112’yi
112’yi aradý,
aradý,
eltisine
eltisine gitmek
gitmek
için
için izin
izin istedi
istedi

KESiN

Çorum'da 112 Acil Çaðrý Merkezi'ne
yapýlan asýlsýz ihbarlar "pes" dedirtiyor. 112 Acil Çaðrý merkezi özellikle
çocuklar ve telefonlarýný test etmek
için arayan kiþiler meþgul ediyor. Eltisine gidebilmek için izin isteyen de
112'yi arýyor, alýþveriþe çýkan karýsýný
geç kaldýðý için þikayet eden kocada
112'yi arýyor. Gereksiz ve asýlsýz çaðrýlarla acil çaðrý merkezini aramak
ise kanunen suç teþkil ediyor. 2’DE

Hacettepe maçý hazýrlýklarý baþladý
Son üç haftada aldýðý üç maðlubiyet ile play-off iddiasýný bitiren Çorum FK, 22 Nisan'da karþýlaþacaðý Hacettepespor maçý hazýrlýklarýna baþladý. Ýki günlük aranýn ardýndan tesislerde yaptýðý
antrenman ile hazýrlýklara baþlayan Kýrmýzý-Siyahlý oyuncularýn keyifsiz olduðu gözlendi. 8’DE

KARAR

Hac ibadetine
yaþ sýnýrý getirildi
Diyanet Ýþleri Balkaný Ali Erbaþ,
Suudi Arabistan'ýn Hac Bakanlýðý yetkilileriyle yapýlan görüþmeler sonunda bu yýl Hac organizasyonunda yaþ sýnýrlamasý
getirildiðini dile getirerek "18 ile
60 yaþ arasý hacý adaylarýmýz
kabul edilebilecek" dedi. 5’TE

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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75 Kuruþ

ÇORUM’DA SON BiR HAFTADA

11 BiN DOZ AÞI YAPILDI
Belediye altý arsa satacak
Çorum Belediyesi Gülabibey ve Ayarýk'ta yer alan altý
arsayý satýþa çýkardý. Muhammen bedelleri 1 milyon ile
150 bin lira arasýnda deðiþen altý arsanýn ihalesi 28 Nisan Çarþamba günü saat 14'te Turgut Özal Ýþ Merkezi
Belediye Konferans Salonu'nda Encümen huzurunda
5’TE
gerçekleþtirilecek.

1 Mayýs kutlama
hazýrlýklarý sürüyor
DÝSK, TÜRK ÝÞ, KESK, BÝRLEÞÝK KAMU
ÝÞ temsilcileri ile yapýlan toplantý sonucunda yedi kiþilik Tertip Komitesi oluþturarak 1
Mayýs çalýþmalarýna baþlandý.
6’DA

ÇORUM FM’DE

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.

Türkiye'de korona virüsün (Covid-19) en yaygýn olduðu bölgelerden biri olan Karadeniz Bölgesi'nde 1
milyon 543 bin 864 birinci doz, 1 milyon 30 bin 221
ikinci doz olmak üzere toplam 2 milyon 574 bin 85
doz aþý yapýldý. Çorum'da ise 102 bin 236 birinci
doz, 69 bin 912 ikinci doz olmak üzere 172 bin 148
doz aþý uygulandý. Açýklanan verilere göre Çorum'da son bir haftada 10 bin 973 doz aþý yapýlmýþ oldu.
Covid-19'un mutasyona uðramasýnýn ardýndan Türkiye'de virüsün yayýlým hýzý, Samsun baþta olmak
3’TE
üzere tüm Karadeniz'de oldukça etkili oldu.

Belediyeden
patates ve soðan
daðýtýmýna destek

Kurallara
uymayanlara
401 bin 173 lira
ceza kesildi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasýna göre "çok yüksek riskli" iller arasýnda bulunan Çorum'da tedbirler kapsamýnda uygulanan sokaða çýkma kýsýtlamasý dolayýsýyla cadde ve sokaklar
sessizliðe büründü. Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede,
kontrollü normalleþme döneminde illerin risk durumlarýna göre hafta sonu uygulanan sokaða çýkma kýsýtlamasý bu hafta sonu da devam etti. Türkiye geneli yapýlan denetimlerde 87 sürücü ve
3’TE
yolcuya toplamda 401 bin 173 lira cezai iþlem uygulandý.

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn talimatýyla Toprak Mahsulleri Ofisi tarafýndan alýmý yapýlan soðan ve patatesler, Çorum'da
da ihtiyaç sahibi ailelere daðýtýlHABERÝ
maya baþlandý. Çorum Belediye
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn
"Bu hizmetin Çorum ayaðýnda biz
OKUTUN
de belediye olarak taþýn altýna elimizi koyalým istedik ve Vefa Sosyal Destek
Grubumuzu bu iþle görevlendirdik. Beþ araç 10
personelimizle patates ve soðanlarý ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrmak için özveriyle çalýþýyoruz"
dedi. Çorum Belediyesi daðýtýma beþ araç 10
5’TE
personelle destek veriyor.

ÝÞSiZLERiN 4'TE 1'i
DESTEKTEN YARARLANDI

ÝFTAR VE SAHUR
VAKÝTLERÝ
ÇORUM
ÝFTAR
SAHUR
19:30
04:15
OSMANCIK
ÝFTAR
SAHUR
19:31
04:14

BASIN MENSUPLARI DA
AÞILANMAYA BAÞLADI 6’DA

Baþkan Þahiner
bu ramazan da
personelini
unutmadý
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner her ramazan olduðu
gibi bu ramazan ayýnda da perso7’DE
nelini unutmadý.

KÖYLERÝN SORUNLARI
VALÝ ÇÝFTÇÝ'YE ÝLETÝLDÝ

2’DE

Kontrolden çýktý,
takla attý: Bir yaralý

Tüm dünyayý etkisi altýna alan koronavirüssalgýný ekonomik olarak da vatandaþlarý
etkilemeye
devam
ediyor. Bu dönemde
pandemininvatandaþlar üzerindeki ekonomik zorluklarýný azaltmak amacýyla hükümet tarafýndan sunulan "Sosyal Koruma
Kalkaný" kapsamýnda
yapýlan desteklerle ilgili verileri AK Parti Ýl
Baþkaný Yusuf Ahlatcý
paylaþtý. Kýsa çalýþma
ödeneðinden yararlanan 10 bin 691 çalýþana 69 milyon 208 bin
lira, Nakdi Ücret Desteði'nden yararlanan
7 bin 280 kiþiye de 27
milyon 556 bin liralýk
destek verildi. Çorum'da bulunan 18 bin
159 kayýtlý iþsizin yüzde 25'i desteklerden
faydalanmýþ oldu. 5’TE

MÝMARSÝNAN VE GÜLABÝBEY'E
ÝKÝ YENÝ SEMT SAHASI YAPILDI

Çorum'da kontrolden çýkan otomobil takla
atarak þarampole yuvarlandý, kazada bir kiþi yaralandý.
3’TE

Zihin
Türbülansý

PANDEMÝ NEVROZLARI
Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer

atakentpsk@gmail.com

- YAZISI 2’DE

5’TE

GAZÝ VE ÝNÖNÜ'DE
DETAYLI TEMÝZLÝK 5’TE

2
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Sanayi üretimi
yýllýk %8,8 arttý
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yýllý) incelendiðinde, 2021 yýlý Þubat
ayýnda madencilik ve taþocakçýlýðý sektörü
endeksi bir önceki yýlýn ayný ayýna göre
%15,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi
%9,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve daðýtýmý sektörü endeksi %0,8 azaldý.
Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre;
sanayinin alt sektörleri incelendiðinde,
2021 yýlý Þubat ayýnda madencilik ve taþocakçýlýðý sektörü endeksi bir önceki aya
göre %2,3 azalýrken, imalat sanayi sektörü
endeksi %0,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve daðýtýmý sektörü endeksi %0,8 arttý.
(Haber Merkezi)

Zihin Türbülansý
PANDEMÝ NEVROZLARI
Travmanýn sonuçlarýný görmezden
gelmek,toplumun sosyal dokusu üzerinde tahribata yol açabilir.Pandeminin
neden olduðu zararla yüzleþmeyi reddetmek ve psikolojik etkilerini görmezden gelmek,týpký 1930 yýllarda Alman
toplumunun Versay antlaþmasý taleplerininyerine getirilmediðinde savaþ sonrasý kendilerini deðersiz yaratýklar olarak hissettikleri ve travma yaþayan askerlerin bu duyguyla baþetmekte oldukça zorlandýklarý,askerleri tedavi eden
psikiyatristler tarafýndan belgelenmiþti.
Travmatik stresin çözümlenmesinde
temel sorun,rasyonel ve duygusal beyin arasýndaki uygun dengeyi saðlamaktýr. Böylece nasýl tepki verdiðiniz ve
yaþamýnýzý nasýl sürdürdürdüðünüzü
hissedebilirsiniz.Aþýrý kaygýlý olduðunuzda yada normalin altýnda uyarýlmýþlýk durumunda tetiklendiðiniz de tole-

rans pencerenizin dýþýna itilirsiniz.
Travma sonrasý tepkileri deðiþtirmek
istiyorsak duygusal beyne ulaþmalýyýz
ve mutkalalimbik sistem terapisi almalýyýz.Bozuk alarm sistemlerini onarma ve
duygusal beyni,sizin yemenizi,uyumanýzý,yakýn partnerlerinizle iletiþim kur-

manýzý,çocuklarýnýzý korumanýzý ve tehlike karþýnda savunmanýzý saðlayacak
bedensel iþlevleri yerine getirecek duruma taþýyabilmeyi saðlayabiliriz.
Travma için tek bir tedavi seçeneði
yoktur ve kendi uyguladýðý belirli bir
yöntemin sizin sorunlarýnýzýn tek çözümü olduðunu söyleyen terapist, sizin
iyileþmenizle ilgilenen birinden çok,bir
ideologdur.Hiçbir terapist her etkili tedavi yöntemini bilemez.Kendisinin sunduklarý dýþýnda da sizi keþfetmeye yönlendirmelidir.
Bakmaya cesaret edemiyoruz, gölge,belki de yaþayamadýðýmýz hayatýn
en iyilerini taþýyordur.Tavan arasýna,depoya ya da çöp kutusuna gidin.Orada
altýn bulursunuz,suyu yemeði verilmemiþ bir hayvan bulursunuz.Ýþte bu sizsiniz! ihmal edilmiþ sürgüne yollanmýþ,ilgiye aç sizin bir parçanýzdýr...

Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer
atakentpsk@gmail.com

112'ye gelen

iLGiNÇ TELEFONLAR

Pembe kaz!

Çorum'da 112 Acil Çaðrý
Merkezi'ne yapýlan asýlsýz ihbarlar "pes" dedirtiyor. 112
Acil Çaðrý merkezi özellikle
çocuklar ve telefonlarýný test
etmek için arayan kiþiler
meþgul ediyor. Çaðrý merkezindeki görevliler, birbirinden
ilginç ve bir o kadar da düþündürücü çaðrýlarla karþýlaþabiliyor.
Çorum WEB TV'nin yaptýðý özel habere göre Çorum
112 Acil Çaðrý merkezi ilginç
telefonlarla meþgul ediliyor.
Çaðrý merkezi personeli,
kendilerine iletilen ilginç isteklere cevap vermek zorunda kalýyor. 112'yi kimi dolar
kurunu, kimi de saati sormak
için arýyor.
Pandemi döneminde ise
ilginç talepler daha çok artmýþ durumda. Çorum 112
Acil Çaðrý merkezini arayan
bir kiþi "Sokaða çýkma yasaðý var ama eltime gidebilir
miyim?" diye izin isterken, kimi de alýþveriþe çýkan ve saatlerdir eve dönemeyen hanýmýný þikâyet ediyor.
Her hafta 112'yi arayýp
cumayý kutlayan amcalar ile
ATM'den para çekmek için
veya evindeki mutfak tüpünü
deðiþtirmek için yardým isteyen yaþlýlar da çaðrý merkezini sýkça arayanlar arasýnda.
Çorum Web TV'ye açýklamalarda bulunan 112 Çaðrý
Merkezi Müdürü Arif Demiral,
112 çaðrý merkezinin gereksiz aramalarla meþgul edilmemesini istedi. Zaman za-

Tarým ve hayvancýlýk alanýnda
Çorum'un örnek bir köylerinden
olan Elmalý köyünde bir vatandaþ
kazlarýný pembeye boyadý.
Tavuk, kaz, ördek, hindi gibi kümes hayvancýlýðý ile uðraþanlarýn

Köylerin sorunlarý Vali Çiftçi'ye iletildi

AÞGIN'A GEÇMÝÞ
OLSUN ZÝYARETÝ
Cumhuriyet Baþsavcýsý Ahmet
Fatih Aðca ve Ýl Emniyet Müdürü
Mehmet Gülser koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören
ve sonrasýnda taburcu olan Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn'a
geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretle ilgili sosyal medya
hesabýndan bir paylaþým yapan
Aþgýn "Nazik ziyaretleri ve þehrimizin huzuruna yönelik yaptýklarý
özverili çalýþmalarý için kendilerine teþekkür ediyorum" dedi.
(Mahmut Emin Söylemez)

da fazla olduðu köyde pembe kaz
görenleri þaþýrtýyor. Köy halkýndan
bir vatandaþ üç kazýný diðer kazlar
ile karýþmasýn diye pembeye boyayýnca ortaya ilginç bir görüntü
çýktý.
(Abdulkadir Söylemez)

112 Çaðrý
Merkezi Müdürü
Arif Demiral

man ilginç talepler ve ihbarlarla karþýlaþtýklarýný dile getiren Demiral, "Bir vatandaþ
'Valiliði yakýyorlar' diye ihbarda bulunuyor, az sonra tekrar
arayýp 'Söndürmeye bir pet
þiþe su yeter' diyor. Bir baþka
kiþi 'Çorum'a bombalý araç
giriyor, hepinizi bombalayacak!' diye ihbarda bulunarak
çaðrý merkezini asýlsýz ihbarlarla meþgul ediyor" dedi.
ASILSIZ ÝHBARIN
CEZASI VAR
Asýlsýz ihbarlarla ilgili olarak kabahatler kanununa göre 412 TL idari para cezasý
uygulandýðýný belirten Demiral, tehdit ve þantaj gibi du-

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Çorum merkeze baðlý köylerin sorun ve taleplerini, muhtarlarla birlikte Vali Mustafa
Çiftçi'ye iletti.
Çorum Valiliði'nde düzenlenen istiþare toplantýsýna; Vali
Mustafa Çiftçi, Vali Yardýmcýsý
Recep Yüksel, CHP Ýl Baþkaný
Mehmet Tahtasýz, Merkez Ýlçe
Baþkaný Ulaþ Tokgöz, Ýl Özel
Ýdaresi Genel Sekreter Vekili Ýlyas Akyol ile köy muhtarlarý katýldý.
Toplantýda; Acýpýnar, Çalyayla, Erdek, Eskiköy, Eþençay, Salur, Kýzýlpýnar, Arslan,
Akyazý, Çaltýcak, Dutçakallý,
Öksüzler ve Ýbik köylerinin

rumlarda ise Cumhuriyet
Baþsavcýlýðýna þikâyette bulunarak gerekli yasal iþlemleri
baþlatabileceklerini açýkladý.
112 Çaðrý Merkezi Müdürü Arif Demiral, telefon kayýtlarýna geçen bazý ilginç çaðýrýlarý da þu þekilde paylaþtý:
Dolar kaç lira oldu,
10.000 dolar borcum var ben
ne yapacaðým?
ATM paramý vermiyor. Allah rýzasý için bana yardým
edin!
Sokaða çýkma yasaðý var
ama eltime gidebilir miyim?
Eþim hâlâ çarþýda geziyor!
Çorum'un giriþini çýkýþýný
kapatýn ben geliyorum.

muhtarlarý hazýr bulunurken,
bölgenin ve Merkeze baðlý diðer köylerin sorun ve talepleri
Vali Çiftçi ve beraberindekilere
iletilerek çözüm önerileri konusunda görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Toplantýda muhtarlar
da sýkýntýlarýný dile getirme
imkâný buldu.
Toplantýyla ilgili bilgi veren
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz ziyaret ettikleri köylerde vatandaþlarýn kendilerine ilettiði
veya gözlem ve inceleme sonucu ortaya çýkan sorunlarý
sürekli yetkililere ileterek çözüm bulmaya çalýþtýklarýný
açýkladý. Tahtasýz, adý geçen
13 köyün baþta içme suyu, tarýmsal sulama, yol, elektrik, te-

Valiliði yakýyorlar. Söndürmeye bir pet þiþe su yeter.
Benim çocuðum dýþarýda
deðilken neden baþka çocuklar dýþarýda?
Kýzým tüpüm bitti deðiþtiremiyorum. Allah rýzasý için
yardým edin!
Çorum'a bombalý araç giriyor, hepinizi bombalayacak!
Sokaða çýkma yasaðýnda
"Aþý için gidebilir miyim" diye
arayan vatandaþa "Tabiî ki
gidebilirsiniz, renduvunuz
var mý? dedim. "Randevum
yok, dikme aþýsý, meyve aþýsý yapacaðým, aðaçlarý aþýlayacaðým" diye cevap verdi.
(Haber Merkezi)

lefon-internet altyapýsý, Karagöl'ün su kaçaðýnýn önlenmesi
gibi sorunlarýný Vali Çiftçi ve
beraberindekilere ilettiklerini,
genel deðerlendirme yaptýklarýný ifade ederek, CHP Ýl ve
Merkez Ýlçe Yönetimi ile birlikte Çorum merkeze baðlý tüm
köylerin sorun ve taleplerini
içeren bir dosya sunduklarýný
kaydetti.
Tahtasýz, diðer ilçelere baðlý köylerin sorunlarýný da yetkili
makamlara ileteceklerini dile
getirdi.
Tahtasýz, sorunlara karþý
duyarlýlýðý ve sýcak yaklaþýmý
nedeniyle Vali Mustafa Çiftçi ve
beraberindekilere teþekkür etti.
(Mahmut Emin Söylemez)
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Tuluk
ailesinin
acý günü
Ýzmir'de yaþayan,
Çorum'un sevilen simalarýndan Memduh
Tuluk'un eþi Yüksel
Tuluk (75) yakalandýðý
koronavirüs salgýný
Yüksel Tuluk
sonunu hayatýný kaybetti.
Uzun süredir Ýzmir'de yaþayan, Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nin eski baþkan yardýmcýlarýndan, Stüdyo Lale'nin kurucusu Memduh
Tuluk'un eþi Yüksel Tuluk (75) Covid-19 tedavisi gördüðü Ýzmir Çiðli Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde hayatýný kaybetti.
Ekrem Tuluk, Ülker Olukçu, Mustafa Tuluk
ve Tuðba Gazel'in anneleri, Zehra-Fýrat Perçin çiftinin de teyzeleri olan Yüksel Tuluk'un
son günlerde yoðun bakýmda ve entübe durumda olduðu öðrenildi. Yüksel Tuluk'un cenazesi, Ýzmir Doðançay Mezarlýðý'nda topraða verildi.
(Mahmut Emin Söylemez)

Salim Safran
virüse yenildi
Covid-19 can almaya devam ediyor.
Aslen Bayatlý olan Ýstanbul'da
ikamet
eden Salim Safran da
yakalandýðý koronavirüs sonucu hayatýný
kaybetti.
Bayat Saðbazar
Köyü nüfusuna kayýtlý olup Ýstanbul Esenyurt'ta ikamet etmekte olan; merhum Basri Safran'ýn oðlu, Ali
Safran'ýn kardeþi Salim Safran (60) yakalanmýþ olduðu rahatsýzlýktan kurtulamayýp tedavi görmekte olduðu
hastanede vefat etti.
Merhumun cenazesi 19 Nisan 2021 Pazartesi günü öðle namazýna müteakip Ankara'nýn Pursaklar Ýlçesi mezarlýðýnda topraða
verilecek.
(Mahmut Emin Söylemez)

Ahmet Okumuþ
kansere yenildi
Bayat'ýn Kunduzlu köyü nüfusuna kayýtlý olup Ankara'nýn
Kahramankazan ilçesinde ikamet eden,
Ýstanbul Kunduzlu
Köyü Dernek Baþkaný Bekir Okumuþ'un
amcasýnýn oðlu Ahmet Okumuþ yakalanmýþ olduðu kanser rahatsýzlýðýndan
kurtulamayarak tedavi görmekte olduðu
hastanede hayatýný kaybetti.
Merhumun cenazesi Kahramankazan ilçesinde topraða verildi.
(Fatih Yýldýrým)

Kurallara uymayanlara
401 bin 173 lira ceza kesildi
Çorum'da sokaða çýkma kýsýtlamasýnda sessiz bir
hafta sonu yaþandý. Vatandaþlar, kýsýtlamanýn baþladýðý
cuma gününden evlerine çekilmesiyle sokaklar ýssýzlaþtý. Kýsýtlamaya büyük oranda uyulduðu gözlenen
kentte polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
risk haritasýna göre "çok yüksek
riskli" iller arasýnda bulunan Çorum'da tedbirler kapsamýnda uygulanan sokaða çýkma kýsýtlamasý
dolayýsýyla cadde ve sokaklar sessizliðe büründü. Ýçiþleri Bakanlýðý
tarafýndan yeni tip koronavirüsle
(Kovid-19) mücadelede, kontrollü
normalleþme döneminde illerin risk
durumlarýna göre hafta sonu uygulanan sokaða çýkma kýsýtlamasý bu
hafta sonu da devam etti.
MUAFÝYETÝ KÖTÜYE KULLANANLARA REKOR CEZA
Hafta sonu sokaða çýkma kýsýtlamasý kapsamýnda muafiyeti kö-

tüye kullananlara yönelik Türkiye
genelinde yapýlan denetimlerde 87
sürücü ve yolcuya toplamda 401
bin 173 lira cezai iþlem uygulandý.
Koronavirüsü salgýný nedeni ile
uygulanan sokaða çýkma kýsýtlamasýnda iþ yerlerinden izinli olarak
kýsýtlamadan muaf olanlara yönelik
polis ekipleri uygulama gerçekleþtirdi.Kýsýtlamada izinli olan þahýslarýn arabalarý ile marketlere giderek
alýþveriþ yapmasý, izinli olduklarý
güzergâh dýþýna çýkmalarý ve trafik
kanunu ile ilgili il genelinde öðlen
saatlerinde uygulama yapýldý.
Marketlerin yoðun olarak bulunduðu caddeler üzerinde gerçekleþtirilen uygulamalarda muafiyeti kö-

tüye kullandýðý tespit edilen 87 sürücü ve yolcuya 301 bin 803 lira
para cezasý uygulandý.
ARAÇ MUAYENESÝNDE DE
CEZA YEDÝLER
Ayrýca sürücülere ve araçlara
trafik kurallarýna yönelik yapýlan
uygulamada da muayene, sigorta,

ehliyetsiz araç kullanma ve emniyet kemeri takmamak suçlarýndan
toplamda 99 bin 370 lira cezai iþlem uygulandý.
Muafiyeti kötüye kullanarak sokaða çýkan ve gereksiz kalabalýk
yaptýðý tespit edilen þahýslara toplamda 401 bin 173 lira cezai iþlem
uygulandý.
(Haber Merkezi)

ÇORUM'DA SON BiR HAFTADA

11 BiN DOZ AÞI YAPILDI
Türkiye'de korona virüsün (Covid-19) en yaygýn olduðu bölgelerden biri olan Karadeniz Bölgesi'nde 1 milyon 543 bin 864 birinci doz, 1 milyon 30 bin 221 ikinci doz olmak üzere toplam 2
milyon 574 bin 85 doz aþý yapýldý. Çorum'da ise
102 bin 236 birinci doz, 69 bin 912 ikinci doz olmak üzere 172 bin 148 doz aþý uygulandý. Açýklanan verilere göre Çorum'da son bir haftada 10
bin 973 doz aþý yapýlmýþ oldu.
Covid-19'un mutasyona uðramasýnýn ardýndan Türkiye'de virüsün yayýlým hýzý, Samsun
baþta olmak üzere tüm Karadeniz'de oldukça etkili oldu. Normalleþme adýmlarýna katký saðlamasý ve virüsün yayýlým hýzýnýn düþürülmesi için
baþlatýlan aþýlama çalýþmalarýnýn ardýndan Karadeniz Bölgesi'nde bulunan 18 ilde þimdiye kadar 1 milyon 543 bin 864 birinci doz, 1 milyon 30
bin 221 ikinci doz olmak üzere toplam 2 milyon
574 bin 85 doz aþý yapýldý. Karadeniz'de en çok
aþý yapýlan iller sýrasýyla Samsun, Trabzon, Ordu, Tokat ve Zonguldak oldu.
KARADENÝZ'DEKÝ 18 ÝLDE 2 MÝLYON
574 BÝN DOZDAN FAZLA AÞI YAPILDI
Karadeniz Bölgesi'nde en çok aþý Samsun'da
yapýldý. Samsun'da 245 bin 953 birinci doz, 160
bin 552 ikinci doz olmak üzere 406 bin 505 doz
aþý uygulandý. Artvin'de 36 bin 482 birinci doz,
25 bin 296 ikinci doz olmak üzere 61 bin 778 doz
aþý yapýldý. Rize'de 63 bin 586 birinci doz, 42 bin
121 ikinci doz olmak üzere 105 bin 707 doz aþý
uygulandý. Trabzon'da 154 bin 455 birinci doz,
103 bin 921 ikinci doz olmak üzere 258 bin 376
doz aþý uygulandý. Bayburt'ta 10 bin 314 birinci
doz, 6 bin 586 ikinci doz olmak üzere 16 bin 900
doz aþý uygulandý. Gümüþhane'de 19 bin 881 birinci doz, 12 bin 635 ikinci doz olmak üzere 32
bin 516 doz aþý uygulandý. Giresun'da 105 bin
62 birinci doz, 70 bin 407 ikinci doz olmak üzere
175 bin 469 doz aþý uygulandý. Ordu'da 153 bin
247 birinci doz, 101 bin 405 ikinci doz olmak

üzere 254 bin 652 doz aþý uygulandý. Tokat'ta
114 bin 912 birinci doz, 78 bin 145 ikinci doz olmak üzere 193 bin 57 doz aþý uygulandý. Amasya'da 73 bin 803 birinci doz, 50 bin 604 ikinci doz
olmak üzere 124 bin 407 doz aþý uygulandý. Çorum'da 102 bin 236 birinci doz, 69 bin 912 ikinci
doz olmak üzere 172 bin 148 doz aþý uygulandý.
Sinop'ta 53 bin 336 birinci doz, 34 bin 678 ikinci
doz olmak üzere 87 bin 14 doz aþý uygulandý.
Kastamonu'da 84 bin 645 birinci doz, 56 bin 314
ikinci doz olmak üzere 140 bin 959 doz aþý uygulandý. Karabük'te 46 bin 290 birinci doz, 30 bin
723 ikinci doz olmak üzere 77 bin 13 doz aþý uygulandý. Bartýn'da 40 bin 852 birinci doz, 26 bin
941 ikinci doz olmak üzere 67 bin 793 doz aþý
uygulandý. Bolu'da 62 bin 944 birinci doz, 44 bin
49 ikinci doz olmak üzere 106 bin 993 doz aþý
uygulandý. Zonguldak'ta 115 bin 618 birinci doz,
76 bin 142 ikinci doz olmak üzere 191 bin 760

doz aþý uygulandý. Düzce'de 61 bin 248 birinci
doz, 39 bin 790 ikinci doz olmak üzere 101 bin
38 doz aþý uygulandý. Karadeniz Bölgesi'nde
böylece 1 milyon 543 bin 864 birinci doz, 1 milyon 30 bin 221 ikinci doz olmak üzere toplam 2
milyon 574 bin 85 doz aþý yapýlmýþ oldu.
18 Nisan 2021 itibariyle Türkiye genelinde 12
milyon 179 bin 43 birinci doz, 7 milyon 787 bin
275 ikinci doz olmak üzere toplam 19 milyon 966
bin 318 doz aþý uygulanmýþ oldu. Türkiye'de yapýlan 12 milyon 179 bin 43 birinci doz aþýnýn 1
milyon 543 bin 864'ü Karadeniz Bölgesi'nde bulunan 18 ilde uygulandý. Ayný zamanda Türkiye'de yapýlan 7 milyon 787 bin 275 ikinci doz
aþýnýn 1 milyon 30 bin 211'i de Karadeniz'deki illerde uygulandý. Öte yandan, Türkiye genelinde
uygulanan 19 milyon 966 bin 318 doz aþýdan 2
milyon 574 bin 85 dozu yine Karadeniz'deki illerde uygulandý.
(Abdulkadir Söylemez)

Diyaliz minibüsü
þarampole devrildi
Diyaliz hastalarýný taþýyan araç þarampole
devrildi. Olayda iki yolcu yaralandý. Bayat Belediyesi'ne ait, köylerden diyaliz hastasý taþýyan
minibüs Saray Petrol civarýnda seyir halinde
iken þoförün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu þarampole devrildi. Araçta bulunan iki
yolcu hafif yararlanýrken, araçta maddi hasar
meydana geldi. Araç, kurtarýcý yardýmýyla þarampolden çýkarýldý.
(Fatih Yýldýrým)

Kontrolden çýktý, takla attý: Bir yaralý
Çorum'da kontrolden çýkan otomobil takla atarak þarampole yuvarlandý, kazada bir kiþi yaralandý.
Edinilen bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi'nde Ü.C.Y. yönetimindeki 19 AC 657 plakalý otomobil,
Sülüklüevler 34. Sokak'ta seyir halindeyken kontrolden çýkarak takla
attý. Þarampole yuvarlanan otomobilde kazayý sürücü yara almadan
atlatýrken yolcu olarak bulunan A.A.

yaralandý. Araçta sýkýþan yaralýyý
Çorum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekipleri bulunduðu yerden çýkardý. Yaralý 112 acil servis ekiplerinin
olay yerinde yaptýðý ilk müdahalenin ardýndan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.
(ÝHA)

Baþkan Aþgýn devreye girdi,
yaþlý çift ilk doz aþýsýný yaptýrdý
Çorum'da koronavirüs aþýsý yaptýramayan yaþlý çift
Belediye Baþkaný
Halil Ýbrahim AþHABERÝ
gýn'ýn devreye girÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU mesiyle ilk doz aþýlarýný yaptýrdý.
OKUTUN
Çorum'da korona
virüs aþýsý yaptýramayan yaþlý çift
Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim
Aþgýn'nýn devreye girmesiyle ilk
doz aþýlarýný yaptýrdý.
Çorum Belediye Baþkaný Halil
Ýbrahim Aþgýn, Þehitler Parký'ný ziyaret etti. Parkta i kütüphane kurulu çalýþmalarýný inceleyen Baþkan Aþgýn daha sonra parkta karþýlaþtýðý vatandaþlar sohbet etti.
Bir kamelyada sohbet ettiði 84
yaþýndaki Hüseyin Teryaki'ye koronavirüs aþýsý olup olmadýðýný
soran Baþkan Aþgýn hayýr yanýtýný
aldý.Aþgýn'ýn nedenini sormasý
üzerine Teryaki "Baþkaným benim
okumam, yazmam yok. Sýra al-

mayýnca aþý olamýyormuþuz.
Bende sýra alamadým" dedi.
Bunun üzerine Ýl Saðlýk Müdürü Ömer Sobacý'yý telefonla arayan Baþkan Aþgýn "Hocam Þehitler Parký'ný ziyaret ettik. Burada
Hüseyin amcamýz var. 84 yaþýnda
eþi rahatsýzmýþ. Kimsesi de yok.
Koronavirüs aþýsý sýrasý gelmiþ
ancak sýra almayý bilmediði için
aþýlarýný yaptýramamýþlar. Hüseyin amcamýza evinde aþý yaptýrma þansýmýz var mý?" diye sordu.
Evet yanýtýný veren Ýl Saðlýk
Müdürü Sobacý, Hüseyin Teryaki'yi bulunduðu yerden araçla alarak aþýsýný yaptýrabileceklerini ifade etti.
Eþiyle birlikte aþý olacaðýný dile
getiren Teryaki, Baþkan Aþgýn'a
yardýmlarý için teþekkür etti. Tiryaki'nin bilgilerini Ýl Saðlýk Müdürlüðü'ne iletilmesinin ardýndan saðlýk
görevlileri yaþlý adamýn evine giderek Teryaki çiftçinin korona aþýsýnýn ilk dozunu yaptý.
(ÝHA)
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"Hükümetin 130 milyar dolar
açýklamalarý baþarýsýzlýðýn itirafýdýr"
Deva Partisi'nden
130 milyar USD
çýkýþý:

DEVA Partisi Çorum Ýl
Baþkaný Orhan Vargeloðlu,
Merkez Bankasý rezervlerinde eriyen 130 milyar dolara
iliþkin AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Nurettin Canikli ve Merkez Bankasý Baþkaný Þahap Kavcýoðlu'nun
yaptýðý açýklamalarýn halký
yanýlttýðýný söyledi.
DEVA Partisi Çorum Ýl Baþkaný
Orhan Vargeloðlu, DEVA Partisi
adýna yetkililere10 soru sordu.
DEVA Partisi Ýl Baþkaný Orhan
Vargeloðlu, Merkez Bankasý rezervlerinde eriyen 130 milyar dolara iliþkin açýklamalarda bulundu. AK
Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Nurettin Canikli ve Merkez Bankasý
Baþkaný Þahap Kavcýoðlu'nun yaptýðý açýklamalarýn halký yanýlttýðýný
söyleyen Vargeloðlu þu deðerlendirmeyi yaptý:
"BÝRÝLERÝ RÝSKÝNÝ
AZALTIRKEN ÜLKENÝN RÝSKÝ
TARÝHÝ SEVÝYEYE ÇIKTI"
Gerek Sayýn Canikli'nin gerek
Merkez Bankasý Baþkaný'nýn 'bu rezervler þu kaleme, bu alana gitmiþtir' þeklindeki açýklamalarýnýn hiçbir
anlamý yok. Satan varsa mutlaka
bir alan da vardýr. Halkýmýza 'Þükredin ki hayali ve bedava döviz satýþý gerçekleþtirmedik' mi demek istiyorlar? Elbette satýlan bu dövizleri
birileri risklerini azaltmak ve pozisyonlarýný kapatmak için aldý. Onlar
riskini azaltýrken, pozisyonlarýný kapatýrken Merkez Bankasý rezervi
eksi 60 milyar dolar seviyesine kadar geriledi. Ýþte bu nedenle ülkemizin riskleri tarihi en yüksek seviyelere çýktý. Halkýmýz aðýr bir bedel
ödemeye mahkûm edildi."

'GERÇEK TABLONUN ADI
DÖVÝZ REZERVLERÝNÝ ÇARÇUR
ETMEK DEÐÝL DE NEDÝR?'
Merkez Bankasý Baþkaný ve diðer yetkililer, bu satýþlarý finansal istikrarý saðlamak, kurlarý, faizleri,
enflasyonu kontrol etmek için gerçekleþtirdiklerini söylüyorlar. Gerçek, fiili tabloya bakalým. Döviz kurlarý da faizler de enflasyon da çok
daha yüksek seviyelerde. Bu, döviz
rezervlerinin çarçur edilmesi deðil
de nedir Allah aþkýna?"
"YAPILAN AÇIKLAMALARIN
HEPSÝ KISMÝ, YANLIÞ
VE YANILTICIDIR"
Yapýlan açýklamalarýn hükümetin baþarýsýzlýðýnýn açýk bir itirafý olduðunu söyleyen Vargeloðlu "Hükümet adýna birisi çýkýp, 'Aslýnda bu
kadar rezerv hiç olmadý ki satalým'
diyor, diðeri çýkýp 'Aslýnda satýlan
döviz 128 milyar dolardan da fazla,
160 milyar dolar civarýnda' diyor.
Hangisine inanacaðýz? Yapýlan
açýklamalarýn hepsi kýsmî, yanlýþ ve
yanýltýcýdýr. Doðru olmayan bilgi ve
verilerle laf ve rakam kalabalýðýna
getirilerek halkýmýz yanýltmak istenmektedir" dedi.
"MERKEZ BANKASI BÝR
DÖVÝZ BÜFESÝ DEÐÝLDÝR"
Dalgalý kur rejiminde Merkez Bankasýnýn isteyen herkese döviz satmak zorunda olmadýðýný ifade eden
Vargeloðlu sözlerini þöyle sürdürdü:
Merkez Bankasý bir döviz büfesi
deðildir. Döviz talebinde geçici þoklara baðlý ani sýçramalar söz konusu olduðunda finansal istikrarý korumak için düzenli döviz satýþ ihaleleri gerçekleþtirebilir ancak bu ihalelerin ve döviz müdahalelerin açýk
ve þeffaf biçimde yapýlmasý gerekir.

Gazetemizin sosyal medya
hesabýndan paylaþtýðý "CHP Çorum
Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz: Çiftçinin
Zararýný Kim Karþýlayacak?"
haberine takipçilerimizden gelen
yorumlarý sizler için derledik.

DEVA Partisi
Çorum Ýl Baþkaný
Orhan Vargeloðlu

YETKÝLÝLERE 10 SORU:
Türkiye'nin büyük bir ekonomik
güven krizinden geçmekte olduðunu ve yapýlan açýklamalarýn güveni
iyice sarstýðýný belirten Vargeloðlu,
DEVA Partisi adýna yetkililere þu 10
soruyu yöneltti:
Döviz piyasalarýna müdahale etmek gerekli idiyse bunu Merkez
Bankasý olarak neden siz doðrudan
yapmadýnýz da Hazine Müsteþarlýðý'yla bir protokol yaparak kamu
bankalarý üzerinden dolambaçlý bir
þekilde gerçekleþtirdiniz?
Niçin Hazine ile bir protokol yaptýðýnýzý ve kamu bankalarý üzerinden döviz piyasalarýna müdahale
edeceðinizi ve ettiðinizi kamuoyuyla paylaþmadýnýz?
Merkez Bankasý 16 Aralýk
2014'de yaptýðý bir basýn açýklamasýyla "olaðan döviz satýþ mekanizmasý" dýþýnda olduðu için Botaþ'a
doðrudan satýþ yapacaðýný kamuoyuna duyurmuþtu. Botaþ'a gerçekleþtirilecek döviz satýþýný bile kamuoyuna duyururken, bunun kat be
kat fazlasý olan döviz satýþlarýný niçin önceden kamuoyuyla paylaþmadýnýz?

Niçin her yýlbaþýnda açýkladýðýnýz "Para ve Kur Politikasý" metninin "Döviz Likiditesi Yönetimi" bölümünde bu mekanizmaya ve satýþlara hiçbir bilgiyi paylaþmadýnýz?
Niçin dalgalý kur rejimine aykýrý biçimde bu satýþlarý gerçekleþtirdiniz?
Yapýlan bu iþlemlerin serbest
dalgalý kur rejimini fiilen ortadan
kaldýrmak olduðunu düþünüyor musunuz?
Niçin bu satýþlarý geçmiþte olduðu gibi piyasalara açýk bir þekilde
duyurarak ve ihale yoluyla yapmadýnýz?
Niçin bu satýþ ve müdahalelerin
sonuçlarýný geçmiþte yapýldýðý gibi
þeffaf bir biçimde Merkez Bankasý'nýn
internet sitesinden duyurmadýnýz?
Satýþlarý pandemiyle iliþkilendiriyorsunuz. O zaman niçin 2017'de
Hazine Müsteþarlýðý'yla böyle bir
protokole ihtiyaç duydunuz? Bu
protokol kapsamýnda pandemi öncesinde 2020 Mart'ýndan önce ne
kadar satýþ yaptýnýz?
Sattýðýnýz rezervleri bugünkü
kurlar ile yerine koymak isterseniz
arada ne kadarlýk bir fark söz konusudur?
(Abdulkadir Söylemez)

Muzaffer Ç: Bu kadar ekip stokçuluk
yapacaðýna, az ek deðerinde sat. Devletin
aldýðýna sevineceðine çýkmýþ zarar ediyorum diyor. Çöpe atýnca iyi mi olacaktý? Dua
edin de böyle bir baþkan böyle güçlü bir
devletimiz var.
Alim A: Eðer bu patates soðan iþini
CHP merkez ve belediyeler üslenseydi Türkiye'de CHP'ye oy patlamasý olurdu fakat
bu fýrsatý kaçýrdýnýz.
Ümit K: Bu kadar basit düþünüyorsunuz da bu zamana kadar neden bekletmiþler? Zarar edeceklerine kar etselerdi. Beþ
liraya satsalar iyiydi. O zaman devlet yine
suçlu olurdu CHP zihniyeti ile.
Hüseyin K: Patates soðan güle güle
Erdoðan sloganlarý atýlýyordu bir zamanlar.
Þimdi parasýz ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlýyor yine Erdoðan suçlanýyor. Bunlar iktidar
olduklarýnda çalýþmaya gerek kalmayacak
herhalde. Her þey devletten olacak galiba.
Irfan O: Tahtasýz efendi çiftçi 35,40 kuruþa veriyor, devlet 85 kuruþtan aldý. Neresi zarar? Ya hesabý bilmiyorsun ya da laf olsun, torba dolsun diye konuþuyorsun.
Atalay B: Bu muhalefet kimin yanýnda
anlamadým! Halkýn yararýna olan her þeye
karþý. Böyle muhalefet olmaz.
Bayram D: Bu kadar milleti düþünüyorsunuz da kendi belediyelerin alsaydý o zaman. Her þeyi devlete yüklemeyin.
Serdar G: Soðan ellerinde çürüyünce
iyi olacaktý! Neden böyle düþünüyorsunuz?
Fiyatlar uçsaydý iyi olacaktý. Devlet baba en
iyisini yapýyor. Gayet yerinde, mantýklý bir
düþünce bu.
Cemil Y: Zamanýnda satsalardý insanlar
ucuza alýrdý. Þimdi kendileri yesin.

“Turizm yatýrýmlarýna
aðýrlýk verilmelidir”
Ýskilip'te çevre
düzenlemeleri hýzlandý
Ýskilip Belediyesi havalarýn
ýsýnmasýný fýrsat bilerek çevre düzenleme çalýþmalarýna baþladý.
Ýskilip'te havalarýn ýsýnmasýyla
birlikte, Belediye Fen Ýþleri Müdürlüðü ekiplerinin çalýþmalarý hýz
kazandý. Havalarýn soðumasýyla
yarým kalan çalýþmalar kaldýðý
yerden devam ederken, farklý
noktalarda kilit taþý döþeme ve
peyzaj çalýþmalarý devam ediyor.
"ÇAMURA KÝMSEYÝ
TERKEDEMEYÝZ"
Belediye Baþkaný Ali Sülük
yaptýðý açýklamada "Alt yapý ve
doðalgaz nedeniyle bozulan yollarýmýzý, vatandaþlarýmýzý maðdur
etmemek için bir an evvel bitirme
uðraþýna girdik. Kýsa sürede yarým
kalan çalýþmalarýmýzý tamamlayýp
projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceðiz. Havanýn ýsýnmasýný fýrsata çevirerek çalýþmalarýmýza azami þekilde hýz kazandýrdýk.
Ekiplerimizle birlikte sizlerin refahý
için durmaksýzýn çalýþýyoruz. Kimseyi çamura terk edemeyeceðimiz
gibi bu ilçede ki vatandaþlarýmýzýn
kaderi de çamura mahkûm olmayacak. Önce ilçem ve milletim diyerek ilk günkü gayretle çalýþmaya
devam ediyoruz" dedi.
"BOZULAN YOLLAR
TEMÝZLENDÝ"
Belediye Fen Ýþleri Müdürlüðü
ekipleri, bahar yaðmurlarýnýn ar-

dýndan Yazýkýran Mevkii baþta olmak üzere çeþitli bað ve bahçe
yollarýný küreyerek temizleme çalýþmasý baþlattý.
Baþkan Ali Sülük "Bahar yaðmurlarýnýn ardýndan bozulan yollarýmýz için zaman kaybetmeden
çalýþmalara baþladýk. Yol hayat
demektir ve yola verilen deðer,
hayata verilen deðeri gösterir. Yollarýmýzýn güvenli ve temiz olmasý
lazým ki deðerli halkýmýz baðýna
bahçesine rahat ulaþým saðlayabilsin. Bizler sizler için durmaksýzýn çalýþýyoruz, çalýþmaya da devam edeceðiz" diye konuþtu.
"PEYZAJ ÇALIÞMASI
DEVAM EDÝYOR"
Belediye Park ve Bahçeler
Müdürlüðü tarafýndan dikimi gerçekleþtirilen fidanlarýn sulanmasý
esnasýnda taþmamasý için; Belediye ekipleri, fidanlarýn kenarlarýný çanak þeklinde taþlarla örüyor.
Baþkan Ali Sülük "Dikimini
yaptýðýmýz fidanlarýmýzý sulama
yaparken, verdiðimiz sularýn fidana faydalý olmasý ve fidanýn dibinde kalmasý için etraflarýný çanak
olacak þekilde havuz haline getiriyoruz. Bu çalýþmamýzýn ardýndan
ilçemizde peyzaj çalýþmalarýmýza
devam edip; ilçemizde yeþilden
söz edilir hale getireceðiz. Durmadan üretiyor, sizler için gece
gündüz çalýþýyoruz" ifadesini kullandý.
(Abdulkadir Söylemez)

CHP Çorum Ýl Baþkaný
Mehmet Tahtasýz; turizm, sanayi ve tarým kenti olan Çorum'un, yatýrým alamadýðýndan, iktidar partisinin ilgisizliðinden dolayý küçüldüðünü
ve geriye gittiðini belirterek,
yarým kalan turizm yatýrýmlarýnýn bir an önce tamamlanarak hizmete açýlmasýný istedi.
Turizm Haftasý nedeniyle
bir açýklama yapan CHP Ýl
Baþkaný Tahtasýz dünyanýn
merkezi, Hititlerin baþkenti,
tarih ve turizm cenneti Çorum'un bu avantajlarýný, özelliklerini yeterince deðerlendiremediðini ileri sürdü.
Tahtasýz "Turizm yolu, barýþ ve kalkýnma yoludur" ifadesini kullandý.
Tahtasýz'ýn konuyla ilgili
açýklamasý þu þekilde:
15-22 Nisan Turizm Haftasýný sýkýntýlý, pandemi sürecinden dolayý halkýn evlerine
kapandýðý, tedbirlerin ve kýsýtlamalarýn uygulandýðý bir
süreçte kutluyoruz.
Ýnsanlarýn birbirini tanýma
ve anlamalarýna aracýlýk
eden, insanlarý birbirine kaynaþtýran ve böylelikle evrensel barýþa da büyük katký
saðlayan turizm; ayný zamanda ülkeler ve toplumlar
için yeni ve büyük bir gelir
kaynaðý da oluþturmaktadýr.
Dünyanýn merkezi, Hititlerin baþkenti, tarih ve turizm
cenneti Çorum, bu avantajlarýný yeterince deðerlendirememiþtir. Turizm, sanayi ve
tarým kenti olan Çorum, yatýrým alamadýðýndan, iktidar
partisinin ilgisizliðinden dolayý küçülmekte ve geriye gitmektedir.

Çorum, havaalaný ve tren
yolu olmayan, buna raðmen
kendi insanlarýnýn yatýrýmlarýyla bölgenin en fazla ihracatýný yapan, Kýzýlýrmak Deltasýnýn merkezidir. Kalkýnmamýzý
saðlayacak
en
önemli unsurlardan birisi, sahip olduðumuz kültürel mirasýmýzdýr. Hititlerin baþkenti
Hattuþa'ya sahip olan Çorum
ilimiz turizmde maalesef çok
gerilerdedir.
Hattuþa, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat

direktifleriyle, ilk milli kazýlarýmýzýn baþlangýç noktasýdýr.
Ortaköy ilçesindeki Þapinuva
ören yeri de büyük bir Hitit
kenti olup kazýlarý hala sürmektedir.
Ýlimiz kültür turizmi için
çok önemli alt yapýlara sahiptir. Yarým kalan turizm yatýrýmlarýndan gündeme taþýdýðýmýz Alacahöyük ve Boðazkale'deki Hitit Köyü projesi,
Gölpýnar Hitit Barajý rekreasyon projesi ve diðer turizm
projelerimizin hayata geçiril-

mesi büyük bir ihtiyaçtýr.
Çorum'da yarým býrakýlmýþ turizm yatýrýmlarýnýn bir
an önce tamamlanarak turizmin hizmetine açýlmasýný arzu ediyoruz.
Zengin kültürel varlýklarý,
eþsiz doðasý, köklü geçmiþe
sahip kültür ve sanat yapýsý
ile turizmin her çeþidine
imkan saðlayan ülkemizde
ve geçmiþ uygarlýklarý sergileyen doðal bir müze olan
Çorum'da turizm bilincini
geliþtirmek ve farkýndalýðý
arttýrmak amacýyla her yýl
15-22 Nisan tarihleri arasýnda kutlanan 'Turizm Haftasý'nýn turizm alanýnda edindiðimiz yerin saðlamlaþtýrýlmasýna ve daha ileriye götürülmesine katký saðlamasýný
diliyorum.
Turizm hizmetle büyüyen,
sevgiyle geliþen aðaçtýr. Turizm yolu, barýþ ve kalkýnma
yoludur. Turizm insanlarý kaynaþtýran en kuvvetli sevgi baðýdýr. (Mahmut Emin Söylemez)

CHP, þehit ailelerini yalnýz býrakmýyor
CHP Çorum Ýl Baþkaný Mehmet
Tahtasýz, Türkiye Cumhuriyetinin
þehit ve gazilerin mücadelesi sonucu dimdik ayakta olduðunu belirterek "Þehit ve gazilerimize minnet borçluyuz" ifadesini kullandý.
CHP Ýl Baþkaný Tahtasýz ve beraberindeki parti yöneticileri, Þehitler Haftasý nedeniyle Çorum Þehit
ve Gaziler Derneði'ni ziyaret ede-

rek, Dernek Baþkaný Galip Deniz
ve diðer þehit yakýnlarý ile bir süre
sohbet etti.
Tahtasýz þehit yakýnlarý ve gazilerin sorun ve taleplerini de dinleyerek "Her zaman yanýnýzdayýz"
mesajý verdi.
Dernek Baþkaný Galip Deniz
ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek "Türk milleti geç-

miþte büyük bedeller ödeyerek bu
vataný, bu topraklarý düþmanlara
býrakmadý. Bugün de bedel ödüyoruz, yarýn da ödemeye devam
edeceðiz. Her þeye raðmen bu vatan, bu millet, ay yýldýzlý bayraðýmýzýn altýnda, ilelebet hür ve baðýmsýz bir þekilde yaþamaya devam
edecektir" diye konuþtu.
(Mahmut Emin Söylemez)
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MiMARSiNAN VE GÜLABiBEY'E
iKi YENi SEMT SAHASI YAPILDI
Çorum Belediyesi, Mimarsinan ve Gülabibey
Mahallelerine iki yeni semt sahasý yaptý.
Semt sahalarýnda incelemelerde bulunan
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, spora
ve gençlere önem veren bir belediyecilik anlayýþý ile hizmet politikasý ürettiklerini ifade etti.
Aþgýn "Özellikle gençlerimizden bu yönde
talepler geliyordu. Arkadaþlarýmýz talepleri deðerlendirip gerekli incelemeleri yaptý. Mimarsinan ve Gülabibey mahallelerimize iki adet sentetik semt sahasý yapým çalýþmalarýný baþlattýk.
Kýsa bir sürede de son aþamaya getirdik. Birkaç
iþlemin ve çevre düzenlemesinin ardýndan semt
sahlarýmýz kullanýma hazýr hale gelecek ve
gençlerimizin hizmetine sunacaðýz" dedi.
Baþkan Aþgýn sporun önemine deðinerek
semt sahalarý, spor alanlarý, bisiklet yollarý, yürüyüþ yollarýyla þehirde herkesin spor yapabileceði ortamlar oluþturduklarýný söyledi ve herkesi spor yapmaya davet etti.
(Fatih Yýldýrým)

Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
semt sahalarýnda incelemelerde bulundu.

ÝÞSiZLERiN
4'TE 1'i
DESTEKTEN
YARARLANDI

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

60 MÝLYON LÝRALIK SOSYAL DESTEK
Buna göre Sosyal Destek Programý'nýn
FAZ 1, FAZ 2 ve FAZ 3 ödemeleri kapsamýnda 60 bin 721 kiþi veya haneye 60 milyon
721 bin liralýk ödeme yapýldý.

ÝÞÇÝ VE ÝÞVERENE
118 MÝLYON 510 BÝN LÝRA
Pandemiden olumsuz etkilenen iþçi ve iþverenlere verilen destekler kapsamýnda kýsa
çalýþma ödeneðinden yararlanan 10 bin 691
çalýþana 69 milyon 208 bin lira, Nakdi Ücret
Desteði'nden yararlanan 7 bin 280 kiþiye de
27 milyon 556 bin liralýk destek verildi.
Yeni dönemde normalleþme desteði adý
altýnda bin 897 çalýþana 13 milyon 349 bin liralýk nakdi yardým yapýldý.

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn
talimatýyla üreticiye destek olmak, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarýný gidermek amacýyla Toprak
Mahsulleri Ofisi tarafýndan alýmý yapýlan soðan
ve patatesler, Çorum'da da ihtiyaç sahibi ailelere daðýtýlmaya baþlandý. Çorum Belediyesi de
daðýtýma beþ araç 10 personelle destek veriyor.
Çorum Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubunun bu iþle görevlendirildiðini ifade eden Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn "Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn kararýyla Toprak Mahsulleri Ofisi tarafýndan bir
yandan üreticinin mahsulünün elinde kalmamasý diðer yandan ihtiyaç sahiplerinin bu rahmet
ayý içerisinde ihtiyaçlarýnýn giderilmesi açýsýndan önemli bir adým atýldý. Bu hizmetin Çorum
ayaðýnda biz de belediye olarak taþýn altýna elimizi koyalým istedik ve Vefa Sosyal Destek Grubumuzu bu iþle görevlendirdik. Beþ araç 10 personelimizle patates ve soðanlarý ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrmak için özveriyle çalýþýyoruz" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Gazi ve Ýnönü'de detaylý temizlik
Sokaða çýkma kýsýtlamasýný fýrsat bilen Çorum Belediyesi ekipleri, Gazi ve Ýnönü Caddelerinde hummalý bir temizlik yaptý.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn

sosyal medya hesabýndan yaptýðý açýklamada
"Hemþerilerimizin yoðun kullandýðý Gazi ve Ýnönü Caddelerimizi çitileye çitileye yuduk. Her þey
daha temiz bir Çorum için" dedi. (Fatih Yýldýrým)

Belediye altý
arsa satacak

KAYITLI ÝÞSÝZLERÝN SADECE YÜZDE
25'Ý DESTEKTEN YARARLANABÝLDÝ
Öte yandan açýklanan rakamlarda iþsizlik
ödeneðinden yararlanan kiþi sayýsýnýn düþük olmasý dikkat çekti. Çorum ÝÞKUR Ýl Müdürlüðünün açýkladýðý son rakamlara göre
Çorum'da 18 bin 159 iþsiz kayýtlý iþsiz bulunuyor. Pandemi boyunca verilen Ýþsizlik
Ödeneði Desteði'nden yararlanan iþsiz sayýsý ise bu rakamýn yüzde 25'ini oluþturdu.
Açýklanan rakama göre destek kapsamýnda
7 bin 897 kiþiye 13 milyon 349 bin liralýk destek yapýldý.
(Abdulkadir Söylemez)

Çorum Belediyesi altý adet arsayý satýþa
çýkardý.
Gülabibey ve Ayarýk'ta yer alan altý arsayý satýþa çýkaran Çorum Belediyesi bu
arsalarýn satýþýný 28 Nisan'da yapacak.
Basýn Ýlan Kurumu ilan portalý ilan.gov.tr
internet sitesinde yer alan ilana göre Ayarýk'ta ve Gülabibey'de 3'er adet olmak üzere altý arsayý, açýk teklif artýrma usulü ile
hazýrlanan þartnamesi dahilinde satýþa sunucak.
Muhammen bedelleri 1 milyon ile 150
bin lira arasýnda deðiþen altý arsanýn ihalesi 28 Nisan Çarþamba günü saat 14'te Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans
Salonu'nda Encümen huzurunda gerçekleþtirilecek.
(Haber Merkezi)

Ücretli çalýþan sayýsý
yýllýk %5,1 arttý
Sanayi, inþaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamýnda ücretli çalýþan sayýsý 2021 Þubat ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre
%5,1 arttý. Ücretli çalýþan sayýsý bir önceki
yýlýn ayný ayýnda 12 milyon 2 bin 495 kiþi
iken, 2021 yýlý Þubat ayýnda 12 milyon 614
bin 757 kiþi oldu.
Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge
Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre; ücretli
çalýþanlarýn alt detaylarýna bakýldýðýnda;
2021 yýlý Þubat ayýnda ücretli çalýþan sayýsý
yýllýk olarak sanayi sektöründe %8,3, inþaat
sektöründe %20,7 ve ticaret-hizmet sektöründe %0,7 arttý.
Sanayi, inþaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamýnda mevsim ve takvim etkilerinden
arýndýrýlmýþ ücretli çalýþan sayýsý 2021 Þubat
ayýnda bir önceki aya göre %0,5 arttý.
Ücretli çalýþanlarýn alt detaylarýna bakýldýðýnda; 2021 yýlý Þubat ayýnda ücretli çalýþanlar aylýk olarak sanayi sektöründe %0,6 ve ticaret-hizmet sektöründe %0,4 arttý, inþaat
sektöründe ise deðiþmedi. (Haber Merkezi)

Mahmut H.: Bunlar eylül-ekim ayýnda
alýp daðýtýlmasý gereken ürünler. Nisan sonu son kullanma ömrünü tamamlamýþ
mahsulü alýp daðýtmak hem üreticiye hem
de daðýtýlan fakir fukaraya yapýlan haksýzlýktýr.
Hacý Ö: Üretici zamanýnda sataydý, dese kim ne diyecek? Ürünlerini satanlar þükrediyor. Yoksa hepten çöpe gidecekti.
Ahmet K: Yiðit düþmüþ kuru soðana.
Bir ülke düþünün tarýmda dahi kuru soðan
ve patates üretimini planlamayan. Bir sene
az pahalý bir sene çok elde kaldý. Acý bir fotoðraf ülkem adýna.
Orhan U: Ýyilikte yarýþýn, siz de daha
iyisini daðýtýn da biz de görelim.

Belediyeden patates ve
soðan daðýtýmýna destek

Çorum'da ÝÞKUR'a kayýtlý 18 bin 159 iþsiz vatandaþýn sadece 4 bin 670'i hükümetin
saðladýðý iþsizlik ödeneði desteðinden yararlanabildi.
Tüm dünyayý etkisi altýna alan koronavirüs pandemisi, saðlýðýn yaný sýra ekonomik
olarak vatandaþlarý etkilemeye devam ediyor. Bu dönemde vatandaþlarýn pandeminin
ekonomik zorluklarýný azaltmak amacýyla
hükümet tarafýndan "Sosyal Koruma Kalkaný" adý altýnda birçok destek sunuluyor. AK
Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý da Çorum'da Sosyal Koruma Kalkaný kapsamýnda
verilen desteklerle ilgili verileri paylaþtý.

BÝZ BÝZE YETERÝZ TÜRKÝYEM DESTEÐÝ
Yine Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn pandemi baþýnda baþlattýðý "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasý kapsamýnda 11 bin 4 haneye 11 milyon 4 bin liralýk ödeme gerçekleþtirildi.

Geçtiðimiz günlerde gazetemizde
ve gazetemizin sosyal medya hesaplarýnda yer alan "DEVA'dan göstere
göstere yardým daðýtýmýna sert tepki:
Çillenmiþ Soðan ve Patatesi Sadaka
Olarak Daðýtýp Reklamýný Yapýyorlar"
haberine takipçilerimizden gelen
yorumlarý sizler için derledik.

Hac ile ilgili merak edilenleri açýkladý
Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof.
Dr. Ali Erbaþ bu yýl Suudi Arabistan'ýn mesafeli ve sýnýrlý hac
için ülkelerle istiþari görüþmelere baþladýðýný duyurdu.
Diyanet Ýþleri Balkaný Ali Erbaþ, hac ile ilgili geliþmelerin
sorulmasý üzerine kayýtlarda ilk
defa 2020 yýlýnda Hac farizasýnýn dýþarýdan iþtirak olmadan
yapýldýðýna dikkat çekti. Geçen
yýl sýra bekleyen amca çocuklarýna kuradan hac yapma
imkâný çýktýðýný anlatan Ali Erbaþ bu yýl da 60 yaþ sýnýrý geti-

rilmesi sebebiyle akrabalarýnýn
hacca gidemeyeceklerini söyledi. Suudi Arabistan'ýn Hac
Bakanlýðý yetkililerinin, Müslüman ülkeler ile 2021 yýlýnda sýnýrlý ve mesafeli bir Hac organizasyonu için görüþmelere baþladýðýný anlatan Baþkan Ali Erbaþ "Ýlk belirlenen yaþ ve aþý
þartlarý oldu.
"BÝRÇOK ADAY YAÞ
SINIRINA TAKILACAK"
Buna göre 18 ile 60 yaþ
arasý hacý adaylarýmýz kabul

edilebilecek. Türkiye'nin geçen
yýl hac için kur'a ile belirlediði
80 bin (ülke kontenjanýmýz) vatandaþýmýz vardý ancak salgýn
hastalýk sebebiyle gidemediler.
Bu yýlda 60 yaþ sýnýrý getirildi.
Bu yýl da birçok hacý adayýmýz
yaþ sýnýrýna takýlacak Ancak bir
de 80 bin yerine 5'te 1'i civarýnda bir kontenjan ile hac farizasý
yerine getirileceðinden dolayý,
bu sene Türkiye'de katýlým eþit
þekilde azaltýldýðý gibi düþük
seviyede mümkün olabilecek"
dedi.
(Haber Merkezi)

Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Ali Erbaþ
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Vali Çiftçi baronun yeni
yönetimini kutladý
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi geçtiðimiz günlerde
yapýlan olaðan genel kurul toplantýsý ile birlikte güven tazeleyerek yeniden Baro Baþkanlýðýna seçilen Av. Kenan Yaþar'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Vali Çiftçi, Baro Baþkaný Yaþar ve yönetim
kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti. Yeni yönetimi
tebrik eden Vali Çiftçi baþarý dileklerini paylaþtý.
Baro Baþkaný Yaþar ise ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getirerek, Vali Çiftçi'ye teþekkür
etti.
(Mahmut Emin Söylemez)

1 Mayýs kutlama hazýrlýklarý sürüyor
HGYD Baþkaný
Birkan Demirci

Basýn mensuplarý da
aþýlanmaya baþladý
Basýn mensuplarý da aþý da öncelikli
gruplar arasýnda yer aldý. Hitit Gazeteciler
ve Yayýncýlar Derneði'nin (HGYD) giriþimleri ile basýn mensuplarýnýn da aþýlanmasýna baþlandý.
Basýn mensuplarýnýn aþýlanmasý konusunda baþlangýç hamlesini yapan yapmýþ
olduðumuz basýn mensuplarýnýn aþýlamada öncelik almasý ile ilgili çalýþmalar sonuç
vermiþ, sarý basýn kartlý basýn mensuplarýnýn aþý randevularý aktif hale gelmiþti.
Bununla yetinmeyen dernek sadece
sarý basýn kartlýlarýn deðil tüm basýn mensuplarýnýn aþýlanmasýný talep etmiþti. Yetkililer ile tekrar iletiþime geçen HGYD Baþkaný Birkan Demirci yetkililerin "Basýn
mensubu olup olmadýklarýný nerden anlayacaðýz?" sorusu üzerine bu kez de valilik
ile iletiþime geçerek, valilikten liste alýnabilir tavsiyesinde bulunmuþtu.
Birkan Demirci'nin bu tavsiyesi olumlu
karþýlandý ve sarý basýn kartý olmayan basýn mensuplarý da aþýlamada öncelikli sayýldý.
(Abdulkadir Söylemez)

1 Mayýs Emek ve Demokrasi Bayramý için hazýrlýk çalýþmalarý sürüyor.
1 Mayýs Tertip Komitesi, 1
Mayýs kutlamalarýnýn hafta sonuna denk gelmesi ve sokaða
çýkma kýsýtlamasý olmasý nedeniyle 30 Nisan Cuma günü saat 16:30'da Kadeþ Barýþ Meydaný'nda eylem yapmak için
baþvuruda bulundu.
1 Mayýs iþçi ve emekçilerin
uluslararasý birlik, mücadele ve
dayanýþma günü yaklaþýrken
ilimizde bulunan kamu emekçileri ve iþçi konfederasyonlarý
temsilcileri bir araya gelerek 1
Mayýs'a yönelik çalýþmalar
hakkýnda görüþ alýþveriþinde
bulundu.
DÝSK, TÜRK ÝÞ, KESK,
BÝRLEÞÝK KAMU ÝÞ temsilcileri ile yapýlan toplantý sonucunda yedi kiþilik Tertip Komitesi
oluþturarak 1 Mayýs çalýþmala-

rýna baþlandý. 1 Mayýs Tertip
Komitesini DÝSK'ten Hikmet
Aydýn, Ergül Öztürk, Abdurrahim Birin, KESK'ten Emrah
Azapcý, Ali Ekber Beyaz, BÝRLEÞÝK KAMU ÝÞ'ten Saim Erdoðan ve TÜRK ÝÞ'ten Sefer
Karaman oluþturdu.
Tertip Komitesi'nden yapýlan açýklamada þu ifadelere yer
verildi:
Tüm dünyada ve ülkemizde
geçen yýl olduðu gibi bu yýl da
pandemi koþullarýnýn gölgesinde bir 1 Mayýs gerçekleþtireceðiz. Covid-19 ölümlerinin, kadýn cinayetlerinin, iþsizliðin,
yoksulluðun, temel hak ve özgürlükler üzerindeki baskýnýn
arttýðý þu günlerde; adil bir vergi ve gelir daðýlýmý için, iþ güvencemiz için, parasýz eðitim,
parasýz saðlýk hakký için, kadýnlarýn taciz, tecavüz ve katliamlarýna dur demek için, Ýstan-

bul Sözleþmesi ve 6284 sayýlý
Kanunun etkin bir þekilde uygulanmasý için, temel tüketim
mallarýna yapýlan zamlarýn geri
alýnmasý için, iþten atýlmalara
son verilmesi için, sendikalaþmanýn önündeki engelleri kaldýrmak için, KHK ile iþten atýlanlarýn iþlerine geri alýnmasý
için, iþ, adalet, özgürlük demek
için, yurtta ve dünyada barýþ
demek için biz iþçiler, emekçiler yine alanlarda ve meydanlarda olacaðýz.
Tüm taleplerimizi dile getireceðimiz ve getirdiðimiz gün olan
1 Mayýs için; TÜRK-ÝÞ, DÝSK,
KESK ve BÝRLEÞÝK KAMU-ÝÞ
ten oluþan 1 Mayýs Tertip Komitesi adýna 30 Nisan saat
16:30'da Kadeþ Barýþ Meydaný'nda eylem yapmak için baþvuruda bulunduðumuzu tüm kamuoyuna saygýlarýmýzla duyururuz. (Abdulkadir Söylemez)

"Köy Enstitüleri, eskiye özlemin
deðil bir devrimin adýdýr"
Atatürkçü Düþünce Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Uður Demirer,
Cumhuriyet rejiminin en önemli atýlýmlarýndan biri olan Köy Enstitülerinin, aydýnlanma yolunda bir devrim
niteliðinde olduðunu vurgulayarak;
çaðdaþ, aydýn, bilinçli insanlar yetiþtiren bu kurumun kapatýlmasýnýn
ülkemizin cehalete ve karanlýða sürüklenmesine zemin hazýrladýðýný
ifade etti.
ADD Þube Baþkaný Demirer,
Köy Enstitüsü modelinin güncellenerek yeniden hayata geçirilmesini
istedi. Köy Enstitülerinin kuruluþunun yýldönümü nedeniyle bir açýklama yapan Demirer "Köy Enstitülerinin kapatýlmasý, ülkemizi bu gün
içinde bulunduðu duruma getiren
olaylar zincirinin ilk ve en önemli halkasýdýr. Karanlýðýn, cehaletten beslendiði bir sýr deðildir. Köy Enstitülerini kapattýran zihniyetin uzantýlarý
bu gün ülkenin yönetiminde tek söz
sahibi olarak cehaleti körükleyen,
laikliði örseleyen politikalarý, uygulamalarý ile ülkeyi yeniden köhne, karanlýk bir ortama sürüklemektedirler"
dedi. Uður Demirer'in konuyla ilgili
deðerlendirmesi þu þekilde:
Cumhuriyet Rejiminin en önemli
atýlýmlarýndan biri olan Köy Enstitüleri, aydýnlanma yolunda bir devrim
niteliðindedir. Aydýnlanma ve çað-

daþlaþmanýn, yurttaþ kimliðinin toplumda nitelikli olarak yerleþip sürekli kýlýnmasýnýn köklü bir eðitim reformu ile gerçekleþebileceði gerçeðinden hareketle kurulan Köy Enstitüleri; eðitimde bir çýðýr açmýþ, kýsacýk
ömründe ülkemizde Atatürk Devrimlerine yürekten baðlý, idealist,
ödünsüz yurtseverler yetiþtirmiþtir.
Tamamen ülkemize özgü bir eðitim modeli olan Köy Enstitülerinin;
laik, milli ve bilimsel eðitim sistemiyle yetiþtirdiði donanýmlý bireylerin,
aydýnlanmanýn meþalesini yurdun
dört bir yanýnda en ücra köþelere
bile taþýmalarý Cumhuriyet karþýtlarýný ürkütmüþ, Atatürk Devrimlerinin
toplumsal hayata kök salmasýný engellemek için harekete geçmelerine
yol açmýþtýr.
Köy Enstitülerinin kapatýlmasý,
ülkemizi bu gün içinde bulunduðu
duruma getiren olaylar zincirinin ilk
ve en önemli halkasýdýr. Karanlýðýn,
cehaletten beslendiði bir sýr deðildir.
Köy Enstitülerini kapattýran zihniyetin uzantýlarý bu gün ülkenin yönetiminde tek söz sahibi olarak cehaleti körükleyen, laikliði örseleyen politikalarý, uygulamalarý ile ülkeyi yeniden köhne, karanlýk bir ortama sürüklemektedirler.
Aydýnlanma Devriminin tüm
yurttaþlara hiçbir ayrým gözetmeksi-

GAZETESÝ VE YAYINLARI
Abonelik ve sipariþleriniz için

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

518 23 97

zin sunduðu eþit, laik ve bilimsel
eðitim hakký; çaðdaþlaþma ve kalkýnma için en temel koþuldur. Birey
olmanýn, yurttaþ olmanýn en önemli
unsurudur. Bugün iktidarý elinde tutan zihniyet Türk Ulusu'nun çaðdaþlaþma yolculuðunu yeniden "Birey"den "Kul"a, "Yurttaþ"tan "ümmet"e dönüþecek þekilde biçimlendirmek istemektedir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün
antiemperyalist bir mücadele vererek kurduðu tam baðýmsýz, çaðdaþ,
demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti, neredeyse yüzyýllýk geçmiþinde aymazlýðýn ve ihanetin yýkýcý sonuçlarýna raðmen ayakta durmaya
devam ediyorsa bunun en önemli
nedeni Köy Enstitüleri ruhunu kuþaklar boyunca aktaran aydýnlardýr.
Köy Enstitüleri; birilerinin iddia
ettiði gibi eskiye özlemin deðil, bir
devrimin adýdýr. Bu devrimdir ki; bu
gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün
gösterdiði hedefe durmaksýzýn yürüyen kuþaklarýn yaratýcýsýdýr.
Köy Enstitülerini kurarak Cumhuriyet Devriminin izcilerinin, sahiplerinin yetiþmesini saðlayan baþta
2. Cumhurbaþkanýmýz Ýsmet Ýnönü
olmak üzere Milli Eðitim Bakanlarý
Mustafa Necati ve Hasan Ali Yücel'i, Köy Enstitülerinin kurucusu Ýsmail Hakký Tonguc'u, Köy Enstitüle-

ADD Çorum Þubesi
Baþkaný Uður Demirer

rinin yetiþtirdiði, ismini Türkiye
Cumhuriyeti tarihine yazdýrmýþ pek
çok deðerli insaný saygý, þükran ve
minnetle anýyoruz.
Ulusal deðerlerimizi evrenselleþtirmenin en akýlcý ve bilimsel yolu, eðitimle erdemli, çaðdaþ, demokratik deðerleri içselleþtirmiþ, evrensel insan haklarýna saygýlý, üretken, verimli insan yetiþtirmekle olanaklýdýr. Ýnanýyoruz ki; Türk Ulusu
ancak bu yolla insanlýk ailesi içinde
Atatürk'ün gösterdiði "Çaðdaþ uygarlýk seviyesinin üstüne çýkma"
hedefine ulaþacaktýr. Ýþte bu nedenle; Köy Enstitüleri mucizesinin güncellenerek yeniden hayata geçirilmesini istiyor, tüm yurtsever kiþi ve
kurumlarý bu doðrultuda bir arada
mücadele etmeye davet ediyoruz.
(Abdulkadir Söylemez)

BiBERiYE
ÇAYI
BÝBERÝYE ÇAYININ FAYDALARI
Biberiye bitkisi son yýllarda oldukça popüler olan bir bitkidir. Biberiye yaðý, biberiye çayý da son zamanlarda gündemde
olan birçok hastalýða fayda saðlayan bir
bitkidir. Keskin aromasý, yemeklere farklý
bir tat vermesi sebebiyle birçok kiþi tarafýndan tercih edilir.
Biberiye bitki olarak, tavuk ve et yemeklerinde sýkça tercih edilir.
BÝBERÝYE ÇAYININ FAYDALARI
HERKESÝ ÞAÞIRTIYOR!
- Kalsiyum, demir ve B6 vitamini içerir.
- Hastalýklara karþý koruyucu antioksidan özelliði vardýr.
- Kalp hastalýklarýna karþý koruma saðlar.
- Kan dolaþýmýný hýzlandýrýr, beyne
olumlu etki eder ve alzheimer hastalýðýna
karþý korunmaya yardým eder. Ayný zamanda hafýzayý kuvvetlendirmesi de biberiye çayýnýn faydalarý arasýndadýr. Konsantrasyonu da güçlendirir.
- Birçok kanser türüne karþý koruma
saðlar. Özellikle lösemi (kan kanseri), meme kanseri, akciðer ve aðýz boþluðu kanserlerine karþý fayda saðlar.
- Soðuk algýnlýðý ve grip gibi rahatsýzlýklara karþý koruma saðlar.
- Sinir, stres sebebiyle oluþan baþ aðrýlarýna iyi gelir. Migrene karþý da faydalýdýr.
- Depresyon için de faydalý bir çaydýr.
- Kas aðrýlarýna iyi gelir ve eklem aðrýlarýný hafifletir. Romatizma aðrýlarýna da
yarar saðlar.
- Baðýþýklýk sistemini güçlendirmesi
sebebiyle hastalýklara karþý korur.
- Kan dolaþýmýný arttýrmaya yardým
eder.
- Als ve felç rahatsýzlýklarýna karþý koruma saðlar.
- Astým rahatsýzlýðýna iyi gelmesi de biberiye çayýnýn faydalarý arasýndadýr.
- Karaciðer hastalýðýna iyi gelir.
- Kadýnlarýn adet döngüsünü düzenler
ve kramplarý hafifletir.
- Kan þekerini düþürmeye yardým eder.
- Biberiye çayý soðutularak gargara yapýldýðýnda aðýzdaki bakterileri yok eder.
- Mide ekþimesine iyi gelir.
- Gut hastalýðýna fayda saðlamasý da
biberiye çayýnýn faydalarý arasýndadýr.
- Diþ aðrýsýna iyi gelir.
- Ciltte oluþan egzama gibi cilt hastalýklarýna yarar saðlar.
BÝBERÝYE, SÝNDÝRÝM SÝSTEMÝNÝ
RAHATLATIR, HAZIMSIZLIÐI
ÖNLER!
Maryland Üniversitesi Týp Merkezi'nde
yapýlan araþtýrmalara göre sindirim sistemini rahatlatýr, hazýmsýzlýðý önleyicietkisi
vardýr. Baðýrsaklarda oluþan gazlara karþý, gazlardan dolayý oluþan burkulma yada sancýlara karþý iyi gelir. Safra kesesine
de yarar saðlar.
BÝBERÝYE ÇAYI
NASIL HAZIRLANIR?
Kurutulmuþ biberiye yapraklarýndan
kolayca biberiye çayý hazýrlayabilirsiniz.
Bir fincan su kaynatýlýr, kaynamýþ suyun
içine bir çay kaþýðý kurutulmuþ biberiye
yapraklarýndan atýlýr. Bu þekilde biberiye
çayý 5-10 dakika daha kaynatýlýr. Kaynadýktan sonra ocaktan alýnýr ve 10 dakika
kadar daha demlenmeye býrakýlýr. Biberiye çayý hazýrdýr, bal ile tatlandýrýlarak içilebilir.
BÝBERÝYE ÇAYININ ZARARLARI
VE YAN ETKÝLERÝ NELERDÝR?
Gebelik yani hamilelik döneminde kullanýlmamalýdýr. Fazla miktarda kullanýlmasý kusmaya, aðrýya yada akciðerlerde sývý
birikmesine, ödem oluþmasýna neden olabilir. Düzenli ilaç kullanýyorsanýz mutlaka
doktorunuza danýþýp öyle kullanmalýsýnýz.
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Kargý Belediyesi’nin
iftar geleneði sürüyor

Þahiner bu ramazan da
personelini unutmadý
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner her ramazan olduðu gibi bu ramazan
ayýnda da personelini unutmadý. Belediye
personeli adýna hazýrlanan gýda kolileri personele teslim edildi.

Konuyla ilgili konuþan Sungurlu Belediye
Baþkaný Abdulkadir Þahiner "Ýlçemizin güzelleþmesi, geliþmesi ve rutin ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için gece gündüz demeden bizimle
emek veren arkadaþlarýmýzý unutmamýz söz
konusu deðildir. Hazýrlanan gýda kolileri ile
Ramazan ayýnda arkadaþlarýmýza da destek olmak istedik. Emekleri için teþekkür
ederim. Allah birliðimizi bozmasýn" dedi.
(Mahmut Emin Söylemez)

Kargý Belediyesi'nin geleneksel iftar sofrasý bu yýl da çeþitli yemek menüsü ile halkýn hizmetine sunuldu.
Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen iftar yemeði hazýrlýklarýný yerinde inceledi.
Cengizhan Lokantasýnýn sahibi Cengiz
Çaðlayan'ýn iþletmeciliðini yaptýðý, Kargý Belediyesinin geleneksel iftar sofrasý ramazan
ayý boyunca halkýn hizmetinde olacak.
Ramazan ayýna haftalar kala çalýþmasý
baþlatýlan iftar sofrasýnýn, detaylarý titizlikle
düþünülerek hazýrlandý. Günde 400 kiþinin
evine iftar ve sahur yemeði götüren Kargý
Belediyesi ramazan ayý boyunca hizmete
devam edecek.
Ýftar yemeði hazýrlýklarýný yerinde inceleyen Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen yemek daðýtýmýna da yardým etti. Þen, Cengiz
Çaðlayan ve ekibine özverili çalýþmalarýndan dolayý teþekkür etti.
Ýftar menüsünde oldukça titiz olan Baþkan Þen çoðunlukla et aðýrlýklý yemekleri
yaptýrýyor.
Baþkan Þen "Geleneksel iftar soframýzý
bu yýl da kurmayý Yüce Allah'ým bizlere nasip etti. Bu tür yardýmlaþmalar bize mutluluk
veriyor. Belediyemizin kurmuþ olduðu iftar
sofrasý ramazan ayý boyunca çeþitli yemek
menüsü ile halkýmýza hizmet vermeye devam edecek.
Ýftar soframýza katkýda bulunan hayýrsever vatandaþlarýmýza, tek tek teþekkür ederim. Ramazan ayýnýn Tüm Ýslam Alemine
mutluluk, huzur ve hayýrlar getirmesini dilerim" dedi.
(Haber Merkezi)

DOÐAL GAZ TESÝSATINDA TADÝLAT
VE MUHTELÝF HAVALANDIRMA ÝÞÝ
EROL OLÇOK EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ

SAHiBiNDEN

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

Kadir Þimþek
K.K.003

0532 623 89 90

Baþkan Þen'in
mutlu günü
Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen'in kýzý
niþanlandý.
Nursel Þen ile Ogün Önder için niþan
merasimi düzenlendi. Niþana pandemi dolayýsýyla kýsýtlý sayýda davetli katýldý. Nursel ve
Ogün çiftinin niþan merasiminde Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen ve eþi Hatice Þen
duygusal anlar yaþadý.
(Haber Merkezi)

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

04:17
05:49
12:44
16:29
19:30
20:56

TARiHTE BUGÜN

KESiN

1926- Türk karasularýnda her türlü denizcilik
iþlerini Türk vatandaþlarýna tahsis eden ve yabancýlarýn kabotaj hakkýna son veren Kabotaj
Kanunu kabul edildi.
1938- Kýrþehir ve çevresindeki 6,6 büyüklüðündeki depremde 149 kiþi öldü.
1961- 27 Mayýs'tan sonra ilk basýn mahkumiyeti: Ahmet Emin Yalman 25 lira aðýr para
cezasýna çarptýrýldý.
1969- Milliyetçi Hareket Partisi lideri Alparslan Türkeþ, "doðum kontrolü suikasttýr" dedi.
1980- Ajda Pekkan, Eurovision Þarký Yarýþmasý'nda Þanar Yurdatapan'ýn düzenlediði
'Petrol' adlý þarkýyla 16 yarýþmacý arasýnda
15'inci oldu.
2002- ÝBDA/C'nin lideri Salih Mirzabeyoðlu'nun idam kararý Yargýtay tarafýndan onandý.
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Ýhracat birim deðer
endeksi %6,9 arttý
Ýhracat birim deðer endeksi þubat ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %6,9
arttý. Endeks bir önceki yýlýn ayný ayýna göre, gýda, içecek ve tütünde %8,4, ham
maddelerde (yakýt hariç) %12,1 ve imalat
sanayinde (gýda, içecek, tütün hariç) %6,7
artarken, yakýtlarda %1,6 azaldý.
Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre; ihracat miktar endeksi Þubat ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %2,6 arttý. Endeks bir önceki yýlýn ayný ayýna göre, gýda,
içecek ve tütünde %1,2 azalýrken, ham
maddelerde (yakýt hariç) %32,8, yakýtlarda
%12,6 ve imalat sanayinde (gýda, içecek,
tütün hariç) %1,9 arttý.
Ýthalat birim deðer endeksi Þubat ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %10,3
arttý. Endeks bir önceki yýlýn ayný ayýna göre, gýda, içecek ve tütünde %12,6, ham
maddelerde (yakýt hariç) %30,6 ve imalat
sanayinde (gýda, içecek, tütün hariç)
%10,6 artarken, yakýtlarda %8,6 azaldý.
Ýthalat miktar endeksi Þubat ayýnda bir
önceki yýlýn ayný ayýna göre %0,7 azaldý.
Endeks bir önceki yýlýn ayný ayýna göre, gýda, içecek ve tütünde %6,1 ve yakýtlarda
%3,9 azalýrken, ham maddelerde (yakýt
hariç) %1,4 ve imalat sanayinde (gýda, içecek, tütün hariç) %5,3 arttý.
Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre; 2021 Ocak ayýnda 139,0
olan ihracat miktar endeksi %5,5 azalarak,
2021 Þubat ayýnda 131,3 oldu. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre ise; 2020
Þubat ayýnda 122,1 olan ihracat miktar endeksi %2,6 artarak, 2021 Þubat ayýnda
125,4 oldu.
Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre; 2021 Ocak ayýnda 111,6
olan ithalat miktar endeksi %1,0 azalarak,
2021 Þubat ayýnda 110,5 oldu. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre ise; 2020
Þubat ayýnda 102,5 olan ithalat miktar endeksi %0,7 azalarak, 2021 Þubat ayýnda
101,8 oldu.
Ýhracat birim deðer endeksinin ithalat
birim deðer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yýlý Þubat ayýnda 98,1
olarak elde edilmiþ olan dýþ ticaret haddi, 3
puan azalarak, 2021 yýlý Þubat ayýnda 95,1
oldu.
(Abdulkadir Söylemez)

DOÐAL GAZ TESÝSATINDA TADÝLAT VE MUHTELÝF HAVALANDIRMA ÝÞÝ yapým iþi 4734 sayýlý
Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin
ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr.
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2021/228825
1-Ýdarenin
a) Adresi
: Çepni Mahallesi Ýnönü Caddesi No:176 19200 ÇORUM
MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarasý
: 3642193000 - 3642193054
c) Elektronik Posta Adresi
: corumeah.satinalma@saglik.gov.tr
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Niteliði, türü ve miktarý
: Kazan Doðalgaz Tesisatýnda Tadilat Ýþi ( 3 adet ) Muhtelif
Havalandýrma Düzenlemesi Yapým Ýþi (1 Kalem )
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Yapýlacaðý yer
: Erol Olçok Eðitim Araþtýrma Hastanesi / Ýdari Mali Ýþler Müdürlüðü
-Satýnalma Birimi
c) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi
yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
ç) Ýþin süresi
: Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
: Erol Olçok Eðitim Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonu
b) Tarihi ve saati
: 29.04.2021 - 10:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, Ýdari Þartname ekinde yer alan Tüzel Kiþilerde Ortaklýk Bilgilerine
ve Yönetimdeki Görevlilere Ýliþkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge.
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 deneyim belgeleri:
Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
50 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 ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Tebliðindeki CII VE CIII Grubu iþler veya ihale konusu iþi
de içeren iþ deneyim belgeleri benzer iþ olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Makine Mühendisi
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erol Olçok Eðitim Araþtýrma Hastanesi / Ýdari Mali Ýþler
Müdürlüðü -Satýnalma Birimi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü
posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
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 sonucu,
üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
14. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1
Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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Hacettepespor maçý
Kýrmýzý-Siyahlýlar
PFDK'ye sevk edildi
Çorum FK, Profesyonel Futbol Disiplin
Kuruluna (PFDK) sevk edildi. Kýrmýzý-Siyahlýlar 15.04.2021 tarihinde oynanan Çorum
FK - Uþakspor AÞ maçýndaki "talimatlara
aykýrý hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin
Talimatý'nýn 46. maddesi ile COVÝD-19 salgýný nedeniyle müsabakalarda uygulanacak
tedbirlere iliþkin talimatýn 9/2, 7/11 ve 9/3
maddeleri uyarýnca PFDK'ye sevk edildi.

hazýrlýklarý baþladý
Üst üste aldýðý üç maðlubiyetle Play-Off þansýný mucizelere
býrakan ve geride kalan dört haftada formalite maçýna çýkacak
olan Kýrmýzý-Siyahlýlar bu hafta deplasmanda küme düþmeme
mücadelesi veren Hacettepespor’a konuk olacak.

Çorum FK'nin Uþakspor'a
karþý aldýðý 1-0'lýk maðlubiyeti soysal
medya nasýl yorumladý?

Geçtiðimiz günlerde gazetemizde ve
gazetemizin sosyal medya hesaplarý
yer alan "Fatih Özcan istifa edecek
mi?" habere takipçilerimizden gelen
yorumlarý sizler için derledik.
Fatih Özcan'ýn Açýklamasýný Sosyal
Medya Nasýl Yorumladý?
Abbas Ç: Öncelikle yaptýklarý ile gönülleri fethetti ama taraftarýn sabýrsýzlýðýna kapýlýp aceleci davranma eðilimine giriþti. Henüz iki yýl oldu geçen seneki durumdan daha iyi durumda takým en azýndan play-off
hesaplarý yapan bir takým oldu ve bu iki yýl
içinde gerçekleþti. Eminim ki önümüzdeki
yýl hesapsýz ve direkt 1. ligi garantileyen bir
takým olacaktýr. Lütfen acele ve sinirli kararlar alýp hedeften uzaklaþmayýn.
Vahit K: Fatih baþkaným olamayýnca olmuyor. Sen elinden geleni yaptýn. Takýmýn
iskeleti bozulmadan aksayan yerlere; iyi,
baþarýya aç arkadaþlar transfer edilirse Manisa FK gibi üst lige çýkarýz inþallah.
Selim M.B: Ýyice gereksiz konu olmaya
baþladý Fatih Özcan da artýk. Her maçta istifa ediyor, her maçta haykýrýyor, kükrüyor.
Zorla güzellik olmaz. Çýkýyorsan çýk. Neden zorla duruyorsun? Bak giderim deyip
duruyorsun!
Hüseyin K: Tek baþýna mücadele eden
büyük baþkan! Her zaman yanýndayýz. Sinir harbi yapýp bütün sýkýntýlarý çekiyordum.
Bu halk sizi seviyor. Aksi bir durum olursa
Çorum bu seviyeyi 10 yýlda bulur.
Mehmet K: Baþkan istifa etmek en kolay yol. Senin gibi bir baþkana bu yakýþmaz.
Murat A: Baþkaným taraftarlar arkanda
gördüðün gibi. Çorum seni seviyor, kalmaný istiyor. Sana inanýyor. Seni sevenleri,
inananlarý yarý yolda býrakmak sana yakýþmaz. Senin karakterine uygun bir karar da
olmaz zaten.
Lokman S: Ýstifa edecekse edecektir.
Fazla þýmartmamak gerek. Sanki ondan
baþka bir þey yapacak yokmuþ gibi davranýyor.
Volkan Ö: Ýstifa etmesini kimse istemez
çünkü Çorum FK'nin baþýna Fatih Özcan
kadar yiðit biri bir daha gelmez, gelemez.
Eðer gerçekten istifa ederse önümüzdeki
sezon Çorum FK'yi tekrar 3. ligde görürüz.
Gödek C: Tarihin en pahalý oyuncularý
ama baþarý yok. Ýstifa da hizmettir.

Çorum FK deplasmanda
karþýlaþacaðý Hacettespor maçý hazýrlýklarýna baþladý.
Son üç haftada aldýðý üç

maðlubiyet ile play-off iddiasýný
bitiren Çorum FK, 22 Nisan'da
karþýlaþacaðý Hacettepespor
maçý hazýrlýklarýna baþladý.

Dokuz haftada aldýðý yedi
galibiyet ve iki beraberlik ile bir
anda play-off potasýnýn sýnýrýna
dayanan Kýrmýzý-Siyahlýlar son
üç haftada aldýðý üç maðlubiyet
ile bu þansýný mucizelere býrakmýþtý. 34'üncü haftada ligin
son sýrasýndaki Hacettepespor'a konuk olacak Kýrmýzý-Siyahlýlar kümede kalma þansý
devam eden Ankara temsilcisi
karþýsýnda kazanarak ligi bitirebileceði en üst sýrada tamamlamayý istiyor.
1-0 kaybedilen Uþakspor
maçý sonrasý iki günlük aranýn
ardýndan tesislerde yaptýðý antrenman ile hazýrlýklara baþlayan Kýrmýzý-Siyahlý oyuncularýn keyifsiz olduðu gözlendi.
(Abdulkadir Söylemez)

Amatörler bilim kurulunu bekliyor
Bölgesel Amatör Lig'de sezon baþlama tarihinin mayýs
sonuna ertelenmesinin ardýndan TFF Amatör Kurul Baþkaný Ali Düþmez ilk kez bir açýklama yaptý.
17-18 Nisan'da baþlanmasý planlanan ve mayýs ayýnýn
son haftasýna ertelenen Bölgesel Amatör Lig müsabakalarý öncesinde TFF Baþkan Vekili Ali Düþmez "Bilim Kurulundan çýkacak karara göre, saðlýk koþullarý el verirse müsabakalar oynanacak" þeklinde konuþtu.
TFF olarak önümüzdeki günlerde bilim ve saðlýk kurullarý ile yeniden istiþarelerde bulunacaklarýný belirten Baþkan Düþmez "Vakalar düþerse, bilim kurulu tesisler hazýr
derse ben yarýn da oynatýrým. Vakalar düþtü diyelim, kulüpler 'Mayýs sonu oynayalým' derse biz oynatmak istiyoruz
zaten. 266 takýmýn yüzde 51'i oynamak istiyordur inþallah.
Biz kulüplerin ve sporcularýn hakkýný koruduk. Kimsenin
hakký zayi olmasýn diye uðraþtýk" dedi. (Haber Merkezi)

Ali Düþmez

burak__erdem: Fatih Özcan'ýn verdiði
emeklere yazýk oldu lakin bu sezon baþý bu
kadro planlamasýný kim yapýyorsa hemen
kulüpten uzaklaþtýrýlmalý. Koca sezon Sinan ve Umut'un çabalarýyla buralara geldik.
Onlarla da buraya kadarmýþ.
Bedriselimx: Hayýrdýr ya ne deðiþti iki
haftada bu takým bu hale geldi?
denz.orf19: Baþkanýn bahsettiði takým
içi olaðanüstü hal önümüzdeki sezonun baþýndan itibaren baþlayýp kupa gelene kadar
devam etmeli.
anilll.can: Ortada kurulan harcanan paraya göre bir baþarýsýzlýk var. Bunun bir bedeli olmalý. Ýsim isim yazmak istemiyorum
zaten herkes biliyor bu formayý taþýyamayanlar bu gece bu þehri terk etsin, tatiline
çýksýn. Kalan maçlarda da gençlere þans
verilsin. Daha iyi mücadele edecekleri kesin.
semihtalha7: Play-off için oynayan çoðu takým kaybetmiþti, yensek þansýmýz vardý ama olmadý.
19ysrylmz19: Artýk bu saatten sonra
dört maçý da kazanýp rakiplere bakmak gerekli! Sadece yazýk diyorum baþka bir þey
demiyorum. Çorum FK; Manisa, Hekimoðlu bu ligin kaderini belirleyecek takýmlardý.
Sezon baþýndan beri hep bir umut oldu
ama þunu çok iyi anlýyorum ki, profesyonel
olmak öyle kolay deðil. Bu saatten sonra
yeni sezonun hazýrlýklarýný yap Sayýn Özcan ama gerçekten yap kimin yanýna gidilmesi gerekiyorsa git, kimden yardým isteniyorsa iste. Söz konusu Çorumspor ise egoya gerek yok bence.
seker_fasulyesi: Çok üzülüyorum ama
yendiðimiz maçlarda bile belliydi aslýnda.
Takýmda bir sýkýntý var. Kondisyon problemi
var. Play-off rakiplerimize genelde puan
kaybettik ama beyler rahat olun biz taraftar
olarak takýmýmýza sahip çýkacaðýz. Seneye
gümbür gümbür geleceðiz.
mr_ekee: Dokuz maçta yedi galibiyet
iki beraberlik alan takým üç maçtýr sahada
yok! Sanki o takým gitti yerine ruhsuzlar ordusu geldi.
sevic_metin: Bu takýma devre arasýnda bir sað bek bir sað açýk almayan yönetim ne yapýyor acaba þu an? Ertuðrul, Tarýk
gibi oyuncularla play-off olmaz tabii. Ýsmet
Hoca kulübede hamle oyuncusu olmadýðý
için 18 yaþýndaki Kürþat'ý oyuna sürüyor.
Kadromuz yetersiz maalesef.
figanioglu: Hekimoðlu maçý öncesi
AKP ziyaret ettiðinden beri iki yakamýz bir
araya gelmedi. Arþivde yazmýþtým mevcut
Çorumspor'a siyaset bulaþtýrmayýn diye.
Sadece hocamýza üzülüyorum.

SiLiMKENT'te ekolojik yapýya
ve ekonomiye hassas villalar
Þehrin yeni müstakil konut alaný olarak
her geçen gün deðer kazanmaya devam
eden Silimkent'te yeni bir proje hayata geçiyor. Toplam 29 villadan oluþan Turkuaz
Vadisi projesi ekolojik yapýya ve ekonomiye hassasiyet göstererek hazýrlandý.
Silimkent'te hayata geçecek Turkuaz
Villalarý projesi Etap 1 16 villa (215 m2)
Etap 2 ise 13 Villa (235 m2) olarak toplam
29 villadan olaþacak.
Turkuaz Vadisi projesi; her villaya özel
bahçesi, özel otoparký ve sosyal ortak
alanlarý gibi özelliklerinin yanýnda ekolojik
yapý ve ekonomi için büyük bir önem arz
eden "yaðmur suyu toplama ve kullanma"
sistemini kurarak hem su kaynaklarýnýn
daha az tüketimi, hem de Turkuaz Vadisi
site sakinlerinin ortak alan giderlerini düþürmeyi hedefliyor. Bu sistem yaðan yaðmur suyunun gerekli taþýma yollarý ile depolanarak, kullaným amacýna göre (örneðin; peyzaj sulama, oto yýkama gibi) ihtiyaçlarý karþýlayabilir yapýya gelebilmesi
için filtrelerden geçirilerek arýtýlacak.
Konu ile ilgili proje yetkililerinden yapýlan açýklamada "Su kaynaklarýnýn hýzla

azaldýðý günümüzde, yaðmur suyunun
yalnýzca %30'unun yer altý sularýna karýþtýðý ve faydalanýlmayan %70 'lik kýsmýn
deðerlendirilmesi büyük önem arz ettiði,
ekolojik yapýya ve ekonomiye hassasiyet

gösteren Turkuaz Vadisi projemizin tüm
özellikleri hakkýnda bilgi almak için bize
444 39 80, 0530 386 70 00 ve www.turkuazevler .com'dan ulaþabilirsiniz" denildi.
(Abdulkadir Söylemez)

