‘Bizler, insanlarýn
dertlerine çare olmak
için buradayýz'

AÞGIN: VATANDAÞIMIZIN

HOÞ SOHBETLERiYLE

GÜNÜMÜZ GÜZELLEÞiYOR

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan,
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesini
ziyaret ederek Baþhekimliðine yeniden atanan Doç. Dr. Sinan
Zehir'i tebrik etti. Ceylan, ziyaretin ardýndan hastane yetkilileriyle
birlikte hasta ve hasta yakýnlarýný da ziyaret etti. 4’TE

Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
beraberinde Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat ile birlikte
Gazi Caddesi, Eðridere Çarþýsý, Milönü Caddesi, Kulaksýz Sokak
ve Þeyh Eyip Sokak'ta hem vatandaþlarla hem de esnafla
görüþerek sorun ve talepleri dinledi. 8’DE

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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1,25 TL

SAÐLIK BAKANI DR. FAHRETTÝN KOCA, HAFTALIK VAKA SAYILARINI AÇIKLADI.

OMiCRON ETKiSi!
Ekim ayýnýn baþýnda kentte pik noktasýna
ulaþan vaka sayýsý Kasým ayýnýn sonuna
kadar yüzde 42 azaldý. Geçtiðimiz hafta
yüzde 8 düþen vaka sayýsý, bu hafta yüzde
26 oranýnda arttý.
Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabý üzerinden 1-7 Ocak arasýnda, 100 bin kiþi içinde bir haftalýk toplam yeni Covid-19 vakasýný açýkladý. Bakan Koca'nýn açýklamasýna göre,Ekim ayý sonu itibariyle düþüþe geçen vaka sayýsýnda düþüþ
trendi Kasým ve Aralýk ayýnda da devam etti. Ocak
ayý vaka sayýsý Omicron varyantýnýn da etkisiyle
yükseliþe geçti. Çorum'da yüz bindeki vaka sayýsý,
geçtiðimiz haftaya oranla yüzde 26 arttý. 5’TE

Fahrettin Koca

Veterinerin vurulduðu
olayda yeni geliþme!

YEPAÞ uyardý

Çorum-Cemilbey yolu üzerinde bulunan çiftliðe, ticari taksi ile gelen bir
þahýs, çiftlikteki veteriner A.R.Þ''yi tabancayla vurarak geldiði taksi ile
kaçmýþtý. Veteriner hekimi yaralayan S.Y.'nin olaydan iki gün sonra
teslim olduðu öðrenildi. 3’TE

Elektrik faturalarý yeni tarifeden hesaplanacak!
Erdoðan Çelebi

Apartmanýn
çatýsýndan düþen
yaþlý adam
kurtarýlamadý

AFAD, gönüllü arýyor
AFAD Ýl Müdürlüðünden yapýlan açýklamada, yaþanabilecek afet ve acil
durumlarda görev alabilecek gönüllüler yetiþtirmek amacýyla eðitimler
düzenlendiði ifade edildi. AFAD gönüllüsü yetiþtirmek amacýyla Þubat
ayý içinde destek AFAD gönüllü eðitimleri yapýlacaðý açýklandý. 8’DE

Bahçelievler Mahallesinde
meydana gelen olayda 66
yaþýndaki Erdoðan Çelebi,
sabah saatlerinde oturduðu 5 katlý binanýn çatýsýndan düþerek aðýr yaralandý. Olay yerinde yapýlan
ilk müdahalenin ardýndan
Hitit Üniversitesi Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'ne
kaldýrýlan Çelebi yapýlan
tüm müdahalelere raðmen
yaþamýný yitirdi. 3’TE

YEPAÞ'tan yapýlan açýklamaya göre kademeli tarifeye tabi olan tüketimlerin günlük
ortalama 5 kWh kadar olan kýsmý düþük tüketimli kademeden, 5 kWh aþan kýsmý
ise yüksek tüketimli kademeden hesaplanacak. Ortalama tüketim deðerleri fatura
üzerinden veya yepas.com online iþlemlerden öðrenilebilecek. 5’TE

Aþýlama oraný artýyor
Çorum'da aþýlama oraný son
açýklanan verilere göre yüzde 0,71
arttý. Böylece Çorum, TR-83 bölgesinde en çok aþý yapýlan 2., Karadeniz bölgesinde de 6. il oldu.

Yakup Özdað

Þahiner Genel Merkez'de
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, sosyal medya hesabýndan yaptýðý açýklamada ÝYÝ Parti Genel
Baþkaný Meral Akþener
ve Genel Baþkan Yardýmcýsý Metin Ergün ile
belediye baþkanlarýnýn
katýldýðý istiþare toplantýsý gerçekleþtirdiklerini
ifade etti.
4’TE

BAYAT BELEDÝYESÝNDE TOPLU
ÝÞ SÖZLEÞMESÝ SEVÝNCÝ 2’DE

Çorumlu
polis memuru
hayatýný kaybetti

Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca tarafýndan sosyal medya hesabý üzerinden yayýnlanan verilere
göre Çorum, aþýlamada yüzde 84,1'e ulaþarak
yine mavi kategoride yer aldý. Çorum'un içerisinde bulunduðu TR-83 bölgesinde en yüksek aþýlama oraný bulunan 2. il oldu. Bölgede yüzde
86,9 aþýlama oranýyla Amasya birinci oldu. 3’TE

Sakarya Emniyet Müdürlüðüne baðlý Geyve Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Asayiþ
Þube Büro Amirliðinde görev yapan 33 yaþýndaki polis memuru, Çorumlu hemþehrimiz Yakup Özdað,
dün gece saatlerinde geçirdiði kalp rahatsýzlýðý sebebi
ile hayatýný kaybetti. 8’DE

ÞUBEYE YENÝ MÜDÜR
ATANDI
2’DE

HASTA TOPLUMDAN,
GÜÇLÜ MÝLLETE!
Recep KILIÇ
- YAZISI 2’DE

SAADET PARTÝLÝLER
EÐÝTÝM SEMÝNERÝNDE

4’TE

'BÝR BAÐIÞINIZ ÝLE ÜÇ AÝLEYE
UMUT OLABÝLÝRSÝNÝZ' 8’DE

2

18 OCAK 2022 SALI

HASTA TOPLUMDAN,
GÜÇLÜ MÝLLETE!

En büyük
çevrimiçi deneme
sýnavý yapýldý
Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý tarafýndan BÝLGÝOCAKTA eðitim portalý üzerinden
gerçekleþtirilen Türkiye Geneli Ödüllü Çevrimiçi
8. Sýnýflar LGS deneme sýnavý gerçekleþti.
Ülkü Ocaklarý Eðitim ve
Kültür Vakfý'nýn
çevrimiçi eðitim
platformu olan
bilgiocakta.com
internet adresi
üzerinden 15
Ocak Cumartesi günü saat
19.00'da gerçekleþtirilen
LGS Deneme
Sýnavý'na 11 bin 337 öðrenci katýldý. Sýnavda
Yalova, Ýstanbul ve Siirt'ten katýlan öðrenciler
dereceye girdi.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabýndan
açýklama yapan Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür
Vakfý Genel Baþkaný Ahmet Yiðit Yýldýrým, "Ýlk
3'e giren gençlerimiz baþta olmak üzere katýlým
saðlayan tüm öðrencilerimizi tebrik ediyorum"
ifadelerini kullandý.
SINAVA KATILIM YÜKSEK OLDU
Ülkü Ocaklarý'nýn Türkiye Geneli Ödüllü
Çevrimiçi 8. Sýnýflar LGS deneme sýnavýna 5
bin 794 erkek, 5 bin 543 kýz öðrenci katýldý. Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgesinden yoðun
katýlýmýn gözlendiði sýnavda herhangi bir teknik
aksaklýðýn yaþanmadýðý bildirildi. Ödüllü sýnavda dereceye giren öðrencilerden birinciye
Odak2023, Ocaktabul ve kitap seti, ikinciye
Odak 2023 ve kitap seti, üçüncüye ise kitap seti armaðan edilecek.
(Haber Merkezi)

Kesin Karar'ýn Sayýn okuyucularýna selam
ve hürmetle baþlamak istiyorum.
Ülkemizde bir kaç yýl öncesine kadar, birinci öncelikli sorun terör, ikinci öncelikli sorunun
ekonomi olduðu hepimizin malumudur.
Bugün terör artýk birinci sorun deðildir.
Birinci öncelikli sorun artýk ekonomidir. Fakat Türk düþmaný emperyalist güçler, teröre
yeni mevziler kazandýrmýþtýr.
Tarihte olduðu gibi günü geldiðinde terörü
aða babalarýyla birlikte bu topraklara gömmek
kararlýlýðýmýz tamdýr. Emperyal güçlere karþý
kazanacaðýmýz zaferler muhakkaktýr.
Terör birinci tehlike iken yerini ekonomik
savaþa býrakmýþtýr. Artýk Türkiye'nin birinci öncelikli sorunu ekonomidir.
Ekonominin düzelmesi, zenginliðin artmasý, gelir daðýlýmýnýn adil olmasý, müreffeh bir
düzenin oluþmasý toplumun, halkýn baþaracaðý ve kavuþacaðý bir sonuç deðildir.
Toplum, halk olarak kaldýðý müddetçe bu
sorunlarýn üstesinden gelip baþarý saðlamasý
mümkün deðildir.
Toplum veya halk dediðimiz insan yýðýnlarý
Milli duruþ sergileyemez. Milli duruþu olmayan
insanlar, ülke menfaatlerinden önce kendi
menfaatlerini düþünürler. Bu yanlýþ çýkar hesabý yapanlara hasta toplum diyoruz.
Milli hedefi ve amacý olmayan, midesinden
baþka derdi olmayan insanlarýn oluþturduðu
toplumlara hasta toplum diyoruz.

Hasta toplumlar kriz, kaos, anarþi ve sömürülmekten kurtulamazlar.
Çünkü dünyayý gizli ve açýk idare edenler
böyle halk ve toplum isterler.
Güçlü ve þahsiyetli millet olma yolunda
ilerleyenlere, o yýkýcý güç odaðý, fýrsat vermemek için elinden gelen gizli ve aþikar bütün
yaptýrýmlarý yaparak engel olduðunu görüyoruz.
Güçlü ekonomi, zengin ülke, gelir daðýlýmýnda adalet ve müreffeh insanlar ancak güçlü milletin iktidarýnda bulabiliriz.
Bunun için önce millet olmamýz gerekir.
Millet gaye ve hedef birliðinde buluþarak
ayný hedef yolunda ilerleyenlerdir.
Türk Milleti olarak, tarihi misyonumuzun
gereði olarak, önce millet olacaðýz.
Millileþme devam ederken de güç toplayýp,
güçlü millet olmak için ne gerekiyorsa onlarý
temin etmeliyiz.
Güçlü milletin, güçlü ekonomisi olmak zorundadýr.
Bu güçlü ekonomi kendi kendine yeten bir
ekonominin yanýnda güçlü savaþ tekniði ve
donanýmýný da þart koþar.
Güçlü savaþ tekniði ve donanýmý, düþmana caydýrýcýlýk getireceðinden önemlidir.
Dýþ sermaye sömürü için gelir, ekonominin
kaymaðýný alýr gider.
Ýktidarlar sýcak para giriþine muhtaç olduklarý için bu tavizi verirler.

Recep KILIÇ
Dýþ sermaye teknoloji transferi ve üretim
için geliyorsa faydalýdýr. Aksi halde borsaya,
faize, dövize geldiði zaman yýkým ve talan için
geldiðini görmeliyiz.
Madenler yabancýya satýlmamalý, satýlmýþ
olan madenleri bir an önce almak için yollar
aranmalýdýr. Tarým, tohum, ilaç gibi stratejik
alanlarda yabancý olmamalýdýr. Millet iktidarý
bütün bunlarý yapabilir çünkü millet iktidarýnýn
arkasýndaki Milli þuurla duran insanlar iktidarý
güçlü kýlar.
Anlatmaya çalýþtýðýmýz millet iktidarý güncel olarak konuþulan, cumhur ittifaký veya millet ittifaký ile alakasý yoktur. Cumhur ve Millet
kavramlarýnýn günlük politikaya alet edildiðini
görüyoruz. Vurgulamayý çalýþtýðýmýz bu kavramlar tamamen bunlar dýþýndadýr.
Milleti adýna yaþayanlar milletini dünyaya
öncü ve örnek yapmak için hedefe kitleneler
zirve kiþilerdir.
Mili zirve oluþup organize olduðu takdirde
hükümetlerimiz daha güçlü olacaktýr. Üniversitelerimiz her zamankinden fazla bilim üretecektir. Ýþ insanlarýmýz ve sanayicimiz bu milli
þahsiyetle baþarýdan baþarýya koþacaktýr. Basýnýmýz ve medyamýz oyna gelmeyip yeni
oyun kurucu rol üstlenecektir. Bütün bunlar
için hasta toplumu uyarmalýyýz, Güçlü Millet
bireylerinin yapýcý rol üstlenmesi zamaný geldi
ve geçiyor.
Neþeli anlar hepimizin olsun…

Þubeye yeni
müdür atandý

Tarým ve Orman Ýl Müdürlüðü, Kýrsal Kalkýnma ve Örgütlenme Þube Müdürlüðü görevine
Ömer Günalp atandý.

ÖMER GÜNALP KÝMDÝR?
1978 yýlýnda Çorum'da dünyaya gelen Ömer
Günalp ilk ve orta öðrenimini Çorum'daLiseyi
Amasya Gökhöyük, Ziraat Meslek Lisesinde,
Üniversiteyi Tokat Gaziosmanpaþa Üniversitesinde tamamladý. Memuriyete 1998 yýlýnda Artvin Tarým Ýl Müdürlüðünde baþladý. 2001 yýlýn-

Ömer Günalp

dan itibaren Çorum Ýl Tarým ve Orman Müdürlüðünde mühendis olarak tayin olan Günalp, 2004
yýlýndan itibaren TOÇ-BÝR SEN sendikasýnýn yönetiminde sürekli görev aldý ve 2010 yýlýnda da
1 yýl Þube Baþkanlýðý görevi yaptý. Çeþitli sürelerde Destekleme Þube Müdürü, Kýrsal Kalkýnma ve Örgütlenme Þube Müdürü, Bitkisel Üretim ve Bitki Saðlýðý Þube Müdürü olarak görev
yaptý. Son olarak 11.01.2022 tarihinden itibaren
Kýrsal Kalkýnma ve Örgütlenme Þube Müdürü
olarak atandý.
(Haber Merkezi)

Bayat Belediyesinde
Toplu Ýþ Sözleþmesi sevinci
Bayat Belediyesinde ve Hak-Ýþ Sendikasý arasýnda belediye iþçilerini kapsayan Toplu Ýþ Sözleþmesi imzalandý.
Konuyla ilgili bir
açýklama yapan Belediye Baþkaný Ekrem
Ünlü, "Toplu Ýþ Sözleþmemizin tüm çalýþma arkadaþlarýmýza
hayýrlý olmasýný diliyorum.
Bugüne
kadar
emeðin ve emekçinin
yanýnda olduk, olmaya da devam edeceðiz" dedi.
(Haber Merkezi)

Sungurlu'da baþkanlar,
mazbatalarýný aldý
Sungurlu'da güven tazeleyerek tekrar baþkanlýða seçilen
esnaf odasý baþkanlarý Hakký
Vargeloðlu, Mutlu Karslý ve Osman Aþutoðlu mazbatalarýný aldý.
Madeni Sanatkarlar Esnaf
Odasý Olaðan Genel Kurulu 1
Ocak Cumartesi günü gerçekleþtirildi. Olaðan Genel Kurul
seçimlerinde mevcut Baþkan
Hakký Vargeloðlu güven tazeleyerek tekrar baþkanlýða seçildi.
Terziler ve Berberler Esnaf
Odasý Olaðan Genel Kurulu 8
Ocak Cumartesi günü gerçekleþtirildi. Olaðan Genel Kurulu
seçimlerinde mevcut Baþkan
Mutlu Karslý güven tazeleyerek
tekrar baþkan seçildi.
Bakkallar ve Bayiiler Esnaf

Odasý Olaðan Genel Kurulu ise
9 Ocak Pazar günü yapýldý.
Genel Kurul seçimlerinde mevcut Baþkan Osman Aþutoðlu
güven tazeledi ve tekrar baþkanlýða seçildi.

Oda Baþkanlarý Hakký Vargeloðlu, Mutlu Karslý ve Osman Aþutoðlu, Seçim Kurulu
Baþkaný Hakim Esra Çiðdem
Görmüþ'ten mazbatalarýný aldý.
(Haber Merkezi)

3

18 OCAK 2022 SALI

Marketlerden
yeni oyun
Dövizde rekor üstüne rekor kýrýldýðý dönemde fiyatlarý artýran gýda tedarikçileri, dövizdeki ciddi düþüþe raðmen fiyatlarý aþaðý
çekmediði gibi bir de kirli bir oyuna imza attý. Çikolata, çerezde görülen gramaj oyunu
þimdi de bakliyatta baþladý. Kurdaki düþüþle fiyat indirimi beklenirken paketler küçüldü. Bakliyatlar yarým kiloluk ambalaja konuldu. Dövizde yaþanan ani yükseliþin ardýndan fiyatlarý artýran gýda tedarikçileri, dövizdeki düþüþle birlikte fiyatlarý aþaðý çekmediði gibi bir de Ali Cengiz oyununa imza attý.
Daha önce çikolata, bisküvi, çerez gibi
ürünlerde yapýlan gram azaltma hamlesi
þimdi de bakliyat ürünlerine sýçradý.
BAKLÝYAT ÜRÜNLERÝNÝN ETÝKETLERÝNE "FIRSAT ÜRÜNÜ" YAZILDI
Genellikle bir, iki, üç kilogramlýk olarak
paketlenen bakliyat ürünleri yarým kilogramlýk ambalajlara konulmaya baþlandý. Marketlerde, bakliyat ürünlerinin etiketlerine
'Fýrsat ürünü' yazýldý. Yarým kilogramlýk paketlerle, tüketicide, ürünün fiyatý aþaðý çekilmiþ algýsý oluþturuldu. Halbuki, indirimin tam
aksine ayný ürünün muadillerinin kilogramlýk
fiyatlarýna göre daha pahalý olmasý dikkatlerden kaçmadý. Örneðin zincir markette yarým kilogram paketle satýlan kýrmýzý mercimek 11.95 TL'den satýþa sunulurken ayný
mercimeðin bir kilogramý baþka markette
12.50 TL'den satýlýyor. Ayný þekilde yarým kilogramlýk nohut 11.95 TL'den satýlýrken baþka bir markette bu ürünün bir kilogramý
19.95 liradan satýþa sunuluyor.
"VATANDAÞLARIMIZ BU TÜR
OYUNLARA GELMESÝN"
Bunun bir pazarlama taktiði olduðunu
anlatan uzmanlar, "Ürünün gramýný azaltarak daha ucuzmuþ algýsý oluþturuyorlar. Bir
ürünün gramý azaldýkça paketleme maliyeti
eklendiði için fiyatý artar. Vatandaþlar muhakkak benzer ürünlerin fiyatlarýyla kýyaslasýn. Bu tür oyunlara gelmesin" dedi.
ESKÝ SEVÝYEYE YÜKSELTÝYORLAR
Kurda stabilizasyonun saðlanmasýna
raðmen gýda ürünlerinde dalgalý fiyat hareketi devam ediyor. Hatýrlanacaðý üzere
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn
20 Aralýk 2021'de duyurduðu kur korumalý
TL mevduat modeliyle birlikte 18.45'i gören
dolar kuru 10.33 TL'ye kadar gerilemiþti.
Dolarýn son iki haftadýr 13 TL bandýnda
seyretmesine raðmen temel gýda ürünlerinin fiyat hareketlerindeki dalgalanmalarýn
devam etmesi dikkat çekti. Hatta bazý ürünlerde dolar kurunun pik yaptýðý dönemdeki
fiyatlarýn da üzerine çýktýðý görüldü. Örneðin
kýrmýzý mercimeðin kilogram fiyatý kur müdahalesinin gerçekleþtirildiði 20 Aralýk'ta ortalama 22 TL iken müdahalenin ardýndan 19
liraya kadar gerilemiþti. Kurda saðlanan stabilizasyonla bu fiyatýn sabit gitmesi gerekirken kýrmýzý mercimeðin son bir haftadýr 23
liranýn üstüne çýktýðý görüldü. Benzer durum
pirinç ve ayçiçek yaðýnda da yaþanýyor. Online platformlarda satýlan Osmancýk pirincin
kilogram fiyatý kurlar yüksekken 17.50
TL'ydi, 24 Aralýk'tan itibaren 16 TL'ye gerilemiþti. Bu ürün þimdi 19.50 kuruþa yükseldi.
Yine 20 Aralýk'ta 182 TL'den satýlan 5 litrelik
teneke yaðýn 25 Aralýk'tan itibaren 172
TL'ye gerilediði ancak yýlbaþýndan sonra yine eski fiyatýna yükseldiði görüldü.
FÝYATA DEÐÝL GRAMA BAKIN
Tüketici Konfederasyonu Baþkaný Aydýn
Aðaoðlu, tedarikçilerin gýda ürünlerinde yaþanan fiyat artýþlarýný gramaj hilesiyle kamufle etmeye çalýþtýðýný söyledi. Aðaoðlu,
"Bunu daha önce çerezde de çikolata da
gördük. Bu ürünlerin fýrsatmýþ gibi sunulmasý ise aldatýcý eyleme girer. Vatandaþlar aldýklarý üründe fiyata deðil gramaja da bakmalý" dedi. Özellikle gýda fiyatlarýnda kurdaki ani yükseliþin ardýndan çýkan fiyatlarýn
kurdaki düþüþle birlikte hemen inmediðine
dikkat çeken Aðaoðlu, "Vatandaþýn verdiði
yüksek tepkinin ardýndan küçük de olsa fiyat indirdiler. Ancak bu çok kýsa süreli oldu.
Son dönemde biz de fiyatlarýn yeniden yükseltildiðini görüyoruz. Kur o rekor seviyeye
gelmemiþken bazý ürünlerin fiyatlarýný o dönemin dahi üzerine çýkaran marka, market
ya da tedarikçiler var. Temel gýda ürünlerinde daha sýký denetimler gerekiyor" diye konuþtu.
(Haber Merkezi)

Aþýlama
oraný artýyor
Çorum'da aþýlama oraný son açýklanan
verilere göre yüzde 0,71 arttý. Böylece
Çorum, TR-83 bölgesinde en çok aþý yapýlan 2.,
Karadeniz bölgesinde de 6. il oldu.

Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca, 81 ilin aþýlama oranlarýný açýkladý. Buna göre Çorum, aþýlamada yüzde 84,1'e ulaþarak yine mavi kategoride yer aldý.
Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca, 81 ilin aþý haritasýný sosyal medya hesabýndan
paylaþtý.
Geçtiðimiz hafta aþýlama yüzde 83,5
olan Çorum'da bu
oran bu hafta yüzde
84,1'e ulaþtý. Çorum,
bu oranla birlikte mavi
kategoride yer aldý.
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sosyal medya hesabýndan yaptýðý açýklamada Omicron varyantýnýn Türkiye'de yayýldýðýný hatýrlatan Bakan Koca, "Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayýlmaya baþlamasý hatýrlatma dozunun önemini çok artýrdý. Tedbirlere özenle uymak, hatýrlatma dozunu aksat-

madan yaptýrmak ve sosyal hayatý olmasý gerektiði gibi sürdürmek. Varyant yeni, yapmamýz
gerekenler ayný. Ciddiyetle" dedi.
Türkiye'de aþýlama oraný en
yüksek olan il Osmaniye
olurken, onu Ordu,
Amasya, Muðla, Kýrklareli, Çanakkale, Eskiþehir,
Balýkesir,
Zonguldak ve Manisa takip etti.
Aþýlama oraný en
az olan iller ise Þanlýurfa, Batman, Siirt,
Diyarbakýr, Bingöl, Muþ,
Mardin, Bitlis, Aðrý ve Elazýð oldu.
Türkiye'de 1. Doz aþý yapýlma
oraný yüzde 92,24 olurken, 2. doz aþý yapýlma
oraný ise yüzde 83,98 olarak gerçekleþti.
Bugüne kadar 57 milyon 253 bin 1. doz, 52
milyon 126 bin 2. doz, 23 milyon 374 bin de 3.
doz aþýlama yapýldý.

ÇORUM BÖLGESÝNDE ÝKÝNCÝ
Çorum'un içerisinde bulunduðu TR-83 bölgesinde en yüksek aþýlama oraný bulunan 2. il oldu. Birinci, yüzde 86,9 ile Amasya olurken, ikinci yüzde 84,1 ile Çorum, üçüncü yüzde 82,8 ile
Samsun, yüzde 82 oranla Tokat ise dördüncü sýrada yer aldý.
KARADENÝZ'DE ALTINCI
Çorum'un içerisinde bulunduðu Karadeniz
bölgesinde ise aþýlama oraný en yüksek il yüzde
86 ile Ordu oldu. Bu bölgede Çorum, yüzde 83,5
aþýlama oranýyla altýncý sýrada yer aldý.
Karadeniz bölgesindeki sýralama ise þöyle:
Ordu yüzde 87,9, Amasya yüzde 86,9, Zonguldak yüzde 85, Bartýn yüzde 84,7, Giresun
yüzde 84,6, Çorum yüzde 84,1, Artvin yüzde
83,6, Sinop yüzde 83,5, Samsun yüzde 82,8,
Kastamonu yüzde 82,3, Tokat yüzde 82, Trabzon yüzde 81,3, Bolu yüzde 80,6, Rize yüzde
79,6, Karabük yüzde 78,1, Düzce yüzde 77, Gümüþhane yüzde 73,4, Bayburt yüzde 70,3."
(Mehmet Halim Coþkun)

Apartmanýn çatýsýndan düþen yaþlý adam kurtarýlamadý
Çorum'da oturduðu apartmanýn çatýsýndan düþen vatandaþ, hayatýný kaybetti. Olay,
Bahçelievler
Mahallesinde
meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 66 yaþýndaki Erdoðan Çelebi, sabah
saatlerinde oturduðu 5 katlý binanýn çatýsýndan düþerek aðýr
yaralandý. Durumun ihbar edilmesi üzerine adrese çok sayýda polis ve saðlýk ekibi sevk
edildi. Aðýr yaralý olarak bulunan Çelebi, olay yerinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan
Hitit Üniversitesi Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Çelebi yapýlan tüm müdahalelere raðmen yaþamýný yitirdi.
SON MESAJI
KAFA KARIÞTI
Öte yandan sosyal medya
hesabýndan bir paylaþým yapan Erdoðan Çelebi, mesajýnda "Yavrularým, oðlum Erdem,
kýzým Ebru, torunlarým Çaðan,
Erdoðan, Beren, Berra, Ada,
Pamir, Ekrem; beni affedin. Si-

ze ne baba ne de dede oldum
beni affedin. Yapmaya çalýþtým
ama yapamadým. Beni affedin.
Gerektiði gibi olamadým. Ol-

mak için çok çalýþtým baþaramadým" ifadeleri yer verdi.
Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.
(Haber Merkezi)

Veterinerin vurulduðu olayda yeni geliþme!
Çorum'da tavuk çiftliðindeki evinde bir kiþinin
vurulmasýyla ilgili yeni bir geliþme yaþandý. Þüpheli þahýs, emniyete teslim oldu.
Olay, hafta sonu Çorum-Cemilbey yolu üzerinde bulunan çiftlikte meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, ticari taksi ile çiftliðe gelen bir þahýs, çiftlikteki veteriner A.R.Þ''yi tabancayla vurdu. A.R.Þ. yaralanýrken, þüpheli þahýs S.Y. ticari
taksi ile kaçarak kayýplara karýþtý.
Ýhbar üzerine olay yerine çok sayýda jandar-

(Fotoðraf ÝHA)

ma, polis ve saðlýk ekibi sevk edilmiþ, yaralanan
A.R.Þ., saðlýk ekiplerinin ilk müdahalesinin ardýndan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna
alýnmýþtý.
TESLÝM OLDU
Veteriner hekimi yaralayan S.Y.'nin olaydan
iki gün sonra teslim olduðu öðrenildi.
(Haber Merkezi)
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AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, hastaneyi ziyaret etti.

‘Bizler, insanlarýn dertlerine
çare olmak için buradayýz'

CHP’DEN ZiRAAT
MÜHENDiSLERiNE
KUTLAMA ZiYARETi
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz
ve beraberindeki parti yöneticileri, 10 Ocak Dünya Ziraat Mühendisleri Günü nedeniyle Ziraat
Mühendisleri Odasý Çorum Ýl
Temsilciliðini ziyaret etti.
ZMO Çorum Ýl Temsilciliðinde
geçtiðimiz günlerde yapýlan genel kurulla birlikte yeni yönetim
belirlenmiþ ve Ýl Temsilciliðine

Murat Koca seçilmiþti.
Ýl Temsilcisi Murat Koca ve
oda yöneticileriyle sohbet eden
Tahtasýz ve beraberindekiler,
Dünya Ziraat Mühendisleri Günü'nü kutlayarak yeni yönetimi
tebrik etti. Ziyarete; Ýl Baþkaný
Mehmet Tahtasýz ile birlikte Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz ve
Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal da katýldý. (Haber Merkezi)

Baþkan Þahiner
Genel Merkez'de
Sungurlu Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner, ÝYÝ Partili diðer belediye baþkanlarý ile birlikte Genel Merkezde istiþare toplantýsýna katýldý.
Abdulkadir Þahiner sosyal
medya hesabýndan yaptýðý açýklamada, "ÝYÝ Parti Belediye Baþkanlarýmýz ile birlikte Genel Merkezimizde, Genel Baþkanýmýz
Meral Akþener ve Genel Baþkan
Yardýmcýmýz Metin Ergün ile birlikte istiþare toplantýsý yapýp, çalýþmalarýmýz hakkýnda görüþ alýþ-

veriþinde bulunduk" dedi.
"AKÞENER'ÝN
SELAMI VAR"
Ýstiþare toplantýsýnda Genel
Baþkan Meral Akþener'in Sungurlululara çok çok selamý var diyen Baþkan Þahiner, "Yakýn ilgilerinden dolayý Sayýn Genel Baþkanýmýza ve Genel Merkez yetkililerimize teþekkür ediyorum. Genel Baþkanýmýzýn Sungurlulu
hemþehrilerimize selamý var" ifadelerini kullandý. (Haber Merkezi)

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet
Sami Ceylan, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi Baþhekimliðine yeniden atanan
Doç. Dr. Sinan Zehir'i tebrik
etti.
Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan, Çorum'a geldi. Ceylan, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ni ziyaret etti.
Hastanenin yeni atanan
baþhekimi Doç. Dr. Sinan
Zehir'e hayýrlý olsun dileklerini ileten Milletvekili Ceylan,
ardýndan da Baþhekim Zehir
ve Baþhekim Yardýmcýlarý
Dr. Arslan Erkan, Uzman Dr.
Ramiz Yazýcý, Dr. Öðretim
Üyesi Erdal Komut, Baþhemþire Þennur Þimþek, Destek
Kalite Müdürü Ýsmail Yalçýn
ve Ýdari Mali Ýþler Müdürü
Hasan Kasým ile bir toplantý
yaptý.
Hastanenin genel durumu hakkýnda bilgiler alan Milletvekili Ceylan, Baþhekim
Sinan Zehir ile birlikte yeni
göreve gelen yöneticilere de
hayýrlý olsun dileðinde bulundu.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Has-

tanesi'nin gerek fiziki yapýsý,
gerek verdiði saðlýk hizmeti
ve gerekse de hitap ettiði
bölge bakýmýndan çok önemli bir saðlýk tesisi olduðunu
belirten Ceylan, hastaneye
günlük 30 bine yakýn insanýn
geldiðini vurgulayarak, "Gelen insanlarýmýz ya hasta, ya
hasta yakýný. Yani hepsi saðlýk açýsýndan dertli insanlar.
Bizler bu insanlarýn dertlerine çare olmak için buradayýz. Ýnsanlarýmýzý her zaman
güleryüzle karþýlayýp, acýlarýný gidermek için moral vermeliyiz. O nedenle yeni göreve gelen baþhekimimiz baþta
olmak üzere tüm ekibine baþarýlar diliyorum" dedi.
Hastane Baþhekimi Doç.

Dr. Sinan Zehir ve onun önderliðinde hastane yönetiminin tecrübeli bir kadro olduðuna dikkat çeken Ceylan,
"Bu ekip tecrübeli bir ekip.
Tecrübesiyle Çorum'umuz
saðlýk sektöründe onkolojisiyle, hastanemiz bünyesindeki diðer baþarýlý çalýþmalarý ile bölgemizde saðlýkta
parlayan bir yýldýz olmaya
devam edecektir. Her zaman
olduðu gibi bundan sonrada
vatandaþlarýmýzýn ve Çorum'umuzun hizmet kalitesini
artýrmaya devam edeceðiz"
ifadelerini dile getirdi.
Ceylan, daha sonra da
hastanede tedavi gören hastalarý ziyaret etti. Hastalara
geçmiþ olsun dileðinde bulu-

nan Milletvekili Ceylan, hastalar hakkýnda hem doktorlarý, hem de yakýnlarýndan bilgiler aldý. Ceylan, kendisinden talepte bulunan bazý vatandaþlarýn da taleplerinin giderilmesi için ilgili kiþi ve kurumlarla görüþerek yardýmcý
olmalarýný istedi.
Kendilerini ziyaret eden
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'a teþekkür eden hasta ve
hasta yakýnlarý ise, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a baþta olmak üzere Milletvekili Ahmet Sami Ceylan
ve hastanede saðlayan saðlýk hizmetlerinin sunulmasýnda katkýsý bulunanlara teþekkür ederek, duacý olduklarýný
söyledi.
(Haber Merkezi)

Saadet Partililer eðitim seminerinde
Saadet Partisi Genel
Merkezi Eðitim Baþkanlýðý
tarafýndan yapýlan kamp eðitimlerine bu kez de Çorum,
Kayseri ve Muðla il teþkilatlarý konuk oldu.
Teþkilat içi eðitim seminerine, Çorum'dan Saadet Partisi Çorum Ýl Baþkaný Faruk
Cýdýk, Merkez Ýlçe Baþkaný
Fatih Yýldýran, Gençlik Kollarý Baþkaný Fatih Iþýk, diðer ilçe baþkanlarý ve yönetimleri
tam kadro katýldý.
Ankara Genel Merkezde
gerçekleþen Eðitim Semineri
sonrasý deðerlendirmede bulunan Saadet Partisi Çorum
Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, "Çok
zorlu, her anlamda sýkýntýlý
ve geleceðe yönelik umutsuzluklarýn doðmaða baþladýðý bir süreç içerisinde adým
adým seçime doðru gidiyoruz
her seçim önemlidir bu seçim
daha da önemlidir çünkü artýk ne esnafýmýz ne çiftçimiz
ne üreticimiz ekonomik buhranýn içine adým adým ilerlemektedir. Bankalardan aldýðý
kredileri nasýl öderim endiþesinde olan esnafýmýz, tarlasýna gübresini atamayan ve
mahsulünden ümit kesen
çiftçimiz, çocuðuna 10 TL
cep harçlýðý koyamayan velilerimiz elektrik , doðalgaz,
su, kira mutfak faturalar, faturalar, faturalar... Artýk halký-

mýz ne Cumhur Ýttifakýný nede Millet Ýttifakýný düþünmek
istemiyor. Milletimiz nefes almak bir an evvel eski huzurlu mutlu gerçek manada
Saadetli günlerini geri istiyor"
dedi.
Cýdýk, "Bu baðlamda
Saadet Partimiz bu günleri
önceden gördüðünden Genel Merkezimiz ''Geçim Ýttifa-

ký'' kampanyasý baþlatmýþ
halkýmýzýn sorunlarýna eðilerek kutuplaþtýrýlmýþ siyasetten bir an evvel dönülerek
halkýn dertlerine eðilerek çözüm önerileri ortaya koymuþtu. Saadet Partisi Genel Baþkanýmýz Temel Karamollaoðlu, AK Parti Genel Baþkaný
Tayyip beyle bu konularý 2
buçuk saati aþkýn istiþareler

gerçekleþtirmiþti. Biz toplumumuzun her kesimi ile ülkemiz adýna Ýslam Ülkeleri adýna ve hatta tüm insanlýðýn
saadeti ve kurtuluþu adýna
gerek siyasi olsun gerek kültürel olsun gerek ekonomik
olsun her kesimle görüþtük
yine görüþeceðiz. Çünkü biz
vatanýmýzý, devletimizi, milletimizi seviyoruz biz siyasetimizi kiþisel merkezli deðil
hak merkezli yapýyoruz. Ýþte
bu sebepten dolayý teþkilatlarýmýzýn dinamizmini artýrmak heyecanýmýzý yenilemek ilke ve prensipler doðrultusunda halkýmýza seçmenimize parti stratejilerimizi
sunmak üzere gerekli eðitimlerimizi alýyoruz, almaya devam edeceðiz" ifadelerini
kullandý.
(Haber Merkezi)

100 bin TL hibe destekli projede son baþvuru 28 Þubat
Tarým ve Orman Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanarak 81 ilde uygulamaya konulan 'Kýrsal Kalkýnmada
Uzman Eller Projesi'nin baþvurularý
baþladý.
Tarým ve ormancýlýk sektöründe
istihdama katký saðlanmak amacýyla
hazýrlanan proje kapsamýnda; tarým,
hayvancýlýk, gýda, ormancýlýk ve su
ürünleri bölümlerinden mezun olan
giriþimcilere hibe desteði saðlanacak.

SON BAÞVURU TARÝHÝ
28 ÞUBAT
Ýlgili bölümlerden mezun olan
adaylar; tarým, hayvancýlýk, ormancýlýk, ipek böcekçiliði, arýcýlýk, su ürünleri ve coðrafi iþaretli ürünlerin üretimi ve paketlenmesine yönelik projeleriyle 28 Þubat 2022 tarihine kadar
baþvuru yapabilecek. Ayrýca mezunlar tarafýndan hazýrlanacak ve gerekli koþullarý yerine getiren projelere
100 bin TL hibe desteði saðlanacak.

Yapýlan açýklamada, "Meslek
yüksekokullarý ile üniversitelerin tarým, hayvancýlýk, ormancýlýk, gýda ve
su ürünleri eðitimi veren bölümlerinden mezun olan giriþimci adaylarýnýn
istihdamýna katký saðlamak, tarým,
hayvancýlýk, ormancýlýk, gýda ve su
ürünleri sektörlerinde yatýrýmý teþvik
etmek, tarýmsal üretimde sürdürülebilirliðe katký saðlamak, konusunda
uzman kiþileri üretim sürecine dahil
etmek, eðitimli iþgücü ile tarým ve or-

mancýlýk alanýnda üretimde verim ve
kaliteyi artýrmak, kýrsal alanda örnek
bir model oluþturmak amacýyla Tarým
ve Orman Bakanlýðýmýzca 81 ilde uygulamaya konulan 'Kýrsal Kalkýnmada Uzman Eller Projesi' baþvurularýný 14 Ocak - 28 Þubat 2022 tarihleri
arasýnda alýyoruz. Ýnanýyorum ki bu
proje ile uzman eller, uzman olduklarý iþleri yaparak memleketimizin ekonomisine can katacaklardýr. Ýlgili bölümlerden mezun olan Eskiþehirli uz-

man kardeþlerimizi 100 bin TL'lik hibeden yararlanarak, kendi iþlerinin
patronu olmalarý için baþvuru yapmaya davet ediyorum. Koþullarý taþýyan, konusunda uzman herkese
'Diplomaný al gel' diyorum. Bu anlamlý projenin ilimiz ve ülkemiz tarýmýna büyük katký saðlayacaðýna
olan inancýmla, þimdiden projeden
faydalanacak uzman ellere hayýrlý olmasýný diliyorum" denildi.
(Haber Merkezi)
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Yüzde 125'e varan zam
sonrasý vatandaþ isyanda
Yeni yýlla birlikte doðal gaza yüzde 50'ye,
elektriðe ise yüzde 125'e varan zam geldi.
Ocak ayý faturalarýnýn yarýsý zamlý tarifeden yarýsý ise eski tarifeden kesildi. Aralýk ayý faturalarýna göre 3 kata varan artýþ yaþanýrken, vatandaþlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.
1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere doðal
gaz ve elektriðe zam geldi. Konutlarda kullanýlan doðal gazýn birim fiyatýnda yüzde 25, elektrik üretimi için kullanýlan doðal gazýn birim fiyatýnda yüzde 15, elektrik üretimi dýþýnda kullanýlan doðalgazýn birim fiyatýnda ise yüzde 50 artýþ oldu. Yeni yýlla birlikte elektrik faturalarýnda
kademeli tarife sistemine geçildi. Yeni sistemle
birlikte elektrik faturalarý iki tarifeye ayrýlýrken,
elektrik fiyatlarýna yüzde 50 ile yüzde 125 arasý zam yapýldý. 1 Ocak'tan itibaren mesken
aboneleri için aylýk 150 kilovatsaate kadar olan
tüketim miktarlarý için nihai fiyat kilovatsaat baþýna 1 lira 37 kuruþ, aylýk tüketimi 150 kilovatsaat üzeri olan mesken aboneleri için ise kilovatsaat baþýna 2 lira 6 kuruþ uygulanacak.
FATURALAR ÞUBAT AYINDA
DAHA DA KABARACAK
Zamlý tarifelerin ilk faturalarý da 10 Ocak itibarýyla kesilmeye baþlandý. Ancak zamlý tarifeler vatandaþý bir hayli zorlayacak gibi duruyor.
Üstelik ocak ayýnda kesilen faturalarýn tamamý
zamlý deðil. Sadece 10-15 günlük kýsýmlarý
zamlý. Bu da demek oluyor ki þubat ayýnda faturalar daha da kabaracak.
EPDK FATURALARI ÝNCELEMEYE ALDI
Bazý vatandaþlar aralýk ayýndaki kullanýmlarýnda zamlý tarifeden kesildiðini iddia ediyor.
Hatta bu iddia üzerine EPDK inceleme baþlattý. Faturalarý mercek altýna alan EPDK, "Her tüketici, kullandýðý ayýn tarifesine göre elektrik faturasý öder. Farklý ayýn tarifesini uygulayan þirket aðýr bedel ödemek durumunda kalýr. Süreci titizlikle takip edeceðiz" açýklamasýnda bulundu. EPDK'nýn ardýndan bir açýklama da
Elektrik Daðýtým Hizmetleri Derneði'nden (ELDER) geldi. ELDER'in açýklamasýnda, "Elektrik
faturalarýnda 2021 Aralýk ayýna ait tüketimlerin
eski tarifeye göre, 2022 Ocak ayýna ait tüketimlerin ise mevcut dönem tarifesiyle kademeli
olarak fiyatlandýrýldýðýný bildirdi." denildi.
ZAMLI FATURALAR VATANDAÞI KIZDIRDI
2022 yýlýnýn ilk zamlý faturalarý vatandaþlarý
da kýzdýrdý. Sosyal medyadan faturalarýný paylaþan vatandaþlar, adeta ateþ püskürdü. Kiminin faturasý 2 kat, kimini 3 kat artarken, kimi de
iki kiþi yaþamalarýna raðmen gelen bin liralýk
elektrik faturasýna isyan etti. Bazý vatandaþlar
yaptýðý paylaþýmlarla aralýk ayý tüketimlerinin
de zamlý kesildiðini öne sürdü.
(Abdulkadir Söylemez)

Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca, haftalýk vaka sayýlarýný açýkladý.

OMiCRON ETKiSi!

Ekim ayýnýn baþýnda
kentte pik noktasýna
ulaþan vaka sayýsý
Kasým ayýnýn sonuna kadar yüzde 42
azaldý. Aralýk ayýnda
da düþüþ trendi sürdü. Son iki ayda vaka sayýsý toplam
yüzde 72 azaldý. Ancak Ocak ayýnda,
Omicron varyantýnýn
etkisiyle vaka sayýsý
tekrar yükseliþe geçti. Geçtiðimiz hafta
yüzde 8 düþen vaka
sayýsý, bu hafta yüzde 26 oranýnda arttý.
Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya
hesabý üzerinden yaptýðý
paylaþýmda, "1-7 Ocak arasýnda, 100 bin kiþi içinde bir
haftalýk toplam yeni Covid19 vaka sayýsý il bazýnda
neydi? Yaþadýðýnýz, gidip
geldiðiniz ildeki durumu
haftalýk Ýnsidans haritamýzdan öðrenebilirsiniz" dedi.

301,63'e, 18-24 Eylül tarihlerinde 325,08'e 19 Eylül-1
Ekim tarihleri arasýnda
351,05'e yükseldi. 2-8 Ekim
tarihlerinde Çorum, yüz bindeki vaka sayýsý 436,31 ile
en çok vaka artýþý yaþanan
beþinci il olmuþtu. 9-15

Ekim tarihlerinde de artýþ
devam etmiþ, salgýn zirve
noktasýna ulaþarak yüz bindeki vaka sayýsý 496,11 olmuþtu. Böylece 4 Eylül tarihinden 22 Ekim tarihine kadar vaka sayýsýnýn yüzde
100 arttýðý hesaplanmýþtý.

YAYILIM HIZI
YAVAÞLADI
Eylül ayý baþlangýcýyla
birlikte Çorum'da vaka sayýlarý hýzla artmaya baþladý.
Ekim ayý sonu itibariyle düþüþe geçen vaka sayýsýnda
düþüþ trendi Kasým ve Aralýk ayýnda da devam etti.
EYLÜL'DEN EKÝM'E
SAYI YÜZDE 100 ARTTI
Eylül ayýnýn baþýnda yüz
binde 217,68 olan vaka sayýsý, 11-17 Eylül tarihlerinde

Fahrettin Koca

KASIM'DA YÜZDE
42 AZALDI
Ekim sonu itibariyle düþüþe geçen vaka sayýsý, 1622 Ekim tarihleri arasýnda
393'e, 23-29 Ekim tarihleri
arasýnda 371'e, 30 Ekim-5
Kasým tarihleri arasýnda
365'e, 6-12 Kasým tarihleri
arasýnda da vaka sayýsý
347'ye gerilemiþti. Bakan
Koca'nýn 13-19 Kasým tarihleri için açýkladýðý verilere
göre Çorum'da yüz bindeki
vaka sayýsý 268'e düþtü. 2026 Kasým tarihleri arasýnda
ise vaka sayýsýnda küçük
bir artýþ yaþanmýþ, 269,75
olarak gerçekleþmiþti.
ARALIK'TA DA DÜÞÜÞ
TRENDÝ SÜRDÜ
27 Kasým-3 Aralýk verilerinde de vaka sayýsý tekrar

düþüþe geçti.
4-10 Aralýk tarihleri arasýnda düþüþ trendi devam
etmiþ, 227,49 olarak gerçekleþmiþti.
11-17 Aralýk arasýnda
vaka sayýsý 196'ya, 18-24
Aralýk'ta ise 151'e kadar gerilemiþti. Bu haftaki veriye
göre de Çorum'daki vaka
sayýsýnýn son Kasým ve
Aralýk ayýnda yüzde 72 oranýnda azaldýðý görülüyor.
OCAK, ARTIÞLA
BAÞLADI
Bakan Koca'nýn açýkladýðý tabloya göre Ocak ayý,
Omicron varyantýnýn da etkisiyle yükseliþe geçti. Yüz
bindeki vaka sayýsý, geçtiðimiz haftaya oranla yüzde
26 artarak 175,43 olarak
gerçekleþti. (Çaðrý UZUN)

YEPAÞ
uyardý
Elektrik faturalarý yeni
tarifeden hesaplanacak!

Çiftçilerin sorunlarý

Ahlatcý'ya emanet
Çorum'da çiftçilerin yaþadýðý sorunlar, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf
Ahlatcý'ya aktarýldý.
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf
Ahlatcý, il ve ilçe Ziraat Odasý baþkanlarýyla istiþare toplantýsýnda bir
araya geldi.
Toplantýya, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Elvan Zorlu, Mecitözü Ziraat Odasý Baþkaný Satýlmýþ
Köse, Bayat Ziraat Odasý Baþkaný
Mustafa Yýldýrým, Uðurludað Ziraat
Odasý Baþkaný Davut Saygý, Laçin
Ziraat Odasý Baþkaný Duran Çardaklý ve Ýskilip Ziraat Odasý Baþka-

ný Seyfullah Mücahit Þahin katýldý.
Toplantýda çiftçi temsilcileri, çiftçilerin yaþadýðý sorunlarý ve taleplerini Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý'ya
iletti.
"ÜRETÝCÝLERÝMÝZ ÝLE EL
BÝRLÝÐÝYLE ÜRETECEK"
Baþkan Ahlatcý, toplantýyla ilgili,
"Þehrimiz için ülkemiz için üreten,
yetiþtiren her bir çiftçimizin yanýnda
olmaya devam ediyoruz. Üreticilerimiz ile el birliðiyle üretecek, Çorumumuz ve ülkemizin kalkýnmasýna
katký saðlayacaðýz" ifadelerini kullandý.
(Mehmet Halim Coþkun)

Belediyeden 'Bir Saz Bir Solist' konseri
Çorum'da kültür ve sanat
hayatýnýn geliþmesine yönelik pek çok etkinliðe imza
atan Çorum Belediyesi, yeni
yýlda da önemli kültür-sanat
etkinliklerini Çorum ile buluþturmaya devam ediyor
Yaptýðý etkinliklerle þehirde kültür-sanat alanýnda lokomotif rolü üstlenerek 7'den
70'e tüm þehri kapsayan faaliyetler düzenleyen Çorum
Belediyesi, Atakan Tetik ve
Selda Erdost'un Klasik Türk
Müziðinin en güzel örneklerini icra edeceði "Bir Saz Bir
Solist" konserini müzikseverlerle buluþturacak.
"Bir Saz Bir Solist" konseri 19 Ocak Çarþamba saat

19:00'da Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilecek.
Konser, Çorum Web TV'den

de canlý olarak yayýnlanacak.
Çorum
Belediyesi'nin
sosyal medya hesaplarýndan

yapýlan paylaþýmda tüm Çorum halký konsere davet edildi.
(Haber Merkezi)

Enerji Piyasasý Düzenleme
Kurumu'nun kararý kapsamýnda
tüm mesken tek zamanlý Alçak
Gerilim aboneliklerinde 1 Ocak
2022 itibariyle kademeli tarife uygulamasýna geçildi.
Bu uygulamaya göre mesken
abonelerinin elektrik tüketimleri
EPDK tarafýndan 2022 yýlý için
belirlenen kademeli tarife birim fiyatlarýyla faturalandýrýlacak.
YEPAÞ'tan yapýlan açýklamaya göre kademeli tarifeye tabi
olan tüketimlerinizin günlük ortalama 5 kWh kadar olan kýsmý düþük tüketimli kademeden, 5 kWh
aþan kýsmý ise yüksek tüketimli
kademeden hesaplanacak. Ortalama tüketim deðerleri fatura üzerinden veya yepas.com online iþlemlerden öðrenilebilecek.
FATURALARIN
YÜZDE 80'Ý ARALIK AYI
TÜKETÝMÝNE AÝT
Elektrik maliyetleri 2021 yýlýnýn baþýna göre yüzde 141'lik artýþ göstermiþ ancak bu maliyet artýþý uzun bir süre tüketicilere yansýtýlmamýþtý.
Tüketicilerin maliyetlerdeki artýþlardan daha az etkilenmesi ve
ev elektrik tüketiminde tasarrufun
teþvik edilmesi amacýyla 1
Ocak'tan itibaren kademeli elektrik tarifesi uygulamasýna geçildi.
Bu uygulamaya göre geçtiðimiz
aralýk ayýnda 137 TL elektrik faturasý tutarýna karþýlýk gelen tüketime kadar tüm tüketiciler düþük
kademeli tarife birim fiyatýndan
faturalandýrýlacak.
YEPAÞ Genel Müdürü Arif Akþam'ýn
yaptýðý
açýklamada
"EPDK tarafýndan açýklanan yeni
tarifelerle birlikte mesken abone
grubundaki müþterilerimiz için kademe uygulamasý gelmiþtir.
EPDK tarafýndan belirlenmiþ olan
günlük 5 kWh'ýn altýndaki tüketimler düþük kademe birim fiyatý ile 5
kWh'in üzerindeki tüketimler ise
yüksek kademe birim fiyatý ile faturalandýrýlacaktýr. Ayrýca her yeni
fiyat döneminde olduðu gibi fiyat
artýþýnýn olduðu dönemden önceki tüketimlerin de yeni fiyatlardan
faturalandýrýldýðýna iliþkin çeþitli

Arif Akþam

tereddütler oluþtuðu görülmektedir. Elektrik piyasasý mevzuatý gereði her döneme iliþkin tüketimler
ilgili dönemlerdeki fiyatlarla faturalandýrýlmaktadýr. Tüm tüketimlerin yeni fiyatla faturalandýrýlmasý
gibi bir durum söz konusu deðildir. Bu konuda müþterilerimizin içi
rahat olsun Ocak ayý içerisinde
çýkan faturalarýnda Aralýk dönemine iliþkin bir tüketim söz konusu ise bu tüketimler Aralýk 2021
yýlý fiyatlarý ile hesaplanmýþtýr"
dedi.
KADEMELÝ ELEKTRÝK
TARÝFESÝ NEDÝR?
Kademeli elektrik tarifesi, aylýk
150 kWh tüketime kadar olan ev
elektrik tüketimlerinin düþük kademe birim fiyatýndan, bu tüketimi geçen tüketimlerin ise yüksek
kademe birim fiyatýndan faturalandýrýlmasýný saðlayacak. 2022
yýlýnýn Ocak, Þubat ve Mart aylarýný kapsayan birinci çeyrek döneminde 38 milyon hane için 150
kWh'ye kadar olan tüketimler kilovatsaat baþýna vergiler dâhil 1,37
TL'den faturalandýrýlacak, bunun
üzerindeki her kilovatsaat tüketim
için uygulanacak birim fiyat 2,06
TL olacak. Bu uygulama alçak
gerilim mesken abone grubundaki 38 milyonun üzerindeki hane
için 1 Ocak itibarýyla devreye girdi.
(Haber Merkezi)
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Yayý gerip, ok attýlar
YiTiK
Çorum Nüfus Müdürlüðü’nden aldýðým
nüfus cüzdanýmý kaybettim.
Hükümsüzdür.
Aytuð ÇINAR
(1972 D.lu)

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

06:25
07:54
12:55
15:25
17:47
19:11

TARiHTE BUGÜN
1924- Ýstanbul'da Milli Türk Ticaret Birliði
Kongresi toplandý.
1927- Lozan Antlaþmasý, Amerikan Senatosu tarafýndan reddedildi.
1928- Çerkez Hacý Sami çetesinden 3 kiþi
Eminönü Meydaný'nda idam edildi. Bu kiþiler
Atatürk'e suikast iddiasýyla idama mahkûm
edilmiþlerdi.
1931- Cumhuriyet gazetesinin düzenlediði
Türkiye Güzellik Kraliçesi yarýþmasýný, Naþide
Saffet Haným kazandý.
1940- Milli Koruma Kanunu kabul edildi.
1944- Trak adlý yolcu vapuru, Çanakkale'den Bandýrma'ya giderken kayalara bindirerek battý: 24 kiþi öldü.
1946- Madam Butterfly operasý, Ankara'da
sahnelendi.
1947- Isparta'nýn Uluborlu ilçesinin Senirkent bucaðýndan on vatandaþ noter aracýlýðýyla Türkiye Büyük Millet Meclisi baþkanlýðýna
bir protesto mektubu gönderdi. Mektupta hiçbir suçlarý olmadýðý halde jandarmanýn kendilerine sistemli olarak iþkence boyutlarýnda kötü muamele yaptýðýný yazýyorlardý.
1947- Ýstanbul'da Muallimler Birliði kuruldu.
1950- Demokrat Parti (DP) iþçiye grev hakký istedi.
1954- Yabancý Sermaye Yasasý Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.
1966- Ankara Cezaevi'nde af isteyen mahkumlar isyan etti. Ýstanbul Üsküdar Toptaþý
Cezaevi'nde 260 mahkûm açlýk grevine baþladý.
1966- Vefa Poyraz Ýstanbul valiliðine atandý.
1983- Kültür Bakanlýðý'nca Sinema Yasa Tasarýsý hazýrlandý. Bakanlýk tasarýyla filmlere
denetim getiriyordu.
1984- Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK) davasý duruþmasýnda sanýklara
tek tip elbise giydirildi.
1989- Kýbrýslý iþadamý Asil Nadir, Günaydýn
gazetesinden sonra Geliþim Yayýnlarý'ný da
satýn aldý.
1991- Hükümet, TBMM'den gerektiðinde
Türk Silahlý Kuvvetleri'nin yurt dýþýnda görevlendirilmesi ve yabancý askerlerin Türkiye'de
bulundurulmasý konusunda yetki aldý.
1993- Bayburt'un Üzengili köyü üzerine çýð
düþtü; 56 kiþi öldü, 22 kiþi yaralandý.
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YIL: 5 / SAYI: 1979

Ýmtiyaz Sahibi: Ayhan

AYKANAT

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr

Ömer Faruk SÖYLEMEZ

Yönetim Yeri: Gazi Cad. Kulaksýz
Sok. Kavukcu Ýþmerkezi 3/42 Çorum
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Ali Ceylani KOLAÇ

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

kep:
ayhan.aykanat@hs01.kep.tr
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Zübeyde Haným Mah. Elif Sok
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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

Gençlik ve Spor Bakanlýðý Rehberlik ve Denetim
Baþkaný Hasan Davulcu,
Çorum Vefaspor'u ziyaret
etti. Ziyarete, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ile Gençlik ve Spor Ýl
Müdürü Haþim Eðer de katýldý. Hasan Davulcu, Vefaspor'un okçuluk salonunu
ziyaret ederek geleneksel
ata sporu okçuluða gönül
veren genç kemankeþlerle
bir araya geldi. Okçuluk çalýþmalarý ve kulübün faaliyetleri ile ilgili bilgi alan Hasan Davulcu, sporcularla
sohbet ettikten sonra birlikte ok attý.
Vefaspor Baþkaný Ferhat Arýcý, desteklerinden
dolayý Hasan Davulcu'ya
teþekkür ederek günün anýsýna kulüp formasý hediye
etti.
Heyet, daha sonra Vefaspor'un futbol antrenmanýný izledi. Sporcularla sohbet eden Davulcu ve Kavuncu, sporcularla birlikte
penaltý attý.
Vefaspor Baþkaný Ferhat Arýcý, kendilerine her
zaman destek olan Gençlik
ve Spor Bakanlýðý Rehberlik ve Denetim Baþkaný Hasan Davulcu ve AK Parti
Çorum Milletvekili Erol Kavuncu'ya teþekkür etti.
(Abdulkadir Söylemez)

DUT
Dut, 10-15 m kadar
boylanabilen, yeþil yapraklý,
uzun dallarý olan, beyaz ve kýrmýzýmsý,
morumsu meyveleri olan bir bitki türüdür. Dut hemen hemen ülkemizin her
yerinde yetiþtirilir. Ýçerisinde barýndýrdýðý vitamin ve minerallerin yanýndan
mikrop öldürücü özelliði de vardýr.

ETÜD PROJE HÝZMETÝ ALINACAKTIR
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Arazi ve Arsa Düzenlemesi Hizmet Alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açýk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alýnacaktýr. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN
: 2022/32703
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
b) Adresi
: Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642250810 - 3642245805/1451
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve e-imza kullanýlarak indirilebileceði internet sayfasý
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu hizmet alýmýn
a) Adý
: Arazi ve Arsa Düzenlemesi Hizmet Alýmý
b) Niteliði, türü ve miktarý
: Ýlimiz Merkez Bahçelievler Mah. Çoraklýk böl. yaklaþýk 85
hektarlýk alanda 3194 Sayýlý Ýmar Kan. 18.mad. ve Arazi ve
Arsa Düz. Hakkýnda Yön. uygun olarak 1/1000 ölçekli
parselasyon planlarýnýn, daðýtým cetvellerinin yap. ve
tapuya tes. hizmet alýmý
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde
bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer: Ýlimiz Merkez Bahçelievler Mah. Çoraklýk bölgesi
ç) Süresi/teslim tarihi
: Ýþe baþlama tarihinden itibaren 300(Üçyüz) gündür
d) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde iþe
baþlanacaktýr.
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.02.2022 - 10:00
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý
Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý unsurlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kiþilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklýk oranlarýna (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularýna iliþkin bilgiler idarece EKAP'tan alýnýr.
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu
gösteren belgeye iliþkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyimini gösteren belgelere iliþkin bilgiler:
Yapýmla ilgili hizmet iþlerinde son onbeþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda teklif edilen bedelin % 30 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.Kamu veya Özel Sektörde 3194 Sayýlý Ýmar Kanunun 18. maddesine istinaden Arsa ve
Arazi düzenleme iþi yapmýþ olmak benzer iþ olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarýn, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn
çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucunda, üzerine ihale yapýlan istekli ile birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78
Aþýrý düþük teklif deðerlendirme yöntemi : Sýnýr deðerin altýnda teklif sunan isteklilerin teklifleri açýklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1536602

DUTUN FAYDALARI
- Baðýrsak kurtlarýný düþürmeye
yardýmcý olur.
- Ateþ düþürücü özelliði vardýr.
- Bademcik ve boðaz iltihabýna karþý iyi gelir.
- Kansýzlýða karþý iyi gelir.
- Aðýz yaralarýna ve diþ eti rahatsýzlýklarýna faydalýdýr.
- Vücuda kuvvet verir.
- Aç karnýna kullanýldýðýnda kabýzlýðý giderir.
- Vücuttaki toksinleri atar.
Ayrýca dutun yanýnda taze yapraklarý kanamalarý durdurmak için tampon yapýlabilir. Meyvenin suyu gargara yapýldýðý takdirde bademcik iltihaplanmasýna, boðaz aðrýlarýna, diþ eti rahatsýzlýklarýna, aðýz yaralarýna ve bebeklerde görülen pamukçuk hastalýklarýna da faydalý gelmektedir.
Dut pekmezi olarak kullanýmýnda ülser, gastrit, astým, bronþit, akciðer rahatsýzlýklarýna karþý çok faydalý gelmektedir. Özellikle küçük çocuklarýn kullanmasý zeka geliþimi için faydalý gelir.
Dut pestili ise vücutta su kaybýný
önler ve enerji verir. Bir çok kanser
hastalýðýna da faydalý gelmektedir. Soðuk havalarda tüketilirse baðýþýklýk
sistemini güçlendirir. Bu da grip, soðuk
algýnlýðýna karþý faydalý olmaktadýr.
DUTUN KULLANIMI
Meyve olarak kullanýlabilir. Bunun
yanýnda pekmezi, þurubu, kurutulmuþ
þeklinde de kullanýlabilir. Þurubun kullanýmý genellikle gargara þeklinde boðazdaki iltihaplanma ve boðaz aðrýlarýna karþý kullanýlabilir.

DUT YAPRAÐI
NEDÝR?

Dut yapraðý, yeþilimsi, damarlý þekilde, geniþten incelerek uzayan, 20
cm kadar boylanabilen bitkidir. Meyveleri beyazýmsý ve morumsu renktedir.
Meyvesi kullanýldýðý gibi yapraklarýnýn
da bir çok kullaným çeþidi vardýr. Dut
yapraðý, birçok hastalýðýn þifasýnda
kullanýlmaktadýr.
DUT YAPRAÐININ FAYDALARI
- Kalp ve damar saðlýðýna karþý iyi
gelir.
- Boðaz aðrýsý ve bronþitlere karþý
iyi gelir.
- Karaciðer rahatsýzlýklarýna karþý
faydalýdýr.
- Egzama tedavisinde kullanýlabilir.
- Vücudu güçlendirir ve direnç saðlar.
- Mideyi rahatlatýr.
- Adet dönemi sancýlarýný keser.
- Damar sertliðine karþý iyi gelir.
- Diþ aðrýlarýný giderir.
Özellikle yapraklardan hazýrlanan
çay ile vücut direncini arttýrýcý özelliði
vardýr. Öksürük ve boðaz aðrýlarýný giderici özelliði vardýr. Karaciðer rahatsýzlýklarýna karþý da birçok faydasý vardýr. Dut yapraðýnýn yanýnda meyvesi
de birçok rahatsýzlýða karþý faydalý
gelmektedir. Özellikle meyvesinden
yapýlan dut pekmezi boðaz aðrýlarýna,
öksürüðe, mide rahatsýzlýklarýna karþý
faydalý gelmektedir.
Ayrýca vücuttaki oluþan kanamalarý dut yapraðý ile tampon yapýlarak kanamayý durdurur. Yapraklarý çok güçlü
bir idrar söktürücüdür. Bunlarýn yanýnda ateþ düþürücü etkisi de vardýr.
DUT YAPRAÐININ KULLANIMI
Yemeklerde kullanýlabilir. Çayý yapýlýp kullanýlabilir. 1 tutam dut yapraðýný, 1 su bardaðý suyun içerisinde kaynatýnýz. 8-10 dakika demlenmesini
bekleyiniz. Daha sonra süzerek kullanýma hazýrlayabilirsiniz.
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Kerem Pala resmen
Karþýyaka'da
Kerem Pala

Fatih Özcan'ýn sahibi olduðu Çorum
Futbol Kulübü'nün genç oyuncusu Kerem Pala, Karþýyaka'ya kiralandý.
Kerem Pala, sezonun ikinci yarýsý
için 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden
Karþýyaka'ya kiralandý. Çorum FK'dan
14 resmi maçta forma giyen genç futbolcu, geçtiðimiz sezon da Ispartaspor'a kiralanmýþtý. Karþýyaka'dan yapýlan açýklamada þöyle denildi:

"Yeþil kýrmýzýlýlarýmýz, 1999 doðumlu
orta saha/kanat oyuncusu Kerem Pala
ile sözleþme imzaladý. 2021 - 2022 sezonunun ilk yarýsýnda Çorum FK ile 13
maçta forma giyen Kerem Pala, 20182019 sezonunda Çorum'u 2. Lig'e taþýyan takýmda rol oynadý, ayrýca 20202021 sezonunda kiralýk olarak gittiði Isparta 32 Spor ile 2. Lig'e çýkma baþarýsý gösterdi." (Abdulkadir Söylemez)

Sakaryaspor 1. Lige göz kýrpýyor
TFF 2. Lig'de 2021-2022 sezonunda oynadýðý 20 maçta yenilmezlik serisini sürdüren ve grubumuzda
lider olan Sakaryaspor, namaðlup
olarak yoluna devam ediyor.
Sakaryaspor, geçen sezon kadrosunda bulunan 21 oyuncuyu gönderirken, kadroya 23 yeni ismi dahil
etti. Güçlendirdiði kadrosuyla bir üst
lige çýkmayý hedefleyen yeþil-siyahlýlar, bu sezon baþarýlý bir performans sergiliyor.
2021- 2022 sezonunda oynadýðý
20 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik
alan yeþil-siyahlý takým, sezon boyunca 43 gol atýp sadece 8 gol yiyerek 48 puanla grubumuzda liderliðini
sürdürüyor. 20 maçtýr maðlubiyet
yüzü görmeyen Sakaryaspor, yeni
seri ile kulüp rekorunu da kýrarken,
þampiyonluk yolunda da emin adýmlarla ilerliyor. (Abdulkadir Söylemez)

Afyonspor'dan
hakemlere kýnama

1461 Trabzon'da
þok ayrýlýk!
1461 Trabzon FK, Teknik Direktör Bahattin Güneþ ile yollarýný
ayýrdýðýný açýkladý.
1461 Trabzon. Kulübü'nden yapýlan açýklamada "Yönetim Kurulumuzun aldýðý karar doðrultusunda
Teknik Direktör Bahaddin Güneþ
ile yollarýmýzý ayýrmýþ bulunmaktayýz. Güneþ'e kulübümüze bugüne
kadar yapmýþ olduðu hizmetlerden
ötürü teþekkür ederiz." ifadelerini
kullandý.
(Abdulkadir Söylemez)

Bahattin Güneþ

Nazým Gülay: Agresif deðildik,
istediðimiz oyunu oynayamadýk
Turgutluspor ikinci yarýnýn açýlýþ madýklarýný dile getiren Nazým Gümaçýnda evinde konuk ettiði Sivas lay: " Ýlk devrede istediklerimizi saBelediyespor'a 2-0 yenildi. Teknik haya yansýtamadýk, bireysel saDirektör Nazým Gülay
vunma hatalarýndan doise yeni katýlan oyunlayý yediðimiz gollerle
cularýn adaptasyon sügeriye düþtük. Sahada
recini atlattýktan sonra
yumuþak kaldýk ve agdaha iyi bir takým olaresif oyunu ortaya koyacaklarýný ifade etti.
madýk. Ýkinci yarýya da2.lig kýrmýzý grupta
ha istekli ve arzulu baþikinci yarýnýn açýlýþ maladýk ancak skor bulaçýnda Sivas Belediyesmadýk. Yeni katýlan isimpor'a 2-0 yenilen Turlerin adaptasyon süreciNazým Gülay
gutluspor ara vermenin ardýndan daha farklý
den Bayburt Ýl Özel Ýdare maçýnýn bir takým sahada yer alacaktýr. Bihazýrlýklarýna baþladý. Sivas karþý- raz zamana ve sabra ihtiyacýmýz
sýnda yeterince agresif ve sert ol- var" dedi. (Abdulkadir Söylemez)

Afjet Afyonspor Yönetim Kurulu, 0-2 sona eren Afjet Afyonspor-Bodrumspor maçý
sonrasý sert bir açýklama yaparak maçýn
hakemlerini kýnadý.
Sosyal medya hesaplarýndan yapýlan
açýklamada maçý orta hakemi Yakup Özhan'ý ve ekibi kýnandý
"þaibeli hareketler
yaptýlar" suçlamalarýnda
bulunuldu.
Açýklama ise þöyle:
"Bugün karþýlaþtýðýmýz Bodrumspor
müsabakasýnýn hakemi Yakup Özhan ve
ekibini kýnýyoruz. Aldýklarý kararlar ve gösterdikleri kartlarla katledilen maçýn hakem
heyeti olarak tarihe geçtiler. Afyon spor sahasýnda daha öncede maç kaybettiði olmuþtur. Hakem kararlarýndan etkilendiðimiz
olmuþtur ancak böylesine maçýn baþýndan
sonuna kadar rakiple samimi görüntü çizmiþ bütün kararlarý bu doðrultuda olmuþ bir
hakem görülmemiþtir. Sadece kararlarýyla
deðil rakip takýmla profesyonellikten uzak
samimiyeti bizleri þaþýrtmýþtýr. Devre arasýnda Bodrumsporlu futbolcularla olan samimi iliþkileri, sarýlmalarý, gülüþmeleri sanki
iki takým arkadaþýymýþ gibi münasebetlerini
görmezden geldiðimiz sanýlmasýn. Yine
maç sonu Bodrumspor futbolcularýný, galip
gelen tarafýn taraftarýymýþ gibi tebrik etmesini de futbol kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Son olarak diyoruz ki; býrakýn dönsün dönme dolaplar, Afjet Afyonspor hedefleri doðrultusunda emin adýmlarla ilerleyecektir."
(Abdulkadir Söylemez)

Yakup Alkan, Sakaryaspor'da
Çorum FK'nýn þampiyon olduðu sezonda forma giyen golcü
futbolcu Yakup Alkan, Sakaryaspor ile anlaþtý. Ýkinci yarýya da iyi
bir baþlangýç yapan Sakaryaspor, attýðý gollerle her zaman dikkat çeken Yakup Alkan ile anlaþma saðladý. Ligin ilk devresinde
2.Lig Kýrmýzý Grup ekiplerinden

Velimeþespor'da oynayan ve 5
gol kaydeden Yakup Alkan'ýn imza atmasý bekleniyor.
Hatýrlanacaðý üzere 20182019 sezonunda Çorum FK formasýný terleten Yakup Alkan, takýmla birlikte þampiyonluk kupasýný kaldýrmýþtý.
(Abdulkadir Söylemez)

Ergene Velimeþe'ye
iki takviye birden
Fatih Özcan'ýn sahibi olduðu Çorum
FK'nýn bu hafta karþýlaþacaðý Ergene Velimeþe Spor'da iki
transfer birden yapýldý.
Ligde ikinci yarý
heyecaný baþlarken
takýmlar da takviye
yapmaya devam ediyor. Çorum FK'nýn ligin ikinci yarýsýnýn
ikinci haftasýnda karþýlaþacaðý
Ergene
Velimeþe Spor da
kadrosunu iki futbolcuyla güçlendirdi. Ergene Velimeþe Spor,
Turgutluspor formasý
giyen 30 yaþýndaki
stoper Mahmut Boz
ve Adýyaman FK formasý giyen 29 yaþýndaki ön libero oyuncusu Ahmet Kaan Ergün
ile anlaþma saðladý.
(Abdulkadir Söylemez)

Çorumlu sporcular
milli takýma davet aldý
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.
(Abdulkadir Söylemez)

Çorumlu gençler Konya'da
madalya için ter döküyor

Efeler yine dolu dizgin
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 3. Grup'ta mücadele
eden Çorum Belediyesi Gençlik ve
Spor Kulübü, sahasýnda Ankara temsilcisi Darüþþifa Okullarý'ný konuk etti.
Hafta sonu Atatürk Spor Salonu'nda oynana karþýlaþmaya iyi baþlayan Çorum Belediyesi GSK, ilk seti
12 sayý farkla kazandý. Ýkinci sette

oyunu domine eden Çorum'un efeleri,
bu seti de 25*16 kazanmayý baþardý.
Maçta oynanan son sette de rakibine
üstünlük kurmayý baþaran kýrmýzý-siyahlýlar, bu seti de 25-15, maçý da 30 kazanmasýný bildi.
Bu sonuçla birlikte Çorum Belediyesi GSK, ligde puanýný 27'ye yükseltti.
(Abdulkadir Söylemez)

Büyükler Türkiye
Taekwondo Þampiyonasý, Konya'da gerçekleþtiriliyor.
Þampiyonada Çorum'dan 17 sporcu
kenti temsil ediyor.
Büyükler Türkiye
Taekwondo Þampiyonasý, Konya'da baþladý.
18-22 Ocak tarihleri
arasýnda devam edecek olan þampiyonaya Çorum'dan kenti temsilen
17 sporcu katýlýyor. 10 kadýn, 7 erkeðin yer aldýðý kafileye Rafet Kazak baþkanlýk ediyor. Kafilenin antrenörlüklerini ise Arif Atak ve Halil
Özduran yapýyor.
Þampiyonada 46 kiloda Çorumspor'dan Sudenaz Baþaran, 4
kiloda Gençlik Spor'tan Sedanur
Yanar, 63 kiloda Gençlik Spor'dan
Mert Özden, 57 kiloda Buhara
Gençlik Spor'dan Satý Karaaðaç,
46 kiloda Buhara Gençlik Spor'dan
Gözde Gökmen, 58 kiloda Altýn
Hamle Gençlik Spor'dan Muham-

met Canir Beþici, 49 kiloda Sungurlu Belediyespor'dan Gizem Buse
Karaman, 53 kiloda Beyza Nur Köse, 87+ kiloda Sungurlu Belediyespor'dan Mehmet Devlet Kayrýcý, 62
kiloda Meryem Dolunay TAEK
Spor'dan Buse Kazak, 53 kiloda
Doluna TAEK Spor'dan Zehra Can,
62 kiloda Zirve Gençlik Spor'dan
Serpil Soy, 62 kiloda Zirve Gençlik
Spor'dan Þule Gök, 63 kiloda Zirve
Gençlik Spor'dan Fehmi Ünlü, 87
kiloda Zirve Gençlik Spor'dan Eralp
Durkal ve 87 kiloda Zirve Gençlik
Spor'dan Ali Çelik Yürek mücadele
ediyor.
(Abdulkadir Söylemez)

BUGÜN
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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HOÞ SOHBETLERiYLE
GÜNÜMÜZ GÜZELLEÞiYOR
Çorumlu polis memuru
hayatýný kaybetti
Sakarya'da görev ya"Kardeþimizin yüreði vapan Çorumlu polis memutan sevgisiyle doluydu.
ru, geçirdiði kalp rahatsýzNamus, vatan bekçisiydi.
lýðý sebebi ile kaldýrýldýðý
Ama görevini hitama erdihastanede hayatýný kayremeden arkasýnda gözü
betti. Ardýnda hamile bir
yaþlý hamile bir eþ, baðrý
eþ ve 2 yaþýnda kýz çocuyaslý bir ana, kardeþler ve
ðu býrakan polis memuru
2 yaþýnda bir kýz evlat býiçin Sakarya Ýl Emniyet
rakarak hakka yürüdü. ArMüdürlüðünde tören dü- Yakup Özdað
kadaþýmýzýn ruhu þad olzenlendi. Edinilen bilgiye
sun, emanetleri Türkiye
göre, Sakarya Emniyet Müdürlüðüne Cumhuriyeti devletimizin, emniyet
baðlý Geyve Ýlçe Emniyet Müdürlüðü teþkilatýmýzýn ve silah arkadaþlarýnýn
Asayiþ Þube Büro Amirliðinde görev emanetidir. Allah yakýnlarýna sabýrlar
yapan 33 yaþýndaki polis memuru, versin. Tüm silah arkadaþlarý ve yaÇorumlu hemþehrimiz Yakup Öz- kýnlarýnýn baþýmýz sað olsun" ifadedað, dün gece saatlerinde geçirdiði lerine yer verdi.
kalp rahatsýzlýðý sebebi ile Sakarya
GÖZYAÞLARI ÝÇERÝSÝNDE
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine
UÐURLANDI
kaldýrýldý. Özdað, burada yapýlan
Ýl Emniyet Müdürünün konuþmatüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Geride sýnýn ardýndan Sakarya Müftüsü Hahamile bir eþ ve 2 yaþýnda kýz çocu- san Baþiþ tarafýndan edilen dua sonðu býrakan polis memuru Özdað için, rasýnda törene katýlanlardan helallik
Sakarya Ýl Emniyet Müdürlüðünde alýndý. Törenin ardýndan Özdað'ýn
tören düzenlendi. Törene; Ýl Emniyet cenazesi gözyaþlarý içerisinde AnkaMüdürü Fatih Kaya, mesai arkadaþ- ra Sincan'a gönderildi. Özdað'ýn cenazesi burada kýlýnacak cenaze nalarý ve ailesi katýldý.
Törende Ýl Emniyet Müdürü Kaya mazýnýn ardýndan Çimþit Mezarlýðýbir konuþma gerçekleþtirdi. Kaya, na defnedilecek. (ÝHA)

Çorum Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, vatandaþ ve
esnafý ziyaret etti.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, beraberinde Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail
Yaðbat ile birlikte Gazi Caddesi,
Eðridere Çarþýsý, Milönü Caddesi, Kulaksýz Sokak ve Þeyh Eyip
Sokak'ta hem vatandaþlarla
hem de esnafla görüþtü.
Sorun ve talepleri yerinde
dinleyen Baþkan Aþgýn, Tarihi
Kültür Yolu Projesi kapsamýnda
Þeyh Eyüp Sokak'ta devam
eden çalýþmalarý da inceledi.
Baþkan Aþgýn, ziyaretleriyle
ilgili sosyal medya hesabýndan
yaptýðý açýklamada, "Hemþehrilerimizin ve esnafýmýzýn gülen
yüzleri, hoþ sohbetleriyle günümüz güzelleþiyor" dedi.
(Mehmet Halim Coþkun)

Sivritepe: Bir baðýþýnýz ile üç aileye umut olabilirsiniz
Osman Sivritepe

Osmancýk'ta kan baðýþ kampanyasý düzenlenecek. 'Ýyi ki varsýn
kan dostum' sloganýyla düzenlenecek olan kan baðýþ kampanyasý 1718 Ocak tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek.
Türk Kýzýlay'ý Osmancýk Temsilcisi Osman Sivritepe, 'Ýyi ki varsýn
kan dostum' sloganýyla düzenlene-

cek olan kan baðýþ kampanyasýnýn
17-18 Ocak 2022 tarihleri arasýnda
Beyler Çelebi Camii yanýnda 10.3018.30 saatleri arasýnda gerçekleþtirileceðini bildirdi.
2021 yýlýnda Ýlçe'den 800 ünite
kan baðýþý alýndýðýný belirten Sivritepe, "Türk Kýzýlay'ý olarak milletimizin
her alanda hizmet etmeye devam

ediyoruz. Kaynaðý sadece insan
olan kan baðýþýna katýlarak hastalarýmýza umut olmaya davet ediyoruz.
Ýlimizde günlük 70 ünite kan kullanýlmaktadýr. Lakin biz bunu toplayamýyoruz. 2021 yýlýnda 800 ünite kan
baðýþý aldýk. Bu rakamý 30 bin nüfuslu ilçemiz için yetersiz buluyoruz.
Duyarlý halkýmýzý kan vermeye da-

vet ediyoruz. Neme lazým deðil bir
gün bana da lazým düþüncesiyle 15
dakikamýzý ayýralým. Binlerce hastaya umut olalým. Hastalýklar durmuyor hatta her gün yenisi çýkýyor. Ýyilik ve iyilerde durmasýn. Bir baðýþýnýz ile 3 aileye umut olabilirsiniz.
Saðlýklý bir yaþam için iyilik sensiz
olmaz" ifadelerini kullandý.
(ÝHA)

Axoy Baby Store'a
Osmancýk’ta açýldý
Mustafa Aksoy'un sahibi olduðu Axoy Baby Store, Osmancýk'ta açýldý.
Yeni Mahalle Alparslan Türkeþ Caddesi No:76'da Axoy
Baby Store açýldý. Düzenlenen
törenle maðazanýn açýlýþý gerçekleþtirildi. Açýlýþ törenine,
Osmancýk Kaymakamý Ayhan
Akpay, Osmancýk Belediye
Baþkaný Ahmet Gelgör, Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný
Satýlmýþ Karatað ile davetliler
katýldý.
Törende bir konuþma yapan Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, iþ yerinin
Osmancýk'a hayýrlý olmasýný diledi.
Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay da Osmancýk'ta tüm
açýlýþlara katýlmaya çalýþtýklarýný belirterek, "Pandeminin etki-

leri her geçen gün azalýyor. Ýnþallah esnafýmýz eski güzel
günlerine dönecek" dedi.
Konuþmalarýn ardýndan açýlýþ kurdelesi kesildi. Daha sonra davetliler, maðazada incelemelerde bulundu.

Bebek ürünleri alanýnda
hizmet vermeyi hedefleyen
Axoy Baby Store, kalite ve uygun fiyat politikasýyla Osmancýk'ýn gözde markalarýndan birisi olmayý hedefliyor.
(Çaðrý UZUN)

AFAD, gönüllü arýyor
Afet ve Acil Durum (AFAD) Ýl
Müdürlüðü, kentte yaþanabilecek
afet ve acil durumlarda görev alabilecek gönüllüler yetiþtirmek
amacýyla eðitimler düzenliyor.
AFAD Ýl Müdürlüðünden yapýlan açýklamada, eðitimlere katýlmak isteyen gönüllülerin kendileriyle iletiþime geçmesi gerektiði
bildirildi. Açýklamada, "AFAD gönüllülük projesi kapsamýnda Çorum il afet ve acil durum müdürlüðümüzce destek AFAD gönüllüsü yetiþtirmek amacýyla Þubat
ayý içinde destek AFAD gönüllü
eðitimleri yapýlacaktýr. Yapýlacak
eðitimlere katýlmak isteyen gönüllülerimiz 0364 213 70 66 nolu telefondan bize ulaþýp kayýt yaptýrabilir. Ayrýca kurumumuz tarafýndan yönetilen WhatsApp gruplarýna dahil olmak isteyen gönüllerimiz yine ayný numaradan kurumumuza ulaþýp WhatsApp gruplarýna katýlým talebinde bulunabilir" denildi.
(Haber Merkezi)

