yýldýr Çorum hiç yer alamamýþ olmasý bugünde farklý olmadýðýný ne yazýk ki üzülerek görmüþ bulunuyoruz. Türkiye genelinde 16 ilimize

Tarýma Dayalý Ýhtisas Organize Sanayi Bölgeleri
bu yýl içerisinde yatýrým kapsamýna alýnmýþ olmasý ve bu illerin arasýnda Çorum'un Ç'si dahi görülememiþtir. Ýktidar temsilcisinin Çorum Milletvekili Tarým Komisyonu'nda olmasý buna ne kadar etkili ve tesir ettiðini siz deðerli hemþerilerim takdirine býrakýyoruz. Çorum'a layýk görmediðiniz bu
yatýrýmlarýn nedenlerini kamuoyuna açýklamalarýný hemþerilerimin bilgilerine sunuyoruz.
Yapmadýklarý her konuda eleþtirilerimize korona kongrelerinde belledikleri yaparsa falanca yapar sloganý ile karþýlýk vermeleri neyi çözmüþtür
þimdiye kadar bilemiyoruz. Lakin Çorum'a yapacaklarý en hayýrlý iþin karaltýlarýný yok etmeleri
olacaðýný kýymetli hemþerilerim onlara öðretecektir.
(Haber Merkezi)

Yukarý Örenseki halký maðdur
Ýskilip Ýlçesi'nin Yukarý Örenseki
köyü iki köprü arasýna yol yapýlmamasýndan dolayý büyük bir maðduriyet yaþýyor.
Çok büyük bir köy olmasýna raðmen sýkýþýk bir durumda bulunan Yukarý Örenseki'de evler yan yana, üst
üste konumlandýrýlmýþ. Köyün alt ve
üst uçlarýnda birer köprü bulunuyor.
Eðer iki köprü arasýna yol yapýlýrsa
vatandaþlar evlerini karþý bölüme taþýyabilecek.
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl
Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Ýskilip'in
Yukarý Örenseki Köyü'nde vatandaþlarýn sorunlarýný dinledi.
Beraberinde Ýskilip Ýlçe Baþkaný
Yusuf Var ve bazý parti yöneticileriyle
birlikte köyde incelemeler yapan Tahtasýz halkýn maðduriyetinin bir an önce giderilmesini istedi.
Verilen bilgiye göre; Yukarý Örenseki, büyük bir köy olmasýna raðmen
evler dar bir alana sýkýþtýrýlmýþ. Köyü
ortadan ikiye bölen bir dere var. Derenin bir karþýsýnda sýkýþýk bir vaziyette evler ve okul binasý mevcut, diðer karþý tarafta ise tarlalar, bahçeler
ve birkaç tane ev bulunuyor. Köy halký arazilerine gidebilmek için dereden
tahta koyarak geçmek zorunda kalýyor. Yaðmur ve sel durumunda ise
karþýdan karþýya geçmek imkânsýz
hale geliyor. Okula giden çocuklar ise
dereyi geçmek zorunda.
Geçtiðimiz aylarda Yukarý Örenseki Köyü'nde çýkan bir yangýnda dokuz ev birden yandý. Olasý bir yangýn
çýkmasý halinde köyün tamamýnýn
yanma tehlikesi var. Herhangi bir
yangýn anýnda itfaiyenin müdahale
etme þansý çok zayýf. Köye giden bir
aracýn dönüþ yapabileceði bir alan
dahi bulunmuyor. Köyün karþý tarafýna, yani derenin diðer geçidine ev

yapmak isteyen vatandaþlar, yol olmadýðý için geçemiyor.
Köy muhtarlýðý ve vatandaþlar iki
yýl önce ilgili kurumlara dilekçe vererek iki köprü arasýna yol yapýlmasýný
talep etti ancak kurumlar vatandaþlarýn sorunlarýný çözmek için çalýþma
yapmadý. Ýki köprü arasýna yol yapýlmasý ve istinat duvarý oluþturulmasý
halinde vatandaþlar evlerini karþý bölüme taþýyabilecek. Derenin, evlerin
az olduðu kýsmýnda özel mülkiyet olmasýndan dolayý Özel Ýdare yol yapýlmasýna sýcak bakmýyor ancak vatandaþlar yol yapýlmasý halinde arazilerini ücretsiz devretmeye hazýr.
Konuyla ilgili sýkýntýlarýný dile getiren Halil Tunay isimli vatandaþ bu
problemi 10 yýldýr yaþadýðýný vurgulayarak, verdiði dilekçelere olumlu yanýt alamadýðýný, sorunu çözmek için
mücadele ettiðini dile getirdi. Çocuklarýn okula gitmek için dereyi geçmek
zorunda olduðunun altýný çizen Halil
Tunay "Çocuklarýmýz okula gitmekte
zorlanýyor. Bizler de iþlerimizi halledebilmek için karþýdan karþýya geçemiyoruz. Ýki köprü arasýna yol yapýlmalýdýr. Kendi imkânlarýmýzla tahtadan sal yaparak karþýya geçmeye
çalýþýyoruz. Herhangi bir yangýn olsa
itfaiye buraya gelemez. Hastamýz olsa ambulans gelmesi imkânsýz. Maðduriyetimizin bir an önce giderilmesini talep ediyoruz. Köyümüzde internet de çekmiyor. Çocuklarýmýz pandemi sürecinde uzaktan eðitimden
yararlanamýyor, derslerini yapamýyorlar" dedi.
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz
ise konuyu ilgili kurumlara ileteceðini
ve takipçisi olacaðýný bildirdi. Tahtasýz, köyün internet sorununun çözülmesi gerektiðini de ifade etti.
(Fatih Yýldýrým)

CHP'de kadýnlar günü hazýrlýðý

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl ve
Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý, 8 Mart Dünya
Emekçi Kadýnlar Günü nedeniyle düzenlenecek etkinliklerin hazýrlýklarýna baþladý.
Parti binasý Kemal Kýlýçdaroðlu Toplantý Salonu'nda bir araya gelen CHP'li kadýnlar, 8 Mart etkinliklerinin planlamasýný
yaparak, istiþarede bulundu, atölye çalýþmasý gerçekleþtirdi.
Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz'ýn da kýsa
bir süre iþtirak ederek bir selamlama konuþmasý yaptýðý toplantýda 8 Mart için ön
hazýrlýklar deðerlendirildi.
Atölye çalýþmasýna Ýl Kadýn Kollarý
Baþkaný Kamile Anar, Merkez Ýlçe Kadýn
Kollarý Baþkaný Filiz Aydýn ile kadýn kollarý üyeleri katýldý.
(Fatih Yýldýrým)

"Üreticiye desteðe
devam ediyoruz"
AK Parti üyesi MKYK üyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarým ve
Orman Komisyonu Üyesi ve Çorum
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan
2020 yýlý eylül ayý çið süt prim destek ödemelerinin litre baþýna 40 kuruþ olarak Ziraat Bankalarý þubelerine yatýrýlmaya baþlandýðýný bildirdi.
Ceylan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik
numaralarýnýn son rakamlarý 4 - 6 8 olanlarýn primleri 19.02.2021 tarihinde ödenmeye baþlandý. T.C numaralarýnýn son rakamý 0 - 2 olanlarýn ise 26.02.2021 tarihinde ödenmeye baþlanacaktýr" dedi.

Milletvekili Ceylan açýklamasýný
þöyle sürdürdü:
Ýlimizde 2020 yýlý eylül ayý çið süt
prim desteði ödemesi kapsamýnda
2 bin 43 yetiþtiriciye 3 bin 524 ton
süt için bin 354 TL destekleme ödemesi gerçekleþiyor. 2020 yýlý Ekim Kasým dönemi çið süt desteklemesi
önümüzdeki günlerde yapýlacak ve
bu aylar içinde 2 bin üreticimize 6
bin 857 ton süt için 2 milyon TL destekleme ödemesi yapýlmýþ olacak.
Dün olduðu gibi bugün ve yarýn da
üreticimizi desteklemeye devam
edeceðiz.
(Fatih Yýldýrým)
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Çorum'da ihracat 344,5
ithalat 181 milyon dolar
Safi Holding pancar
ve nakliye bedelinin
tamamýný ödedi
Safi Holding bünyesindeki Çorum Þeker Fabrikasý tarafýndan çiftçilere ve nakliyecilere bu sezon toplamda 420 milyon TL ödeme yapýlmýþ oldu. Çorum Þeker Fabrikasý
Genel Müdürü Kemal Ateþ, Çorum
Þeker Fabrikasý olarak altý il, 171
köyde pancar üretimi yapan 3 bin
207 çiftçiye ve ayrýca nakliyecilere
toplam 420 milyon TL'lik ödemeyi
tamamladýklarýný açýkladý. Bu sezon üreticilerden 955 bin ton pancar teslim alan Çorum Þeker Fabrikasý emekleri ve kattýklarý deðer
için tüm çiftçilere teþekkür etti.
ÇÝFTÇÝ-ÜRETÝCÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ
ÝLE ÜRETÝM REKORU KIRILDI
Çorum Þeker Fabrikasý bu sezon A þeker kotasýný tamamlayýp
fazladan 20 bin ton C þekeri üreterek fabrika tarihindeki son 20 yýlýn
üretim rekorunu kýrdý.
Çorum Þeker, fabrika tarihindeki
son 20 yýlýn üretim rekorunun kýrýldýðýný duyururken bu baþarýda en
büyük payý olan çiftçilere teþekkürlerini iletti. Üretici ile çiftçi el ele çalýþarak daha da büyük baþarýlara
imza atacaklarýnýn da altýný çizdi.
"EN KALÝTELÝ ÞEKERÝ ÜRETTÝK"
Üretim rekoru ile birlikte ayný zamanda 2020 yýlý sezonunda fabrika
tarihinin en kaliteli þeker üretimini

Çorum Þeker Fabrikasý
Genel Müdürü Kemal Ateþ

de gerçekleþtiren Çorum Þeker 7,4
puanla ürettikleri en kaliteli þeker
için tüm ekibini kutladý.
Kristal þekerde laboratuvar analiz sonucunda ortaya çýkan ve kaliteyi belirleyen iki temel kriter olan
çözelti rengi ve toplam puan bakýmýndan Türkiye'de üretilen þekerlerin ortalamasý çözelti renginde 3545, toplam puanda 12-18 aralýðýnda iken Çorum Þeker 7,4 toplam
puan ile ürettikleri þeker sayesinde
kalite olarak zirveye ulaþtýklarýný
açýkladý. Bu baþarýnýn Çorum Þeker'in gururu olduðunu ileten yetkililer son iki yýlda yapýlan yatýrýmlar ve
proseslerdeki iyileþtirmeler ile hedeflerine ulaþýyor olduklarýný da ekledi.
(Haber Merkezi)

Ülkemizde Ocak ayýnda
genel ticaret sistemine göre ihracat %2,3 arttý, ithalat %5,9
azaldý.
Çorum'da Ocak ayýnda ihracat 344,5 milyon dolar, ithalat 181,0 milyon dolar olarak
gerçekleþti.
Türkiye Ýstatistik Kurumu
ile Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle
oluþturulan genel ticaret sistemi kapsamýnda üretilen geçici
dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yýlý Ocak ayýnda, bir
önceki yýlýn ayný ayýna göre
%2,3 artarak 15 milyar 45 milyon dolar, ithalat %5,9 azalarak 18 milyar 79 milyon dolar
olarak gerçekleþti.
Ocak ayýnda enerji ürünleri
ve altýn hariç ihracat %1,2, ithalat %5,2 arttý.
Enerji ürünleri ve parasal
olmayan altýn hariç ihracat,
2021 Ocak ayýnda %1,2 artarak 13 milyar 895 milyon dolardan, 14 milyar 56 milyon dolara yükseldi.
Ocak ayýnda enerji ürünleri
ve parasal olmayan altýn hariç
ithalat %5,2 artarak 13 milyar
350 milyon dolardan, 14 milyar
46 milyon dolara yükseldi.
Enerji ürünleri ve parasal
olmayan altýn hariç dýþ ticaret
fazlasý Ocak ayýnda 9 milyon
dolar olarak gerçekleþti. Dýþ ticaret hacmi %3,1 artarak 28
milyar 102 milyon dolar olarak
gerçekleþti. Söz konusu ayda
enerji ve altýn hariç ihracatýn ithalatý karþýlama oraný %100,1
oldu.
DIÞ TÝCARET AÇIÐI
OCAK AYINDA
%32,8 AZALDI
Ocak ayýnda dýþ ticaret açýðý bir önceki yýlýn ayný ayýna
göre %32,8 azalarak 4 milyar
513 milyon dolardan, 3 milyar
34 milyon dolara geriledi. Ýhra-

catýn ithalatý karþýlama oraný
2020 Ocak ayýnda %76,5
iken, 2021 Ocak
ayýnda
%83,2'ye yükseldi.
Ekonomik faaliyetlere göre
ihracatta, 2021 Ocak ayýnda
imalat sanayinin payý %93,8,
tarým, ormancýlýk ve balýkçýlýk
sektörünün payý %4,0, madencilik ve taþocakçýlýðý sektörünün payý %1,7 oldu.
Geniþ ekonomik gruplar sýnýflamasýna göre ithalatta,
2021 Ocak ayýnda ara mallarýnýn payý %76,3, sermaye mallarýnýn payý %13,9 ve tüketim
mallarýnýn payý %9,7 oldu.
Ocak ayýnda ihracatta ilk
sýrayý Almanya aldý. Almanya'ya yapýlan ihracat 1 milyar
455 milyon dolar olurken, bu
ülkeyi sýrasýyla; 933 milyon
dolar ile ABD, 864 milyon dolar
ile Ýtalya, 813 milyon dolar ile
Birleþik Krallýk, 738 milyon dolar ile Fransa takip etti. Ýlk 5 ülkeye yapýlan ihracat, toplam
ihracatýn %31,9'unu oluþturdu.

Ýthalatta Çin ilk sýrayý aldý.
Ocak ayýnda Çin'den yapýlan
ithalat 2 milyar 200 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sýrasýyla;
1 milyar 829 milyon dolar ile
Rusya, 1 milyar 511 milyon
dolar ile Almanya, 809 milyon
dolar ile Irak, 729 milyon dolar
ile ABD izledi. Ýlk 5 ülkeden yapýlan ithalat, toplam ithalatýn
%39,1'ini oluþturdu.
Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre;
2021 yýlý Ocak ayýnda bir önceki aya göre ihracat %1,6 artarken, ithalat %2,7 azaldý.
Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre ise; 2021 yýlý
Ocak ayýnda bir önceki yýlýn
ayný ayýna göre ihracat %9,3
arttý, ithalat %0,4 azaldý.
Teknoloji yoðunluðuna göre dýþ ticaret verileri, ISIC
Rev.4 sýnýflamasý içinde yer
alan imalat sanayi ürünlerini
kapsamakta. Ocak ayýnda
ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracatta-

Ýl Genel Meclisi mart oturumlarýna baþlýyor
Çorum Ýl Genel Meclisi'nin mart ayý
olaðan toplantýlarý 1 Mart Pazartesi günü baþlýyor.
Ýl Genel Meclisi, Meclis Baþkaný Osman Günay baþkanlýðýnda 1 Mart Pazartesi günü saat 11'de ayýn ilk toplantýsýný yapacak. Toplantý döneminde Ýl
Özel Ýdaresine ait 2020 Yýlý Faaliyet Raporu da görüþülecek. Toplantýnýn gündemi þu þekilde belirlendi:
5302 Sayýlý Ýl Özel Ýdaresi Kanunu'nun 18. maddesi gereðince, Ýl Genel
Meclisi Üyeleri tarafýndan Meclis Baþkanlýðýna verilmesi halinde önerge tekliflerinin görüþülmesi.
5302 Sayýlý Ýl Özel Ýdaresi Kanunu'nun 39. maddesi gereðince, Ýl Özel
Ýdaresine ait 2020 Yýlý Faaliyet Raporunun görüþülmesi.
5302 sayýlý Ýl Özel Ýdaresi Kanunu'nun 10. maddesinin (a) fýkrasý gereðince, Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðünün 2021 Yýlý Yatýrým ve Çalýþma Programýnda yer alan "Ortaköy Ýlçesi Aþdaðul Köyü Damlama Sulama Tesisi Yapýmý" iþinin "Ortaköy Ýlçesi Aþdaðul Köyü
Sulama Kanalý Yapýmý", "Bayat Ýlçesi Ýleði Köyü Damlama Sulama Tesisi Yapýmý" iþinin ise "Bayat Ýlçesi Ýleði Köyü Sulama Kanalý Yapýmý" iþi olarak güncellenmesi ile ilgili hususun görüþülmesi.
Ýlimiz Merkez Ýlçe, Ayarýk Mahallesi
88 ada, 555, 556, 557, 558 parsel, 452
ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parsel, 4552 ada,
559, 560, 561, 562 parsel nolu arsa vasýflý taþýnmazlarýn satýþýnýn yapýlmasý ile
ilgili hususun görüþülmesi.
Ýlimiz Merkez Ýlçe, Gülabibey Mahallesi, 4001 ada, 7, 79, 86, 149 parsel nolu taþýnmazlarýn meri imar planýndaki
kullaným amaçlarýnýn deðiþtirilerek satýlmasý ile ilgili hususun görüþülmesi.
Çorum Ýli, Merkez Ýlçe, Morsümbül
Köyü, Kaçkaça Mevkiinde Köy Yerleþik
Alan ve Civarý Sýnýrý Tespitinin neticelendirilmesi amacýyla, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Yerel Yönetimler Genel
Müdürlüðü 30/11/2020 tarih ve 246228
sayýlý yazýsý gereði söz konusu taþýnmazlarýn, 5403 sayýlý Toprak Koruma ve
Arazi Kullaným Kanununun 13. maddesi
(d) bendi kapsamýnda tarým dýþý amaçlý
kullanabilmeleri için ilgili Bakanlýktan
kamu yararý kararý alýnmasý þartý talep
edildiðinden ilgili konunun görüþülmesi.
Çorum Ýli, Merkez Ýlçe, Morsümbül
Köyü, Borsumluçiftliði Mevkiinde köy
yerleþik alan ve civar sýnýrý tespitinin neticelendirilmesi amacýyla, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Yerel Yönetimler Genel
Müdürlüðü 30/11/2020 tarih ve 246228
sayýlý yazýsý gereði söz konusu taþýn-

mazlarýn, 5403 sayýlý Toprak Koruma ve
Arazi Kullaným Kanununun 13. maddesi
(d) bendi kapsamýnda tarým dýþý amaçlý
kullanabilmeleri için ilgili Bakanlýktan
kamu yararý kararý alýnmasý þartý talep
edildiðinden ilgili konunun görüþülmesi.
Ýlimiz Boðazkale Ýlçesi merkezinde
bulunan, mülkiyeti idaremize ait 2769
parselde kayýtlý 1.761,42 m² yüzölçüme
sahip, tapuda iki adet beþ katlý lojman
ve arsasý olarak kayýtlý taþýnmazýn blok
veya baðýmsýz bölümler halinde satýþýnýn yapýlýp yapýlmayacaðý ile ilgili Plan
ve Bütçe Komisyonunca hazýrlanan raporun görüþülmesi.
Atçýlýk sporu ata sporlarýmýzdandýr.
Ýlimizde Ýlçelerimizde köylerimizde atçýlýk sporu ile ilgili ne gibi çalýþmalar vardýr? Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðünün projeleri nelerdir? Atlý Spor
Kulübü ne gibi çalýþmalar yapmaktadýr?
Atçýlýk spor kulübü hangi ilçelerimizde
vardýr? Atçýlýk sporu ile ilgili yeteri kadar
at bulunuyor mu? Atçýlýk spor öðretmenleri var mý? Atçýlýk sporundan nasýl yararlanýlmaktadýr? Atçýlýk spor kulüpleri
atlarý nerelerden temin ediyor? Atlarýn
üretildiði devlet üretme çiftlikleri var mý?
Devlet üretme çiftliklerinden Atçýlýk
Sporlarý için destek alýnýyor mu? Atçýlýk
spor kulüplerinden köylerimizdeki gençlerin yararlanma imkaný var mý? Konu
ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonunca
hazýrlanan raporun görüþülmesi.
Ülkemizde olduðu gibi Çorum ilimiz
ilçelerimiz köylerimizde yaþayan herkes
Covid-19 la mücadelemiz kararlýlýkla
devam ediyor. Ancak bu mücadelenin
esas kahramanlarý saðlýk çalýþanlarýdýr.
Gecesini gündüzüne katarak, günlerce
evlerinden, ailelerinden uzak kalarak
Covid-19 la mücadeleye öncülük eden
saðlýk çalýþanlarý kimi zamanda hayatlarýný hiçe sayarak hastalarla nefes almaya çalýþýyorlar. Covid-19 la yapýlan mücadele hükümetimizin yapmýþ olduðu
hizmetleri halkýmýzýn bilinçlendirilmesi
açýsýndan nasýl ve nelerin yapýldýðý hastaneler ile saðlýk müdürlükleri arasýnda-

ki koordinenin nasýl saðlandýðý, Þu anda
Covid-19 aþýsý yapýlan saðlýk personeline ve 85 yaþ üstü gruplara yapýlan aþýnýn faydalarý ve yan etkileri hakkýnda bilgilendirilmesi, bu süreçte mücadele
eden tüm saðlýk personeline ilimiz ilçelerimiz köylerimizin saðlýk kontrolleri ve
takibi için saðlýk çalýþanlarýna teþekkür
etmemiz adýna çalýþmalar hakkýnda bilgi verilmesi ile ilgili Çevre ve Saðlýk Komisyonunca hazýrlanan raporun görüþülmesi.
Çorum ilimiz ilçelerimiz ve köylerine
ait tarihi kazýlarýn yasak olduðu sit alanlarý nerelerdir? Sit alanlarýnýn korunmasý kimler tarafýndan yapýlmaktadýr? Sit
alaný olan köylerimizde muhtarlýklarýmýzýn sorumluluklarý nelerdir? Köylerdeki
sit alanlarýndaki kaçak kazý yapan kiþilere karþý yapýlan iþlemler nelerdir? Köylerdeki tespit edilen sit alanlarý hangi döneme ait hangi eserlerin bulunduðu, Kazýdan çýkarýlan eserler nerelere teslim
edilmektedir? Çorum Ýlimize, Ýlçelerimize ve köylerine ait sit alaný haritasý var
mý? Sit alaný ile ilgili son beþ yýl içerisinde yeni tespit edilen yerler var mý? Sit
alaný olan yerler hakkýnda bilgi verilebilmesi halkýmýzýn koruma altýndaki yerlerin bilinçlendirilmesi açýsýndan, konunun
araþtýrýlmasý ile ilgili Turizm Komisyonunca hazýrlanan raporun görüþülmesi.
Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan asfalt köy
yollarýmýza yönelik her sene tekraren
yapýlmakta olan asfalt yama çalýþmalarý
her yýlýn Ekim, Kasým aylarýna kadar
sarkmaktadýr. Yaz mevsimi aylarýna sarkan zamanýnda yapýlamayan arýzalý yollar vatandaþa hayli sýkýntýlar yaþatmaktadýr. Halbuki, arýzalý asfalt yollarýnýn yama çalýþmasý ilkbahar mevsiminin ilk
aylarýnda tamamlanmasý halinde vatandaþýn daha konforlu yol kullanýmýna neden olacaðýndan Ýl Özel Ýdaresinin asfalt yama çalýþmalarýný ilkbahar aylarýnda tamamlamasý için mevcut imkanlarýn
daha farklý yöntem ve metotlarla yapýlýp
yapýlamayacaðý ile ilgili Araþtýrma ve
Geliþtirme Komisyonunca (ARGE) ha-

zýrlanan raporun görüþülmesi.
Ýlimiz ilçelerimiz ve köylerimizin en
büyük geçim kaynaðý tarým ve hayvancýlýktýr. Tarýmsal sulamada salma sulamadan vazgeçilerek yaðmurlama sulamasýný en aza indirip damlama sulamaya teþvik çalýþmasý yapýlmasý, kuraklýk
böyle devam edecek olursa tarýmsal sulamayý býrakýn içme suyu temininde sýkýntýlar yaþanacaktýr. Þu anda tüm ilimiz
ilçelerimiz ve köylerimizdeki içme suyu
temin ettiðimiz yer altý su kaynaklarýmýz
tükenmek üzeredir. Kýþýn boþa akan dere yataklarýnýn, yaðmur sularýnýn belirli
yerlerde toplanmasý hatta bu yaðmur
sularýnýn yer altý barajlarý yapýlarak oralarda toplanmasý, Dere yataklarýndan
boþa akan sularýn küçük göletlerle toplanmasý için gerekli çalýþmalarýn yapýlmasý, Gerek tarýmsal sulama gerek içme suyu konusunda gerekli önlemlerin
alýnmasý için ve ilgili kurumlarýn acilen
tedbir amaçlý çalýþmalara baþlamasý
açýsýndan halkýmýzýn bilinçlendirilmesi
Tarýmda suyun önemi ile ilgili Tarým ve
Hayvancýlýk Komisyonunca hazýrlanan
raporun görüþülmesi.
Ýlimiz ve ilçelerimize baðlý köylerimizde Konut, Ahýr, Samanlýk, Bað evi gibi
yapýlaþma yapýlan yerlerimizin imar barýþýndan yararlanan var mý? Ýmar barýþýndan yararlanan kaç kiþi? Ýmar barýþýndan yararlanan yerlerin depreme karþý saðlamlýðý ne ölçüde? Ýmar barýþý ile
ruhsat alan konut ve diðer yerlerde deprem sigortasý zorunluluðu var mý? Ýmarlý konutlarda halkýmýzýn deprem sigortasýna karþý ilgisi nedir? Deprem sigortasý
yapýlýyor mu yoksa zorunlu hallerde mi
yapýlýyor? Ýmar yasasýnda deprem sigortasýna karþý yaptýrýmý nedir? Yeni
imar yasasýna göre köy halký ve muhtarlýklarýn sorumluluklarý nelerdir? Konu ile
ilgili Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonunca
hazýrlanan raporun görüþülmesi.
Ýlçelerimizde, Beldelerimizde ve köylerimizdeki öðrencilerin kütüphanelerden yararlanma oraný nedir? Ýlimizde
mobil kütüphane mevcut mu? Kütüphanelerimizde yeterli sayýda kitap bulunmakta mýdýr? Köylerimiz deki eðitim öðretim gören öðrencilerimiz kütüphane
ihtiyacýný nasýl karþýlýyor? Okullarýmýzda
kitap okuma yarýþmasý yapýlýyor mu?
Kütüphanelerin engellilerin yararlanmasýna uygun þartlarý taþýyorlar mý? Kütüphanesi olmayan ilçemiz var mý? Okuma
alýþkanlýðý kazandýrmak için ne gibi çalýþmalar yapýlmaktadýr? Konu ile ilgili
Eðitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazýrlanan raporun görüþülmesi.
(Fatih Yýldýrým)

ki payý %93,8. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi
ürünleri ihracatý içindeki payý
%3,0.
Ocak ayýnda imalat sanayi
ürünlerinin toplam ithalattaki
payý %78,7. Yüksek teknoloji
ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatý içindeki payý
%13,6.
Özel ticaret sistemine göre
ihracat 2021 yýlý Ocak ayýnda
14 milyar 279 milyon dolar oldu.
Özel ticaret sistemine göre
ihracat, 2021 yýlý Ocak ayýnda,
ihracat bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %3,1 artarak 14 milyar
279 milyon dolar, ithalat %3,7
azalarak 17 milyar 827 milyon
dolar olarak gerçekleþti.
Ocak ayýnda dýþ ticaret açýðý %24,1 azalarak 4 milyar
672 milyon dolardan, 3 milyar
548 milyon dolara geriledi. Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný
2020 Ocak ayýnda %74,8 iken,
2021 Ocak ayýnda %80,1'e
yükseldi.
(Haber Merkezi)

Sektörel güven
endeksi açýklandý
Güven endeksi hizmet ve inþaat
sektörlerinde düþerken, perakende
ticaret sektöründe yükseldi. Mevsim
etkilerinden arýndýrýlmýþ güven endeksi þubat ayýnda ocak ayýna göre;
hizmet sektöründe %1,4 ve inþaat
sektöründe %1,3 azalýrken, perakende ticaret sektöründe %0,4 arttý.
Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun
Bölge Müdürlüðü'nden verilen bilgiye
göre; mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ hizmet sektörü güven endeksi
Ocak ayýnda 101,9 iken, Þubat ayýnda %1,4 oranýnda azalarak 100,4 deðerini aldý. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylýk dönemde
iþ durumu alt endeksi %1,1 azalarak
101,8 oldu. Son üç aylýk dönemde
hizmetlere olan talep alt endeksi ayný düzeyde kalarak 98,0 deðerini aldý. Gelecek üç aylýk dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise %3,1 azalarak 101,4 oldu.
Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ
perakende ticaret sektörü güven endeksi Þubat ayýnda %0,4 oranýnda
artarak 108,9 deðerini aldý. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya
göre, son üç aylýk dönemde iþ hacmi
satýþlar alt endeksi %2,8 artarak
122,2 oldu. Mevcut mal stok seviyesi
alt endeksi %2,8 artarak 92,6 deðerini aldý. Gelecek üç aylýk dönemde iþ
hacmi-satýþlar beklentisi alt endeksi
ise %4,0 azalarak 112,0 oldu.
Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ
inþaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 84,2 iken, Þubat ayýnda
%1,3 oranýnda azalarak 83,1 deðerini aldý. Ýnþaat sektöründe bir önceki
aya göre, alýnan kayýtlý sipariþlerin
mevcut düzeyi alt endeksi %1,6 artarak 76,9 oldu. Gelecek üç aylýk dönemde toplam çalýþan sayýsý beklentisi alt endeksi ise %3,6 azalarak
89,3 deðerini aldý.
Ýnþaat sektöründe Þubat ayýnda
giriþimlerin %48,9'u faaliyetleri kýsýtlayan herhangi bir faktörün olmadýðýný, %51,1'i ise faaliyetlerini kýsýtlayan
en az bir temel faktör bulunduðunu
belirtti. Ýnþaat sektöründe faaliyetleri
kýsýtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunlarý" Ocak ayýnda
%26,3 iken Þubat ayýnda ayný oranda kaldý, "talep yetersizliði" Ocak
ayýnda %22,4 iken Þubat ayýnda
%25,7 ve "diðer faktörler" Ocak ayýnda %30,0 iken Þubat ayýnda %27,2
oldu.
(Haber Merkezi)
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YÜZ YÜZE EÐiTiM
TOPLANTISI YAPILDI
Ýl Milli Eðitim Müdürü Yakup Sarý

Ýl Milli Eðitim Müdürü Yakup Sarý ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Þube Müdürleri, 1 Mart'ta yüz yüze
eðitime baþlamasý planlanan; ortaöðretim, mesleki
eðitim, imam hatip lisesi müdürleri ve pansiyondan
sorumlu müdür yardýmcýlarý ile çevrimiçi bilgilendirme ve deðerlendirme toplantýsý gerçekleþtirdi.
Yapýlan toplantýya Mesleki Eðitimden Sorumlu
Þube Müdürü Ahmet Çaylak, Ortaöðretim Kurumlarýndan Sorumlu Þube Müdürü Hacý Hüseyin
Asar, Taþýmalý Eðitimden Sorumlu Þube Müdürü
Kutluhan Cüce ve Din Öðretiminden Sorumlu Þu-

be Müdürü Ömer Taþpýnar katýlarak 1 Mart 2021
tarihinde baþlayacak olan yüz yüze eðitim ile ilgili
okul müdürleri ve müdür yardýmcýlarýna yüz yüze
sýnavlar, pansiyonlarýn durumlarý, taþýmalý öðrenciler gibi birçok güncel konularda bilgilendirmelerde
bulundu. Hassas ve dinamik süreçten geçtiklerini
dile getiren Sarý "Salgýna karþý alýnmasý gereken
tüm tedbirleri harfiyen uygulayacaðýz. Süreci saðlýklý bir þekilde yürüterek evlatlarýmýzýn önce saðlýklarýný gözeterek, eðitim faaliyetlerini devam ettireceðiz" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Kazalarýn nedenlerini inceleyip
deðerlendirmede bulundular
Çorum merkez ve ilçelerde yapýlan Motorlu Taþýtlar Sürücü Kursu Sýnavý bilgilendirme ve deðerlendirme toplantýsýÝl Milli Eðitim Müdürü Yakup Sarý baþkanlýðýnda Milli Eðitim Müdür yardýmcýlarý,
þube müdürleri ve maarif müfettiþlerin katýlýmlarý ile
müdürlük toplantý salonunda gerçekleþtirildi.
Toplantýda 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenlik
Strateji Belgesi ve Trafik Güvenliði Eylem planý
kapsamýnda il ve ilçe Milli Eðitim Müdürlükleri ola-

rak yapýlmasý gereken faaliyetler ve ilimizde yapýlan MTSK sýnavlarýnda uyulmasý gereken kurallar
ile dikkat edilmesi gerek hususlar hakkýnda deðerlendirmelerde bulunuldu. 2010 ile 2020 yýllarý arasý karayolu trafik kaza istatistikleri ile ilimizde meydana gelen kaza istatistiki verileri incelenerek, deðerlendirmelerde bulunuldu.
Trafikteki can kayýplarýnýn ve ciddi yaralanmalarýn azaltýlmasý için en büyük sorumluluklarýn eði-

timcilere düþtüðünü belirten Müdür Sarý; geçen yýllarýn istatistik verilerine göre trafikte yaþanan kazalarýn orantýsal olarak iyi yönde düþtüðünü, kazaya
neden olan kusurlar içinde sürücü kusurlarýnýn
%88 ile ilk sýrada yer aldýðý için MTSK sýnavlarýnýn
trafikte güvenliði saðlamak ve daha kaliteli sürücülerin trafikte yer almalarý adýna daha büyük bir
önem arz etmekte olduðu açýklamasýnda bulundu.
(Mahmut Emin Söylemez)

Çorum, Azerbaycan ile
yürütülecek projede yer aldý

2021 BÝLÝMSEL
ARAÞTIRMA PROJE
BAÞVURULARI
BAÞLIYOR
Hitit Üniversitesi Bilimsel Araþtýrma Projeleri
Birimine yapýlacak olan; 19001-Genel Araþtýrma
Projesi, 19004-Lisansüstü Tez Projesi, 19005Üniversite Sektör Ýþbirliði Projesi baþvurularý 1
Mart 2021 tarihi itibari ile baþlayacak. Baþvurular 31 Mart 2021 tarihinde ise sona erecek. Konu ile ilgili Hitit Üniversitesi'nden yapýlan açýklamada süreçle ilgili bilgiler verildi.
Açýklamada "Proje baþvurularý ve izleyen
tüm süreçler "Hitit Üniversitesi Bilimsel Araþtýrma Projeleri Uygulama Yönergesi" kapsamýnda
yapýlacaktýr. Proje baþvurularý, www.bapso.hitit.edu.tr adresinden ulaþýlabilecek olan üniversitemiz BAP Otomasyon Sistemi üzerinden
elektronik olarak yapýlacaktýr. Proje desteðinden
yararlanmak isteyen ve yönergede belirtilen koþullarý saðlayan öðretim elemanlarýmýzýn baþvurularýný otomasyon sistemi üzerinden yapmalarý
ve yönergede belirtilen baþvuru formu ile eklerini ýslak imzalý iki nüsha olarak düzenleyerek ilgili birime (Rektörlük/Dekanlýk/Müdürlük) teslim
etmeleri gerekmektedir. Yapýlan baþvurular ilgili
birim amiri tarafýndan yönergede belirtilen þekilde deðerlendirilerek bir nüshasý BAP Birimine
gönderilecektir" denildi. (Abdulkadir Söylemez)

GAZETESÝ VE YAYINLARI
Abonelik ve sipariþleriniz için

www.ozdengazetesi.com.tr
0212
K.K.001

518 23 97

Kardeþ ülke Azerbaycan ile yürütülecek "Karabað'dan Edirne'ye
Gönül Köprüsü" eTwinning projesi
tanýtým ve sunum toplantýsý gerçekleþtirildi.
Çevrimiçi olarak gerçekleþen
tanýtýma Ýl Milli Eðitim Müdürü Yakup Sarý, Edirne Ýl Milli Eðitim Müdürü Dr. Önder Arpacý, Azerbaycan Anavatan Partisi Genel Baþkan Danýþmaný Günay Agamalý,
Azerbaycan Milli Eðitim Bakanlýðý'ndan Gülnar Ýilham, Azerbaycan
Milli Meclis Milletvekili Fazýl Mustafa, Edirne Kültür
ve Turizm Ýl Müdürü Kemal Soytürk ve ortak okullarýn idareci, öðretmen ve öðrencileri katýldý.
Çorum'u projede Ubeydi Gazi Ýlkokulu ile Bahçelievler Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu idareci, öðretmen ve öðrencilerimiz temsil edecek.

Kardeþ ülke Azerbaycan ile tek
millet iki devlet olduklarýnýn altýný
çizen Ýl Milli Eðitim Müdürü Yakup
Sarý "Karabað'dan Edirne'ye Gönül Köprüsü" projesi kapsamýnda
Çorum'un ara durak olduðunu, ilimizin binlerce yýllýk mazisi ile bu
projede yer almanýn kendilerini
mutlu ettiðini belirtti.
Proje ile öðrencilerin kültürel
mirasýmýzýn yapý taþlarý olan sanat
Yakup Sarý
eserlerini tanýrken, milli ve manevi
deðerlerin ýþýðýnda tarih bilinci ve
þuuru kazanmýþ olacaklarýný söyleyen Sarý konuþmasýný Karabað zaferini kutlayarak, þehitlerimize
Allah'tan rahmet, gazilerimize ise uzun ömürler dileyerek noktaladý.
Toplantý konuþmacýlarýn ve öðrencilerin projeyi
tanýtmasý ile sonlandýrýldý.
(Fatih Yýldýrým)

DEFNE YAPRAÐI
DEFNE YAPRAÐININ
FAYDALARI NELERDÝR?
Mutfaklarýn vazgeçilmezi olan özellikle
Akdeniz mutfaklarýnda sýk sýk kullanýlan,
yemeklere enfes bir tat katan defne yapraðý, son zamanlarda faydalarý ile de adýndan
söz ettiriyor. Yurt dýþýndaki ülkelerde de
özellikle ünlü restoranlarýn vazgeçilmez bitkilerinden biridir. Ýþte bu þifalý yapraðýn faydalarýndan bazýlarý:
1. Soðuk algýnlýðý, grip gibi kýþ hastalýklarýnýn önlenmesine yardým eder.
2. Balgam sökücü özelliði vardýr.
3. Ýdrar söktürücüdür.
4. Astým gibi
solunum hastalýklarýna fayda saðlar.
5. Yapýlan
bir araþtýrmaya
göre, bu yapraðýn
yaralarý kýsa sürede
iyileþtirdiði, açýk yaralarýn
çabuk kapanmasýný saðladýðý sonucuna varýldý.
6. Kolesterolü düþürür.
7. Cildi gençleþtirir. Genç bir görünüme
sahip olmayý saðlar. Kýrýþýklýklarý önler. Cildinizin genç kalmasýný istiyorsanýz yemeklerinizde bir parça defne yapraðý kullanmayý unutmayýn.
8. Kuru ciltler için de oldukça faydalýdýr.
9. Aknelere iyi gelir, geçmelerini saðlar.
10. Artrit gibi kemik hastalýklarýnýn iyileþmesine yardým eder.
11. Mikroplara karþý savaþýr. Bakteriyel
enfeksiyonlarý engeller.
12. Kulak aðrýlarýna iyi gelir.
13. Egzama ve sedef hastalýðý gibi el ve
vücutta çýkan yaralar için de oldukça faydalý bir bitkidir.
14. Romatizmaya iyi gelir.
15. Mantari veya viral enfeksiyonlara
fayda saðlar.
16. Alzheimer hastalýðý için de yararlýdýr.
17. Yapýlan araþtýrmalar sonucunda parkinson rahatsýzlýðýna da iyi geldiði ortaya
çýkmýþtýr.
18. Görme bozukluklarýna iyi gelir.
19. Sakinleþtirici özelliði vardýr.
20. Ülser gibi mide hastalýklarýna oldukça büyük fayda saðlar. Mideyi güçlendirir.
21. Kalp damar saðlýðýný korur.
22. Lösemi yani kan kanseri ve cilt kanseri gibi kanser türlerine fayda saðlar.
23. Bel aðrýlarýný giderir.
24. Migren ve baþ aðrýlarýna da fayda
saðlar.
25. Kan þekerini düþürmeye yardým
eder. Yüksek kan þekeri olup düþüremeyen
kiþiler defne yapraðý kullanabilir.
26. Sindirim sistemini rahatlatýr, gaz giderici özelliði vardýr.
27. Ateþ düþürücüdür.
28. Vücuttaki mikrop, bakteri ve mantarlarýn üremesini, çoðalmasýný engeller.
29. Antibiyotik özelliði vardýr.
30. Terlemeyi saðlar. Bu þekilde ter yolu
ile vücuttan mikroplar atýlabilir. Bu da vücudu rahatlatýr, terleme ile tuz ve su yolu ile
vücuttaki mikroplardan kurtulmak mümkündür. Ayrýca terleme ile vücut ýsýsý da düþer.
31. Vücuttaki hormonlarýn ve enzimlerin
salgýlanmasýný, aktivitesini düzenler.
32. Diþ aðrýsýna iyi gelir.
33. Saçlarýn saðlýklý bir þekilde uzamasýný saðlar. Saçlarýnýzýn uzamamasýndan yakýnýyorsanýz bu yapraðý kullanabilirsiniz.
34. Saç dökülmesini önler.
35. Regl dönemi düzensiz olan yada zamaný geldiðinde adet kanamasý olmayan
kadýnlar da bu bitkiyi tüketmelidir. Adet kanamasýný düzenler ve zamanýnda gelmesini saðlar.
36. Zayýflamaya yardým eder.
DEFNE YAPRAÐI ZARARLARI
VE YAN ETÝKLERÝ NELERDÝR?
Yararlarý olduðu gibi bu bitkinin de yan
etkileri veya bazý zararlarý bulunabilir.
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Ýskilip Belediyesi'nden bin aileye kömür yardýmý
Ýskilip Belediyesi tarafýndan ilçede ihtiyaç sahibi bin aileye yapýlacak kömür yardýmýnýn daðýtýmýna baþladý.
Hilal Masa birimi tarafýndan tespit edilen ihtiyaç
sahibi ailelere kömürleri belediye personeli tarafýndan evlerine kadar teslim ediliyor. Kömür daðýtým çalýþmalarýný yerinde inceleyen Belediye Baþkaný Ali Sülük sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamýnda daha önceden ilçede belirlenen ihtiyaç
sahibi ailelere kömür yaptýklarýný söyledi.
Daðýtýmý daha önce yapmayý planladýklarýný
ancak gerekli iþlemlerin yeni tamamlandýðýný kaydeden Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük "Soðuk
kýþ günlerinde vatandaþlarýmýzýn yanýnda olabiliyorsak ne mutlu bize. Bugüne kadar olduðu gibi
bundan sonra da vatandaþlarýmýzýn yanýnda olmaya devam edeceðiz" dedi.
(ÝHA)

SAHiBiNDEN

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

Kadir Þimþek
K.K.003

0532 623 89 90

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:47
07:10
12:58
16:03
18:36
19:54

TARiHTE BUGÜN

KESiN

1932- Halkevleri kuruldu.
1937- Özel teþebbüsçe inþa edilen ilk Türk gemisi Belkýs, Haliç'te törenle denize indirildi.
1955- Türk boksör Garbis Zaharyan, Yunanlý
rakibi Emanuel Zambidis'i sayýyla yendi.
1964- Coca-Cola'nýn dünya üzerindeki
1109'uncu fabrikasý Ýstanbul'da açýldý. Tamamýyla yerli yatýrýmla kurulan þirketin sermayesi 14
milyon liraydý.
1971- TRT bir açýklama yaparak, parasýzlýk
nedeniyle radyo yayýnlarýný 18,5 saatten 8 saate
indirmek zorunda kalacaðýný bildirdi.
1973- MHP senatörü Kudret Bayhan 15 yýl
hapse mahkûm oldu. Bayhan Fransa'ya uyuþturucu madde sokmaktan yargýlanýyordu.
1975- Tüm Öðretmenler Birleþme ve Dayanýþma Derneði (Töb-Der) ve çeþitli devrimci kuruluþlar tarafýndan " Hayat Pahalýlýðý ve Faþizmi
Protesto " mitingleri düzenlendi. Malatya, Tokat,
Kahramanmaraþ, Erzincan ve Adýyaman'da ki
mitingler saldýrýya uðradý.
1978- Kara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral
Kenan Evren Genelkurmay Baþkanlýðýna atandý.
1985- Bazý Ege illerindeki okullarýn "Devrim"
olan adlarý deðiþtirildi.
1988- Türkiye'de ilk yapay kalp ameliyatý, Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Ýbni Sina Hastanesi'nde yapýldý. Hasta, gerçek kalp bulunamamasý yüzünden bir süre sonra öldü.
1993- Ýnsan Haklarý Derneði Elazýð þubesi
baþkaný Avukat Metin Can ve Dr. Hasan Kaya
öldürülmüþ olarak bulundu.
1995- Mercedes kaçakçýlýðýndan hükümlüyken yeniden yargýlanan milli futbolcu Tanju Çolak "suçu ihbar ettiði" gerekçesiyle mahkeme tarafýndan serbest býrakýldý.
2001- Baþbakan Bülent Ecevit, Dünya Bankasý Baþkan Yardýmcýsý Kemal Derviþ'i istiþarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye çaðýrdý.
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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

Ýstihdam endeksi
yýllýk %4,5 arttý
Sanayi, inþaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamýnda istihdam endeksi, 2020 yýlý IV. çeyreðinde
bir önceki yýlýn ayný çeyreðine göre %4,5 arttý. Alt
sektörler incelendiðinde, endeks; sanayi sektöründe %7,6 arttý, inþaat sektöründe %15,5 arttý, ticaret-hizmet sektörlerinde ise %0,6 arttý.
Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre; sanayi, inþaat
ve ticaret-hizmet sektörleri toplamýnda çalýþýlan
saat endeksi, 2020 yýlý IV. çeyreðinde bir önceki
yýlýn ayný çeyreðine göre %2,3 azaldý. Alt sektörler
incelendiðinde, endeks; sanayi sektöründe %2,0
arttý ve inþaat sektöründe %9,6 arttý, ticaret-hizmet sektörlerinde %7,0 azaldý.
Sanayi, inþaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamýnda brüt ücret-maaþ endeksi, 2020 yýlý IV.
çeyreðinde bir önceki yýlýn ayný çeyreðine göre
%11,5 arttý. Alt sektörler incelendiðinde, endeks;
sanayi sektöründe %18,0, inþaat sektöründe
%18,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %6,3 arttý.
Sanayi, inþaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamýnda istihdam endeksi, 2020 yýlý IV. çeyreðinde
bir önceki çeyreðe göre %2,8 arttý. Alt sektörler incelendiðinde, endeks; sanayi sektöründe %3,5,
inþaat sektöründe %7,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %1,5 arttý.
Sanayi, inþaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamýnda çalýþýlan saat endeksi, 2020 yýlý IV. çeyreðinde bir önceki çeyreðe göre %1,2 arttý. Alt sektörler incelendiðinde, endeks; sanayi sektöründe
%1,9, inþaat sektöründe %5,2 arttý ve ticaret-hizmet sektörlerinde deðiþmedi.
Sanayi, inþaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamýnda brüt ücret-maaþ endeksi, 2020 yýlý IV.
çeyreðinde bir önceki çeyreðe göre %5,2 arttý. Alt
sektörler incelendiðinde, endeks; sanayi sektöründe %6,9, inþaat sektöründe %7,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %3,8 arttý.
Sanayi, inþaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamýnda saatlik iþgücü maliyeti endeksi, 2020 yýlý
IV. çeyreðinde bir önceki yýlýn ayný çeyreðine göre
%12,4 arttý. Alt sektörler incelendiðinde, endeks;
sanayi sektöründe %13,4, inþaat sektöründe
%6,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %13,0 arttý.
Sanayi, inþaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamýnda saatlik kazanç endeksi, 2020 yýlý IV. çeyreðinde bir önceki yýlýn ayný çeyreðine göre %14,1
arttý. Alt sektörler incelendiðinde, endeks; sanayi
sektöründe %15,7, inþaat sektöründe %7,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %14,3 arttý.
Sanayi, inþaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamýnda saatlik kazanç dýþý iþgücü maliyeti endeksi, 2020 yýlý IV. çeyreðinde bir önceki yýlýn ayný
çeyreðine göre %3,2 arttý. Alt sektörler incelendiðinde, endeks; sanayi sektöründe %0,4 arttý, inþaat sektöründe %0,2 azaldý, ticaret-hizmet sektörlerinde %5,9 arttý.
Sanayi, inþaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamýnda saatlik iþgücü maliyeti endeksi, 2020 yýlý
IV. çeyreðinde bir önceki çeyreðe göre %3,7 arttý.
Alt sektörler incelendiðinde, endeks; sanayi sektöründe %4,5, inþaat sektöründe %1,8 ve ticarethizmet sektörlerinde %3,6 arttý.
Sanayi, inþaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamýnda saatlik kazanç endeksi, 2020 yýlý IV. çeyreðinde bir önceki çeyreðe göre %3,9 arttý. Alt
sektörler incelendiðinde, endeks; sanayi sektöründe %4,9, inþaat sektöründe %1,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %3,8 arttý. Sanayi, inþaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamýnda saatlik kazanç
dýþý iþgücü maliyeti endeksi, 2020 yýlý IV. çeyreðinde bir önceki çeyreðe göre %2,3 arttý. Alt sektörler
incelendiðinde, endeks; sanayi sektöründe %2,4,
inþaat sektöründe %1,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %2,6 arttý.
(Haber Merkezi)

SUNUCU BÝLGÝSAYAR ALIMI
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
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b) Adresi
: Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 364 2250810/1452 - 364 2245805
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve e-imza kullanýlarak indirilebileceði internet sayfasý
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu mal alýmýn
a) Adý
: Sunucu Bilgisayar Alýmý
b) Niteliði, türü ve miktarý
: Belediyemiz Bilgi Ýþlem Müdürlüðü ve diðer Birimlerinde
kullanýlmak üzere 1 Adet Sunucu Bilgisayar Alýmý
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer: Çorum Belediye Bilgi Ýþlem Müdürlüðü
ç) Süresi/teslim tarihi
: Sözleþmenin imzalanmasýný takip eden günden itibaren 30(Otuz)
takvim gün içerisinde Ýhale konusu Malzemenin tamamý teslim
edilecektir.
d) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþmenin imzalanmasýndan itibaren iþe baþlanacaktýr.
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.03.2021 - 14:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý / Turgut Özal Ýþ haný /
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Konferans Salonu / Yeniyol Mah. Gazi 4. Sok. No : 4/310
Kat :4 / ÇORUM
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý unsurlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine iliþkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler (anonim þirketler tarafýndan her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarýna iliþkin bilgiler ile teknik
þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý:
Ýstekliler; teklifinde yer verdiði ürünler için üretici firmalarýn orijinal dilindeki Ýngilizce veya
Türkçe broþürlerini marka model listesi ile birlikte Yeterlik Tablosunda belirtecektir.
4.3.2. Ýsteklinin teklifi kapsamýnda sunmasý gerektiði teknik þartnamede belirtilen aþaðýdaki
belgeler:
Ýstekliler; teklif ettiði sistemi satmaya yetkili olduðunu, bu sistemlerin Ana Daðýtýcýsý(Distribütör), üretici veya Türkiye temsilcisi konumundaki firmasýndan almýþ olduðu "Yetki" belgesini
Yeterlik Bilgileri Tablosunda belirtecektir.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamýnda % 15 (yüzde on beþ) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarýn, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn
çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucunda, üzerine ihale yapýlan istekli ile birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Aþýrý düþük teklif deðerlendirme yöntemi: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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SiNEMA SALONLARININ
AÇILIÞI ERTELENDi
PDR Derneði Ýskilip Temsilciliðine
Gülay Mercimekci atandý
Türk Psikolojik Danýþma ve
Rehberlik Derneði ilçelerde de
teþkilatlanma çalýþmalarýný sürdürüyor. Derneðin Ýskilip Ýlçe Temsilciliðine Psikolojik Danýþman Gülay Mercimekçi atandý.
Konuyla ilgili bilgi veren Türk
PDR Derneði "Türk Psikolojik Danýþma ve Rehberlik Derneði Çorum Ýl Teþkilatý olarak teþkilatýmýzýn çalýþmalarýný il genelinde daha
geniþ alanlara yaymak amacýyla
faaliyetlerimize devam ediyoruz.
Geçtiðimiz aylarda ilçe teþkilatlarýmýzý oluþturmaya baþlamýþtýk. Ýlçelerle ilgili temsilcilik süreçlerimiz

devam etmektedir. Bu kapsamda
Genel Merkezimizin onayý ile Ýskilip ilçe Temsilcisi olarak Psk. Dan.
Gülay Mercimekci atanmýþtýr. Ýskilip ilçesine yapýlan atama ile beraber merkez dahil beþ ilçede temsilciliklerimizi kurmuþ bulunmaktayýz. Diðer ilçeler ile ilgili çalýþmalarýmýz devam etmektedir. Atamasý gerçekleþen meslektaþýmýz
Psk. Dan. Gülay Mercimekci ile
Türk PDR Derneði Çorum'da daha da güçlenmiþtir. Yeni görevlerinden ötürü meslektaþýmýzý tebrik
eder, çalýþmalarýnda baþarýlar dilerim" dedi. (Mahmut Emin Söylemez)

Koronavirüs salgýnýyla mücadele kapsamýnda faaliyetlerine 1
Mart'a kadar ara verilen sinema salonlarýnýn açýlýþýnýn 1 Nisan'a
ertelendiði açýklandý.
Çorum Valiliðinin
açýklamasýnda, Ýl Hýfzýssýhha Meclisinin Vali Mustafa Çiftçi baþkanlýðýnda toplandýðý
belirtildi. Kurulun 31
Aralýk 2020'de aldýðý
kararla kentteki sinema salonlarýnýn faaliyetlerine 1 Mart'a kadar ara verildiði hatýrlatýldý ve "Sinema salonlarýnýn 1 Mart'a kadar
faaliyetlerine ara verilmesine'
þeklindeki
hükmün uygulamasýnýn 1 Nisan'a kadar
uzatýlmasýna karar verilmiþtir" denildi.
(Haber Merkezi)

Sokak hayvanlarý için

ANLAMLI ÇALIÞMA

Göç Kurulu toplandý
Çorum Ýl Göç Kurulu Toplantýsý, Vali Mustafa
Çiftçi'nin baþkanlýðýnda 112 GAMER toplantý salonunda gerçekleþtirildi.

K.K.002

Kurul üyelerinin katýldýðý toplantýda gündeme
alýnan maddeler görüþülerek bazý kararlar alýndý.
(Haber Merkezi)

Öz Diyarbakýr Baklava-Kadayýf Çorum'da anlamlý bir iyiliðe imza attý.
Zorlu kýþ þartlarýnda yiyecek
ve içecek su bulmada zorluk yaþayan sokak hayvanlarýný unutmayan Öz Diyarbakýr Baklava
ve Kadayýf; mama, yem ve temiz içme suyunun bulunduðu
kaplarý þehrin ana arterlerine
yerleþtirdi. Kedi, köpek ve güvercinler için çetin kýþ þartlarýnda hayati önem taþýyan ve üstünde "Öz Diyarbakýr BaklavaKadayýf tarafýndan patili dostlarýn hizmetine sunulmuþtur' yazýlý kaplar görenlerin içini ýsýttý.
Öz Diyarbakýr Baklava ve
Kadayýf bununla da yetinmedi.
Konutlar için hazýrlanan afiþlerle
"Deðerli bina sakinleri. Artan yiyeceklerinizi atmadan önce sokak hayvanlarýmýzý düþünmeniz
dileðiyle" hatýrlatmasýnda bulunuldu.
(Haber Merkezi)

