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25 Kasým 2015 tarihinde baþladýðý ilk baskýGeçen süreçte çok sayýda özel haberle kasýný web ofset olarak yapan gazetemiz, aradan muoyunun dikkatine getirdiðimiz sorunlarýn çögeçen süre içinde QR kod uygulamasýna baþla- zümüne katkýda bulunurken; gazetemizde tekyan ve devam ettiren tek gazete olma özelliðini nolojik yenilikleri uygulamaya devam ediyoruz.
sürdürüyor. Sadece elinizdeki bu gazetede haberler ayný zamanda görüntülü. Okuyucu dilerse
Bugün itibarýyla gazetemiz renkli
haberin baþýnda yer alan QR kodu telefonundan web ofset olarak basýlacak. Tüm okurlarýmýza
okutarak haberin görüntülerini izleyebilir.
destekleri için teþekkür ederiz.
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75 Kuruþ

Balýkta av sezonunun kapanmasýnýn ardýndan balýkçýlara sezonun nasýl
geçtiðini sorduk. Görüþlerini aldýðýmýz balýkçý Yunus Kaynar dertliydi:

HAMSiYi 50 LiRADAN
YiYENLER ÞANSLI!
HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Þehit öðretmen Aybüke'nin
ismi Ankara'da yaþatýlacak
Ankara Çankaya Mustafa Kemal
Mahallesi'ndeki 2120. Caddeye,
Þehit Öðretmen Þenay Aybüke Yalçýn Caddesi levhasýnýn asýlmasý sýrasýnda ÝYÝ Parti Teþkilat Baþkaný
ve Ankara Milletvekili Koray Aydýn,
isim deðiþikliði önergesinin sahibi
ÝYÝ Parti Büyükþehir Belediye Meclis Üyesi Kerem Erdem, Teþkilat
Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Arslan
ve görevliler hazýr bulundu. 2’DE

Denizlerde av yasaðý bugün itibarýyla baþladý.
Karadeniz'de tekneler yasak ile birlikte limana
demirlerken, balýkçýlar sezonu gazetemize deðerlendirdi. Çoðu balýðý çiftlik balýðý olarak niteleyen balýkçýlarýn
bazýlarýna göre
hamsi avý yasaðý
fayda saðlamadý.
Denizlerde ki balýk
veriminin düþüklüðü çiftlik üretimine
yönlendiriyor. Sezonun tamamlanmasý ile birlikte av
araç gereçlerinin
bakýmý baþlarken,
av yasaðýnýn faydalý olacaðý düþünülüyor. Fiyatlarla
ilgili görüþler ise
Yusuf Kaynar
farklý. 5’TE

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Bu aþk
burada
biter!

Sezona kötü baþlayan, Ýsmet
Taþdemir'in gelmesi iyi bir ivme ve
seri yakalayan Çorum FK kapýsýna
kadar geldiði play-off iddiasýný son
üç haftada aldýðý maðlubiyetler ile
mucizelere býraktý. 8’DE

ÇORUM FM’DE

Yunuslar eðitildi
Çorum Emniyet Müdürlüðü güvenlik hizmetlerinde etkinliðin artýrýlmasý amacýyla "Motosikletli Polis Timleri Geliþtirme Kursu" gerçekleþtirdi. Eðitimler, Emniyet Müdürlüðü karþýsýndaki fuar alanýnda yapýldý. Motosiklet sürüþ eðitimine yunus timinde görevli iki ko3’TE
miser yardýmcýsý ve 15 polis memuru katýldý.

MUKABELE

Her gün saat 13.30'da;
tekrarý ise saat 04.30'da
95.5 Çorum FM'de
Kurulduðu günden bu yana Ramazan ayý nedeniyle Mukabele yayýný yapan radyonuz Çorum FM, bu
yýl da mukabele yayýnýný sürdürüyor. 29’uncusunu gerçekleþtireceðimiz Mukabele yayýný her gün öðlen saat 13.30’da, tekrarý ise gece
saat 04.30'da 95.5 Çorum FM'de
(Fatih Yýldýrým)
yayýnlanacak.

Belediyede mesai
saatleri deðiþti
HABERÝ 2’DE

Ýçiþleri Bakanlýðýndan
seyahat açýklamasý
HABERÝ 3’DE

"Teravih namazý için
yeni karar alabiliriz"
HABERÝ 2’DE

Belediye benzinlik
arsasý satýyor
HABERÝ 5’TE

Ýnanç Penceresinden
Sümeyra ÖZDOÐAN

HOÞGELDÝN YA ÞEHR-Ý RAMAZAN
- YAZISI 2’DE

SOBACI'NIN GÖREV
SÜRESÝ UZATILDI 3’TE

ÇORUMiNiA

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

açýlýþ için gün sayýyor
Çorum Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn seçim dönemi vaatlerinden olan Çorumina açýlýþ için
gün sayýyor. Çalýþmalarý yerinde inceleyen Belediye Baþkaný Aþgýn "Þehrimizin tanýtýmý, kültürü ve turizmi anlamýnda çok önemli bir lokasyondayýz. Seçim vaatlerimizden bir tanesinde daha son aþamaya geldik.Bu eserin ortaya çýkmasýnda emeði geçen tüm mesai arkadaþlarýma teþekkür ediyorum" dedi. Çoruminia'nýngelecek ay açýlýþýnýn yapýlmasý planlanýyor.
5’TE

ÝÞYERÝNDE COVÝD-19'A
ALINACAK ÖNLEMLER 2’DE

YOÐUNLAÞMIÞ DÝNAMÝK
DENETÝMLER BAÞLIYOR 3’TE

ÝFTAR VE SAHUR
VAKÝTLERÝ
ÇORUM
ÝFTAR
SAHUR
19:27
04:20
OSMANCIK
ÝFTAR
SAHUR
19:28
04:20

ASAYÝÞ OLAYLARI GEÇEN
YILA GÖRE AZALDI 3’TE
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Belediyede mesai
saatleri deðiþti
Çorum Belediyesi yeni koronavirüs önlemleri
kapsamýnda mesai saatlerinde deðiþikliðe gitti.
Cumhurbaþkanlýðý kabine toplantýsý sonrasýnda ülke genelinde alýnan yeni koronavirüs
önlemleri kapsamýnda kamu kurum ve kuruluþlarýnda mesai saatlerinde deðiþikliðe gidildi.
Buna göre 15 Nisan 2021 perþembe gününden itibaren Çorum Belediyesinde mesai saatleri 09.30 - 12.30 / 13.00 - 16.00 olarak bildirildi.
(Mahmut Emin Söylemez)

Ýþyerinde Covid-19'a
alýnacak önlemler
Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Covid-19 ile
mücadele kapsamýnda iþyeri ve ofislerde
alýnmasý gereken önlemler paylaþýldý. Covid-19 vaka sayýlarýnýn yeniden yükselmesi
ile önlemlere daha çok dikkat edilmesi gerekirken, özellikle kapalý çalýþma alanlarýnda
uyulmasý gerekenler açýklandý.
Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan konu üzerine yapýlan paylaþýmda, iþyerleri için alýnmasý gereken önlemler þu þekilde sýralandý:
KAPALI ÝÞYERLERÝ ÝÇÝN UYARI
"Kapalý iþyeri/ofis olarak; fabrika, market, atölye, plaza v.b. gibi kapalý çalýþma
alanlarý ifade edilmektedir. Kapalý iþyeri/ofisler sýk sýk havalandýrýlmalýdýr. Pencereler açýlarak odanýn sýk havalandýrýlmasý
saðlanmalýdýr. Merkezi havalandýrma sistemleri bulunan iþyerlerinin havalandýrmasý
temiz hava sirkülasyonunu saðlayacak þekilde düzenlenmeli, havalandýrma sistemlerinin bakýmý ve filtre deðiþimleri üretici firma
önerileri doðrultusunda yapýlmalýdýr.
ÇALIÞANLAR ARASI MESAFE
Ýþyerlerinde ultraviyole cihazlarý ile hava
ve yüzey dezenfeksiyonu yapýlmasý önerilmemektedir. Ýþyerlerinde çalýþanlar arasýnda en az bir metre mesafe olmasý saðlanmalý ve çalýþanlar maske takmalýdýr.
Yemekhanede masalar ve sandalyeler
arasý mesafe en az 1 metrede olacak þekilde (tercihen 2 metre) düzenleme yapýlmalýdýr. Temaslý takibinin kolay yapýlabilmesi
için; yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve mümkün ise ayný kiþilerin ayný masada yemek yemeleri saðlanmalýdýr. Çay içme molalarýnda da benzer kurallara dikkat
edilmelidir.
TEMÝZLÝÐÝN ÖNEMÝ
Solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olan
(ateþ, öksürük, nefes darlýðý) personel iyileþene kadar çalýþtýrýlmamalý ve saðlýk kuruluþuna yönlendirilmelidir.
El hijyenine dikkat edilmelidir. Eller sýk
sýk yýkanmalýdýr. Eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yýkanmalý, sabun ve
suyun olmadýðý durumlarda alkol bazlý el
antiseptiði ile ovalanmalýdýr. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal
sabun yeterlidir.
Ýþyerlerinde, lavabolarda sabun ve kolay
eriþilebilir yerlerde alkol bazlý el antiseptiði
bulundurulmalýdýr. Eldiven kullanýmý el temizliði yerine geçmez. Yapýlan iþ, eldiven
kullanýmýný gerektirmiyorsa, Covid-19'dan
korunmak amacýyla eldiven kullanýlmamalýdýr. Eldiven kullanýmý gereksiz bir güven
hissi oluþturarak el yýkama sýklýðýný azaltabilir ve ellerle bulaþ riskini arttýrabilir.
ORTAK KULLANIM ALANLARI
Ýþyerleri temizliðinde özellikle sýk dokunulan yüzeylerin (kapý kollarý, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliðine dikkat
edilmelidir. Su ve deterjanla temizlik sonrasý
dezenfeksiyon için 1/100 sulandýrýlmýþ (5 litre suya yarým küçük çay bardaðý). Sodyum
hipoklorit içeren çamaþýr suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanýlabilir.
Klor bileþikleri yüzeylerde korozyon
oluþturabilir. Dayanýklý yüzeyler için kullanýlmasý önerilen bir dezenfektandýr. Tuvalet
temizliði için 1/10 sulandýrýlmýþ çamaþýr suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9)
kullanýlmalýdýr.
Klor bileþiklerinin uygun olmadýðý bilgisayar klavyeleri, telefon ve diðer cihaz yüzeyleri yüzde 70'lik alkolle silinerek dezenfeksiyon saðlanmalýdýr.
Temizlik yapan personel maske ve eldiven kullanmalýdýr.
Temizlik sonrasýnda maske ve eldiven çýkartýlýp iþyerindeki çöpe atýlmalý ve el hijyeni
saðlanmalýdýr. Yýkanabilir bez maske kullanýldýysa yenisiyle deðiþtirilmelidir. Eller en az
20 saniye boyunca su ve sabunla yýkanmalý, sabun ve suyun olmadýðý durumlarda alkol bazlý el antiseptiði ile ovalanmalýdýr.
BÝR KÝÞÝ POZÝTÝF ÇIKARSA
Ýþyerinde Covid-19 pozitif bir kiþi varlýðý
durumunda, Ýl/Ýlçe Saðlýk Müdürlüðü Bulaþýcý Hastalýklar Birimine ivedilikle bilgi verilir.
Maske takma kurallarýna tam uyularak
çalýþýlan bir iþyerinde, bir çalýþanýn Covid19 pozitif çýkmasý durumunda etrafýndaki kiþiler yakýn temaslý kategorisinde deðil, temaslý kategorisinde deðerlendirilir.
Covid-19 pozitif kiþinin takip ve tedavisi
saðlýk kuruluþunca yönetilir, diðer çalýþanlar
maskesini takarak çalýþmaya devam eder.
Ýl-ilçe Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan, hastalýk
belirtileri açýsýndan 14 gün süreyle takip edilir.
(Haber Merkezi)

Ve beklenen misafir Ramazan-ý Þerif geldi.
Baþý rahmet, ortasý maðfiret, sonu da cehennemden kurtuluþ olan on bir ayýn sultaný Ramazan-ý þerif bereketiyle geldi. Bizleri bu kutlu
aya kavuþturan Allah'a hamd olsun.
Ramazan-ý Þerif ayý, Allah-u Teala'nýn bizlere oruç tutmayý farz kýldýðý mübarek bir aydýr.
Bu ayda cennet kapýlarý açýlýr, cehennem kapýlarý kapanýr. Allaha karþý gelen azgýn þeytanlar
baðlanýr. Sevgili Peygamberimiz þöyle buyurmaktadýr
"Ramazan-ý þerif in ilk gecesi olunca, þeytanlar ve azgýn cinler zincire vurulur, cehennem kapýlarý kapatýlýr ve hiçbiri açýlmaz. Cennetin kapýlarý açýlýr ve hiçbiri kapanmaz. Sonra
bir melek þöyle seslenir; Ey hayýr dileyen ibadet ve kulluða gel! Ey þer isteyen uzatma günahlarýndan vazgeç! Allah'ýn bu ayda ateþten
Azad ettiði nice kimseler vardýr ve bu Ramazan ayý boyunca her gece böyledir." (Tirmizi)
Ramazan ayý;içerisinde orucu, sahuru, iftarý, teravihi, dolan camileri, dinlenen vaaz ve
mukabeleleri ile bereketlenen rahmet mevsimidir.Ýnsanlarý karanlýklardan aydýnlýða çýkaran,
en doðru yola ileten ilahi kelam Kur'an-ý Kerim'in indirildiði aydýr. O Kuran ki insanlýða þifa,
tarihe, medeniyetlere, zaman ve mekâna þifa...
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayý,
müminler için rahmet ve maðfiret mevsimidir.
Allah'ýn kullarýna lütfettiði çok mübarek bir aydýr. Bu öyle bir aydýr ki, onda bin aydan daha
hayýrlý olan bir gece vardýr ki, o gece "Kadir Gecesi"dir. Bu öyle bir aydýr ki, Allah bu ayda oruç
tutmayý farz kýlmýþ, geceleri de nafile ibadetle

(teravih namazý) geçirmeyi teþvik etmiþtir. Nitekim Allah Resulü "Oruç tutunuz, sýhhat bulunuz"buyurmaktadýr. Oruç ibadeti; Ýslam'ýn beþ
temel esasýndan biridir. Yüce Allah kitabýnda;
"Oruç; geçmiþte ümmetlere farz kýlýndýðý gibi,
siz Müslümanlara da farz kýlýnmýþtýr," (Bakara
183) buyurmuþtur. Peygamber Efendimiz:Allah'a inanarak ve karþýlýðýný Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutan kimsenin, geçmiþ
günahlarýnýn baðýþlanacaðý müjdesini vermiþtir.
Oruç kelimesi ayet ve hadisler de "savm ve
siyam"olarak geçmektedir. Oruç lügatta; nefsi
meylettiði þeylerden alýkoymak, yani kendini
tutmak demektir. Dini terim olarak ise;müminin
ibadet niyetiyle, imsak vaktinden iftar vaktine
kadar kendini yeme, içme, cinsel münasebetten alýkoymasýdýr.Oruçlunun rahatlayacaðý iki
sevinç aný vardýr: Birisi iftar ettiði zaman, diðeri de orucunun sevabýyla Rabbine kavuþtuðu
andýr. (Buhari, Müslim,Savm)
Oruç tutan insan; yalan, yalancý þahitlik,
gýybet, iftira, hile, aldatma, kötü söz ve benzeri davranýþlardan uzak olmalýdýr. Müslüman
orucu sadece midesine deðil, tüm uzuvlarýna
tutturmalýdýr. Nitekim Allah Resulü: "Nice oruç
tutanlar vardýr ki;onlarýn oruçtan nasipleri sadece aç ve susuz kalmalarýdýr" buyurmaktadýr.
Gerçek anlamda tutulan oruç, hem kötü söz ve
davranýþlara, hem de cehennem ateþine karþý
perde olur. Kiþiyi fuhuþ ve edep dýþý davranýþlardan alýkoyar. Çünkü orucun þehveti kýran
özelliði vardýr. Peygamber Efendimiz diðer bir
hadisinde ise: "Oruç kalkandýr. Biriniz oruç tuttuðu gün kötü söz söylemesin ve kavga etme-

sin. Þayet biri kendisine söver ya da çatarsa
ben oruçluyum desin"buyurmaktadýr.
Orucun farz kýlýnýþ sebebi, Allah'ýn emrine
boyun eðmektir. Allah'a teslim olma, yalnýz ona
sýðýnmaktýr. Orucun verdiði hararetle günahlar
silinir, kalpler temizlenir, ruhlar arýnýr. Oruçlarýmýz bizi Allah'a yakýnlaþtýrýr, bizleri kötülüklerden
korur,kötü düþüncelerden uzaklaþtýrýr. Bir hadisi
kutsi de Cenabý Hak: "insanoðlunun bütün emeli kendisi içindir. Ancak oruç benim içindir. Orucun mükafatýný ben vereceðim" buyurmuþtur.
"Cennette reyyan denilen bir kapý vardýr ki, kýyamet günü oradan ancak oruçlular girecek, onlardan baþka kimse giremeyecektir. Oruçlular nerede diye çaðýrýrlar. Onlar da kalkýp girerler.
Oruçlular girince o kapý kapanýr ve bir daha oradan kimse giremez". (Buhari, Müslim,Savm)
Kýymetli Okurlar;
Ramazan-ý Þerif, ülkemizin salgýn hastalýk
nedeniyle zor günler geçirdiði döneme denk
gelmesi nedeniyle camilerimiz boþ, içimiz buruk... Camilerden uzak kalmamýzýn hüznünü
yaþadýðýmýz þu günlerde, teravih namazlarýmýzý ve mukabelelerimizi bu sene de evlerimizde
ifa edeceðiz. Bizler de bu kutlu Ramazan-ý Þerif-i fýrsat bilip, ilahi emirlerin ýþýðý altýnda kendimizi hesaba çekmeli, kalplerimizi ve fikirlerimizi kötülüklerden, fenalýklardan kurtarmaya
çalýþmalýyýz. Nitekim Allah Resulü bu aydan
bahsederken; "Evveli rahmet, ortasý maðfiret,
sonu cehennem azabýndan kurtuluþtur" buyurmaktadýr.
Hoþgeldin ruhumuza esenlikler veren kutlu
ay... Selam ve dua ile...

Þehit öðretmen Aybüke'nin
ismi Ankara'da yaþatýlacak
Þehit Öðretmen Þenay Aybüke Yalçýn'ýn ismi
Ankara'da ÝYÝ Parti'nin bulunduðu caddeye verildi.
Batman Kozluk'ta 9 Haziran 2017 tarihinde
henüz 7 aylýk müzik öðretmeniyken öðrencilerine karne daðýttýktan sonra arkadaþlarýyla eve
dönüþünde PKK'lý teröristlerin saldýrýsý sonucu
þehit olan Þenay Aybüke Yalçýn'ýn ismi, Ankara'da ÝYÝ Parti Genel Merkezi'nin bulunduðu caddeye verildi. Ankara Çankaya Mustafa Kemal
Mahallesi'ndeki 2120. Cadde, Þehit Öðretmen
Þenay Aybüke Yalçýn Caddesi oldu.
Cadde ismi levhasýnýn asýlmasý sýrasýnda ÝYÝ
Parti Teþkilat Baþkaný ve Ankara Milletvekili Koray Aydýn, isim deðiþikliði önergesinin sahibi ÝYÝ
Parti Büyükþehir Belediye Meclis Üyesi Kerem
Erdem, Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Arslan ve görevliler hazýr bulundu.
ÝYÝ Parti Teþkilat Baþkaný Koray Aydýn, sosyal medya hesabýndan yaptýðý paylaþýmda, parti genel merkezinin bulunduðu caddede ismi yaþayacak olan Þehit Öðretmen Þenay Aybüke
Yalçýn'a rahmet diledi, önergeyi veren, kabul
eden, onaylayan ve emeði geçen herkese ayrý
ayrý teþekkür etti.

arada saðlýðýný sorduðumda, biraz
rahatsýz olduðunu, koronavirüs
illetine yakalandýðýný söyledi.
Kendisine acil þifalar diledim. Yapýlacak bir þey varsa
elimizden geleni yapmaya
hazýr olduðunuzu ifade ettim. Teþekkür etti. Yüce Allah Aybüke kýzýmýza gani gani rahmet etsin, ruhunu
þad,mekanýný cennet etsin, babasý Sadýk Yalçýn Beyefendiye de
acil þifalar ihsan etsin.
ÝYÝ PARTÝ ÖNERGE VERDÝ,
KOMÝSYON VE BELEDÝYE MECLÝSÝ
OYBÝRLÝÐÝYLE KABUL ETTÝ
ÝYÝ Parti Ankara Büyükþehir Belediye Meclis
Üyesi Kerem Erdem, 11 Ocak 2021 tarihinde verdiði önergede þu ifadelere yer verdi:
Ankara Ýli Çankaya Ýlçesi Mustafa Kemal Mahallesi sýnýrlarýnda bulunan 2120.cadde isminin
Batman Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de henüz yedi
aylýk müzik öðretmeniyken öðrencilerine karne

daðýttýktan sonra arkadaþlarýyla
eve dönüþünde PKK'lý teröristlerin saldýrýsý sonucu þehit
olan "Þehit Öðretmen Þenay Aybüke Yalçýn" caddesi olarak deðiþtirilmesi hususuna önergemizin meclis gündemine alýnmasýný
arz ve talep ederiz.
Gündeme alýnan ve Ýsimlendirme Komisyonu'na havale
edilen önerge, 22 Ocak 2021 tarihinde komisyon tarafýndan oybirliðiyle kabul edilerek uygun görüþle Ankara Büyükþehir
Belediye Meclisi'ne sunuldu. Ankara Büyükþehir
Belediye Meclisi tarafýndan 12 Þubat 2021 tarihinde oybirliðiyle kabul edilen önerge, Ankara
Valiliði'ne sunuldu ve 15 Mart 2021 tarihinde Ankara Valiliði tarafýndan onaylandý. Onayýn ardýndan gerekli iþlemler yapýlarak, Ankara Büyükþehir Belediyesi görevlileri tarafýndan Ankara Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi 2120. Cadde levhasýnýn yerine "Þehit Öðretmen Aybüke Yalçýn
Caddesi" levhasý asýldý. (Abdulkadir Söylemez)

KORAY AYDIN ÞEHÝT AYBÜKE'NÝN
BABASINI ARADI
ÝYÝ Parti Teþkilat Baþkaný ve Ankara Milletvekili Koray Aydýn yaptýðý paylaþýmda þöyle dedi:
Þehit Öðretmenimiz Þenay Aybüke Yalçýn'ýn
ismi, ÝYÝ Parti Genel Merkezimizin bulunduðu
caddeye verildi. Þehidimizin ruhu þad, mekâný
Cennet olsun. Önergeyi veren ÝYÝ Parti Ankara
Büyükþehir Belediye Meclis Üyesi Kerem Erdem
Beye, kabul eden, onaylayan ve emeði geçen
herkese çok teþekkür ediyorum. Var olsunlar. Aybüke kýzýmýzý anmak ve haberi paylaþmak için
babasý Sadýk Yalçýn Beyefendiyi aradým. Aybüke
öðretmenin Türk milletinin gururu olduðunu ifade
ettim. Ülkesine ve milletine böyle güzel ve hayýrlý bir evlat yetiþtirdikleri için annesi ile birlikte kendisine teþekkür ettim. Baba Sadýk Yalçýn Beyefendi de çok duygulandý, gururlandý ve aile adýna
Þehit Öðretmen Aybüke Yalçýn isminin Ankara'da
bir caddeye verilmesinden duyduðu memnuniyeti ifade etti. Emeði geçenlere teþekkür etti. Bu

"Teravih namazý için Traktörün altýnda
yeni karar alabiliriz" kalarak can verdi
Diyanet Ýþleri Baþkaný Ali
Erbaþ, Ramazan ayýnýn ortasýna doðru vaka sayýlarýndan düþüþ yaþamasý durumunda teravih namazý için
yeni bir karar alabileceklerini belirtti.
Diyanet Ýþleri Baþkaný
Prof. Dr. Ali Erbaþ, "Biz dedik ki, mademki son zamanlarda vakalarda bu kadar
artýþ oldu. Milletimize yardýmcý olalým, teravih namazlarýmýzý evde, farz namazlarýmýzý tedbirlere riayet ederek camilerde kýlalým
dedik. Allah razý olsun, milletimiz anlayýþla
karþýladý. Ramazan'ýn ortasýndan sonra vaka sayýlarý aþaðýlara doðru düþerse biz ona
göre yeniden bir karar alabiliriz" dedi.
Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Ali Erbaþ, VAV TV'de canlý olarak yayýnlanan "Ýftar Vakti" programýna katýldý.
Bu ramazanýn da salgýnýnýn gölgesinde
geçirildiðini ifade eden Baþkan Erbaþ "Ra-

mazanda camilerimizde
beþ vakit namazýmýz kýlýnýyor. Cuma namazý kýlýnýyor. Camilerde salgýnla
mücadelede insanýmýz o
kadar tedbirli ki, zaten temizlik olmadan Müslümanlýk olmaz. Temizlik olmadan camiye gidilmez.
Ali Erbaþ
Bütün bunlara raðmen biz
dedik ki mademki son zamanlarda vakalarda bu kadar artýþ oldu.
Milletimize yardýmcý olalým, teravih namazlarýmýzý evde kýlalým. Farz namazlarýmýzý,
Cuma namazýmýzý camilerde bu tedbirlere
riayet ederek kýlalým dedik. Allah razý olsun
milletimiz anlayýþla karþýladý. Ramazan'ýn
ortasýndan sonra vaka sayýlarý aþaðýlara
doðru düþerse biz ona göre yeniden bir karar alabiliriz. Ama milletimizin bu anlayýþýna, bu ferasetine gerçekten teþekkür ediyorum. Yeter ki bu virüs, bir insana daha
bulaþmasýn" diye konuþtu. (Fatih Yýldýrým)

Çorum'da meydana gelen kazada traktörün altýnda kalan þahýs hayatýný kaybetti.
Kaza
merkeze
baðlý Eskiören köyünde meydana geldi. Ýddialara göre Kamber
O. (52) arýzalanan
traktörünü tamir etmeye çalýþtýðý sýrada bir
anda hareket eden
aracýn altýnda kalarak
aðýr þekilde yaralandý.
Kamber O.
Vatandaþlarýn ihbarý
üzerine olay yerine
jandarma ve saðlýk ekibi sevk edildi. Köye gelen 112
ekiplerinin yaptýðý ilk müdahalenin ardýndan Hitit
Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlan Kamber O, yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti.
Kaza ile ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor. (ÝHA)
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Yoðunlaþmýþ dinamik
denetimler baþlýyor
Asayiþ olaylarý
geçen yýla göre azaldý
Ýl Emniyet Müdürlüðü, Çorum'un asayiþ raporunu açýkladý.
Çorum'da 2021 yýlý ilk üç ayýnda
3 bin 551 olay meydana geldiði
bildirildi.
Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü
tarafýndan açýklanan 2021 yýlý faaliyet raporuna göre Çorum'da
olay sayýlarýnda 2020 yýlýna göre
%10,5 azalýþ yaþandý. Çorum ülke sýralamasýnda 20. sýrada yer
alarak iyi bir performans sergiledi. Kiþilere karþý iþlenen suçlar
kapsamýnda ise Çorum ülke sýralamasýnda 10. sýrada yer aldý.
Suçlarý aydýnlatma oraný in-

celendiðinde ise %96 aydýnlatma
oraný ile ülke sýralamasýnda 36.
sýrada yer alarak, ülke ortalamasýnýn üzerinde bulunuyor.
Açýklamada, Çorum'da kiþilere karþý ilk üç ayda iþlenen 1933
olaydan 1864 olayýn aydýnlatýldýðý, 69 olayýn aydýnlatma çalýþmalarýnýn halen devam ettiði belirtildi.
Öte yandan 2021 yýlý ilk üç
ayýnda meydana gelen olaylarda
87 ruhsatsýz tabanca,80 ruhsatsýz av tüfeði olmak üzere toplam
233 suç aleti ele geçirildi.
(Mahmut Emin Söylemez)

Ýçiþleri Bakanlýðý 81 Ýl Valiliðine "Yoðunlaþtýrýlmýþ Dinamik Denetim Faaliyetleri"
konulu genelge gönderdi.
Genelgede kýsmi kapanma
kararý alýndýðý ve buna yönelik yeni tedbirler uygulamaya
konulduðu hatýrlatýldý. Salgýnla mücadele alýnan tedbirler kadar bu tedbirlerin denetlenmesinin de sonuç açýsýndan önemli olduðu vurgulandý.
Kýsmi kapanma sürecinde ülke genelinde "Yoðunlaþtýrýlmýþ Dinamik Denetim" uygulanacak.
Denetimlerin
odak noktasýný; sokaða çýkma kýsýtlamalarý, þehirlerarasý seyahat kýsýtlamasý, konaklama tesislerine dair tedbirler ve iþyerlerinin açýlýþ-kapanýþ saatlerine uyulmasý
hususlarý oluþturacak. Sokaða çýkma kýsýtlamasý uygulanan süre ve günlerde dýþarýda bulunan kiþiler tek tek
durdurularak kontrol edile-

cek, kontrollerde muafiyetinin bulunup bulunmadýðý,
bulunduðu yerin/zamanýn
muafiyetin nedeni, zamaný
ve güzergâhý ile uyumluluðu
kontrol edilecek. Turistik faaliyetler kapsamýnda geçici/kýsa bir süre için ülkemizde bulunan yabancýlara tanýnan sokaða çýkma kýsýtlamasý muafiyetinin kapsam dýþýndaki diðer yabancýlar tara-

fýndan kullanýlýp kullanýlmadýðý denetlenecek. Þehirlerarasý seyahat edilen tüm araçlar durdurularak, içinde bulunan kiþilerin seyahat izin belgelerinin olup olmadýðý, seyahatlerinin muafiyet nedeni,
zamaný ve güzergâhý ile
uyumlu olup olmadýðý kontrol
edilecek Þehirlerarasý toplu
ulaþým araçlarýnda HES kodu sorgulama zorunluluðuna

uyulup uyulmadýðý ve yolcularýn geçerli bir HES kodunun bulunup bulunmadýðý
denetlenecek. Denetimlerde
rehberlik edici bir yaklaþým
sergilenecek, kurallara aykýrýlýklarda ýsrar, tekerrür, kurallarýn esaslý ihlali gibi suistimal edici tutum ve davranýþlarda ise gerekli idari/adli iþlem tesis edilecek.
(Haber Merkezi)

ÝÇiÞLERi BAKANLIÐI'NDAN

SEYAHAT AÇIKLAMASI
Ýçiþleri Bakanlýðý koronavirüsle
mücadele kapsamýnda alýnan yeni
tedbirler arasýnda bulunan seyahat
kýsýtlamasýyla ilgili merak edilen sorulara yanýt verdi.
Ýçiþleri Bakanlýðý 81 Ýl Valiliðine
"Yoðunlaþtýrýlmýþ Dinamik Denetim
Faaliyetleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede kýsmi kapanma
kararý alýndýðý ve buna yönelik yeni
tedbirler uygulamaya konulduðu
hatýrlatýldý. Salgýnla mücadele alýnan tedbirler kadar bu tedbirlerin
denetlenmesinin de sonuç açýsýndan önemli olduðu vurgulandý.
Ülke geneline gönderilen genelgede kýsmi kapanma sürecinde
gerçekleþecek denetimlerle ilgili þu
hususlar belirtildi:
1. Denetimlerin odak noktasý,
sokaða çýkma kýsýtlamalarý, þehirlerarasý seyahat kýsýtlamasý, konaklama tesislerine dair tedbirler ve iþyerlerinin açýlýþ-kapanýþ saatlerine
uyulmasý hususlarý oluþturacak.
2. Yürütülecek her türlü denetim
faaliyetinde iþyeri sahipleri/çalýþanlarý ile vatandaþlarýn kurallara uymaya/sorumlu davranmaya nezaketle
davet eden rehberlik edici bir yaklaþým sergilenecek olup, kurallara aykýrýlýklarda ýsrar, tekerrür, kurallarýn
esaslý ihlali gibi suistimal edici tutum
ve davranýþlarla karþýlaþýlmasý halinde ise gerekli idari/adli iþlem tesisinden imtina edilmeyecek.
3. Bu kapsamda tam gün sokaða çýkma kýsýtlamasý uygulanacak
hafta sonlarý baþta olmak üzere sokaða çýkma kýsýtlamasý uygulanan
süre ve günlerde Vali ve Kaymakamlarýmýzýn koordinesinde kolluk
kuvvetlerinin azami düzeyde kapasite ile katýlým gösterdiði (diðer kurum ve kuruluþlarýn personeli/görevlileri ile takviye edilmiþ þekilde)
denetimler gerçekleþtirilecek.
4. Geniþ katýlýmlý denetimlerin
hazýrlýklarýna 15 Nisan 2021 Perþembe gününden itibaren baþlanýlacak ve en üst seviyede personelin
katýlýmýyla 17-18 Nisan 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinde ilk uygulamasý yapýlacak þekilde yoðunlaþtýrýlmýþ denetim faaliyetleri gerçekleþtirilecek. 17-18 Nisan 2021
Cumartesi ve Pazar günlerinden itibaren sokaða çýkma kýsýtlamasý uygulanan süre ve günlerde yoðunlaþtýrýlmýþ denetim faaliyetlerine
aðýrlýk verilecek.
5. Sokaða çýkma kýsýtlamasý
tedbirine yönelik denetim faaliyetlerinde;
5.1- Þehirlerin önemli cadde,
bulvar ve meydanlarý, toplu ulaþým
noktalarý ile market, bakkal, manav,
kasap ve kuruyemiþçi gibi iþyerlerinin çevresinde denetim faaliyetleri
yoðunlaþtýrýlacak.
5.2- Sokaða çýkma kýsýtlamasý
uygulanan süre ve günlerde dýþarýda bulunan kiþiler tek tek durdurularak kontrol edilecek ve sokaða çýkma kýsýtlamasýndan herhangi bir
muafiyetinin bulunup bulunmadýðý,
kiþinin bulunduðu yerin/zamanýn
muafiyetin nedeni, zamaný ve güzergahý ile uyumluluðu kontrol edilecek.
5.3- Sadece turistik faaliyetler
kapsamýnda geçici/kýsa bir süre için
ülkemizde bulunan yabancýlara tanýnan sokaða çýkma kýsýtlamasý
muafiyetinin kapsam dýþýndaki di-

FETÖ operasyonunda

iki tutuklama
Edirne merkezli düzenlenen Fetullahçý
Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda gözaltý alýnan þüphelilerden 2'si için tutuklama
kararý diðer 14 kiþi için ise adli kontrol þartýyla serbestlik kararý alýndý.
Edirne Emniyet Müdürlüðü ekipleri tarafýndan gözaltýna alýnan 16 þüphelinin iþlemleri tamamlandý. Edirne Adliyesine sevk
edilen zanlýlardan M.Z. ve U.K. tutuklanýrken diðer 14 þüpheli ise etkin piþmanlýk hükümlerinden yararlandý ve adli kontrol þartýyla serbest býrakýldý.

ðer yabancýlar tarafýndan kullanýlýp
kullanýlmadýðý denetlenecek.
5.4- Hafta sonlarý uygulanan sokaða çýkma kýsýtlamasý sýrasýnda
vatandaþlarýmýzca 10.00-17.00 saatleri arasýnda faaliyet gösterebilecek olan market, bakkal, manav,
kasap ve kuruyemiþçilere ancak en
yakýnýndakine, araç kullanmaksýzýn
ve sadece zorunlu ihtiyaçlarýn karþýlanmasý amacýyla gidilebilmesi
kuralýna uygun hareket edilip edilmediðine bakýlacak.
5.5- Hafta sonlarý uygulanan sokaða çýkma kýsýtlamasý sýrasýnda
herhangi bir istisna kapsamýnda olmayan 65 yaþ ve üzeri vatandaþlarýmýz ile 18 yaþ altý gençler ve çocuklarýmýzýn sokaða çýkma kýsýtlamasýna uymalarý saðlanacak.
6. Þehirlerarasý seyahat kýsýtlamasý tedbirine yönelik denetim faaliyetlerinde;
6.1- Sokaða çýkma kýsýtlamasý
uygulanan süre ve günlerde þehirlerarasý seyahat kýsýtlamasýnýn denetlenebilmesi için iller arasýnda
gerekli koordinasyon saðlanarak
valiliklerce þehirlerin tüm giriþ ve çýkýþlarýnda kontrol noktalarý oluþturulacak.
6.2- Þehirlerarasý seyahat edilen tüm araçlar durdurularak içerisinde bulunan kiþilerin seyahat izin
belgelerinin olup olmadýðý, seyahatlerinin muafiyet nedeni, zamaný
ve güzergahý ile uyumlu olup olmadýðý kontrol edilecek.
6.3- Þehirlerarasý toplu ulaþým
araçlarýnda yapýlacak denetimlerde, bu araçlara yolcu alýmýnda HES
kodu sorgulama zorunluluðuna
uyulup uyulmadýðý ve bu araçlarla
seyahat eden yolcularýn geçerli bir
HES kodunun bulunup bulunmadýðý konularý titizlikle irdelenecek, seyahat izin belgesi almasý zorunlu olmasýna raðmen belgesiz seyahat
ettiði, muafiyeti kötüye kullandýðý ve
HES kodu olmaksýzýn seyahat ettiði anlaþýlan yolcular ile HES kodu
sorgulama zorunluluðuna uymayan
toplu ulaþým araçlarýna adli ve idari
yaptýrýmlar uygulanacak ve seyahatlerine izin verilmeyecek.
7. Konaklama tesislerine yönelik
denetim faaliyetlerinde;
7.1- Konaklama tesislerinin Güvenli Turizm Sertifikasýna sahip
olup olmadýðý kontrol edilerek Gü-

venli Turizm Sertifikasý olmayan tesisler hakkýnda gereði ifa edilmek
üzere ruhsatý düzenleyen kuruma
bildirim yapýlacak.
7.2- Tesislere giriþte HES Kodu
sorgulamasý yapýlýp yapýlmadýðý,
müþterilerin bildirimlerinin mevzuatýna uygun olarak yapýlýp yapýlmadýðý ve lokanta veya restoranlarda
bulunan müþterilerin Kimlik Bildirme Kanununun Ek 2 nci maddesi
hükmü doðrultusunda yapýlan bildirimde bulunulan kiþiler arasýnda
olup olmadýðý hususlarý kontrol edilecek. Sahte rezervasyon vb. hileli
yollarýn önüne geçilecek ve konaklama tesislerinde kalanlar için getirilen muafiyetlerin kötüye kullanýlmasý önlenecek.
7.3- Konaklama tesisleri içerisinde bulunulan yeme-içme yerlerinin sadece konaklama yapan müþterilerine hizmet verip vermediði,
masada en fazla iki kiþiye servis
açýlmasý sýnýrlamasýna uyulup uyulmadýðý, yiyecek-içecek servisi baþta olmak üzere konaklama tesisinin
herhangi bir yerinde ya da belirli zaman aralýklarýnda müþterilerin topluca bir araya gelmelerini engelleyecek tedbirlerin alýnýp alýnmadýðý
hususlarý denetlenecek.
7.4- Konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diðer
otel salonlarýnda 17 Mayýs 2021 tarihine kadar canlý müzik yapýlmasýna müsaade edilmeyecek, kayýt
dinletilmesi v.b. müzik yayýnlarýnýn
ise en geç saat 21.00'de sona erdirilmesi saðlanacak.
7.5- Konaklama tesisleri için ilgili Genelgelerimiz ile Saðlýk Bakanlýðý Salgýn Yönetimi ve Çalýþma Rehberinde belirlenen tedbir ve kurallara uyulup uyulmadýðý hususlarý detaylý bir þekilde kontrol edilecek.
8. Ýþyerlerinin açýlýþ-kapanýþ saatlerine yönelik denetim faaliyetlerinde;
8.1- 17 Mayýs 2021 tarihine kadar faaliyetlerine geçici olarak ara
verilen hamam, sauna, güzellik
merkezi/salonlarý, halý saha, yüzme
havuzu, spor salonu, lunaparklar ve
tematik parklar, kahvehane, kýraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler ile internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri ve bilardo salonlarýnýn kapalý durumda
olup olmadýklarý kontrol edilecek.

8.2- Sokaða çýkma kýsýtlamasýndaki sürelere uymak için tüm iþyerlerinin (istisna getirilenler hariç) hafta içi günlerde saat 18.00'de kapanmýþ olmasý saðlanacak.
8.3- Yeme-içme yerlerinin açýk
veya kapalý alanlarda masada
müþteri kabul edip etmedikleri ve
gel-al ile paket servis için belirlenen
saat sýnýrlamalarýna uyup uymadýklarý denetlenecek.
8.4- Hafta sonu uygulanan sokaða çýkma kýsýtlamalarý sýrasýnda
10.00-17.00 saatleri arasýnda faaliyet göstermeleri öngörülen market,
bakkal, manav, kasap ve kuruyemiþçilerin açýlýþ-kapanýþ saatlerine
uygun hareket edip etmediklerine
bakýlacak.
8.5- Ramazan ayý boyunca özel
sipariþ üretimi de dahil pide ve ekmek üretiminin iftardan 1 saat önce
sonlandýrýlmasý hususu ile bu saatten iftar saatine kadar sadece satýþ
iþlemi yapýlýp yapýlmadýðý kontrol
edilecek.
9. Denetim çalýþmalarý sonucunda yürütülen faaliyetlere dair
veriler ÝSDEM'e anlýk olarak girilecek ve sonuçlar ÝSDEM yazýlýmý
üzerinden ilçe, il ve ülke geneli bakýmýndan analiz edilecek.
(ÝHA)

NE OLMUÞTU?
Edirne Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk
ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi
ekipleri 8 Nisan'da Çorum, Ýstanbul, Konya,
Gaziantep, Denizli, Bitlis, Ankara ve Adana'da operasyon düzenlemiþ; aralarýnda
meslekten ihraç edilen doktor, kamu görevlisi, müfettiþ, avukat ve vergi uzmanlarýnýn
da bulunduðu 16 þüpheli gözaltýna alýnmýþtý.
(Haber Merkezi)

Sobacý'nýn görev
süresi uzatýldý
Çorum Ýl Saðlýk Müdürü Uzman Doktor Ömer Sobacý'nýn görev süresi üç ay uzatýldý.
Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan
yapýlan açýklamada 14 Nisan'da görev süresi bitmiþ
olan Çorum Ýl Saðlýk Müdürü Ömer Sobacý ile birlikte 17 Ýlin Saðlýk Müdürünün görev sürelerinin
Ömer Sobacý
üç ay uzatýldýðý bildirildi.
Mücadele edilen pandemi nedeniyle il müdürlerinin görev sürelerinin uzatýldýðý belirtilen açýklamada 17 il saðlýk müdürünün görev
sürelerinin 14 Temmuz 2021 tarihinde biteceði kaydedildi.
(Fatih Yýldýrým)

Yunuslar eðitildi
HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Çorum Emniyet Müdürlüðü motosikletli polis timlerine eðitim verdi. Yunus
ekiplerinin olaylara daha etkin ve kýsa
sürede müdahale edebilmeleri amacýyla "Motosikletli Polis Timleri Geliþtirme
Kursu" düzenlendi. Çorum Emniyet Müdürlüðü güvenlik hizmetlerinde etkinli-

ðin artýrýlmasý amacýyla "Motosikletli
Polis Timleri Geliþtirme Kursu" gerçekleþtirdi. Eðitimler, Emniyet Müdürlüðü
karþýsýndaki fuar alanýnda yapýldý. Motosiklet sürüþ eðitimine yunus timinde
görevli iki komiser yardýmcýsý ve 15 polis memuru katýldý. (Abdulkadir Söylemez)
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“Üretici teslim etsin
biz daðýtýrýz”
"Çiftçinin zararýný
kim karþýlayacak?"
CHP Çorum Ýl Baþkaný Meh- yor. Bazýlarý da soðanlarýn önünmet Tahtasýz çiftçinin elinde kalan de fotoðraf çektirerek siyasi þov
soðan ve patatesin Toprak Mah- yapýyor. Oh ne güzel dünya!
sulleri Ofisi tarafýndan alýnarak ihÇorum'da soðan ve patates
tiyaç sahiplerine daðýalýmý gerçekleþtiren;
týlmasýný önemsedikiktidarda bulunan silerini belirterek, ürünyasi partinin yetkililerilerin maliyetinin altýnne, Ziraat Odasý baþda alýnmasý nedeniyle
kanýna ve Toprak
çiftçinin zarar ettiðini
Mahsulleri Ofisi yetkibelirtti.
lilerine soruyoruz:
Tahtasýz "ÜrünleAylar öncesinden
rin çillenmesini ve çüneden ihracatý yasakrümesini neden bekleladýnýz? 85 TL maliyediniz? Maliyeti 85 kuti olan soðaný kaç liraruþ olan soðaný 50 kudan alýyorsunuz? MaMehmet Tahtasýz
ruþtan, maliyeti 1,10
liyeti 1 lira 10 kuruþ
kuruþ olan patatesi 85 kuruþtan olan patatesi kaç liradan alýyorsualýyorsunuz. Bu durumda çiftçi nuz? Çiftçimizin çillenen patatesizarar ediyor? Zararý kim karþýla- nin ve soðanýnýn zararýný ödüyor
yacak?" diye sordu.
musunuz? Öðrendiðimiz kadarýyla soðaný 50, patatesi 85 kuruþtan
YÖNETEMÝYORSUNUZ
alýyorsunuz? Aradaki zararý kim
CHP Ýl Baþkaný Tahtasýz, açýk- karþýlayacak? Neden ürünlerin
lamasýnda þöyle dedi:
çillenmesini ve harap olmasýný
"Aylar öncesinden ihracatý ya- beklediniz? Ýkinci kez yapýlan çusakladýnýz. Soðan ve patates üre- val maliyeti, ayýklama iþçiliði ve
ticinin elinde kaldý ve çürümeye nakliye bedelini kim karþýlýyor?
baþladý. Þimdi de maliyetinin al- Bu durum ülkemiz ekonomisine
týnda çiftçinin elinde kalan malý ve çiftçimize büyük zarar vermiþsatýn alýp ücretsiz daðýtýyorsunuz. tir. Aradaki zararý lütfen ödeyiniz.
Oluþan zararý hep vatandaþ ödü(Mahmut Emin Söylemez)

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), çiftçinin elinde kalan patates ve kuru soðaný
maliyet fiyatýna satýn almaya baþladý.
Alýnan patates ve kuru soðanlar, valilikler aracýlýðýyla ihtiyaç sahiplerine ücretsiz daðýtýlacak.
Geçtiðimiz günlerde Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan'ýn talimatý ile Toprak Mahsulleri Ofisi üreticinin elinde kalan patates ve kuru soðaný maliyet fiyatýna satýn almaya baþladý. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu Baþkaný
ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, konuya
iliþkin açýklamalarda bulundu.
Güldal, "Pandemi dolayýsýyla özellikle son 1 yýldýr hotel, restoran gibi toplu tüketim yerlerinde bu tür ürünlerin tüketiminde bir azalma söz konusuydu.
Bu da haliyle üreticilerimizin elinde
baþta patates ve kuru soðan olmak
üzere ürünlerin satýlamamasýný konusunu durumuna getirdi. Sayýn Cumhurbaþkanýmýz geçen hafta itibariyle Tarým
ve Orman Bakanlýðýmýz ile Toprak
Mahsulleri Ofisini bu konuda görevlendirdi. Üretici elinde bulunan patates ve
kuru soðanlarýn temin edilerek, alýnarak maliyetleri de karþýlanarak Türkiye'nin 81 ilindeki ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim edilmesi noktasýnda, cuma
gününden itibaren bu çalýþmayý çok
hýzlý bir þekilde suretle gerçekleþtirdik"
açýklamasýnda bulundu.
TMO Yönetim Kurulu Baþkaný ve
Genel Müdürü Güldal, açýklamasýna þu
þekilde devam etti:
"Ülkemizin neresinde elinde patates
ve kuru soðan olan üreticimiz varsa,
üretici örgütleri ve odalar vasýtasýyla
bizlere ulaþabiliyorlar bizde o ürünleri
alabiliyoruz. Esasen Tarým ve Orman
Bakanlýðý tüm teþkilatlarý ile beraber iyi
bir iþ birliði içerisinde süreci yürütüyo-

ruz. Þu an Ýstanbul, Ankara, Þanlýurfa,
Diyarbakýr gibi büyük þehirlerimize ürün
indirmeleri gerçekleþti. Yoðun bir þekilde devam ediyor. Her gün biraz daha
fazla tonajlý alýmlar gerçekleþecek. Haliyle operasyon ve süre olarak çok sýnýrlý olduðu için bir anda çuval ve araç
problemi çýkýyor. Ama bunu da hallediyoruz. Tüm ilgililer ve yetkililer bize destek oluyorlar" ifadelerini kullandý.
YOKSULUN SOFRASINA
SOÐAN VE PATATES
Baþlatýlan sürecin iki ayaðý olduðunu belirten Güldal, "Üretici noktasýnda
üreticilerin maliyetlerini karþýlamak. Onlarýn üretimden gelen gücünün kesintiye uðramamasý. Önümüzdeki yýlda bu
sezonda üretimlerine devam edebilmelerini saðlamak. Malum yeni dönem hasat dönemi de yaklaþýyor. Onun önce-

sinde üreticilerimiz bu sýkýntýdan da kurtulmuþ olacak. Diðer taraftan da mübarek ramazan ayý baþlýyor. Ýhtiyaç sahibi
vatandaþlarýmýzýn sofralarýna, hanelerine patates, kuru soðan gibi temel gýda
maddelerimizi devletimizin hibesiyle,
yardýmýyla ulaþmýþ olacak. Bu anlamda
da çok baþarýlý, çok hayýrlý bir çalýþma
olacaktýr" þeklinde konuþtu.
"TONAJ SINIRLAMAMIZ
SÖZ KONUSU DEÐÝL"
Güldal, "Bizim her hangi bir tonaj sýnýrlamamýz söz konusu deðil. Nerede
üretici örgütleri aracýlýðý ile Toprak Mahsulleri Ofisine ürünlerini teslim etmek isteyen üretici olursa biz onlarý almaya ve
ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrmaya hazýrýz.
Miktar ve tarih gibi sýnýrlar koymuyoruz.
Bu çalýþmayý nihayete erdirmek istiyoruz" dedi.
(ÝHA)

DEVA'dan göstere göstere yardým daðýtýmýna sert tepki:

"Çillenmiþ soðan ve patatesi sadaka
olarak daðýtýp reklamýný yapýyorlar"

Tuðba Gül

Demokrasi ve Atýlým Partisi (DEVA) Ýl
Baþkan Yardýmcýsý Tuðba Gül çiftçinin
elinde kalmýþ; çillenmeye, filizlenmeye
yüz tutmuþ soðan ve patatesinin maliyetinin altýnda bir fiyatla alýnarak yoksul
vatandaþa göstere göstere daðýtýldýðýný
iddia ederek hükümeti sert dille eleþtirdi.
DEVA Partisi Ýl Baþkan Yardýmcýsý
Tuðba Gül “Hükümetin sunduðu 'sözde
destek adý altýnda' hayatýndan bezmiþ;
tarlasý, tapaný, traktörü ipotek veya haciz edilmiþ çiftçinin, filizlenmeye yüz tutmuþ soðan ve patatesi Tarým Bakanlý-

ðýnca üç kuruþa satýn alýnarak; fakirliði
kadere, geçimi kedere dönüþmüþ vatandaþa, sadaka misali daðýtýmýnýn basýn önünde yapýlan iyilik töreni olarak
sunuluyor” dedi.
Ýl Baþkan Yardýmcýsý Tuðba Gül, AK
Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý ve
Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan'ýn
dar gelirli vatandaþa daðýtýlacak patates
ve soðanlar için tanýtým programý düzenlemesine tepki göstererek "Gelinen
nokta bu (!) ve marifetmiþ gibi, bir de
utanýp sýkýlmadan bunu reklam ile gös-

teriyorsunuz. Ondan sonra bizi kýskanýyorlar, kýskanmasýn ne yapsýn! Memleketi ve milleti ne hale getirdiniz, yine de
aða da sizsiniz, paþa da sizsiniz. Sizi
kýskanmayacak da beni mi kýskanacak!"
ifadesini kullandý.
Gül açýklamasýný þöyle sürdürdü:
Derdim çoktur hangisine yanayým (!)
köylünün çiftçinin çaresizliðine mi, tarýmýn ülkemizde geldiði noktaya mý, vatandaþýn soðan patates için ayaða düþmesine mi veya sað elin verdiðini sol
elin görmemesi gerekliliðini dikte eden

dinimizin en faziletli ay olarak bildiðimiz
ramazan ayýnda yapýlan bu duruma mý?
Kendi elimizle baþa getirdiklerimizin;
milleti önce çaresizliðe gark edip sonrasýnda takýndýðý sahte ve yapmacýk halký
düþünen tavýrlarýna mý yanayým!
Tüm bunlarýn müsebbibi kim? Elbet
ki, bizleriz.
Az kaldý. Gerçeklerin bir özelliði vardýr. O da gün yüzüne çýkmak gibi. Týpký
2002'de olduðu gibi. DEVA iktidarýnda
çiftçi de üretici de deðerini bulacaktýr.
(Abdulkadir Söylemez)

"128 Milyar dolar nerede?" afiþi
protestolar eþliðinde kaldýrýldý
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl Örgütü parti binasýna "128 Milyar dolar nerede?" sorusunun yer aldýðý afiþ astý.
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz parti yöneticileri ile birlikte afiþi parti binasýna astý. Afiþte
CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun
"Tüyü bitmemiþ yetim adýna, emekli adýna, esnaf adýna soruyorum: 128 milyar dolar nerede?"
ifadesi yer alýyor.
O AFÝÞ KALDIRILDI
CHP Çorum Ýl Binasýna asýlan "128 milyar
dolar nerede?" içerikli afiþ Çorum Valiliði'nin emri ile polis gözetiminde Ýtfaiye aracý tarafýndan indirilmek istendi.
CHP'liler afiþin indirilmesi sýrasýnda eylem
yaparak olayý protesto etti. CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz "Çorum Valisinin böyle bir karar alma yetkisi yoktur. Valilik makamý devletin bir makamýdýr. Devletin saygýnlýðýna gölge düþürmeyin" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl Örgütü parti binasýna "128 Milyar dolar nerede?" sorusunun yer aldýðý afiþ asmýþtý. 14 Nisan'da asýlan
afiþ dün Çorum Valiliði'nden gelen resmi yazý
üzerine binadan indirilmek istendi.
Emniyet görevlileri tarafýndan, itfaiye aracý
kullanýlarak indirilmek istenen afiþ, tam alýnmak
üzereyken CHP'li yöneticiler tarafýndan içeri çekilerek teslim edilmedi. Afiþin bulunduðu yerden
kaldýrýlmasý üzerine polis ve itfaiye görevlileri
olay yerinden ayrýldý.

"ÇORUM VALÝSÝNÝ HUKUKA UYGUN
DAVRANMAYA DAVET EDÝYORUZ"
Parti binasýna asýlan afiþin indirilmek istenmesi üzerine CHP'li yöneticiler ve parti üyeleri
eylem yaparak uygulamayý protesto etti.
Parti binasý önünde partililerin alkýþlarý eþliðinde bir açýklama yapan CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz "Tüyü bitmemiþ yetimin hakký için
soruyoruz: Nerde bu 128 milyar dolar? Bunu
sormak her namuslu, ahlaklý, Allah' a inanan
herkesin görevidir" dedi.
Tahtasýz "Bu ülkeye demokrasi gelecek, hýrsýzlýðýn hesabý sorulacaktýr. Yoksulluða, çaresizliðe, iþsizliðe son vereceðiz. Ýlk sandýkta herkes
bunu görecek" ifadesini kullandý. Tahtasýz, 128
milyar dolar ile neler yapýlabileceðini de anlatarak, kiþi baþý 12 bin 500 TL, dört kiþilik bir aile
için de 50 bin TL'ye karþýlýk geldiðini vurguladý.
"VALÝLÝK MAKAMI,
DEVLETÝN MAKAMIDIR"
Tahtasýz, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi:
Çorum Valiliði Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan; CHP Çorum Ýl binasýnda asýlý bulunan "128
Milyar dolar nerede? CHP" ibareli pankartýn kaldýrýlmasý konusunda Çorum Valiliðinin karar aldýðý tarafýmýza teblið edilmiþtir.
Alýnan kararýn Anayasaya, Siyasi Partiler Kanunu, 2911 sayýlý yasaya açýkça aykýrý olduðu
ortadýr. Siyasi partiler ülkede geliþen ekonomik,
toplumsal konularda görüþ ve düþüncelerini topluma anlatma ve toplumu bu doðrultuda yönlendirme hakkýna sahiptir. Çorum
Valisinin böyle bir karar alma
yetkisi yoktur. Valilik makamý
devletin bir makamýdýr. Devletin saygýnlýðýna gölge düþürmeyin.
CHP Genel Baþkanýnýn
sorduðu sorularýn cevaplanmasý yerine pankartlarýn kaldýrýlmasý kabul edilemez hukuki bir durumdur.

Tüyü bitmemiþ yetimin hakký için soruyoruz:
Nerde bu 128 milyar dolar? Bunu sormak her
namuslu, ahlaklý, Allah'a inanan herkesin görevidir. Önce kasada duruyor dediniz, sonra pandemide kullandýk dediniz. 128 Milyar dolar nerede?
128 milyar dolarý hangi kurdan kime sattýnýz?
Açýklayýn zengin ettiðiniz kiþileri. Kim aldý 128
milyar dolarý? Merkez Bankasý 128 milyar dolarý
alanlarý niçin açýklamýyor? Bu ülke hepimizin.
128 milyar dolar bu ülkenin parasý. Kime verdiniz 128 milyar dolarý?
AFÝÞÝ YÝNE TAKACAÐIZ; ÝLÇELERE,
KÖYLERE DE TAKACAÐIZ
Hak için, hukuk için, adalet için soruyoruz,
sormaya devam edeceðiz. Bugün indireceksiniz
yarýn yeniden takacaðýz. Bugün buraya yarýn
tüm ilçelere, tüm köylere, tüm mahallelere takacaðýz.
Bu ülkeye demokrasi gelecek, hýrsýzlýðýn hesabý sorulacaktýr.

Yoksulluða, çaresizliðe, iþsizliðe son vereceðiz. Ýlk sandýkta herkes bunu görecek.
Genel baþkan açýkladý biz de tekrarlayalým:
10 milyon iþsize bir yýl boyunda ayda 3 bin
TL, 1 milyon 300 bin esnafýn 13 milyarlýk kredi
borcu tamamen silinebilirdi hâlâ para bitmiyor.
Çiftçilerin bankacýlýk sektöründeki 5 milyarlýk
kredi borcu tamamen silinebilirdi, hâlâ para bitmiyor. Küçük iþletmelerin takibe düþen icralýk 16
milyarlýk borcu silinebilirdi, yine para bitmedi. 50
milyon vatandaþa iki doz Biontech aþýsý verilebilirdi, hâlâ para var. Tableti olmayan 4 milyon 800
bin öðrenciye bedava tablet daðýtýlabilirdi, hâlâ
kasada para var. Devletten her ay bin lira destek
alan 1 milyon 200 bin kiþiye bir yýl boyunca 3 bin
TL verilebilirdi, hâlâ para bitmiyor.
Neredeyse bu kadar harcama ile yarýsý harcanan bu paranýn geri kalaný ile 10 tane daha
boðaz köprüsü, 20 tane daha havalimaný, Çorum Ankara arasý hýzlý tren hattý ve para hâlâ bitmiyor!
(Abdulkadir Söylemez)
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Balýkta av sezonunun kapanmasýnýn ardýndan balýkçýlara sezonun nasýl geçtiðini sorduk. Görüþlerini aldýðýmýz balýkçý Yunus Kaynar dertliydi:

HAMSiYi 50 LiRADAN
YiYENLER ÞANSLI!
1 Eylül'de baþlayan av sezonu, 15 Nisan tarihinde sona erdi. Denizlerde av yasaðý bugün itibarýyla baþlaHABERÝ
dý. Karadeniz'de tekneler
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU yasak ile birlikte limana demirlerken, balýkçýlar sezonu
OKUTUN
deðerlendirdi.
Balýk sezonunun nasýl geçtiðini sorduðumuz
balýkçý Yunus Kaynar dertliydi. Kaynar, çoðu balýðýn yetiþtirme olduðunu belirtirken geçtiðimiz
aylarda alýnan hamsi avý yasaðýnýn fayda saðlanamadýðýný savundu.
Hamsinin gereðinden yüksek fiyatlara satýldýðýnýn altýný çizen Kaynar "50 liradan hamsi yiyenler yine de þanslýydý çünkü ileride hamsi diye
bir balýk kalmayacak, çocuklarýmýz hamsiyi tadamayacak" dedi.
"BALIÐI TEZGÂHTA DEÐÝL,
TUTARKEN DENETLEYÝN"
Çorum'da faaliyet göstren Kaynar Balýkçýlýk

yetkilisi Yunus Kaynar "Bu yýlki balýk sezonu balýkçýlar açýsýndan verimsiz geçti. Bunun sebebi olarak
da yanlýþ ve bilinçsiz avlanmayý
görüyorum. Bu sorunun çözülmesi için denetimlerin sýklaþtýrýlmasý
gerekiyor. Yapýlacak olan bu denetimlerin ise tezgâhlarda deðil balýðýn
tutulduðu gemilerde, limanlarda olmasý
gerekiyor. Bu tezgâhlara herhangi bir denetim
yapmanýn bir anlamý yok çünkü balýk zaten tutulmuþ buraya gelmiþ. O balýk burada satýlýyor. Yani denetleseler de anlamsýz kalýyor. Balýðýn tutulduðu yerleri daha sýký denetleseler o balýklar zaten tezgâha gelmeyecek.
"ÇOÐU BALIK YETÝÞTÝRME"
ezon verimsizdi dediðimizde insanlar genel
olarak sadece hamsiyi düþünüyorlar ama þöyle
genel anlamda baktýðýmýzda çoðu balýðýn yetiþtirme balýðý olduðunu göreceksiniz. Bu verim düþüklüðü sadece hamside deðil bütün balýklarda

Yusuf Kaynar

var. Verim düþüklüðü var ki yetiþtirilme ihtiyacý
hissediliyor þu anda.
"AVLANMA YASAÐI ETKÝ ETMEDÝ"
Hamsi özelinde þunu söylemek istiyorum diðer balýklar yetiþtirilebiliyor ama hamsi yetiþtirilebilen bir balýk türü deðil. Avlanma sezonu sýrasýnda getirilen hamsi avlama yasaðý hiçbir etki
göstermedi. O yasaktan bu yana sadece dondurulmuþ hamsi satýyoruz. Bu yasaðýn faydalý olamama sebebi, hamsi yerinde duran bir balýk deðil. Buradan Rusya'ya gider, Gürcistan'a gider
durmaz olduðu yerde. Oralarda da fabrikalar var.
Mesela yað fabrikalarý var, yem fabrikalarý var.
Orada balýðýn boyutunun hiçbir önemi yok. Yavru olmasýnýn hiçbir önemi yok. Adamlar yaðý çýksýn yeter diyor.
"HAMSÝNÝN EDERÝ 10 TL'DÝR
50 TL'DEN SATILDI"
Fiyatlar bu sene tezgahlara çok yüksek yansýdý ama kar marjýmýzý soracak olursanýz, kar
marjýmýz düþüktü. Ben bir vatandaþ olarak, iþletmeci kimliðimi bir kenara býrakarak söylüyorum.
Bu memlekette hamsinin ederi en fazla 10 TL'dir
ama bu sene ilk önce 30 TL daha sonra 50 TL fiyat bandýna ulaþtý.
"ÇOCUKLARIMIZ HAMSÝ YÝYEMEYECEK"
Þunu da söyleyeyim hamsiyi kilosu 50
TL'den de olsa yiyenler yine þanslý. Neden þanslý? Yarýn çocuðumuz hamsi göremeyecek, yiyemeyecek bile. Biz sadece böyle bir balýk vardý diyeceðiz. O duruma kadar düþeceðiz neredeyse.

Yetkililerden beklentim denetimlerin balýklarýn
tutulduðu noktalarda yoðunlaþtýrýlmasý. Zaten
adamlar bu balýðý tutmuþ bir daha denize salsa
da bir faydasý yok. Önemli olan o balýðý tutturmamak" dedi.
"PALAMUT, LÜFER, ÇÝNEKOP
FENA DEÐÝLDÝ"
Sezonun tamamlanmasý ile birlikte aðlarýn
bakýmýný yapan Karadeniz'deki balýkçýlar ise genel olarak yasaklarýn verimini alacaklarýný ifade
etti. Balýkçý Erkan Demir "Yasaklar olmasý gerekiyorsa olacak. Bu deðiþmez kuraldýr, yasaklar
balýkçýnýn iyiliði için yapýlan þeyler. Balýkçý ileride
bunun faydasýný yine kendisi görecek. Biz ufak
balýkçýsýyýz, sezon bizim için iyiydi palamut, lüfer, çinekop fena deðildi. Memnunuz" dedi.
Balýkçý Yüksel Ergün ise sezonu deðerlendirerek þunlarý söyledi:
Geçtiðimiz sezon balýkçýlar için iyiydi. Ufaðý,
büyüðü herkes sebeplendi. Bu yasaklarýn inþallah faydalý olmasýný bekliyoruz. Ýnþallah bütün
balýkçýlar için hayýrlýsý olur.
"TEDBÝRLERÝN VERÝMÝNÝ ALACAÐIZ"
Balýkçý Mustafa Küçük ise "Yasaklar uyulduðu zaman ilerisi için bir yatýrým gibi oluyor. Ýnce
mesaj avlanmadýðý zaman ileride verimini alýyoruz. Ýnce balýðýn avlanmasý yasaklanmasý çok
güzel oldu. Bu sene hamsi ince balýðý tutturmadýlar, seneye daha iri bol olacak. Geçen sene
uygulanan tedbirlerin verimini bu sene alacaðýz.
Faydalý olacak inþallah" ifadelerini kullandý.
(Abdulkadir Söylemez)

Çoruminia açýlýþ için gün sayýyor
Çorum'un kültür, turizm ve tanýtýmýna
önemli katký saðlayacak olan Çoruminia'da
son rötuþlar yapýlýyor.
Çorum Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim
Aþgýn'ýn
seçim dönemi vaatlerinden olan
HABERÝ
Çorumina
açýlýþ için gün sayýyor. ÇalýþmalaÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU rý yerinde inceleyen Baþkan Aþgýn "Þehrimizin tanýtýmý, kültürü ve turizmi anlamýnda çok
OKUTUN
önemli bir lokasyondayýz. Seçim vaatlerimizden bir tanesinde daha son aþamaya geldik. Biz burayý iki
cepheden düþündük. Þehrimizin tüm ilçeleriyle beraber
tarihi ve kültürel varlýðýný ortaya çýkarmak. Þehrimize gelen insanlarýn þehrimizle ilgili bir kanaat oluþturacaklarý,
tanýtýmý ve kültür bakýmýndan çok önemli bir eser ortaya
çýkmýþ oldu. Ýkincisi, Park ve Bahçeler Müdürlüðümüz bir
kýsmýnýn þehrimizde ilk kez deneyeceði 32 farklý bitki türüyle rengârenk bir alana dönüþecek" dedi.
Etrafý surlarla çevrili üç dönümü yeþil alan, iki dönümü
de eserlerin teþhir edildiði alandan oluþan Çoruminia'nýn
Çorum'a deðer katacaðýna inandýðýný vurgulayan Baþkan
Aþgýn "Bu eserin ortaya çýkmasýnda emeði geçen tüm
mesai arkadaþlarýma teþekkür ediyorum. Önümüzdeki ay
içerisinde burada mehterle, coþkuyla bir açýlýþ yapacaðýz"
diye konuþtu.
(ÝHA)

Belediye benzinlik
arsasý satýyor
Çorum Belediyesi, Þehirler Arasý Otobüs Terminali ve Çorum Þehir Stadyumu
arasýnda bulunan imar planýnda Akaryakýt
ve LPG ikmal istasyonu iþaretli arsayý ihale yolu ile satacak.
Belediye basýn biriminden yapýlan
açýklamada "Mülkiyeti belediyemize ait
olan Þehirler Arasý Otobüs Terminali ve
Çorum Þehir Stadyumu arasýnda bulunan
imar planýnda Akaryakýt ve LPG Ýkmal Ýstasyonu iþaretli, Çorum Merkez Çepni Mahallesi 29 pafta,352 ada 199 nolu parselde kayýtlý 3568,62m² miktarlý arsa, 2886
Sayýlý Kanunun 35/a Maddesine göre kapalý teklif arttýrma usulü ile en az %50'si
peþin kalaný en fazla 8 taksit (taksitlerde
yasal faiz uygulanacaktýr) olmak koþuluyla 20.04.2021 salý günü saat 14'te Çorum
Belediyesi Meclis Salonunda (Turgut Özal
Ýþ Merkezi Binasý 4. Katýnda) ihale edilecek" denildi.
Þartname ve Ekleri Emlak ve Ýstimlak
Müdürlüðünden 500 TL karþýlýðýnda temin
edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
(Abdulkadir Söylemez)

Aþgýn, arastada çalýþmalarý inceledi
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Tarihi
Dikiciler Arastasýnda baþlatýlan
HABERÝ
restorasyon çaÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU lýþmalarýný yerinde inceledi,
OKUTUN
çalýþmalar ve
yapýlacak iþlemler hakkýnda
bilgi aldý. Dikiciler arastasýnda baþlatýlan restorasyon çalýþmasýný teknik heyetle birlikte inceleyen Baþkan Aþgýn
yapýlan iþler hakkýnda yüklenici firma yetkileri ile Etüt ve
Proje Müdürü Said Toraman'dan bilgi aldý.
300 günlük çalýþma süresi
sonucunda Dikiciler Arastasýnýn restore edilerek yeniden

þehrin kültür ve turizmine kazandýrýlacaðýný söyleyen Etüt
ve Proje Müdürü Said Toraman "Restorasyon süreci 19
Þubat'ta yüklenici firmaya yer
teslimi yapýlmasýyla baþladý.
Hava koþullarýnýn düzelmesiyle birlikte de çalýþmalara
baþlandý. Burada 29 adet
dükkân bulunmakta. Dükkân
larýn hepsi aslýna uygun bir
þekilde restore edilecek. Bu
yýlýn sonuna kadar Dikiciler
Arastasý restorasyonu bitmiþ
þekilde teslim alacaðýz. Ýþ
kapsamýnda Saat Kulesine
cephe olan üç adada da
dükkânlarýn cephe saðlýklaþtýrýlmasý yapýlacak. Çatýlarý
yenilenerek tek tip tabela yapýlacak" dedi. (Fatih Yýldýrým)
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Hangi anayasaya göre karar verdiler?
Türk Eðitim Sen Genel Baþkaný,
Osmancýklý, Talip Geylan Anayasa
Mahkemesi'nin sözleþmeli öðretmen
istihdamýnýn ve sözleþmeli öðretmen
alýmýnda sözlü sýnavýn anayasaya
aykýrý olmadýðýna yönelik kararý
hakkýnda açýklamalarda bulundu.
Anayasa
Mahkemesi'nin
Türk Eðitim Sen
üyelerinin kadrolu öðretmenlerGenel Baþkaný
le sözleþmeli öðretmenler araTalip Geylan

sýndaki özlük ve mali haklar arasýndaki farký bilmediðini veya hak ve hukuk
ilkeleri dýþýnda baþka saiklerle oy birliðinde buluþtuðunu ifade eden Genel
Baþkan Talip Geylan açýklamasýnýn
devamýnda þunlarý kaydetti:
Anayasa Mahkemesi, sözleþmeli
ve mülakatla öðretmen atamasýnýn
Anayasaya aykýrý olmadýðýna karar
vermiþ. AYM'nin sayýn üyeleri acaba

hangi anayasaya göre karar verdiler
merak ediyorum çünkü bizim anayasamýzýn 10. maddesi eþitlik ilkesine
vurgu yapar. AYM'nin sayýn üyeleri, ya
kadrolu öðretmenlerle sözleþmeli öðretmenler arasýndaki özlük ve mali
haklar arasýndaki farklýlýklarý bilmiyorlar ya da hak ve hukuk ilkeleri dýþýnda
baþka saiklerle oy birliðinde buluþtular.
(Haber Merkezi)

Turizm Haftasý kutlanýyor
Tüm dünyayý etkisi altýna alan koronavirüs
salgýný nedeniyle "44. Turizm Haftasý"nda yapýlacak etkinlikler, pandemi ile mücadele tedbirlerine uygun olarak planlandý.
Çorum'un yüksek riskli iller grubunda yer almasý nedeniyle, önceki yýllarda yapýlan geniþ
katýlýmlý resmi açýlýþ töreni, sergi, turistik gezi ve
yöresel ürün tanýtýmlarý gibi etkinlikler, kýsýtlamalar nedeniyle bu yýl gerçekleþtirilemeyecek.
Çorum Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nden
yapýlan açýklamaya göre; salgýnla mücadele
kapsamýnda alýnan tedbirler nedeniyle, kitlesel
etkinliklere yer verilemezken, 15-22 Nisan tarihleri arasýnda kutlanan 44. Turizm Haftasý kapsamýnda ilimizin tanýtýmýna yönelik bireysel etkinlikler ile farklý konu ve konuþmacýlarýn yer alacaðý çevrimiçi toplantýlar düzenlenecek.
HÝTÝT YOLU'NDA "HÝTÝTLER'DEN
SELÇUKLUYA BÝSÝKLET SÜRÜÞÜ"
44. Turizm Haftasý kapsamýnda planlanan ilk
etkinlik, ilimizin en önemli simgesi ve dünya uygarlýk tarihinin mihenk taþlarýndan biri sayýlan
Hititlerin yaþadýðý bölgedeki antik kentler arasýnda oluþturulan, UNESCO logosu taþýmaya hak
kazanan ve Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan da desteklenen 14 yürüyüþ rotasýndan birisi
olan "Hitit Yolu Yürüyüþ ve Bisiklet Parkurlarý"nda gerçekleþtirildi.
Etkinliðe; Vali Yardýmcýsý Recep Yüksel, Ýl
Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Þengül, ilgili
kurum personelleri ile Hitit Daðcýlýk ve Doða
Sporlarý Kulübü Baþkaný Gürkan Yaðmur ve kulüp üyeleri katýldý.
Hitit Yolu Yürüyüþ ve Bisiklet Parkurlarý dâhilindeki Küçükkeþlik-Alacahöyük-Mahmudiye rotasýnda yapýlan etkinlikte katýlýmcýlar 14 kilometre boyunca pedal çevirdiler. Alacahöyük'te kýsa
bir mola veren grup, müze ve ören yerini de ziyaret etti. Rota sonunda Mahmudiye köyüne
ulaþan kafile, burada muhtar ve köy sakinleriyle,
Çorum Müze Müdürlüðü baþkanlýðýndaki heyet tarafýndan 2019-2020 yýllarýnda sürdürülen ve 2021
yýlýnda da devam edilecek olan Mahmudiye
Köyü Kalehisar Arkeolojik Kazý çalýþmasýnýn heyecanýný paylaþarak, alanda incelemelerde bulundu, köylülerin
taleplerini deðerlendirdi. Kalehisar'ýn
eteðinde yer alan ve
Selçuklu dönemi yapýlarýndan olan Behramþah Külliyesinde önümüzdeki yýl yapýlacak kurtarma kazýsý
ile ilgili de deðerlendirme yapýldý. Köy konaðýnda
kazý ekibinin konaklamasý için tahsis edilen bölümlerde inceleme yapýldýktan sonra etkinlik
sonlandýrýldý.
ÇORUM'DAN TURÝZMCÝLERE MEKTUP
Salgýndan en çok etkilenen sektörlerin baþýnda gelen turizm sektöründe hizmet veren, rehber odalarý, seyahat acentesi ve tur operatörü
temsilcilerine, salgýnýn bir an önce bitmesi ve turizm faaliyetlerinin yeniden canlanmasý temennisiyle bir mektup yazýlarak, ilçe belediyelerinin
katkýsý ile Çorum'un yöresel ürünleri ve tanýtým

ÝYÝ Parti'den ADD'ye
kutlama ziyareti
ÝYÝ Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý, Atatürkçü Düþünce Derneði (ADD) Yönetimine hayýrlý olsun
ziyaretinde bulundu.
Ziyarette ADD Çorum Þube Baþkaný Uður
Demirer, Yönetim Kurulu üyeleri Baðdat Erzurumlu, Güngör Atak ve Üst Kurul Delegesi Aslan
Kaya ile dernek üyesi Cuma Þahin de hazýr bulundu.
ADD Çorum Þube Baþkaný Uður Demirer de
ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, ÝYÝ
Parti Ýl yönetimine teþekkür etti. (Haber Merkezi)

GAZETESÝ VE YAYINLARI
Abonelik ve sipariþleriniz için

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

518 23 97

BOZA NEDÝR?
Boza darý adlý bitkiden yapýlan koyu bir
kývamda olan ve açýk bal renginde oldukça
besleyici ve ferahlatýcý bir içecek türüdür.
Ýçerisinde az miktarlarda alkol da bulunmaktadýr. Genellikle kýþ aylarýnda tüketilen boza
darý bitkisinin ardýndan su ve þeker de ilave
edilerek hazýrlanmaktadýr. Eski yýllarda ülkemizde daha çok tüketilen boza, hatta kýþ aylarýnda arkadaþ ve aile gruplarý evde yada
bire ortamda toplanarak boza sohbetleri yapýlýrdý.Bu popülaritesi günümüzde az da olsa hala devam etmektedir. Mayalý gýda bakterilerinin rahatlýkla yaþayabileceði ortamlar
olan boza içeceðini muhafaza etmek oldukça önemlidir. Bu lezzetli içecek elde edildikten en kýsa sürede tüketilmesi ve fazla zamanlar muhafaza edilmemesi gerekmektedir. Ancak belirli þartlar ve önlemler altýnda
muhafaza edilebilmektedir.
BOZA NASIL YAPILIR?
Boza yapabilmek için ilk olarak darý bitkisi deðirmende öðütülerek kepeði elde edilir. Elde edilen darý kepeði geniþ bir kazanda su ile birlikte koyu kývama gelinceye kadar kavrulur. Kavrulduktan sonra elekten
geçirilerek öz haline getirilir. Bu hale gelen
boza, eski boza veya hamur mayasý ile mayalandýrýlarak serin bir yere býrakýlýr. Mayalandýktan sonra asil özelliði olan ekþimsi tadý alabilmesi için þeker ilave edilir.
Soðuk ortamlarda tutulmadýðý taktirde 4
günden fazla bekletilirse bozulur. Hammade
olarak bakýrdan elde edilen bardaklar, tabaklar ve kazanlarda saklanmamalýdýr. Bakýr bozanýn bozulmasýný saðlamaktadýr. Bu
sebeple mermer küpler veya cam sürahilerde bekletilmelidir ve cam bardaklar ile servis
edilmelidir.

materyallerinden oluþan paketler hazýrlandý.
Mektupta; turizm sektörünün özverili çabalarýyla, ülkemizin uluslararasý turizm piyasasýnda
kendine koyduðu hedefleri aþtýðý ve önemli bir
sýçrayýþ yakalayarak dünya klasmanýnda üst sýralara doðru hýzla ilerlediði bir dönemde karþýlaþtýðýmýz bu olumsuz durumun, yolumuzdan bizi bir süre geri býraksa da, amacýmýza ulaþacaðýmýza olan ümit ve inancýmýzý asla etkilemediði, alýnan tedbirler ve aþýlama sürecinin
katkýsý ile yeni sezonda turizmde beklenen hareketlenmelerin baþlayacaðý
umudunun taþýndýðý belirtilerek,
Çorum'un önemli
tarihi, kültürel ve
doðal turizm deðerleri ile her zaman misafirlerini en güzel biçimde konuk etmeye hazýr olduðu da vurgulandý.
ÇEVRÝMÝÇÝ "KENTSEL BELLEK
VE TURÝZM" BULUÞMALARI
Çorum Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nden
yapýlan açýklamada þu bilgiler verildi:
Çorum'un turizm destinasyonlarý hakkýnda
görüþ alýþveriþinde bulunulmasýnýn amaçlandýðý
bir dizi çevrimiçi program düzenlenecektir. 15-24
Nisan 2021 tarihleri arasýnda düzenlenecek
programlar; turizm sektör temsilcileri, yerel yönetimler, profesyonel turist rehberleri, akademisyenler, arkeolojik kazý baþkanlarý, sivil toplum
kuruluþlarý temsilcileri, üniversitelerin ilgili bölüm
öðrencileri ve halkýmýzýn katýlýmlarýyla sosyal

medya platformlarý üzerinden canlý olarak yayýnlanacak olup program detaylarýna afiþ görselinden ulaþýlabilir. Vatandaþlarýmýz afiþlerdeki barkodlarý okutarak programlara katýlým saðlayabilecekler.
Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðümüzce, 44. Turizm Haftasý çerçevesinde halkýmýzda turizm bilinci ve farkýndalýk oluþumu ile turizmin yaygýnlaþmasýna katký saðlamak amacýyla;
- Çorum turizmine iliþkin mevcut durum ve
geliþimi konusunda görüþ alýþveriþi yapýlabilmesi için planlanan "Çevrimiçi Kentsel Bellek ve Turizm Buluþmalarý" etkinliðine destek veren Hitit
Üniversitemiz, Arkeolojik Kazý Baþkanlarýmýz,
Çorum Valiliði AB ve Dýþ Ýliþkiler Koordinatörlüðü
ve YHKB Çorum Ýl Koordinatörlüðü, ÇAPDER
ve KARAPAFED ve Tarih Kültür Turizm Rehberler Derneði Üyeleri Profesyonel Turist Rehberleri ve Gurme Þef, Gastronomi Yazarý, Danýþmaný
ve Rehberi Filiz Hösükoðlu'na,
- Turizm sektöründe hizmet veren, rehber
odalarý, seyahat acentesi ve tur operatörü temsilcilerine gönderilmek suretiyle hazýrlanan tanýtým materyalleri için ilçe belediyelerimize,
- Ýlimizde alternatif turizm türlerini geliþtirme
ve yayma amaçlý düzenlediðimiz turizm amaçlý
sportif faaliyetlerimize katkýlarý için Hitit Daðcýlýk
ve Doða Sporlarý Kulübü'ne,
- Etkinliklerimize lojistik destek saðlayan Ýl
Özel Ýdaremize ve emeði geçen diðer kurum ve
kuruluþlarýmýza teþekkür ediyoruz.
Koronavirüs salgýnýyla en hýzlý daralan pazarlardan turizmin, pandemiden sonra en hýzlý
çýkan pazar olacaðý kanaatiyle salgýnýn bir an
önce bitmesini temenni ediyor, pandeminin gölgesinde biraz buruk ancak umutla tüm turizm
camiasýnýn 44. Turizm Haftasý'ný kutluyoruz.
(Fatih Yýldýrým)

BOZA FAYDALARI
- A vitamini, B6 vitamini, B12 vitamini, C
vitamini ve E vitamini açýsýndan oldukça
zengindirler.
- Ýçerisinde birçok besin ögelerini bol
miktarda bulundurduðundan sývý ekmek olarak da adlandýrýlmaktadýr.
- Baðýrsak florasýný düzenler ve mide
bezlerinin faaliyetini arttýrýr.
- Yüksek miktarda enerji kazanmamýzý
saðlar. 1 litresinde yaklaþýk 1000 kalori ihtiyacý saðlar. Özellikle fiziksel güç gerektiren
iþlerde çalýþan kiþilere tavsiye edilmektedir.
Bu ferah ve oldukça besleyici içeceðin
bozulduðunu üzerinde kabarcýklar oluþturmaya baþladýðýnda anlaþýlmaktadýr.

BU DOÐAL ÇAYI ÝÇEREK
AKCÝÐERLERÝNÝZÝ
ÝYÝLEÞTÝRÝN
Öksürük, Astým, Bronþit, Romatizma, Enfeksiyonlar…
Keklik, antik çaðlardan beri kullanýlmakta
olan, çok güçlü saðlýða yararlarý olan önemli bir týbbi bitkidir.
Kekik akciðer saðlýðý için çok gerekli þifalý bitkilerin baþýnda gelir. Öksürüðü geçirmek ve solunum yolu hastalýklarýný iyileþtirmek için kullanýlýr. Kekik ayrýca doðal bir
balgam söktürücü ve antiseptiktir ve bu
özelliði de hem çay hem de buhar olarak
solumak için kekiði ideal kýlar.
Isýrgan otu ise yine yüzyýllar boyunca çok
çeþitli týbbi amaçlarla kullanýlmýþ mucizevî
bir bitkidir ve ana özelliklerinden biri de kan
dolaþýmý ile akciðerleri temizleyip arýndýrmasýdýr.
Þimdi bu iki süper malzeme ile size akciðerlerinizi arýndýracaðýmýz çay tarifi yazacaðým.
MALZEMELER: 1 yemek kaþýðý kekik
(30 g), 1 yemek kaþýðý kurutulmuþ ýsýrgan
otu (30 g), 1 bardak su, 1 yemek kaþýðý bal
YAPILIÞI: Ýlk yapmanýz gereken suyu
kaynatýn. Su kaynadýðýnda ocaðý kapatarak, içine kekik ve ýsýrgan otunu ekleyin ve
15-20 dakika boyunca demleyin. Ardýndan,
çay soðurken bir 10 dakika kadar daha bekletebilirsiniz. Ardýndan 1 yemek kaþýðý bal
ekleyin ve yavaþça için, içerken çayýn buharýný da solumayý ihmal etmeyin. Bu çay ayrýca oldukça sakinleþtiricidir. Günde iki bardak
içebilirsiniz.
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Ülkü Ocaklarýndan

evlere iftarlýk
Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür
Vakfý Çorum Ýl Baþkanlýðý ihtiyaç
sahibi vatandaþlarýn iftar yemeklerini evlerine kadar götürüyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
tedbirleri kapsamýnda bu yýl iftar
çadýrlarýnýn kurulmadýðý Çorum'da
iftar yemekleri, Ülkü Ocaklarý tarafýndan ihtiyaç sahibi ailelere ulaþtýrýlýyor.
Mahallelerde maddi durumu iyi
olmayanlarý önceden tespit eden
Ülkü Ocaklarý, bu ailelerin ihtiyaçlarýný Ülkücü gençler ile gideriyor. Ülkü Ocaklarý, servislerle mahallelerde ev ev dolaþarak ihtiyaç sahiplerine yemekleri ulaþtýrýp onlarýn yüz-

SAHiBiNDEN

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

Kadir Þimþek
K.K.003

0532 623 89 90

lerini güldürüyor.
Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür
Vakfý Çorum Ýl Baþkaný Orhan Tosik "Ülkemizde ve dünyada etkili
olan koronavirüs salgýný sebebiyle,
ihtiyaç sahibi vatandaþlarýmýz için
yýllardýr ocaðýmýzýn önünde tertip
ettiðimiz "çadýr iftarlarý" programýna
bu Ramazan'da da ara vermek zorunda kaldýk. Ancak bu yýl da Hayýrsever gönüldaþlarýmýzýn desteði
ve Teþkilatlarýmýzýn özverili çalýþmasýyla çorbasý kaynamayan hemþehrimiz kalmasýn dileðiyle, tespit
edebildiðimiz ailelerin iftar yemeðini her gün düzenli olarak evlerine
ulaþtýrýyoruz" dedi.
Ailelere ulaþtýrýlan yardýmlar konusunda kendilerine destek olan
herkese teþekkür
eden Tosik "Bu vesileyle; gerek iftar
gerekse yardým
kolisi baðýþlayan,
bizlere
destek
olan "Kardeþi açken tok yatan bizden deðildir" hadis-i þerifi mucibince ihtiyaç sahibi
kardeþine sahip
çýkan hayýrsever
dostlarýmýz baþta
olmak üzere bütün
Türk ve Ýslam alemi için ramazan
ayýnýn hayýrlara
vesile olmasýný yüce Allah'tan niyaz
ediyorum" diye konuþtu.
(Mahmut
Emin Söylemez)

ONKO-SAV'dan Gülser'e ziyaret
Onkoloji Hastalýklarý ile Savaþma Derneði (ONKO-SAV) Baþkaný Birgül Harzadýn, Türk Polis
Teþkilatý'nýn kuruluþunun 176. yýlý
nedeniyle Çorum Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'e kutlama ziyaretinde bulundu.
Dernek Baþkan Yardýmcýsý
Ahmet Ceyhan ve Dernek Üyesi
Selinay Aksu'nun da eþlik ettiði zi-

yarette Harzadýn, "Ülkemizin köklü kurumlarýndan biri olan Polis
Teþkilatýmýzýn, vatandaþlarýmýzýn
huzur ve güveni için ülke çapýnda
gösterdiði gayretler her türlü takdire þayandýr' dedi. Emniyet Müdürü Gülser, ONKO SAV Baþkaný
Harzadýn ve yöneticilerine ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti.
(Mahmut Emin Söylemez)

Baþkan Yollu'dan Þahiner'e ziyaret
Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Baþkaný Ýbrahim Yollu
ve yönetim kurulu üyeleri, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'e makamýnda neza-

ket ziyaretinde bulundu.
Baþkan Þahiner nazik ziyareti için Baþkan Yollu'ya ve yönetim
kurulu üyelerine teþekkür etti.
(Fatih Yýldýrým)

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

04:22
05:53
12:45
16:28
19:27
20:52

TARiHTE BUGÜN

KESiN

1959- Ankara Üniversitesi'nde okuyan bir
grup genç Said-i Nursi'ye "Ankara Üniversitesi
Nur Talebeleri" imzasýyla Þeker Bayramý tebriði
gönderdiler.
1968- Türkiye Ýþçi Partisi (TÝP) yöneticileri Rýza Kuas ve Prof. Sadun Aren hakkýnda Akdeniz
Ülkeleri Ýlerici ve Anti emperyalist Partiler Konferansý'na katýldýklarý için soruþturma açýldý.
1971- Türkiye Ýþçi Partisi yönetimine "Kürtçülük" iddiasýyla dava açýldý.
1973- Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi
(THKP-C) davasý baþladý. 256 sanýktan 10'u
için idam istendi.
1974- Eski Demokrat Partililere siyasal haklarý geri verildi.
1982- Eski CHP Genel Baþkaný Bülent Ecevit, Sýkýyönetim Askeri Mahkemesince tutuklandý.
1984- Kültür ve Turizm Bakaný Mükerrem
Taþçýoðlu, "Çýplak denize girmek isteyen turist
Türkiye'ye gelmesin" dedi.
1984- Orhan Pamuk "Sessiz Ev" adlý eseriyle Madaralý Roman Ödülü'nü aldý.
1994- Kamuoyunda "RTÜK Yasasý" diye bilinen Radyo ve Televizyonlarýn Kuruluþ ve Yayýnlarý Hakkýndaki Kanun" Meclis'de kabul edildi.
1999- Harvard Üniversitesi, Tansu Çiller'e
fahri doktorluk verilmediðini açýkladý.
2001- Eski Diyarbakýr Emniyet Müdürü Gaffar Okkan suikastý zanlýlarýndan olduðu belirtilen Mehmet Fidancý, Ýstanbul'da yakalandý.

Kaymakam Eligül'den nostalji sokaðýna destek
Ýskilip'te oluþturulmaya baþlanan "Nostalji Sokaðýna" Kaymakam
Muharrem Eligül'den destek geldi.
Ýskilipli fotoðrafçý Ömer Erdoðan'ýn öncülüðünde gazeteci Bilal
Arýcý'nýn da katkýlarýyla Sallilerbaþý
çarþýsý giriþinde nostalji sokaðý oluþturma çalýþmalarý devam ediyor.
Sokaðý ziyaret eden Ýskilip Kaymakamý Muharrem Eligül nostalji
sokaðýnda yapýlanlarýn Ýskilip'in tanýtýmýna katkýnýn yanýnda, kültürel
deðerlerinde yaþatýlmasýnda önemli bir yeri olacaðýný söyledi.
Sokaðýn eski Ýskilip yaþantýsýndaki kültürel deðerlerin gün yüzüne
yeniden çýkarýlmasýnda önemli katký saðlayacaðýný dile getiren Kaymakam Eligül "Bunun için buradaki
kültürel çeþitliliðin artýrýlmasý gerekmektedir. Kaymakamlýk olarak bu

kültürel deðerlerimizin gelecek kuþaklara aktarýlmasý yönünde gerekli katkýlarý saðlayacaðýz. Bu alanýn
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Ramazanýn ilk günü ile birlikte
Alaca Belediyesi ihtiyaç sahibi
vatandaþlara günlük sýcak yemek
ve pide daðýtýmýna baþladý.
Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Þaltu ve Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Fatih Arslan aþevini
ziyaret ederek çalýþmalarý inceledi.

AYKANAT

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

Ali Ceylani KOLAÇ

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

kep:
ayhan.aykanat@hs01.kep.tr

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

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

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

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
6 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
30 TL
Kongre Ýlanlarý
120 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
500 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
300 TL
Tam sayfa reklam
1.100 TL
Yarým sayfa reklam
600 TL
Çeyrek sayfa reklam
350 TL

ABONE FÝYATLARI
Yýllýk: 200 TL 6 Aylýk : 100 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 400 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 200 TL
Yurt Dýþý Yýllýk: 150 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 75 EURO
Organize Sanayi Yýllýk: 250 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 125 TL

Ýskilip'i ziyaret edenlerin en önemli
uðrak noktalarýndan birisi olacaðýna eminim. Bura da çalýþma yürü-

ten arkadaþlarla eksiklikleri ve yapýlmasý gerekenleri tespit ederek
gerekli çalýþmayý en kýsa sürede
baþlatacaðýz" dedi.
Ýskilip Sallilerbaþý Nostalji sokaðýnýn önemli bir bölümü rengârenk
boyanmýþ durumda. Tamamý ahþap
yapýlardan oluþan sokakta yer alan
nostaljik amaçlý küçük dükkanlara
da eski isimler verilmiþ. Sokakta eski bir jetonlu telefon kulübesi de yer
alýyor. Bölgeyi ziyaret edecek olan
misafirlerin dinlenmesi için alana
hasýr sandalye ve masalarýn kullanýlacaðý kafe tarzý iþletmeninde
açýlmasý planlanýyor. Bölgede açýk
hava sinemasý da yer alacak. Sinemada sadece siyah beyaz filmlere
yer verilecek. Film gösterilerinde izleyiciden ücret alýnmamasý planlanýyor.
(ÝHA)

Bayat Belediyesi'nden

250 aileye yardým
Bayat Belediyesi tarafýndan
sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamýnda daha önceden belirlenen
ihtiyaç sahibi 250 aile için ramazan
kolisi hazýrlandý. Ailelerin ihtiyaçlarý
göz önüne alýnarak hazýrlanan koliler ihtiyaç sahibi ailelere ulaþtýrýlmaya baþlandý.
Bayat Belediye Baþkaný Ekrem
Ünlü, 11 ayýn sultaný ramazan-ý þerife kavuþmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný belirterek "Bu yýlki rama-

zan faaliyetleri kapsamýnda, ramazan ayýnýn baþýndan baþlayarak ihtiyaç sahibi ailelerimizi tespit ederek ramazan kolisi daðýtmaya baþladýk. Fakirlerin durumunu gözetmek durumundayýz. Ramazan ayý
boyunca ramazan kolilerimizi ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaþtýracaðýz. Sosyal belediyeciliðin bir gereði olarak yaptýðýmýz çalýþmalarla
kimsesizin kimi olmaya devam
edeceðiz" dedi.
(ÝHA)

Baþkan Þaltu günlük bin 500
kiþiye sýcak yemek ulaþtýrdýklarýný
belirterek, 4 bin 300 kiþilik ise ramazan pidesi daðýtýmý gerçekleþtirdiklerini ifade etti.
Baþkan Þaltu bu sayýlarýn
önümüzdeki günlerde artarak devam edeceðini sözlerine ekledi.
(Mahmut Emin Söylemez)
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M.AKÝF ERSOY CD.
47/A AÞIKLAR
KÜLTÜR SÝTESÝ
NO: 10/D
TEPESÝ ÝLERÝSÝ
KARÞISI

Sezona kötü baþlayan, Ýsmet Taþdemir'in gelmesi iyi bir ivme ve
seri yakalayan Çorum FK kapýsýna kadar geldiði play-off iddiasýný
son üç haftada aldýðý maðlubiyetler ile mucizelere býraktý.

BURADA

0-1

BiTER!

52. dakikadaki bu pozisyon maçýn kader anlarýndan biriydi. Sinan uygun pozisyonda
topu auta gönderdi. Bu pozisyondan sekiz dakika sonra Çorum FK kalesinde golü gördü

Maçtan
Maçtan

Dakikalar…
1' Çorum FK henüz ilk saniyelerde
Sinan ile önemli bir pozisyondan faydalanamadý. Atýlan ara pasýnda kaleciyle karþý karþýya kalan Sinan aþýrtma bir vuruþ yaptý ancak rakip kaleci
parmaklarýnýn ucuyla topun filelere
gitmesini engelledi.
17' Uþakspor sol kanattan etkili
geldi. Ceza sahasýna yerden yapýlan
ortada Kadir Ari, kaleci Hasan Hüseyin'i geçemedi. Kaleci Hüseyin mutlak
bir golü engelledi.
20' Kullanýlan kornerde ceza sahasýna yapýlan ortada Abdulhamit iyi
yükseldi. Abdulhamit'in kafa vuruþunu
rakip kaleci Hüseyin güçlükle kornere
çeldi.
34' Çýkarken hata yapan Çorum
FK kalesinde ciddi bir tehlike yaþadý.
Uþakspor'lu Kadir Ari kaleci Hasan
Hüseyin ile karþý karþýya kaldý. Kadir
Ari'nin vuruþunda Hasan Hüseyin
ayaðýyla topu çelmeyi baþardý.
41' Çorum FK Sinan ile bir kez daha etkili oldu. Ceza sahasýnda topla
buluþan Sinan attýðý þutta kaleci Hüseyin'i geçemedi.
47' Sað kanattan geliþen atakta
ceza sahasý önünde topla buluþan
Ömer kaleyi yokladý. Defansa çarpan
topu Uþakspor kalecisi son anda kornere çeldi.
52' Kýrmýzý-Siyahlýlar Sinan ile
önemli bir pozisyondan faydalanamadý. Oktay'ýn defansýn arkasýna attýðý
pasta kaleci ile karþý karþýya kalan Sinan yakýn direðe plase vuruþ yaptý
ancak top auta gitti.
54' Hýzlý çýkan Uþakspor defansýn
arkasýna atýlan topta kalecimiz Hasan
ile karþý karþýya kaldý. Hasan kalesini
terk ederek rakipten önce topu uzaklaþtýrmayý baþardý.
60' GOL … Sað kanattan geliþen
atakta Noyan Öz çizgiye kadar indi.
Ceza sahasýndaki arkadaþýna yaptýðý
ortada top Çorum FK'li defans oyuncusunun eline çarptý, hakem penaltý
noktasýný gösterdi. Topun baþýna geçen Seçkin, kaleci Hasan'ýn saðýna
yerden düzgün bir vuruþ yaparak takýmýný öne geçirdi: 0-1
67' Sað kanattan yapýlan ortada
top Sinan'ýn önünde kaldý. Sinan'ýn
þutunda kaleci baþarýlý oldu. Devamýnda da yardýmcý halem ofsayt bayraðýný kaldýrdý.
75' Sol kanattan kullanýlan serbest
atýþta ceza sahasý içinde Sinan topla
buluþtu. Penaltý noktasý üzerinden
sert bir vuruþ yapan Sinan topu kaleciye niþanladý. Pozisyonun bitiminde
yardýmcý hakem ofsayt bayraðýný kaldýrdý.
78' Uþakspor sol kanattan etkili
geldi. Serhat Baþtan ceza sahasý içindeki arkadaþýna pasý çýkardý, Uþak'lý
forvet oyuncusu sert bir vuruþ yaptý.
Hasan bu pozisyonda da mutlak bir
golü önledi.
86' Sol çaprazdan kazandýðýmýz
frikikte topun baþýna yine Ömer geçti.
Ömer orta yapmak yerine þut atmayý
tercih etti. Ömer'in þutu uzak direðin
yanýndan auta gitti.
90' Rakip yarý alanýn ilk metrelerinden serbest vuruþ kazandýk. Kaleci
Hasan topu ceza sahasýna ortaladý,
iyi yükselen Sinan topu Oktay'ýn önüne indirdi. Oktay kaleyi yokladý ancak
top yandan auta gitti.
90+1' Sol kanattan yapýlan ortada
Sinan topu arkadaki Kürþat'a indirdi,
genç Kürþat da topun geliþine sert bir
vuruþ yaptý fakat top üstten auta gitti.
90+3' Tüm hatlarýyla yüklenen
Kýrmýzý-Siyahlýlar þansýný bu kez Hamit ile denedi. Ceza sahasý yayý
önünde topla buluþan Hamit þutunu
attý ancak top yandan auta gitti.

BU AÞK

Ya devam ya tamam maçýna çýkan Çorum FK "tamam" dedi. Play-off yolunda
puan kaybýna tahammülü kalmayan Kýrmýzý-Siyahlýlar sahasýnda Uþakspor'a
1-0 maðlup olarak play-off iddiasýný mucizelere býraktý. Rakiplerinin aldýðý
sonuçlar göz önüne alýndýðýnda çok büyük bir fýrsatý tepen Kýrmýzý-Siyahlýlar
matematiksel olarak þansýný kaybetmese de hem play-off ile arasýndaki puan
farkýna 7'ye çýkardý hem play-off potasý ile arasýna beþ takým aldý.
Misli.com 2'nci Lig Beyaz
Grup'ta 33'üncü haftada sahasýnda puan cetvelinde bir sýra altýnda bulunan Uþakaspor'u konuk eden Çorum FK maçtan 1-0
yenik ayrýldý.
Kaybedenin play-off þansýný
tüketeceði maça iyi baþlayan
Kýrmýzý-Siyahlýlar ilk saniyelerde
Sinan ile önemli bir pozisyondan
faydalanamadý. Kaleci baþ baþa
kalan Sinan aþýrtma vuruþunda
rakip file bekçisini geçemedi.

Ýlk 15 dakika istekli ve baskýlý
oynayan Çorum FK ilk yarýda geride kalan dakikalarda bu etkisini
yitirdi. Kalesinde de ciddi tehlikeler ile karþýlaþan Kýrmýzý-Siyahlýlarda Hasan önemli kurtarýþlara
imza attý.
Ýlk yarýsý golsüz biten maçýn
2'nci yarýsýna da hýzlý baþlayan
Çorum FK golcüsü Sinan'ýn bitiricilikteki baþarýsýzlýðýnýn da etkisi
ile aradýðý golü bir türlü bulamadý. Umut'un yokluðunda Ömer'in

kötü futbolu da eklenince Kýrmýzý-Siyahlýlar dirençli rakibi karþýsýnda zorlandý. Defansta açýklar
da veren Kýrmýzý-Siyahlýlar
rakibinin bu ataklardan birinde
elle oynama gerekçesi ile kalesinde gördüðü penaltý golüne engel olamadý. 60'ncý dakika 1-0
geriye düþen Çorum FK sonrasýnda baskýsýný artýrsa, önemli
pozisyonlar yakalasa da sonuca
gidemedi ve play-off umutlarýný
tüketti. (Abdulkadir Söylemez)

Þeytanýn bacaðýný

kýramadýk

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 34'üncü
hafta maçýnda Uþakspor ile karþýlaþan Çorum FK daha önce üç kez karþýlaþtýðý rakibini hiç maðlup edememiþti.
Bu karþýlaþmada da rakibine yenilen
Çorum FK, Uþakspor'a karþý dört maçta
galibiyet elde edemezken iki maðlubiyet, iki
de beraberlik almýþ oldu.

67. dakikadaki bu pozisyonda da Sinan kaleciyi geçemedi. Bir çok fýrsattan
faydalanamayan Sinan son haftalardaki suskunluðunu bozamadý.

Bu sezon ilk kez üç maç
üst üste maðlup olduk
Çorum FK bu sezon oynadýðý 32 maçta daha önce üç
kez iki maç üst üste sahadan
maðlup ayrýlýrken bu hafta aldýðý 1-0'lýk Uþak maðlubiyeti
ile ilk kez üç hafta peþ peþe
kazanamamýþ oldu.
Dokuz maçlýk kaybetmeme serisi yakalayan temsilcimiz bu serinin hemen
ardýndan üç haftada
üç maðlubiyet aldý.
Önce evinde Hekimoðlu
Maç sonu Çorum FK’li futbolcular oldukça üzgündü.

Trabzon'a 3-2 sonra deplasmanda Þanlýurfaspor'a 1-0
maðlup olan Çorum FK dün
ise evinde Uþakspor'a 1-0
maðlup oldu ve üç haftada
dokuz puan kaybetti.
Çorum FK son oynadýðý
üç maçta sadece Hekimoðlu
Trabzon'a iki gol atarken son
iki maçta ise gol sevinci yaþayamadý. Kýrmýzý-Siyahlýlar bu
maçlarda kalesinde ise beþ
gol gördü.

Play-off ile puan farký yedi oldu
Misli.com 2'nci Lig Beyaz
Grup'ta haftaya play-off hattýnýn
dört basamak altýnda ve beþ puan gerisinde giren Çorum FK aldýðý maðlubiyet ile hem 10'uncu
sýraya geriledi hem de play-off ile
puan farký 7'ye çýkmýþ oldu.

Çorum FK kalan dört maçýný
kazansa bile 56'þar puanlý Erzincanspor, Ankara Demirspor,
Sarýyer ve 51'er puanlarý bulunan Uþakspor, AfjetAfyonspor
ve Amed Sportif'in yer aldýðý beþ
takýmýn puanlar kaybetmesini

bekleyecek.
Çorum FK'nýn kalan son dört
maçý ise þu þekilde:
- Hacettepe Spor (D)
- Z.Kömürspor
- Gümüþhane (D)
- Sarýyer

YILDIRIM
NAKLiYAT ve PETROL
ÇORUM FK’YE
BAÞARILAR DiLER...

MiSLi.COM

2. LiG BEYAZ GRUP
TAKIMLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

O G B M A Y P

MANÝSA FUTBOL K. 33
HEKÝMOÐ.TRABZON 32
32
KOCAELÝSPOR
ANAGOLD 24 ERZ. 32
32
ANKARA DEMÝR
33
SARIYER
32
UÞAKSPOR
AFJET AFYONSPOR 32
33
AMEDSPOR
32
ÇORUM FK
ZONGULDAK KÖMÜR 32
KAHRAMANMARAÞ 32
32
ÝNEGÖLSPOR
32
NÝÐDE ANADOLU
32
ÞANLIURFASPOR
ERGENE VELÝMEÞE 32
GÜMÜÞHANESPOR 32
32
SANCAKTEPE FK
HACETTEPESPOR 32

23
18
17
15
15
15
14
13
15
14
7
7
6
6
8
5
8
7
6

10
10
8
11
11
11
9
12
6
7
11
10
11
11
7
12
6
5
6

0
4
7
6
6
7
9
7
12
11
14
15
15
15
17
15
18
21
20

78
71
47
45
50
48
50
49
46
59
29
37
33
29
37
38
35
33
24

22
30
27
27
33
33
37
42
43
35
44
57
47
49
67
63
65
69
48

79
64
59
56
56
56
51
51
51
49
32
31
29
29
28
27
27
26
24

HAFTANIN SONUÇLARI
ÇORUM FK-UÞAKSPOR
AFJET AFYON-HEKÝMOÐLU TRABZON
KOCAELÝSPOR-ÞANLIURFASPOR
MANÝSA FK-HACETTEPESPOR
SARIYER-ZONGULDAK KÖMÜR
ANKARA DEMÝRSPOR-SANCAKTEPE FK
ERGENE VELÝMEÞE-AMED SPORTÝF
NÝÐDE ANADOLU FK-KAHRAMANMARAÞ
ÝNEGÖLSPOR-ANAGOLD 24ERZÝNCAN
GÜMÜÞHANESPOR (BAY)

HAFTANIN MAÇLARI
22.04.2021 PERÞEMBE
HACETTEPESPOR-ÇORUM FK
AMED SPORTÝF-ANKARA DEMÝR
HEKÝMOÐLU TRABZON-ÝNEGÖLSPOR
UÞAKSPOR-KOCAELÝSPOR
ZONGULDAK KÖMÜR-MANÝSA FK
ÞANLIURFASPOR-AFJET AFYONSPOR
GÜMÜÞHANESPOR-SARIYER
ANAGOLD 24ERZÝNCAN-NÝÐDE ANADOLU
KAHRAMANMARAÞ-ERGENE VELÝMEÞE
SANCAKTEPE FK (BAY)

: 0-1
: 3-3
: 2-1
: 0-0
: 1-1
: 2-1
: 2-0
: 4-1
: 0-0

