Ölümden dönülen
anlar kamerada

MiMAR SiNAN'DA

OTOBÜS ÇiLESi

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarý tarafýndan þehir
içinde yaþanan kaza anlarý saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansýyan görüntülerde kýrmýzý ýþýk ihlalinin neden olduðu
kaza ve yaya geçidinde meydana gelen kaza yaþam ile ölüm
arasýndaki ince çizgiyi bir kere daha gözler önüne serdi. 3’TE

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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DSi ÇORUM'A 292
MiLYON HARCADI!
Devlet Su Ýþleri (DSÝ)
54. Þube Müdürlüðü'nün 2021
yýlýndaki faaliyetlerine iliþkin
Çorum
Va l i l i ð i n d e n
yapýlan açýklamaya göre proje
ve inþaat aþamasýnda olan 72 adet projenin
6'sý tamamlandý. 24 adet iþ
halen devam ederken, 34
iþ ihale edilecek durumda,
8 adet iþin de ihale süreci
devam ediyor.Bu yatýrýmlarla birlikte DSÝ'ye ait sulama alaný 218 bin dekar
alana ulaþtý.
5’TE

AK Parti Çorum Milletvekili ve
MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn
ile makamýnda görüþtü. Ankara Kültür
Varlýklarý Koruma Bölge Kurulu'nun
ziyaretiyle ilgili deðerlendirmelerin
yapýldýðý görüþmede Tarihi Kültür Yolu
Projesi ile Tarihi Meydan Projesi'nin
detaylarý görüþüldü. 8’DE

'Tritikale satýmýnda
KDV düþürülsün' talebi
Ticaret Borsasý
Baþkaný Naki
Özkubat, Tritikale ürününün týpký buðday, arpa
gibi yem ve un
üretim sektöründe hammadde
olarak kullanýlmasýndan dolaNaki Özkubat
yý, bu ürünün
satýmýnda uygulanan %8 KDV oranýnýn %1'e düþürülmesi konusundaki taleplerine yeniden dile getirdi.
8’DE

Yeni bina için kar-kýþ
demeden çalýþýyorlar
Akþemseddin Caddesi üzerinde yapýmý devam eden yeni belediye binasýnda çalýþmalar olanca hýzýyla ilerliyor. Ýkmal ihalesi yapýldýktan hemen sonra
çalýþmalarýný hýzlandýran yüklenici firma, eksik kalan iþleri tamamlamaya devam ediyor. Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte yeni belediye hizmet binasýnda incelemelerde bulundu. 5’TE

ÇORUM'DA ÇÝFTÇÝ TEMSÝLCÝLERÝ HÜKÜMETE SESLENDÝ:

'Þehitlerimizin
kahramanlýklarý hiçbir
zaman unutulmayacak'

Üretimin devam etmesi
için tedbir alýnmasý þart!
Çorum Ziraat Odalarý Baþkanlýðý Ýl Koordinasyon Kurulu Toplantýsý gerçekleþtirildi. Çorum
Ziraat Odasý'nda, Ziraat Odalarý Baþkanlýðý Ýl Koordinasyon
Kurulu toplantýsý gerçekleþtirildi. Toplantýda üretime ve ülke
ekonomisine en büyük katkýyý
saðlayan çiftçilere verilen desteklemelerin artýrmasý ve sorunlarýnýn çözüme kavuþmasýný
talebi dile getirildi.
4’TE

AK Parti Çorum Milletvekili Oðuzhan Kaya ve AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf
Ahlatcý, beraberinde Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Yýlmaz Peker, Adife Kanar, Ahmet
Danlý ve Osman Aktý ile birlikte Þehit ve
Gaziler Derneði Baþkaný Adem Mert'e
hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. 4’TE

EVLAT
OLABÝLMEK EVLAT
YETÝÞTÝREBÝLMEK
- YAZISI 2’DE

Serhat Þahin
Mehmet Sayan

Ahmet Buðra
ERDOÐAN
- YAZISI 7’DE

OSB Müdürlüðü'ne
Özgür Yalçýn atandý

Hobi Köyü, ihaleye çýkýyor

HÝKAYE

Belediye Basýn Biriminden yapýlan açýklamada,
Mülkiyeti belediyeye ait olan Silim Kent bölgesi
Kuruçay mevkiinde bulunan Hobi Köyü projesi
kapsamýndaki arsalar 2886 sayýlý kanunun 45.
Maddesine göre açýk teklif artýrma usulü ile
satýlacaðý açýklandý. 2’DE

MÝLLETVEKÝLÝ KAVUNCU, ÝMAM
HATÝPLERLE BULUÞTU 8’DE

400 HÜKÜMLÜ ÜCRETSÝZ
ÇALIÞACAK
4’TE

Özden Özgür Yalçýn

Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Çorum Ýl Koordinatörü Özden Özgür Yalçýn, Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü görevine atandý.
Çorum OSB Müteþebbis Heyeti tarafýndan atamasý yapýlan Yalçýn, görevine baþladý. 2’DE

MÝNÝK ÖÐRENCÝLERDEN
ÇEVRE DUYARLILIÐI 6’DA

80 bin sahte
sigara bandrolü
ele geçirildi
Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðýnca kaçakçýlýkla mücadele faaliyetleri
kapsamýnda Osmancýk
ilçesinde kaçak sigara
ticareti yaptýðý tespit edilen
zanlýya ait eve operasyon
düzenlendi. Yapýlan aramada 80 bin sahte bandrol, 225 kilogram kýyýlmýþ
tütün, 7 bin 400 boþ makaron ele geçirildi. 3’TE

88 BÝN ÖÐRENCÝ KARNE
HEYECANI YAÞAYACAK 6’DA
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EVLAT OLABÝLMEK EVLAT YETÝÞTÝREBÝLMEK

Gelirler giderleri
yine karþýlayamadý
Hazine ve Maliye Bakanlýðý aylýk bütçe gerçekleþme raporunu açýkladý. Buna göre, Merkezi yönetim bütçesi Aralýk 2021'de 145,7 milyar
lira açýk verirken, 2021 yýlýndaki toplam açýk
192,2 milyar lira oldu.
2021 yýlý Aralýk ayýnda merkezi yönetim bütçe giderleri 280,8 milyar TL, bütçe gelirleri
135,1 milyar TL ve bütçe açýðý 145,7 milyar TL
olarak gerçekleþti. Ayrýca, faiz dýþý bütçe giderleri 271,9 milyar TL ve faiz dýþý açýk ise 136,8
milyar TL oldu.
AÇIK 2020 ARALIK'A GÖRE
BÜYÜK ORANDA ARTTI
Merkezi yönetim bütçesi 2020 yýlý Aralýk
ayýnda 43 milyar 239 milyon TL açýk vermiþ iken
2021 yýlý Aralýk ayýnda 145 milyar 743 milyon TL
açýk verdi. 2020 yýlý Aralýk ayýnda 38 milyar 350
milyon TL faiz dýþý açýk verilmiþ iken 2021 yýlý
Aralýk ayýnda 136 milyar 783 milyon TL faiz dýþý
açýk verildi.
BÜTÇE GÝDERLERÝ
Merkezi yönetim bütçe giderleri Aralýk ayý itibarýyla 280 milyar 814 milyon TL olarak gerçekleþti. Faiz harcamalarý 8 milyar 960 milyon TL,
faiz hariç harcamalar ise 271 milyar 854 milyon
TL oldu.
2021 yýlýnda merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 346 milyar 139 milyon
TL ödenekten Aralýk ayýnda 280 milyar 814 milyon TL gider gerçekleþti. Geçen yýlýn ayný ayýnda ise 139 milyar 750 milyon TL harcama yapýldý. Aralýk ayý bütçe giderleri geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 100,9 oranýnda arttý. Giderlerin
bütçe ödeneklerine göre gerçekleþme oraný ise
2020 yýlýnda yüzde 12,8 iken 2021 yýlýnda yüzde 20,9 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen
yýlýn ayný ayýna göre yüzde 101,6 oranýnda artarak 271 milyar 854 milyon TL olarak gerçekleþti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine
göre gerçekleþme oraný ise 2020 yýlýnda yüzde
14,1 iken 2021 yýlýnda yüzde 23,3 oldu.
BÜTÇE GELÝRLERÝ
Merkezi yönetim bütçe gelirleri Aralýk ayý itibarýyla 135 milyar 71 milyon TL olarak gerçekleþti. Vergi gelirleri 111 milyar 400 milyon TL,
genel bütçe vergi dýþý gelirleri ise 18 milyar 677
milyon TL oldu.
2020 yýlý Aralýk ayýnda bütçe gelirleri 96 milyar 511 milyon TL iken 2021 yýlýnýn ayný ayýnda
yüzde 40 oranýnda artarak 135 milyar 71 milyon
TL olarak gerçekleþti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Aralýk ayý gerçekleþme oraný
2020 yýlýnda yüzde 10,1 iken 2021 yýlýnda yüzde 12,3 oldu. 2021 yýlý Aralýk ayý vergi gelirleri
tahsilatý geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 41,6
oranýnda artarak 111 milyar 400 milyon TL oldu.
Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleþme oraný ise 2020 yýlýnda yüzde 10 iken
2021 yýlýnda yüzde 12,1 oldu.

Herkese Merhaba; bu hafta hepimizi çok
ama çok yakýndan ilgilendiren bir konudan
bahsetmek istiyorum. Ama özel bir ricam olacak; yazýyý okumaya baþlamadan önce tamamýyla tarafsýz olmanýzý ve hem kendinizi hem
de evlatlarýnýzý bir kenara býrakarak düþünmenizi rica ediyorum. Bu konuda yazmama sebep
olan her þeyi de tüm çýplaklýðýyla bir þekilde
anlatmaya gayret edeceðim.
Yakýn zamanda bir sosyal medya gönderisi
izledim ve þüpheye düþtüm. Eminim bir çoðunuz bahsettiðim videoyu izlemiþtir ya da bu yazýdan sonra merak edip izleyecektir. Henüz izlemeyenler için '' tarafsýz bir biçimde '' biraz gözünüzde canlandýrmak istiyorum. Bir anaokulunda çocuðuna sürpriz yapmak isteyen bir annemizle baþlýyor video. Belli ki öðretmenleri sýnýfta tüm öðrencilerin ayný anda gözlerini kapatmalarýný ve '' açýn'' diyene kadar açmamalarýný istiyor çünkü videonun baþýnda bütün çocuklarýn baþlarý masaya eðilmiþ ya da gözleri
kapalý. Daha sonra annemiz sýnýfa elinde doðum günü pastasýyla giriyor. Doðum günü çocuðumuz yüksek ihtimal her þeyden habersiz
gözlerini açtýðýnda karþýsýnda üzerinde mumlar
ve konfetiler olan bir pastayla karþýlaþýyor. Çocuðun þaþkýnlýðý gözlerinden okunuyor; önce
annesine sonra pastaya sonra tekrar annesine
bakýyor. Her ne kadar objektif tarif etmeye çalýþsam da o görüntüyü gerçekten görmenizi
çok isterdim þu an. Doðum günü çocuðumuz
birden oturduðu yerden kalkýp annesine sarýlýyor. Yetmiyor ellerini öpüyor kameranýn onu
kayýt ettiðinden habersiz; mutlulukla þaþkýnlýk

SERHAT ÞAHÝN

ayný anda yaþanýrken bir taraftan da çocuðun
gözlerinde minnet ve þükür duygularýný görebiliyorsunuz. O kadar içten ve doðal diyorsunuz;
bir taraftan da benim gibi bir anda þüpheye
düþmeye baþlýyorsunuz.
Aslýnda videoyu bu kadar duygulu hale getiren bir sebep daha var; o da Cem Adrian'ýn Mark Eliyahu ile birlikte seslendirdiði '' Kül'' þarkýsýnýn da fon müziði olarak kullanýlmasý. Þarký
bir yýldan fazladýr platformlarda ama birçok kiþinin bu videodan sonra daha fazla dinleyeceðinden de eminim. Ýçimiz dýþýmýz viral olmuþ
zaten. Görüntü müzikle birleþtiði zaman insanýn kalbine dokunuyor. Bazen öyledir; aslýnda
sýradan gibi görünen bir sahnenin altýna etkili
bir müzik geldiðinde notalar gözlerinizden yaþ
gibi damlamaya baþlar. Ýlk izlediðimde istemsiz
bir þekilde gözümden yaþ geldi. Ýçimde bir þeylerkanadý; yaralarým sýzladý. Yüzüm soldu,
umudumun rengi kayboldu. Kalbimde bir anda
bir orman yandý. Ýçimden '' Ne güzel evlatlar
yetiþtirmiþler'' dedim ve gýpta ile baktým. Keþke
benim de böylesi þükredilecek bir evladým olsa
dedim içimden. Ya da ben en azýndan böyle bir
evlat olabilseydim, küçük þeylerle mutlu olabilseydim. Ailemden her zaman her þeyin en zorunu ya da en imkansýzýný istemeseydim. Sadece mutlu olmayý baþarabilseydim dedim.
Sonra birden bir þeyi fark ettim; o kadar güzeldi ki nasýl tarif edeyim '' gerçek olamayacak
kadar '' güzeldi. Gerçekte öyle bir özlediðimiz
duyguydu ki bu; hayatýmda son zamanlarda
hiçbir o yaþta çocuðun annesine böylesine içten sarýlmasýný ya da ellerini öpmesini görme-

miþtim ki ben samimiyetin en saf hallerinin yaþandýðý yerlere yüzlerce defa girip kimsesiz çocuklarýn sevinçlerine de tanýk olmuþtum. Olmaya da devam ediyorum ve en hassas olduðum
þey de hiçbir çocuðumun utanmasýný ya da
kendini kötü hissetmemesi için elimden geleni
yapmaktýr; ve tüm eðitmenlerimizin öðretmenlerimizin de bu düsturda davrandýklarýný düþünürdüm.
Sonra tekrar izledim; tekrar tekrar izledim.
Müziði kapatarak izleyince tüm bunlarýn bir
kurmaca olduðunu fark ettim. Sýnýftaki öðretmenin veya annesinin direktifleri duyulmasýn
diye müzik eklendiðini fark ettim. Bir daha izledim; çocuðun bakýþlarýndaki tuhaflýðý fark ettim, yönlendirilen ya da manipüle edilen bir
davranýþ sergilediðini anladým. Biz ne ara böyle olduk dedim kendime; evlatlarýmýzýn sevinçlerini bile kurgulayýp bunlarý beðeni malzemesi
haline getirdik? Sýrf birkaç etkileþim daha fazla
almak için bir çocuðun masum sevincini kullanýr duruma geldik?
Bu yazýyý okuyan herkes; ya birinin evladý
ya da bir evlat sahibidir. Hepimiz çok iyi bilmeliyiz ki dünya hayatý ancak bir oyundan, bir eðlenceden, bir süs ve gösteriþten, aramýzda bir
öðünmeden, mal ve evlatta gösteriþ yarýþýndan
ibarettir. Çünkü dünya hayatý, aldatýcý bir menfaatten baþka bir þey deðildir.Evlatlarýnýz sizin
için ancak birer imtihan sebebidir. Bu imtihandan geçecek evlatlar yetiþtirebilmek; bu imtihandan geçecek evlatlar olabilmek dileðiyle.
Haftaya görüþmek üzere; evlatlarýnýzýn cennet
kokusundan hiç kopmamanýz dileðiyle…
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OTOBÜS ÇiLESi
Çorum'un en büyük mahallelerinden birisi
olan Mimar Sinan Mahallesi'nde her sabah otobüs çilesi yaþanýyor.
Çorum Radyo Televizyonu ve Kesin Karar
Gazetesi'nin sosyal medya hesaplarýna ulaþan
bir vatandaþ, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Ýlahiyat Fakültesi önünde bulunan durakta vatandaþlarýn yaþadýðý sorunu paylaþtý.
10 DAKÝKADA GELEN OTOBÜS
40 DAKÝKADA GELÝYOR
Yaþadýklarý sorunun hep var olduðunu belirten vatandaþ, son günlerde sorunun daha da
arttýðýný kaydetti. Mahalle sakinleri, daha önce
10 dakikada gelen otobüsün bugünlerde 40 dakikada geldiðini vurguladý.

"ARAÇLARA YOLCU ALINMIYOR" ÝDDÝASI
Özellik toplu taþýmanýn yoðun kullanýldýðý iþ
giriþ ve çýkýþ saatlerinde (8.00 ve 18.00 gibi) otobüslerde yaþanan yoðunluk nedeniyle araçlara
yolcu alýnmadýðýný, vatandaþlarýn her gün beklemek zorunda kaldýðýný belirten vatandaþlar yetkililere seslendi.
"OTOBÜSTE YER OLMADIÐI
ÝÇÝN BÝNEMEYENLER VAR"
Dün yaþanan bir olayý anlatan vatandaþ,
"Bunlar otobüste yer olmadýðý için binemeyenler. Her sabah ilahiyattan sonraki durak alýnmýyor. Yazýk bu kadar insana. Burada 2-3 durak
var, üçü de alýnmadý" ifadelerini kullandý.
(Çaðrý UZUN)

BÜTÇE AÇIÐI 192,2 MÝLYAR TL
2021 yýlý Ocak-Aralýk döneminde merkezi
yönetim bütçe giderleri 1.599,6 milyar TL, bütçe
gelirleri 1.407,4 milyar TL ve bütçe açýðý 192,2
milyar TL olarak gerçekleþti.
Ayrýca, faiz dýþý bütçe giderleri 1.418,8 milyar TL ve faiz dýþý açýk ise 11,4 milyar TL olarak
gerçekleþmiþtir.
(Haber Merkezi)

OSB Müdürlüðü’ne
Özgür Yalçýn atandý
Orta Karadeniz Kalkýnma
Ajansý Çorum Ýl Koordinatörü
Özden Özgür Yalçýn, Çorum
Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü görevine atandý. Çorum
OSB Müteþebbis Heyeti tarafýndan atamasý yapýlan Yalçýn,
17-01-2022 tarihinde görevine
baþladý.
ÖZDEN ÖZGÜR YALÇIN
KÝMDÝR?
1972 Çorum doðumlu olan
Yalçýn, Osmancýk Ýlçesi Tekmen Köyü nüfusuna kayýtlýdýr.
Ýlköðrenimini Kargý' da, ortaöðrenimini Hasanoðlan Atatürk
Öðretmen Lisesi'nde, lise öðrenimini Anadolu Meteoroloji
Meslek Lisesi'nde tamamladý.
Memuriyet hayatýna Erzurum
Hava Meydan Komutanlýðý Meteoroloji Ýstasyon Müdürlüðü'nde baþladý. Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültürteknik Bölümü'nü bitiren Yalçýn, Çorum Meteoroloji
Ýstasyon Müdürlüðü, Tarým Ýl
Müdürlüðü, T.C. Çorum Valiliði

Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü, Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði Çorum Koordina-

Özden Özgür Yalçýn

törlüðü, Ziraat Mühendisleri
Odasý Çorum Ýl Temsilciliði,
Çorum KOSGEB Müdürlüðü,
Çorum Ýl Özel Ýdaresi ile T.C.
Çorum Valiliði AB ve Dýþ Ýliþkiler Proje Koordinatörlüðü'nde
mühendis ve yönetici olarak
bulundu. 2006 yýlýnda, AB destekli "Samsun, Kastamonu ve
Erzurum Düzey-2 Bölgelerinde
Bölgesel Kalkýnma" programýnda görev aldý. 2007 yýlýnda
Çorum Sanayici ve Ýþadamlarý
Derneði-ÇORUMSÝAD tarafýndan "Yýlýn Personeli" seçilen
Yalçýn, 2009 yýlýnda, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'nda,
Uzman, Program Yönetim Birim Baþkanlýðý ve Çorum Yatýrým Destek Ofisi Ýl Koordinatörlüðü görevlerinde bulundu.
Ulusal ve yabancý fonlarýn Çorum' daki KOBÝ ve sivil toplum
kuruluþlarý ile kamu kurumlarý
tarafýndan faydalanýlmasý için
birçok çalýþmada görev aldý.
Evli ve 2 çocuk babasý olan
Özden Özgür Yalçýn, Ýngilizce
bilmektedir. (Haber Merkezi)
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80 bin sahte
sigara bandrolü
ele geçirildi
Osmancýk'ta jandarma ekiplerince 80 bin
sahte sigara bandrolü, 225 kilogram kýyýlmýþ tütün, 7 bin 400 boþ makaron ele geçirildi.
Valilikten yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Ýl
Jandarma Komutanlýðýnca kaçakçýlýkla mücadele faaliyetleri kapsamýnda Osmancýk ilçesinde kaçak sigara ticareti yaptýðý tespit edilen
zanlýya ait eve operasyon düzenlendi.
Evde yapýlan aramada 80 bin sahte bandrol,
225 kilogram kýyýlmýþ tütün, 7 bin 400 boþ makaron, tütün paketleme ve paketlere bandrol yapýþtýrmak amacýyla kullanýlan saç maþasý ele
geçirildi.
Zanlý hakkýnda adli iþlem baþlatýldýðý bildirildi.
(Haber Merkezi)

Sürücü ve yayanýn ölümden
döndüðü kaza anlarý kamerada
Çorum'da motosiklet sürücüsü ve bir yayanýn ölümden döndüðü kaza anlarý Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarýna yansýdý.
Çorum'da feci kazalar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarý tarafýndan kaydedildi. Kaza anlarýnýn saniye saniye görüntülendiði kazalardan ilki Çorum Bahabey Caddesi'nde meydana geldi.
Kameralara yansýya görüntülerde, yaya

‘Enerji verimliliði milli
ve sosyal sorumluluk
olarak görülmeli’
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. (YEDAÞ) Genel Müdürü Hasan Yasir Bora,
"Ülke ekonomisi ve ülkemizin geleceði
için çok önemli bir yere sahip olan enerji
ihtiyacý, büyük ölçüde ithalatla karþýlanýyor. Bu sebeple enerji verimliliðinin milli
ve sosyal sorumluluk olarak görülmesi
gerekiyor" dedi.
Enerji Verimliliði Haftasý kapsamýnda,
'Enerji Verimliliði ve Enerji Kullanýmýnýn
Çevresel Etkileri' baþlýklý seminer düzenlendi. Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve
Sinop illerinde 3 milyondan fazla kullanýcýsýna sürdürülebilir enerji iletimi için yatýrým ve tesis çalýþmalarýna devam eden
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ.(YEDAÞ), hayata geçirdiði sosyal sorumluluk
projeleri ile de farkýndalýk oluþturmaya
devam ediyor.
'Enerji Verimliliði Haftasý' nedeniyle
hizmet verdiði 5 ilde bilgilendirme seminerleri gerçekleþtiren YEDAÞ, Samsun
Büyük Anadolu Hastanesi yönetici ve
personellerine enerjiyi verimli kullanmanýn pratik yollarýný anlattý.
"ENERJÝYÝ ÝSRAF
ETMEMELÝYÝZ"
Enerji verimliliði ve düzenlenen seminer hakkýnda açýklamada bulunan YEDAÞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora,
"Enerji varlýklarýnýn hýzlý bir þekilde tükendiði günümüzde enerji tasarrufunu
hem bireylerin hem de kurumlarýn maddi
ve manevi sorumluluðu olarak deðerlendiriyoruz. Bu nedenle en büyük enerji ihtiyaçlarý arasýnda bulunan elektrik enerjisini insanlarýn kullanýmýna sunan bir kurum olarak, biz de bu sosyal sorumluluðu, farkýndalýk oluþturacak þekilde gelecek nesillere aktarmak için harekete geçmeyi ihtiyaç olarak gördük. Ülkemizde
yerli ve milli enerji politikalarýna, enerji
verimliliðine bu denli önem verilirken, biz
elektrik daðýtým þirketi olarak üzerimize
düþeni yapmak için kendimizi sorumlu
görüyoruz. Türkiye'de enerji için ayrýlan
kaynaðýn ülke ekonomisinde geniþ anlamda yer ediniyor. Ülke ekonomisi ve ülkemizin geleceði için çok önemli bir yere
sahip olan enerji ihtiyacý, büyük ölçüde
ithalatla karþýlanýyor. Bu sebeple enerji
verimliliðinin milli ve sosyal sorumluluk
olarak görülmesi gerekiyor. Enerji verimliliðine yönelik tüm çabalarýn hem aile
ekonomisine hem de ülke ekonomimize
katký saðlayacaðý bilincini ulaþabildiðimiz herkese aþýlamak istiyoruz" þeklinde
konuþtu.
Düzenlenen seminere, Anadolu Hastanesi yöneticileri, çalýþanlarý ve YEDAÞ
yöneticileri katýldý. Samsun Büyük Anadolu Hastanesi toplantý salonunda gerçekleþtirilen seminerde, YEDAÞ adýna
Teknik Kalite ve Enerji Depolama Sistemleri Þefi Alper Çetin de söz aldý.
(Haber Merkezi)

geçidinde karþýdan karþýya geçmeye çalýþan
bir vatandaþa hýzla gelen otomobil çarpýyor.
Çarpmanýn etkisiyle yere düþen yaralý kadýna
çevredeki vatandaþlar müdahale ediyor.
KIRMIZI IÞIK ÝHLALÝ
CANINA MAL OLUYORDU
Kameraya yansýyan farklý kaza ise Tuzcular Kavþaðý'nda meydana geldi.

Görüntülerde, kýrmýzý ýþýk ihlali yapan motosiklet sürücüsü Akþemseddin Caddesi'ne
geçmeye çalýþýyor. Kýrmýzý Yolun karþýsýna
geçmek isteye motosiklete seyir halindeki otomobil çarpýyor. Çarpmanýn etkisiyle motosiklet
sürücüsü savrurularak düþüyor.
Bir farklý görüntü de freni boþalan kamyon
kontrolden çýkarak, Yunus Emre Parký'nýn istinat duvarýna çarparak yýkýyor.
(ÝHA)

Doðan, Fýrýncýlar
Odasý'na aday

Murat Doðan

Çorum'un tanýnmýþ esnaflarýndan Murat Doðan, Çorum Fýrýncýlar, Simitçiler ve Leblebiciler Odasý
Baþkanlýðýna aday oldu.
Doðan, adaylýðýna iliþkin yaptýðý
açýklamada, ekibiyle birlikte daha
iyi bir hizmet amacýyla bu yola çýktýklarýný söyledi. Yaklaþýk 21 yýldýr
fýrýncýlýk sektöründe hizmet verdiðini ifade eden Doðan, "Bu çatý altýnda odamýza baðlý olan simitçi, kuruyemiþçi, pastacý, pideci ve yufkacý
esnaf kardeþlerimizin sorunlarýna
çözüm bulmak, üzüntülerine, baþarýlarýna ve sevinçlerine ortak olmak

için elimizden gelen bütün gayreti
göstereceðiz. Güzel þehrimiz Çorum'umuzun meþhur leblebisinin
daha ileri yerlere gelmesi, vatandaþlarýmýzýn olmazsa olmazý ekmek, simit, pide, poðaça, pasta ve
tatlý imalatýndan satýþýna kadar en
saðlýklý þekilde üretilmesi ve ticari
anlamda da daha yukarý seviyelere
taþýnmasý için önemli çalýþmalarýmýz olacak. Þahsýma ve ekibime
gösterilen ilgi, alaka ve desteklere
teþekkür ediyor, genel kurulumuzun þimdiden hayýrlara vesile olmasýný diliyorum" dedi. (Haber Merkezi)

Kur dönüþümünde
bankalara komisyon
ertelemesi
Merkez Bankasý dövizden TL'ye dönüþüm saðlayamayan bankalardaki euro ve
dolar hesaplarý için daha önce uygulayacaðýný açýkladýðý yüzde 1.5 komisyon uygulamasýný 3 ay erteledi.
Merkez Bankasý'nýn cuma günü bankalara gönderdiði yazý ile komisyon uygulamasý için 21 Ocak olan tarih 15 Nisan'a ertelendi.
YÜZDE 20 DÖNÜÞÜM ÝÇÝN TARÝH
8 TEMMUZ'A ÖTELENDÝ
TCMB yüzde 20 oranýnda dönüþüm
için daha önce 18 Mart olarak belirlediði
tarihi de 8 Temmuz'a öteledi. Banka, 2020
sonunda döviz komisyon oranlarýný sýfýrlamýþtý. Banka 2021 sonunda ise dövizden
TL'ye dönüþün belli bir oranýn altýnda kalanlar için ilgili oranýn belirgin artýrýlacaðýný
açýklamýþtý.
(Haber Merkezi)

ÇORUMGAZ'DAN
FATURA AÇIKLAMASI:

'EPDK tarafýndan belirlenen
kararlara uygun olarak yürütmektedir'
Çorumgaz, doðalgaz fiyatlarý ile ilgili olarak
bir açýklama yaparak kamuoyunu aydýnlattý.
Bir süre önce doðalgaza gelen zammýn faturalara nasýl yansýyacaðý merak ediliyordu. Ev ve
iþyerlerine gelen faturalardaki artýþýn ardýndan
vatandaþlar arasýnda doðalgaz zammýnýn Aralýk
ayý tüketimine de yansýtýldýðý yönünde düþünceler ortaya atýlýyordu.
Çorum'un doðalgaz daðýtýmýný saðlayan Çorumgaz, bu konuya bir yazýlý açýklama ile netlik
kazandýrdý. Çorumgaz'dan yapýlan açýklamada,
faturalarýn her ayýn ilk 10 günü okunduðu, tüketimin bir kýsmý faturanýn okunduðu aya sarktýðýndan bu sarkan günler için fatura okunan ayýn fiyat tarifesinin baz alýndýðý bildirildi.
Çorumgaz'ýn açýklamasý þöyle:
"Bilindiði üzere þirketimiz; 4646 Sayýlý Doðal
Gaz Piyasasý Kanununa göre kurulmuþ bir özel
hukuk tüzel þirketidir. 4646 Sayýlý Doðal Gaz Piyasasý Kanununun (4.) Maddesi (g) bendinde
"Daðýtým lisansý alan tüzel kiþiler, bu kanunda
daðýtým lisansý ile ilgili hükümlere ve kurumca
belirlenecek usul ve esaslara uymakla yükümlüdür" denilmektedir. Þirketimiz de tüm faaliyetlerini, 4646 Sayýlý Doðal Gaz Piyasasý Kanunu,
EPDK tarafýndan belirlenen Yönetmelik ve Kurul
kararlarýna uygun olarak yürütmektedir.
Daðýtým bölgemizde doðalgaz kullanmakta
olan müþterilerimizin tüketimlerinin tespit edil-

mesi, tahakkuk ve faturalandýrma iþlemleri Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK), Daðýtým
ve Müþteri Hizmetleri Yönetmeliði ve Doðal Gazýn Faturalandýrmaya Esas Satýþ Miktarýnýn Tespiti ve Faturalandýrýlmasýna Ýliþkin Esaslar Hakkýnda Teblið hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Kullanýlan doðalgazýn tahakkuk ve faturalandýrýlmasý ile ilgili Doðalgaz Piyasasý Daðýtým ve
Müþteri Hizmetleri Yönetmeliði'nin "Tüketimlerin
tespit edilmesi, tahakkuk ve faturalandýrma"
baþlýklý 48.Maddesi þu þekildedir:
"Tüketim faturalarýnda okuma periyotlarýna
göre hesaplanacak gün bazýnda aðýrlýklý ortalama perakende satýþ fiyatý kullanýlarak tahakkuk
yapýlýr."
Faturalama iþlemlerinde toplam gün üzerin-

den aðýrlýklý ortalama perakende satýþ fiyatlarý
ve tesisatta kullanýlan basýnca göre düzeltme
katsayýlarý uygulanmaktadýr. Faturalar her ayýn
ilk 10 günü okunmakta, tüketimin bir kýsmý faturanýn okunduðu aya sarktýðýndan bu sarkan
günler için fatura okunan ayýn fiyat tarifesi baz
alýnmaktadýr.
Örnek olarak; 2022 yýlý Ocak ayýnda abonelerimize ulaþan faturanýn hesaplanmasýnda,
2021 yýlý Aralýk ayý tüketimine denk gelen günler
için Aralýk ayý fiyat tarifesi uygulanýrken 2022 yýlý Ocak ayý tüketimine denk gelen günler için ise
Ocak ayý tarifesi uygulanmaktadýr.
Sonuç olarak tüm iþlemler ilgili yönetmelik ve
usul esaslara göre yapýlmaktadýr. Þirketimizin
web
sitesinde
https://online.corumgaz.com.tr/dxTarifeler.aspx linkinde yer alan fiyat tarifelerinden fiyat kontrolü yapmak da mümkündür. Vatandaþlarýmýz müþteri hizmetleri ofislerimizden, web sitemizde yer alan online iþlemlerden, 444 0 187 çaðrý merkezimizden ya da
0552 187 0 187 no'lu Whatsapp hattýmýzdan doðal gaz iþlemleri ile ilgili her türlü bilgiye kolaylýkla ulaþabilmektedirler.
Bizler bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da tüm abonelerimize doðalgaz konforunu yaþatmak ve temiz bir hava sunabilmek için var gücümüzle çalýþmaya devam edeceðiz."
(Haber Merkezi)
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ÇORUM'DA ÇÝFTÇÝ TEMSÝLCÝLERÝ HÜKÜMETE SESLENDÝ:

Üretimin devam etmesi
için tedbir alýnmasý þart!
Çorum Ziraat Odasý Baþkaný
Mehmet Sayan, "Üretimin devam
etmesi için tedbir alýnmasý þart"
dedi.
Çorum Ziraat Odalarý Baþkanlýðý
Ýl Koordinasyon Kurulu Toplantýsý
gerçekleþtirildi. Çorum Ziraat Odasý'nda düzenlenen toplantý sonrasýnda bir açýklama yapan Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan,
bölgede 2021 yýlýnda kuraklýk yaþandýðýný hatýrlatarak, 2022 yýlý
ekim sezonu sonuna kadar kuraklýðýn devam etmesinin beklendiðini,
bu nedenle ürünlerde bu senede rekolte düþüklüðünün yaþanacaðýnýn
tahmin edildiðini söyledi.
"250-300 BÝN TON SOÐAN
HALEN SATILAMAMIÞ"
Koordinasyon kurulu olarak çiftçilerin üretime devam edebilmesi ihtimalini belirlemek amacý ile 1 dekar
arazi ekimi için ortalama maliyet çýkartýldýðýný açýklayan Sayan, "Bir
dekar arpa-buðday ekimden hasada maliyeti toplam da bin 12 lira olarak hesaplandý. Bu girdi maliyetleri
ayçiçeði, patates, soðan, pancar vb.
üretiminde kat kat artmaktadýr. Girdi
maliyetlerinin yüksekliði karþýsýnda
çiftçilerimizin üretim yapmasý mümkün gözükmemektedir. Bölgemizde,
soðan ürününün gerek maliyetlerin
yüksekliði gerekse ürün deðerinin
düþük olduðu için yaklaþýk 250-300
bin ton soðan halen satýlamamýþ,
çiftçilerimizin ambarlarýnda durmaktadýr. Ýlimizde, yeterli soðuk hava

Ortaköy’e 60
milyonluk yatýrým

Mehmet Sayan

depolarýnýn da mevcut olmadýðý göz
önüne alýndýðýnda soðan çürümeye
ve çillenmeye terk edilmiþtir" dedi.
ÇÝFTÇÝLERÝN GENEL
SORUNLARINI SIRALADI
Sayan, açýklamalarýna þöyle devam etti:
"Fatura desteklemelerinin ve diðer desteklemelerin düþük olmasý,
haþhaþ fiyatlarýnýn senelerdir ayný
olmasý, tarýmsal sulamada elektrik
fiyatlarýnýn yüksek olmasý, pazarlama sorunu, devlet kurumlarý tarafýn-

dan ürün fiyatlarýnýn geç açýklanmasýndan dolayý çiftçinin ürününü deðerinin altýnda satmasý, çiftçi eðitimli ara elamanýn bulunamamasý, kuraklýk vb. sebeplerle ürün düþüklüðü sebebiyle çiftçilerimizin banka ve
kooperatiflere olan borçlarýný ödeyememeleri, yer altý suyunun kullaným ücretlerinin pahalý olmasý, çeltik
ürününün piyasa deðerinin altýnda
olduðundan alýcý bulmakta zorlanmasý, tarým arazilerinin parçalý ve
daðýnýk yapýda olmasý çiftçilerimizin
genel sorunlarýdýr."

TALEPLER ÝLETÝLDÝ
Çiftçilerin üretime devam etmesi
için bahsi geçen konularda devletin
gerekli tedbirleri almasýný gerektiðini
hatýrlatan Sayan, üretime ve ülke ekonomisine en büyük katkýyý saðlayan
çiftçilere verilen desteklemelerin artýrmasýný ve sorunlarýnýn çözüme kavuþmasýný talep ettiklerini söyledi. Ýlçe
Ziraat Odasý Baþkanlarýnýn katýldýðý
toplantýda, çiftçi sorunlarýnýn, Türkiye
Ziraat Odalarý Birliðine ve nezdinde
gerekli Kurum ve Kuruluþlara bildirilmesine oy birliði ile karar verildi. (ÝHA)

Çekerek Sulama Havzasý Projesi kapsamýnda Dünya Bankasý ile Hazine ve Maliye Bakanlýðý arasýnda imzalanan
anlaþma ile Ortaköy ve Alaca Ýlçelerine 60 milyon liralýk yatýrým saðlanacak.
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, yaptýðý
açýklamada, ilçelerinin bir turizm
yöresi olmasý ile
birlikte ilçe halkýTaner Ýsbir
nýn geçimini Tarým
ve Hayvancýlýk ile
saðladýðýný hatýrlattý. Dünyada yaþanan iklim deðiþiklikleri nedeniyle özellikle son yýllarda sulu tarým hususunda sýkýntýlar yaþadýklarýnýn altýný çizen Baþkan Ýsbir, "Ak Parti Çorum Milletveklimiz Oðuzhan Kaya'dan
almýþ olduðumuz müjdeli bir haber ile inþallah önümüzdeki süreç içerisinde topraklarýmýza can vermiþ olacaðýz. Ýlçemize kazandýrýlan bu projeden dolayý Baþta Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan olmak üzere Ak Parti Çorum Milletvekilimiz Oðuzhan Kaya ve Ak Parti Ýl Baþkanýmýz Yusuf Ahlatcý'ya ilçe halkým adýna teþekkür ediyorum" dedi. (Haber Merkezi)

Ahlatcý, iþçilerle görüþtü
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný
Yusuf Ahlatcý, Organize Sanayi
Bölgesinde faaliyet gösteren
ECE Seramik'in sahibi Erdem
Çenesiz'i ziyaret etti.
Tesisi gezerek bilgiler alan Ýl
Baþkaný Yusuf Ahlatcý, "Vitrifiye
seramik ürünlerinden banyo dolaplarýna, armatürden metal aksesuara kadar geniþ ürün çeþidiyle hizmet vererek hem Türkiye'de hemde dünyanýn birçok ülkesinde marka haline gelerek, tü-

keticiyle buluþturan tesisimizi gönülden kutluyorum" dedi.
Fabrika çalýþanlarý ile de sohbet eden Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, "Çorum'umuz ve ülkemiz için
saðladýðýnýz üretim ve istihdam
için teþekkür ediyor, bereketli kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandý. Erdem Çenesiz ise tesisle
ilgili bilgiler verirken, Ýl Baþkaný
Yusuf Ahlatcý'nýn ziyaretinden
duyduðu memnuniyeti belirterek
teþekkür etti.
(Haber Merkezi)

Ahlatcý'dan 35 ülkeye ihracat
yapan firmaya ziyaret
AK Parti heyeti, Organize Sanayi Bölgesinde 35 ülkeye turþu
ihracatý yapan bir firmanýn fabrikasýný ziyaret etti.
AK Parti Çorum Milletvekili
Oðuzhan Kaya, AK Parti Çorum
Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Yýlmaz Peker,
Ahmet Danlý, Adife Kanar ve Osman Aktý, Çorum'da "Yakamoz"
markasý ile turþu ve salamura
ürünler üreten tesisin iþletmecisi
Onur Kalaycý'yý iþyerinde ziyaret
etti.
Onur Kalaycý eþliðinde tesisi
gezerek tesisle ilgili bilgiler alan Ýl
Baþkaný Yusuf Ahlatcý, "Ýleri tek-

noloji ve hijyenik þartlarda özenle
üretim yaparak, yurt içi ve yurt dýþýnda tüketiciyle buluþturan tesisimizi gönülden kutluyorum" dedi. Ahlatcý, Yakamoz Turþularýnýn
lezzeti ve kalitesiyle hem ülkemizde hem de yurt dýþýnda aranan bir marka haline geldiðini belirterek "Ülkemize ve þehrimize
istihdam ve katma deðer saðlayan iþletmemize hayýrlý, bereketli
kazançlar diliyorum" þeklinde konuþtu.
Onur Kalaycý tesis ile ilgili bilgiler verirken, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek teþekkür etti.
(Haber Merkezi)

‘Þehitlerimizin kahramanlýklarý
hiçbir zaman unutulmayacak'
AK Parti Çorum Milletvekili Oðuzhan Kaya ve AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, Þehit ve Gaziler Derneðini ziyaret etti.
AK Parti Milletvekili Oðuzhan Kaya ve AK Parti Çorum
Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, beraberinde Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Yýlmaz Peker, Adife Kanar, Ahmet Danlý ve Osman
Aktý ile birlikte Þehit ve Gaziler Derneði Baþkaný Adem
Mert'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette bir konuþma yapan Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý,
"Ülkemizin baðýmsýzlýðý, vatanýnýn bölünmez bütünlüðü,
milli birlik ve beraberliðimizin

korunmasý uðruna göðsünü
siper etmiþ ve bunun niþanýný
gururla taþýyan þehit ve gazilerimizin kahramanlýklarý hafýzalarýmýzdan silinmeyecek
ve hiçbir zaman unutulmayacaktýr" dedi. Ahlatcý, "Oðlunun tertemiz alnýný öpüp son
yolculuðuna uðurlayan aziz
þehit ana ve babalarýn, babasýný göremeden büyüyen
yavrularýn, kocasýnýn yollarýný
hala gözleyen eþlerin, kardeþlerin, dostlarýn þehitlerinin
ardýndan gözyaþý dökerken
aðýzlarýndan tek bir söz dökülmüþtür. 'Vatan sað olsun'
Ýþte biz bu asil duruþu ne yerlere ne de göklere sýðdýrabiliriz. Milletimizin birlik ve bü-

tünlüðü ile aziz vatan topraklarý için can veren kahraman
þehitlerimize ve gazilerimize
her zaman þükran borçluyuz.
Þehitlerimizin kýymetli emanetlerine ve gazilerimize milletimizin ve devletimizin gönül kapýlarý sonuna kadar
açýktýr" ifadelerini kullandý.
"GÖREVÝMÝZÝ
YAPARKEN ONLARA
LAYIK OLMAYA
ÇALIÞIYORUZ"
AK Parti Çorum Milletvekili Oðuzhan Kaya da "Vatanseverlikleriyle övündüðümüz,
unutulmaz hizmetleriyle örnek aldýðýmýz gazilerimiz ve
þehitlik mertebesine ulaþmýþ

tüm vatan evlatlarýna karþý
yapýlacak en anlamlý teþekkür, onlarýn bizlere emaneti
olan bu cennet vataný korumak, milli birlik ve beraberliðimizden taviz vermeden sahip
çýkmak ve güçlü Türkiye yolunda emin adýmlarla ilerlemektir. Bizler de görevimizi
yaparken onlara layýk olmaya
çalýþýyoruz ve her zaman sizlerin yanýnýzdayýz" ifadelerini
kullandý. Ziyaretten duyduðu
memnuniyeti ifade eden Þehit ve Gaziler Derneði Baþkaný Adem Mert, her fýrsatta þehit ailelerini ve gazileri ziyaret
ederek yakýn ilgi gösterdikleri
Kaya ve Ahlatcý'ya teþekkür
etti.
(Haber Merkezi)

400 hükümlü ücretsiz çalýþacak
Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüðü ile Sungurlu, Alaca ve Boðazkale Belediye Baþkanlýðý arasýnda yükümlülerin kamuya yararlý bir iþte ücretsiz
çalýþtýrýlmasýna yönelik iþ birliði protokolü imzalandý.
Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut
Öztürk ile Sungurlu Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner, Alaca Belediye Baþkan Yardýmcýsý Fatih Arslan ve Boðazkale Belediye Baþkaný Mesut Ocaklý
arasýnda imzalanan iþbirliði protokolleri
kapsamýnda, kamuya yararlý bir iþte üc-

retsiz olarak çalýþtýrma cezasý alan yükümlüler Sungurlu, Alaca ve Boðazkale
Belediye Baþkanlýklarýna baðlý birimlerde ücretsiz olarak çalýþtýrýlabilecekler.
Konuya iliþkin bir açýklama yapan
Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk; ilçe belediye baþkanlýklarý ile imzaladýðýmýz iþbirliði protokolleri kapsamýnda, kamu hizmeti cezasý almýþ olan yükümlüleri ilçelerimizdeki belediye baþkanlýklarýnýn sorumluluk alanlarýnda çalýþtýrarak yükümlülerin cezalarýný toplum
içinde infaz ederken ayný zamanda top-

luma faydalý iþler yaptýklarýný, böylece
topluma verdikleri zararý bir bakýma geri
ödediklerini, yükümlülerin Covid-19 salgýný nedeniyle izinli olduklarýný, izinlerinin kaldýrýlmasýndan sonra kamu hizmeti için çalýþtýrýlmaya baþlanacaðýný belirterek, imzalanan iþbirliði protokolleri gereðince Sungurlu Belediye Baþkanlýðý
bünyesinde 200, Alaca Belediye Baþkanlýðý'nda 120 ve Boðazkale Belediye
Baþkanlýðýnda 80 olmak üzere toplam
400 yükümlünün kamu hizmetlerinde
çalýþtýrýlabileceðini beyan etti.
(ÝHA)
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DSi, 2021'DE ÇORUM'A
292 MiLYON HARCADI!
Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü, 2021 yýlýnda Çorum'a
292 milyon liralýk yatýrým yaptý.
Bu yatýrýmlarla birlikte DSÝ'ye
ait sulama alaný 218 bin dekar
alana ulaþtý.
Devlet Su Ýþleri (DSÝ) 54.
Þube Müdürlüðü'nün 2021 yýlýndaki faaliyetlerine iliþkin Çorum Valiliðinden bir açýklama
yayýmlandý. Buna göre DSÝ,
proje ve inþaat aþamasýnda
olan 72 adet projenin 6'sý tamamlandý. 24 adet iþ halen devam ederken, 34 iþ ihale edilecek durumda, 8 adet iþin de
ihale süreci devam ediyor.
Açýklamada DSÝ'nin 2021
yýlýnda yaptýðý 292 milyon liralýk
harcamayla yýlsonu itibariyle
DSÝ'ye ait tesislerin sulama alaný 218 bin 100 dekar olarak belirtildi.
Valilikten yapýlan açýklama-

da þu ifadelere yer verildi:

6 ADET BARAJ VE
2 ADET GÖLETÝN
YAPIMI DEVAM EDÝYOR
"Ýnþaat programýnda bulunan 6 adet baraj ve 2 adet gölet projesinden 4 adetinin yer
teslimi yapýlmýþ olup inþaat çalýþmalarý devam etmektedir.
2021 yýlýnýn ilk çeyreðinde
Ýnþaatýtamamlanan Mecitözü
Bayýndýr Göleti yýl içerisinde iþletmeye açýlarak 4 bin 10 dekar
arazi suya kavuþturulmuþtur.
Yine daha önce sulama sistemi
tamamlanmýþ olan 2 bin 310 da
arazi sulayacak olan Mecitözü
Geykoca Göletinde gövde dolgusu tamamlanmýþ olup 2022
yýlý sulama mevsimine yetiþtirilmesi için tüm hýzla çalýþmalar
devam etmektedir.
Sungurlu Ýlçesinde yýllýk 6.3

milyon metreküp içme suyu temini ve 31 bin 720 dekar arazinin sulanmasýný saðlayacak
Sungurlu Barajý, bin 450 dekar
arazi sulayacak olan Diði Barajý ve 1.720 da arazi sulayacak
olan Sungurlu Ortakýþla Barajýnda çalýþmalara devam edilmektedir.

451 BÝN 210
DEKAR ARAZÝNÝN
DAHA SULANMASI
SAÐLANACAK
Ýnþaat programýnda bulunan 11 adet sulama projesinden 6 adetinin yer teslimi yapýlmýþ olup inþaat çalýþmalarý devam etmektedir. Bu projelerinin
tamamlanmasý ile 185 bin dekar daha arazi su ile buluþacaktýr.
2021 yýlýnda Salman Köyü
Yeraltýsuyu Sulamasý iþi tamamlanmýþ ve 1.100 da arazi
sulamaya açýlmýþtýr.1.780 da
arazi sulayacak olan Oðuzlar
Barajý Sulamasý ve 8.170 da
arazi sulayacak olan Osmancýk
Ýncesu Göleti Sulamasý inþaatlarýnda sona yaklaþýlmýþ olup
2022 yýlý sulama mevsimine
yetiþtirilmesi için çalýþmalar
tüm hýzý ile devam etmektedir.
3.690 da arazi sulayacak olan
Ýskilip Derekargýn Barajý Sulamasýnda inþaatý devam etmektedir. Ayrýca 600 dekar arazi
sulayacak olan Ortaköy Pýnarlý
Göletinin kapalý sistem sulama
tesiside tamamlanmak üzeredir. Çankýrý ve Çorum Ýllerine
hizmet edecek ve Çorum ilinde
63.700 da arazi sulayacak olan
Týmarlý Sulamasý iþinde Çorum
Ýli sýnýrlarýnda çalýþmalar baþlamýþ olup 30.000 da arazi sulamaya açýlmýþ ve 2022 yýlý sulama sezonuna kadar 15.000 de-

kar arazinin daha sulamaya
açýlmasý planlanmaktadýr.Ayrýca1.500 dekar arazi sulayacak
olan Osmancýk ilçesindeki Kamil ve Aþýkbükü sulama inþaatýmýzýn da ihalesi yapýlmýþ
olup süreç devam etmektedir.
Kurumumuzun Planlama ve
Proje programýnda bulunan 27
adet Baraj, 7 adet Gölet, 46
adet Sulama Þebekesi ile ileri
vadede ilimizde 451 bin 210 da
arazinin daha sulanmasý saðlanacaktýr.
ÇORUM'A 12.12 MÝLYON
METREKÜP ÝÇME SUYU
SAÐLANDI
Çorum Koçhisar Ýçmesuyu
Ýsale hattý ile yýllýk 12.12 milyon
metreküp içme ve kullanma suyu temini edecek olan hattýmýz
aralýk ayýnda iþletmeye alýnmýþtýr. Bu projemizin toplam
bedeli günümüz fiyatlarý ile 200
milyon TL'nin üzerindedir. Çorum Osmancýk Ýlçesine Dereboðazý Göletinden içme suyu

temin edecek olan Ýsale Hattýnda da inþaata baþlanmýþ durumdadýr. Çorum Osmancýk Ýçme suyu Arýtma Tesisi yapým
iþleri ise yatýrým programýmýzda yer almaktadýr.
Ýnþaat programýnda bulunan 4 adet taþkýn koruma iþinden Osmancýk ilçe merkezinde
bulunan ve Kýzýlýrmak Osmancýk Geçiþi 1. Kýsým iþinde ise
%90 seviyesine gelinmiþtir.
Çorum Oðuzlar Ýlçesi Karaören Deresinin ise yükleniciye
yer teslimi yapýlmýþ olup 2022
yýlý ilk yarýsýnda tamamlanmasý
planlanmaktadýr.

yapýlmýþ olup tescil aþamalarý
devam etmektedir.
Düvenci Arazi Toplulaþtýrma
ve TÝGH Projesi kapsamýnda
ise Merkez Ýlçeye baðlý 10 köy
ve 1 belde (5 mahalle) ile Mecitözü ilçesine baðlý 8 köy yer almakta olup, proje alaný 25 bin
hektardýr. 2021 yýlý sonu itibarý
ile 2 köy ve Büyük Düvenci Beldesine baðlý 2 mahallede tapu
tescili yapýlmýþtýr. Merkeze
baðlý 8 köy ve Büyük Düvenci
Beldesine baðlý 3 mahallede
yer teslim çalýþmalarý tamamlanmýþ olup tescil iþlemleri devam etmektedir.

TOPLULAÞTIRMA
Alaca Arazi Toplulaþtýrma
ve TÝGH Projesi kapsamýnda
Alaca Ýlçesine baðlý 18 köy ve 3
mahalle yer almakta olup, proje alaný 18.930 hektardýr. 2021
yýlý sonu itibariyle 14 köy ve 3
mahallede tapu tescili yapýlmýþtýr. 3 köyün tüm aský süreçleri tamamlanmýþ, yer teslimleri

MAKÝNELÝ ÇALIÞMALAR
2021 yýlýnda Sungurlu, Alaca, Osmancýk ve Mecitözü Ýlçe
merkezleri baþta olmak üzere
47 yerleþim yerinde 57 km
uzunluðunda makineli dere ýslahý yapýlarak derelerin taþkýn
riskine karþý önlem alýnmýþ
olup çalýþmalar hýzla devam etmektedir."
(Çaðrý UZUN)

Yeni bina için kar-kýþ
demeden çalýþýyorlar
Yeni Belediye Hizmet Binasý inþaatýnda çalýþmalar
aðýr kýþ þartlarý ve kar yaðýþýna raðmen ara vermeden devam ediyor. Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
Belediye Meclis Üyeleri ile
birlikte yeni belediye hizmet
binasýnda incelemelerde bulundu.
Akþemseddin Caddesi
üzerinde yapýmý devam eden
yeni belediye binasýnda çalýþmalar olanca hýzýyla ilerliyor. Ýkmal ihalesi yapýldýktan
hemen sonra çalýþmalarýný
hýzlandýran yüklenici firma,
eksik kalan iþleri tamamlamaya devam ediyor.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Belediye
Meclis Üyeleriyle birlikte çalýþmalarý yerinde inceledi.
Baþkan Aþgýn ve meclis üyeleri, yapýlan çalýþmalar hakkýnda teknik ekipten bilgi aldý. (Mehmet Halim Coþkun)

'SEVGi VARSA
ENGEL YOKTUR'
Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
engelli bireylerle
bir araya geldi.
Kent Konseyi
Engelli Meclisi, 15
Temmuz Þehitler
Müzesi'nde engelli
vatandaþlarý aðýrladý. Etkinliðe katýlan Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn da engellilerle bir araya
geldi, sohbet etti,
vakit geçirdi.
Baþkan Aþgýn,
"Birlikte olmaktan
büyük
mutluluk
duyduðum
kardeþlerime böylesi
mutlu bir günü
þahsýma yaþattýklarý için teþekkür
ediyorum" dedi.
(Çaðrý UZUN)

Hastaneye 'hayýrlý olsun' ziyareti
Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, Hitit Üniversitesi Erol Olçok
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimliðine
atanan Doç. Dr. Sinan Zehir'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde baþhekimlik süresi dolan
Prof. Dr. Mesut Sezikli'nin yerine geçtiðimiz günlerde daha önce de baþhekimlik görevini yürüten Doç Dr. Sinan Zehir atandý. Çorum Valisi

Mustafa Çiftçi de beraberinde Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn ile birlikte Hastane Baþhekim Doç. Dr. Sinan Zehir'e ziyarette bulundu.
Ziyarette Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ömer Sobacý
da hazýr bulundu. Ziyarette Sinan Zehir ile bir
süre görüþen Vali Çiftçi ve Baþkan Aþgýn, hayýrlý olsun dileklerini iletti, hastanenin talep ve sorunlarýný dinledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Sinan Zehir ise çalýþmalarla ilgili bilgiler verdi.
(Çaðrý UZUN)
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88 bin öðrenci karne
heyecaný yaþayacak
Okullarda yarýyýl tatili cuma günü baþlýyor. Çorum'da 1.443 okulda 88 bin 741 öðrenci 2 haftalýk
tatile girecek.
2021-2022 eðitim öðretim yýlýnýn birinci dönemi
21 Ocak Cuma günü sona erecek. Ýkinci dönem
ise 7 Þubat 2022 Pazartesi baþlayacak. 11-15 Nisan arasýnda ikinci dönem ara tatiline girecek olan
öðürenciler, 17 Haziran 2022'de de yýlsonu karnelerini alacak.
Tatilde dikkat edilmesi ve sýnýr konulmasý gere-

ken en önemli unsurun teknoloji kullanýmý olduðunu vurgulayan Çocuk Geliþimi Uzmaný Emine Ergün þunlarý söyledi:
"Dinlenecekler, eðlenecekler, oyunlarda oynayacaklar ama sýnýrlarda bizim için çok önemli.
Sanki okul varmýþ gibi biraz sýnýrlara dikkat etsinler. 4 yaþýndaki bir çocuk için günlük 40 dakika ekran süresi tatilde belki 80 dakikaya çýkarýlabilir."

Çocuklarýn ekran baþýnda geçirecekleri sürenin ayarlanmasý kadar, içeriklerin takibi de velilere
düþüyor. Yarýyýl tatili, ailece vakit geçirmek için de
güzel bir fýrsat.
Birlikte kutu oyunlarý oynamak, mutfak etkinlikleri yapmak önerilerin baþýnda geliyor. Ergün, tatilde kapalý alanlardan çok açýk havanýn tercih
edilmesini tavsiye ediyor.
(Haber Merkezi)

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

06:24
07:53
12:56
15:26
17:49
19:12

TARiHTE BUGÜN
1950- Türkiye'de Ýþ Mahkemeleri kurulmasý
kararý alýndý.
1956- Akis dergisi yazý iþleri müdürü Cüneyt
Arcayürek beraat etti. Arcayürek hakkýnda dava "Kedi gelince fareler kaçtý" baþlýklý yazýsý
nedeniyle açýlmýþtý.
1959- Amerika Birleþik Devletleri ile imzalanan Ýstimlak ve Müsadere Garantisi Anlaþmasý Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandý.
Anlaþma basýnda kapitülasyonlara dönüþ olarak nitelendi.
1960- Sosyalist Parti faaliyete geçti. Genel
baþkanlýða Prof.Atýf Akgüç getirildi.
1960- Ýsveç'in baþkenti Stokholm'den Ankara'ya gelen Ýskandinav Havayollarý'na (SAS)
ait yolcu uçaðý Esenboða Havaalaný yakýnlarýnda düþtü, 42 kiþi öldü.
1961- Ýstanbul'da atlý arabalara plaka verilmemesi kararlaþtýrýldý.
1961- Yassýada duruþmalarý devam ediyor;
Ýpar Davasý sanýklarý Adnan Menderes, Fatin
Rüþtü Zorlu, Hasan Polatkan, Medeni Berk,
Hayrettin Erkmen ve armatör Ali Ýpar mahkûm
oldular.
1969- Amerikan Büyükelçisi Robert Komer
istifa etti. Robert Komer'in makam arabasý 6
Ocak günü Ortadoðu Teknik Üniversitesini ziyareti sýrasýnda öðrenciler tarafýndan yakýlmýþtý.
1981- Bakýrköy Ýþ Mahkemesi Devrimci Ýþçi
Sendikalarý Konfederasyonu'na (DÝSK) kayyým atadý.
1983- Niksar Cumhuriyet Savcýsý Nihat Gerçek'i öldürmekten yargýlanan iki ülkücü
mahkûm edildi.
1988- Sosyaldemokrat Halkçý Parti (SHP)
Milletvekili Mehmet Ali Eren Türkiye'de Kürt
sorunu olduðunu ve Kürtlere baský yapýldýðýný
söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olaylar çýktý.
1992- Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK) Genel Kurulu yapýldý; genel baþkanlýða Kemal Nebioðlu seçildi.
1998- Kenan Þeranoðlu adlý bir kiþi, Titan
Saadet Zinciri adý altýnda 30 bin kiþiden 8,6
trilyon lira topladý. 15 Haziran'da, Þeranoðlu
ile aralarýnda babasýnýn da bulunduðu 7 sanýk
dolandýrýcýlýk suçuyla çeþitli hapis cezalarýna
mahkûm edildi.
2005- SEKA Ýzmit Ýþletmesinin kapatýlma
kararýný protesto eden çalýþanlar, fabrikadan
çýkmama kararý aldý.
2005- "Türkler: Bin Yýlýn Yolculuðu 6001600" sergisi, Londra'daki Kraliyet Sanatlar
Akademisi'nde açýldý.
2007- Gazeteci Hrant Dink uðradýðý silahlý
saldýrý sonucu öldürüldü.
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Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
7 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
40 TL
Kongre Ýlanlarý
200 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
700 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
350 TL
Tam sayfa reklam
1.250 TL
Yarým sayfa reklam
700 TL
Çeyrek sayfa reklam
400 TL

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

Öðrenciler, silah
fabrikasýný inceledi
Sungurlu Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Makine ve Tasarým Teknolojisi öðrencileri Çankýrý'da bulunan Makina ve Kimya
Endüstrisi Kurumu (MKEK) Çankýrý silah fabrikasý gezdiler.
Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü
Bekir Pak Baþkanlýðýnda, Biliþim
Teknolojileri Alan Þefi Ýsmet Tekin ve Makine Teknolojisi Dal Þefi Ergün Balal'ýn sorumluluðunda

Makine ve Tasarým Teknolojisi
14 öðrencinin katýlýmý ile düzenlenen teknik gezide öðrenciler
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Çankýrý silah fabrikasýnda
detaylý inceleme ve ilgili mühendislerden bilgi alma fýrsatý buldular.
Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýhsan
Sepet, "Ýlçemize ve okulumuza
bu imkanlarý sunan Milli Savun-

ma Bakan Yardýmcýsý ve ayný
zamanda Makine ve Kimya Endüstrisi A.Þ. Yönetim Kurulu
Baþkaný Muhsin Dere ve Makine
ve Kimya Endüstrisi A.Þ. Genel
Müdürü Yasin Akdere, MKE A.Þ.
Çankýrý Silah Fabrikasý Müdürü
Fatih Bulanýk ve Ýnsan Kaynaklarý Sorumlusu Yenal Bilim ve
Üretim Mühendisi Fatih Demir'e
teþekkür ederiz." dedi.
(ÝHA)

Minik öðrencilerden çevre duyarlýlýðý
Çorum Belediyesi 1. Sýnýf Atýk
Getirme Merkezi, minik öðrencilerini aðýrlamaya devam ediyor. Bekir Aksoy Ýlkokulu öðrencileri de
merkezi gezerek hem çevre konusunda yapýlan çalýþmalarý yerinde
görme imkâný buldu hem de yetkililerden bilgiler aldý.
Çorum Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin düzenlediði programda 120 öðrenci sýfýr
atýk ve geri dönüþüm konularýnda
bilgiler alarak merkezde yapýlan
çalýþmalarý inceledi. Evsel katý
atýklarýn kaynaðýndan azaltýlmasý
ve geri kazaným sistemine dâhil
edilmesine yönelik çalýþmalar yapan Çorum Belediyesi, bu kapsamda öðrencilere çevre bilinci
aþýlýyor, geri dönüþüm çalýþmalarýný her kesimle paylaþýyor. Temizlik Ýþleri Müdürlüðü personeli
öðrencilere yapýlan çalýþmalarla
ilgili bilgiler verdi. Öðrenciler de
yetkilileri dikkatle dinlerken çeþitli
sorular sordu. Böyle bir tesisin
Çorum'a kazandýrýlmasýndan dolayý Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a ve ilgililere teþekkür eden öðrenciler yetkililere
çevreye olan duyarlýlýklarýndan
dolayý teþekkür etti. Ziyaret sonunda öðretmen ve öðrencilere
poþet kullanýmýný azaltmak için
bez çanta ve daha yeþil bir çevre
için tohum kalem hediye edildi.
(Abdulkadir Söylemez)

BOZA
BOZA NEDÝR?
Boza darý adlý bitkiden yapýlan koyu bir kývamda olan ve açýk bal renginde oldukça besleyici ve ferahlatýcý bir
içecek türüdür. Ýçerisinde az miktarlarda alkol da bulunmaktadýr. Genellikle
kýþ aylarýnda tüketilen boza darý bitkisinin ardýndan su ve þeker de ilave
edilerek hazýrlanmaktadýr. Eski yýllarda ülkemizde daha çok tüketilen boza,
hatta kýþ aylarýnda arkadaþ ve aile
gruplarý evde yada bire ortamda toplanarak boza sohbetleri yapýlýrdý.Bu popülaritesi günümüzde az da olsa hala
devam etmektedir. Mayalý gýda bakterilerinin rahatlýkla yaþayabileceði ortamlar olan boza içeceðini muhafaza
etmek oldukça önemlidir. Bu lezzetli
içecek elde edildikten en kýsa sürede
tüketilmesi ve fazla zamanlar muhafaza edilmemesi gerekmektedir. Ancak
belirli þartlar ve önlemler altýnda muhafaza edilebilmektedir.
BOZA NASIL YAPILIR?
Boza yapabilmek için ilk olarak darý
bitkisi deðirmende öðütülerek kepeði
elde edilir. Elde edilen darý kepeði geniþ bir kazanda su ile birlikte koyu kývama gelinceye kadar kavrulur. Kavrulduktan sonra elekten geçirilerek öz haline getirilir. Bu hale gelen boza, eski
boza veya hamur mayasý ile mayalandýrýlarak serin bir yere býrakýlýr. Mayalandýktan sonra asil özelliði olan ekþimsi tadý alabilmesi için þeker ilave edilir.
Soðuk ortamlarda tutulmadýðý taktirde 4 günden fazla bekletilirse bozulur. Hammade olarak bakýrdan elde
edilen bardaklar, tabaklar ve kazanlarda saklanmamalýdýr. Bakýr bozanýn
bozulmasýný saðlamaktadýr. Bu sebeple mermer küpler veya cam sürahilerde bekletilmelidir ve cam bardaklar ile servis edilmelidir.
BOZA FAYDALARI
- A vitamini, B6 vitamini, B12 vitamini, C vitamini ve E vitamini açýsýndan oldukça zengindirler.
- Ýçerisinde birçok besin ögelerini
bol miktarda bulundurduðundan sývý
ekmek olarak da adlandýrýlmaktadýr.
- Baðýrsak florasýný düzenler ve mide bezlerinin faaliyetini arttýrýr.
- Yüksek miktarda enerji kazanmamýzý saðlar. 1 litresinde yaklaþýk 1000
kalori ihtiyacý saðlar. Özellikle fiziksel
güç gerektiren iþlerde çalýþan kiþilere
tavsiye edilmektedir.
Bu ferah ve oldukça besleyici içeceðin bozulduðunu üzerinde kabarcýklar oluþturmaya baþladýðýnda anlaþýlmaktadýr.

BROKOLÝ NEDÝR
VE FAYDALARI

Brokoli, küçük ve yeþil yumrular halinde olup, salatasý ve haþlanarak yemeði hazýrlanan bir tür sebze çeþididir.
Brokoli bitkisi içerisinde bulundurduðu
A, C ve E vitaminleri olmak üzere bol
miktarda vitamin içermesi ile diðer bitkilerden ayýran en büyük özelliði olmuþtur. Ayrýca demir, bakýr, potasyum
ve kalsiyum mineralleri açýsýndan da
oldukça zengin bir besindir. Brokoli bitkisi adýndan da anlaþýlacaðý üzere Ýtalyan kökenli bir bitkidir. Genellikle Ýtalya
ve çevresinde yetiþmektedir.
BROKOLÝ BÝTKÝSÝNÝN
VÜCUDA FAYDALARI
- Brokoli bitkisinin en büyük özelliði
Lifli yapýsý ile sindirimi kolaylaþtýrarak
baðýþýklýk sistemimizi önemli ölçüde
güçlendirmektedir.
- Obazite ve þiþmanlýðý engeller ve
vücuttaki mikroplarý öldürür.
- Baþta meme, akciðer ve baðýrsak
kanseri olmak üzere, kansere karþý
çok iyi bir koruyucu ve engelleyicidir
- Doðuþtan belkemiðinde açýklýk
hastalýðýnýn önlenmesinde etkilidir.
- Ýdrar yolu hastalýklarý ve prostata
karþý koruyucudur.
- Cinsel gücü arttýrýr. Özellikle yaþlý
kýsýmlarda daha etkilidir.
- Ýktidarsýzlýk ve kýsýrlýkta faydalýdýr.
- Kemik erimesi ve kansýzlýða iyi
gelir.
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‘MENTAL VE FiZiK
EKSiKLiÐiMiZ VAR'
Çorum FK Teknik Direktörü Ergün Penbe, hem Diyarbekispor maðlubiyetini hem de
Ergene Velimeþe Spor ile oynayacaklarý maçý deðerlendirdi. Takýmýn son durumuyla ilgili
bilgileri de paylaþan Ergün Penbe, futbolcularýn mental ve fizik olarak eksikleri olduðuna
dikkat çekti. Kulüpte yaþanan son olaylarýn futbolcularý etkilediðini vurgulayan Penbe,
yaþanan sorunlarý en kýsa sürede çözmek için ellerinden geleni yapacaklarýný kaydetti.
Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ergün Penbe, takýmdaki futbolcularýn mental ve fizik anlamýnda eksik olduðunu, kapatmak için çalýþacaklarýný söyledi. Ýkinci yarýya Diyarbekispor deplasmanýnda aldýðý
maðlubiyetle baþlayan Çorum
FK'da Teknik Direktör Ergün Penbe, maçý deðerlendirdi.
"GÝRDÝÐÝMÝZ POZÝSYONLARI
DEÐERLENDÝREMEDÝK"
Girilen pozisyonlarý deðerlendiremediklerini belirten Penbe,
"Öncelikle üzgünüz. Ýlk maçýn
zor olacaðýný biliyorduk ama
böyle bir maðlubiyet beklemiyorduk. 11. Dakikada maçýn
skoru belli olmuþ oldu. 11 dakikada iki tane gol yedikten sonra maçýn geneline baktýðýmýzda
maçýn kontrolünü aldýk ama girdiðimiz pozisyonlarý deðerlendiremedik. Bunun neticesinde de 2-0
maðlup olduk" diye konuþtu.

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Ergün Penbe

"BÝR NUMARALI AMACIMIZ
MAÇLARI KAZANMAK"
Mental ve fizik olarak eksiklikler
olduðunu vurgulayan Ergün Penbe, "Ýkinci yarýlarýn zor olduðu bir
gerçektir. Öyle de oldu. Diyarbekirspor maça daha hazýrlanmýþ.

Bizim eksiklerimiz var mý, var tabi ki.
Mental olarak fizik olarak eksiðimiz var.
Bizim amacýmýz da bunlarý toparlayýp
lige çok daha hazýr bir þekilde devam
etmek olacak. Ýnanýyorum ki hem bizim
hem oyuncular adýna bu maç bir þamar
olmuþtur. Buradan çýkarýlacak dersler
var. Bu ligde hedefimiz varsa, hedefe
ulaþmak istiyorsanýz minimum düzeyde maç kaybetmeniz gerekiyor. Biz de
bir hakkýmýzý kaybettik. Bundan sonra
bir numaralý amacýmýz maçlarý kazanmak olacak" ifadelerini kullandý.
"HAFTA SONU GELDÝÐÝNDE EN
ÝYÝ ÞEKÝLDE MAÇA ÇIKACAÐIZ"
Hafta sonu Ergene Velimeþe Spor
ile oynayacaklarý maçý kazanmak istediklerini dile getiren tecrübeli teknik
adam, "Önümüzdeki Velimeþe maçý
var. O da zor bir maç olacak. Ýlk hafta
kazandýlar ve moralli geliyorlar. Onun
için iyi hazýrlanmamýz gerekiyor. Hava
þartlarý biraz kötü. Kar yaðýþý, havanýn
soðuk olmasý etkiliyor. Ancak bunlar
bahane deðil tabi ki. Hafta sonu geldiðinde en iyi þekilde maça çýkacaðýz.
Kazanmak adýna ne gerekiyorsa onu
yapacaðýz" dedi.
"KAFALARI KARIÞIK
OYUNCULARIM VAR"
Mevcut durum nedeniyle oyuncula-

rýn kafalarýnda soru iþaretleri olduðuna
dikkat çeken Penbe, þunlarý söyledi:
"Öncelikle oyuncularýmýzý hem
mental hem de fizik olarak buraya hazýrlamamýz gerekiyor. Biliyorsunuz kulüpte bir süreç yaþandý. O süreçten dolayý kafalarý karýþýk oyuncularým var. O
oyuncularý buraya kanalize etmem lazým. Ben inanýyorum oyuncu grubuma.
Zaten burasýyla anlaþýrken de oyuncu
kalitesini gördüðüm için inandýðým için
kabul ettim. Benim onlara inandýðým
kadar onlar da kendilerine inanýrlarsa
zaten oyuncu grubunun baþaramayacaðý þey yok diye düþünüyorum. Yeter
ki çýktýklarý her maçta yüreklerini ortaya
koysunlar. Futbol kalitesinin de ortaya
çýkacaðýný ve her maça yansýyacaðýný
düþünüyorum.
LÝG SONU GELDÝÐÝNDE
ÇORUMSPOR, HEDEFLENEN
YERDE OLACAKTIR
Hafta sonu oynayacaðýmýz maça
da taraftarlarýmýzý bekliyoruz. Bize desteklerini eksik etmesinler. Hedefe giden
yolda taraftarýn gücü de önemlidir. Biz
elimizden gelenin yapacaðýmýza söz
veriyoruz. Lig sonu geldiðinde Çorumspor, en iyi yerde, hedeflenen yerde olacaktýr. Bunu baþarmak istiyoruz çünkü
oyuncu kalitemize inanýyorum. Güzel
iþler yapacaðýz." (Abdulkadir Söylemez)

HÝKÂYE
Ahmet Buðra
ERDOÐAN
Hangi baþlangýç böyle bir sonu hak
eder? Hangi inanmýþlýk böyle bir vurdumduymazlýðý, hangi hikâye böyle bir finali
hakeder dersek bunun örneklerine bir tek
güzel memleketimiz Çorum'da rastlayabilirdik. Her hikâye mutlu sonla bitmez; ama
böyle baþlayýp böyle devam eden olaylar
silsilesine rastlamak pek mümkün gözükmüyor. Rota kupa parolasý, acý verici yürekleri daðlayan bir kayýp, Baþkan'ýn býrakmasý ve bir türlü kariyerleri ve performanslarý örtüþmeyen bir futbolcu grubu.
Ben gibi bu hikâyeden hala umudu
olanlarýn sayýsý pek az sayýlmaz; ama Diyarbekir maçý gibi bir oyun oynarsak bu
hikâye bitiþi bile hakedeceðini düþünmüyorum. Paramýzý alalým; ama sahaya benliðimizi ruhumuzu koymayalým, devre arasý bir transfer yapýp baþka bir yerdende
peþinat alalým zihniyeti bu futbolcu topluluðuna yakýþmaz.
Yok olmaya yüz tutmuþ umutlarý yeniden yeþertecek olan bu futbolcu kardeþlerimiz. Kim ayrýlmak istiyorsa ve bedeni burada olup ruhu burada deðilse bir an önce
o futbolcularla yollarýmýzý ayýrmalýyýz. Ýnanýn 11 futbolcu ve alt yapýdan çýkacak
oyuncularýn karýþýmýyla bile bu takým playoffu kovalar yeterki inansýnlar ve arada
kafasý burada olmayanlarý yollasýnlar.
Son sözüm de iki taraftarýn sosyal
medyada yazdýklarý ile baþkanlýðý býrakan:
Sayýn Fatih Özcan'a. Fatih Sultan Mehmet
Ýstanbul'u fethederken kaç kez baþarýsýz
oldu? Önüne ne gibi engeller çýktý; komutaný olduðu ordu bile ona inanmadýðý zamanlar oldu. Ne yaptý kolay olaný seçip
pes mi etti? Karadan gemileri yürüttü ve
Ýstanbul'u aldý. Ya O Ýstanbul'u alacaktý ya
da Ýstanbul onu. Fatih olmak kolay deðildir.
Hedefin önünde engeller zorluklar çýkacak ki ulaþýlan zafer kýymetli olsun. Hedefinize bu kadar inanmadýysanýz, yolda tökezlediðiniz zaman býrakacaksanýz bu rotaya inanan bu kulübü menfaatsiz seven
her þeyin cefasýný çeken taraftarlara keþke
inandýrmasaydýnýz!

Ýnegölspor’da
keyifler yerinde
Bordo beyazlýlarýn teknik direktörü Þaban Yýldýrým, "Daha iyi
çýkýþlar yapmak için çalýþmaya
devam etmemiz gerekiyor ama
ben oyuncularýmýn ortaya koymuþ olduðu mücadele, taktik ve
dikkat açýsýndan çok memnunum." dedi.
2.Lig Kýrmýzý Grup'ta sahasýnda Ankaraspor'u 3-1 maðlup ederek ikinci yarýya galibiyetle baþlayan Ýnegölspor'da alýnan net galibiyetin sevinci yaþanýyor. 27 puanla 12. sýrada yer alan ve playoff hattýyla olan farký 9'a indiren
bordo beyazlý ekipte Teknik Direktör Þaban Yýldýrým, maç sonrasýnda yaptýðý açýklamada organize

bir takým görüntüsü verdiklerini,
iyi oyun ve galibiyetten dolayý
memnun olduðunu belirtti.
Galibiyetlerin devamý için çalýþmaya devam edeceklerini dile
getiren Þaban Yýldýrým, "Çok mutluyuz. Gerçekten çok iyi bir takýma karþý bir galibiyet almýþ oldu
takýmýmýz. Ýyi mücadele ettiler. Ýyi
organize oldular. Orta sahada ve
defansta organizeydik. Daha iyi
çýkýþlar yapmak için çalýþmaya
devam etmemiz gerekiyor ama
ben oyuncularýmýn koymuþ olduðu mücadele, taktik ve dikkat açýsýndan çok memnunum. Ýnþallah
arkasý gelir. Çalýþmalarýmýz sürecek." dedi. (Abdulkadir Söylemez)

Yusuf Tokuþ: Hak
ettiðimiz sonucu aldýk
2. Lig'in ikinci devresinin ilk
haftasýnda deplasmanda Turgutluspor'u 2-0 maðlup eden Sivas
Belediyespor, devreye galibiyetle
baþladý.
Sivas Belediyespor'da teknik
direktör Yusuf Tokuþ, Turgutlu
maçýndan 3 puanla ayrýldýklarý
için mutlu olduklarýný söyledi. Tokuþ, "Ýstediðimiz ve hak ettiðimiz
bir sonuç aldýðýmýzý düþünüyo-

Yusuf Tokuþ

rum. Sporcularýmý sahada göstermiþ olduklarý güzel futbol ve özverili çabadan dolayý tebrik ediyorum" dedi.
Sivas Belediyespor'da teknik
direktör Yusuf Tokuþ, yaptýðý açýklamasýnda kazanýlan 3 puanýn
önemine deðindi. Tokuþ, "Lige verilen arayý Antalya'da güzel verimli bir kamp süreciyle geçirdik.
Kamptan daha sonra Turgutlu
maçý için Manisa'ya geçtik. Güzel
futbol, güzel galibiyet ve net bir
skorla da Sivas'a döndük. Kamp
sonrasý sporcularým ve ben hazýrlýklarýmýzý bu maçý kazanmak için
yapmýþtýk. Kazanmamýþ gereken
bir maçtý ve Allah'a çok þükür maçý da kazandýk. Bu müsabaka bizim için çok önemliydi. Çünkü playoff'un içinde olmamýz için mutlaka bu müsabakadan puan ve ya
puanlar almamýz gerekiyordu. Ýstediðimiz ve hak ettiðimiz bir sonuç aldýðýmýzý düþünüyorum.
Sporcularýmý sahada göstermiþ
olduklarý güzel futbol ve özverili
çabadan dolayý tebrik ediyorum.
Þimdi önümüzde Serik Belediyespor maçý var. Ýnþallah bu maçtan
da güzel netice ve skor alarak lige
devam etmek istiyoruz" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

ERGENE VELiMEÞE
MESAiSi BAÞLADI
Çorum Futbol Kulübü, hafta sonu Ergene Velimeþe Spor
ile oynayacaðý maçýn
hazýrlýklarýna baþladý.
Geçtiðimiz hafta
sonu Diyarbekispor
deplasmanýndan
maðlubiyetle ayrýlan
Çorum FK, ligin ikinci
yarýsýnýn ikinci maçýnda Ergene Velimeþe
Spor'u konuk edecek.
Kýrmýzý-siyahlýlar, bu
maçýn hazýrlýklarýna
dün baþladý. Teknik
Direktör Ergün Penbe
yönetiminde kulüp tesislerinde toplandý.
Antrenmanda yenileme çalýþmasý yapýldý.
Çorum FK, bu maçýn
hazýrlýklarýna bugün
yapacaðý antrenmanla devam edecek.
(Abdulkadir Söylemez)

Somaspor ligde doludizgin gidiyor
2. Lig Kýrmýzý Grup'ta ikinci yarýnýn ilk haftasýnda Niðde Anadolu FK'yý 3-1'lik skorla geçen
Somaspor, seriye baðladý. Son 3 maçýndan 9
puan çýkaran Ege ekibi Play- Off yolunda camiasýna umut aþýladý. Topladýðý 35 puanla PlayOff hattýnýn yalnýz 1 puan gerisinde altýncý sýrada olan Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, üst üste kazanýlan maçlarýn ardýndan iddialý konuma geldiklerini ifade etti. Basatemür, "Ýkinci yarýya galibiyetle baþlamak hepimizi mutlu etti. Seriyi sürdürmek istiyoruz. Ýnanýyorum ki takýmýmýz en kýsa sürede ilk 5 sýra
içindeki yerini alacaktýr" diye konuþtu. Somaspor, bu hafta evinde Adýyaman Futbol Kulübü ile
karþýlaþacak.
(Abdulkadir Söylemez)

BUGÜN
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Hobi Köyü, ihaleye çýkýyor
Çorum Belediyesi, Hobi Köyü projesi kapsamýnda Silim Kent bölgesi Kuruçay mevkiinde
bulunan 28 arsayý ihale yoluyla satacak. Belediye Basýn Biriminden yapýlan açýklamada, "Mülkiyeti belediyemize ait olan Silim Kent bölgesi
Kuruçay mevkiinde bulunan Hobi Köyü projesi
kapsamýndaki arsalar 2886 sayýlý kanunun 45.
Maddesine göre açýk teklif artýrma usulü ile satýlacaktýr" ifadelerine yer verildi.
ÝHALE BUGÜN
Bugün yapýlacak ihaleyle ilgili yapýlan açýklamada þöyle denildi: "19 Ocak Çarþamba günü
saat: 13.30'daki ihale Turgut Özal Ýþ Merkezi
Konferans Salonunda yapýlacak. Satýlacak arsalara ait listeye https://corum.bel.tr/28-adet-arsanin-satis-ihalesi internet adresinden ulaþabilirsiniz."
(Mehmet Halim Coþkun)

ÇORUM’UN TARiHi
PROJELERi MASADA
Kavuncu, imam
hatiplerle buluþtu
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Evrensel Hafýzlar Derneði Çorum Þubesi üyeleriyle bir
araya geldi.
AK Parti Milletvekili Erol
Kavuncu'nun Çorum bürosunda yapýlan görüþmeye
EHAD Çorum Þube Baþkaný-Hz. Osman Camii
Ýmam Hatipi Bekir Çaðlayan ve Yönetim Kurulu
Üyeleri Akþemseddin Camii Ýmam Hatipi Zeki Kanbur,
Uhud Camii Ýmam Hatipi Harun
Sarkur, Ravza Camii Ýmam Hatipi Burak Sarýoðlu, Hz. Hüseyin
Camii Ýmam Hatipi Fatih Temel,
Abdulhamit Han Camii Ýmam Hatipi Mustafa Þýk ve Mehmet Zahid Kotku Camii Müezzini Murat
Arar katýldý.
Kavuncu, ziyaretle ilgili, "Milli,
manevi, ahlaki ve evrensel deðerlere sahip, ruhsal ve beden-

sel yönden saðlýklý, üstün vasýflý,
örnek nesiller yetiþtirilmesi için
yapýlabilecek çalýþmalar hakkýnda istiþare ve deðerlendirmelerde bulunduk. Kur'an-ý Kerim'i
öðrenen, öðreten, muhtevasýna
vakýf olmaya çalýþan, bu uðurda
hizmet verenlere katkýlarýndan
ve ziyaretlerinden dolayý hocalarýmýza þükranlarýmý sunuyor, baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný diliyorum" dedi. (Haber Merkezi)

Ankara Kültür Varlýklarý Koruma Bölge
Kurulu'nun ziyareti
sonrasý AK Parti Çorum Milletvekili ve
MKYK Üyesi Ahmet
Sami Ceylan, Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn ile durumu deðerlendirdi.
AK Parti Çorum
Milletvekili ve MKYK
Üyesi Ahmet Sami
Ceylan,
Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn ile makamýnda görüþtü. Ankara Kültür Varlýklarý Koruma Bölge Kurulu'nun ziyaretiyle ilgili
deðerlendirmelerin
yapýldýðý görüþmede
Tarihi Kültür Yolu Projesi ile Tarihi Meydan
Projesi'nin detaylarý
görüþüldü.
AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan,
ziyaretle ilgili, "Ankara
Kültür Varlýklarý Koruma Bölge Kurulu'nun
þehrimizi ziyareti sonrasý Ýl Belediye Baþkanýmýz Halil Ýbrahim
Aþgýn ile þehrimizdeki
tarihi dokuyu ayaða
kaldýracak Kültür Yolu
ve Kent Meydaný Projelerimizi deðerlendirdik" dedi.(Çaðrý UZUN)

'TRiTiKALE satýmýnda
KDV düþürülsün' talebi
Osmancýk, TRT
Haber'de yayýnlandý
TRT Haber ekranlarýnda yayýnlanan "Ömür Dediðin" programýna bu hafta Osmancýk'tan
71 yaþýndaki Mehmet Þahin konuk oldu.TRT de yayýnlanan yönetmenliðini Zeliha Ýlhan Doymuþ 'un yaptýðý "Ömür Dediðin"
programýnýn Osmancýk'ta çekilen bölümü bu hafta yayýnlandý.

Bölüm danýþmanlýðýný TRT Haber Osmancýk Muhabiri Merve
Akýllý'nýn yaptýðý programda Gemici Mahallesi'nde oturan 71 yaþýndaki Mehmet Þahin'in hayatý
ekranlara yansýdý. Osmancýk ilçesinden de görüntülerin yer aldýðý program ilçede beðeniyle
izlendi.
(Haber Merkezi)

Ticaret Borsasý Baþkaný Naki
Özkubat, tritikale satýmýnda yüzde
8 oranýnda uygulanan KDV oranýnýn yüzde 1'e düþürülmesi talebini
yineledi.
Konuyla ilgili bir açýklama yayýmlayan Ticaret Borsasý Baþkaný
Naki Özkubat, "Sürekli olarak Bakanlýklara ve Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliði'ne tüm toplantýlarda
dile getirdiðimiz, Tritikale ürününün
tohum olarak deðil týpký buðday, arpa gibi yem ve un üretim sektöründe hammadde olarak kullanýlmasýndan dolayý, Tritikale satýmýnda
uygulanan %8 KDV oranýnýn %1'e

düþürülmesi konusundaki taleplerimiz devam etmektedir" dedi. Özkubat, açýklamasýný þöyle sürdürdü:
"Bu konuda esnaflarýmýz ve tüccarlarýmýzýn sýkýntý yaþadýðýný dile
getirerek, yeni torba yasada yapýlacak düzenlemeler içerisine dâhil
edilmesi için ilgili bakanlýklara iletilmek üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Baþkanlýðý'na, Ticaret
Borsalarý Konsey Baþkanlýðýna talebimiz intikal ettirilmiþtir.
Çalýþmalarýmýz devam etmektedir. Ýnþallah yakýn zamanda müjdeli haberler alacaðýmýza inanýyoruz."
(Haber Merkezi)

Emniyetten
'silecek' uyarýsý

Naki Özkubat

Çorum Emniyet Müdürlüðü, sürücüleri uyardý. Emniyet Müdürlüðünden
yapýlan açýklamada, "Sileceklerinizi
belli aralýklarla kontrol etmeyi unutmayýn. Silerken ses çýkaran ya da çizik býrakan lastikleri deðiþtirin. Unutmayýn ki
yaðýþlý havalarda yolu net görmeniz
için silecekler önemli bir göreve sahiptir" denildi.
(Haber Merkezi)

