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Ýlk yarýyý 34 puan ile Play-Off hattýnýn bir sýra altýnda bitiren
Çorum FK 2'nci yarýnýn ilk maçýnda Diyarbekirspor'a konuk
olacak. Bugün saat 13'te baþlayacak maçta Manisa bölgesi
hakemlerinden Þevket Teker düdük çalacak. 8’DE

1,25 TL

Rehber öðretmenlere
'baðýmlýlýkla mücadele' eðitimi
Ýl Mili Eðitim Müdürlüðü tarafýndan rehber öðretmen ve
psikolojik danýþmanlara yönelik "Baðýmlýlýkla Mücadele"
eðitimi verildi. Program Ýl Milli
Eðitim Müdürlüðü Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirildi. 7’DE

Osmancýk'ta ekmek

BiR LiRAYA iNDi!
MHP'den teþkilatýndan
Baþkan Gelgör'e ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Osmancýk Ýlçe Baþkaný
Satýlmýþ Karatað ve Ýlçe Teþkilatý Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör'ü
makamýnda ziyaret etti. 2’DE

Çorum'un
Osmancýk ilçesinde
fýrýncýlar arasýndaki
rekabet vatandaþa
yarýyor. Son döviz
kurundaki artýþ
sonrasý hammadde
fiyatlarýnýn
yükselmesiyle
birlikte ekmek
fiyatlarý 2,25'e
kadar çýktý.
Ancak Osmancýk'ta
fýrýncýlar arasýnda
yaþanan rekabet
nedeniyle ekmek
fiyatlarý her geçen
gün daha da
düþüyor. 2’DE

AK Parti'de gündem
Bayat'ýn talepleri

Osmancýk OSB yönetimi toplandý
Osmancýk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantýsý, Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. 2’DE

Oðuzhan Kaya

MUHTARLARLA HiZMET
iSTiÞARESi YAPILDI
Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, ilçedeki mahalle muhtarlarýyla bir araya geldi. Osmancýk'taki mahalle muhtarlarý, Milliyetçi
Hareket Partisi Satýlmýþ Karatað ile birlikte Osmancýk Belediyesinin
yeni hizmet binasýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. 8’DE

OSMANCIK'TA E-SINAV MERKEZÝ
FAALÝYETE BAÞLADI
2’DE

TKDK'dan yeni tesise
yüzde 55 hibe desteði!
AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oðuzhan Kaya, Tarým ve
Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu'nun 11. Baþvuru çaðrý
ilanýna çýktýðýný belirterek, baþta mantarcýlýk, seracýlýk, arýcýlýk
ve yenilenebilir enerji olmak üzere çok sayýda üretime yönelik
yatýrým için yüzde 55 hibe verileceðini açýkladý. Milletvekili Kaya,
Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu'nun, çiftlik
faaliyetlerinin çeþitlendirilmesi ve iþ geliþtirme sektöründeki
yatýrýmlarý kapsayan 11. Baþvuru Çaðrý Ýlanýna, 14 Ocak 2022
tarihinde çýktýðýný bildirdi. 7’DE

METRELERCE SÜRÜKLENEN KAMYON
ÞARAMPOLE DEVRÝLDÝ 3’TE

ÝNTERNET DOLANDIRICILARINA
OPERASYON: 12 GÖZALTI! 3’TE

Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, AK Parti Ýl
Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý ile görüþtü. Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü beraberinde Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Ceylan ile birlikte
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý'yý
AK Parti Ýl Baþkanlýðýnda ziyaret etti. 7’DE

Sülük: Ýtfaiye Müdürlüðümüz
ile hep gurur duyduk

Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük, Ýtfaiye
Müdürlüðüne baðlý personellerle bir araya geldi.
Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük, belediyenin
Ýtfaiye Müdürlüðünü ziyaret etti. Ziyarette itfaiyecilerle görüþen Baþkan Sülük, baþarýlý çalýþmalarý nedeniyle personeli tebrik etti. 7’DE

ÝSKÝLÝP'TE ÖÐRENCÝLERE
SERVÝS JESTÝ
3’TE
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Osmancýk'ta ekmek

BiR LiRAYA iNDi!
MHP'den teþkilatýndan
Baþkan Gelgör'e ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) Osmancýk Ýlçe Baþkaný
Satýlmýþ Karatað ve Ýlçe Teþkilatý
Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör'ü makamýnda ziyaret etti.
Ziyarette Karatað ve beraberindekiler belediyenin yeni hizmet binasýnýn hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Yeni belediye hizmet binasýnýn ilçenin mimarisine uygun dokusuyla þehre
deðer kattýðýný belirten Karatað
"Belediyemizin yeni hizmet binasý partimizin üretken belediyecilik
vizyonuna yakýþýr bir hizmet bi-

nasý oldu. Ýlçemizin þehir estetiðine uygun mimarisiyle þehrimize
çok yakýþtý. Ýlçemize ve belediye
çalýþanlarýmýza hayýrlý olsun.
Þehrimize yapýlan güzel hizmetlerin artarak devam etmesini dilerim." ifadelerini kullandý.
Baþkan Gelgör de ziyaretten
duyduðu memnuniyeti dile getirerek Baþkan Karatað ve yönetimine teþekkür etti.
Ziyarette ayrýca belediyenin
çalýþmalarý ve yeni projeler hakkýnda da deðerlendirmede bulunuldu.
(Haber Merkezi)

Çorum'un Osmancýk ilçesinde fýrýncýlar
arasýndaki rekabet
vatandaþa yarýyor.
Son döviz kurundaki artýþ sonrasý
hammadde fiyatlarýnýn yükselmesiyle birlikte ekmek fiyatlarý
2,25'e kadar çýktý. Ancak Osmancýk'ta fýrýncýlar arasýnda yaþanan rekabet nedeniyle ekmek fiyatlarý her
geçen gün daha da
düþüyor. Hafta içinde
1,25'ten satýlan ekmek, ilçedeki bir fýrýnda Cumartesi ve Pazar günleri bir liraya
satýlýyor. Ýlçede yaþanan rekabet vatandaþa yarýyor. (Mehmet
Halim Coþkun)

Osmancýk'ta E-Sýnav
Merkezi faaliyete baþladý

Siyasi partilerden Gelgör'e ziyaret
Saadet Partisi Osmancýk Ýlçe Teþkilatý ve Yeniden Refah Partisi Ýlçe Teþkilatý, Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Osmancýk Belediyesinin yeni hizmet binasýna taþýnmasýnýn ardýndan Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör'e "hayýrlý olsun" ziyaretleri devam
ediyor. Saadet Partisi Osmancýk Ýlçe Baþkaný

Halil Ýbrahim Ýnoðlu ile Yeniden Refah Partisi Ýlçe Baþkaný Hamit Akman ve Saadet Partisi Ýlçe
Teþkilat Baþkaný Kadir Tarhan, Baþkan Gelgör'ü
ziyaret etti. Ziyarette Baþkan Gelgör ile görüþen
parti temsilcileri, hayýrlý olsun dileklerini iletti.
Ziyaretlerden dolayý duyduðu memnuniyeti
dile getiren Baþkan Gelgör, teþekkür etti.
(Haber Merkezi)

Osmancýk OSB yönetimi toplandý
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu
Toplantýsý gerçekleþtirildi. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantýsý, Osmancýk Kay-

makamý Ayhan Akpay baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Toplantýda gündem maddeleri görüþülerek
karara baðlandý. (Haber Merkezi)

Akpay'a nezaket ziyareti
Askerlik Þube Baþkalýðý görevinden ayrýlacak olan Askerlik Þube Baþkaný Per. As. Teð.
Burak Yahþi, Astsubay Ali Þener, Osmancýk
Kaymakamý Ayhan Akpay'ý ziyaret etti.
Askerlik süresinin sona ermesi nedeniyle
Osmancýk Askerlik Þube Baþkalýðý görevinden
ayrýlacak olan Askerlik Þube Baþkaný Per. As.

Teð. Burak Yahþi, beraberinde Astsubay Ali Þener ile birlikte Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Görev yaptýðý süre boyunca verdiði hizmetten ötürü Yahþi'ye teþekkür eden Kaymakam
Akpay, bundan sonraki yaþantýsýnda baþarýlar
diledi.
(Haber Merkezi)

Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan daha önce birçok ilde
uygulamaya konulan elektronik sýnav merkezi Osmancýk'ta
da kuruldu.
Elektronik sýnav merkezinin Milli Eðitim Müdürlüðü
bünyesinde açýlmasýyla birlikte özellikle motorlu taþýt sürücü kursiyerlerinin, ehliyet sýnavý için Çorum'a gitmesine gerek kalmadý. Osmancýk Tevfik
Þerif Okudan
Ýleri Kýz Anadolu Ýmam Hatip
Lisesinde kurulan elektronik sýnav merkezi
20+2: 22 kiþilik sürücü belgesi yazýlý sýnavlarý
elektronik ortamda yapýlacak.
Konuyla ilgili açýklamada bulunan AK Parti
Osmancýk Ýlçe Baþkaný Þerif Okudan; elektronik sýnav merkezinin Osmancýk'ýn yanýsý-

ra,Kargý, Dodurga, Laçin ve
Oðuzlar'a da hizmet vereceðini söyledi. Daha önce ehliyet sýnavlarý için Çorum Merkeze gitmek zorunda kalan
vatandaþlarýmýzýn ulaþým, zaman, bütçeden, tasarruf ve
daha kolay hizmet alabilmeleri için sadece Ýl merkezlerinde olan bir projeyi daha ilçemize kazandýrmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný kaydeden
Okudan, "E-sýnav merkezi ile
birlikte Kargý, Dodurga, Laçin ve Oðuzlar ilçesinde ikamet eden vatandaþlarýmýzda artýk sýnav için ilçemize gelecekler. Bu projeyi ilçemize kazandýrýlmasýnda büyük emeði olan Çorum Milletvekilimiz Oðuzhan Kaya'ya teþekkür
ediyoruz" ifadelerini kullandý.
(ÝHA)
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Ýnternet dolandýrýcýlarýna
operasyon: 12 gözaltý!

Metrelerce sürüklenen
kamyon þarampole devrildi
Çorum-Kýrýkkale karayolunda kontrolden
çýkan çýkan kamyon 35 metre sürüklenerek
þarampole devrildi. Kazadan sürücüsü burnu
bile kanamadan kurtuldu.
Kaza, Kýrýkkale-Çorum karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S. (50)
idaresindeki 52 K 1224 plakalý Ford marka

kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi neticesinde kontrolden çýkarak
yaklaþýk sürüklenmeye baþladý. Yaklaþýk 35
metre sürüklenen kamyon þarampole devrildi. Kazada sürücü S.S. yara almadan kurtuldu. Trafik ekipleri tarafýndan yolda tedbir alýndý. Kazaya iliþkin inceleme baþlatýldý. (ÝHA)

Ýnternet ve sosyal
medya siteleri üzerinden
onlarca insaný dolandýran þüphelilere yönelik
Çorum'un da aralarýnda
bulunduðu 10 ilde eþzamanlý operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamýnda 12 þüpheliden
7'si tutuklandý.
Isparta Ýl Emniyet
Müdürlüðüne baðlý Siber
Suçlarla Mücadele Þube
ekipleri, internet ve sosyal medya siteleri üzerinden
dolandýrýcýlýk
olaylarý gerçekleþmesi
üzerine harekete geçti.
Yürütülen soruþturma kapsamýnda 12 þüphelinin kimlik ve adresleri tespit edildi. Operasyon
için düðmeye basan Siber Suçlar Þube ekipleri
Isparta merkezli Ýzmir, Adana, Afyonkarahisar,
Ankara, Bolu, Çorum, Ýstanbul, Samsun ve Antalya illerinde eþzamanlý operasyon düzenledi.
Operasyonlar kapsamýnda M.D., Ö.F.S., O.Þ.,
E.D., B.Y., Z.G., A.D., Y.S., H.Y.P., G.A., ve A.D.,
nitelikli dolandýrýcýlýk suçundan gözaltýna alýndý.

Þüphelilere ait ev ve iþyerlerinde yapýlan aramalarda çok sayýda kredi kartý, dijital materyal ve
teknolojik cihaza el konuldu.
Emniyetteki iþlemlerinin ardýndan adliyeye
sevk edilen 12 þüpheliden M.D., Ö.F.S., O.Þ.,
E.D., B.Y., Z.G., ve A.D., çýkarýldýklarý mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.S.,
H.Y.P., G.A., ve A.D., ise adli kontrol þartýyla serbest býrakýldý.
(ÝHA)

Hasan Tuluk, ödülünü aldý
Ýskilip'te öðrencilere servis jesti
Ýskilip Belediye Baþkaný Ali
Sülük'ün talimatlarý doðrultusunda pandemi nedeniyle ara verilen
Okul Servisi Projesi tekrardan faaliyete geçti.
Ulaþtepe Mahallesi Göynük
ve Karatepe bölgesindeki öðrenci servislerinin bulunmadýðý yerleþim yerlerinde yaþayan ilkokul
öðrenciler için ücretsiz okul servisi hizmeti tekrardan baþladý.
Sosyal belediyecilik anlayýþýyla hizmet ettiklerini belirten Baþ-

kan Sülük, "Vatandaþlarýmýzýn
talepleri doðrultusunda zorlu kýþ
aylarýnda okul servisinin uðramadýðý, Ulaþtepe Mahallesi Göynük
ve Karatepe bölgelerindeki çocuklarýmýzý her sabah evlerinden
alýp okullarýna býrakýyoruz. Belediyeciliðin alýþýlagelmiþ hizmetlerden ibaret olmadýðýný, sosyal
devlet anlayýþýnýn gereði olarak,
insan odaklý hizmet verme anlayýþýmýz her alanda devam edecek" dedi.
(Haber Merkezi)

Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan Yaþayan Ýnsan
Hazinesi Ödülü'ne layýk görülen Uluslararasý Metal Sanatçýmýz Hasan Tuluk ödülünü Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan'ýn elinden aldý.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýlýmýyla
Beþtepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilen 'Yaþayan Ýnsan Hazineleri Geleceðe Aktarýlan Mirasýn Temsilcileri Ödül Töreni'nde ülkemizin önde gelen
isimlerine ödül takdimi gerçekleþtirildi. Yaþayan Ýnsan
Hazineleri Ödül Gecesinde tüm çalýþmalarýyla, kültür ve
sanatýmýzýn yaþatýlmasý ve gelecek kuþaklara aktarýlmasýnda adeta ömrünü bu uðurda vakfeden Uluslararasý
Metal Sanatçýmýz Hasan Tuluk, Metal El Ýþçiliði Ustalýðý
alanýnda ödülünü Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn elinden aldý. Törende kýsa bir konuþma yaparak
duygu ve düþüncelerini dile getiren Hasan Tuluk, "Þuanda bugüne kadar almýþ olduðum ödüllerin en güzelini
alýyor ve bundan mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaþkanýöma olan ve onun bu ülkemize yapmýþ olduðu deðerli
katkýlar nedeniyle kendisine þükran borçluyum. Kendisinin yanýnda olmaktan ve çocuklarýmla birlikte burada
bulunmaktan büyük bahtiyarlýk duyuyorum" dedi. Sahneye Tuluk'la beraber çýkan torunu ise Cumhurbaþkaný'na 'Anne' temalý resmini hediye etti. (Haber Merkezi)

Kayýkçý: Varsa yolsuzluk
SSK ve Bað-Kur aylýklarýna yeni düzenleme hesabýný baþkana sorarýz
SSK ve Bað-Kur kapsamýndaki aylýk ödemelerinde yeni bir
düzenlemeye gidildi. Sosyal Sigorta Ýþlemleri Yönetmeliði'nde
yapýlan deðiþikliðe göre aylýk
ödemeleri resmi tatil ya da hafta
sonuna denk gelse bile zamanýnda ödenecek.
SSK ve Bað-Kur kapsamýndaki aylýk ödemeleri cumartesi
gününe rastlamasý halinde cuma
günü, pazar gününe rastlamasý
halinde ise pazartesi günü ödeniyordu. Resmi tatil olan 23 Nisan
ve 19 Mayýs günlerine rastlayan
ödemeler de yine bir sonraki gün

ya da bir önceki gün ödenmekteydi. Bu sorunun ortadan kaldýrýlmasý için SSK ve Bað-Kur kapsamýndaki aylýk ödemelerinde
yeni bir düzenlemeye gidildi.
Sosyal Sigorta Ýþlemleri Yönetmeliðinin 69. maddesinde yapýlan deðiþiklik ile 1 Ocak 2022
tarihinden itibaren hafta sonu ya
da resmi tatil günlerine rastlayan
aylýk ödemelerinin ayný gün
ödenmesi olanaðý getirildi. Böylece sigortalý ve hak sahiplerinin
ödeme günü konusunda yaþadýklarý maðduriyet giderildi.
(Haber Merkezi)

Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanlýðýna adaylýðýný açýklayan
Recep Kayýkçý, Pazar günü yapýlacak
Genel Kurul öncesi Kamyoncular Garajý'nda þoför ve nakliyeci esnafýyla bir
araya geldi. Toplantýda þoför esnafýna
seslenen Kayýkçý, odanýn geçmiþ yýllar
içerisinde borç bataðýna sürüklendiðini,
dikkate alýnmayan, yerinde sayan ve
gün geçtikçe geriye giderek itibarýnýn
iyice düþtüðünü savundu.

"ESNAF KOMUTAN,
BEN ASKERÝM"
Katýlýmcýlara teþekkür ederek konuþmasýna baþlayan ve esnafýn komutan kendisinin daima esnafa asker olduðunu ifade eden Kayýkçý konuþmasýnda, "1952 yýlýndan beri Kamyon Garajý'ný Þoförler Odasý çalýþtýrýyor. Bu gün
garajýn giriþinde Þoförler Odasý'nýn
ambleminin yerinde 'Mehmet Kýlýç' iþletmesi yazýyor. Mehmet Kýlýç'la bizim bir
sýkýntýmýz yok.
Ben 30 'uncu baþkanýyým buranýn.
Benden önce 29 baþkan var, bu kadar
sýkýntýlara raðmen garajý kaybetmemiþiz. Garajý rahmetli Hasan abiden, Toyota ile devralmýþýz, Citroen C5 ile devretmiþiz. Pro ile devralmýþýz, bugün

Axor ile devretmiþiz. Bir arpa boyu oda
ilerledi ise çýksýn söylesinler arkadaþlar
ben bugün baþkanlýktan çekilirim. Bir
arpa boyu 8 senedir borç gýrtlaða kadar.
Gece 3'te arayýnca ben kamyoncunun
telefonuna bakýyordum. Pikapçý kaza
yapýyor arýza yapýyor, bizim ufak aracýmýz yok. Isuzu nerde kardeþim. Ben
Isuzu almýþtým. Sat onu daha iyisini al"
diye konuþtu.

"35 MÝLYON LÝRAYLA TESLÝM
ETTÝK, ÞÝMDÝ ÝSE 1 LÝRA YOK"
"8 senede 100'er milyon konulsa cemiyetin 800 milyon lira parasý olurdu"
diyen Kayýkçý, "Cemiyetin kasasýnda bir
lirasý yok. Ben giderken cemiyeti borçlu
býrakmýþým. 2013'ten önce borç varsa
sizlerin huzurunda söz veriyorum, sigortanýn orada 4 katlý bina var. Erkek
sözü satacaðým ödeyeceðim. Yalan düzenle koltukta oturulmaz arkadaþlar.
Geçmiþte benimde hatalarým olmuþ
olabilir. Doðrudur cahildim. Ama bugün
56 yaþýndayým. Bugün hizmet aþkýyla
sizlerin peþinde koþacaðým. Ne diyorsanýz onu yapacaðým.
Þoför esnafýnýn "2,5 milyon borç var
o ne olacak?" sorusu üzerine, "Taahhüt
ediyorum 2023'ün sonuna 2,5 milyon

borcu bitireceðim" diyen Kayýkçý, yine
bir esnafýn "Bu borcun hesabýný soracak mýsýnýz?" sorusuna ise, "Allah izin
verirse böyle bir yolsuzluk varsa onu
baþkan bilir soracaðýz baþkana. Bu kadar kamyoncunun vebali var" dedi.
"KAMYONCUNUN ÝÞÝ VE
AÞININ PEÞÝNDEYÝM"
"Mazot 14 lira olmuþ ne kooperatif
baþkaný, nede oda baþkaný çýkýp bir
açýklama yapmadý" diyen Kayýkçý, "Diyorum ki mazot 14 lira olmuþ ne Hasan
Eker, nede mevcut baþkan çýkýp bir tepki göstermedi. Benim zamanýmda Cahit
vardý milletvekili dedim ki mazotu gemiciye bu paraya veriyorsunuz kamyoncuya
neden vermiyorsunuz? Dava açtý bana
Kanyoncu þirketi hala 10 bin lira o günün
parasýyla mahkemeliðiz þu anda. Vay bizim þirketi öne çýkarttýn diye. '800 liraya
gemiye mazot veriyorsunuz da bize vermiyorsunuz' dedim. Yapacaðým þeyleri
þimdiden söylüyorum. Kamyoncu peþimde olursa kesinlikle birliði kuracaðým. Baðýra baðýra söylüyorum beni vursalar birlik ve beraberliði kuracaðým. Ben bu saatten sonra kamyoncunun iþi ve aþýnýn
peþindeyim. Koltuk peþinde deðilim" ifadelerini kullandý.
(Haber Merkezi)
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Çorum’da haftaya bakýþ

Abdulkadir SÖYLEMEZ

Gazetemizde geçtiðimiz hafta boyunca yer
alan ve Çorum’un gündemini belirleyen
haberlerimizi sizler için derledik...
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Aþý olanlarda 'omicron'
akciðere inmiyor
Son günlerde 'omicron' varyantlý vakalar ciddi derecede artýþ gösterirken Göðüs Hastalýklarý
Uzm. Prof. Dr. Þevket Özkaya, "Omicron gerçekten çok hafif seyrediyor. Þunu gönül rahatlýðý
ile söyleyebiliriz ki aþýsýzlarda hala akciðer tutulumu varken, aþý olanlarda omicron akciðerlere
inmiyor" dedi. Türkiye'de omicron varyantý yayýlmaya devam ediyor. Farklý þehirlerden uzmanlar
omicron varyantý ile uyarýlar yaparken Samsun'da görev yapan ve þu ana kadar yaklaþýk 15
bin korona hastasýný tedavi eden Göðüs Hastalýklarý Uzm. Prof. Dr. Þevket Özkaya da önemli
açýklamalarda bulundu.
"VAKA SAYILARINDA
ÝNANILMAZ BÝR ARTIÞ VAR"
Toplumda özellikle yeni mutasyon omicronun
hýzla arttýðýný ifade eden Prof. Dr. Özkaya,
"Omicronun etkisiyle vaka sayýlarýnda belirgin
bir artýþ var. Önümüzdeki günlerde havalarýn soðumasý ve kapalý alanlarda vakit geçirmesiyle
beraber vakalarýn daha da artacaðýný biliyoruz.
Þu ana kadar gözlemlediðimiz hastalardan þunu
söyleyebiliriz ki aþý olanlarda omicron akciðere
inmiyor. Bizim gördüðümüz en kötü tablo korona
virüsün akciðer tutulumu ile beraber ciddi akciðer hasarý, yoðun bakýma yatýþ ve ölümlerdi.
Omicron gerçekten çok hafif seyrediyor. Þunu
gönül rahatlýðý ile söyleyebiliriz ki aþýsýzlarda hala akciðer tutulumu varken aþý olanlardan omic-

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

06:25
07:54
12:55
15:23
17:45
19:09

TARiHTE BUGÜN
1914- Altay Spor Kulübü kuruldu.
1928- Cemal Reþit Rey'in "12 Anadolu Türküsü" adlý ses ve piyano için yapýtý ilk kez seslendirildi.
1928- Doktor Þefik Hüsnü Deðmer ve arkadaþlarýnýn Türkiye Komünist Partisi davasý
baþladý.
1952- Gazeteci ve yazar Ercüment Ekrem
Talu'ya Fransýz "Légion d'honneur" niþaný verildi. Yazar bu ödüle Türk-Fransýz kültür iliþkilerine katkýlarýndan dolayý layýk görüldü.
1956- Uluslararasý Basýn Enstitüsü Türkiye'de basýna baský yapýldýðýný açýkladý.
1960- Ýþçi Sigortalýlarý Kurumu Ýstanbul Hastanesi Cumhurbaþkaný Celal Bayar tarafýndan
hizmete açýldý.
1961- ABD Türkiye'ye 43 milyon Dolar yardýmda bulundu.
1983- Türk Hava Yollarý'nýn "Afyon" uçaðý
Ankara'da düþtü: 47 kiþi öldü.
1985- Halkçý Parti (HP) milletvekili Bahriye
Üçok, zina yapan erkeklerin de cezalandýrýlmasýný öngören yasa önerisi vermiþti. TBMM
yasa önerisini reddetti.
1986- New York'ta toplanan Uluslararasý
PEN Kongresi, Türk hükümetini yazarlarla ilgili tutumunu gözden geçirmeye çaðýrdý.
1992- Halkýn Emek Partisi (HEP) kökenli
Hatip Dicle ve Leyla Zana, Sosyal Demokrat
Halkçý Parti'den (SHP) istifa etti.
1996-"Avrasya feribotu" silahlý eylemciler tarafýndan 177 yolcu ve 55 mürettebatýyla Trabzon limanýnda rehin alýndý ve Ýstanbul'a doðru
kaçýrýldý. Eylemciler Çeçenistan sorununa dikkat çekmek istediklerini söylediler.
1998- Refah Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'nce kapatýlmasýyla Necmettin Erbakan siyasi yasaklý duruma düþtü.
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Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
7 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
40 TL
Kongre Ýlanlarý
200 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
700 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
350 TL
Tam sayfa reklam
1.250 TL
Yarým sayfa reklam
700 TL
Çeyrek sayfa reklam
400 TL

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

Pandemi
döneminde uyku
sorunlarý arttý
ron akciðerlere inmiyor. Ciddi anlamda aþýlamanýn devam etmesi ve hastalarýmýzýn özellikle
aþýlarýnýn tamamlamalarýný istiyoruz. Üzerinden
3, 4, 5 ay geçmiþ kiþilerinin aþýsýz olduðunu kabul etmek gerekiyor. Virüs deðiþiyor, virüsle beraber toplum dinamikleri de deðiþiyor. O yüzden
düzenli aþýlarýmýzý yapmamýz gerekiyor" diye
konuþtu.
"KAPANMADAKÝ HASTA
SAYILARIMIZA ULAÞTIK"
Kafalarda oluþan "Yeniden yasak gelecek
mi?" sorusuna cevap veren Özkaya, "Kapanmadaki, yasaklardaki hasta sayýlarýmýza ulaþmamýza raðmen kapanma ve yasak beklemiyoruz.
Çünkü hastanelerimizde aðýr hasta sayýmýz az.
Hasta sayýmýzýn artýþýna göre yoðun bakýmlarýmýzda artýþ yok çünkü aþý gerçekten etkisini
göstermeye baþladý. Sürü baðýþýklýðý dediðimiz
klinik tablonun toplumda yeni gözlemlenmeye
baþladýðýný saptadýk. Þunu gönül rahatlýðý ile size söylüyoruz. Aþý omicron mutasyonun akciðer

tutulumunu önlüyor" þeklinde konuþtu.
"AÞISIZ HASTALARIN
AKCÝÐER TUTULUMLARI"
Korona aþýsý olmayan ve ciddi tutulumlarla
hastanede tedavisi yapýlan kiþilerin akciðerlerini
inceleyen Özkaya, "Size aþýsýz 2 tane hasta
göstermek istiyoruz. Ýlki 46 yaþýnda genç hastamýz. Ýþ yükü nedeniyle aþýya vakit bulamadýðý
için aþýsýz ve akciðer tutulumu ile geldi. Belirgin
nefes darlýðý vardý. Tedavisini yaparak gönderdik. 50'li yaþlarda olan ve yurt dýþýna çok sýk seyahat ettiði için aþý yaptýrmakta vakit bulamayan
bir hastamýz. Belirgin akciðer tutulumu ile geldi.
Aþý olmadýðý için ciddi akciðer tutulumu ve solunum yetmezliði ile yatýrdýk. Tedavi ederek evine
gönderdik. Artýk mevsimsel grip ile Covid birbirine karýþtý. Özellikle omicron varyantýnýn toplumda artmasý ile beraber grip gibi semptomlarla geliyor ve grip gibi geçiyor. Bunu sadece ve sadece aþý olanlarda görüyoruz" ifadelerini kullandý.
(Haber Merkezi)

UZMANI UYARDI, ViRÜS
KALP KRiZiNi TETiKLiYOR
Kardiyoloji Uzmaný Doktor Ýsmail Erdoðu, covid19 virüsünün kalp krizini tetiklediðini açýkladý.
Tüm dünyayý kasýp kavuran Covid-19 virüsünün insanlar üzerinde birçok etkisi bulunuyor. Medicana Sivas Hastanesi Kardiyoloji Uzmaný Doktor Ýsmail Erdoðu, Covid19 virüsünü geçirmiþ olan hastalarýn kalp kasýnda iltihaplanma görüldüðünü belirterek, “2019 yýlýndan beri bir
endemik salgýn yaþýyoruz. Tüm dünya üzerinde
etkisi olan bir salgýn, hala
daha geçmiþ deðil. Aþýlarýmýzý olduk ama ne yazýk ki
hastalýktan kurtulamýyoruz.
Hastalýk özellikle akciðerler olmak üzere vücudun bütün organlarý
etkiliyor. Dünyadaki en yaygýn hastalýklarýn
kalp hastalýklarý olduðunu düþünüyoruz. Buna
baðlý olarak bu virüsün özellikle kalp hastalýklarýnda etkili hale geldiði görülüyor. Virüsü geçiren
hastalarýmýzda özellikle virüse baðlý olarak kalpte
kalp kasýnda iltihaplar gözleniyor. Aynýca kalp krizini tetiklediðini görüyoruz. Virüsün direk kalp kasýna etkisi çok yaygýn deðil. Sýklýk olarak binde 1
ile 3 civarýnda görülüyor” dedi.
"VÝRÜS HASTANELERE
GÝTME SIKLIÐINI AZALTTI"
Doktor Erdoðu, insanlarýn virüsten çekindikleri
için hastanelere gitmeye korktuðunu belirterek,
“Ýnsanlar evlerinde kaldý, kontrollerini yaptýrmadý.
Kilo aldýlar, egzersiz yapmadýlar. Teþhislerinde, þikayetlerinde gecikmeler söz konusu. Böylece kalp
hastalýðýnýn þiddeti ve sýklýðý artmaya baþladý. Covid-19'dan önce hastaneye geliþ sýklýklarý daha
fazlaydý, daha erken geliyorlardý. Ýnsanlar aþýlý olmalarýna raðmen ne yazýk ki virüsten korkuyorlar,
hastalýklarýný geciktiriyorlar.” dedi.

AÞI TARTIÞMALARI YERSÝZ
Erdoðu, aþý tartýþmalarýný yersiz bulduðunu
belirtip, “Aþýnýn artýk bence tartýþýlacak bir tarafý
kalmadý. Aþý koruyucu, hastalýðý aðýr geçirmeye
engel oluyor, hastaneye yatýþlarý
azaltýyor, insanlar artýk bunu
grip gibi geçiriyorlar. Bu
yüzden artýk aþý konusunda tereddüt kalmamasý lazým. Aþýnýn yapýlmasý
gerekiyor.
Dolayýsýyla önce aþýnýn olmasý lazým,
sonra yine kontrollerde doktora gitmek gerekiyor. Özellikle kalple ilgili þikayetlerde. Kalp hastalarýnýn, göðüs aðrýlarý olduðunda, nefes darlýðý olduðunda, çarpýntýlar
hissettiklerinde, baygýnlýk yaþadýklarýnda mutlaka
kalp hastalýklarý için ilgili hekimlere gitmelerinde
fayda var. Aþý olmuþ insanlar Covid-19'u daha rahat geçiriyorlar. Hatta birçoðu evinde hiç anlamadan geçiriyor. Ama aþý olmamýþ insanlarda ne yazýk ki hastaneye yatýþ oranlarý yüksek. Yani bu kiþilerde akciðer tutulumlarý, kalbin etkilenmesi,
böbreðin etkilenmesi gibi birtakým sýkýntýlar aþý olmamýþ insanlarda çok fazla” dedi.
KALP KRÝZÝ DAHA ÖLÜMCÜL
Doktor Erdoðu, kalp krizi nedeniyle ölüm oranlarýnýn Covid-19'a göre yüksek olduðunu söyleyerek, “Covid-19'a yakalanýp ölme sýklýðýyla kalp krizine yakalanýp ölme sýklýðý kalp krizinde çok daha
yüksek. Dolayýsýyla bizim gibi toplumlarda saðlýklý yaþamadýðýmýz için kalp hastasý olma ihtimalimiz daha yüksek diðer toplumlara göre. Ama bir
yandan da Covid-19'dan korkup hastaneye gitmeyince kalp kriziyle acillere gitmek zorunda kalýyoruz” ifadelerini kullandý.
(Haber Merkezi)

'Gýda takviyesi alýrken
onaylý olmasýna dikkat edin'
Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr.
Kübra Cenkçi, gýda takviyesi kullanýrken dikkat
edilecek hususlar hakkýnda açýklamalarda bulundu. Cenkçi, ‘‘Gýda takviyesi alýrken Avrupa
Patent Ofisi’nden onaylanmýþ, klinik laboratuvar
ortamýnda etkinliði kanýtlanmýþ olan onaylý gýda
takviyeleri tercih edilmeli’’ dedi.
Okullarýn açýlmasýyla birlikte korona virüs vakalarýndaki artýþ velilerin korkulu rüyasý haline
geldi. Özellikle çocuklu aileler çocuklarýnýn okul
gibi kalabalýk ortamlarda bulunduðunda ne gibi
tedbirler alacaðý konusunda kararsýz kalýyor.
Aþýlanmanýn yanýnda baðýþýklýk sistemini
güçlendirici besinler tüketmek de saðlýk açýsýndan önem taþýyor. Bu aþamada ailelere büyük
görev düþüyor. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Kübra Cenkçi, çocuklarýn baðýþýklýk siteminin güçlenmesine katkýda bulunabilecek
önerilerde bulundu.
Virüslerin vücuda giriþ bölgesinin aðýz ve burun olduðunu söyleyen Dr. Kübra Cenkçi, ‘‘Virüsün vücuda giriþ bölgesi aðýz ve burun bölgesi
dolayýsýyla biz de bu bulaþý aðýzda bitirebilecek
gýda takviyelerini öneriyoruz. Çocuklarýn pandeminin baþladýðý ilk günden beri vurgulanan kurallara tam olarak uymalarýný beklemek çok gerçekçi olmuyor. Bazý gýda takviyeleri çocuklarýn virüs-

ten korunmalarýna ve baðýþýklýk sistemlerini güçlendirmelerine katký saðlayabiliyor'' diye konuþtu.
Cenkçi, ‘‘Çocuklar için özel geliþtirilmiþ nar
kabuðu özütü içeren ve Avrupa Patent Ofisi'nin
onayladýðý formüller var ve virüse karþý çok etkili olduðu yapýlan klinik ve laboratuvar çalýþmalarýnda görüldü. Aðýzda bir lizozim salgýsý var. Bu
salgý artýrýldýðýnda vücudumuza giren virüsün
daha kolay yok edilmesi mümkün oluyor. Özellikle nar kabuðu özütü, zencefil ve zerdeçal içeren
gýda takviyelerini çocuklarýn virüslere karþý korunabilmeleri için öneriyoruz'' ifadelerini kullandý.
Gýda takviyeleri kullanýrken dikkat edilecek
hususlar hakkýnda da bilgi veren Cenkçi, ‘‘Özellikle kullanýlan takviyelerin doðal içerikli olmasý
çok önemli. Gýda takviyesi alýrken Avrupa Patent
Ofisi'nden onaylanmýþ, klinik laboratuvar ortamýnda etkinliði kanýtlanmýþ olanlar tercih edilmeli. Bu takviyeleri çocuklarýn ve eriþkinlerin kalabalýk ortama girmeden yaklaþýk 1 saat kadar önce almalarý virüsün akciðerlere inmesini büyük
ölçüde engelliyor. Çocuklarda özellikle 4-5 yaþýndan itibaren bu bahsettiðimiz içerikteki gýda
takviyeleri kullanabilir. Çocuklar için aþýlarda yaþ
sýnýrý var, bu sebeple gýda takviyelerinden destek almamýz virüsten korunmalarýna katký saðlayacaktýr'' sözlerini ifade etti.
(Haber Merkezi)

Uyku saatlerinin esnek hale gelmesi, fiziksel hareketin azalmasý ve ekran karþýsýnda geçirilen sürenin uzamasý pandemi
dönemine has bir uykusuzluk sorununa yol
açmasýna neden olduðu ortaya çýktý. Nöroloji Uzmaný Prof. Dr. Hakan Kaynak, koronasomnia olarak adlandýrdýðý bu durum nedeniyle yaþanan uyku sorunlarýnýn toplumun yüzde 70’inde ortaya çýktýðýný söyledi.
Pandemi döneminde uzun süre evde
kalmak, güneþ ýþýðýndan yararlanamamak,
fiziksel aktivitenin azalmasý ve bilgisayar,
telefon ve tablet ýþýðýna maruz kalmak, uyku sorunlarýnýn da artmasýna yol açtýðý öðrenildi. Acýbadem Bodrum Hastanesi Nöroloji Uzmaný Prof. Dr. Hakan Kaynak, Covid19 salgýný döneminde uyku kalitesinin bozulduðundan þikayet edenlerin oranýnýn
yüzde 70'ler düzeyinde olduðunu belirterek
“Pandemi döneminde istediðimiz saatte yatýp kalkma saatlerindeki esneklik ve günlük
ritmin bozulmasý uyku kalitesini olumsuz etkiliyor. Koronasomnia olarak adlandýrabileceðimiz bu durum özellikle geç yatýp geç
kalkanlarý etkiliyor. Derin uykunun azalmasý
da yað ve þeker metabolizmasýnýn bozulmasýna, vücutta yaðlanmaya neden oluyor”
dedi. Prof. Dr. Kaynak, saðlýklý bir uyku yapýlmasý gerekenleri anlattý.
BEYAZ IÞIK,
MELATONÝNÝ ENGELLÝYOR
Vücudumuzun 24 saatlik günlük ritme
güneþ ýþýðý ile uyum saðladýðýna dikkat çeken Prof. Dr. Kaynak, “Güneþ ýþýðý sabahlarý uyanmamýzý ve güne adapte olmamýzý
saðlar. Akþam havanýn kararmasý ile birlikte
uygu için gereken melatonin hormonunu
salgýlanmaya baþlar. Melatonin hormonu,
uyku saatinin geldiðini beyindeki uyku merkezine bildirir. Beyaz ýþýk ise bu hormonun
salgýlanmasýný engellediði için uyku saati
sinyalinin oluþmasýný da önler” diye konuþtu. Günlük rutinler içinde önemli bir yere sahip olan uyku süresinin pandemi döneminde ortadan kalkan iþ ve sosyal zorunluluklar
nedeniyle çok deðiþtiðini kaydeden Prof.
Dr. Kaynak, “Gece geç yatýp geç kalmak
alýþkanlýðý çok görülüyor. Henüz tam olarak
normal hayata dönülmediði için bu durum
rahatsýzlýk vermese de mesainin ve sosyal
zorunluluklarýn baþlamasý ile birlikte geç yatýp kalmaya alýþtýrdýðýmýz bedenimiz yeni
duruma uyum saðlamakta zorlanabilir” uyarýsýnda bulundu.
UYANIKLIK SÜRESÝ ÝKÝ KAT
FAZLA ALGILANIYOR
Sabah geç kalmanýn ruh halini de olumsuz etkilediðini ifade eden Prof. Dr. Kaynak,
gün içinde yatakta geçirilen sürenin de arttýðýný belirterek bu durumun yol açtýðý sonuçlar hakkýnda þunlarý söyledi: “Pandemi
öncesi uyku için zamanýmýzýn yetmediðinden yakýnanlar fazlaydý. Covid-19 döneminde ise yatakta geçirilen süre arttý. Gün içerisinde de yatar pozisyonda daha fazla zaman geçirilir oldu. Ancak kiþinin uyku süresi genetik olarak belirlenmiþtir ve her birimiz
için farklýdýr, deðiþtirilemez. Bu da kendi isteðimizle uyku süremizi uzatamayýz anlamýna gelir. Bir baþka önemli nokta da yataktaki uyku ve uykusuzluk süresini çok farklý
olarak algýlamamýz. Örneðin, 9 saat yatakta kalýp 7 saat uyuyan kiþi, 2 saatlik uyanýklýk süresini 4 saat olarak, uykudaki 7 saati
de 3-4 saat olarak algýlar. Bu durumda insanlar, geçmiþle ayný süre uyumasýna karþýn uyku sürelerinin daha az olduðunu hisseder ve uykusuzluk yakýnmalarý artar.”
KALÝTELÝ UYKU KRÝTERLERÝ
Yattýktan 5-10 dakika sonra uykuya dalmanýn, gece boyunca rahat uymanýn, sabah dinlenmiþ kalkmanýn ve günlük aktiviteleri rahat sürdürmenin kaliteli uyku göstergesi olduðunu anlatan Prof. Dr. Kaynak,
sözlerine þöyle devam etti:
“Bazý uyku hastalýklarý uyku süresince
ortaya çýkar ve hastanýn sabah yorgun
uyanmak dýþýnda hiçbir þikayet yoktur. Örneðin huzursuz bacaðý olan hastalarýn birçoðu uyurken uykuda periyodik bacak hareketleri nedeniyle gece içinde mikro uyanýklýklar yaþar ve sabahleyin yorgun kalkýp
gün içinde yorgun ve uykulu olurlar. Bu nedenle herhangi bir uyku þikayetiniz olmasa
bile sabahlarý yorgun kalkmanýn ve gün
içinde yorgun olmanýn uyku hastalýðýnýn belirtisi olduðunu fark edip bir uzmana baþvurmak önemli.”
Uykunun baðýþýklýk sisteminin güçlendirmede önemli bir etkisi olduðunu ve uzun
süreli uykusuzluk dönemlerinin kiþiyi hastalýklara daha açýk hale getirdiðini vurgulayan
Prof. Dr. Kaynak, “Korona döneminde de
yeterli ve kaliteli uyku alýnmamasý, koronaya yakalanma riskini de dolaylý olarak artýrabilir” dedi.
(Haber Merkezi)
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TKDK'dan yeni tesise
yüzde 55 hibe desteði!
AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oðuzhan
Kaya, Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme
Kurumu'nun 11. Baþvuru çaðrý ilanýna çýktýðýný belirterek, baþta mantarcýlýk, seracýlýk, arýcýlýk ve yenilenebilir enerji olmak üzere çok
sayýda üretime yönelik yatýrým için yüzde 55
hibe verileceðini açýkladý.
Milletvekili Kaya, Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu'nun, çiftlik faaliyetlerinin çeþitlendirilmesi ve iþ geliþtirme sektöründeki yatýrýmlarý kapsayan 11. Baþvuru
Çaðrý Ýlanýna, 14 Ocak 2022 tarihinde çýktýðýný bildirdi. Bu çaðrý ilanýyla týbbi ve aromatik
bitki üretimi için makine-ekipman alýmý ve týbbi ve aromatik bitki iþleme tesisleri, mantarcýlýk, seracýlýk, arýcýlýk, katma deðerli ürünler, el
sanatlarý, kýrsal turizm, makine parklarý, su

ürünleri yetiþtiriciliði ve yenilenebilir enerji yatýrýmlarý içeren projelerin destekleneceðini
kaydeden Milletvekili Oðuzhan Kaya, verilecek desteðin yüzde 55'nin hibe olacaðýný vurguladý. Kaya, bu çaðrýda yapýlan deðiþiklikle;
katma deðerli ürünler listesine pirinç iþleme
ve paketleme tesisi ve çeltik kurutma tesisi de
eklenerek hem yapým iþleri hem de makineekipman alýmlarý destek kapsamýna alýndýðýný
ifade etti.
Sadece makine-ekipman alýmý içeren projelerin baþvurularýn 19 Ocak 2022 tarihinde
baþlayacaðýný ve 11 Þubat 2022 tarihinde sona ereceðini söyleyen Milletvekili Kaya, yapým
iþi içeren projelerin baþvurularýnýn 14 Þubat
2022 de baþlayacaðýný ve 18 Mart 2022 tarihinde biteceðini hatýrlattý.
(Haber Merkezi)

AK Parti'de gündem
Bayat'ýn talepleri
Oðuzhan Kaya

Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, AK Parti Ýl Baþkaný Av.
Yusuf Ahlatcý ile görüþtü.
Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü beraberinde Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Ceylan ile birlikte AK Parti Çorum Ýl

Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý'yý AK
Parti Ýl Baþkanlýðýnda ziyaret etti.
Ziyarette ilçeye yapýlan yatýrýmlar
hakkýnda istiþarelerde bulunuldu.
Baþkan Ahlatcý, nazik ziyaretleri
için Baþkan Ünlü ve Ceylan'a teþekkür etti.
(Haber Merkezi)

AKAR, MECLÝSTE
KAYA ÝLE GÖRÜÞTÜ

Rehber öðretmenlere
'baðýmlýlýkla mücadele' eðitimi
Ýl Mili Eðitim Müdürlüðü tarafýndan rehber öðretmen ve psikolojik
danýþmanlara yönelik "Baðýmlýlýkla
Mücadele" eðitimi verildi.
Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilen eðitime Yeþilay Çorum Þubesi Baþkaný
Dr. Ýsmail Türker Ejder, Hitit Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Öð-

AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Erhan
Akar, AK Parti Çorum
Milletvekili Oðuzhan
Kaya'yý ziyaret etti.
AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Erhan
Akar, Türkiye Büyük
Millet
Meclisi'nde
(TBMM) AK Parti Çorum Milletvekili ve
Adalet
Komisyonu
Üyesi Av. Oðuzhan
Kaya ile görüþtü. Erhan Akar, Oðuzhan
Kaya ile Teþkilat çalýþmalarý ve sandýk
kurullarý hakkýnda istiþarede bulunduklarýný
ifade etti.
(Haber Merkezi)

retim Üyesi Doç. Dr. Selen Özakar,
YEDAM Sosyal Çalýþmacýsý Aliye
Nur katýldý.
Eðitimlerde katýlýmcýlar baðýmlýlýkla mücadele kapsamýnda yapýlmasý gereken uygulamalarla ilgili
rehber öðretmen ve psikolojik danýþmanlara bilgiler verdi. (Çaðrý
UZUN)

Ýsmail Türker Ejder

Ýskilip Belediyesinden
çorba ikramý
Ýskilip Belediye Baþkaný Ali
Sülük'ün talimatýyla pandemi nedeniyle ara verilen sýcak çorba
ikramý uygulamasýna tekrar baþlandý. Ýskilip Belediyesi, Ulu Cami cemaatine belediye yaþlýlar
lokalinde tekrardan sunulmaya
baþladý. Ýskilip Belediye Baþkaný

Ali Sülük, "Sabah Namazý için
camiye gelen vatandaþlarýmýza
yönelik baþlatmýþ olduðumuz sýcak çorba ikramýmýzý devam ettiriyoruz. Halka hizmet hakka hizmet düsturuyla hizmet götürmeye devam edeceðiz" ifadelerini
kullandý.
(Haber Merkezi)

Ýhtiyaç sahibi öðrencilere
kýrtasiye yardýmý
Milli Savunma
Bakan Yardýmcýsý
Muhsin Dere'nin
destekleri ve hayýrsever iþ adamlarýnýn katkýlarý ile
Sungurlu Ýlçe Milli
Eðitim
Müdürlüðü'ne 500 adet kýrtasiye seti ve okul
çantasý gönderildi.
Ýlçe Milli Eðitim
Müdürlüðü'ne gönderilen okul çantasý
ve kýrtasiye malzemelerinden oluþan
setlerin okul idarecileri vasýtasý ile ihtiyaç sahibi öðrencilere daðýtýldýðýný
kaydeden Sungurlu
Milli Eðitim Müdürü
Ýhsan
Sepetci,
"Emeði geçen baþta Bakan Yardýmcýmýz Muhsin Dere
ve hayýrsever iþ
adamlarýmýza teþekkürlerimizi sunarýz" ifadelerini
kullandý.
(ÝHA)

Sülük: Ýtfaiye Müdürlüðümüz
ile hep gurur duyduk
Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük, Ýtfaiye Müdürlüðüne baðlý personellerle bir araya geldi.
Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük, belediyenin Ýtfaiye Müdürlüðünü ziyaret etti. Ziyarette itfaiyecilerle görüþen Baþkan Sülük, baþarýlý çalýþmalarý nedeniyle personeli tebrik etti.
Sülük, "Ýtfaiye teþkilatýmýzý yerinde ziyaret
ederek; 2021 yýlý içerisinde gerçekleþtirdikleri

çalýþmalar hakkýnda bilgi aldýk. Ýtfaiye teþkilatýmýzýn göstermiþ olduðu fedakar çalýþmalardan
dolayý hep gurur duyduk. Çalýþmalarý, gayretleri
ve olaylara zamanýnda müdahale etmelerinin dýþýnda, vakalara insani yardým vazifesi sayarak
anýnda müdahalede bulunduklarý için bütün itfaiyeci kardeþlerimi tebrik ediyorum" dedi.
(Mehmet Halim Coþkun)

BUGÜN
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Diyarbekirspor’a konuk oluyoruz
2'nci ligde bir aylýk
ara bitiyor, Çorum
FK 2'nci yarýnýn ilk
maçýna çýkýyor. Ýlk
yarýnýn son haftasýnda Afjet Afyonspor'a
yenilerek devre
arasýna giren
Kýrmýzý-Siyahlýlar bu
süreçte ciddi sorunlar ile boðuþtu. Yönetim ve hoca deðiþikliðinin yarattýðý
belirsizlik ortamýnda
2'nci yarýya hazýrlanan Fatih Özcan'ýn
takýmý pazar günü
ligin ilk yarýsýnda
kendi sahasýnda 1-1
kaldýðý Diyarbekirspor ile üç puan
mücadelesi verecek.
Ýlk yarýyý 34 puan ile Play-Off
hattýnýn bir sýra altýnda bitiren Çorum FK 2'nci yarýnýn ilk maçýnda Diyarbekirspor'a konuk olacak. 16
Ocak Pazar günü saat 13'te baþlayacak maçta Manisa bölgesi hakemlerinden Þevket Teker düdük
çalacak.
Ýlk yarýyý aldýðý dokuz galibiyet,

ÇORUM FK’YE
BAÞARILAR
DÝLER...
TFF
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HAFTANIN SONUÇLARI
yedi beraberlik ve üç maðlubiyet ile
34 puan ile 6'ncý sýrada tamamlayan Çorum FK devre arasýný verimsiz geçirdi. Önce yönetimin görevi
býrakma kararý, ardýndan bazý
oyuncularýn takýmdan ayrýlmasý ve
teknik direktörü deðiþikliði gölgesinde 2'nci yarý hazýrlýklarýný Antalya'da tamamlayan Kýrmýzý-Siyahlý-

lar'da yeni teknik direktör Ergün
Penbe takýmýnýn baþýnda üç antrenmana çýkabildi.
Çorum FK ilk yarýnýn ilk maçýnda sahasýnda rakibi aðýrladýðý maçta Mehmet Gürkan'ýn golü ile 1-0
önde götürdüðü maçýn 75'nci dakikada Okan Dernek'in golüne engel
olamayýp bir puana razý olmuþtu.

Antalya kampýný bitirerek doðrudan Diyarbakýr'a geçen Çorum FK,
yeni teknik direktörü Ergün Penbe
ile ilk maçýna çýkacak.
Kýrmýzý-Siyahlýlarda devre arasýnda yeni transfer yapýlmazken Mikail, Salih Zafer ve Seçkin takýmdan ayrýlan isimler oldu.
(Abdulkadir Söylemez)

ETÝMESGUT BELEDÝYE-1461 TRABZON FK
TURGUTLUSPOR-SÝVAS BELEDÝYE

: 2-0
: 0-2

HAFTANIN MAÇLARI
16.01.2022 PAZAR
DÝYARBEKÝRSPOR-ÇORUM FK
ERGENE VELÝMEÞE-SARIYER
ÝNEGÖLSPOR-ANKARASPOR
AFJET AFYONSPOR-BODRUMSPOR
SERÝK BELEDÝYE-KAHRAMANMARAÞ
SAKARYASPOR-BAYBURT ÖZEL ÝD.
NÝÐDE ANADOLU FK-SOMASPOR
ADIYAMAN FK-SÝLAHTAROÐLU VAN

MUHTARLARLA HiZMET
iSTiÞARESi YAPILDI
Osmancýk Belediye
Baþkaný Ahmet Gelgör,
ilçedeki mahalle muhtarlarýyla bir araya geldi.
Osmancýk'taki mahalle muhtarlarý, Milliyetçi
Hareket Partisi Satýlmýþ
Karatað ile birlikte Osmancýk Belediyesinin yeni hizmet binasýna hayýrlý
olsun ziyaretinde bulundu.
SORUN VE
TALEPLER ÝLETÝLDÝ
Ziyarette
Belediye
Baþkaný Ahmet Gelgör
ile görüþen muhtarlar,
mahallelerinin sorun ve
taleplerini iletme imkaný
buldu.
Ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getiren
Baþkan Gelgör, "Yeni
hizmet binamýzda Mahalle Muhtarlarýmýz ile bir
araya geldik. MHP Ýlçe
Baþkanýmýz Satýlmýþ Karatað ile birlikte muhtarlarýmýzla istiþarede bulunduk. Nazik ziyaretlerinden dolayý muhtarlarýmýza teþekkür ediyor, çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum" dedi. (Mehmet
Halim Coþkun)

Gelgör'den 10 Ocak jesti
Osmancýk Belediye Baþkaný
Ahmet Gelgör, 10 Ocak Çalýþan
Gazeteciler Günü'nü kutladý.
Osmancýk Belediye Baþkaný
Ahmet Gelgör, 10 Ocak Çalýþan
Gazeteciler Günü nedeniyle Kesin
Karar Gazetesi Osmancýk Þubesi'ne çiçek gönderdi.
Kesin Karar Gazetesi Osmancýk
Temsilcisi Ýrfan Ermiþ, "Osmancýk
Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör 10
Ocak Çalýþan Gazeteciler Günümüzü kutladý. Her zaman yanýmýzda olduðunu bildiðimiz baþkanýmýza bizlere göstermiþ olduðu ilgiden
dolayý Kesin Karar Gazetesi Osmancýk Temsilcisi olarak teþekkür
ediyorum" dedi. (Haber Merkezi)

Belediyenin raketlerine

MiLLi DAVET
Çorum Belediyesi GSK Masa Tenisi Takýmý'ndan 5 sporcu milli takýmlara davet edildi.
11-20 Ocak 2022 tarihleri
arasýnda Bursa Büyükþehir
Belediyesi Masa tenisi Spor
Salonunda Masa Tenisi Milli
Takýmý kampý baþladý.

Çorum Belediyesi GSK
masa tenisi takýmýndan Yýldýz
Milli takýma Arda Kekillioðlu,
Muhammed Fatih Candan ve
Görkem Öcal ile Yýldýz Bayanlarda Ezel Arslan, Genç Milli
takýma da Uðurcan Dursun
davet aldý.
(Haber Merkezi)

Þampiyon öðrenciler
ödüllendirildi
Kick Boks Çorum Ýl finallerinde dereceye giren öðrenciler, Ýlçe
Milli Eðitim Müdürü Ýhsan Sepetci'yi makamýnda ziyaret ettiler.
Geçen hafta Çorum'da yapýlan Kick Boks Ýl finalinde, Sungurlu Mehmetçik Ortaokulu öðrencilerinden Esma Nur Kocabaþ 47
kg. Yýldýz Kýzlar kategorisinde il
birincisi olarak altýn madalya, Sude Keçelioðlu ise 57 kg. Yýldýz
Kýzlar kategorisinde ikinci olarak
gümüþ madalya alarak, 10-13
Mart 2022 tarihleri arasýnda Ço-

rum'da yapýlacak Türkiye Þampiyonasýna Çorum adýna katýlma
hakkýný kazanmýþlardý.
Mehmetçik Ortaokulu Müdürü
Ayhan Keyvanoðlu ve beden eðitimi öðretmeni Gülüstan Koþulan
ile öðrencileri misafir eden Ýlçe
Milli Eðitim Müdürü Ýhsan Sepetci, "Bu baþarýda katkýsý olan Beden Eðitimi Öðretmeni Gülüstan
Koþulan, öðrencilerimiz Esma
Nur Kocabaþ ve Sude Keçelioðlu'nu tebrik ediyor, çalýþmalarýnda
baþarýlar diliyorum" dedi. (ÝHA)

