SiNAN'DAN VEDA
KOKAN PAYLAÞIM

BAYRAMIN 1. VE 2. GÜNÜ

EKMEK ÇIKMAYACAK
Çorum Fýrýncýlar ve Simitçiler Odasý Baþkaný Seyit Arslan ramazan bayramýnda iki gün
ekmeðin çýkmayacaðýný bildirdi. Arslan tarafýndan yapýlan açýklamaya göre fýrýnlarda
çalýþanlarýn bayram tatili yapabilmesi için bayramýn 1. ve 2. günü olan 13-14 Mayýs
2021 tarihleri arasýnda fýrýnlarda ekmek çýkmayacak. 2’DE

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

Çorum FK'nin baþarýlý golcüsü ve beyaz
grubun gol kralý Sinan Kurumuþ sosyal
medya hesabýndan yaptýðý paylaþýmda
sezonu deðerlendirerek üzerinde emeði
olanlara teþekkür etti. Sezonda oldukça
yorulduðunu ve dinlenmek istediðini
vurgulayan golcü oyuncu "Gol krallýðýmý
en az play-off ile pekiþtirememenin
üzüntüsü içimde saklýdýr" dedi.
8’DE
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Dört kiþi ve iki
iþyerine ceza
Çorum'da 9 Mayýs'ta yapýlan denetimler kapsamýnda toplam 5 bin 160 TL para
cezasý uygulandý.
Çorum Valiliði tam kapanma tedbirleri
kapsamýnda uyguladýðý denetimlerde 84
market, 326 araç ve 391 kiþiyi denetlediðini ve denetleme kapsamýnda kýsýtlamalarý ihlal eden dört kiþi ve kapanýþ saatine
uymayan iki iþ yerine de ceza uygulandýðýný açýkladý. Açýklamada toplam 5 bin
160 TL idari para cezasý uygulandýðý
açýklandý.
(Mahmut Emin Söylemez)

75 Kuruþ

VAKALAR
DÜSÜYOR

Aþýlama
bayramda da
devam edecek
Çorum Valiliði tarafýndan yapýlan açýklamada 10-11 ve 12 Mayýs tarihlerinde Aile Saðlýðý Merkezleri'nde aþýlama hizmetlerinin sürdürüleceðini, aþý sýrasý gelen vatandaþlarýn randevularýný alarak
aþýlarýný yaptýrabileceði bildirildi. 2’DE

Ýllerde 100 bin nüfusa karþýlýk gelen haftalýk vaka sayýsýný gösteren insidans haritasýna
göre Çorum'un 100 bindeki nüfusuna karþýlýk gelen vaka sayýsý bir kez daha düþerek
218,25 oldu. Bir önceki açýklamada Çorum'daki bindelik vaka sayýsý 315,02 idi. 3’TE

Eczacýlar kayýplarýný andý
Bilimsel Eczacýlýðýn kuruluþunun 182. yýlý kutlanýrken, Çorumlu eczacýlar pandemi döneminde kaybettikleri meslektaþlarýný andý. Bir yýlý aþkýn süredir dünyayý saran ve sarsan COVID-19 pandemisi nedeniyle
kaybedilen 415 saðlýk çalýþanýnýn 50'sinin eczacý, 19'unun da eczane teknisyeni olduðu belirtiliyor. Eczacýlar bir iþyerlerinde bir dakikalýk saygý duruþunda bulunarak vefat eden meslektaþlarýný andý. 3’TE

Fatih Erbakan

"Artan intiharlar
derinleþen ekonomik
sýkýntýlarýn göstergesi"
Yeniden Refah Partisi Genel Baþkaný Dr. Fatih Erbakan artan intihar
vakalarýna dikkat çekerek, "Yýllardýr söylediðimiz fakirliðin, gelir daðýlýmý adaletsizliðinin, kaynaklarýn
adil bir þekilde paylaþýlmamasýnýn
ülkemizin çok önemli bir yarasý olduðu gerçeði, bu son intihar vakalarýyla bir kez daha açýkça ortaya
4’TE
çýkmýþ oldu" dedi.

Çölyak Derneðinden
Vali Çiftçi'ye ziyaret
Çorum Çölyak Derneði Yönetim Kurulu
"9 Mayýs Dünya Çölyak Günü" nedeniyle
Ýl Sivil Toplumla Ýliþkiler Müdürü Mustafa
Bayrak'la birlikte Çorum Valisi Mustafa
2’DE
Çiftçi'yi makamýnda ziyaret etti.

"Kötülük kaybedecek,
iyilik kazanacak"

HOÞÇA-KAL
Yusuf
DEMiRLENK

NEÞRÝ TAKDÝM
- YAZISI 2’DE

ANNELER GÜNÜNDE ÞEHÝT
ANNELERÝ UNUTULMADI 4’TE

Sami Çam

Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam ramazan ayýnda Kuran-ý Kerim indirildiði ayýn 27. Gecesi Kadir Gecesinden bir gece önce
Mescidi Aksa'da ibadet eden Müslümanlar üzerine saldýrmasýný sert
dille eleþtirdi. Sami Çam "300 Müslümanýn yaralandýðý bu baskýn
Ýsrail devletinin gelenek haline getirdiði yer yýl Ramazan ayýnda
Müslümanlara acýmasýzca vurmasýnýn, kan akýtmasýnýn ruhlarýný þeytana satmaktan baþka bir izahý yoktur" dedi. 5’TE

BAÞKAN SÜLÜK'TEN ÞEHÝT
ANNELERÝNE ZÝYARET 4’TE

ÞANAL: KAÇAK TÜTÜN
TÝCARETÝ SON BULMALI

2’DE

ÝFTAR VE SAHUR
VAKÝTLERÝ
ÇORUM
ÝFTAR
SAHUR
19:53
03:36
OSMANCIK
ÝFTAR
SAHUR
19:54
03:35

"BAYRAMDA TÜM
TEDBÝRLERÝ ALDIK"

5’TE

2
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HOÞÇA-KAL

Seyit Arslan

Bayramýn 1. ve
2. günü ekmek
çýkmayacak
Çorum Fýrýncýlar ve Simitçiler Odasý Baþkaný Seyit Arslan ramazan bayramýnda iki gün ekmeðin çýkmayacaðýný bildirdi.
Arslan yaptýðý açýklamada "Mübarek Ramazan Bayramý'nda fýrýnlarda çalýþan iþçilerimizin
bayram tatili yapabilmeleri için bayramýn 1. ve
2. günü olan 13-14 Mayýs 2021 tarihleri arasýnda fýrýnlarýmýzda ekmek çýkmayacaktýr. Bayramýn 3. günü fýrýnlarýmýz çalýþacaktýr. Bayramda
ekmek sýkýntýsý yaþanmamasý için tüm tedbirler
alýnmýþtýr. Arife günü (çarþamba) fýrýnlarýmýz
tam mesai ile çalýþacak ve ihtiyaç olan ekmek
miktarý üretilecektir. Mübarek Ramazan Bayramý'nýn Çorum'umuza, ülkemize ve tüm islam
alemine hayýrlara vesile olmasýný dilerim" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Aþýlama
bayramda da
devam edecek
Çorum'da ramazan bayramý tatili süresince aþý hizmetlerinin devam edeceði
açýklandý.
Çorum Valiliði tarafýndan yapýlan açýklamada 10-11 ve 12 Mayýs tarihlerinde Aile
Saðlýðý Merkezleri'nde aþýlama hizmetlerinin sürdürüleceðini, aþý sýrasý gelen vatandaþlarýn randevularýný alarak aþýlarýný yaptýrabileceði bildirildi.
Açýlmada ayrýca dokuz günlük tatil sürecinde hastanelerde gece 24'e kadar aþýlama hizmetlerinin devam edeceði ve aþý
olmak için hastaneye gitmek isteyen vatandaþlarýn kýsýtlama yasaklarýndan muaf tutulacaðý ifade edildi.
(ÝHA)

Bir þeyden her þeyi meydana getiren birimler anlaþýldýðý üzere hareket halinde seri bir
þekilde birleþmeyi kaynaþmayý oluþmayý meydana getirirken ayný zamanda birbirlerine olan
iletiþimlerindeki hassasiyet uyum kabiliyet ve
samimiyet içerisinde el ele vermenin þaheserliðine de hayat veriyorlar. Gördüðümüz seyrin
þifresi
Ýnan
Güven
Sevmek
Beðenmek
Uygu
Cansýz gibi görünen maddelerdeki iþleyiþin
ilmek ilmek dokunan muntazaman ahengini
bizlere her an somut delillerle sunumunu görmezden gelmek veya görmemek abesle iþtigal
eder ediyor da.
Peki ÝNSAN yaþayýþýndaki
Ýnan

NEÞRÝ TAKDÝM
Güven
Sevgi
Beðenmek
Uygu da aynen bu iþleyiþ sadeliðini devam
üzerine huzuru mutluluðu ferahý saadeti baþarýyý süren olma marifetine ulaþmýþ oluyor.
Bunalýmlarý hýrçýnlýklarý ve aczi tetikleyen
bu maddelerin eksiði veya eksiklerinden kaynaklanmasýdýr.
Ýnanmadan yaþanýlmadýðý gibi güvenmeden de birlik beraberlik saðlanamaz sevmeden
yakýnlaþamadýðýn gibi beðenmeden de tahammül edilemez bu vasýflar yaþlandýkça uygu güç
baþarý devamýnda ise sadelik kalp ferahlýðý ve
tat almalar baþlar.
Onun içindir ki kainatý Seyir halinde iken
baktýklarýmýzý görebilmek gördüklerimizi idrak
edebilmek gayesinde olmak ve bunu baþarabilmek içinde her daim anýný yaþamak dikkat
takdir kýymet önem gerekir.

Yusuf
DEMiRLENK
Aklýnýzýn verdiði kararlara vicdanýnýz isyan
ediyor ise bu kararlar her þeyden evvel seni
bunalýmlar ile baþ baþa býrakmýþ sinsi bir düþmandýr. Gözle görülmeyen mikroskobik canlýlar dahi fýtratý gereði yaþama gayreti ile hizmetini yaparken kendini feda etmekten kaçýnmýyor ise her þeyin sahipliði verilmiþ koca insaný
þerifin tahtýna oturamamasý için bahane üretmesi kadar zavallý ne olabilir ki.
Sýnýrsýzlýktan sýnýrlanmak için gayret gösteren maddeler imkansýzlýktan imkan doðurarak
dokularý ile ayrýþýp birleþip konuþup geliþip
karþýmýza çýktýklarýnda bizim anladýðýmýz þekle hale gelebiliyor ise o zaman þairinde dediði
gibi bu dünyayý bir yaradan ve yarattýklarý ile
yaþatan var gülüm. Devam edecek.

Þanal: Kaçak tütün
ticareti son bulmalý

Çorum Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkaný
Özkan Þanal esnaf, çiftçi ve ülkemiz için yasadýþý tütün ticaretine son verilmesi gerektiðini söyledi. Yürürlüðe giren yasalara ve alýnan önlemlere raðmen ülkemizdeki kaçak tütün ticaretinin
her geçen gün büyümeye devam ettiðini belirten
Þanal tütün ticaretini zora sokan bu durumun
Çorum'u da yakýndan ilgilendirdiðini kaydetti.
Ülkemizdeki yasadýþý açýk tütün ürünlerin sayýsý 20 binleri bulan sokak aralarýndaki tütüncü
dükkanlarýnda ve yine sayýsý 300 binleri geçen
e-ticaret üzerinden satýldýðýný vurgulayan Özkan
Þanal "Ýçeriði, üretilme þartlarý bilinmeyen, devlet tarafýndan da kontrolü saðlanamayan kaçak
sarma tütün ticareti her aþamasýnda bize zarar
yazýyor.
Kaçak tütün ticareti çiftçimizin ekmeðini çalarken, kanunlara uygun ticaretini devam ettiren
esnafýmýzý da es geçmiyor. Yasadýþý satýþ yapan
noktalar üzerinden dönen ticaret, esnafýmýz ve
çiftçimizden çaldýklarýyla beraber devletimizin
yaklaþýk 20 milyar TL'lik vergisine mal olmakta-

dýr. Alýnan önlemlere raðmen ülke genelinde yasadýþý tütün ticaretinde
artýþ gözlemlenmektedir. Ancak hep birlikte göstereceðimiz
mücadele ile kaybettiklerimizi geri toplayacaðýmýzdan þüphemiz yoktur" dedi.
Kaçak tütün ticaretinin
kanunlar ve sahadaki operasyonlarla bitirileceðine inancýnýn tam olduðunu dile getiren Oda Baþkaný Þanal "Ticari
amaçla makaron veya yaprak kaðýda sarýlmýþ
tütün veya tütün harici herhangi bir maddeyi dol-

durulmuþ olarak satanlar,
satýþa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere yönelik hapis cezasý verilmesine iliþkin uygulama Temmuz 2020'de yürürlüðe girmiþti.
Açýk olarak ve makarona doldurulmadan
yasadýþý olarak yapýlan tütün ticaretine verilen cezalar
ise 2021 yýlýnýn Temmuz ayýnda yürürlüðe girecek. Bu kanunlarla birlikte kaçak tütün ticaretinin son bulmasýný ümit ediyoruz" diye
konuþtu.
(Abdulkadir Söylemez)

Özkan Þanal

ÇÖLYAK DERNEÐiNDEN
VALi ÇiFTÇi'YE ZiYARET
Çorum Çölyak Derneði Yönetim Kurulu "9
Mayýs Dünya Çölyak Günü" nedeniyle Çorum
Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamýnda ziyaret etti.
Ýl Sivil Toplumla Ýliþkiler Müdürü Mustafa
Bayrak'ýn da katýldýðý ziyarette Dernek Baþkaný Fatma Müjgan Demir ve Baþkan Yardýmcýsý Dr. Mustafa Azak hazýr bulundu.
Ziyaret sýrasýnda Vali Mustafa Çiftçi'ye öncelikle Çölyak Günü hakkýnda bilgi verildi. Daha sonra Çorum Çölyak Derneði Yönetim Kurulu'nun gerçekleþtirdiði faaliyetler ve planlanan organizasyonlar hakkýnda fikir alýþ veriþinde bulunuldu.
Sivil Toplumla Ýliþkiler Müdürlüðü ile birlikte uygulanacak olan "Glutensiz Mutfak Uygu-

lamalarý" projesi hakkýnda deðerlendirme yapýlýrken, Covid-19 pandemisi ve çölyak farkýndalýðý hakkýnda konuþuldu.
Dernek yöneticileri, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn yakýn zamanda açýkladýðý çölyaklýlarýn aylýk ücretlerinde artýþ yapýlmasý haberinden duyduðu memnuniyeti dile
getirdi, Vali Çiftçi'nin nezdinde Cumhurbaþkaný Erdoðan'a sonsuz teþekkürler iletildi.
Vali Mustafa Çiftçi ise ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getirerek, 9 Mayýs Dünya
Çölyak Gününü kutladý. Vali Çiftçi ayrýca çölyaklýlara gönülden selamlarýný iletti ve çölyak
farkýndalýk çalýþmalarýnýn baþarýyla devam etmesini diledi.
(Fatih Yýldýrým)

9 Mayýs Dünya Çölyak Günü
Çorum Çölyak Derneði Yönetim Kurulu, 9
Mayýs Dünya Çölyak Günü nedeniyle bir açýklama yaptý.
Pandemi süreci nedeniyle kitlesel etkinliklerle kutlanamayan Dünya Çölyak Günü'nde farkýndalýk amaçlý açýklamalar yapýldý.
Çorum Çölyak Derneði Yönetim Kurulu tarafýndan yapýlan açýklamada
"Çölyak bir yeme engeli ve çölyaklýlar hayatlarýnda çok sayýda zorluk yaþýyor. Birçok kiþinin farkýnda
olmadan gündelik hayatýnda kolaylýkla yaptýðý iþler çölyaklýlar
için imkânsýz olabiliyor" ifadesi
kullanýldý.
Açýklamada þu bilgiler yer alýyor:
Dünyada en çok görülen kronik hastalýklardan biri olan Çölyak için farkýndalýðýnýn artmasý amacýyla 9 Mayýs tüm dünyada Çölyak Günü olarak ilan edilmiþtir.
Çeþitli etkinlikler düzenlenerek çölyaklýlarýn
sesini duyurmaya çalýþtýðýmýz bu özel gün ma-

alesef bu sene Covid- 19 pandemisinin gölgesinde geçiyor.
Gönülden baðlandýðýmýz tüm çölyaklýlarýn
hayatlarý boyu yaþadýklarý kýsýtlamalarýn baþka
bir þeklini bugünlerde toplumlar da yaþamak zorunda kalýyor. Çölyak bir yeme engeli ve
çölyaklýlar hayatlarýnda çok sayýda zorluk yaþýyor. Bir çok kiþinin farkýnda
olmadan gündelik hayatýnda kolaylýkla yaptýðý iþler çölyaklýlar için
imkânsýz olabiliyor. Covid-19 kýsýtlamalarýyla giden bu zor günler belki insanlarýn Çölyaklýlarýn
hayatýný anlamasýnda katký saðlar. Çünkü çölyaklýlarýn dertlerinin
paylaþýlmasýna ihtiyacý var. Dertlerimizi paylaþarak azaltmayý ve tüm
çölyaklýlarýn daha güzel bir hayat yaþamasýný istiyoruz. Çölyak farkýndalýðýný artýrmaya çalýþtýðýmýz "9 Mayýs Dünya Çölyak Günü"nü kutlar, herkese saðlýklý, mutlu ve huzur
dolu günler dileriz. Her þey Çölyaklýlarýn gönlüne göre olsun.
(Mahmut Emin Söylemez)

3

11 MAYIS 2021 SALI

VAKALAR
DÜSÜYOR

Ýllerde 100 bin nüfusa karþýlýk gelen haftalýk vaka sayýsýný gösteren insidans
harita yayýnlandý. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yayýnlanan haritada Çorum'un
100 bindeki nüfusuna karþýlýk gelen vaka sayýsý bir kez daha düþerek 218,25
oldu. Bir önceki açýklamada Çorum'daki bindelik vaka sayýsý 315,02 idi.

Saðlýk Bakanlýðý 1-7 Mayýs tarihleri arasýndaki verileri açýkladý. Buna göre Çorum'da geçen haftaya göre
düþüþ yaþandý. Geçtiðimiz
hafta 315,02 olan vaka sayýsý 218,25'e geriledi.
MART AYI SONU VAKALARINA GERÝ DÖNDÜK
Çorum'da 26 Þubat - 5
Mart tarihleri arasýnda 44
olan yüz bindeki vaka sayýsý,
6 Mart -12 Mart tarihleri arasýnda 73, 13-19 Mart tarihleri arasýnda 138, 20 Mart - 26
Mart tarihleri arasýnda
232,77, 27 Mart - 2 Nisan tarihleri arasýnda 322,56, 3 Nisan -9 Nisan tarihleri arasýnda 425,26, 9 Nisan -16 Nisan tarihleri arasýnda ise
477,55'e yükselmiþti.
477,55 ile zirve yapan
vaka sayýlarý son üç haftada
düþerek önce 315,02'ye ardýndan da bu hafta da
218,25'e geriledi.
(Abdulkadir Söylemez)

Haydar Öngen'e son görev
Mehmet Kaya
virüsten vefat etti

Girdiði bunalým sonucu
hayatýna son veren Çorum
Merkez Büyükdüvenci köyü
öðretmeni Haydar Öngen (58)
son yolculuðuna uðurlandý.
Mecitözü Körücek köyü
nüfusuna kayýtlý; merhum Ýsmail ve Nazik Öngen'in oðlu,
Emine Öngen'in eþi, Dr. Kaan
Öngen'in babasý Haydar Ön-

gen evinde kendisini asarak
hayatýna son verdi.
Çorum Merkez Büyükdüvenci köyünde öðretmen olarak görev yapan Haydar Öngen'in vefatý derin üzüntüyle
karþýlandý.
Merhumun cenazesi Ulu
Mezarlýk'ta topraða verildi.
(Haber Merkezi)

Bayat Evci köyü nüfusuna
kayýtlý olup Ankara'da ikamet
eden, Bayat'ýn Yatukcu Mahallesi sakinlerinden Ahmet Kaya'nýn oðlu; Ali, Doðan, Mustafa ve Ömer Kaya'nýn kardeþleri Mehmet Kaya yakalandýðý
Covid-19 virüsü sonucu hayatýný kaybetti. Merhumun cenazesi Ankara Yenikent'te topraða verildi.
(Haber Merkezi)

Aküsü biten sürücünün yardýmýna polis koþtu
Sungurlu'da aracýnýn aküsü bittiði için yolda mahsur kalan bir vatandaþýn imdadýna polis yetiþti.
Sokaða çýkma kýsýtlamasýndan
muaf olan bir vatandaþ aracýnýn aküsü bitince yolda kaldý. Bu esnafa
devriye gezen Ýlçe Emniyet Müdürlüðünde görevli polis ekipleri aracýn
baþýnda bekleyen vatandaþý görünce yanýna giderek bir problem olup
olmadýðýný sordu. Aracýn aküsünün
bittiðini öðrenen ekipler, polis aracýný
yanaþtýrýp otomobile akü takviyesi
yaptý. Aracý çalýþtýrýlan vatandaþ görevli polis ve bekçilere teþekkür ederek yoluna devam etti.
(ÝHA)

Eczacýlar kayýplarýný andý
Bilimsel Eczacýlýðýn kuruluþu- nýlan ilaçlarla birlikte asla kullanýlnun 182. yýlý kutlanýrken, Çorumlu mamalýdýr. Eczane dýþýnda vataneczacýlar pandemi döneminde daþa sunulan saðlýða iliþkin ürünlekaybettikleri meslektaþlarýný andý.
rin daðýtýmýnýn, saklama koþullarýBir yýlý aþkýn süredir dünyayý nýn denetiminin yapýlmasý mümkün
saran ve sarsan COVID-19 pande- deðildir. Hastanýn hastalýk kayýtlamisi nedeniyle kaybedilen 415 rýna eriþebilen, bu doðrultuda doðsaðlýk çalýþanýnýn 50'sinin eczacý, ru gýda takviyesi ve vitamin önere19'unun da eczane tekbilecek kiþiler yalnýzca
nisyeni olduðu belirtisaðlýk profesyonelleridir.
liyor. Eczacýlar iþyerleEczane dýþýnda satýlan
rinde bir dakikalýk saygý
ürünlerde, hekim ve ecduruþunda bulunarak
zacý danýþmanlýðý ortavefat eden meslektaþladan kalkmaktadýr. Bu da
rýný andý.
beraberinde hatalý kullaÇorum Eczacý Odasý
nýmý getirmektedir. YuBaþkaný Þefkat Güler
karýda saydýklarýmýza
"Saðlýðýnýz için hekiminiek olarak, önemle üzeze, eczacýnýza, saðlýk
rinde durduðumuz bir
çalýþanlarýna güvenin, Þefkat Güler
konuyu da ifade etmek
baþka kimseye deðil.
isteriz. Ýnternetten satýþý
Saðlýða iliþkin tüm ürünlerinizi de yapýlan bu ürünlerin ve ilaçlarýn
sadece eczaneden alýn. Unutma- önüne geçebilmenin yegâne yolu
yýn, eczane güvendir" dedi.
yasal düzenlemedir. Ýnternetten
Eczacýlarýn sorun ve taleplerini saðlýk ürünlerinin satýþýnýn önüne
dile getiren Güler "Eczane dýþýnda geçebilmek için yasa koyucunun
vatandaþa sunulan saðlýða iliþkin bir an önce harekete geçerek ivedi
ürünlerin daðýtýmýnýn, saklama ko- bir düzenleme yapmasý gerekmekþullarýnýn denetiminin yapýlmasý tedir. Günü kurtarmaya yönelik çömümkün deðildir" ifadesini kullan- zümlerin iþe yaramadýðýný pandedý. Güler, açýklamasýnda þu görüþ- mi bize daha net gösterdi. Ýnternetlere yer verdi:
ten ilaç satýþý kesin bir þekilde çöBugün, bu topraklarda bilimsel züme kavuþturulmalýdýr.
eczacýlýðýn kuruluþunun 182. yýlýný
kutluyoruz. 14 Mayýs, biz eczacýlar
TALEPLERÝMÝZ
için önemli ve simgesel bir tarih. 14
DEVAM EDÝYOR
Mayýs 1839 tarihinde Mekteb-i TýbPandeminin ilk gününden bu
biye-i Þahane içerisinde açýlan ec- yana diðer saðlýk çalýþanlarý gibi
zacýlýk sýnýfý ile ülkemizde eczacý- bizlerin de çeþitli taleplerimiz oldu.
lýk, akademik bir mesleðe dönüþ- Bunlarýn büyük bir bölümünün karmüþtür. Biz eczacýlar, 14 Mayýs'ý þýlanmadýðýný üzülerek ifade ether sene belirli temalar çerçevesin- mek isteriz.
de, Birliðimiz ve tüm Eczacý OdalaTaleplerimizi ve çaðrýlarýmýzý bir
rýmýzla birlikte hafta olarak kutluyo- kez daha yinelememiz gerekirse:
ruz. Bu yýl, Uluslararasý Eczacýlýk
COVID-19 aþýsý, salgýnla müFederasyonu'nun da temasýndan cadelede elimizdeki en büyük koyola çýkarak, pandemi döneminde zumuz. Aþý tedarik süreçlerine hýz
daha da iyi anladýðýmýz bir konuya verilmeli, ülkemizde uygulanan aþý
vurgu yaptýk ve temamýzý "Saðlýðý- çeþidi artýrýlmalýdýr. Ücretli COVIDnýz Ýçin Eczacýnýza Güvenin. Ecza- 19 aþýsý, eþitsizliði derinleþtirecek
ne Güvendir" olarak belirledik.
bir uygulamanýn önünü açacaktýr.
Aþýlar, kamu tarafýndan ücretsiz bir
"KAYBETTÝKLERÝMÝZÝ
þekilde saðlanmalýdýr. Bu süreç biANIYORUZ"
ze yerli ilaç ve aþýnýn deðerini bir
Bir yýlý aþkýn süredir dünyayý kez daha gösterdi. Yerli ilaç ve aþý
saran ve sarsan COVID-19 pande- politikalarý bir an evvel önceliklenmisi nedeniyle kaybettiðimiz 415 dirilmeli, dýþa baðýmlýlýk azaltýlmalýsaðlýk çalýþanýnýn 50'si meslektaþý- dýr. Bir kiþiyi bile arkada býrakmamýz ve 19'u da eczane teknisyenle- dan, topyekûn bir mücadele verrimizdi. Bunlar bizler için birer sayý memiz gerekirken üretilen aþýlarýn
deðil; hepsi birer can, meslektaþ, büyük çoðunluðu bazý ülkelere giarkadaþ, kardeþ, anne, baba, ev- diyor. Pek çok ülkeye ise aþý gitmilat…Hepsini saygýyla anýyoruz. yor, ya da sembolik sayýlarda gidiBugün anýlarýný yâd etmek adýna, yor. Burada ahlaki bir çöküþün vareczacýlar olarak tüm Türkiye'de 1 lýðýný görüyoruz. COVID-19 aþýlarýdakikalýk saygý duruþunda buluna- ný bir uluslararasý ticaret malý halicaðýz. Ayný zamanda Birlik binamý- ne gelmesi, patentinin olmasý kaza astýðýmýz branda, eczaneleri- bul edilebilir bir durum deðildir. Aþýmizde kullandýðýmýz afiþlerle de lar insanlýðýn ortak mirasýdýr ve aþýkaybettiklerimizi anacaðýz.
da patent kabul edilemez. EczacýBizler eczacýlar olarak bu san- larýmýz, eczane çalýþanlarýmýz,
cýlý süreçte ilk günden itibaren stajyerlerimize düzenli tarama testönemli roller üstlendik. Pandemi leri yapýlmalýdýr. Stajyer eczacýlarýsüresince kesintisiz olarak temel mýz bir an evvel aþýlanmalýdýr. Yayilaç ve saðlýk danýþmanlýðý hizmet- gýn eczane aðýný korumak için ekolerini vermeye devam ettik. Hasta- nomik destek ve teþvik paketlerinlarýmýzýn ilaçlara ve kiþisel koruyu- de eczacýlarýmýz da yer almalý, Ýlaç
cu ekipmanlara eriþebilmesini sað- Fiyat Kararnamesi bir an evvel
ladýk. Topluma bilimsel kanýta da- güncellenmelidir. Bulaþ riskini önyalý tavsiyeler verdik. El dezenfek- lemek adýna bir an evvel, tam anlatanlarý ürettik, ücretsiz maske ve mýyla elektronik reçeteye geçilmeücretsiz grip aþýsý daðýttýk. Kronik lidir. Eczacýlarýmýza ve eczane çahastalarýmýzýn ilaçlarýný temin ettik lýþanlarýmýza koruyucu ekipman
ve izlemlerine katýldýk. Öte yandan desteði saðlanmalýdýr. Eczacýlarýn
farkýndalýk kampanyalarý yürüttük, eðitim alarak, gönüllülük esasýna
bilgi kirliliði ile mücadele ettik. Pan- dayalý bir þekilde baðýþýklama hizdeminin ilk gününden itibaren tüm metlerine etkin katkýda bulunmasý
saðlýk çalýþanlarý olarak saðlýk sis- saðlanmalýdýr. Örneðin; Ýrlanda,
temini ayakta tutmak için her türlü ABD, Ýngiltere ve Fransa'da eczafedakârlýðý yaptýk, yapmaya da de- cýlar COVID-19 aþýlama çalýþmalavam ediyoruz.
rýna katýlmaktadýr. Güvenilirliði kanýtlanmýþ taný kitlerinin, yine gönül"ECZANE GÜVENDÝR"
lülük esasýna dayanarak, eczacýlar
Güven, önemli bir kavramdýr. tarafýndan uygulanmasýnýn yolu
Özellikle de konu saðlýk olduðun- açýlmalýdýr. Son olarak ise COVIDda. Pandemi ile birlikte, bireyler 19'un tüm saðlýk çalýþanlarýný kaphaklý olarak kendilerini güvende sayacak þekilde meslek hastalýðý
tutmak adýna daha fazla adým at- olmasý adýna gerekli yasal düzenmaya baþladý. Ancak ne yazýk ki lemeler yapýlmalý ve illiyet baðý
bunu fýrsata çevirmek isteyenler de aramaktan vazgeçilmelidir. Eczacýtüredi. Ýnternetten satýlan, saklama lýk tarihini, insanlýk tarihinden ayýve daðýtým koþullarý denetlenme- ramayýz. Bizler, Anadolu'nun yetiþyen takviye edici gýdalar, merdiven tirdiði Lokman Hekim'in, Dioscorialtýnda ruhsatsýz üretilmiþ maske- des'in, Galen'in, Hipokrat'ýn ayak
ler ve dezenfektanlar gibi yarar izlerini takip ediyoruz. Kadim bir
saðlamayýp aksine zarar veren du- mesleðin mensuplarý, halk saðlýðýrumlara üzüntü ve endiþe ile tanýk- nýn savunucularýyýz.
lýk ettik. Bu noktada da eczaneleriZor günlerden geçiyoruz. Dilemizin güvenilir ürünün, eczacýlarý- riz bir an evvel geçer bu günler.
mýzýn da doðru bilginin adresi oldu- Saðlýklý günler hayaliyle ve umutla
ðunu hatýrlatmak adýna çalýþmalar tüm eczacý meslektaþlarýmýzýn14
yaptýk. Bir kez daha sizlerin nezdin- Mayýs Eczacýlýk Günü'nü kutluyor
de uyarýlarýmýzý tekrarlamak isteriz: ve hastalarýmýza sesleniyoruz:
Vitamin ve gýda takviyeleri, ba- Saðlýðýnýz için hekiminize, eczacýzý ilaçlarla birlikte alýndýðýnda etki- nýza, saðlýk çalýþanlarýna güvenin,
leþime girebilir ve bu durum kiþile- baþka kimseye deðil. Saðlýða iliþrin saðlýðýný tehlikeye atabilir. Bazý kin tüm ürünlerinizi de sadece ecvitamin ve gýda takviyeleri, bazý zaneden alýn. Unutmayýn, eczane
hastalýklarda ve hâlihazýrda kulla- güvendir. (Abdulkadir Söylemez)
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"Artan intiharlar
derinleþen ekonomik
sýkýntýlarýn göstergesi"
Yeniden Refah Partisi Genel Baþkaný Dr.
Fatih Erbakan artan intihar vakalarýna dikkat
çekerek, "Yýllardýr söylediðimiz fakirliðin, gelir
daðýlýmý adaletsizliðinin, kaynaklarýn adil bir
þekilde paylaþýlmamasýnýn ülkemizin çok
önemli bir yarasý olduðu gerçeði, bu son intihar vakalarýyla bir kez daha açýkça ortaya
çýkmýþ oldu" dedi.
Erbakan yaptýðý
yazýlý açýklamada
peþ peþe gelen intihar haberlerinin ülkeyi derinden sarstýðýný, bunun milletimizin içinde bulunduðu sosyo-ekonomik sorunlarýn boyutunu ve bu sorunlaFatih Erbakan
rýn ortaya çýkardýðý
ruhsal ve psikolojik
yýkýmýn etkisini ortaya koyduðunu söyledi.
"TÜÝK'E GÖRE ÝNTÝHARLARIN
1. NEDENÝ EKONOMÝK SEBEPLER"
Erbakan konuyla ilgili þunlarý söyledi:
Elbette ki sebep ne olursa olsun, hiçbir
acý, hiçbir sorun intihara gerekçe olamaz, bir
insanýn kendi canýna kýymasý asla kabul edebileceðimiz bir durum deðildir. Artan intihar
vakalarý ile ilgili deðerlendirme yaparken
amacýmýz, ortaya çýkan bu acý tablonun sebeplerini doðru tahlil etmek ve milletimizin tek
bir ferdinin dahi intihar etmesine, hayatýný
sonlandýrmasýna gönlümüzün razý olmadýðýný
ifade etmektir. TÜÝK'in yayýnladýðý rapora göre 2017, 2018 ve 2019 yýllarýnda yaþanan intihar vakalarý sayýsal olarak da, oransal olarak da artmaktadýr. 2009-2019 yýllarý arasýnda, 10 yýlda kayýtlara geçen intihar sayýsý maalesef 35 bine yaklaþmýþtýr. Yine TÜÝK verilerine göre bu intiharlar arasýnda "ekonomik sebepli" olanlar 1. sýrada yer almaktadýr. Kayýtlara "aile geçimsizliði", "geçim zorluðu", "ticari baþarýsýzlýk" olarak geçen sebeplerin tamamý ekonomik sýkýntýlarýn intihar vakalarýndaki
etkisini göstermektedir. Bu intiharlar, yýllardýr
üretime ve istihdama dayalý olmayan, borçla,
krediyle, yüksek faiz getirisi için ülkeye giren
sýcak para ile yürütülen ekonominin aðýr sonuçlarýdýr.
Bu intiharlarýn, 20 yýldýr uygulanan borçfaiz, beton-çimento ekonomisinin, kaynak ve
imkanlarýn tahsisinde "Önce Millet" yerine,
"Önce Ýmtiyazlýlar" denilerek hareket edilmesinin sonucu olduðunun altýný çizen Erbakan,
"Tarihi rekorlar kýran iþsizlik oranlarý, açlýk sýnýrýnda bir hayat sunan asgari ücret, geleceðe dair umutlarý tükenen genç nesil, kredi
kartý ve banka kredisi borcu altýnda ezilen insanlar, elektrik faturasýný ödeyemediði için
karanlýkta kalan 4 milyon hane, sosyal yardýma muhtaç 7 milyon hane, siftah yapamadan
akþam eden ve kýsýtlama kararýyla son bir yýlda doðru dürüst dükkanýný dahi açamayan ve
devletten de diþe dokunur bir destek alamayan esnaflar, torununun sünnetine giderken
bir çeyrek altýn dahi alamayan emekliler, çocuðunun küçücük bir isteðini yerine getirecek
parasý olmayan babalar, mutfakta boþ buzdolabýyla baþ baþa kalan ev hanýmlarý... Halkýmýzýn bu acý gerçekleri "neden bu kadar intihar vakasý yaþanýyor" sorusunun cevabý olarak karþýmýzda durmaktadýr. Özellikle son bir
ayda yaþanan tüm intihar vakalarýnýn arkasýnda pandemi süreciyle daha da aðýrlaþan
hayat þartlarý, daha da derinleþen ekonomik
sýkýntýlar bulunmaktadýr" ifadelerini kullandý.

VARGELOÐLU: TARIM TEMEL
ULUSAL REFAH KAYNAÐIDIR
Deva Partisi Çorum Ýl Baþkaný Orhan Vargeloðlu içinde bulunduðumuz pandemi ile birlikte
gýda ihtiyacýnýn daha da önem kazandýðýný belirterek "Ülkelerin özellikle tarýmsal ürünlere yönelik ihracat kýsýtlamalarýný son bir yýl içinde sýklýkla görmeye baþladýk. Geliþen teknoloji ile tarýmýn birleþerek yaratacaðý verimlilik artýþýnýn farkýna varmamýza raðmen bu nokta ülkemizde bir
eylem planýna dönüþememiþtir" dedi.
Vargeloðlu partisinin tarým ve tarým lisesi ilgili görüþleri 10 maddede açýkladý.
Vargeloðlu "Tarýmsal üretime saðlanan kýsýtlý
destek ne yazýk ki insanlarý cezbetmemekte ve
tarýmla uðraþan nüfusumuzun yaþ ortalamasý
gittikçe artmaktadýr. Geleneksel yöntemlerle yapýlan, teknolojik imkânlarý kullanmayan tarým uygulamalarý maalesef kaynaklarýmýzýn boþa harcanmasýna neden olmaktadýr.
Modern tarýmsal uygulamalar ve araçlarýn
öðretilmesi noktasýnda ülkemizde sýnýrlý sayýda
ve güncellenmemiþ müfredatlý meslek lisesi bulunmaktadýr. Tarým ve çiftçilik, günümüzün yüksek teknoloji dünyasýnda önemini kaybetmemiþ,
aksine artan nüfus ile daha da kritik hale gelmiþtir. Çin'in Gayri Safi Milli Hasýlasýnýn %12'ini,
Hindistan'ýn ise %18'ini tarým ürünleri oluþturmaktadýr. ABD'nin ise ihracatlarýnýn %23'ünü tarým ürünleri oluþturmaktadýr.
Dünya çapýnda 5 trilyon dolarlýk pazara sahip
olan tarým sektörünün, dijital teknolojilerle daha
verimli hale geleceði açýktýr" ifadesini kullandý.
Ýl Baþkaný Orhan Vargeloðlu açýklamasýný
þöyle sürdürdü:
"Deva Partisi, vizyon olarak ülkemizin karþý
karþýya bulunduðu her sorun ve konuya bütünsel bir bakýþ açýsýyla geleceði düþünerek yaklaþýyoruz. Bu baðlamda açýkladýðýmýz üniversite
modeline destek olarak liseleri, kaliteli bir üniversite sistemine giden yolun kritik ve olmazsa olmaz unsurlarý olarak görüyor ve yüksek öðrenimin bir bileþeni kabul ediyoruz. Tarým Lisesi modeli ile geleceðin teknoloji ve giriþimcilik dalgalarýndan birini tarýmda yakalamayý hedefliyoruz.
Bu model ile Türkiye'de tarým sektörünün yükseliþe geçmesine katký sunacak ve yaygýn bazda
ekonomik geliþmeyi tetikleyeceðiz.
Vargeloðlu, DEVA Partisi'nin tarým liseleri ile
ilgili görüþlerini ve yapacaklarýný maddeler halinde sýraladý:
Geniþ tarým arazilerimizi genç nüfusumuzla
birleþtirecek süreci tarým liselerinden baþlatmamýz gerektiði inancýndayýz. Pandemi gýdaya, tarýma ve hayvancýlýða olan ihtiyacý perçinlemiþtir.
Tarým liseleri ile tarým, gýda ve hayvancýlýkta, tek-

noloji, üretim ve giriþimcilik döngüsünü kuracaðýz. Tarým liselerinde teknik ana elemanlarý, geleceðin tarým mühendislerini, genç ve modern
çiftçileri, uygulamalý bilim, teknoloji ve giriþimcilik
alanlarýnda uzmanlaþmalarý hedefiyle yetiþtireceðiz. Tarým liseleri ile yeni nesil teknoloji bazlý
tarým ("agritech") dalgasýnýn kuvvetli bir parçasý
olacaðýz. Tarým liselerinde gýda, tarým ve hayvancýlýk gibi zirai bilgiler yanýnda yazýlým, nesnelerin interneti, sensörler, dronelar ve yapay zekâ
gibi teknoloji yetkinlikleri, finans ve giriþimcilik gibi iþ geliþtirme teknikleri de kazandýrýlacak. Tarým liselerinden mezun olan gençleri, giriþimci
çiftçi projesi kapsamýnda hazine arazisi kiralama, giriþim sermayesi ve düþük faizli kredi gibi
teþvikler baþta olmak üzere muhtelif desteklerden öncelikli olarak faydalandýracak ve mesleðin
gençleþtirilmesini saðlayacaðýz. Açýkladýðýmýz
yeni üniversite modeli ile tarým liseleri, "tematik
üniversiteler" çerçevesinde, "tarým üniversiteleri"
ile devam edecektir. Böylece tarým aðýrlýklý bölgelerde bölgesel kalkýnmaya ivme kazandýracak
ve ulusal kalkýnmaya katkýda bulunacaktýr. Tarým
alanlarýnýn büyüyerek ve birleþerek güçleneceði
ve maliyetlerinin azaltýlacaðý; giderek artan ARGE gücü ile yeni nesil gýda, tarým ve hayvancýlýk
ihtiyaçlarýnýn karþýlandýðý bu sistem sayesinde,
büyük arazilerimiz ve genç nüfusumuz arasýnda
sinerji yaratmayý hedefliyoruz. Tarým liselerinin
üniversitelerin ziraat, ormancýlýk ve veteriner fakülteleri ile gerçekleþtirecekleri iþ birliði sayesinde bilimsel bilginin mesleki eðitime ulaþmasý daha hýzlandýrýlmýþ olacaktýr. Coðrafi bilgi sistemlerinin Tarým Liselerinde öðretilmesi sayesinde
mezunlar, tarýmsal uygulamalarla birlikte maden-

Anneler gününde þehit
anneleri unutulmadý
Sungurlu Belediye
Baþkaný Abdulkadir
Þahiner anneler gününde þehit annelerini unutmadý.
Belediye Baþkan
Yardýmcýsý
Sakine
Sarýyüce þehit annelerini ziyaret ederek
çiçek hediye etti. Belediye baþkanýnýn selamlarýný ve hürmetlerini ileten Sarýyüce
her zaman belediye
olarak yanlarýnda olduklarýný söyledi.
Konuyla ilgili bir
açýklama yapan Baþkan Þahiner "Evlatlarýný kutsal vatanýmýz
uðruna topraða veren
elleri öpülesi annelerimiz, sizlerin hakkýný
ödemek ne mümkün.
Aziz þehitlerimizin hatýrasý olarak sizler bizim baþýmýzýn tacý,
hepimizin emektar
annelerisiniz. Bir evladýnýz olarak anneler
gününüzü kutlar, yaklaþan Ramazan bayramýnýzý caný gönülden tebrik ederim.
Hep birlikte nice bayramlar görmek dileðiyle sizleri yüce Allah'a emanet ediyorum" þeklinde konuþtu.
(ÝHA)

"ÝKTÝDARIN VATANDAÞI
DÜÞÜNECEK HALÝ YOK!"
Salgýnýn yayýlmasýný önleme adýna kýsýtlama kararý almanýn kolay olduðunu, ancak asýl
yapýlmasý gerekenin; 'Sosyal Devlet' anlayýþýnýn bir gereði olarak bu kýsýtlamalar dolayýsýyla geliri azalan veya tamamen kesilen insanlarýn maðduriyetlerini giderecek adýmlarýn
atýlmasý olduðu ve bu adýmlarýn atýlabilmesi
için de, güçlü bir ekonomik yapýya sahip olunmasý gerektiðini söyleyen Erbakan, "Ancak
bugünden itibaren 12 ay içinde '200 Milyar
Dolar' dýþ borç ana para ve faizi ödemek zorunda olan ve üstüne yine 12 ay içinde '40
milyar Dolar' bulup cari açýðý finanse etmek
mecburiyetinde olan iktidarýn vatandaþý da,
vatandaþýn içerisine düþtüðü buhraný da düþünecek bu duruma çözüm üretebilecek hali
yoktur" dedi.
"VATANDAÞINI DÜÞÜNMEYEN
ÝKTÝDAR, BÝR AVUÇ ÝMTÝYAZLIYI
ÝHMAL ETMÝYOR"
Ýktidarýn "Önce Ýmtiyazlýlar" anlayýþýný terk
edip "Önce Millet" anlayýþýna geçmesinin ve
paylaþýmda adaleti tesis etmesi þart olduðunu vurgulayan Erbakan, "Beþ tane imtiyazlý
firmaya ihalesiz, pazarlýk usulüyle milyar dolarlýk iþler verilip yetmezmiþ gibi bir de ayný
firmalara 128 kez vergi muafiyeti çýkarýlmakta, diðer tarafta %40'ý açlýk sýnýrýnda, %85'i
yoksulluk sýnýrý altýnda olan halk, fahiþ elektrik faturasýný ödeyemediði için karanlýkta kalan milyonlar evinde baþýný ellerinin arasýna
alýp her gün kara kara düþünürken, bir avuç
imtiyazlý ise kýyak zenginliðin tadýný çýkarmaktadýr. Ýktidarýn görevi yoksul býrakýlmýþ
halka sadaka daðýtan, hayýr kurumu iþlevi
görmek deðil, halkýn alým gücünü, refah seviyesini artýracak adýmlarý atmaktýr. Ýþsiz milyonlara iþ imkaný saðlamaktýr. Hem ekonomik
açýdan, hem de manevi açýdan insanýmýzý intihara sürükleyen sebeplerin ortadan kaldýrýlmasý, refah seviyesi yüksek, manevi açýdan
donanýmlý bir toplumsal yapýnýn oluþturulmasý bir iktidarýn en önemli görevidir. Tek bir vatandaþýmýzýn dahi hayatýný sonlandýracak bir
sona sürüklenmesinin önüne geçecek ekonomik ve sosyal tedbirleri almak iktidarýn boynunun borcudur" þeklinde konuþtu.
(Abdulkadir Söylemez)

Orhan Vargeloðlu

cilik gibi farklý alanlara katký saðlayabilecektir.
DEVA Partisi olarak Tarým Liselerinin nitelik
ve yapýlarýný aþaðýdaki gibi planlanmaktayýz:
Tarým ile uðraþmak isteyen ve ilgi duyan öðrencilerin bu liselerde okumalarý teþvik edilecek;
bölgedeki çiftçiler için eðitim merkezi görevi görecekler, yasam boyu öðrenme merkezi olacaklardýr; teknoloji eðitimi ve tatbikatý bir arada yürütülecek, uygulamalý dersler verilecektir; öðrencilerin mezun olunca tarýmla uðraþacaðý bölgelerin toprak yapýsý, çevre koþullarý, yöreye uygun
tohum þekli ve iklim yapýsý ile müfredat dinamik
olarak tasarlanacaktýr; bölgedeki ticari tarým ve
hayvancýlýk kurumlarý/iþyerleri ile iþ birlikleri geliþtirilecektir. Tarým liselerinde, liselerin bulunduklarý ilin iklimi ve coðrafi koþullarý dikkate alýnarak bölümler açýlacak ve dinamik müfredat
uygulanacaktýr. Hibrit eðitim sistemi temelli müfredatýn aþaðýdaki konularý içermesini planlýyoruz; o bölgelerdeki üreticilerin yöresel olarak
yaptýklarý tarýmýn vaka analizi olarak incelendiði
ve nerede baþarýlý olup nerede baþarýsýz olduklarýnýn anlatýlacaðý giriþimcilik dersleri, zirai hastalýklarýn nedenleri ve baþ etme yöntemleri, kullanýlacak organik ve inorganik gübre çeþitlerinin
öðretileceði dersler: hava tahmini, toprak nemi,
sýcaklýðý, su geçirgenliði ve tuzluluðunu anlamak
için kullanýlan teknolojilerin eðitimi, sulama metotlarýnýn, su kalitesinin ve yörenin su durumuna
göre bitki dikilmesinin anlatýlacaðý içerik: hasat
ve bakým metotlarýnýn anlatýlacaðý, her bitkiye ve
meyveye uygun teknolojilerin araþtýrýlacaðý ve
geliþtirileceði ders ve etütler: bitkiye uygun, zararlýlardan korunaklý depo saklama koþullarý;
tarladan tüketiciye ulaþtýrmak için dijital metotlarýn ve akýllý ulaþýmýn geliþtirileceði metotlar, tarýmda, hayvancýlýkta ve saðlýklý gýda için etik ve
ahlak dersleri; organik hayvan yetiþtirme prosedürleri; çiftlik hayvanlarý saðlýðý hakkýnda veterinerlik bilgileri; kimyasaldan arýndýrmak amaçlý
nadas metotlarý; üniversiteler ile çalýþýlarak doðru piþirme teknikleri ile saðlýklý ve uyumlu yemek bilgileri; yazýlým, sensör sistemleri, baðlantýlý cihazlar, dronelar üzerine uygulamalý dersler; tohumculuk ve hayvancýlýk üzerine laboratuvar dersleri; pandemi ile deðiþen diyet seçeneklerinin dikkate alýnacaðý dersler; teknolojik tarým, dikey tarým, topraksýz tarým, susuz tarým,
organik tarým, þehir içi tarým ve yeni nesil seracýlýk dersleri; kar-zarar dengesi, finans okur yazarlýðý, proje yönetimi konusunda dersler; teknoloji ve tarýmý birleþtirmiþ baþarýlý ülke uygulamalarý ve örneklerinin anlatýldýðý vaka çalýþmalarý yapacaðýz.
(Abdulkadir Söylemez)

CHP Belediye
Belediye Meclisi
Meclisi Grubu
Grubu
CHP

deðerlendirme
deðerlendirme toplantýsý
toplantýsý yaptý
yaptý
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Belediye Meclisi Grup Toplantýsý, Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz'ýn
baþkanlýðýnda yapýldý. Belediye meclisinin mayýs
dönemi toplantýsý öncesi CHP Ýl Baþkanlýðýnda bir
araya gelen CHP'li meclis üyeleri, görüþ alýþveriþinde bulunarak gündem deðerlendirmesi yaptý.
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz'ýn baþkanlýðýnda
yapýlan toplantýya Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz, Belediye Meclisi Grup Baþkanvekili Tuncay
Yýlmaz ile meclis üyeleri katýldý. (Furkan Kalkan)

Sülük'ten þehit annelerine ziyaret
Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük anneler günü münasebetiyle
þehit annelerini evlerinde ziyaret
ederek anneler gününü kutladý.
Þehit ve Gazi Aileleri Yardýmlaþma Derneði Baþkaný Mustafa Ünlü ile þehit annelerini evlerinde ziyaret eden Baþkan Sülük verdiði
þehit anneleriyle sohbet etti. Zaman zaman duygu dolu anlarýn
yaþandý. Þehit anneleri ve ailelerinin toplumda önemli bir yere sahip olduðunu vurgulayan Baþkan
Sülük "Amacýmýz Anneler gününde þehit ailelerimizi yalnýz býrakmamak, sorunlarýný dinlemek,
yanlarýnda olmak. Bu kapsamda,
anneler gününde þehit ailelerimizin evlerine konuk olduk. Anneler
gününde þehit ailelerinin yanýnda
olmaktan mutluluk duyduk. Þehit
annesi ve aileleri baþýmýzýn tacý.
Güçlü toplumlar annelerimizin ellerinde þekillenir ve omuzlarýnda
yükselirler. Biz her birey olarak
annelerimizi yýlýn 365 günü baþý-

mýza taç, gönlümüze rehber kabul
ederiz. Anneler Günü'nü, bu duygularýmýzý ifade etmenin bir simgesi olarak kabul ediyoruz. Bu
açýdan anneler gününde, vatanýmýzýn korunmasýný canýný feda
eden þehitlerimizin annelerini yalnýz býrakmak istemedik. Onlarýn
sorunlarýný çözmek ve yanlarýnda
olmak bizim için en önemli görevler arasýnda yer alýyor. Biz sadece
bir gün deðil her zaman yanlarýndayýz. Bu duygu ve düþüncelerle;
bizleri koruyup kollayan, mutluluðumuzu kendi mutluluðu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen, baþýmýzýn tacý annelerimize selam ve
sevgilerimi iletiyor; saðlýk ve mutluluklar diliyor; vatan uðruna can
veren kahraman askerlerimizin
anneleri baþta olmak üzere, ebediyete intikal etmiþ annelerimizin
ve sadece anne olan deðil, yüreði
annelik hisleriyle dolu olan tüm
kadýnlarýmýzýn anneler gününü
kutluyorum" dedi.
(ÝHA)
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Belediyede çifte bayram
Çorum Belediyesi yaklaþan ramazan bayramý öncesinde memur,
sözleþmeli ve iþçi personelinin maaþlarýný beþ gün erken ödeyerek
bayram öncesi çifte sevinç yaþattý.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
Erdoðan'ýn kamu kurumlarýnda çalýþanlarýnýn maaþlarýnýn bayram öncesi ödenmesi yönündeki talimatýyla Çorum Belediyesi memur, söz-

leþmeli ve iþçi personelinin maaþlarýný beþ gün erken ödedi.
Çorum Belediyesi ramazan bayramýnýn 13 Mayýs Perþembe günü
olmasý sebebiyle çalýþanlarýnýn maaþlarýný 10 Mayýs Pazartesi günü
hesaplarýna yatýrdý. Beþ gün önce
maaþlarýný hesaplarýnda gören çalýþanlar bayram öncesi çifte sevinç
yaþadý. (Mahmut Emin Söylemez)

“Yeniyol Mahallesi'ne önemli
alt yapýsal çalýþma yaptýk”
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn
geçtiðimiz günlerde Yeniyol Mahallesi muhtarlýðýný ziyaret etti. Yeniyol Mahallesi'nde
yaptýklarý çalýþmalarla ilgili bilgiler veren
Baþkan Aþgýn yapýlacak çalýþmalarla ilgili de
istiþarede bulundu.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
mahalle muhtarlarýný ziyaret ederek yapýlan
hizmetler ve talepler konusunda muhtarlarla
görüþ alýþveriþinde bulunmaya devam ediyor.
Yeniyol Mahallesi'nin Çorum'un en
önemli mahallelerinden biri olduðunu vurgulayan Belediye Baþkaný Aþgýn "Gazi Caddesi gibi þehrimizin önemli caddesini sýnýrlarý
içinde barýndýran Yeniyol Mahallemizdeyiz.
Muhtarýmýzla öneriler, talepler ve hizmetler
noktasýnda fikir alýþveriþinde bulunuyoruz.
Yeniyol mahallemize bugüne kadar istiþareler neticesinde alt yapý olarak önemli yatýrýmlar yaptýk. Yaðmursuyu, kanalizasyon,
içme suyu ve asfalt noktasýnda sýkýntýlý olan
yerlerde yenileme çalýþmalarý gerçekleþtirdik, ihtiyaç olan yerlere yenisini yaptýk. Sosyal belediyecilik anlayýþýmýz gereði gýda
yardýmý, büyüklerimizin ev temizliði, kýyafet
yardýmý, hijyen setleri, eþya yardýmlarý, evde bakým hizmetlerimiz ve cami temizliði gibi önemli hizmetlerimize þehrimizin genelinde olduðu gibi Yeniyol Mahallemizde de devam ediyoruz" dedi.

Erzurum Dede'de yol çizgi çalýþmasý
Çorum Belediyesi, Erzurum Dede Parký
önünde araçlarýn park yerlerinde yol çizgi çalýþmasý yaptý. Havalarýn ýsýnmasýyla birlikte
yol çizgi çalýþmalarýný baþlatan Çorum Belediyesi bir yandan yeni açtýðý yollarý asfalt serimine hazýrlýyor, bir yandan da asfaltý tamamlanan bölgelerde yol çizgi çalýþmasý yapýyor.

Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðüne baðlý yol-çizgi ekipleri Erzurum Dede Parký önünde yenilenen yolda oto park çizgi çalýþmasý yaptý.
Erzurum Dede türbesini ziyarete gelenlerin araçlarýný park ederken sorun yaþamamalarý için yapýlan uygulama ile parkýn cazibesi
de arttý.
(Furkan Kalkan)

DEMÝRAY'DAN BAÞKAN
AÞGIN'A TEÞEKKÜR
Bugüne kadar Çorum Belediyesinden ne
talepte bulundularsa hýzlý bir þekilde talebin
karþýlandýðýný belirten Muhtar Seydi Demiray bunda Çorum Belediyesi bünyesinde kurulan Muhtarlýklar Müdürlüðünün çok büyük
etkisi olduðunu söyledi.
Muhtarlýklar Müdürlüðü sayesinde iþlerin
daha kolay ve hýzlý bir þekilde çözüme kavuþtuðunu söyleyen Demiray "Belediyenin
hangi birimiyle alakalý olursa olsun muhtarlýklar müdürlüðümüz ile iletiþime geçiyoruz
onlar bizim adýmýza konuyu ilgili birime aktarýyor ve iþin yapýlýp yapýlmadýðýný takip ediyor. Bu müdürlük belediye baþkanýmýzýn vizyonunun ve biz muhtarlara verdiði önemin
bir göstergesi" diye konuþtu.
Muhtar Demiray, Yeniyol Mahallesi'ne yapýlan tüm hizmetler için Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a teþekkür etti.
Ziyarette, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý
Ýsmail Yaðbat, Zübeyir Tuncel, Muhtarlýklar
Müdürü Mustafa Kanat ve Fen Ýþleri Müdürü
Seyit Ünaldý da hazýr bulundu.
(Fatih Yýldýrým)

Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami
Çam ramazan ayýnda Kuran-ý Kerim indirildiði
ayýn 27. Gecesi Kadir Gecesinden bir gece önce Mescidi Aksa'da ibadet eden Müslümanlar
üzerine saldýrmasýný sert dille eleþtirdi.
Sami Çam "300 Müslümanýn yaralandýðý bu
baskýn Ýsrail devletinin gelenek haline getirdiði
yer yýl Ramazan ayýnda Müslümanlara acýmasýzca vurmasýnýn,
kan akýtmasýnýn ruhlarýný þeytana satmaktan baþka bir izahý yoktur" dedi.
Sami Çam "Dünyanýn ve insanlýðýn ihtiyacý olan tek þey;
hoþgörü, barýþ, adil
ve adaletli bir dünya
Sami Çam
bunu saðlayacak olan
yegâne güç inancýmýz, imanýmýz ve yarýnlar için umudumuz. Bunu
saðlayacak güç Türk milletinin feraseti, adaleti,
nizam-ý âlem anlayýþýdýr" ifadesini kullandý.
Çam'ýn konuya iliþkin açýklamasý þu þekilde:
Hiç bir düþünce, fikir, ideoloji, din, mezhep
insanlýðý yok etme veya insanlýða zulüm etmek
gayesi güdemez. Bu gayede olan insanlar ve
onlarýn oluþturduðu organizasyonlar insanlýðýn
düþmaný þeytanýn yol arkadaþlarýndan baþkalarý deðildir. Kötülük bunlarýn içene kaçmýþ, ruhlarýný þeytanla paylaþmýþ insan görünümlü bu yaratýklar günümüz dünyasýnda en tehlikeli insanlýk düþmaný organizasyonlardýr. Bunlarýn besin
kaynaðý kan akýtmak, iþkence yapmak, insan
öldürmektir.
Ruhunu þeytana satan bu milletler tarihin
her devrinde eline güç geçirdiði zaman kendileri dýþýndaki insanlýða acýmazca iþkence ve ölümü yaþatmýþlardýr. 21 yüz yýlda Ýsrail devletinin
ve Çin devletin yapmýþ olduðu tam da budur.
Nitekim Müslümanlarýn en kutsal ayý olan ramazan ayýnda ve Kuran-ý Kerim indirildiði ayýn
27. Gecesi Kadir Gecesinden bir gece önce
Mescidi Aksa'da ibadet eden Müslümanlar üzerine saldýrmasýnýn insanlýkla izah edilebilen bir
tarafý yoktur. 300 Müslümanýn yaralandýðý bu
baskýn Ýsrail devletinin gelenek haline getirdiði
yer yýl Ramazan ayýnda Müslümanlara acýmasýzca vurmasýnýn, kan akýtmasýnýn tek izahý
ruhlarýný þeytana satmaktan baþka bir izahý
yoktur. Ýnsanlýðýn bir deðeri ile izah edilemez.
Oysa dünyada kendilerini sürgün yemiþ, 2. dünya savaþýnda öldürülmüþ, eziyet görmüþ olarak
maðdur millet profili çizerken bu gün dönüm
kendi yaptýklarýna bakmalarý ve duygudaþlýk
yapmayý tavsiye ederiz.
Yahudi Ýsrail bunlarý yaparken Budist Çin'nin
bunlardan aþaðý kalýr bir yaný yok. Doðu Türkistan kendi halinde kimse duymuyor Ramazan,
oruç, namaz yasak, camiler tek tek yýkýlýyor. Doðu Türkistan evlerine Çinli erkekler yerleþtiriliyor, namus yok, ýrz yok, toplama kamplarý ölüm
hane olmuþ, anneler yavrularýndan ayrýlmýþ feryadý duyan yok .
Kötülük kaybedecek, iyilik kazanacak, Allah
nurunu tamlayacak, azalacaðýz lakin yok olmayacaðýz. Dünyanýn ve insanlýðýn ihtiyacý olan
tek þey; hoþgörü, barýþ, adil ve adaletli bir dünya bunu saðlayacak olan yegâne güç inancýmýz, imanýmýz ve yarýnlar için umudumuz. Bunu
saðlayacak güç Türk milletinin feraseti, adaleti,
nizam-ý âlem anlayýþýdýr.
Bu duygu ve düþüncelerle Türk Ýslam Alemimin Ramazan Bayramýný kutluyorum.
(Mahmut Emin Söylemez)

"BAYRAMDA TÜM
TEDBiRLERi ALDIK"

YEDAÞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora ramazan bayramýnda yoðun bir enerji sarfiyatýnýn
olacaðýný, tüm tedbirleri aldýklarýný ve
muhtemel arýzalara anýnda müdahale edeceklerini açýkladý.
Ramazan
bayramýnda
elektrik enerjisinin kullanýmý
açýsýndan aþýrý yüklenmeler
yaþanabileceðini dikkat çeken YEDAÞ muhtemel bir
arýzaya karþý müdahale
için 24 saat hazýr bekleyecek. 2 milyondan fazla
müþterisine elektrik daðýtým hizmeti veren YEDAÞ,
Ramazan Bayramý süresince kaliteli ve kesintisiz elektrik daðýtým hizmeti noktasýnda gerekli tüm tedbirleri aldý.

7/24 HÝZMET ANLAYIÞI
Sorumlu olduðu beþ ilden müþterileriyle kontrollü ve kaliteli iletiþim kurmak için yedi gün 24
saat hizmet veren ve en son geliþmiþ teknolojiye sahip YEDAÞ'ýn 186 nolu Elektrik Arýza Hattý
her an ulaþýlabilir iletiþim merkezi olarak hizmet
verirken, 186 nolu Elektrik Arýza Hattý'na baðlý
arýza ekipleri de görevlerinin baþýnda olacak.
Buna baðlý olarak ekipler kuran YEDAÞ, anlýk
kesintilerde hýzlý eriþim saðlanabilmesi adýna
vardiya giriþleri deðiþtirilmiþ, önemli saat aralýðý
göz önünde bulundurularak çalýþan sayýlarý yüzde 100 kapasiteye çýkarýldý. 7/24 tüm ihbar
þikâyet ve taleplerin karþýlanacaðý WeCall,
WhatsApp, Webchat gibi uygulamalarýn takibini
saðlayacak personel sayýlarý artýrýldý. SMS ekibi
güçlendirilerek anlýk tüm kesintilerden tüketicilerin bilgilendirilmesi planlandý.

ARIZA ONARIM EKÝBÝ HAZIR
YEDAÞ'tan yapýlan açýklamada, "Ramazan
Bayramý süresince, sorumluluk bölgemizdeki
Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop il
ve ilçe merkezlerinde görev almak
üzere 63 kiþilik nöbetçi amir kadrosu
oluþturulmuþtur. Yaþanabilecek
herhangi bir elektrik arýzasýna
müdahale için 725 kiþilik arýza
onarým ekibi, 232 araç ile görevi
baþýnda olacaktýr. Kullanýcýlarýmýz tarafýndan herhangi bir arýza bildirimi yapýlmadan, arýza
takip sistemlerimiz üzerinden
söz konusu arýzayý tespit etmek
ve tedarik sürekliliði uzaktan izleme sistemleri üzerinden, arýza lokasyonuna intikal etmeden uzaktan
besleme yolu ile daðýtým þebekesine
enerji alabileceðimiz, 7/24 esasýna dayalý çalýþan 35 kiþilik þebeke yönetim operatörü ekibimiz, SCADA merkezimizde görev alacaktýr. Ayrýca elektrik daðýtým þebekesi üzerinde
söz konusu olabilecek kalýcý arýza kaynaðý neticesinde kritik lokasyonlarýn enerjilendirilebilmesi
için 12 adet jeneratör hazýrda bulundurulacaktýr"
denildi. YEDAÞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora ise Ramazan Bayramý süresince çaðrý merkezi ve arýza ekiplerinin hazýr olduðunu belirterek, "Bayram süresince yoðun bir enerji sarfiyatý olacak. Sorumluluk alanýmýzdaki 5 ilde ekipler
oluþturuldu. Ramazan Bayramý süresince YEDAÞ ekipleri tedbirini aldý ve herhangi bir muhtemel arýzalara anýnda müdahale edilecek" dedi.
Genel Müdür Bora konuþmasýnýn sonunda
tüm Ýslam aleminin Ramazan Bayramý'ný kutlayarak, "Saðlýklý ve huzurlu bir bayram geçirilmesini temenni ederim" diye konuþtu.
(ÝHA)
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ZEKÂT, TOPLULUK VE EL BiRLiÐi
iLE YAPILAN BiR iBADETTiR
ZEKÂT, DÖRT ANA ESASTA ÝZAH
EDÝLEN YERLERDEN BÝRÝNE VERÝLÝR

KEFÝR -1-

Birincisi; Yazýda izah edildiði gibilere iþ kurmaya.
Ýkincisi; Öksüzlere bina almaya. Binanýn geliri, o öksüzlere
geçimlerini karþýlayacak þeklini bulacak. Böyle olmasý lâzýmdýr.
Üçüncü Zekât verim tarzý ise: Kimsesiz kýz ve oðlan
evlendirip onlara iþ veya meslek sahibi olmalarý için,
geçimlerine de düzen saðlayacak.
Zekât farizesinin dördüncü þekli de; meslek sanat,
ilim tahsil edenleri muaffak edecek.

PARÇA PARÇA ZEKÂT,
ÝSRAFIN TA KENDÝSÝDÝR
Örgünöz Fikri ýþýðýnda zekât, senede bir iki
Müslüman'ý kalkýndýrmak, iþ ve meslek sahibi olmalarýný saðlayýp, onlarý da zekât verecek duruma getirmektir. Oysa bu temelin de gerçek anlamý çalýnmýþ, adeta bir israf etme biçimine getirilmiþtir.
Bir kiþi senede 40 binlira zekât veriyorsa,
muhtaç kardeþlerin eline bin ya da iki binden
fazla geçmez.
Bu, israftýr. Hâlbuki bütün zekât verenlerin,
paralan biraraya getirmek ve yerine vermek üzere müesseseleþtirmeleri gerekir.
Bunun için bir heyet seçilir. Zekât farizesi ciddi bir þekilde eda edilir.
Ýþ veya meslek sahibi olmalarý için, geçimlerine de düzen saðlanacak.

Zekât farizesinin dördüncü þekli de; meslek,
sanat, ilim tahsil edenleri muvaffak edecek bir
kurul tertiplemeye ve düzenlemeye, yararlý bir
teþkilâtýn iþletilmesine kullanýlýr.
Ýslâm'da hiçleri yarar hale getirip, onlarý insanlarýn hizmetine tahsis etmek mecburiyeti vardýr. Halis yürekle uygulanan kardeþliðin candanlýðýný, yürektenliðini dokuyan bu temel esas;
mutlaka, bir Müslüman'ý kalkýndýrýp, ze-kât verecek duruma getirmekle yerine gelir. Deðilse, parça parça zekât, israfýn ta kendisidir.
ZEKÂT NEDÝR NE ÝÇÝN VERÝLÝR?
Zekât, Allah'ýn emridir. Ýslâm'ýn beþ þartýndan
biridir. Zekât, toplumsal Ýbadettir. Fakirliði, Ýslâm
âleminden temizleyip çýkartmaktýr.
Zekât vermek. Müslümanlar Ýçin farzdýr. Müslümanlarýn bu farzý eda etmeleriyle, dünya iþleri-

KEFÝR NEDÝR?
Kefir tanelerinden oluþan bir çeþit süt
içeceðidir. Kafkas orijinli olduðu söylenir. Ýlk
kez Türkler tarafýndan yapýlmýþtýr. Türkçe
olarak 'kef' yada 'keyf' kelimesinin kökeninden türemiþ bir sözcüktür. Keyif verir anlamýnda bir kelimedir. Laktik asit ve etil alkol
fermantasyonlarýnýn birlikte gerçekleþmesiyle oluþan bir içecektir. Ýnek, keçi ve koyun sütlerinden elde edilebilir. Son zamanlarda yurtdýþýnda birçok ülkede de üretimine baþlanmýþ ve raflardaki yerini almýþtýr.
Saðlýk açýsýndan oldukça faydalýdýr. Tadý
ayrana benzer fakat daha ekþi ve keskindir.

ni baþardýklarýnýn þerefi görünür.
Namaz, Oruç, Hac gibi, Zekâtýn da þartlarývardýr.
Zekât; kazancýnýn fazlasýndan küçük bir pay,
yani yüz lirada iki buçuk lira ayýrarak din kardeþlerini de kendisi gibi etmek için, kiþinin Allah'ýn
emriyle vereceði fondur.
Onun için. Müslümanlar zekâtlarýný ayrý ayn
veremezler. Fonlarýn bir araya toplanýp kalkýndýrýcý olabilmesi için "zekât müessesesi" kurarlar.
Yâni zekât, topluluk ve el birliði ileyapýlan bir ibadettir. ZEKÂT NE ÝÇÝN VERÝLÝR?
Zekâtýný hakkýyla. Allah'ýn emrine göre vermek, oruç gibi ihlâsa baðlýdýr.
Zekât. Müslümanlarý birer ikiþer kalkýndýrýp,
onlarý da zekât vermek ibadetinin þerefine erdirmek için verilir. Devam edecek
- ÖZDEN GAZETESÝ VE YAYINLARI

KULLUK VASFI, MAKSADA UYGUN OLMAKTIR!
Ýnsanýn kendisini çeþitli yönlerden yetiþtirmesi, büyük ilgi toplayan
bir þeydir. Bunlarýn içinden bazýlarýný mütalâ edelim. Meselâ beden
eðitimi: Beden eðitimi, hemen herkes için tavsiye edilir. Emsallerine
her zaman yenilen birisi, "ben artýk
yenilmeyeceðim, benimle güreþenleri yeneceðim"diye karar verse, gider bir güreþ kulübüne yazýlýr. Orda
antreman yapa yapa epey bir güç
kazanýr, yenmeyi öðrenmiþ olur.
Beden eðitimi gibi daha çok hususlar da böyledir. Ýnsan öyle bir varlýktýr ki, neye karar verse o alanda
muvaffak olur. Öyleyse insanýn bir
de sahiplik yetkisi var. Bu sahipliðine de bir karar, bir talim gerek! Yani insan, insanlýk sýfatýný takýnmasý
lazým. Ýnsan sýfatý tek bir þeydir ki, o

ANINI YAÞA

KENDiNi
YAÞA
Her esasý kökünden bilmemiz
þarttýr. Esaslarý tespit etmek de,
uyanýklýk ve anlayýþlýlýða baðlýdýr.
Anlayýþlýlýk da dikkate baðlýdýr.
Dikkat de ciddiyetsiz olamaz.
Takdirsizlikte esaslar tespit edilmez ve deðerler bilinmez.
Gelelim þimdi insanýz. Ýnsan
her varlýðýn esasýdýr. Hem de her
varlýðýn sahibidir. Dünyanýn sahibi ve esasý olan insan, kendi esasýný bilmeden, baþka esaslarý tespit edemez. Bütün mahrumiyetler
ve tutkular, bu karýþýklýklardan
geliyor.
Ýnsanlar arasý münasebetlerin
anlaþmazlýðý da buradan geliyor.
Bize göre insanlýða yakýþmayan
olumlar, baþka toplumlarda gayet
iyi karþýlanýyor- Bu durumda insanoðlu, bulunduðu toplumun malzemesi haline geliyor.
Yaþama hakký zekâ primine

sýfat her þeyi içine alýr. Ýnsanýn gerçek saadetini yaþattýracak þey, insanýn sahiplik sýfatýný takýnmasý ve
gerçekleþtirmesidir. Bu da Allah'a
kul olup, baþka þeye kul olmamakla olur. Ýnsanýn sahip olup her alanda muvaffak olmasý, saadetini gerçekten yaþamasý, Allah'a kul olmasýna baðlýdýr.
Kulluk da öyle bir âlem ki, herkesin baþka türlü anladýðý bir þey!
Gerçekte ise kulluk vasfý, maksada
uygun olmaktýr. Allah'ýn sahiplik sýfatýna mazhar olmak, Allah'ýn kararýyla kararlanmak, takdiriyle takdirlenmek demektir.
Þöyle ki: Allah-ü Zülcelâl Tekaddes'in insan halk etmesi, kararý ve
takdiri izharýdýr. Allah neyi ne olarak
takdir etmiþ ise o, o deðerdedir, kýy-

ÖLÇUYU BÝLELÝM DE,
TESPÝTE GÖRE AYARLAYALIM
baðý, bir akýþla müþküllere gidiyor.
Kendini anýnla yaþa ki; bu
sözleri iyi kapsayabilesin. Haydi,
günlük hayatýmýzý göz önüne alalým. Biz yanlarlýmýzdakilerin yanlýþlýklarýna içerliyoruz. Onlar da
bizim yanlýþlýklarýmýza. Birbirlerimize içerlemekten zihnimizi durultabiliyor muyuz? Her zaman
zihnimiz, insanlarýn bulandýrmasý
ile ne oluyor? Ve hemen; "Þunun
yaptýðý da insanlýða yakýþýyor
mu? Ýnsanlýk eseri olsaydý öyle
yapmazdý." gibi savunmalar yapýyoruz!..
Peki, ama insanlýðýn gereði diye yapýlan, insanlýða yakýþmaz
anlamýyla karþýlaþtýrýlýnca ne olacak? Neye göre doðrulayýp;
"Evet. Hayýr." diyeceðiz? Ýki tez
birbirine zýt düþüyor.
Her toplumun görüþü, daha
da zýtlýklarý çoðaltýyor. Sadece iki
tür görüþ olsa, bir çare düþünülür.
Nereye ve hangi topluma baksak,
ayrý bir tutum ortaya çýkýyor. Bu-

GAZETESÝ VE YAYINLARI
Abonelik ve sipariþleriniz için

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

meti ifade eder.
Ýnsan da böylece hakîkî deðerini ifade etmelidir.
Her þeyden evvel insan takdir
edebilendir.
-Neyi takdir edebilendir?
-Evvela kendi insan olumunu
takdir edebilen.
-Nasýl yani?.. Ýþte insanýz, hayvan deðiliz ya?..
-Evet, insanýz çok þükür! Ýnsanýz, hayvan deðiliz ya demek, takdir etmek mi oluyor dersiniz?
-Öyle ya, takdir nasýl olur?
-Ýnsanýn insanlýðýný takdir etmesi
demek, Allah-ü Zülcelâl Tekaddes
Hz. Ýnsanýn nasýl olmasýný istiyorsa,
tam olarak Allah'ýn maksadýna uygun ve uygulu olmasý demektir.
-Allah'ýn bizi yaratmaktaki mak-
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nun dahasý da var. Ayný toplumun
bireyleri, "insaný" birbirinden farklý ele alýyor. Ayný toplumun bireyler, de Ýnsanlýða ayrý ayrý nazariyeler yürütüp kendine göre insan
arýyor.
Ayný toplumda yine þikâyet;
"Ýnsanlýða yakýþmýyor" ifadesiyledir. Olaylarý, ifadeleri, þikâyet
tarzlarýný daha da çoðaltabiliriz.
Çok ifadeye lüzum da kalmadý.
Þimdi aradýðýmýz, esastýr.
Evet, esas iddia ve görüþlerimizi insan hakkýnda bir esasa
baðlamamýz þarttýr ki, savunduðumuz konularda hak kazanalým.
Evet, her fert, içindeki gizli düþüncesinde arar ve anlamak ister.
"Ben neye göre insan olmalýyým
ki, kendimi kabul edeyim. Ben
nasýl bir insan olayým ki, beni kabul etsinler." Öyleyse insanýn tanýmý yapýlmalý ve genel ölçüde
kabul edilmelidir. Baþta bunun
için esasý bilmek lâzým. Kendini
anýnla yaþa ki tespit edesin.
Kendini Anýnla Yaþa!..

sadýný ne bileceðiz, nasýl bileceðiz?
-Allah insaný nasýl ve ne maksat
üzere yarat týðýný Kuran-ý Kerimle
bildiriyor. Örnek olarak da Hz. Muhammed (SAV)'i örnek edince biz
de mi peygamber olalým?
-Kardeþim senin kafanda baþka
bir þey mi var? Hep sözü ters anlýyor, bana kafa tutuyorsun. Muhammed (SAV)'i kendimize örnek alacaðýz dedim, peygamber olacaðýz
demedim!
-Öyle ya onu örnek olmak demek, onun gibi peygamber olmak
istemek deðil mi?
-Kardeþim, o bir insan örneðidir.
Vazifesiyle örnek deðil, insanlýðýyla
örnek demek istiyorum.
-Haa þimdi anladým, yani onun
ahlâklarýný, öyle mi?
-Evet...
-Bizim ahlâkýmýz kötü mü?
Onun gibi biz de namaz kýlýp, oruç
tutuyoruz iþte. Peki tutuyoruz, Allah
kabul etsin ama, oruç nedir biliyor
musun?
-Oruç Allah'ýn emridir, borçtur,
tutuyoruz iþte. Ne demek, ne demek olacakmýþ? Oruç iþte.
-Oruçtan maksat nedir? Allah insaný ne maksat üzere yarattý, orucu
ne maksatla emrediyor?
-Ben orucu tutarým vesselâm.
Allah'ýn maksatýný bilmeye öðrenmeye memur deðilim ya?..
-Allah'a gurbiyyet, için tutmuyor
muyuz orucu?
-Evetgurbiyyet, yani yakýn olmak için...
-Öyleyse nasýl yaklaþma olacak?
-Ýþte Allah'ýn emirlerini yerine
getiriyoruz ya? Emirler yerine gelince yaklaþma oluyor!
-Yaklaþma olduðunu nasýl anlýyor, nasýl duyuyoruz?
-Bizim duymamýz mý lâzým, ne
demek nasýl duyuyoruz?
-Evet, duymamýz, yaþamamýz
lâzýmdýr!
-Öyle þey olmaz. Kul, kullukta
gerek! Biz duyacak deðiliz, Allah
murat edecek.
-Neyi?
-Bizim Rýza-i Ýlâhi'yi kazandýðýmýzý.
ÖZDEN GAZETESÝ VE YAYINLARI

KEFÝR FAYDALARI NELERDÝR?
Probiyotik bir içecek olmasý kefiri daha
da faydalý hale getiriyor. Saðlýða birçok faydasý bulunan bu þifalý içecek sýk sýk tüketilmelidir. Özellikle çocuklara da belli bir yaþtan sonra kefir içme alýþkanlýðý kazandýrýlarak birçok hastalýða karþý koruma saðlanabilir. Kefir faydalarýndan bazýlarý þunlardýr:
1. Yüksek oranda kalsiyum içerir. Yüksek kalsiyum içeriði nedeniyle kemik ve diþlerin yapýsýný korur. Ayný zamanda diþlerin
çürümesini engeller.
2. Ýyi bir aminoasit kaynaðýdýr.
3. Rahatlatýcý etkiye sahiptir.
4. Alerjik hastalýklara karþý koruma saðlar.
5. Sindirim sistemini rahatlatýr, baðýrsaklara fayda saðlar.
6. Yüksek miktarda B vitamini içerir.
7. Sinir sistemi için önemli bir etkiye sahiptir. Stres ve depresyonu önleyici etkisi
vardýr.
8. Yapýlan bir araþtýrmaya göre kan basýncýný düzenlemeye yardým eder.
9. Vücudumuz için oldukça büyük önemi
olan fosfor mineralini içerir.
10. Ýçerdiði fosfor sayesinde hücre geliþimine yardým eder, enerji verir.
11. Kolesterolü düzenleyici etkisi vardýr.
12. Egzama gibi vücutta çýkan yaralarýn
iyileþmesine fayda saðlar.
13. A ve D vitamini kaynaðýdýr.
14. Göz saðlýðýný korumaya yardým eder.
15. Kansýzlýðý önler.
16. Probiyotik etkisi nedeniyle baðýrsaklarda bulunan zararlý mikroorganizmalarýn
geliþimini ve büyümesini engeller.
17. Dengeli ve besleyici bir gýdadýr.
18. Yaþlanma etkisini geciktirir ve genç
kalmaya yardým eder.
19. Baðýþýklýk sistemini güçlendirir.
20. Uyku bozukluklarý yani uykusuzluða
iyi gelir. Düzenli bir uyku saðlar.
21. Dikkat eksikliðini önler, odaklanma
sorununu azaltýr.
22. Kronik yorgunluða karþý dinlenmeye
yardým eder.
23. Çaðýmýzýn hastalýðý kansere karþý
da koruma saðlar. Tümörlü hücreleri inhibe
eder ve geliþimlerini önler.
24. AIDS için de faydalý bir içecektir.
25. Kalp ile dosttur, kalbi korur.
26. Vücuttaki ödemin atýlmasýna yardým
eder.
27. Vücutta sivilce oluþumunu önler.
28. Zeka ve zihin geliþimine yardým eder.
29. Ýdrarý sulandýrýr.
30. Üreme hormonlarýna faydalý etkisi
bulunduðu için üremeyi teþvik eder.
31. Akciðerlere fayda saðlar.
32. Düzenli kefir tüketimi ile baðýrsak
bozukluklarý giderilir.
33. Baðýrsak hareketlerini teþvik eder.
34. Sinüzit rahatsýzlýðýna fayda saðlar.
35. Kadýnlarda ve erkeklerde cinsel isteði arttýrýcý etkisi bulunmaktadýr.
36. Midedeki þiþkinliði azaltýr.
37. Ýyi bir protein ve magnezyum kaynaðýdýr.
38. Gut hastalýðýna iyi gelir.
39. Antibakteriyel özelliði vardýr.
40. Kabýzlýk ve hazýmsýzlýðý önleyici etkisi vardýr.
41. Böbrekleri korur ve safra kesesi hastalýklarýna iyi gelir.
42. Hamilelik sýrasýnda tüketilirse anne
ve bebek için yarar saðlar.
43. Þeker hastalýðýna iyi gelir, yüksek
þekeri düþürür.
44. Ülsere karþý fayda saðlar.
Birçok rahatsýzlýða karþý koruma saðlamasý ve birçok hastalýðýn iyileþme sürecinde rol oynamasý nedeniyle çokça tüketilmesi gereken bir içecektir.
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Ortaköy'ün spordaki baþarýsý

tesislerle ödüllendiriliyor
Din görevlileri ezaný
güzel okumak için yarýþtý

SAHiBiNDEN

KiRALIK FIRIN

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan
"2021 Yýlý Camiler ve Din Görevlileri Haftasý"
etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen yarýþmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan din görevlilerine yönelik olarak düzenlenen Ezaný Güzel Okuma Yarýþmasýnda; Ýl
Müftülüðü merkez cami görevlileri ezaný en
güzel þekilde okuyabilmek ve il merkezini en
güzel þekilde temsil edebilmek için yarýþtý.
Koronavirüs tedbirleri eþliðinde Merkez
Hz. Ömer Cami'de düzenlenen yarýþma, Ýl
Müftüsü Muharrem Biçer baþkanlýðýnda Ýl
Müftü Yardýmcýlarý Adnan Býyýk, Fatih Kaya,
Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Araþtýrma
Görevlisi Fahrettin Haliloðlu, Þehit Mustafa
Solak AÝHL Meslek dersleri öðretmeni Alptekin Kantar ve Ulu Cami Müezzin Kayyýmý
Hasan Çakmak'tan oluþan komisyon huzurunda gerçekleþti.
Ýl merkezinden dokuz din görevlisinin katýldýðý yarýþmayý Çorum Turgut Özal Ýþ Merkezi Mescidi Vekil Ýmam Hatibi Musa Ungever birinci olarak tamamladý.
Yarýþma sonunda yarýþmacýlara Ýl Müftülüðünce hediyeler verildi.
(Mahmut Emin Söylemez)

Ortaköy Belediye Baþkanlýðý ve Spor Toto Teþkilat
Baþkanlýðý arasýnda imzalanan protokol ile ilçenin Suyolu Mahallesi'ne yapýlacak
olan Nizami Sentetik Çim
Futbol sahasý inþaatý baþladý.
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Gençlik ve
Spor Bakaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu'nun Çorum'u son ziyaretinde kendisine bir dosya sunarak 60 yýllýk ilçede bugüne
kadar Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan yapýlmýþ herhangi bir yatýrým bulunmadýðýný, bölgenin genç nüfus ve sporcu potansiyelinin bulunduðunu, ilçe gençlerinin kültürel, sosyal ve
sportif açýdan geliþiminin saðlanmasý gerektiðini ve Ortaköy Belediyesi bünyesinde bulunan
Ortaköy Belediyesi Þapinuvaspor'un namaðlup
olarak Bal ligine çýkarak ayný grupta bir çok il takýmý ile ayný fikstürde bulunup Çorum ilini temsil ettiðini ancak maddi ve fiziki þartlar nedeniyle ligde tutunamayarak bir alt lige düþtüðünü
belirterek destek istedi.
Belediye Baþkaný Taner Ýsbir'in ilçesi için, ilçe gençliði için göstermiþ olduðu çaba ve gayret Gençlik ve Spor Bakanlýðý nezdinde de takdir görerek geçtiðimiz aylarda Ortaköy Belediye
Baþkanlýðý ve Spor Toto Teþkilat Baþkanlýðý arasýnda imzalanan üç protokol ile ilçeye yapýlacak
olan voleybol ve basketbol sahasý, gençlik merkezi ve Nizami Sentetik Çim Futbol sahasý inþaatlarý baþladý.

Baþkan Ýsbir'in kararlý ve ýsrarcý duruþu ile
Ortaköy ilçesine 5 milyon deðerinde üç adet yeni yatýrým kazandýrýlmýþ, daha da önemlisi bununla birlikte gençlerimiz için gösterilen çabanýn sonucuna ulaþýlmýþ oldu.
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir yapmýþ olduðu açýklamada "Gençlerimiz için ne kadar çaba ve gayret göstersek azdýr. Onlar bizim
geleceðimiz, onlar ülkemizin dik duruþu ve teminatý. Bir tanesinin olumsuzluklar içinde bulunmasý bizleri mutsuz eder. Vermiþ olduðumuz
sözleri yerine getirdiðimiz için Ortaköy Belediye
Baþkanlýðý olarak bir kez daha gururluyuz. Bu
hizmetlerin ilçeme kazandýrýlmasýnda bizlerden
desteðini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanýmýz Mehmet Muharrem Kasapoðlu'na, Ak Parti
MKYK üyemiz ve Çorum Milletvekilimiz Ahmet
Sami Ceylan'a, Ak Parti Ýl Baþkanýmýz Yusuf
Ahlatcý'ya ve Spor Toto Teþkilat Baþkanýmýz
Bünyamin Bozgeyik'e ilçem adýna teþekkür ediyorum. Ýlçeme ve gençlerimize hayýrlý olsun"
dedi.
(Furkan Kalkan)

Ýnkýlap Caddesi No: 8 adresinde
bulunan fýrýn sahibinden kiralýktýr.
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BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:38
05:21
12:42
16:35
19:53
21:28

TARiHTE BUGÜN
1920- Mustafa Kemal Paþa, Ýstanbul'daki
Divan-ý Harp tarafýndan idama mahkûm edildi.
1938- Atatürk, çiftliklerini ve taþýnmazlarýný
ulusa baðýþladý.
1946- Cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü'nün
CHP Tüzüðü'nde yer alan Milli Þef ve Deðiþmez Genel Baþkan unvanlarý kaldýrýldý.
1961- Yassýada'da Anayasa'yý ihlal davasý
baþladý.
1963- Baþbakan Ýsmet Ýnönü, 'Kürt sorunu'nun tehlike oluþturmadýðýný söyledi.
2000- Sultanahmet Meydaný'nda Ýmam Hatiplerin kapatýlmamasý için yaklaþýk 15bin insan toplandý.
2000- Hizbullah örgütü üyesi 32 sanýðýn yargýlanmasýna Ankara DGM'de baþlandý.
2005- Galatasaray, Türkiye Kupasý finalinde
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda, Fenerbahçe'yi 5-1 maðlup ederek 14. Türkiye kupasýný
kazandý.
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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
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TÜÝK iþsizlik oranýný %13,1 olarak açýkladý
Mevsim etkisinden arýndýrýlmýþ iþsizlik oranýnýn %13,1 seviyesinde gerçekleþtiði açýklandý.
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarý yaþtaki
kiþilerde iþsiz sayýsý 2021 yýlý Mart ayýnda bir önceki aya göre 59 bin kiþi artarak 4 milyon 236 bin
kiþi oldu. Ýþsizlik oraný ise 0,1 puanlýk azalýþ ile
%13,1 seviyesinde gerçekleþti.
Ýstihdam edilenlerin sayýsý 2021 yýlý Mart
ayýnda bir önceki aya göre 550 bin kiþi artarak
28 milyon 89 bin kiþi, istihdam oraný ise 0,8 puanlýk artýþ ile %44,3 oldu.
Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre; mevsim etkisinden arýndýrýlmýþ iþgücüne katýlma oraný
%51,0 olarak gerçekleþti.
Ýþgücü 2021 yýlý Mart ayýnda bir önceki aya
göre 610 bin kiþi artarak 32 milyon 325 bin kiþi,
iþgücüne katýlma oraný ise 0,9 puanlýk artýþ ile
%51,0 olarak gerçekleþti.

na göre 2,4 puan artarak %50,6 oldu. Ýþgücüne
katýlan sayýsý 2 milyon 133 bin kiþi artarak 32
milyon 100 bin kiþi olarak gerçekleþti.

lý olmadan çalýþanlarýn toplam çalýþanlar içindeki payýný gösteren kayýt dýþý çalýþanlarýn oraný,
bir önceki yýlýn ayný ayýna göre 0,4 puan artarak
%28,9 olarak gerçekleþti. Tarým dýþý sektörde
kayýt dýþý çalýþanlarýn oraný bir önceki yýlýn ayný
ayýna göre 1,2 puan azalarak %17,8 oldu.
(Haber Merkezi)

TARIM DIÞI SEKTÖRDE KAYIT DIÞI
GENÇ NÜFUSTA ÝÞSÝZLÝK ORANI %25,0,
ÇALIÞANLARIN ORANI %17,8 OLDU
ÝSTÝHDAM ORANI %31,4 OLDU
Mart ayýnda sosyal güvenlik kuruluþuna bað15-24 yaþ grubunu kapsayan genç nüfusta iþsizlik oraný bir önceki aya göre 0,7
puanlýk azalýþla %25,0, istihdam oraný 1,4
puanlýk artýþla %31,4 oldu. Bu yaþ grubunda iþgücüne katýlma oraný ise bir önceki
aya göre 1,5 puan artarak %41,9 seviyesinde gerçekleþti.
Mevsim etkisinden arýndýrýlmýþ istihdamýn %54,3'ü hizmet sektöründe yer aldý.
Mart ayýnda istihdam edilenlerin sayýsý
1- Mülkiyeti Belediyemize ait 2011 model 19 HN 441 plaka nolu Çöp toplama aracý, 1997 model 19
bir önceki aya göre tarým sektöründe 15
AK 140 plaka nolu Fatih marka Kamyon, 2003 model 19 HC 584 plaka nolu Otomobil, ile 2010 mobin kiþi, sanayi sektöründe 480 bin kiþi, indel 19-DB-2010-01 plaka nolu Kazýcý-Yükleyici Ýþ Makinesi ve 2 adet Konteynýr; 17.05.2021 tarihinþaat sektöründe 81 bin kiþi artarken, hizde Pazartesi günü saat 14.00'da 2886 Sayýlý Yasanýn 45. maddesi uyarýnca Açýk Artýrma sureti ile
met sektöründe 27 bin kiþi azaldý. Ýstihdam
satýlacaktýr.
edilenlerin %17,3'ü tarým, %22,0'ý sanayi,
%6,4'ü inþaat, %54,3'ü ise hizmet sektö2- Ýhale Açýk Artýrma usulü ile 17.05.2021 tarihinde Pazartesi günü saat 14.00'da Belediyemiz Hizründe yer aldý.
met binasý toplantý salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapýlacaktýr.
3- Belediyemizce ihale yöntemi ile satýþý yapýlacak olan araçlarýn muhammen bedeli;
MEVSÝM ETKÝSÝNDEN ARINDIRILMIÞ
3.1-) 19 HN 441 plaka nolu, 2011 model, Çöp toplama aracýnýn; KDV Dahil 120.000,00 TL (YüzyirmiATIL ÝÞGÜCÜ ORANI %25,8 OLDU
binlira),
Zamana baðlý eksik istihdam, potansi3.2-) 19 AK 140 plaka nolu, 1997 model, Fatih Marka Damperli Kamyonunun; KDV Dahil 60.000,00
yel iþgücü ve iþsizlerden oluþan atýl iþgücü
TL (Altmýþbinlira),
oraný 2021 yýlý Mart ayýnda bir önceki aya
3.3-) 19 HC 584 plaka nolu, 2003 model, Kango Otomobilin; KDV Dahil 20.000,00 TL (Yirmibinlira),
göre 2,3 puan azalarak %25,8 oldu. Zama3.4-)Konteynýrýn 1 adeti; KDV Dahil 11.000,00 TL (Onbirbinlira),
na baðlý eksik istihdam ve iþsizlerin bütün3.5-)
19-DB-2010-01 plaka nolu, 2010 model, Ýþ Makinesinin; KDV Dahil 240.000,00 TL (Ýkiyüzkýrkleþik oraný %18,2 iken, potansiyel iþgücü
binlira),'dýr.
ve iþsizlerin bütünleþik oraný %21,2 olarak
4- Ýhaleye katýlacak firmalarda aranan þartlar;
gerçekleþti.
Ýsteklilerin ihaleye iþtirak etmeleri halinde aþaðýda yazýlý belgeleri ibraz etmeleri gereklidir.
Mevsim etkisinden arýndýrýlmamýþ iþsiz4-1) Yerleþim Yeri ve Diðer Adres Belgesi,
lik oraný %13,1, istihdam oraný %44,0 oldu.
Mevsim etkisinden arýndýrýlmamýþ iþsiz4.2) Nüfus Cüzdaný Sureti,
lik oraný bir önceki yýlýn ayný ayýna göre 0,1
4-3)Ýhale þartnamenin 7. Maddesinde yazýlý þekil ve miktarda geçici teminat,
puan artarak %13,1 oldu. Ýþsiz sayýsý bir
4-4) Ýstekliler adýna ihaleye vekaleten katýlýyor ise istekli adýna teklifte bulunacak kimselerin vekaletönceki yýlýn ayný ayýna göre 288 bin kiþi arnameleri ile vekaleten iþtirak edenin noter tasdikli imza sirküsü vermesi
tarak 4 milyon 193 bin kiþi olarak gerçek5- Ýstekliler en geç ihale tarihinde 17.05.2021 Pazartesi günü saat 14.00'a kadar Belediye Baþkanlýleþti.
ðýna bir dilekçe ile baþvuruda bulunmak zorundadýr.
Mevsim etkisinden arýndýrýlmamýþ istih6- Ýstekliler daha geniþ bilgiyi ve ihaleye iliþkin þartnameyi Belediyemiz Fen Ýþlerinden temin edebilirdam oraný bir önceki yýlýn ayný ayýna göre
ler
2,1 puan artarak %44,0 oldu. Ýstihdam edi7- Satýþa arz edilecek araçlar Dodurga belediyesi Garajýnda Görülebilir.
lenlerin sayýsý 1 milyon 845 bin kiþi artarak
Ýlgililere
2886 Sayýlý Yasanýn 17. maddesi gereði ilanen duyurulur. 26.04.2021
27 milyon 907 bin kiþi oldu.
Mustafa AYDIN / Belediye Baþkaný
Mevsim etkisinden arýndýrýlmamýþ iþgücüne katýlma oraný bir önceki yýlýn ayný ayýResmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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Çorum FK’nin
golcü ismi
Sinan, attýðý
28 golle
beyaz grubun
gol kralý
olurken
kariyerinin
en iyi
performansýný
sergiledi.

Çorum
FK'nin
baþarýlý
golcüsü ve
beyaz grubun gol
kralý Sinan Kurumuþ sosyal medya
hesabýndan yaptýðý paylaþýmda sezonu deðerlendirdi. Üzerinde emeði
olanlara teþekkür
eden Sinan sezon
içinde unutamadýðý anlarý da
paylaþtý. Sezonda oldukça yorulduðunu ve dinlenmek
istediðini
vurgulayan golcü
oyuncu "Gol krallýðýmý en az playoff ile pekiþtirememenin üzüntüsü içimde saklýdýr"
dedi. Sinan veda kokan
açýklamasýnda "Üzdüðümüz Çorumspor sevdalýlarýna af ola. Her sene
bir þeyler öðrenip bir þeyler daha katýp kendime,
yoluma öyle devam etmek istiyorum" dedi.

BATUHAN en iyi

dönemini yaþýyor

Hekimoðlu Trabzon FK'nýn golcü oyuncusu Batuhan Karadeniz futbol kariyerinin en iyi dönemini yaþýyor. Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoðlu Trabzon FK bu sezon oynadýðý 36 maçta 20 galibiyet, 11
beraberlik ve beþ maðlubiyet elde etti. Attýðý 80 gole
karþýlýk ise kalesinde 43 gol gören ve 71 puan ile ligi
2. sýrada tamamlayarak play-off'larda mücadele etmeye hak kazanan Trabzon temsilcisi 12 Mayýs Çarþamba günü deplasmanda Anagold 24 Erzincanspor
ile karþýlaþacak.
Hekimoðlu Trabzon FK, TFF 1. Lig yolunda ilk
maçta avantajlý skor elde etmek istiyor. Trabzon temsilcisinin en büyük kozlarýndan biri
ise takýmýn golcü oyuncusu Batuhan Karadeniz. Ligde 24
gole imza atan oyuncu bu
sezon rakip fileleri Ziraat
Türkiye Kupasý maçlarýyla birlikte 27 kez havalandýrdý.
FUTBOL
KARÝYERÝNÝN
EN ÝYÝ DÖNEMÝNÝ
YAÞIYOR
Türkiye'de Süper Lig,
1. Lig gibi birçok klasmanda forma giyen, bir
dönem de Ýsviçre'nin yolunu
tutan ancak burada da baþarýlý olamayan Batuhan Karadeniz, Hekimoðlu Trabzon FK'de futbol kariyerinin en iyi dönemini yaþýyor.
Trabzonspor, Beþiktaþ, Sivasspor, Eskiþehirspor,
Elazýðspor, Þanlýurfaspor, Bandýrmaspor, Sakaryaspor, Tuzlaspor, Adana Demirspor, Ýsviçre'nin Gallen
takýmýnda top koþturan Batuhan'ýn 12. takýmý da Hekimoðlu Trabzon FK oldu.
EN ÇOK GOLÜ HEKÝMOÐLU'NDA ATTI
29 yaþýndaki futbolcu Batuhan Karadeniz, en fazla Eskiþehirspor formasýný giyerken, en çok golü ise
Hekimoðlu Trabzon FK'de attý. Resmi maçlara bakýlarak yapýlan araþtýrmada golcü oyuncu Eskiþehirspor'da 78 maçta top koþtururken, 25 gol ve sekiz
asistle oynadý. Sivasspor'da ise 44 maçta 11 gol ve altý asist yapan Batuhan, Beþiktaþ'ta da 37 karþýlaþmada üç gol ve dört asistle oynadý. Þanlýurfaspor'da 29
müsabakaya çýkýp takýmýna 11 gol, iki asistlik performans sergileyen Batuhan Karadeniz, Bandýrmaspor'da 28 mücadelede 21 gol atýp, bir de asist yaptý.
Golcü oyuncu Sakaryaspor'da forma giydiði 22
maçta 12 gol atarken, Elazýðspor'da ise 12 karþýlaþmayý dört golle tamamladý. Tecrübeli oyuncu, Tuzlaspor'da 11 müsabakada 8 gol, Adana Demirspor'da ise
8 maçta bir gol ve bir asistle oynadý. Trabzonspor ve
Gallen takýmlarýnda gol atma baþarýsý gösteremeyen
Batuhan, Hekimoðlu Trabzon FK'da 34 maçta 27 gol,
sekiz asistlik performans sergiledi.
DÝKKATLERÝ ÜZERÝNE ÇEKTÝ
Çalkantýlý futbol yaþantýsýnýn ardýndan performansýný üst seviyeye çýkardýðý Hekimoðlu Trabzon FK ile
ligde oynadýðý 33 karþýlaþmada 24 gol kaydeden Batuhan, gol krallýðý sýralamasýnda ise Çorum FK'lý Sinan Kurumuþ'un ardýndan ikinci sýrada yer aldý. Karadeniz ekibinde kariyer rekorunu kýran 29 yaþýndaki
forvet, Hekimoðlu'nda gösterdiði performansla Süper
Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinin de dikkatini çekmiþ durumda. Baþarýlý oyuncu, play-off'larda göstereceði
performans ise merak konusu.
(ÝHA)
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SiNAN'DAN VEDA
KOKAN PAYLAÞIM
Sezonun bitmesi ile memleketine Bursa'ya dönen Sinan geride kalan sezonu deðerlendiren
bir paylaþým yaptý. Sian sosyal
medya hesabýndan yaptýðý paylaþýmda þunlarý söyledi:
Ýyisiyle kötüsüyle bir sezonun
daha sonuna geldik. Çok üzüldüðüm zamanlarým da oldu çok
sevindiðim zamanlarým da …
Çok güzel dostluklar biriktirdim.
Dile kolay 28 tane gol attým! Daha fazlasýný yapabilir miydim?
Evet, emin olun yapardým. Her
þey nasip tabii ki de. Kader gayrete aþýktýr derler ne güzel de
demiþler. Çok çabaladým bu duruma gelmek için. Bu sezon beyaz grubun gol kralý unvanýn aldýðým için çok mutluyum ama
bunu en az play-off ile pekiþtirememenin üzüntüsü içimde saklýdýr. Son üç senemde bir þampiyonluk yaþamýþ, kalan iki senede play-off yarý final ve final kaybetmiþ biri olarak bu sene de
orada olmak çok isterdim.
"UNUTAMAM …"
Üzdüðümüz Çorumspor sevdalarýna af ola. Her sene bir þeyler öðrenip bir þeyler daha katýp
kendime, yoluma öyle devam etmek istiyorum. Arkama dönüp
baktýðýmda güzel izler býraktýðým, çok þeyler biriktirdiðim ve
unutamadýðým çok þey hatýrlýyorum. Ankara Demir'e, Uþak'a,
Erzincan deplasmanýnda attýðým
golü, bir sezonda yaptýðým üç
hat-trick'i, Amed'de attýðým golden sonraki sevincimi unuta-

mam. Tabii Zonguldak'ta kaçýrdýðým penaltýyý da unutamam.
Geçen sene sonradan oyuna
girip bulduðum az dakikaya 11
gol sýðdýrmýþtým. Acaba diyen
herkese bu sene gerçek Sinan
Kurumuþ'u göstermenin hazzýný
yaþamak istiyorum. 92-93 yýlýndan beri kýrýlamayan bu rekoru
kýrmaya çok yaklaþmýþken maalesef bunu gerçekleþtiremedim.
O rekoru ayný gol sayýsýyla paylaþmak da benim için bir gururdur.
"TEÞEKKÜR EDERÝM"
Ben buraya Sinan Kurumuþ

olarak geldim, kral Sinan Kurumuþ olarak bugün evime huzurla dönüyorum. Vicdaným rahat
yüzüm ak. Daha uzun yazabilirim ama inanýn bir sezonda futbolcu ne kadar yorulursa ondan
daha fazla yorgunum. Baþkanýmýz Fatih Özcan'a, 2'nci baþkanýmýz Oðuzhan Yalçýn'a sezon
baþýnda çalýþtýðým Bahri Hoca
ve ekibine, benim bu gol sayýsýna ulaþmama yardýmcý olan bütün takým arkadaþlarýma, personelimize, büyük Çorumspor'a
gönül vermiþ herkese ve son
olarak da bana çok þey katan

bende olup da farkýna varamadýðým özelliklerimi ortaya çýkaran, performansýmda artýþa sebep olan, attýðým her golde ona
koþtuðum hocam Ýsmet Taþdemir ve ekibine teþekkür ediyor,
saygýlarýmý sunuyorum.
Artýk arkama yaslanýp huzur
içinde dinlenmek istiyorum. Hoþça kalýn. (Abdulkadir Söylemez)

Çorum FKSarýyer
maçýnýn
özeti için
kodu okutun

Ýsmail Baydur istifasýný sundu
Sportif Direktör Ýsmail Atalay
Baydur sezonu deðerlendirdi.
Üst lig hedefi ile baþlanan sezonda play-off'a bile kalamayarak baþarýsýz olduklarýný ve
kendisinin de baþarýsýzlýðýn bir
parçasý olduðu için istifasýný yönetime sunduðunu açýkladý.
Sportif Direktör Baydur yaptýðý yazýlý açýklamada Sarýyer
maçý ve sezon içindeki bazý geliþmelere de deðinerek verdikleri destekten dolayý Ýsmet Taþdemir ve Fatih Özcan'a teþekkür etti.
Baydur'un açýklamasý þu þekilde:
2020-2021 sezonunu Sarýyer maçý ile bitirmiþ bulunmaktayýz. Gönül isterdi ki Sarýyer
maçýna bir final havasýnda çýkalým ancak olmadý. Bu maçta

bizim olmasa da rakibimiz için
final niteliðindeydi. Bizim maçýmýzdan çýkacak sonuç üç takýmý doðrudan ilgilendirmekteydi.
Bizim herhangi bir hedefimiz
kalmamýþ olsa bile bu maçlarýn
diðer takýmlar açýsýndan öneminin farkýndaydýk ve hiçbir takýmýn kaderi ile oynamamak adýna Çorum FK'ye yakýþan ayný
ciddiyet ve istekle sahaya çýktýk. Galibiyete ihtiyacý olan Sarýyer takimi birçok gol pozisyona
girmesine raðmen bunlarý deðerlendiremedi. Biz de Sinan,
Cengiz ve Oktay ile girdiðimiz
pozisyonlarý deðerlendiremedik
ve maçý golsüz tamamladýk.
Þampiyonluk parolasý ile
baþladýðýmýz ligi gönül isterdi ki
en azýndan play-off potasýnda
bitirelim ve taraftarýmýza bu he-

yecaný sonuna kadar yaþatmaya devam edelim ancak gerek
Covid-19 süreci gibi talihsiz bir
süreç yaþamamýz gerek hesapta olmayan sakatlýklar gerekse
kritik maçlarda bize lazým olan
gerekli oyunu sahaya yansýtamadýðýmýz için her ne kadar puan farkýný üç puana kadar indirsek de sonunu getiremedik.
Þampiyonluk parolasý ile lige baþlayan bir ekibin play-off
bile oynayamamýþ olmasý bir
baþarýsýzlýktýr ve bu baþarýsýzlýðýn bir parçasý da ben olduðum
için ben de yönetimimize istifamý ilettim ve yönetim kurulundan çýkacak kararý beklemekteyim. Seneye yönetimimiz tarafýndan herhangi bir görev verilir
mi verilmez mi bilemiyorum ancak 7'nci hafta Ýsmet Hoca ile

Ýsmail Atalay Baydur

birlikte baþladýðým sportif direktörlük görevine geldiðimden beri elimden gelen gayreti göstermeye çalýþtým. Bu süreçte bana
saygýda kusur etmeyen Ýsmet
Hoca ile ekibine ve desteðini
hiç bir zaman esirgemeyen
baþkanýmýz Fatih Özcan'a teþekkür ederim.
(Abdulkadir Söylemez)

Avrupa arenasýnda ter dökecekler
Belediye Ýskilip Spor Güreþ Eðitim Merkezi Pehlivanlarý, Bulgaristan Sofia Kentinde düzenlenecek olan Avrupa Þampiyonasý
için Milli Takým Kampýna davet edildi.
Belediye Ýskilip Spor Güreþ Eðitim Merkezi Milli Güreþçiler, 27-30 Mayýs Bulgaris-

tan Sofia kentinde düzenlenecek olan U-15
Serbest Güreþ Yýldýzlar Avrupa Þampiyonasý için 9-26 Mayýs Ankara'da yapýlacak olan
Milli takým Avrupa Þampiyonasý hazýrlýk
kampýna katýlacaklar. Avrupa Þampiyonasýnda; 57 Kilo kategorisinde Sporcumuz

Mürsel Aslan, 62 Kilo kategorisinde Sporcumuz Ferhat Yiðit ilçemizi temsil edecektir.
"AVRUPA ÞAMPÝYONLUÐU ÝÇÝN
ÇALIÞMALARA BAÞLADIK"
Belediye Ýskilip Spor Güreþ Eðitim Merkezi ve Milli Takým Güreþ Antrenörü Âdem
Uysal yaptýðý açýklamada, " Ýlçemiz için ter
döken pehlivanlarýmýz artýk ülkemiz için ter
dökecek. Bunun bilincinde hareket ederek
Avrupa Þampiyonluðu için çalýþmalara baþladýk. Ülkemizi ve bayraðýmýzý en güzel temsil edecek olan sporcularýmýzý tebrik eder,
baþarýlarýn devamýný dilerim" dedi.
ÂDEM UYSAL'A MÝLLÝ GÖREV
Gösterdiði baþarýdan ve çýkardýðý Türkiye Þampiyonluklarýndan sonra, adýný ülke
genelinde duyuran, Belediye Ýskilip Spor
Güreþ Eðitim Merkezi Antrenörümüz Âdem
Uysal artýk Milli Takým Antrenörü olarak; Avrupa, Dünya ve Balkan Þampiyonalarýnda
ülkemizi ve ilçemizi temsil edecek.
"ZAFER SÝZÝNLE OLSUN YÝÐÝTLERÝM"
Baþkan Ali Sülük "Avrupa arenasýnda ilçemizi ve ülkemizi temsil edecek olan yiðitlerimi kutlar, baþarýlarýnýn daim olmasýný yüce Allah'tan dilerim. Zafer sizinle olsun yiðitlerim" dedi.
(Fatih Yýldýrým)

