KUPADA
iLK RANDEVU

'Sadece seçimde deðil her
zaman halkýmýzýn yanýndayýz'
AK Parti'nin Ýl Yönetimi, haftalýk Yönetim Kurulu Toplantýsýnda bir araya geldi. AK Parti Ýl Baþkanlýðýnda yapýlan
toplantýya baþkan yardýmcýlarý ve il yöneticileri katýldý.
Toplantýda bir konuþma yapan AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, "AK Parti olarak Çorum için çalýþmaya devam
ediyoruz. Memleketimizin 2023 hedefleri doðrultusunda
güzel iþler yapmaya çalýþýyoruz" dedi.
4’TE

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

Ziraat Türkiye Kupasý'nda heyecan baþladý. Kupada 26 Ekim'de
baþlayan üçüncü eleme turu, devam ediyor. Bu sezon kupada
mücadele eden Çorum FK, kupadaki ilk maçýna çýkacak. Kýrmýzýsiyahlýlar, kendi sahasýnda Ýstanbul temsilcisi 3. Lig takýmlarýndan Arnavutköy Belediyespor'u konuk edecek. 8’DE
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75 Kuruþ

Çorum'da hem bürokratlarýn hem de siyasetçilerin "2021 yýlýnda
tamamlanacak" dediði Kýrkdilim tünelleri de 2022 yýlýna kaldý.

KIRKDiLiM DE
2022'YE KALDI
Çorum'a bir kalemde yapýlan en büyük yatýrýmlardan birisi olduðu ifade edilen Kýrkdilim tünellerinde yine tarih
deðiþti. Dönemin Baþbakaný Binalý Yýldýrým tarafýndan
kente müjde olarak verilen Kýrkdilim tünellerinde çalýþmalar 2018 yýlýnda baþlanmýþ, kentteki üst düzey bürokratlar ve siyasetçilerin tamamý Kýrkdilim'in 2021 yýlýnda
tamamlanacaðýný iþaret etmiþti. Projeyle ilgili olarak Ýl Koordinasyon Kurulu toplantýsýnda açýklamalarda bulunan
Karayollarý 7. Bölge Müdürü RifatSilov "Ýnþallah 2022'nin
sonuna doðru tamamlamayý hedefliyoruz" dedi.
5’TE

Dikkat, 'gýda denetim
seferberliði' baþladý

Ömer Sobacý'nýn görev
süresi tekrar uzatýldý

Benzin dokuz
liraya koþuyor

Çorum Saðlýk Müdürü Ömer Sobacý'nýn görev
süresi 10 Ekim'de sona erdi. Bakanlýk tarafýndan verilen 10 günlük uzatmanýn dolmasýnýn
ardýndan son dakika bilgisine göre Saðlýk
Müdürü Uzman Dr. Ömer Sobacý'nýn görev
süresi 2 yýl daha uzatýldý.
2’DE

Uluslararasý piyasalarda fiyat artýþý ve dolar
kurundaki yükseliþe baðlý olarak akaryakýta
üst üste zamlar gelmeye devam ediyor. Benzine gelen 44 kuruþluk zammýn ardýndan
dün bir zam daha geldi.
5’TE

Ömer Sobacý

Eðitim yatýrýmlarý
hýzla yükseliyor

Tarým ve Orman Bakanlýðý'nca Türkiye
genelinde baþlatýlan 'gýda denetim seferberliði', Çorum'da da baþladý. Çorum
Ýl Gýda Tarým ve Orman Müdürü Orhan
Sarý, 81 ilde yürütülen seferberlik hakkýnda yaptýðý açýklamada 'Gýda denetim
seferberliði' kapsamýnda, il genelindeki
gýda iþletmeleri denetlenip, hijyen koþullarý, çalýþanlarýn kýlýk kýyafet temizliði ve iþ yerlerinin mevzuata uygunluðu
incelenecek" dedi.
3’TE

Çorum Valiliðinden yapýlan açýklamada, Milli
Eðitim Bakanlýðý tarafýndan yaptýrýlan deprem
analizleri neticesinde yeni yapýlacak binalarýnda eðitim öðretime devam etmesi kararlaþtýrýlan 24 Derslikli Çorum Eti Anadolu Lisesi,
20 Derslikli Çorum Bahçelievler Ýlkokulu ve 12
Derslikli Osmancýk Nenehatun Ortaokulunda
çalýþmalarýn devam ettiði ifade edildi. 6’DA

2021
2021 yýlý
yýlý üçüncü
üçüncü ÝlÝl Koordinasyon
Koordinasyon Kurulu
Kurulu Toplantýsý
Toplantýsý yapýldý.
yapýldý.
Vali
Vali Çiftçi,
Çiftçi, kente
kente yapýlan
yapýlan yatýrým
yatýrým projeleriyle
projeleriyle ilgili
ilgili son
son bilgileri
bilgileri verdi.
verdi.

''Penceredeki Atlar''

Çorum'da sahneleniyor
MateiVýsnýec'in yazdýðý, Nesimi Kaygusuz'un yönettiði 1 saat 50 dakikalýk 2
perdelik "Penceredeki Atlar" isimli oyun
29 Ekim Cuma günü saat 20.00'de ve
30 Ekim 2021 Cumartesi günü saat
20'de sahne alacak. Oyunun biletleri;
Devlet Tiyatro Salonu giþesinden tam
bilet 18,00 ve indirimli bilet 10,00 TL.
olarak satýþa sunuldu.
6’DA

2021 yýlýnda Çorum’a 543
milyon liralýk yatýrým yapýldý
HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

'Esnafýn her zaman yanýndayýz'

YA
DOLARSA?
- YAZISI 2’DE

Serhat Þahin

ECZACILARIN SORUNLARI VE
SEKTÖRÜN GELECEÐÝ MASADA 2’DE

Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, esnaf odalarýnýn temsilcileriyle bir araya geldi. Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði'nde
(ÇESOB) oda baþkanlarý ve odalarýn yönetim kurulu üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen toplantýya ÇESOB Baþkaný Recep Gür, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý, oda baþkanlarý ve yöneticileri katýldý. 4’TE

SGK, KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMLA
MÜCADELE EDÝYOR 2’DE

Bu yýl üçüncü düzenlenen Ýl Koordinasyon Kurulu Toplantýsý'nda konuþan
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi 2021 yýlýnda
yapýlmasý 454 yatýrým projesinin 176
tanesinin tamamlandýðýný, 186 tanesinin
halen devam ettiðini
belirterek Çorum'a
2021 yýlýnda 543 milyon 292 bin liralýk
yatýrým yapýldýðýný
açýkladý. Vali Çiftçi
konuþmasýnda ayrýca kurumlarýn kaçar
adet yatýrýmlarýnýn
bulunduðunu da açýkladý.
5’TE

TOPUK DÝKENÝNE
AMELÝYATSIZ ÇÖZÜM 3’TE

Necmettin Uzun, oda üyesi
esnafý yalnýz býrakmadý
Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkaný
Necmettin Uzun, bu yýl 21-24 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen 9. Çorum
Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý'na katýlan
oda üyesi esnafýný ziyaret etti. Ziyarette
konuþan Uzun, Çorumlu iþletmelerin
daha güzel çalýþmalara imza atacaðýna
olan inancýný dile getirdi.
7’DE

TÜRKAV'DAN MEVLÝD-Ý NEBÝ
HAFTASI ETKÝNLÝÐÝ 7’DE

2
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YA DOLARSA?

SERHAT ÞAHÝN

Ömer Sobacý

Ömer Sobacý'nýn görev
süresi tekrar uzatýldý
Saðlýk Bakanlýðý'nýn sözleþme süresini uzatmalara býraktýðý Ýl Saðlýk Müdürlüðü için son iki
gündür beklenen atama yazýsý geldi.
Çorum Saðlýk Müdürü Ömer Sobacý'nýn görev süresi 10 Ekim'de sona erdi. Bakanlýk 10
gün daha uzatma verdi. 24 Ekim'de, yani geçtiðimiz pazar günü bu süre de sona erdi.
Son dakika bilgisine göre; Saðlýk Müdürlüðü'ne atanacak ismin bakanlýktan beklenen yazýsý geldi. Saðlýk Müdürü tekrar Uzman Dr.
Ömer Sobacý oldu.
Ömer Sobacý'nýn görev süresi tam 2 yýl uzatýldý.
(Haber Merkezi)

Herkese Merhabalar; gönül ister ki her hafta
daha eðlenceli daha sanatsal konular üzerinde
yazýlar yazayým ama ülkemizin ve toplumuzun
içinde olduðu durumu görmezden gelmek ne bana ne de sizler gibi düþünceli insanlara yakýþmayacaktýr. O yüzden gelin bu hafta ekonomik açýdan neden bu durumda olduðumuzu ve bu durumun aslýnda altýnda yatan sebepleri paylaþalým
hep birlikte.
Hayatýmýzýn önemli bir kýsmýný ''iþ'' adý verdiðimiz ve karþýlýðýnda para kazandýðýmýz bir düzenin içinde geçiriyoruz. Çalýþmadan para kazanmak gibi bir denklem zaten yok; varsa da ona kolay para denir ki konumuz alýn teriyle ve emek
karþýlýðýnda kazanýlan paranýn deðerlendirilmesi
ve bu birimin hayatýmýza olan etkilerini anlamaya
yönelik olacaktýr. Hangi iþi yaparsak yapalým mutlaka ''mesai'' harcamamýz gerekiyor; ki bu sadece zaman harcamak anlamýnda da kullanýlmamalýdýr bence. Mesai içinde verdiðimiz emek,uðraþ (adýný siz koyun) aslýnda para kazanmak için
deðil; ortaya iyi bir þey çýkarma içgüdüsünden
kaynaklýdýr. Hiçbir fýrýncý sýrf yapmýþ olmak için
ekmek yapmaz; yaptýðý ekmeðin lezzetli olmasýný bekler. Lezzetli olmadýktan sonra verdiði emek
de paraya dönmeyecektir. Herhangi bir usta iþini
doðru ve en iyi yapmalýdýr ki ayýrdýðý zaman ve
emeði nakit paraya ya da para dediðimiz birime
dönüþtürebilsin. Ticari kaygý olmadýðýný düþündüðümüz iþler bile aslýnda ticari kaygýyla yapýlýr ve
bu kaygý iþlerin daha iyi sonuçlanmasýný saðlar.

Basit bir tabirle ekonomi dediðimiz þey; zaman karþýlýðýnda verdiðimiz emeðin karþýlýðýný
aldýðýmýz birimin hayatýmýzý belirli bir refah seviyesi içerisinde geçirmemizi saðlama düzenidir.
Baþka ülkelerdeki para birimleri o ülkelerin þartlarýna göre ortalama bir seviyededir ve bu seviye
kiþiyi memnun etmiyorsa sorun yaþanýr; þu an ülkemizde yaþanan durum gibi. Sabit bir ailenin
belirli giderleri vardýr; barýnma ihtiyacýndan dolayý bir ev sahibi olma ya da kira ödeme gibi; temel
ihtiyaçlarýndan yiyecek içecek edinmek gibi.
Bunlar temel ihtiyaçlar olarak geçiyor ve þu an
maalesef birçok insan bu standartlarý karþýlayacak durumun çok çok altýnda. Bu noktada bankalar devreye giriyor ve size ait olmayan - hatta
geri öderken çok daha fazlasýný ödediðiniz bir
borç para veriyor. Etrafýnýza bir bakýn; bankalara
borcu olmayan ya da kredisi olmayan çok az nadir insan görebilirsiniz. Sebebi çok basit; bazý
temel þeyleri satýn alamadýðýmýz için haliyle bunlara sahip olmak için borç ya da taksitle alýyoruz.
Son zamanlarda özellikle gençlere ''telefon'' sorma hastalýðý bu yüzden baþladý sanki; telefon
günümüz çaðýnda bir lüksten öte bir ihtiyaç haline gelmiþ ve bu ihtiyacýn nasýl karþýlandýðý ise
tartýþma konusudur. Otomobil sektöründe de durum ayný; çaðýmýzda araçlar bir lüks deðil tamamen ihtiyaçtýr.
Üretilen telefon ya da teknolojik aletlerin çoðu
yurtdýþýndan ithal edildiði için ülkemize dýþardan
gelmektedir; gelen tüm eþyalar (eþya tabiri daha

geniþ) üzerine bir de vergiler eklendiðinde olduðundan daha da pahalý hale geliyor. Bunun sebebi ise para birimleri arasýndaki deðer farký ki buna kur da diyebiliriz. Bizim ülkemizin para birimi
ile bu teknolojik araçlarý ya da otomobilleri üreten
ülkelerin para birimleri arasýndaki fark artmaya
devam ettikçe; bizim alým gücümüz de geriliyor
ve hatta yok denecek noktaya kadar geliyor. Geçen sene baþýnda almak istediðiniz herhangi bir
bilgisayar için 10 birim paranýz yetiyorken þimdi
50 birim parayla bile alamaz hale gelmemizin temel sebebi bu. Bizim mesai karþýlýðýnda kazandýðýmýz para ayný ama satýn almak istediðimizde
karþýlaþtýðýmýz rakamýn ayný olmamasý - ekonominin iyi olmadýðýný ve insanlarýn bu durumdan
memnun olmadýðýný da gösterir. Konunun nasýl
çözüleceði ya da çözülmesi için neler yapýlmasý
gerektiðine dair çok bir bilgim yok ama bu sürecin çok da uzun sürmemesini temenni etmekten
baþka da elimden bir þey gelmiyor.
Toplum olarak tüketmekten çok üretmeye
aðýrlýk verebilirsek; yerli ve milli kaynaklarýmýza
yönelip, kazandýðýmýz para biriminin ülkemizde
kalmasýný saðlayacak yatýrýmlar yapabilirsek;
en azýndan kendi ülkemizde ürettiðimiz þeyleri
yurtdýþýna ihraç edebilirsek durumda bir toparlanma olacaðýný ümit ediyorum. Bu durumun da
geçeceðine olan umudunuzu kaybetmemeniz
ve mümkün olduðunca sahip olduðunuz þeylerin kýymetini bilerek hayatýmýza devam etmemiz
dileðiyle.

Eczacýlarýn sorunlarý ve
sektörün geleceði masada
42. Dönem Türk Eczacýlarý Birliði Baþkaný Ecz. Erdoðan Çolak ve 2. Bölge Ankara Eczacý Odasý Baþkaný
Ecz. Taner Ercanlý, yeni göreve gelen Çorum Eczacý
Odasý Yönetim Kurulunu,
Kongre Delegelerini ve Denetleme Kurulunu ziyaret etti. Çolak ve Ercanlý, yeni yönetime hayýrlý olsun dileklerini iletirken, baþarýlý bir dönem geçirmeleri temennisinde bulundu.
Çorum Eczacý Odasý Yönetim Kurulu da eczacýlarýn
yaþadýðý çözüm bekleyen
sorunlarý ve Çorum'da ecza-

neler içerisinde yaþadýðý sýkýntýlarý Türk Eczacýlarý Birliði
Baþkaný Ecz. Erdoðan Çolak'a iletme fýrsatý buldu.
Ziyaretin toplantý aþamasýnda, birinci basamak saðlýk
hizmet sunucusu olarak eczacýlýk mesleðinin önümüzdeki yýllarda yaþayacaðý süreçler deðerlendirildi ve gelecekte eczacýlarý bekleyen yeni geliþmeler içinhazýrlýklý olmanýn önemi vurgulandý.2019-2021 yýllarýnda tüm
dünyayý etkisi altýna alan
COVÝD 19 pandemi sürecinde bilim insaný olan eczacýlarýn üzerine düþen görevleri

en iyi þekilde yaptýklarý dile
getirilirken, ilerleyen yýllarda
biyoteknolojik ilaçlarýn eczane raflarýnda yerini alacaðý
ve tedavilerin deðiþikliðinin
kaçýnýlmaz olacaðý belirtildi.
Sayýlarý her geçen gün artan
eczacýlýk fakültelerinin açýlmasýyla, eczacýlarýn gelecekte yaþayacaklarý iþsizlik
sorunu üzerine þimdiden istihdam yaratacak çalýþmalara baþlatýlmasýnýn gündeme
geldiði toplantýda, Yardýmcý
Eczacýlýk Yönetmeliðinin düzenlenerek çalýþma koþullarýnýn geniþletilmesi, yardýmcý
eczacý çalýþtýran eczanelere

maddi kaynak aktarýmý için
Türk Eczacýlar Birliði ve devletin KOSGEB desteðinin hayata geçirilmesi gerektiðine
deðinildi. Ýlaç fiyat kararnamesinin düzenlenmesinde
daralan eczane ekonomilerine katkýsýnýn kaçýnýlmaz olduðunun anlatýldýðý toplantýda, piyasada bulunmayan
ilaçlar ve halk saðlýðý ele
alýndý. Ayrýca 11-12-13-14
Kasým 2021 tarihlerinde Ankara'da gerçekleþtirilecek
olan Türk Eczacýlarý Birliði
43. Olaðan Büyük Kongre
öncesi bu iki yýllýk süreç de
eczacýlýk mesleðine verilen
katkýlar ve gelecekte mesleðin önünü açacak planlarýn
görüþüldüðü bir toplantý gerçekleþtirildi.
Çorum Eczacý Odasý
Baþkaný Ecz. Þefkat Güler,
ziyaretten duyduðu memnuniyeti belirtirken, teþekkürlerini sundu.
Türk Eczacýlarý Birliði
Baþkaný Ecz. Erdoðan Çolak
da odalarla birlik çatýsý altýnda devamlý iletiþim kurarak
gelecekte eczacýlýðý en iyi
yerlere taþýyacaklarýný belirtti. Çolak, Çorum Eczacý Odasý Yönetim Kuruluna çalýþmalarýnda baþarýlar dileyerek, geçmiþ dönemde yapýlan çalýþmalarý için ve pandemi de gösterdikleri özverili
mücadelelerinden dolayý teþekkürlerini sundu.
(Haber Merkezi)

SGK, kayýt dýþý istihdamla
mücadele ediyor
Sosyal Güvelik Kurulu (SGK) Çorum Ýl
Müdürü Ömer Tök, kayýt dýþý istihdamla mücadeleye devam ettiklerini söyledi.
SGK Ýl Müdürlüðü,
"Sigortalý iþçi çalýþtýran
iþverenlerin hem kendi
kazanýr hem de ülkesine kazandýrýr" sloganýyla Çorum'da faaliyet
gösteren iþveren ve esnaflara el broþürü daðýttý. SGK Ýl Müdürü
Ömer Tök, "Sigorta pirim teþvikleri ve kayýtlý
istihdamýn önemi, kayýtsýz istihdamýn olumsuz etkileri hakkýnda
bilgilendirmelerde bulunuyoruz" dedi.
(Mahmut Emin Söylemez)

Ortaköy'de 'Hoþ Geldin Bebek' Projesi
Ortaköy ilçesinde Ýlçe Kaymakamlýðý ve Ortaköy Belediyesi'nin ortak çalýþmasý ile "Hoþ
Geldin Bebek" projesi hayata geçirildi.
Ortaköy'ü geniþ bir aile olarak gördüðünü dile getiren Ortaköy Belediye
Baþkaný Taner Ýsbir, "Biz ailemize her
yönden sahip çýkýyoruz. Bu büyük aileye yeni katýlan her çocuk bizim çocuðumuz ve onlar için hazýrladýðýmýz 'hoþ
geldin bebek' paketlerini ailelerine teslim ediyoruz. Gelecek neslimizin saðlýklý ve mutlu yaþamalarý için bütün gücümüzle çalýþýyoruz" dedi.
Proje kapsamýnda ziyaret edilen ai-

leler, bu özel günlerinde Ortaköy Belediyesi'nin
yanlarýnda olduðu için mutluluklarýný dile getirerek teþekkür etti.
(Mahmut Emin Söylemez)

3
Cumhurbaþkanýna
ÖTV'leri 3 kat artýrma
yetkisi verildi

27 EKÝM 2021 ÇARÞAMBA

DiKKAT, ‘GIDA DENETiM
SEFERBERLiÐi' BAÞLADI
Çorum'da 3 gün sürecek olan 'gýda denetim
seferberliði' kapsamýnda, gýda satýþý yapan iþ
yerleri tek tek denetlenecek.
Tarým ve Orman Bakanlýðý'nca Türkiye genelinde baþlatýlan 'gýda denetim seferberliði', Çorum'da da baþladý. Çorum Ýl Gýda Tarým ve Orman Müdürü Orhan Sarý, 81 ilde yürütülen seferberlik kapsamýnda, gýda üretim, satýþ ve toplu tüketim yerlerinin denetime tabi tutulacaðýný
açýkladý. 'Gýda denetim seferberliði' kapsamýn-

Orhan Sarý

da, Tarým ve Orman Müdürlüðü gýda kontrol
ekipleri tarafýndan il genelindeki gýda iþletmeleri
denetlenip, hijyen koþullarý, çalýþanlarýn kýlýk kýyafet temizliði ve iþ yerlerinin mevzuata uygunluðu incelenecek.
"ALO 174'Ü ARAYIN"
Çalýþmalar ile ilgili bilgi veren Ýl Gýda Tarým
ve Orman Müdürü Orhan Sarý, "Kanunlara aykýrý iþ yerleri hakkýnda yasal iþlem uygulanacaktýr.
Vatandaþlar ALO 174 gýda hattýndan ve WhatsApp hattýndan ihbarda bulunabilirler" dedi.
"ÖNCELÝÐÝMÝZ HALKIN SAÐLIÐI"
Halkýn saðlýðýnýn birinci öncelikleri olduðunun altýný çizen Sarý, "En iyi denetçi tüketicinin
kendisidir. Denetimlerimiz bir haftalýk süreçle sýnýrlý deðildir. Vatandaþlarýmýzýn gýda üzerine çalýþan üretim, satýþ ve toplu tüketim noktalarý ile
buralardan tedarik ettikleri ürünlerde görmüþ olduklarý eksik ve kusurlarý 7 gün 24 saat bildirmeye devam edebilirler. Tüm hemþehrilerimize
saðlýklý gýda bilinciyle saðlýklý günler diliyorum"
dedi.
(ÝHA)

Osmancýk'ta korkunç yangýn!
Osmancýk'ta iki katlý
ahþap ev, çýkan yangýnda küle döndü
Çorum'un Osmancýk ilçesine baðlý Seki
köyünde iki katlý bir evde çýkan yangýn, yanýndaki iki katlý eve de
sýçradý. Kuzenler Metin
Berber ile Ömer Berber'e ait ahþap evler,
bir anda alevler içinde
kaldý. Ýhbar üzerine evlere itfaiye ve jandarma
ekipleri sevk edildi. Köye gelen ekipler, yangýný diðer evlere sýçramadan 4 saat süren
çalýþmayla söndürdü.
Evlerin küle döndüðü yangýnýn çýkýþ nedeni halen araþtýrýlýyor.
(Haber Merkezi)

Topuk dikenine
ameliyatsýz çözüm
Tahýl üretiminin
azalacaðý tahmin edildi
Tahýllar ve diðer bitkisel ürünler ile sebzelerin bir önceki yýla göre azalacaðý tahmin edildi.
Üretim miktarlarýnýn, 2021 yýlýnýn ikinci
tahmininde bir önceki yýla göre tahýllar ve
diðer bitkisel ürünlerde %12, sebzelerde
%0,2 azalacaðý, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde %4,6 oranýnda artacaðý tahmin edildi. Buna göre üretim miktarlarýnýn
2021 yýlýnda yaklaþýk olarak tahýllar ve diðer bitkisel ürünlerde 62,7 milyon ton, sebzelerde 31,1 milyon ton, meyveler, içecek
ve baharat bitkilerinde 24,7 milyon ton olarak gerçekleþeceði tahmin edildi.
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Samsun Bölge Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre; tahýl ürünleri üretim miktarlarýnýn 2021 yýlýnda bir önceki yýla göre %15
oranýnda azalarak yaklaþýk 31,6 milyon ton
olacaðý tahmin edildi. Bir önceki yýla göre
buðday üretiminin %13,9 oranýnda azalarak yaklaþýk 17,7 milyon ton, mýsýr üretiminin deðiþmeyerek 6,5 milyon ton, arpa üretiminin %30,7 oranýnda azalarak yaklaþýk
5,8 milyon ton, çavdar üretiminin %32,4
oranýnda azalarak 200 bin ton, yulaf üretiminin %9,1 oranýnda azalarak 286 bin ton
olacaðý öngörüldü.
(Haber Merkezi)

Osmancýk Devlet Hastanesi'nde,
topuk dikeni ameliyatsýz ESWT tedavisi ile iyileþtiriliyor.
Osmancýk Devlet Hastanesi Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon ünitesinde,
topuk dikenine ameliyatsýz þok dalga
tedavisi baþladý. Hastane yönetiminden konuya iliþkin olarak verilen verilen
bilgiye göre, tedavinin haftada 2 kez,
toplamda 3-5 seans olarak yapýldýðý,
þok dalga tedavisinin topuk dikeni, tenisçi dirseði, golfçu dirseði, plantar fasiit, kalsifik omuz tendiniti, aþil tendiniti
durumlarda kullanýldýðý bildirildi.
Açýklamada Extracorporeal ShockWave Therapy olarak isimlendirilen þok
dalga tedavisinin, ilgili bölgedeki kan
akýþýný yoðunlaþtýrýp bu bölgenin aktivasyonunu arttýrarak iyileþme sürecinin
hýzlanmasýna katkýda bulunduðu ve
hastaya ameliyatsýz tedavi imkaný sunduðu bildirildi.
(ÝHA)

Meclis'te kabul edilen ve 850 bin esnafa
gelir vergisi muafiyeti getiren Vergi Usul
Kanunu, Resmi Gazete'de yayýmlanarak
yürürlüðe girdi. Küçük esnaf, çiftçi ve sosyal medya üzerinden kazanç saðlayanlara
yönelik düzenlemelerin yer aldýðý yeni vergi
paketine göre Cumhurbaþkaný tütün mamulleri ile otomotiv sektöründe uygulanan
ÖTV oranlarýný 3 katýna kadar artýrabilecek.
Vergi Usul Kanunu, Resmi Gazete'de
yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Düzenlemeye göre; konaklama vergisinin yürürlük tarihi, 1 Ocak 2023'e erteleniyor. Çiftçilerin
desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluþlarý tarafýndan yapýlan destekleme ödemeleri, gelir vergisinden istisna tutulacak. Dijital ortamda vergi takiplerinin inceleme ve
denetimlerinin alt yapýsý oluþturulacak. Düzenlemeyle, 850 bin civarý küçük esnaf gelir vergisi ödemeyecek.
FENOMENLERE 640 BÝN LÝRA SINIRI
Yasayla, sosyal medya fenomenleri ile
mobil cihaz uygulamasý geliþtirenlere yönelik de vergi düzenlemesi yapýldý. Düzenlemeyle, sosyal medya paylaþým ve içerikleriyle kazanç elde eden kiþiler 640 bin liraya
kadar olan gelirlerinde yüzde 15 stopaj
ödeyecek.
Stopaj kesintileri bankalar tarafýndan
yapýlacak, yýllýk beyanname verilmesi gerekmeyecek. 640 bin lirayý geçen gelirler
ise gelir vergisi kapsamýnda alýnacak.
CUMHURBAÞKANI'NA ÖTV YETKÝSÝ
Cumhurbaþkaný tütün mamulleri ile otomotiv sektöründe uygulanan Ötv oranlarýný
3 katýna kadar artýrabilecek.
Yasanýn getirdiði diðer yenilikler þöyle:
Yýllýk geçici vergi beyannamesi verme
sayýsý 4'ten 3'e indirilecek. Gelir vergisi ve
kurumlar vergisi beyanname tarihleri 1 ay
öne çekilecek. Elektronik ortamda vergi daireleri kurulacak.
Konaklama vergisinin yürürlülük tarihi 1
Ocak 2023'e ertelenecek. ATV ve UTV olarak isimlendirilen dört tekerli arazi araçlarýndan yüzde 25 oranýnda ÖTV alýnacak.
Mevcutta motor silindir hacmi ve matrahýna
göre vergilendirilen karavanlardan sabit
yüzde 45 ÖTV alýnacak. Varlýk yönetim þirketlerine kurulduklarý takvim yýlý ve bu yýlý
izleyen 5 yýl süresince uygulanan damga
vergisi, harç ve kaynak kullanýmý destekleme fonu istisnasý sürekli hale getirilecek.
Söz konusu þirketlere tanýnan banka ve sigorta muameleleri vergisine iliþkin istisna
kaldýrýlacak.
(Haber Merkezi)

Ýhtiyaç sahibi
vatandaþlara sosyal
yardým ödemesi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakaný Derya
Yanýk, ihtiyaç sahibi vatandaþlara yönelik 5
baþlýkta toplamda 90 milyon TL'lik sosyal
yardým ödemesi yapýlacaðýný söyledi.
Bakan Yanýk, ekim ayýna iliþkin nakdi
sosyal yardým programlarýyla ilgili yaptýðý
yazýlý açýklamada, Eþi Vefat Eden Kadýnlara Yönelik Nakdi Yardým, Muhtaç Asker Ailelerine Yardým, Muhtaç Asker Çocuklarýna
Yardým, Öksüz Yetim Yardýmý ve Kronik
Hastalýk Yardýmý kapsamýndaki ödemelerin
bugün itibarýyla baþlayacaðýný bildirdi.
ÝHTÝYAÇ SAHÝBÝ KADINLARA
51,6 MÝLYON TL
Bakan Yanýk, eþi vefat eden ve yardýma
muhtaç kadýnlarýn yanýnda olmaya devam
ettiklerini belirterek, "Ýhtiyaç sahibi kadýnlarýmýza bu kapsamda toplamda 51,6 milyon
TL destek saðlýyoruz" dedi.
MUHTAÇ ASKER AÝLELERÝNE
23,5 MÝLYON TL
Bakan Yanýk, zorunlu askerlik hizmetini
yürüten, muhtaç er ve erbaþlarýn aileleri ile
çocuklarýna da 2 ayrý sosyal yardým programý ile destek verdiklerini ifade ederek, bu
kapsamda ihtiyaç sahiplerinin hesaplarýna
yaklaþýk 23,5 milyon TL yatýracaklarýný söyledi.
ÝHTÝYAÇ SAHÝBÝ ÇOCUKLARA
11,1 MÝLYON TL
Bakan Yanýk, anne, babasý veya her ikisi de vefat etmiþ, 18 yaþ altýndaki ihtiyaç
sahibi çocuklar için de destekte bulunduklarýný kaydederek, bu kiþilerin hesaplarýna
11,1 milyon TL yatýrýlacaðýný söyledi.
KRONÝK RAHATSIZLIKLARI
BULUNANLARA 3,6 MÝLYON TL
Bakan Yanýk, tüberküloz ve subakut
sklerozan panensefalit (SSPE) kronik hastalýðý olan ihtiyaç sahiplerine de nakdi yardým da bulunduklarýnýn altýný çizerek, 3,6
milyon TL destekte bulunacaklarýný ifade
etti.
TOPLAMDA 90 MÝLYON TL DESTEK
Kronik hastalýk yardým ödemelerinin bugün itibarýyla, diðer ödemelerin de 25-28
Ekim 2021 tarihleri arasýnda gerçekleþeceðini belirten Bakan Yanýk, "Böylece ihtiyaç
sahibi vatandaþlarýmýza 5 baþlýkta yaklaþýk
90 milyon TL sosyal yardým ödemesi yapacaðýz" ifadelerini kullandý. (Haber Merkezi)

4

27 EKÝM 2021 ÇARÞAMBA

'Sadece seçimde deðil her
zaman halkýmýzýn yanýndayýz'
CHP'li kadýnlar, seçim startýný Kuþadasý'ndan verdi:

'Kotalar bize dar,
hedefimiz iktidar'
CHP Kadýn Kollarý Genel
Baþkanlýðý, Aydýn Kuþadasý'nda
23-24 Ekim'de "Kotalar Bize Dar,
Hedefimiz Ýktidar" baþlýklý bir toplantý yaparak seçim startýný verdi.
CHP Genel Baþkaný Kemal
Kýlýçdaroðlu'nun da katýldýðý toplantýda 81 ilin kadýn kollarý baþkanlarý hazýr bulundu.
Çorum Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Kamile Anar'ýn da katýlarak bir
sunum yaptýðý toplantý iki gün
sürdü.
CHP Kadýn Kollarý Baþkaný
Aylin Nazlýaka'nýn öncülüðünde,
23-24 Ekim'de "Kotalar Bize Dar,
Hedefimiz Ýktidar" sloganý ile yapýlan toplantýya; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP
PM üyeleri, CHP milletvekilleri,
CHP Ýstanbul Ýl Baþkaný Canan
Kaftancýoðlu, Aydýn Büyükþehir
Belediye Baþkaný Özlem Çerçioðlu, Kuþadasý Belediye Baþkaný
Ömer Günel ve diðer ilçe belediye baþkanlarý da katýldý.
CHP Genel Baþkaný Kýlýçdaroðlu 81 Ýl Kadýn Kolu Baþkanýnýn, görev yaptýklarý kentlerle ilgili deðerlendirmelerini dinleyerek,
sorularýný yanýtladý.
Aylin Nazlýaka'nýn kadýn kollarýnýn faaliyetleri hakkýndaki bilgilendirmesinin ardýndan, Genel
Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu konuþma yaptý. Kýlýçdaroðlu, ayrýca
"Z kuþaðýndan" partiye yeni üye
olan gençlerin rozetlerini taktý.
Toplantýnýn ikinci gününde
Selin Sayek Böke, "Ekonomi ve
Kadýn" baþlýðý altýnda bir konuþma yaptý. Ýstanbul Ýl Baþkaný Canan Kaftancýoðlu, "Türk siyasetinde örgütün yeri ve seçim güvenliði" hakkýnda bir sunum yaparken, YaþamHak Koordinatörü
Emine Demirel Aksoy, YaþamHak projesi kapsamýnda yapýlan
çalýþmalara iliþkin bilgilendirmede bulundu. Bilgi ve Ýletiþim Teknolojilerinden Sorumlu Genel
Baþkan Yardýmcýsý Onursal Adýgüzel de "Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri" konusunda uygulamalý bir
eðitim verdi.
Ýkinci günün sonunda CHP

Kadýn Kollarý Genel Sekreteri
Mehtap Yücel, hazýrlanan sonuç
bildirgesini açýkladý.
CHP Genel Baþkaný Kemal
Kýlýçdaroðlu "Bütün genç kardeþlerimin unutmamasýný isterim,
onlarýn hayalleri bizim hedefimiz
olacaktýr. Biz onlarýn hayallerini
gerçekleþmek için elimizden gelen bütün çabayý göstereceðiz
bunu bilmelerini isterim.
Kadýnlar hak istiyorsa, kadýnlar örgütlü bir mücadele vermek
istiyorsa, haklarý altýn tabak içinde sunulmamalý onlarýn, mücadele edilerek alýnmalý. Çünkü
mücadele edilerek bir hak alýndýðýnda o hakký artýk kimse kadýnlarýn elinden alamaz. Dolayýsýyla
mücadelenin ne kadar deðerli olduðunu bilelim.
O açýdan halk partisine, yani
halkýn partisine ne kadar çok kadýn üye kazandýrýrsanýz bizim onlarýn düþlediði hayalleri gerçekleþtirmek için o kadar güçlü oluruz. Ve biz bunu yapmak zorundayýz" diye konuþtu.
Kýlýçdaroðlu,
"Cumhuriyet
Halk Partisi iktidarýnda mülakat
sýnavý tümüyle kaldýrýlacak,
KPSS'den kim alýyorsa aynen
yerleþecek. KPSS tek olacak, tek
sýnav olacak. Kim kazanýyorsa
atamasý yapýlacak. Bunu sadece
merkezi yönetim için deðil, yerel
yönetim içinde ayný kuralý getireceðiz. Böylece fakir fukaranýn çocuðu, torpili olmayan birisi hak
ettiði halde, sýnavý kazandýðý halde sen bizden deðilsin veya niye
bizim partiye kaydýný yapmadýn
diye elenmeyecek. Gidecek alýn
teriyle, hakkýyla onu kazanacak"
ifadesini kullandý.
Toplantýda sunum yapan Çorum Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Kamile Anar, Çorum'un genel yapýsý, kadýnlarýn yaptýðý çalýþmalar,
projeler hakkýnda bilgi verdi.
Anar, fabrikalarýn, iþyerlerinin kapanmasý veya ekonomik zorluk
içine girmesinden dolayý kentte
büyük bir iþsizlik sorunu yaþandýðýný anlatarak, sorunlar ve talepleri sýraladý.
(Haber Merkezi)

Belediye çöp kovalarýný yeniliyor
Çorum Belediyesi Temizlik
Ýþleri Müdürlüðü, rutin temizlik
çalýþmalarýnýn yaný sýra cadde
ve sokaklarýn daha temiz olmasý
için ekonomik ömrünü doldurmuþ, eskiyen, yýpranan çöp kovalarýnýn yenileme çalýþmalarýna
baþladý. Þehir merkezimizde vatandaþlarýn yoðun olarak kullandýðý cadde ve sokaklarda bulunan çöp kovalarýnýn yenilenmesiyle ilgili bilgi veren Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat, "Temizlik Ýþleri Müdürlüðü-

müz, kullanýlmayacak duruma
gelen çöp kovalarýnýn yerine yeni çöp kovalarý monte ediyor.
Sallamalý çöp kovalarý sigara
küllüklerini de içinde barýndýrýyor. Özellikle sigara izmaritlerinin yol ve aðaç kenarlarýna atýlmasýndan dolayý gelen þikâyetleri deðerlendiren ekiplerimiz, ihtiyaç duyulan yeni bölgelerin
tespitini saðladý ve yapýlan plan
doðrultusunda bu bölgelerde de
çöp kovasý monte etmeye baþladý" dedi. (Mahmut Emin Söylemez)

AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, "Halkýmýzýn talep
ve sorunlarýný yerinde tespit
ediyoruz. Kapý kapý gezip sadece seçimde deðil her zaman halkýmýzýn yanýnda olmaya devam edeceðiz" dedi.
AK Parti'nin Ýl Yönetimi,
haftalýk Yönetim Kurulu Toplantýsýnda bir araya geldi. AK
Parti Ýl Baþkanlýðýnda yapýlan
toplantýya baþkan yardýmcýlarý ve il yöneticileri katýldý. Toplantýda bir konuþma yapan
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf
Ahlatcý, 2023 hedefleri doðrultusunda parti çalýþmalarýna devam ettiklerini söyledi.

"KAPI KAPI
GEZMEYE
DEVAM EDECEÐÝZ"
Toplantýda bir konuþma
yapan Av. Yusuf Ahlatcý, "AK
Parti olarak Çorum için çalýþmaya devam ediyoruz. Memleketimizin 2023 hedefleri
doðrultusunda güzel iþler
yapmaya çalýþýyoruz. Teþkilatýmýzla birlikte seçimlere de
hazýrlýklarýmýz sürüyor. Halkýmýzýn talep ve sorunlarýný yerinde tespit ediyoruz. Kapý
kapý gezip sadece seçimde
deðil her zaman halkýmýzýn
yanýnda olmaya devam edeceðiz" dedi. (Haber Merkezi)

Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, esnaf odalarýnýn temsilcileriyle bir araya geldi

'Esnafýn her zaman yanýndayýz'
Çorum Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, göreve geldiði
günden bugüne kadar yaptýðý çalýþmalarý bu kez esnaf odalarýnýn
baþkanlarý ve yönetimlerine anlattý.
HABERÝ
Çorum Esnaf ve Sanatkârlar
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU Odalarý Birliði'nde (ÇESOB) oda
OKUTUN
baþkanlarý ve odalarýn yönetim kurulu üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen toplantýya ÇESOB Baþkaný Recep Gür, Belediye
Baþkan Yardýmcýlarý Ýsmail Yaðbat, Lemzi Çöplü, Alper Zahir, Turhan Candan, Zübeyir Tuncel,oda baþkanlarý ve yöneticileri katýldý.
Göreve geldiði günden bugüne kadar esnaf
dostu belediyecilik anlayýþýyla çalýþmalarýndan
ve özellikle pandemi döneminde kendilerine
verdiði desteklerden dolayý Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a teþekkür eden ÇESOB
Baþkaný Recep Gür, Belediyenin yaptýðý çalýþmalarý yakýndan takip ettiklerini, bu çalýþmalarý
takdir ettiklerini ve Baþkan Aþgýn'ý her zaman
desteklediklerini söyledi.
Daha önce AK Parti Ýl Teþkilatý ve iþ insanlarýyla bir araya gelen Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn, bu kez esnaf odalarý baþkanlarý
ve yönetimine 2.5 yýlda yaptýðý çalýþmalarý, yatýrýmlarý ve projeleri tek tek anlattý. Mali durum, altyapý, tamamlanan projeler, devam eden yatýrýmlar, þeffaflýk ve gönül belediyeciliði alanýnda yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler veren Baþkan
Aþgýn, hizmetlerin artarak devam edeceðini ve
ilk günkü aþkla çalýþtýklarýnýn altýný çizdi.
"ESNAFIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ"
2020 yýlýnýn Mart ayýndan bu yana ülkemizi
de etkisi altýna alan koronavirüs salgýnýnda saðlýk çalýþanlarýyla birlikte en büyük fedakârlýðý esnafýn yaptýðýna dikkat çeken Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, belediye olarak bu dönemde esnafýn yanýnda olmak için canla baþla
çalýþtýklarýný kaydetti.
Pandemi sürecinde Çorum Belediyesi'nin
yaptýðý çalýþmalarla ilgili örnekler veren Baþkan
Aþgýn, "Pandemi'de iþyerlerini kapatmak zorunda kalan esnafýmýz baþta olmak üzere taksici,
minibüsçü, servisçi esnafýmýzýn her zaman yanýnda yer aldýk. Belediyemizin kiracýsý olan esnafýmýzdan kira almadýk. Pandemi döneminde
esnafýmýza toplam 12,5 Milyon TL'lik destek
verdik.Koronavirüs vakalarýnýn artmaya baþlamasýyla Ýl Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan oluþturulan filyasyon ekibine araç ve personel desteði
saðladýk. Taksici esnafýmýza da katký olmasý
amacýyla kiraladýðýmýz 25 ticari taksi ile filyasyon ekibine 32 araç tahsis ettik. Bu uygulamamýz Türkiye'ye örnek oldu. Ýl genelinde gelen taleplere bakmaksýzýn, dezenfeksiyon ekiplerimiz
tüm iþyerlerini dezenfekte ederek hem esnafýmýzýn hem de hemþehrilerimizin saðlýðýný korumaya çalýþtýk" ifadelerini kullandý.
Program sonunda esnaf temsilcilerinin sorularýný yanýtlayan Baþkan Aþgýn, toplantýya katýlan esnaf odasý baþkan ve yöneticilerine teþekkür etti.
(Mahmut Emin Söylemez)

AK Parti'den ekonomi mesajý
AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Erkan Kandemir, ekonomiyle ilgili dikkat çeken mesajlar
verdi. AK Parti döneminde milletin enflasyona ezdirilmediðini belirten Kandemir, "Bu dönem çok
geniþ bir ferahlamayý göreceðiz.
Özellikle dar gelirli vatandaþlarýmýzý rahatlatacak müdahaleleri
göreceðiz." dedi.
Ak Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Erkan Kandemir, önemli
açýklamalarda bulundu. 10 büyükelçinin tepki çeken Osman
Kavala mektubuyla ilgili konuþan
AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Erkan Kandemir, "Bu açýklama asla kabul edilemez. Türkiye'de yargý baðýmsýz, kimse müdahale edemez. Bu ülkelerle bize göre 'terörist' olan kimseler
var. Kendilerine FETÖ'yü sorduðumuzda baðýmsýz yargý diyorlar. Biz iade talep ettiðimizde baðýmsýz yargý dediler. Bu ülkelerin
Türkiye'ye parmak sallamasýna
kimse müdahale edemez. Biz
baðýmsýz bir ülkeyiz, kimsenin
tavsiyesine ihtiyacýmýz yok. Bir
dýþ vesayet kurma giriþimi olarak
görüyoruz. Dýþarýdan vesayet
kurma giriþimlerine Türkiye fýrsat
vermez." dedi.
Kandemir, "Üzülerek görüyoruz ki muhalefet Türkiye'nin karþýsýnda kim varsa onun yanýnda
yer alýyor. Türkiye pek çok krizi
yönetmiþtir. bu meselede tam
baðýmsýz ülke nasýl davranmasý
gerekiyorsa öyle davranmýþtýr."
ifadelerini kullandý.

BÜYÜKELÇÝLER SINIR
DIÞI EDÝLECEK MÝ?
10 büyükelçinin "istenmeyen
adam" ilan edilmesi süreciyle ilgili konuþan Kandemir, "Dýþiþleri
bürokrasisi bir yol haritasý çýkarýr.
Dýþiþleri bakanlýðýmýz çalýþýyor.
Kabine toplantýsýnda bir yol haritasý sunulacaktýr. Cumhurbaþkanýmýzýn talimatýyla Türkiye bir yol
alacaktýr. " þeklinde konuþtu.
Son seçim anketleriyle ilgili soruya da yanýt veren Kandemir,
"Vatandaþýmýz 'yine umudumuz
AK Parti'de' diyor. Türkiye büyüyerek bu sýnamalardan çýkacaktýr,
bunu sahalardan görüyoruz." dedi.
EKONOMÝDE HANGÝ
ADIMLAR ATILACAK?
Ekonomide atýlacak adýmlara
iliþkin bilgi veren Kandemir, "Burada tabii bizler sokaðýn sesini
dinliyoruz. Vatandaþýmýz müsterih olsun. Bizler birçok meseleyi
yönetmiþ ülkeyiz. Bu geçici dalgalarýn nihayetinde çok güzel bir
ortama baðlanacaðýna inanýyorum. Tüm aktörler çalýþýyor. Milletimizin gönlü rahat olsun. AK Parti döneminde milletimiz enflasyona ezdirilmemiþtir. Bu dönem çok
geniþ bir ferahlamayý göreceðiz.
Özellikle dar gelirli vatandaþlarýmýzý rahatlatacak müdahaleleri
göreceðiz. Ýþçi ve memurlarla
müzakereler vardý. Son dönemde
bu kadar mutlu bir toplu sözleþmeye imza atýlmamýþtý. Devamý
gelecek. Hiç kimsenin endiþesi
olmasýn." dedi. (Haber Merkezi)
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Çorum'da hem bürokratlarýn hem de siyasetçilerin "2021 yýlýnda tamamlanacak" dediði Kýrkdilim tünelleri de 2022 yýlýna kaldý.

KIRKDiLiM DE 2022’YE KALDI
Çorum'a bir kalemde yapýlan en büyük yatýrýmlardan birisi olan Kýrkdilim tünellerinde yine tarih deðiþti. Ýl Koordinasyon
Kurulu Toplantýsýnda konuþan
Karayollarý 7. Bölge Müdürü

Rifat Silov, "Sanýrým çalýþmalar
bir yýl daha sürecek. Ýnþallah
2022'nin sonuna doðru tamamlamayý hedefliyoruz" dedi.
Ýl Koordinasyon Kurulunun
üçüncü toplantýsý gerçekleþtiril-

di. Toplantýda Karayollarý 7.
Bölge Müdürü Rifat Silov, bir
sunum yaptý.
Kent ve ilçelerde yapýlan
projelere ait son bilgileri paylaþan Bölge Müdürü Silov, Kýrkdi-

lim'de devam eden tünel yapým
çalýþmalarýna da deðindi.

na doðru tamamlamayý hedefliyoruz." ifadelerini kullandý.

YIL SONUNDA BÝR TÜNEL
DAHA IÞIK GÖRECEK
Proje kapsamýnda 4 bin 99
metre uzunluðunda 3 çift tüp
tünel yapýlacaðýný belirten Silov, "Bu tünellerden T3 tüneli
kazý destek ve nihai beton iþlerinin yüzde 100'ü tamamlandý.
T2 tünelinde kazý çalýþmalarý
yüzde 100 tamamlandý, beton
imalatlarý yüzde 75 seviyesinde. T1 tünelinde ise kazý çalýþmalarýný yýl sonuna kadar tamamlayacaðýz, inþallah ýþýk
görünecek" ifadelerini kullandý.
Silov, T1 tüneli çýkýþýnda heyelan meydana geldiðini aktararak, "Þev desteklemesi yapýldýðý halde heyelan oluþtu. Þu anda hem genel müdürlüðümüz
hem bölge müdürlüðümüz çalýþma yapýyor. Daha sonra belki
sondaj çalýþmasý yapýlacak.
Orada hareketi önceden gördüðümüz için tedbir almýþtýk, sýkýntý olmadan orayý çözeceðiz.
Heyelan, tüneldeki çalýþmalarý
etkilemeyecek." diye konuþtu.

"2021'DE BÝTECEK"
DENÝLDÝ
Öte yandan 2021 yýlýnýn baþýnda kentteki üst düzey bürokratlar ve siyasetçilerin tamamý
Kýrkdilim'in 2021 yýlýnda tamamlanacaðýný iþaret etmiþ,
yýlsonunda projede mutlu sona
ulaþýlacaðýný vurgulamýþtý. Ancak Silov'un verdiði bilgiye göre
hedef tutturulamadý. Projenin
bu yýl tamamlanamamasýnda
pandemi nedeniyle verilen aranýn da etkili olduðu görülüyor.

Rifat Silov

YENÝ HEDEF 2022
Yeni hedeflerinin "2022" olduðunu dile getiren Rifat Silov,
"Heyelanla ilgili jeoteknik raporlar hazýrlanýyor. T1'in kazý desteði bittikten sonra nihai beton
iþleri var. Heyelan da var. Sanýrým çalýþmalar bir yýl daha sürecek. Ýnþallah 2022'nin sonu-

TAHMÝNÝ AÞTI
Dönemin Baþbakaný Binalý
Yýldýrým tarafýndan kente müjde olarak verilen Kýrkdilim tünellerinde çalýþmalar 2018 yýlýnda baþlanmýþtý.
Yapýmý yaklaþýk 1050 gün
sürmesi beklenen projenin Karayollarý 7. Bölge Müdürü Rifat
Silov'un verdiði bilgilere göre
beklenen sürede tamamlanamayacaðý görülüyor.
(Mehmet Halim Coþkun)

2021 yýlý üçüncü Ýl Koordinasyon Kurulu Toplantýsý yapýldý. Vali Çiftçi, kente yapýlan yatýrým projeleriyle ilgili son bilgileri verdi.

2021 yýlýnda Çorum'a 543
milyon liralýk yatýrým yapýldý
Çorum Valisi Mustafa
Çiftçi, 2021 yýlýnda 543 milyon 292 bin liralýk yatýrým
yapýldýðýný açýkladý. Vali
Çiftçi, 2021 yýlýnda yapýlmasý hedeflenen projelerin
yüzde 59'unun tamamlandýðýný kaydetti.
2021 yýlý üçüncü Ýl Koordinasyon Kurulu toplantýsý
Ticaret ve Sanayi Odasý
Meclis Salonu'nda gerçekleþtirildi. Vali Mustafa Çiftçi
baþkanlýðýnda yapýlan toplantýda Çorum'da devam
eden ve yapýlmasý planlanan projelerin detaylarý görüþüldü.
176 PROJE
TAMAMLANDI
Toplantýda bir konuþma
yapan Çorum Valisi Mustafa
Çiftçi, 2021 yýlýnda yapýlmasý 454 yatýrým projesinin 176
tanesinin tamamlandýðýný,
186 tanesinin halen devam
ettiðini belirtti. Vali Çiftçi,"Ýlimizde 2021 yýlýnda kamu
kurum ve kuruluþlarýna ait
toplam 454 adet yatýrým projesi vardýr. Bunlarýn toplam
proje tutarý 5 milyar 867 mil-

Vali Mustafa Çiftçi

Vali Mustafa Çiftçi, vaka
sayýlarýna dikkat çekti, kurum
müdürlerini uyardý.

‘Tedbirleri
artýrmamýz
gerekiyor'

yon liradýr. Toplam harcama
tutarý 2 milyar 623 milyon lira. Program yýlý ödenekleri 1
milyar 66 milyon lira. Dönem itibariyle nakdi harcama tutarý 543 milyon 292 bin
liradýr. Dönem sonu nakdi
gerçekleþme oraný yüzde

59'dur. Projelerin toplam
nakdi gerçekleþme oraný da
yüzde 44,21'dir. Projelerimizin 176 tanesi tamamlanmýþ durumda. 188 tanesi
halen devam ediyor. 36 tanesi ihale, 54 tanesine de
henüz baþlanmamýþ durum-

dadýr. 2021 yýlý itibariyle Karayollarýnýn 13 tane, DSÝ'nin
72 tane, Amasya Orman
Bölge Müdürlüðünün 61 tane, Ýl Özel Ýdare'nin 32 tane,
Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünün
de 21 tane projeyle ön sýralarda yer aldýðý görülmekte-

dir" diye konuþtu. Vali Çiftçi'nin konuþmasýnýn ardýndan devlet kurumlarýnýn
temsilcileri, yapýmý devam
eden ve planlanan projelerle ilgili son bilgileri kurul ile
paylaþtý.
(Mehmet Halim Coþkun)

"TEDBÝRLERÝ ARTTIRMAMIZ,
TOPLU ETKÝNLÝKLERDEN
KAÇINMAMIZ GEREKÝYOR"
Vaka sayýsýnýn yüksek olduðunu vurgulayan Vali Çiftçi, "Ýlimizde Saðlýk Bakanlýðýnýn açýkladýðý insidans haritasýna göre vaka oranlarý 100 binde 496,11 olarak açýklandý. Bu bir önceki hafta 436'idi. Dolayýsýyla ilimizde hala pandemiden kaynaklanan vaka sayýlarýnýn yüksekliði göze çarpýyor. Tedbirleri arttýrmamýz, mümkün mertebe toplu etkinliklerden kaçýnmamýz gerekiyor" þeklinde konuþtu.

BENZiN DOKUZ
LiRAYA KOÞUYOR
Akaryakýta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Benzine 44 kuruþun ardýndan dün de 28 kuruþ zam geldi.
Uluslararasý piyasalarda fiyat artýþý ve
dolar kurundaki yükseliþe baðlý olarak akaryakýta üst üste zamlar gelmeye devam ediyor. Benzine gelen 44 kuruþluk zammýn ardýndan dün bir zam daha geldi. Enerji Petrol
Gaz Ýkmal Ýstasyonlarý Ýþveren Sendikasý'ndan (EPGÝS) yapýlan açýklamaya göre,
benzinin litre fiyatý 28 kuruþ artacak.
BENZÝNÝN LÝTRESÝ
KAÇ LÝRA OLACAK?
28 kuruþluk zammýn ardýndan Ýstanbul'da
benzinin litresi 8,64'e çýkacak. Benzinin litresi Ankara ve Ýzmir'de 8,73'e yükselecek.
LPG OTO GAZ KAÇ
LÝRADAN SATILIYOR?
LPG oto gaza da 21 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruþ zam gelmiþti. Zammýn ardýndan oto gazýn litresi 6,13
liradan, Ankara'da 6,17 liradan, Ýzmir'de ise
6,03 liradan satýlmaya baþlanmýþtý.
MOTORÝNÝN LÝTRESÝ KAÇ LÝRA?
16 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere motorine de 41 kuruþ zam gelmiþti. Ýki
gün sonra motorine bir zam daha gelmiþ ve
motorinin litresi 23 kuruþ daha artmýþtý. Motorinin litresi Ýstanbul'da 8,19'dan, Ankara ve
Ýzmir'de ise 8,28 liradan satýlýyor.
(Haber Merkezi)

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, koronavirüs vaka sayýsýndaki yükseliþe dikkat çekerek hem vatandaþý hem kurum temsilcilerini uyardý.
Ýl Koordinasyon Kurulu'nun toplantýsýnda konuþan Vali Mustafa Çiftçi, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan açýklanan yüz bindeki
vaka sayýsýný hatýrlattý.

Bakan Ersoy'u Çorum'a davet ettiler
AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami
Ceylan, Oðuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile Ýl
Baþkaný Yusuf Ahlatcý, Kültür ve Turizm Bakaný
Mehmet Nuri Ersoy'u Çorum'a davet etti.
AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet
Sami Ceylan, Milletvekili ve Adalet Komisyonu
Üyesi Av. Oðuzhan Kaya, Milletvekili Erol
Kavuncu ile AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM)
Kültür ve Turizm Bakaný Mehmet Nuri Ersoy ile
görüþtü.

Görüþmeyle ilgili açýklamalarda bulunan AK
Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami
Ceylan, "Milletvekili arkadaþlarýmýz Oðuzhan
Kaya ve Erol Kavuncu ile Ýl Baþkanýmýz Yusuf
Ahlatcý ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanýmýz
Mehmet Nuri Ersoy'u TBMM'de ziyaret ettik. Görüþmemizde hemþehrilerimizin selamýný bakanýmýza ilettik. Kendisini Çorum'a davet ettik. Bakanýmýz en kýsa sürede Çorum'a geleceðini belirterek, hemþehrilerimize selamýný gönderdi" ifadelerini kullandý.
(Mehmet Halim Coþkun)

"AFETLERE HAZIRLIK YILI
KAPSAMINDA HEDEFLERE
ULAÞMALIYIZ"
Öte yandan Ýçiþleri Bakanlýðýnýn 2021
yýlýný "Afetlere Hazýrlýk Yýlý" olarak ilan ettiðini kaydeden Vali Çiftçi, bu kapsamda kurumlara gönderilen hedeflere ulaþýlmasý
gerektiðini dile getirdi.
Vali Çiftçi, konuþmasýnda þu ifadelere
yer verdi:
"2021 yýlý Afetlere hazýrlýk yýlý olarak
ilan edilmiþti. Bakanlýðýmýz bir çalýþma yürütüyor. 81 il Valiliðine bu konuyla ilgili hedef rakamlar verildi. Biz de bu hedef rakamlara Kasým ayý itibariyle ulaþýlmasý gerekiyor. 2021 yýlýnda da bir yandan sel felaketleri, bir yandan orman yangýnlarý, bir
yandan depremler yaþandý. Sürekli bir teyakkuz halinde olmamýz gerekiyor. Herhangi bir afet anýnda ne yapacaðýmýzý bilmeliyiz. Askerde sürekli tatbikatlar yapýlýr.
Afetlere hazýrlýk da bu manada önem arz
ediyor. Kurumlarýmýzýn hedef rakamlarý biliniyor. Ricam bu hedeflere ulaþýlmasý."
(Mehmet Halim Coþkun)
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''PENCEREDEKi ATLAR''
Çorum'da sahneleniyor
Van Devlet Tiyatrosu tarafýndan sahneye hazýrlanan "Penceredeki Atlar" adlý oyunu 29-30 Ekim
2021 tarihinde Çorum'da sahnelenecek.
Matei Výsnýec'in yazdýðý, Nesimi Kaygusuz'un
yönettiði 1 saat 50 dakikalýk ve 2 perdelik oyun 29
Ekim Cuma günü saat 20.00'de ve 30 Ekim 2021
Cumartesi günü saat 20.00'de2 kez sahne alacak.
Oyunun biletleri; Devlet Tiyatro Salonu giþesinden tam bilet 18,00 ve indirimli bilet 10,00 TL. olarak satýþa sunuldu.
Biletlerin, internet üzerinden ise biletiva. com
adresinden alýnabileceði bildirildi.
Yapýlan açýklamada, "Bu çerçevede bilet satýn
almýþ olduðunuz etkinliðe giriþte HES Kodu üzerin-

den aþýlý/geçirilmiþ hastalýk (Covid-19 hastalýðý
sonrasý bilimsel olarak baðýþýk kabul edilen süreye
göre) veya azami 48 saat önce yapýlmýþ negatif
PCR testi sorgulamasý yapýlacaktýr. Negatif PCR
testiniz yok ise etkinliðe katýlmanýza müsaade edilmeyecektir. HES Kodu üzerinden aþýlý görülebilmesi için 2 doz aþýnýn tamamlanmýþ olmasý gerekmektedir" denildi.
Oyunun konusu ise þu þöyle: "Dünyanýn herhangi bir yerinde herhangi bir zamanda, üç yüzyýllýk savaþ ve yýkým boyunca saçma bir yolculuk; savaþýn delilik ile vücut bulmuþ hali. Penceredeki Atlar, savaþýn ve açtýðý delice yaralarýn post modern
bir yansýlanmasýdýr."
(Mehmet Halim Coþkun)

Zafer Ýlkokulu
tekrar inþa ediliyor
Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan yýkým
kararý alýnan Zafer Ýlkokulu'nun yeni binasý için ihale yapýlacak.
Çorum Valiliðinden yapýlan yazýlý açýklamada, "Bakanlýðýmýz tarafýndan yaptýrýlan deprem analizleri neticesinde yýk-yap
kararý verilen Zafer Ýlkokulu yeni binasýnýn
ihalesi 15 Eylül 2021 tarihinde gerçekleþtirildi. Bulunduðu bölgenin mimari özelliklerine uygun 12 Derslikli Ýlkokul olarak
projelendirilen okul Halkbank A.Þ. ile yapýlan protokol kapsamýnda yaptýrýlacak" denildi.
(Bahattin Sümüþ)

Eðitim yatýrýmlarý hýzla yükseliyor
BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:33
06:57
12:29
15:23
17:51
19:10

TARiHTE BUGÜN
1913- Mustafa Kemal, Sofya Ataþemiliterliði'ne atandý.
1922- Ýtilaf Devletleri, TBMM hükümeti ve Ýstanbul hükümeti temsilcilerini 13 Kasým
1922'de Lozan'da toplanacak barýþ konferansýna davet ettiler.
1957- Genel seçimler: Demokrat Parti, oylarý düþse de, 610 milletvekilliðinin 424'ünü kazanarak iktidarýný korudu. CHP 178 milletvekili çýkardý.
1960- Milli Birlik Komitesi, 147 profesör, doçent ve asistaný görevden aldý. Gerekçe "tembel", "yeteneksiz", "reform düþmaný" olmalarýydý. Üniversitedeki tasfiye tartýþma ve tepkilere yol açtý. Öðretim üyeleri, Mart 1962'de görevlerine dönebildiler.
1975- Paris büyükelçisi Ýsmail Erez ve þoförü, Ermeni militanlar tarafýndan öldürüldü.
1992- Türk Silahlý Kuvvetleri'nin PKK'ya karþý Hantur Daðý'nda baþlattýðý harekâtta 100
PKK'lý öldürüldü.
1996- Yeni Trafik Kanunu yürürlüðe girdi.
2008- Türksat 3A Uydusu devreye girdi ve
Uydu Frekanslarý Deðiþti.
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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

Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan
yapýlan Eti Anadolu
Lisesi, Bahçelievler
Ýlkokulu ve Osmancýk
Nenehatun Ortaokulu'nun yapým çalýþmalarý hýzla devam
ediyor.
Çorum Valiliðinden yapýlan açýklamada, "Milli Eðitim
Bakanlýðý tarafýndan
yaptýrýlan
deprem
analizleri neticesinde
yeni yapýlacak binalarýnda eðitim öðretime
devam etmesi kararlaþtýrýlan 24 Derslikli
Çorum Eti Anadolu Lisesi, 20 Derslikli Çorum Bahçelievler Ýlkokulu ve 12 Derslikli
Osmancýk Nenehatun
Ortaokulunda çalýþmalar büyük bir hýzla
devam ediyor" denildi. (Bahattin Sümüþ)

10 OKUL, DEPREME KARÞI
DAYANIKLI HALE GETÝRÝLDÝ
Çorum ve ilçelerinde yer alan 10
okulun depreme karþý dayanýklý hale gelmesi için baþlatýlan
çalýþma tamamlandý.
Çorum Valiliðinden konuyla ilgili yapýlan açýklamada, "Ýlimiz Dodurga, Ýskilip,
Mecitözü, Kargý,
Lâçin ve Osmancýk ilçelerinde Bakanlýðýmýzýn yaptýrdýðý deprem analizleri neticesinde güçlendirme
kararý verilen okullarýmýzdan 10'un da
deprem güçlendirme
çalýþmalarý tamamlanarak eðitim öðretim
faaliyetleri yeniden
baþladý" denildi.
(Bahattin Sümüþ)

MAGNEZYUM -2MAGNEZYUM
EKSÝKLÝÐÝ
BELÝRTÝLERÝ
- Bu belirtiler çok çeþitlidir. genel olarak ise
- Sinir ve kas fonksiyonu deðiþiklikleri,
- Kalp atým hýzýnda düzensizlik,
- kemik sorunlarý,
- Ajitasyon(ruhsal, çevre ya da
davranýþa baðlý tutarsýz davranýþ),
- Anksiyete(endiþe, kaygý),
- Huzursuz bacak sendromu (HBS),
- Uyku bozukluklarý, uykusuzluk
- Sinirlilik,
- Kanda yüksek yað,
- Bulantý ve kusma,
- Anormal kalp ritmi,
- Düþük kan basýncý,
- Konfüzyon(zihin bulanýklýðý, sersemlik),
- Kas spazmý ve halsizlik,
- Hiperventilasyon(daha hýzlý ve
derin nefes alýp verme),
- Týrnaklarýn kötü týrnak büyümesi
- Nöbetler meydana gelebilir.
MAGNEZYUM TOKSÝSÝTE
BELÝRTÝLERÝ NELERDÝR?
Elementin yüksek düzeyde alýmý
ile iliþkili en sýk görülen toksisite belirtisi ishaldir. Bu belirti genellikle mg un
takviye olarak alýndýðý durumlarda görülür. Araþtýrma çalýþmalarýnda dozun
1-5 gram(1,000-5,000 miligram) gün
olmasý gerektiði ortaya çýkartýlmýþtýr.
Magnezyum zehirlenmesinde uyuþukluk veya güçsüzlük hissi gibi çok yaygýn belirtiler eþlik edebilir.
MAGNEZYUM FAZLALIÐI:
Diyetle alýnan inorganik saðlýk açýsýndan risk oluþturmaz. Çünkü idrar
ve gaita ile atýlýr. Ancak böbreklerle ilgili hastalýklarda idrarla mg atýlýmý
azalýrsa veya yaþlýlarda böbrek fonksiyonlarýndaki azalma ve antiasit ve
laksativ kullanýmýna baðlý olarak fazlalýk görülebilir.
Magnezyum fazlalýðýnda da eksikliðindekine benzer belirtiler görülecektir. Zihinsel bulanýklýk, mide bulantýsý,
ishal, iþtah kaybý, kas güçsüzlüðü, nefes almada güçlük, kan basýncýnda
düþüklük, kalp atýþýnda düzensizlik bu
etkilere örnektir.
UYGUN MAGNEZYUM DOZU
- Önerilen günlük dozu: 300mg.
- Tedavi dozlarý günlük: 100300mg aralýðýdýr.
Aþýlmamasý gereken doz günlük:
300 mg 400 mg üstündeki alýmlarda
ishale sebep olabilir.
HANGÝ KOÞULLARDA
MAGNEZYUM ÖZEL
ÖNEM ARZ EDER?
- Mg aþaðýdaki saðlýk koþullarýnýn
önlenmesi veya tedavisinde önemli bir
rol oynayabilir:
- Alkolizm
- Angina pektoris
- Aritmi
- Astým
- Otizm
- Kronik yorgunluk
- Konjenital kalp hastalýðý
- Konjestif kalp yetmezliði
- Koroner arter hastalýðý
- Diyabet
- Eklampsi(gebelik zehirlenmesi)
- Epilepsi
- Glokom
- Kalp krizi
- HIV / AIDS
- Hipertansiyon
- Hipertrigliseridemi
- Ýnflamatuvar barsak hastalýðý
- Migren
- Multipl skleroz(MS)
- Osteoporoz
- Peptik ülser
- PMS
- Pre-eklampsi
- Raynaud sendromu
- Sistemik lupus eritematozus
ÝLAÇ ETKÝLEÞÝMLERÝ
Element bazý ilaçlarla etkileþim
içerisinde olabilir. Diuril veya Enduron
gibi tiazid içeren kan basýncýný düþürmeye yarayan bazý diüretik tipleri, furosemid gibi kývrým(böbrek henle kulpunda NaCl geri emilimini engelleyen)di üretikleri element ile uzlaþma
gösterir. Antibiyotikler de magnezyum
miktarýný düþürebilir. Bu antibiyotik listesinde neomisin, tetrasiklin, eritromisin, sulfametoksazol ve sulfonamidler
vardýr. Vücudun magnezyum miktarýný
azaltan diðer ilaçlar arasýnda antikoagülan içeren ilaç warfarin; kortikosteroidler, oral kontraseptif (doðum kontrol haplarý) ve immün sistemi baskýlayan siklosporin ilaçlarý yer almaktadýr.
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Cumhuriyetin kalbine yolculuk

Ar-Ge harcamasý
54 milyar 957 milyon
TL'ye yükseldi

Çorum Emniyet Müdürlüðü,
20 kýz öðrencinin katýlýmý ile Ankara gezisi düzenledi.
Ýl Emniyet Müdürlüðü Terörle
Mücadele Þube Müdürlüðü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliðince 25-27 Ekim
2021 tarihleri arasýnda il merkezinde bulunan ortaöðretim okullarýnda öðrenim gören 20 lise
(kýz) öðrencisinin yer alacaðý, 2
polis memuru refakatinde Ankara'ya gezi düzenledi.
"Cumhuriyetin Kalbine Yolculuk" isimli proje kapsamýnda
düzenlenen gezide Ankara'nýn
tarihi yerleri gezilecek.
Gezi için Valilik Binasý önünden otobüs ile Ankara'ya hareket edildi.
(Haber Merkezi)

Araþtýrma-Geliþtirme (Ar-Ge) harcamasý
2020 yýlýnda 54 milyar 957 milyon TL'ye yükseldi. Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasý
2020 yýlýnda bir önceki yýla göre 9 milyar 3
milyon TL artarak 54 milyar 957 milyon
TL'ye yükseldi.
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Samsun
Bölge Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya
göre; Ar-Ge harcamasýnýn gayrisafi yurt içi
hasýla (GSYH) içindeki payý %1,09 oldu.
Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasýnýn GSYH
içindeki oraný 2019 yýlýnda %1,06 iken, 2020
yýlýnda 5 trilyon 46 milyar 883 milyon TL'lik
GSYH içindeki oraný %1,09'a yükseldi.
Ar-Ge harcamalarýnda mali ve mali olmayan þirketler %64,8 ile en büyük paya sahip olurken, bunu %28,4 ile yükseköðretim
takip etti. Kar amacý olmayan kuruluþlar tarafýndan yapýlan Ar-Ge harcamalarýnýn da
dâhil olduðu genel devlet Ar-Ge harcamalarýnýn toplam Ar-Ge harcamalarý içindeki payý
ise %6,8 oldu. Ar-Ge harcamalarý içerisinde
personel harcamalarý %52,8 ile en büyük
harcama kalemini oluþturdu.
Ar-Ge harcamalarýnýn 2020 yýlýnda
%57,2'si mali ve mali olmayan þirketler tarafýndan finanse edilirken genel devlet Ar-Ge
harcamalarýnýn %28,4'ünü, yükseköðretim
%12,3'ünü, yurt dýþý kaynaklar %2,0'ýný ve
yurt içi diðer kaynaklar %0,1'ini finanse etti.
Tam zaman eþdeðeri (TZE) cinsinden
2020 yýlýnda toplam 199 bin 371 kiþi Ar-Ge
personeli olarak çalýþtý. Sektörler itibari ile
daðýlýmýna bakýldýðýnda ise TZE cinsinden
toplam Ar-Ge personelinin 2020 yýlýnda
%65,3'ü mali ve mali olmayan þirketlerde,
%29,9'u yükseköðretimde ve %4,7'si kar
amacý olmayan kuruluþlarýn da dâhil edildiði
genel devlet sektöründe yer aldý.
TZE cinsinden kadýn Ar-Ge personel sayýsý, 2020 yýlýnda 63 bin 655 kiþi ile toplam
Ar-Ge personel sayýsýnýn %31,9'unu oluþturdu. Sektörler itibari ile TZE cinsinden kadýn
Ar-Ge personel oraný mali ve mali olmayan
þirketlerde %26,0, kar amacý olmayan kuruluþlarýn da dâhil edildiði genel devlette
%30,1, yükseköðretimde ise %45,1 oldu.
Ar-Ge personeli öðrenim durumuna göre
incelendiðinde,
Ar-Ge
personelinin
%33,1'inin lisans eðitim düzeyine sahip olduðu görüldü. Bunu sýrasýyla %32,1 ile doktora veya eþdeðeri, %24,6 ile yüksek lisans,
%5,1 ile meslek yüksekokulu ve %5,1 ile lise ve altý kategorileri takip etti. TZE cinsinden Ar-Ge personelinin eðitim durumuna göre daðýlýmý ise sýrasýyla; %45,7 ile lisans,
%21,4 ile yüksek lisans, %19,0 ile doktora
veya eþdeðeri, %7,2 ile meslek yüksekokulu ve %6,8 ile lise ve altý eðitim düzeyi þeklinde oldu.
Ýstatistiki Bölge Birimleri Sýnýflamasý
(ÝBBS) 2. Düzeye göre 2020 yýlýnda Ar-Ge
harcamalarýnýn en yüksek olduðu bölge
toplam Ar-Ge harcamasýnýn %32,5'ini gerçekleþtiren TR51 (Ankara) iken, bunu
%25,6 ile TR10 (Ýstanbul) ve %10,6 ile
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesi takip etti.
Ar-Ge personel sayýsýna bakýldýðýnda ise
toplam Ar-Ge personel sayýsýnýn %29,0'u
TR10 (Ýstanbul) bölgesinde, %19,3'ü TR51
(Ankara) ve %7,7'si TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesinde istihdam edildi.
Mali ve mali olmayan þirketler tarafýndan
2020 yýlýnda gerçekleþtirilen 35 milyar 623
milyon TL Ar-Ge harcamasýnýn %55,9'u ArGe merkezlerinde gerçekleþtirildi. Ar-Ge
merkezlerinde faaliyet yürüten giriþimler çalýþan sayýlarýna göre incelendiðinde ise ArGe merkezlerinde yapýlan Ar-Ge harcamasýnýn %85,2'sinin 250 ve üzeri çalýþaný olan giriþimler tarafýndan yapýldýðý görüldü.
Ýmalat sanayinde Ar-Ge faaliyeti yürüten
giriþimler teknoloji düzeylerine göre sýnýflandýrýldýðýnda 2020 yýlýnda imalat sanayinde
gerçekleþtirilen 20 milyar 333 milyon TL ArGe harcamasýnýn %44,7'sinin yüksek teknoloji faaliyetinde yer alan giriþimler tarafýndan
gerçekleþtirildiði görüldü. Bu oran 2015 yýlýnda %35,3 idi. Ýmalat sanayindeki toplam ArGe harcamasýnýn %40,4'ü orta yüksek teknoloji faaliyetindeki giriþimler, %9,2'si orta
düþük teknoloji faaliyetindeki giriþimler ve
%5,7'si düþük teknoloji faaliyetindeki giriþimler tarafýndan yapýldý.
Ýmalat sanayinde Ar-Ge faaliyeti yürüten
giriþimlerdeki araþtýrmacý sayýlarý incelendiðinde 2020 yýlýnda en fazla araþtýrmacýnýn
21 bin 206 kiþi ile orta yüksek teknoloji faaliyeti yürüten giriþimler tarafýndan istihdam
edildiði görüldü. Bunu 14 bin 657 araþtýrmacý istihdamý ile yüksek teknoloji faaliyeti yürüten giriþimler takip etti. Tam Zaman Eþdeðeri (TZE) cinsinden araþtýrmacý sayýlarý dikkate alýndýðýnda da en fazla araþtýrmacý istihdamýnýn 19 bin 298 ile orta yüksek teknoloji faaliyeti yürüten giriþimlerde olduðu görüldü.
(Haber Merkezi)

Necmettin Uzun, oda üyesi
esnafý yalnýz býrakmadý
Ortaköy’de
Kovid-19 aþýsý
çalýþmalarý sürüyor
Çorum'un Ortaköy ilçesinde vatandaþlarýn tamamýnýn yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aþýsý yaptýrmasýný saðlamak amacýyla ikna ve aþý çalýþmalarýnýn devam ettiði bildirildi.
Çorum'un Ortaköy ilçesinde vatandaþlarýn tamamýnýn yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aþýsý yaptýrmasýný saðlamak amacýyla ikna ve aþý çalýþmalarýnýn devam ettiði bildirildi. Kaymakamlýktan yapýlan yazýlý
açýklamaya göre, Ortaköy Devlet Hastanesi Baþhekimi Melike Karagöz Karaduman,
Ortaköy Jandarma Komutaný Astsubay Kýdemli Baþçavuþ Ýsmail Eselik ve Osmancýk
Emniyet Amiri Yunus Emre Çetinkaya, Karahacip köyünü ziyaret ederek vatandaþlara Kovid-19 aþýsý hakkýnda bilgi verdi.
Ziyarette ayrýca, Kovid-19 aþýsý yaptýrmak isteyen vatandaþlarýn aþýlarý saðlýk
ekiplerince yapýldý.
Açýklamada ifadelerine yer verilen Ortaköy Kaymakamý Abdulhamit Mutlu, aþýlama
oranýný yüzde 100'e ulaþtýrarak salgýný bitiren ilk ilçe olmayý hedeflediklerini belirtti.
Bu kapsamda köylere ziyaretler yaptýklarýný aktaran Mutlu, "Ortaköy olarak en kýsa zamanda aþý oranýmýzý yüzde 100 yaparak salgýný ilk bitiren ilçe olmak istiyoruz.
Aþý olamayan vatandaþlarýmýzýn kendi saðlýklarý ve sevdiklerinin saðlýðý için en kýsa
zamanda aþý olmalarý önemle rica olunur."
ifadelerini kullandý.
(Haber Merkezi)

Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkaný
Necmettin Uzun, bu yýl
21-24 Ekim tarihleri
arasýnda gerçekleþtirilen 9. Çorum Tarým ve
Hayvancýlýk Fuarý'na
katýlan oda üyesi esnafýný ziyaret etti.
TSO Fuar Kompleksi'nde 35 ilden yaklaþýk
185 firmanýn katýldýðý
fuarda oda üyesi esnaftan Özoðlu Otomotiv, Çakýr Traktör, Güven Tarým Makinalarý
ve Irmakçýlar MasseyFerguson Bayii'ni ziyaret ederek, firma yetkilileri ile görüþen Oda Baþkaný Uzun, oda üyesi
esnaflarla yakýndan ilgilendi.
Fuarýn Çorum'un tarým alanýndaki potansiyelini ve hedefini ortaya koyduðunu söyleyen Necmettin Uzun, Çorumlu iþletmelerin daha güzel
çalýþmalara imza atacaðýna olan inancýný dile

getirdi. Oda üyelerine Tarým Fuarý'na katký ve
katýlýmlarýndan dolayý ayrý ayrý teþekkür eden
Uzun, ayrýca Tarým ve Orman Ýl Müdürü Orhan
Sarý ve Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Yýlmaz Kaya ile ayaküstü bu yýl ki fuarý deðerlendirme fýrsatý buldu.
(Haber Merkezi)

TÜRKAV'dan Mevlid-i
Nebi Haftasý etkinliði
Türkiye Kamu Çalýþanlarý Vakfý (TÜRKAV)
Çorum Ýl Baþkanlýðý, Mevlid-i Nebi Haftasý kapsamýnda ''Hz.Muhammed ve Vefa''temalý bir etkinlik düzenledi.
Çorum TÜRKAV Ýl Baþkaný Ýsmail Deli, Allah
Resulünün bu dünyayý aydýnlattýðýný, kararan
kalplere ýþýk olduðunu,mazluma umut, yetime
habip olduðunu söyledi. Deli, "Onun ümmeti olarak bizlere düþen en büyük görevin tüm insanlýða rehber ve rahmet olarak indirilen ilahi mesajý
ve onun sünnetini sadece anmak deðil, esas
olan onu ve ilahi mesajý iyi anlamaktýr" dedi.
Baþkan Deli, bu yýl Mevlid-i Nebi haftasýnda
Alaca ilçesinin Ceritler Ortaokulu öðrencilerine
dinimizin temel kaynaðý olan 60 adet mealli
Kur'an-ý Kerim,Siyer-i Nebi ve fýkýh kitaplarýný
öðrencilere hediye etmek üzere okul müdürüne
teslim ettiklerini söyledi.

GAZETESÝ VE YAYINLARI
Abonelik ve sipariþleriniz için

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

518 23 97

Baþkan Deli,"Doðru bilgi, insaný doðru inanca, doðru bilgi ve doðru inanç insaný doðru davranýþa sevkeder.Bu noktadan hareketle TÜRKAV olarak amacýmýz yavrularýmýzý doðruluðu
þüphe götürmeyen ilahi kitapla buluþturmayý düþündük" ifadesini kullandý.
(Haber Merkezi)

BUGÜN

ÇORUM HAVA TAHMiNi

BÝNEVLER
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
www.kesinkarar.com / haber@kesinkarar.com
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Ziraat Türkiye Kupasý'nda heyecan baþladý. Temsilcimiz Çorum FK da 3. Lig ekiplerinden
Arnavutköy Belediyespor'u konuk edecek. 3. Ligde ikinci sýrada yer alan rakip, kazanmak
için Çorum'a gelecek. Çorum FK ise kupada alacaðý galibiyetle motive olmak istiyor.

KUPADA iLK RANDEVU
Ziraat Türkiye Kupasý üçüncü eleme
turunda Çorum FK, Ýstanbul temsilcisi Arnavutköy Belediyespor'u konuk ediyor.
Ziraat Türkiye Kupasý'nda heyecan
baþladý. Kupada 26 Ekim'de baþlayan
üçüncü eleme turu, devam ediyor. Bu sezon kupada mücadele eden Çorum FK,
kupadaki ilk maçýna çýkacak. Kýrmýzý-siyahlýlar, kendi sahasýnda Ýstanbul temsilcisi 3. Lig takýmlarýndan Arnavutköy Belediyespor'u konuk edecek. Bugün Çorum Þehir Stadyumu'nda saat 13.00'de
baþlayacak maçý Trabzon bölgesinden
Sinan Özcan yönetecek. Özcan'ýn yardýmcýlýklarýný ise Mürvet Yavuztürk ve
Metin Yalçýn yapacak.

RAKÝBÝN LÝG KARNESÝ ÝYÝ
3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden konuk ekip grubunda 2. sýrada yer alýyor.
Ýstanbul temsilcisi geride kalan dokuz

haftada altý galibiyet, iki beraberlik ve bir
de yenilgi aldý. Son iki haftada galibiyet
almayý baþaramayan Arnavutköy Belediyespor önce Osmaniyespor'a deplasmanda 1-0 yenildi ardýndan da bu hafta
sahasýnda ligin alt sýralarýndaki takýmlardan olan Karaman Belediyespor ile 1-1
berabere kaldý. Ýstanbul temsilcisi bu maçý son dakikada gördüðü kart ile 10 kiþi
tamamladý. Attýðý 14 gole karþý kalesinde
altý gol gören Yeþil Beyazlýlar hafta sonu
sahasýnda ligin 4'üncü sýrasýnda yer alan
Kelkit Belediyespor'a konuk olacak.

ÇORUM FK SERÝ ÝSTÝYOR
Çorum FK ise kupada da alacaðý zaferle motive olmak istiyor. Hafta sonu ligde Sarýyer'i farklý maðlup eden kýrmýzý-siyahlýlar, bu maçý da kazanýp ligde yoluna
emin adýmlarla devam etmeyi hedefliyor.
(Abdulkadir Söylemez)

HOCA NE DEDi?
Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ahmet Yýldýrým, kupada oynayacaklarý Arnavutköy Belediyespor maçýyla ilgili "Ýki kulvarda da
ilerlemek istiyoruz" demiþti. Sarýyer
maçýnýn ardýndan bir açýklama yapan Çorum FK Teknik Direktörü
Ahmet Yýldýrým, bu maçý deðerlendirmiþ, ardýndan da Arnavutköy Belediyespor maçýyla ilgili görüþlerini açýklamýþtý.

Ahmet Yýldýrým

AZ SÜRE VERÝLEN
OYUNCULAR
YER ALACAK
Teknik Direktör Ahmet Yýldýrým, kupa

maçýnda az süre verdiði oyunculara
daha çok þans vereceði mesajýný
vermiþti. Yýldýrým, "Kupada da ilerlemek istiyoruz ama oyuncu anlamýnda az süre verdiðimiz oyunculara
süre vermeyi düþünüyoruz" ifadelerini kullanmýþtý.
"ÝKÝ KULVARDA DA
ÝLERLEMEK ÝSTÝYORUZ"
Deneyimli teknik adam, "Sarýyer
maçýndan sonra kupa maçýmýz var.
Kupada da ilerlemek istiyoruz ama
oyuncu anlamýnda az süre verdiðimiz oyunculara süre vermeyi düþünüyoruz. Kupayý da geçip iki kulvarda da ilerlemek istiyoruz" demiþti.
(Abdulkadir Söylemez)

Hazýrlýklar tamam
Ziraat Türkiye Kupasý'nda mücadele edecek
olan Çorum FK, Arnavutköy Belediyespor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný tamamladý.
Geçtiðimiz hafta ligde
5-0'lýk rahat bir galibiyet
alan Çorum FK, bugün
Arnavutköy Belediyespor'u konuk edecek. Cumartesi günü oynadýklarý
Sarýyer maçýnýn ardýndan
bir gün izin yapan kýrmýzý-siyahlýlar, Arnavutköy
Belediyespor maçýnýn
hazýrlýklarýna devam etti.
Kulüp Tesislerinde Teknik
Direktör Ahmet Yýldýrým
nezaretinde bir antrenman yapýldý. Çorum FK,
bu maçýn hazýrlýklarýný
yaptýðý antrenmanla tamamlayarak maç saatini
beklemeye baþladý.
(Abdulkadir Söylemez)

Bilet
fiyatlarý
açýklandý Cumhuriyet Kupasý Genç Kýzlar
Çorum FK'nýn
Ziraat Türkiye Kupasý üçüncü elem
turunda Arnavutköy Belediyespor
ile
oynayacaðý
maçýn bilet fiyatlarý
açýklandý.
Kulüpten yapýlan açýklamada,
"Ziraat Türkiye Kupasý üçüncü eleme turunda kendi
sahamýzda karþýlaþacaðýmýz Arnavuköy Belediyesi
Gençlik ve Spor
Kulübü maçý için
Çorum Þehir Stadyumu'nda sadece
Maraton ve Protokol tribünleri açýk
olacaktýr. Belirtilen
tribünler dýþýnda
bilet satýþý olmayacaktýr" denildi.
1. Kategorinin
bilet fiyatý 100 TL,
4. Kategorinin fiyatý ise 20 TL olarak
açýklandý.
(Abdulkadir
Söylemez)

Voleybol Turnuvasý sona erdi

Çorum'un Sungurlu
Ýlçesi'nde, Milli Eðitim
ile Sungurlu Gençlik ve
Spor Ýlçe Müdürlüðü tarafýndan Cumhuriyet'in
ilanýnýn 98. yýlýnda düzenlenen liseler arasý
genç kýzlar voleybol
cumhuriyet Kupasý tamamlandý. Turnuvada
Haydar Öztaþ Anadolu
Lisesi þampiyon oldu.
Cumhuriyet ilanýnýn
98. yýlýný kutlamalarý
çerçevesinde Mahmut
Atalay spor salonunda
oynanan Cumhuriyet
Kupasý sona erdi. Turnuvada Haydar Öztaþ
Anadolu Lisesi birinci
olurken, Sungurlu Anadolu Lisesi ikinci, Toki
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
üçüncü ve Þehit Akif Kapaklý Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.
Final karþýlaþmasýndan sonra
düzenlenen ödül törenine Ýlçe Milli
Eðitim Müdürü Ýhsan Sepetci, Sungurlu Gençlik ve Spor Ýlçe Müdürü
Mehmet Aktaþ, Ýlçe Milli Eðitim Þu-

be Müdürü Yalçýn Akkaya, Beden
Eðitim Öðretmeni ve öðrenciler katýldý.
Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarý verilirken Ýlçe
Milli Eðitim Müdürü Ýhsan Sepetci,
Cumhuriyet Kupasý voleybol turnuvasýna katýlan tüm takýmlarý tebrik
etti.
(ÝHA)

