Sakaryaspor maçý

Çorum Barosu’nda
baþkan deðiþti

Av. Turan
Kalýpcý

ERTELENDi!

Kenan Yaþar'ýn AYM'ye seçilmesinin ardýndan Baro yönetimi toplanarak yeni baþkanýný seçti. Toplantýda Av. Turan
Kalýpcý oy birliði ile Baro Baþkanlýðýna seçildi. Baþkan
Yardýmcýsý Av. Tuðrul Damar, Genel Sekreter Av. Altuð
Afat, Sayman Av. Can Emre Kakaç oldu. 2’DE

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

Çorum FK'nýn Çarþamba günü
deplasmanda oynayacaðý Sakaryaspor maçý ileri bir tarihe ertelendi. Çorum FK, ligin ikinci yarýsýnýn
üçüncü maçýnda ligin lideri Sakaryaspor'a konuk olacaktý. Ancak elveriþsiz hava koþullarýndan kaynaklanan ulaþým sorunlarý nedeniyle maçýn ileri bir tarihe ertelen-
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diði açýklandý. Kulüpten yapýlan
açýklamada, "Çarþamba günü
deplasmanda karþýlaþacaðýmýz
Sakaryaspor A.Þ. maçý, tüm ülke
genelinde devam eden elveriþsiz
hava koþullarý ve buna baðlý olarak ulaþýmda yaþanan aksaklýklar
nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiþtir" denildi. (Abdulkadir Söylemez)

Çorum'da toplu taþýmada yaþanan kriz çözüldü. Hafta sonu belediye yetkilileri ile ULAÞ A.Þ. yetkilileri tekrar bir araya geldi. Toplantýda kararlaþtýrýlan "üçlü destek paketi", krizin çözümünü saðladý.

ÜÇLÜ DESTEK PAKETi
SORUNU ÇÖZDÜ
Çorum Belediyesi ile toplu taþýma
hizmeti sunan ULAÞ A.Þ. arasýndaki krizde orta yol bulundu.
Halk otobüslerinin artan maliyetlerini azaltmak amacýyla
kart dolum ve satýþ noktalarýyla birlikte 18 otobüs Çorum Belediyesi bünyesine alýndý. Ayrýca
ücretsiz taþýnan yolcular için de
belediye yakýt desteði yapacak. 5’TE

OMiCRON
ETKiSi SÜRÜYOR
Saðlýk Bakaný
Dr. Fahrettin Koca, haftalýk
vaka sayýlarýný açýkladý.

AK PARTi'DEN

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

SUÇ DUYURUSU
AK Parti Çorum Teþkilatý, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a hakaret ettiði iddiasýyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaþ ile Engin Özkoç
ve Aykut Erdoðdu hakkýnda suç duyurusunda bulundu. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý konuya iliþkin yaptýðý basýn açýklamasýnda "Bu
ülkeye hizmet etmekten baþka derdi ve tasasý olmayan Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'a hakaret etmek kimsenin haddi deðildir.
Milletin temsil edildiði Cumhurbaþkanlýðý makamýna hakaret etmek gözü
dönmüþlüktür, hadsizliktir, zavallýlýktýr" dedi. 4’TE

KIZILIRMAK
BUZ KESiLDi

Türkiye'nin en uzun nehri Kýzýlýrmak'ýn
Çorum sýnýrlarýndaki bir bölümünün
yüzeyi buzla kaplandý. 8’DE

Zeminden Zirveye
Recep KILIÇ

KRÝZDEN KURTULMANIN
YOLU MÝLLÝ ÞUUR
- YAZISI 2’DE

CEYLAN: ÝSKÝLÝP'E HÝZMET
BOYNUMUZUN BORCU 4’TE

Hamile
kadýnýn
imdadýna
paletli
ambulans
yetiþti
Çorum'un Mecitözü ilçesine baðlý
Güngörmez köyünde doðum
sancýsý yaþayan
B.Y.A. adlý hamile
kadýnýn yakýnlarý
durumu 112 Acil
Çaðrý Merkezine
bildirdi. 3’TE

Ekim ayýnýn baþýnda kentte
pik noktasýna ulaþan vaka
sayýsý Kasým ayýnýn sonuna
kadar yüzde 42 azaldý. Ocak
ayýndabu hafta da vakalaryüzde 23 oranýnda arttý.
Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca,
sosyal medya hesabý üzerinden yaptýðý paylaþýmda, 8-14 Ocak arasýnda,
100 bin kiþi içinde bir haftalýk toplam
yeni Covid-19 vakalarýný il bazýnda
açýkladý. Çorum'da Ekim ayý sonu itibarýyla düþen vaka sayýlarý, yeni yýlýn
ilk ayýndan itibaren yükseliþe geçti.
Bakan Koca'nýn açýkladýðý tabloya
göre, Omicron varyantýnýn da etkisiyle vaka sayýsý yüzde 23 artarak yüzbinde 216,18 olarak gerçekleþti. 5’TE

Bektaþ: Gece-gündüz demeden
çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz
Hafta sonu etkili olan
yoðun kar yaðýþý ve tipi, günlük yaþamý
olumsuz etkiliyor. Cumartesi günü baþlayan kar yaðýþý, üç
gündür devam ediyor.
Kar yaðýþý nedeniyle
karayollarýnda ulaþýmda
aksamalar
meydana geldi. Ýl Genel Meclis Baþkaný
Mehmet Bektaþ, ulaþýma kapanan köy
yollarýnda ulaþýmýn
tekrar saðlanmasý için
gece-gündüz çalýþtýklarýný söyledi.
3’TE

'KAR YAÐIÞI TARIM ÝÇÝN
CAN SÝMÝDÝ OLDU' 8’DE

Otobüs duraðýna
çay seti kurdu
Gülabibey Mahallesi Muhtarý
Hasan Belli, "Kar bereket çay
umut getirir" sloganýyla muhtarlýðýn yanýnda bulunan parktaki
otobüs duraðýna çay seti kurdu.
Muhtar Belli, soðukta bekleyen
vatandaþlara ücretsiz çay
ikramýnda bulunuyor. 8’DE

KÖYDES, 2021'DE 8 MÝLYON
457 BÝN HARCADI 8’DE

DEMÝRER, UÐUR
MUMCU'YU ANDI 2’DE

2
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Zeminden ye
Zirve

KRÝZDEN KURTULMANIN YOLU
MÝLLÝ ÞUUR

Recep KILIÇ

Uður Demirer

Demirer, Uður
Mumcu'yu andý
Atatürkçü Düþünce Derneði Çorum Þube Baþkaný Uður Demirer, demokrasi þehitlerini saygýyla andýklarýný belirterek,
"Ulusumuz örgütlü demokratik toplum olmayý baþardýkça özgür düþünce karanlýðý
boðacak, yarýnlar aydýnlanacaktýr" dedi.
Aralarýnda Muammer Aksoy, Doç. Dr.
Bahriye Üçok, Çetin Emeç, Turan Dursun,
Musa Anter ve Uður Mumcu, Eþref Bitlis,
Ahmet Taner Kýþlalý, Necip Hablemitoðlu,
Ali Gaffar Okkan gibi birçok aydýn düþüncenin karanlýk güçler tarafýndan katledildiðini hatýrlatan ADD Þube Baþkaný Demirer,
24-31 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftasýnda demokrasi savaþçýsý aydýnlarýn anýldýðýný bildirdi.
Demirer, "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet
payidar kalacak, vatan topraklarýnda Kemalizm'in ýþýðý hiç sönmeyecek" ifadesini
kullandý. Demirer, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi:
Bir Adalet ve Demokrasi Haftasý'nda
daha emperyal güçler ve hain iþbirlikçilerinin alçak cinayetlerle aramýzdan aldýðý
devrim þehitlerimizi saygýyla anýyoruz. Ülkemizi karanlýða sürükleyen 12 Eylül 1980
faþist darbesinin zeminini oluþturma amaçlý siyasi cinayetlerin ikinci perdesi, 31 Ocak
1990 günü Ankara'daki evinin önünde kurþunlanarak alçakça öldürülen Kurucu Genel Baþkanýmýz Prof. Dr. Muammer Aksoy'un aramýzdan bedenen alýnmasý ile
açýldý. Seri cinayetlerin diðer önemli halkasý ise, 24 Ocak 1993 günü Kalpaksýz Kuvvacý Uður Mumcu'nun arabasýna konulan
bomba ile paramparça edilmesiydi.
Ýþte her yýl bu iki cinayetin iþlendiði 24
Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasýndaki Adalet ve Demokrasi Haftasý'nda çeþitli etkinliklerle, hem tertiplerin arkasýndaki gerçekleri, hem bu suikastlarýn nedenlerini ve sonuçlarýný irdeliyor, hem de aziz þehitlerimizin kanlarýný yerde býrakmama kararlýlýðýmýzý yineliyoruz.
Emperyalizm ve iþbirlikçileri; topluma
önderlik eden aydýnlarý ve hukuk devletinin
saygýn kamu görevlilerini ortadan kaldýrarak hem bir korku ortamý, hem de çýkarlarýný korumak, planlarýný gerçekleþtirmek
için uygun zemin yarattýlar.
Hain katilleri ve sahiplerini tanýyoruz.
Ulusumuz örgütlü demokratik toplum olmayý baþardýkça özgür düþünce karanlýðý
boðacak, yarýnlar aydýnlanacaktýr. Türk
halký deðerli aydýnlarýný yok eden bu cinayetleri ve öldürülen kahramanlarýný hiç
unutmayacak, bu terör ortamý karþýsýnda
asla umutsuzluða kapýlmayacak ve bir gün
mutlaka, ama mutlaka bu cinayetlerin hesabýný soracaktýr. Baþta ak saçlý bilgemiz
Muammer Aksoy ve kalpaksýz kuvvacýmýz
Uður Mumcu olmak üzere yitirdiðimiz tüm
yurtsever aydýnlarýmýzý saygý, minnet ve
özlemle anýyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak, vatan topraklarýnda
Kemalizm'in ýþýðý hiç sönmeyecek."
(Haber Merkezi)

Zengin topraklarýn insanlarý geçim sýkýntýsý
yaþýyor.
Bu sýkýntý cumhuriyetten önce de vardý,
cumhuriyetten sonrada devam etmektedir.
Ülkemiz zenginleþmesine ve imkanlarýnýn
artmasýna raðmen on yýlda bir ekonomik krize
muhatap olmaktadýr. Ülke insanýnýzýn serveti
dolar karþýsýnda erimektedir. Birikim ve zenginliðimiz bir gecede gizli bir el tatfýndan çalýnmaktadýr. Bu durum sadece dýþa baðýmlý olmaktan kaynaklanmýyor. Günümüz ekonomisinin bizim dýþýmýzda yönetildiðini ve ekonomik
oyunlarla müdahaleye maruz kaldýðýmýz aþikardýr. Artýk ülkemizde ve dünyada ekonominin
belli bir azýnlýðýn eline geçtiði sýr deðildir. Ýstatistikler dünya ekonomik servetinin yüzde doksan beþinin yüzde beþ azýnlýðýn eline geçtiðini
, geriye kalan yüzde doksan beþ nüfusa servetin yüzde beþi kaldýðý iddia ediliyor. Yani dünya nüfusunun yüzde doksan beþi , servetin
yüzde beþine talim ediyor. Ülkemizde bu oran
bu kadar deðilse bile buna yakýndýr. Böyle bir
dünya da adaletli gelir daðýlýmý mümkün olabilir mi ?

Dünyada ve ülkemizde de bu durum sürdürülebilir olmaktan uzaktýr. Dünyanýn ekonomik
sistemi bir günde bu duruma gelmemiþtir. Bu
ekonomik sistemin kurucularý asýrlardýr çalýþarak bu neticeyi aldýlar. Bu merkez ,asýrlardýr yýkýcý emelleri için organize bir biçimde çalýþarak
bu güne gelmiþtir. Yer yüzündeki kaynaklar o
merkez tarafýndan paylaþýlýr. Dünya Para sistemi onlarýndýr. Bunu gizledikleri için dünya insaný bunu doðal ve normal karþýlar. Küresel sistem hýrsýzlýk sistemidir. Bu hýrsýzlýk modern sistemle yapýldýðý için bunu fark etmek zordur.
Bundan kurtulmanýn yolu , kendi kendine yeten
bir ekonomiye sahip olmak ,dýþa baðýmlý olmayý azaltarak bitirmektir. Küresel yýkýcýlarýn emrine girdiðimizde nefes aldýrlar fakat oðdurmazlar, hasta hasta yaþatýrlar. Direnç ve karþý koymamýz halinde de þimdi yaþadýðýmýz sýkýntýyý
yaþatýrlar. Ýktisadi savaþ denilen savaþ budur.
Küresel sisteme biat etmiþ uyumlu hükümetler baþarýlý gibi görünselerde daha çok
borçlanmýþ olurlar. Buna örnek 2002 den 2012
ye kadar hükümetlerimizin küresel sistemle
uyumlu olmasýný gösterebiliriz. Bu süreçte Mü-
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dahale etmeyip fýrsat verdikleri için ekonomik
veriler olumlu yönde seyretmiþtir. Çünkü AB
uyum süreçleri , demokrasi açýlýmý ( Kürt açýlýmý )gibi tehlikeli tavizlerle ülke bölünme tehlikesiyle yüz yüze gelmiþti.
Yani ekonomideki bahar havasý verilen tavizlerin sonucuydu.
Milli bir siyaset izlemeye baþlandýðýnda
karþýlaþtýðýmýz sorunlarý ve zorluklarý hep birlikte gördük ve yaþadýk.
Ekonomik krizden kurtulmanýn yolu milli þuurla meselelere bakmaktan geçer.
Hasta toplum bakýþý ve tavrý köleleþtirir.
Hasta toplum ,üç kuruþ kazanmak için ,karþýlýðý olmayan Amerikan dolarýna teveccüh ederek dolarýn deðerini arttýrýr. Dolara Talebi arttýrmak dolara çalýþmaktýr. Hasta toplum derken
ekonomik oyunlarý görmeme haline hasta toplum diyoruz. Güçlü Millet olmadýkça hiç bir hükümetin baþarýlý olma þansý yoktur. Güçlü Millet olmanýn yolu , Milleti adýna yaþamaktan geçer. Milli bakýþ , Milli tavýr da yöneticileri güçlü
kýlar. O yöneticiler de Mili Zirvenin Erginlerine
kulak vermelidir.

Gençlerle buluþtu,
sorularý yanýtladý
Türkiye Gençlik Vakfý Genel Baþkan Yardýmcýsý Lise Koordinatörü Okan Özer, Çorum'da
gençlerle buluþtu.
Türkiye Gençlik Vakfý Genel Baþkan Yardýmcýsý Lise Koordinatörü Okan Özer, Çorum'da
Türkiye Gençlik Vakfý Ýl Temsilciliði'nde gençlerle bir araya geldi. Gençlerle bir süre vakit geçiren Özer, milli ve manevi deðerlerin önemine
deðindi. Çorum'da gençlerin yoðun ilgisiyle karþýlanan Özer, sorularýna doðru cevap verenlere
hediyeler daðýttý.
Türkiye'nin en önemli deðerinin gençlik olduðuna deðinen Özer, gençlerin milli ve manevi
deðerlerine sahip çýkmalarý gerektiðini belirterek, bu karlý kýþ gününde, zor þartlarda gençlik
buluþmasý için TÜGVA Ýl Temsilciliði'ne gelen
gençlere teþekkür etti.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren
Türkiye Gençlik Vakfý Çorum Ýl Temsilcisi Enes
Kayabaþý "Baþkanýmýza vakfýmýzý ziyaret ettiði
için teþekkür ediyoruz. Bugün Vakfýmýzda Çorum'dan 100 genç kardeþimizi aðýrladýk. Genel
Baþkan Yardýmcýmýz Okan Özer'in ilimizde
gençlerle buluþmasý bizleri çok mutlu etti. Bu
kapsamda zor hava þartlarýnda programa katýlan genç kardeþlerimize ve Genel Baþkan Yardýmcýmýz Sayýn Okan Özer'e teþekkür ediyorum." dedi.
Türkiye Gençlik Vakfý Genel Baþkan Yardýmcýsý Lise Koordinatörü Okan Özer, gençlerle hatýra fotoðrafý çektirdi.
(Haber Merkezi)

Cansuyu, ihtiyaç sahiplerinin
yardýmýna koþuyor
Cansuyu Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Derneði kýþ þartlarýnýn etkisini artýrdýðý þu günlerde yurt içi yardýmlarýný yoðunlaþtýrarak maðdur ve muhtaç
durumda olan vatandaþlarýn
yardýmýna koþuyor. Cansuyu
Genel Merkezi koordinesinde
yürütülen yardým çalýþmalarý
tüm il temsilcilikleri ve Cansuyu
Gönüllülerinin de desteði ile
nüfusun yoðun olduðu büyükþehirler baþta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilindeki ihtiyaç sahibi vatandaþlara ulaþtýrýlýyor.
Tüm ekiplerini sahaya gönderen Cansuyu, maðdur durumda olan vatandaþlarýn yaný
sýra muhtaçlara, yetimlere ve
kýþýn etkisini artýrmasýyla zor
durumda olan ailelere yardýmlarýný ulaþtýrmayý sürdürüyor.
Ýçerisinde bir ailenin bir aylýk yiyecek ihtiyacýný karþýlayacak
þekilde hazýrlanan içerisinde
temel yiyecek malzemeleri
olan gýda kolileri ulaþtýrmayý
sürdürüyor. Yardýmlarý sadece
gýda ile sýnýrlý kalmayan Cansuyu, havalarýn aðýrlaþmasýndan dolayý kazak, bot, mont,
ayakkabý, pantolon gibi giyecek malzemeleri de maðdur
vatandaþlara ulaþtýrýyor.
Gerçekleþtirilen yardýmlarla

ilgili açýklamalarda bulunan
Cansuyu Derneði Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin, Türkiye'nin en ücra köþelerine kadar
yardýmlarýný ulaþtýrdýklarýný söyledi. Öztekin, "Hem ülkemiz
hem de tüm dünya 2020'den bu
yana zor bir süreç yaþýyor. Türkiye, pandemi baþta olmak üzere yangýnlar, seller gibi birçok
olumsuz olayla karþý karþýya
kaldý. Bizler Cansuyu olarak
yurt içi yardýmlarýmýzý artýrmýþtýk. Þimdi kýþ þartlarýnýn da etkisi artýrdýðý þu günlerde 81 ilimizde yardýmlarýmýzý yoðunlaþtýr-

dýk. Temsilciliklerimiz ve gönüllülerimizle beraber Türkiye'nin
en ücra köþesindeki maðdur
vatandaþlarýmýza ulaþarak baðýþçýlarýmýzýn emanetlerini teslim ediyoruz. Acil insani yardým
çalýþmalarýmýz kapsamýnda,
Suriye-Azez
bölgesindeki
kamplarda zor þartlarda yaþam
mücadelesi veren kardeþlerimize kömür daðýtýmý yaptýk. Bölgede gýda, giyim gibi birçok temel ihtiyaç malzemesi daðýtýmlarýmýz da devam ediyor. Cansuyu olarak desteklerinizi bekliyoruz" dedi. (Haber Merkezi)

Baro'da baþkan deðiþti
Kenan Yaþar'ýn AYM'ye seçilmesinin
ardýndan Çorum Barosu yönetimi yeniden oluþturuldu.
Çorum Barosu Baþkaný Av. Kenan
Yaþar'ýn Anayasa Mahkemesi üyeliðine
seçilmesinin ardýndan Baro yönetimi
toplanarak yeni baþkanýný seçti. Çorum
Barosu Yönetim Kurulu dün toplanarak
yeni görev daðýlýmý yaptý. Buna göre Av.
Turan Kalýpcý oy birliði ile Baro Baþkanlýðýna seçildi. Baþkan Yardýmcýsý Av.
Tuðrul Damar, Genel Sekreter Av. Altuð
Afat, Sayman Av. Can Emre Kakaç oldu.
(Haber Merkezi)

Av. Turan Kalýpcý
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Mahsur kalan hamile kadýnýn
imdadýna paletli ambulans yetiþti
Yoðun kar yaðýþýnýn etkili olduðu Çorum'da yolu kapanan köyde mahsur kalan hamile kadýn, paletli ambulansla

hastaneye ulaþtýrýldý.
Edinilen bilgilere göre, kar ve tipi sebebi ile yolu kapanan Çorum'un Mecitözü ilçesine baðlý Güngörmez köyünde
doðum sancýsý yaþayan B.Y.A. adlý hamile kadýnýn yakýnlarý durumu 112 Acil
Çaðrý Merkezine bildirdi.

Bölgede kar yaðýþý sonrasýnda ulaþýma kapanan köye ambulansla gidemeyen ekipler, hastaya ulaþabilmek için
paletli ambulansla yola çýktý. Paletli ambulansla köye ulaþmayý baþaran ekipler, ilk müdahalesini yaptýðý hamile kadýný hastaneye ulaþtýrýldý.
(ÝHA)

Koyunlarý son anda kurtarýldý
Çorum'un Boðazkale ilçesinde
yoðun kar yaðýþý nedeniyle çatýsý
çöken ahýrdaki koyunlar son anda
kurtarýldý.
Emirler köyünde Serdar Bektur'a ait ahýrýn çatýsý, kar birikintisini nedeniyle çökmeye baþladý.

Durumu fark eden aile üyeleri,
son anda ahýra girerek 100 küçükbaþ hayvaný dýþarý çýkardý.Kar
kalýnlýðýnýn 50 santimetreye yaklaþtýðý köyde kurtarýlan 100 koyun
geçici olarak köy muhtarýnýn ahýrýna yerleþtirildi. (Haber Merkezi)

AÇ KALINCA KÖYE iNEN
KURT KAMERAYA YANSIDI

Aðaçlar kara dayanamadý,
kökünden devrildi
Çorum'da etkili olan kar yaðýþý
sebebiyle birçok aðaç kökünden
sökülerek devrildi.
Çorum'da hafta sonu etkili
olan kar yaðýþý hayatý olumsuz etkiledi. Yoðun kar yaðýþý, kent merkezinde birçok aðacýn kökünden
sökülmesine sebep oldu. Kar ka-

lýnlýðýnýn yaklaþýk 40 santimetreye ulaþtýðý kent merkezinde karýn
aðýrlýðýna dayanamayan birden
fazla çam aðacýnýn dallarý gövdelerinden ayrýlarak kýrýlýrken, bir
çam aðacý da kökünden söküldü.
Devrilen aðaçlar belediye
ekiplerince kaldýrýldý.
(ÝHA)

Çorum'un Osmancýk ilçesinde kar
ve soðuk hava nedeniyle yiyecek bulamayýnca köye inen kurt güvenlik kamerasýna böyle yansýdý.
Ýlçeye baðlý Tekmen köyü Karataþ
Mahallesinde yaþayan Yunus Soruklu, sürüsünü takip etmek amacýyla evi
ve ahýrýn çevresine güvenlik kamerasý
taktýrdý. Gece saatlerinde telefonundan kameralarýný kontrol eden Soruklu, bir kurt'un ahýrýn olduðu bölgeye
doðru ilerlediðini gördü. Bunun üzerine dýþarý çýkan Soruklu'yu gören kurt
kaçmaya baþladý.
Kurt'un ahýrýn çevresine geliþi ve
geri gidiþi güvenlik kameralarýna saniye saniye yansýdý.
(ÝHA)

Ulaþýma
kapanan köy
yollarý açýlýyor.
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'Gece-gündüz demeden
çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz'

OSMANCIK'TA DA
AÐAÇLAR DEVRÝLDÝ
Çorum'un Osmancýk ilçesinde
etkili olan kar yaðýþý sebebi ile
aðaçlar kökünden sökülerek devrildi.
Çorum'da etkili olan kar yaðýþý
hayatý olumsuz etkiledi. Yoðun
kar yaðýþý, Osmancýk ilçesinde
birçok aðacýn köklerinden sökülerek sökülmesine sebep oldu.
Kar kalýnlýðýnýn yaklaþýk 20 santimetreye ulaþtýðý ilçe merkezinde

park halindeki araçlar kar altýnda
kayboldu. Hafta sonu baþlayan
ve devam eden kar yaðýþý sebebiyle Koyunbaba, Yeni ve Güney
Mahallesi'nde birçok aðaç da zarar gördü. Karýn aðýrlýðýna dayanamayan birden fazla çam aðacýnýn dallarý gövdelerinden ayrýlarak kýrýldý.
Devrilen aðaçlar belediye
ekiplerince kaldýrýldý.
(ÝHA)

Düzenlemede sona gelindi
KDV oranlarýyla ilgili düzenlemede sona gelindi. Sektör
temsilcileriyle yapýlan görüþmede temel gýda ürünleri; peynir,
yað, süt, et, yumurta, bebek
mamasý, hijyenik ped gibi lüks
sayýlmayan ürünlerde KDV'nin
tamamen kaldýrýlmasý ön plana
çýkarken, düzenlemeyle meyve
ve sebzede tarladan çýkýþ ile
perakende satýþ arasýndaki
oran dengesizliðinin de giderilmesi hedefleniyor.
Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'nca

KDV oranlarýnýn aþaðý çekilmesi için yürütülen çalýþmada sona
gelindi. KDV indirimi doðrudan
vatandaþýn cebine yansýrken,
üretici, ticaret yapanlarý da rahatlatacak. Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'nda odalar, sektör temsilcileriyle yapýlan çalýþtayda temel gýda ürünleri; peynir, yað,
süt, et, yumurta, bebek mamasý, hijyenik ped gibi lüks sayýlmayan ürünlerde KDV'nin tamamen kaldýrýlmasý talebi ön plana
çýktý.
(Haber Merkezi)

Ýl Genel Meclis Baþkaný Mehmet Bektaþ, ulaþýma kapanan köy yollarýnda ulaþýmýn tekrar saðlanmasý için gece-gündüz çalýþtýklarýný söyledi.
Hafta sonu etkili olan yoðun kar yaðýþý ve tipi,
günlük yaþamý olumsuz etkiliyor. Cumartesi günü
baþlayan kar yaðýþý, üç gündür devam ediyor. Kar
yaðýþý nedeniyle karayollarýnda ulaþýmda aksamalar meydana geldi.
Çorum'da yoðun kar
yaðýþýndan dolayý Pazar
günü itibariyle 670 köy yolunun ulaþýma kapandýðý
öðrenildi. Çorum Ýl Özel
Ýdaresi ekipleri, ulaþýma
kapanan köy yollarýnýn
ulaþýma açýlmasý için çalýþmalarýný
sürdürüyor.
Ekipler, iþ makineleri eþliðinde kapalý yollarý, açmak
Mehmet Bektaþ
için yoðun mesai harcýyor.
"SAAT MEFHUMU GÖZETMEKSÝZÝN
HER DAÝM BÝZLERE ULAÞABÝLÝRSÝNÝZ"
Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mehmet Bektaþ, Çorum'da süren yoðun kar yaðýþý nedeniyle kapanan
köy yollarýnýn açýlma çalýþmalarýnýn aralýksýz sürdüðünü kaydederek, zor þartlar altýnda görevini
sürdüren personele teþekkür etti.
Sosyal medya hesabýndan bir açýklama yapan
Çorum Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mehmet Bektaþ,
"Köyde yaþayan vatandaþlarýmýzýn maðdur olmamasý için tecrübeli Ýl Özel Ýdaresi ekiplerimizle 7/24,
gece gündüz demeden çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Þahsýmýn ve Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterimiz
Recep Cýplak, Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürümüz Mehmet Çetinkaya, Yol ve Ulaþým Hizmetleri
Müdürlüðü Þube Þefimiz Remzi Pektaþ dahil olmak üzere Ýl Özel Ýdaremizin tüm yetkililerinin de
telefonlarýna saat mefhumu gözetmeksizin her daim ulaþabilirsiniz" ifadelerini kullandý.
"ÖNCELÝÐÝMÝZ HASTASI VE
CENAZESÝ OLAN VATANDAÞLARIMIZ"
Bektaþ açýklamalarýnýn devamýnda; "Gayretimiz
hiç bir vatandaþýmýzýn maðdur olmamasý ama önceliðimiz hastasý ve cenazesi olan vatandaþlarýmýzýn yardýmýna bir an önce yetiþmektir" dedi.
"MECBUR KALMADIKÇA
YOLA ÇIKMAYIN" UYARISI
Ekipler þu ana kadar kapanan toplam 100 civarýnda köy yolunu tekrar ulaþýma açtý.
Kar yaðýþýnýn devam etmesi nedeniyle yollarýn
tekrar kapandýðý ve ekiplerin yollarý tekrar ulaþýma
açtýðý bilgisine ulaþýldý. Yetkililer zorunlu olmadýkça
yola çýkýlmamasý ve zincirsiz araç kullanýlmamasý
uyarýsýnda bulunuyor.
(Haber Merkezi)
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AK PARTi’DEN

SUC DUYURUSU
Çorum'da AK Partililer, Cumhurbaþkaný Erdoðan'a hakaret ettiði
iddiasýyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaþ ve iki kiþi hakkýnda suç
duyurusunda bulundu. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, "Hiçbir
akl-ý selim, hakareti, ifade özgürlüðü olarak nitelendiremez" dedi.

AK Parti Çorum Teþkilatý, Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan'a hakaret ettiði iddiasýyla
tutuklanan gazeteci Sedef Kabaþ ile Engin Özkoç ve Aykut Erdoðdu hakkýnda suç duyurusunda bulundu.
Hatýrlanacaðý üzere geçtiðimiz günlerde bir
televizyon programýna katýlan gazeteci Sedef
Kabaþ, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan
ile ilgili konuþmuþtu. Kabaþ'ýn sözleri sonrasý
savcýlýk harekete geçti. Sedef Kabaþ, Cumhurbaþkanýna hakaret suçundan tutuklandý.
Tutuklamanýn ardýndan AK Parti Çorum Teþkilatý da gazeteci Sedef Kabaþ ile Engin Özkoç
ve Aykut Erdoðdu hakkýnda suç duyurusunda
bulundu. Önce AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, bir basýn açýklamasý yaptý. AK Parti binasýnda yapýlan basýn açýklamasýna Merkez ilçe
Baþkaný Erhan Akar, Kadýn Kollarý Baþkaný Meryem Demir ve Yönetim Kurulu Üyeleri katýldý.
Burada konuþan Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý,
hiçbir akl-ý selim insanýn hakareti, ifade özgürlüðü olarak nitelendirmeyeceðini ifade etti.
"HAZIMSIZ GÜRUH' SÝSTEMATÝK BÝR
ÞEKÝLDE SALDIRILAR DÜZENLÝYOR"
Cumhurbaþkaný Erdoðan'a yapýlan her türlü
saldýrý veya hakaretin kendisine olan sevgisini
daha da perçinlediðini vurgulayan Ahlatcý, þunlarý söyledi:
"CHP'nin adeta yayýn organý haline gelen kanallarda sistematik olarak partimize, Genel Baþkanýmýza ilke, ahlak, hukuk tanýmayan hakaretamiz ifadelerle en aðýr saldýrýlar gerçekleþtirilmek-

tedir. 14 Ocak'ta, Uður Dündar'ýn moderatörlüðünde programa CHP Grup Baþkanvekili Engin
Özkoç, CHP Ýstanbul Milletvekili Aykut Erdoðdu
ve sözde gazeteci Sedef Kabaþ konuk olmuþtur.
Bu programda Kabaþ, AK Parti Genel Baþkanýmýz ve Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'a bu defa hiçbir þekilde tahammülü mümkün
olmayan aðýr bir hakarette bulunmuþtur. Daha
öncesinde deðiþik zamanlarda aðýr hakaretlerde
bulunmuþ program konuklarý da bu hakarete
sessiz kalarak ortak olmuþlardýr. Ülkemiz, son
yirmi yýldýr diplomasiden askeri hamlelere, sanayiden teknolojiye, saðlýktan adalete yaptýðý devrimsel kalkýnma hamleleri ile tarih sahnesinde
kutlu yülüyüþüne devam etmektedir. Yapýlan kalkýnma hamleleriyle prangalarýndan kurtulan ülkemiz itibar kazanmýþ; bölge coðrafyasýnda ve
uluslararasý arenada söz sahibi bir ülke konumuna gelmiþtir. Bu büyük baþarýda en büyük pay
hiç þüphesiz Genel Baþkanýmýz, Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'a aittir. Siyasete
girdiði yýllardan bu yana, muhalefete sayýsýz
maðlubiyet yaþatan, halkýn teveccühüyle seçimler kazanan Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip
Erdoðan'ýn bu zaferlerini hazmedemeyen 'hazýmsýz güruh" sistematik ve gözü dönmüþ bir þekilde saldýrýlar düzenlemeye devam etmektedir.
Ülkemiz, bir yandan son yirmi yýlda gerçekleþtirdiði yoðun kalkýnma hamleleri serüvenine
devam ederken; bir yandan da maalesef dünyanýn hiçbir ülkesinde görülmeyecek kadar düþük
seviyede bir muhalefet anlayýþýnýn engellemeleriyle karþý karþýya kalmaktadýr.
Bu seviyesi düþük muhalefet anlayýþý; ülkemizin içeride ve dýþarýda
menfaatinin her daim karþýsýnda yer
alarak toplumsal huzurumuza kastedecek hiçbir fýrsatý kaçýrmamakta ve
gizli açýk her türlü Ýhanet þebekeleriyle ortak hareket etmekten imtina
etmemektedir.
DEVAM EDEN
YÜRÜYÜÞÜMÜZÜ DAHA
KARARLI SÜRDÜRÜYORUZ
Milletimizin oylarýyla seçilmiþ
Cumhurbaþkanýmýzýn ve milletimizin
deðerlerinin karþýsýnda durmayý mu-
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OKUTUN

halefet yapmak zanneden bu aciz zihniyet, bir
kere daha kendisini göstermiþtir. Söyleyecek sözü olmayan çaresizler, ya küfürler savurur ya
tehdit ve hakaretlerde bulunur ya da saldýrýya
geçer. Þundan emin olabilirsiniz, siz saldýrdýkça
biz liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sýký
sarýlýyoruz. Siz saldýrdýkça, büyük Türkiye'nin
büyük liderinin açtýðý yolda devam eden yürüyüþümüzü daha kararlý sürdürüyoruz. Basýn ilke ve
ahlakýna saygý duymayan zavallý sözde gazeteci Kabaþ'ýn, tek misyonu AK Parti ve Cumhurbaþkanýmýza nefret kusmak olan bu televizyon
kanalýnda liderimize yaptýðý hakaretleri asla kabul etmiyoruz.
RECEP TAYYÝP ERDOÐAN'A HAKARET
ETMEK KÝMSENÝN HADDÝ DEÐÝLDÝR
Bu ülkeye hizmet etmekten baþka derdi ve
tasasý olmayan Cumhurbaþkanýmýz Recep Tay-

yip Erdoðan'a hakaret etmek kimsenin haddi deðildir. Cumhurbaþkanlýðý makamý, bu milletin iradesini temsil eder. Milletin temsil edildiði Cumhurbaþkanlýðý makamýna hakaret etmek gözü
dönmüþlüktür, hadsizliktir, zavallýlýktýr. Hiçbir aklý selim sahibi, hakareti ifade özgürlüðü olarak nitelendiremez.
Cumhurbaþkanýmýzý hedef alan bu çirkinliði,
anti demokratik ve faþizan sözleri þiddetle kýnýyoruz. AK Parti teþkilatlarý olarak Sedef Kabaþ,
Engin Özkoç ve Aykut Erdoðdu hakkýnda suç
duyurusunda bulunduðumuzu ve bu meselenin
sonuna kadar takipçisi olacaðýmýzý tüm kamuoyunun bilgisine arz ederiz."
Konuþmanýn ardýndan Ýl Baþkaný Av. Yusuf
Ahlatcý ve beraberindekiler Çorum Adliyesine
gitti. Burada parti yöneticileri, suç duyurusunu
Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna teslim etti.
(Çaðrý UZUN)

‘Türk ekonomisi
ihracata yönelen
bir yola girdi’
Hazine ve Maliye Bakan Yardýmcýsý
Mahmut Gürcan, "Geçtiðimiz 6-7 aydan
beri, özellikle Merkez Bankasý, faiz oranlarýný düþürerek ekonomimizi ihracata doðru
yönlendiren bir yola doðru girdik." ifadesini
kullandý. Türk ekonomisinin ihracata doðru
yöneldiðine dikkati çeken Gürcan, "Ekonomide özellikle 2020'de yaþadýðýmýz pandemi sürecinden sonra 2021 yýlýnda Cumhurbaþkanýmýzýn ve hükümetimizin kararýyla
artýk ekonomimizi istihdama dayalý, ihracatý önceleyen ve yatýrýmýný büyüten bir ekonomi modeline doðru yönlendirdik. Geçtiðimiz 6-7 aydan beri, özellikle Merkez Bankasý, faiz oranlarýný düþürerek ekonomimizi ihracata doðru yönlendiren bir yola doðru girdik." dedi.
"2003'TEN 2020 YILINA KADAR
TÜRKÝYE HER YIL ORTALAMA
YÜZDE 3,4 BÜYÜDÜ"
Gürcan, küresel salgýn döneminde de
Türkiye ekonomisinin büyümesini sürdürdüðüne vurgu yaparak sözlerini þu þekilde
sürdürdü:
"Türkiye 2003'ten 2020 yýlýna kadar ortalama her yýl yüzde 3,4 seviyesinde büyüme kaydetti. Ancak geçtiðimiz yýl pandemiyle beraber 2020'den sonra dünyada
ciddi bir daralma oldu. 2021 yýlýnda Dünya
yüzde 3,1 küçüldü. Ancak Türkiye ekonomisi yüzde 1,8'lik bir büyüme kaydetti. Bu
kapsamda, Türkiye Çin'le beraber büyüyen
iki ülkeden birisi oldu. Çin ise yaklaþýk 2,3
oranýnda büyüme kaydetti. Diðer bütün ülkelerde özellikle Hindistan'da 7,3'lük iþte
Avrupa bölgesinde 6,3'lük bir ekonomik
daralma baþ göstermiþtir. Türkiye bunu
kendisi için bir avantaj olarak almýþtýr."
Türkiye'nin salgýnýn etkilerinden en hýzlý toparlanan ülke olduðunu belirten Gürcan, þu deðerlendirmede bulundu:
"Türkiye salgýnýn etkisinden en hýzlý toparlanan ülkelerden biri olmuþtur. Ve yüzde 22'lik bir büyümeyle salgýn sonrasýnda
hýzla normal hayata dönmüþtür. 2021 yýlýnýn 3'üncü çeyreðinde ise yüzde 7,4'lük
oranla hala en hýzlý büyüyen ülkelerden bir
tanesidir. Ýlk 3 çeyrekteki büyümeye yurt içi
talebin katkýsý 6,7, yurt dýþý talebin katkýsý
da 5,1 olmuþtur. Bu da bizim çok dengeli
bir büyüme yaptýðýmýzý gösteriyor. Sadece
iç talepten dolayý deðil ayný zamanda yurt
dýþý talebin de iç talebe oraný yaklaþýk olduðunu rahatlýkla gösteriyor ve böylece
dengeli bir büyümemiz görülüyor. Bu tablolar gerçekten Türkiye'nin güçlü ekonomisini gösteriyor."
(Haber Merkezi)

AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Ýskilip'te muhtarlarý dinledi.

‘Ýskilip'e hizmet boynumuzun borcu'
AK Parti Çorum Milletvekili ve
MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan,
Ýskilipli Mahalle Muhtarlarý ile bir
araya geldi.
TBMM'nin ara dönem tatile girmesinin ardýndan Çorum'a dönen
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, hafta sonu olmasýna raðmen yoðun bir
programla Çorum'da da çalýþmalarýný sürdürdü.
Ceylan, Ýskilip'ten gelen mahalle
muhtarlarý ile bir toplantý düzenledi.
HEM SORUN AKTIRDILAR,
HEM TEÞEKKÜR ETTÝLER
Toplantýya Çorum Muhtarlar Federasyonu Baþkaný Zeki Oral, Merkez Gülabibey Mahallesi Muhtarý
Hasan Belli ile birlikte Ýskilip Bahabey Mahallesi Muhtarý Ýbrahim Tabakoðlu, Mutaflar Mahallesi Muhtarý
Hamdi Genccan, Uludere Mahallesi
Muhtarý Ýbrahim Ýpekçi, Meydan Mahallesi Muhtarý Alaattin Çoðal, Çavuþ Mahallesi Muhtarý Ali Singer,
Sakarya Mahallesi Muhtarý Metin
Çikrik, Yeni Cami Mahallesi Muhtarý
Cengiz Arslan, Erenler Mahallesi
Muhtarý Murat Sak, Hacý Piri Mahallesi Muhtarý Erol Mastan, Kale Mahallesi Muhtarý Rüstem Kýlpelit, Tabakhane Mahallesi Muhtarý Ali Sarar, Ulaþtepe Mahallesi Muhtarý Yunus Kýrkýncý, Büyükbaþ Mahallesi
Muhtarý Sait Lekealmaz ve Ekizoðlu
Mahallesi Muhtarý Halil Kiraz katýldý.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
Erdoðan'a muhtarlara verdiði deðerden dolayý teþekkür eden Ýskilipli

Muhtarlar, ilçelerinden tespit ettiklerini sorunlarý Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan'a ilettiler.
"DOÐALGAZ'I HAYAL
BÝLE EDEMÝYORDUK"
Ýlçelerinde TOKÝ eksikliði, Meslek Yüksekokulu inþaatý, Kale'nin
restorasyonu, Kargýn Göleti, doðalgaz hatlarýyla ilgili yaþanan sýkýnlar,
dere yataklarý, bazý okullarýn tadilatý, elektrik hatlarý ile ilgili sýkýntýlar,
millet bahçesi eksikliði, bazý mesire
alanlarýnýn düzenlenmesi gibi taleplerini aktaran mahalle muhtarlarý,
gençlik merkezi, yüzme havuzu, güreþ eðitim merkezi gibi yatýrýmlarýn
kazandýrýlmasýndan dolayý da teþekkürlerini ilettiler.
Özellikle de doðalgaz yatýrýmýnýn
kazandýrýlmasýndan dolayý büyük
bir þükran borçlu olduklarýný dile getiren muhtarlar, "Doðalgazý hayal bile edemiyorduk, gerçek oldu" diyerek milletvekili Ahmet Sami Ceylan'a
ve emeði geçenlere teþekkür ettiler.
Muhtarlarý dinledikten sonra aktarýlan sorunlarý ilgili kurum ve kiþilere aktaran Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan, muhtarlarýn vatandaþlar ile
devlet arasýnda bir köprü vazifesi
görerek, kamu hizmetinin hýzlý ve etkin bir þekilde ulaþtýrýlmasýnda mühim bir görev üstlendiðini belirtti.
Ceylan, muhtarlarýn her konudaki
talebini yerine getirmeyi de bir vazife olarak gördüðünü kaydetti.
Ýskilip'in dertleriyle dertlenen
muhtarlarýn aktardýðý sorunlarýn ço-

ðunu bildiðini ve yakýndan takip ettiðini anlatan Ceylan, "Ýskilip bizim için
çok önemli. Ýskilip, bizi her seçimde
destekledi. O nedenle Ýskilip'e hizmet bizim boynumuzun borcudur"
dedi. 20 yýllýk AK Parti iktidarý döneminde Ýskilip'e önemli yatýrýmlarýn
yapýldýðýný ifade eden Ceylan, özellikle de 100 yýlýn yatýrýmý olarak gördüðü doðalgaza Ýskilip'in kavuþturulduðunu hatýrlattý. Ceylan, Çorum'da
doðalgaz olmayan Bayat ve Uðurludað'a 2022, Boðazkale, Ortaköy ve
Kargý'ya ise 2023 yýlýnda doðalgaza
kavuþacaðýný da dile getirdi.
"ÝSKÝLÝP DOYANA KADAR
TOKÝ KONUT YAPACAK"
TOKÝ konusunda ise 3 kez talebe çýkýlmasýna raðmen talep gelmediði için vazgeçildiðini anlatan Milletvekili Ceylan, "TOKÝ benim içimde
bir uhde idi. Þükürler olsun ki belediye baþkaný ile de istiþareli bir þekilde çalýþma yürütülerek önemli bir
aþamaya gelindi. Þu anda yeri belli,
Ýskilip TOKÝ'ye kavuþacak. Sizlere
düþen talebi artýracak çalýþmalar
yapmanýzdýr. Size söz veriyorum,
Ýskilip doyana kadar TOKÝ konut yapacaktýr. Ýskilip'i geliþtirmek, güzelleþtirmek ve büyütmek için çalýþacaðýz. Yerelde cumhur ittifakýný temsilen belediye baþkanýmýz, Ankara'da
da bizler Ýskilip için çalýþýyoruz. Çünkü, Ýskilip 20 yýldýr Cumhurbaþkanýmýzýn yanýnda durdu. Vatanýna, milletine, bayraðýna sahip çýktý. Bizler
de Ýskilip'imiz için ne gerekiyorsa

yapacaðýmýzdan þüpheniz olmasýn"
diye konuþtu.
"TIMARLI SULAMA PROJESÝ
BU YIL BÝTÝRÝLECEK"
Kargýn Göleti baþta olmak üzere
Ýskilip'e yapýlan ve yapýlacak olan
sulama tesisleriyle ilgili de geliþmeler hakkýnda bilgileri paylaþan Milletvekili Ceylan, özellikle sulu tarýma
büyük önem verdiklerini söyledi. AK
Parti iktidarý öncesinde Çorum'da
arazilerin sadece yüzde 10'unun sulanabildiðini, yapýlan barajlar, göletler ve projelerle birlikte bugün bu
oranýn yüzde 50'yi geçtiðini anlatan
Ceylan, sulanabilir arazilerin tamamýný suyla buluþturmayý amaçladýklarýný vurguladý.
Ceylan, Ýskilip'i de kapsayan Týmarlý sulama projesinin de bu yýl bitirilebileceðini sözlerine ekledi.
"MYO BÝNA SORUNUNU DA
ÇÖZECEÐÝZ"
Mahalle muhtarlarýnýn talepleri
arasýnda yer alan ve yýlan hikayesine dönen Meslek Yüksekokulu binasýnýn yarým kalan inþaatý ile ilgili
de konuþan Milletvekili Ceylan, konuyu yakýndan takip ettiðini ve kýsa
süre içerisinde sorunu çözeceklerini
vurguladý. Ceylan, muhtarlardan gelen diðer talepleri de Ýskilip Belediye
Baþkaný Ali Sülük, Milli Eðitim Müdürü Abdullah Kodek baþta olmak
üzere ilgili kurumlarýn yetkililerine
aktararak çözülmesini istedi.
(Haber Merkezi)
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KDV oranlarý
ile ilgili çalýþmada
sona gelindi
Hazine ve Maliye Bakanlýðý'nýn tüm taraflarla görüþerek yürüttüðü çalýþma kapsamýnda tüm sektörlerde KDV oranlarý sadeleþtirilecek. Önümüzdeki günlerde bitirilmesi planlanan düzenlemenin temel gýda
ürünleri baþta olmak üzere fiyat etiketlerinde düþüþ saðlamasý öngörülüyor.
Temel gýda ürünlerinde yaþanan artýþla
birlikte baþlatýlan KDV oranlarýnda sadeleþmeyi öngören çalýþmada sona yaklaþýldý.
Hazine ve Maliye Bakanlýðý'nýn tüm taraflarla görüþerek yürüttüðü çalýþma kapsamýnda sadece temel gýda maddeleri ile ilgili deðil, tüm alanlardaki KDV oranlarý baþtan sona yeniden ele alýnacak.
Önümüzdeki günlerde bitirilmesi planlanan ve farklý alternatiflerin deðerlendirildiði
çalýþma kapsamýnda Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý, sivil toplum kuruluþlarý, odalar ve sektör temsilcileri olmak üzere ilgili tüm taraflarýn görüþlerini almak için KDV çalýþtaylarý
düzenlemeye baþladý.
FÝYAT ETÝKETLERÝNDE
DÜÞÜÞ SAÐLAYACAK
KDV konusunda ortak aklýn oluþturulmasýnýn hedeflendiði çalýþmalar kapsamýnda farklý oranlarda uygulanan KDV'deki
oranlar daha anlaþýlýr ve sade hale getirilmiþ olacak. KDV oranlarýnda yapýlacak düzenlemenin temel gýda ürünleri baþta olmak üzere fiyat etiketlerinde düþüþ saðlamasý da öngörülüyor.
TEK BÝR KDV ORANI
UYGULAMASI GÜNDEMDE
KDV, halý hazýrda 1,8 ve 18 olmak üzere 3 farklý þekilde uygulanýyor. Farklý KDV
rakamlarýnýn uygulanmasý sorunlara neden
oluyor. Bunun ortadan kaldýrýlmasý için tek
bir KDV oranýný uygulamasýna geçilmesi de
üzerinde de çalýþýlýyor. Bu kapsamda toptan mal ve hizmet tesliminde tek oran KDV,
perakende mal ve hizmet tesliminde de yine tek oran KDV uygulanacak.
Gýda, eðitim, saðlýk gibi alanlarda tek ve
düþük bir KDV oraný uygulanmasý söz konusu . Çeþitli kesimler gýdada tek bir KDV
oraný uygulanýp yüzde 1'e çekilmesi ya da
tamamen kaldýrýlmasý yönündeki taleplerini
dile getiriyor. Sýfýr KDV'nin maliyetlerine iliþkin de hesaplamalar yapýlýyor. Bazý ürünlerde KDV'nin tamamen kaldýrýlmasý da bekleniyor.
(Haber Merkezi)

OMiCRON
ETKiSi SÜRÜYOR
Saðlýk Bakaný
Dr. Fahrettin Koca, haftalýk
vaka sayýlarýný açýkladý.

Ekim ayýnýn baþýnda
kentte pik noktasýna
ulaþan vaka sayýsý Kasým ayýnýn sonuna kadar yüzde 42 azaldý.
Aralýk ayýnda da düþüþ trendi sürdü. Son
iki ayda vaka sayýsý
toplam yüzde 72 azaldý. Ancak Ocak ayýnda,
Omicron varyantýnýn
etkisiyle vaka sayýsý
tekrar yükseliþe geçti.
Geçtiðimiz hafta yüzde
26 oranýnda artan vaka
sayýsý, bu hafta da yüzde 23 oranýnda arttý.
Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya
hesabý üzerinden yaptýðý
paylaþýmda, "8-14 Ocak
arasýnda, 100 bin kiþi içinde
bir haftalýk toplam yeni Covid-19 vaka sayýsý il bazýnda neydi? Yaþadýðýnýz, gidip geldiðiniz ildeki durumu
haftalýk Ýnsidans haritamýzdan öðrenebilirsiniz" dedi.

yýsý, 11-17 Eylül tarihlerinde
301,63'e, 18-24 Eylül tarihlerinde 325,08'e 19 Eylül-1
Ekim tarihleri arasýnda
351,05'e yükseldi.
2-8 Ekim tarihlerinde
Çorum, yüz bindeki vaka
sayýsý 436,31 ile en çok vaka artýþý yaþanan beþinci il

olmuþtu. 9-15 Ekim tarihlerinde de artýþ devam etmiþ,
salgýn zirve noktasýna ulaþarak yüz bindeki vaka sayýsý 496,11 olmuþtu. Böylece 4 Eylül tarihinden 22
Ekim tarihine kadar vaka
sayýsýnýn yüzde 100 arttýðý
hesaplanmýþtý.

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

Fahrettin Koca

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

düþüþe geçti. 4-10 Aralýk tarihleri arasýnda düþüþ trendi
devam etmiþ, 227,49 olarak
gerçekleþmiþti. 11-17 Aralýk
arasýnda vaka sayýsý 196'ya,
18-24 Aralýk'ta ise 151'e kadar gerilemiþti. Bu haftaki
veriye göre de Çorum'daki
vaka sayýsýnýn son Kasým
ve Aralýk ayýnda yüzde 72
oranýnda azaldýðý görülüyor.
ARTIÞ TRENDÝ
SÜRÜYOR
1-7 Ocak tarihleri arasýnda yüzde 26'lýk artýþla
175,47 olan yüz bindeki vaka sayýsý, bu hafta yine artýþ
gösterdi. Bakan Koca'nýn
açýkladýðý tabloya göre Ocak
ayý, Omicron varyantýnýn da
etkisiyle vaka sayýsý yüzde
23 artarak 216,18 olarak
gerçekleþti. (Çaðrý UZUN)

Çorum'da toplu taþýmada yaþanan kriz çözüldü. Hafta sonu belediye yetkilileri ile ULAÞ A.Þ. yetkilileri tekrar bir araya geldi. Toplantýda kararlaþtýrýlan "üçlü destek paketi", krizin çözümünü saðladý.

YEDAÞ'tan kýrsalda
kar mücadelesi
Yeþilýrmak Elektrik
Daðýtým A.Þ. (YEDAÞ),
doða ile adeta kesintisiz
enerji mücadelesi veriyor. Sorumluluk alanýndaki 5 ilde birçok köye
ulaþmak için kapalý yollarý yürüyerek ve kar
aracý ile aþan ekipler
elektriði evlere ulaþtýrýyor.
Ýlçeleri etkisi altýna
alan kar yaðýþýnýn hemen ardýndan baþlayan
þiddetli rüzgarda, YEDAÞ Arýza Ekipleri'ne
zor anlar yaþatýyor. Doða ile mücadele eden
YEDAÞ ekipleri zaman
zaman karda mahsur
kaldý, ancak çalýþmalarýný kesmedi. Kýrsalda amansýz
mücadeleyi sürdüren YEDAÞ
arýza ekipleri, birçok köy yollarýnýn kapanmasýna raðmen koordineli olarak her arýza ihbarýna
koþtu. Doðaya karþý mücadelesini 'kesintisiz' sürdüren ekipler,
adeta dinlenmedi.
Kar yaðýþý nedeniyle kapanan
mahalle ve köylere enerji vermek
için dondurucu soðuða raðmen
mücadele veren YEDAÞ Arýza
Ekipleri, bu defa da fýrtýnayla mücadeleye baþladý. YEDAÞ Genel
Müdürü Hasan Yasir Bora, "Kar
yaðýþý yerini yer yer fýrtýnaya býraktý. Ekiplerimiz sahada çalýþýyor. Vardiyalý olarak mücadele
veriyoruz" dedi.
"TÜM BÖLGEDE ÇALIÞMALARIMIZ SÜRÜYOR"
YEDAÞ Genel Müdürü Hasan
Yasir Bora, "YEDAÞ olarak ted-

ÜÇLÜ DESTEK PAKETi
SORUNU ÇÖZDÜ
Çorum Belediyesi ile toplu taþýma
hizmeti sunan ULAÞ A.Þ. arasýndaki
kriz çözüldü. Taraflar orta yolu bulurken,
Çorum Belediyesi, hem akýllý kart dolum
noktalarýný hem de 18 otobüsü bünyesine aldý.

birlerimizi alýyoruz. Ancak hava
þartlarý oldukça kötü ve daðýtým
hatlarýna zarar veriyor. 186 Nolu
Elektrik Arýza hattýmýza ve saha
çalýþanlarýmýza ihbarlar geliyor.
Kriz Masasý olarak ekiplerimizi
arýzalý bölgelere yönlendiriliyoruz. Çalýþanlarýmýz kar kýþ demeden sahada ve tüm olumsuz hava koþullarýna raðmen kesintisiz
elektrik enerjisi saðlamak için
mücadele ediyor. Tüm illerde
ekiplerimiz ile faaliyetimizi sürdürüyoruz. Ama bununla da kalmayýp, gerektiðinde ekiplerimiz kýrsalda kar aracý ve yürüyerek,
elektriði köylere götürmeyi baþardý. Onlarca aracýmýz, il ve ilçelerde, köylerdeki arýzalara müdahale etmektedir. Coðrafi olarak zor
bölgelerde 7/24 esasýna uygun
olarak arýza ekiplerimiz canla
baþla görevlerini sürdürüyor" diye konuþtu.
(Haber Merkezi)

MALÝYETLER ARTTI
Döviz kurunda yaþanan ani yükseliþ,
her sektörde olduðu gibi otobüs iþletmecilerini çok fazla etkilemiþ durumda.
Özellikle akaryakýta yapýlan zamlar iþletmecilerin belini büküyor. Yine bakým
giderleri de döviz kuruyla doðru orantýlý
olarak arttý. Ülkede enflasyon da bir diðer sorun olarak göze çarpýyor.
"AYLIK 950 BÝN LÝRA
ZARAR" ÝDDÝASI
Gazetemiz muhabirinin edindiði bilgilere göre otobüs iþletmecileri durumun artýk sürdürülebilir
olmadýðý, gelirlerin giderleri karþýlamadýðý öðrenilmiþti. Kaynaklar, aylýk 950 bin liraya varan bir
zarardan bahsetmiþ, ek destek
olmadan iþin yürümesinin imkansýz olduðunu ifade etmiþti.
SÖZLEÞMENÝN FESHÝ
GÜNDEME ALINMIÞTI
Geçtiðimiz hafta Çorum Belediyesi tarafýndan ihalesi yapýlan toplu taþýma ihalesinde sözleþmenin feshi gündeme alýnmýþ, sözleþmenin feshedildiðine
yönelik haberler ise yalanlanmýþtý.

BELEDÝYE ÝLE ULAÞ
MASAYA OTURDU
Yaþanan bu geliþmelerin ardýndan
Çorum Belediyesi yetkilileri ile ULAÞ
A.Þ. yöneticileri hafta sonu tekrar masaya oturdu. Artan maliyetlerden doðan
zararýn karþýlanmasý için orta yol bulunmaya çalýþýldý.

AKILLI KART DOLUM
NOKTALARI DA
BELEDÝYEYE GEÇTÝ
Yine Çorum Belediyesi, ULAÞ A.Þ.
bünyesinde bulunan akýllý kart dolum
noktalarýný da bünyesine aldý. Böylece
ULAÞ A.Þ. akýllý kart dolum noktalarýndaki giderlerden kurtulmuþ oldu.

18 OTOBÜS ÇORUM
BELEDÝYESÝ BÜNYESÝNDE
Toplantýda alýnan kararlara göre Çorum Belediyesi, ULAÞ A.Þ.'den "eski"
olduðu belirtilen 18 otobüsü satýn aldý.
Bu 18 otobüsü ve hatlarýný Çorum Belediyesi iþletecek. Böylece zarar eden
hatlar, Çorum Belediyesi bünyesinde
bulunacak. Zarara karþýlýk belediye otobüs iþletme tecrübesi kazanacak.

65 YAÞ VE ÜSTÜ ÝÇÝN
MAZOT DESTEÐÝ
Ayrýca 65 yaþ ve üstü vatandaþlarýn
ücretsiz toplu taþýma hizmeti almasý,
özel otobüs þirketlerini büyük altýnda býraktýðý, bu nedenle otobüsçülerin sürekli dert yandýklarý biliniyor. Çorum Belediyesi, bu sorunun da önüne geçmek
amacýyla ULAÞ A.Þ.'ye mazot desteði
saðlayacak.
(Çaðrý UZUN)
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Çorum'un efeleri

Halkbank'ý da rahat geçti

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

06:21
07:49
12:57
15:32
17:56
19:18

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Ankara'da konuk olduðu Halkbank'ý rahat geçti.
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.Lig
3.Grup'ta mücadele eden
Çorum Belediyesi Gençlik
ve Spor Kulübü, 14. hafta
maçýnda Ankara temsilcisi
Halkbank'a konuk oldu. Pazar günü saat 15.30'da Ankara Beþtepe Voleybol Spor
Salonunda oynan karþýlaþmanýn baþýndan sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Çorum Belediyesi GSK,
ilk seti 25-13, ikinci seti 2826 ve üçüncü seti de 25-15
kazanarak maçý 3-0 kazanmayý baþardý.
Bu sonuçla birlikte Çorum'un efeleri ligdeki puanýný 30'a yükseltti.
(Abdulkadir Söylemez)

ASÝT REFLÜSÜNÜ AZALTMAK
ÝÇÝN ÝPUÇLARI -1Gastroözofegeal
reflü (gerd) ya da asit
reflüsü herkesin hayatýnýn bir noktasýnda mutlaka yaþadýðý bir rahatsýzlýktýr.
Bazen belirtiler çok açýktýr, bazense
sessiz bir rahatsýzlýk olarak görülebilir.

TARiHTE BUGÜN
1919- Milletler Cemiyeti kuruldu.
1926- Þeker, petrol ve benzin inhisarý (tekeli)
hakkýnda kanunlar kabul edildi.
1936- Ýstanbul'da vapurculuk þirketi ile bütün
kabotajýn Denizyollarý Ýdaresine geçmesini saðlayan sözleþme imzalandý.
1938- Ýzmir Telefon Ýþletmesinin hükümetçe
satýn alýnmasýna dair sözleþme Ankara'da imzalandý.
1939- Celâl Bayar hükümeti istifa etti. Yeni
hükümet Refik Saydam baþkanlýðýnda kuruldu.
1949- Þair Behçet Kemal Çaðlar, CHP'den istifa etti.
1950- Þiddetli kýþ nedeniyle Ýç Anadolu ve
Doðu Anadolu'da yollar kapandý, Çubuk Barajý
dondu.
1952- Milli Eðitim Bakanlýðý bir genelge yayýmladý;1952-1953 öðrenim yýlýndan itibaren lise eðitimi 4 yýla çýkarýlacak.
1952- Gümrük ve Tekel Bakaný Sýtký Yýrcalý
kibrit tekelinin kalktýðýný açýkladý; özel sektör kibrit üretebilecek.
1954- Ankara'da sýcaklýk -30 dereceye düþtü;
okullar tatil edildi.
1958- Ýstanbul'da 25 kiþi, komünizm propagandasý yaptýklarý gerekçesiyle tutuklandý. Tutuklananlarýn arasýnda Doktor Hikmet Kývýlcýmlý
da bulunuyordu.
1966- Ekonomik Kalkýnma ve Ýþbirliði Örgütü
(OECD) Türkiye'ye Yardým Konsorsiyumu Türkiye'nin dikkatini çekti; enflasyon hýzla artýyor.
1968- Türk Ordu Futbol Takýmý dünya þampiyonu oldu.
1970- Necmettin Erbakan 17 arkadaþýyla Milli Nizam Partisi'ni kurduðunu açýkladý.
1973- Baþbakan Ferit Melen "Ýþkence yalandýr" dedi. Bülent Ecevit bunun bir yalan olduðunu söyleyince Cumhuriyetçi Güven Partililerin
(CGP) saldýrýsýna uðradý.
1974- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile Milli
Selamet Partisi (MSP) hükümet ortaklýðý protokolü imzaladý.
1977- Ýstanbul'da bir yýl içinde 510 öðrenci
olayý meydana geldi, 13 öðrenci öldü.
1980- Baþbakan Süleyman Demirel'in azýnlýk
hükümetinin görevde olduðu 73 günde politik
nedenlerle 497 kiþinin öldürüldüðü, 779 kiþinin
yaralandýðý ve 72 soygun olayýnýn yaþanmýþ olduðu açýklandý.
1988- Türkiye, BM Ýþkenceyle Mücadele Sözleþmesi'ni imzaladý.
1991- Bakanlar Kurulu, Kürtçe konuþma ve
þarký söylemeyi serbest býraktý.
1997- Yaþar Kemal Uluslararasý Nonino Ödülü'nü Ýtalya'da düzenlenen bir törenle aldý.
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Þaban Yýldýrým

Ýnegölspor’dan
maðlubiyet açýklamasý
Ýnegölspor Kulüp Baþkaný Kani Ademoðlu ve
Teknik Direktör Þaban Yýldýrým, deplasmanda 10 maðlup olduklarý 1461 Trabzon Futbol Kulübü
maçýna iliþkin deðerlendirmelerde bulundu.
Maçýn ardýndan açýklama yapan Yýldýrým,
þunlarý söyledi:
"Her þeyden önce oyun olarak istikrar göstermiþ olmak benim için memnuniyet verici. Tabiî ki
kazanmak isterdik. Kazanma düþüncesiyle sahadaydýk ama rakibimiz ilk saniyelerde güzel bir
gol attý. Ondan sonra biraz oyun planýmýz deðiþti. Yine de biz disiplinli bir þekilde oynamaya çalýþtýk, hücum yapmaya çalýþtýk, savunmamýzý
yaptýk. Yani fýrsatlarda yakaladýk. Maç çevirebilirdik ama olmadý. Artýk önümüzdeki maça bakacaðýz."
(Abdulkadir Söylemez)

Yusuf Þimþek

Turgutluspor maðlubiyete üzülüyor

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

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

1461 Trabzon Teknik Direktörü Yusuf Þimþek 1-0 galip geldikleri Ýnegölspor maçý sonrasý açýklamalarda bulundu.
Þimþek, "Göreve geldikten sonra Ýnegölspor maçý öncesi futbolcularýmýzýn özelliklerine
uygun bir antrenman planý hazýrlamak için çabaladýk. Ýnegölspor, son haftalarýn hem iyi
hem de moralli ekiplerinden birisiydi. Göreve
geldiðimiz ilk maçýmýzda galip geldiðimiz için
mutluyuz.
Üst sýrada bulunan rakibimizin de puan
kaybettiði haftada bizim 3 puan almamýz bu
galibiyeti daha da kýymetli hale getirdi. Bundan
sonra oyunumuzu da geliþtirerek, hedefimiz
olan þampiyonluða emin adýmlarla ilerlemek
istiyoruz" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Atilla Gerin

TFF 2'inci Lig Kýrmýzý Grup'ta deplasmanda Serik Belediyespor'a 3-0 maðlup
olan Turgutluspor 4 maç sonra yenilgiyle
tanýþtý. Bu sonuçla orta sýralarda kalan
Turgutluspor'un Teknik Direktörü Atilla
Gerin, camiadan özen dileyerek, ilk yarýnýn son haftasýnda Kahramanmaraþspor'u yenip kayýplarýný telafi edeceklerini
söyledi. Üzgün olduklarýný belirten Gerin,
"Kaybettik, üzgünüz. Rakibimiz çok sert
oynadý, biz sertliðe karþýlýk veremedik,
üç oyuncumuz ilk yarýda sakatlanarak
oyundan çýktý. Beklemediðimiz bir maðlubiyet aldýk. Çýkýþýmýzý Serik deplasmanýnda da sürdürmek istiyorduk. Ancak bu
kaybý telafi edecek güçteyiz. Devrenin
son maçýnda evimizde Kahramanmaraþspor ile oynayacaðýz. Bu karþýlaþmayý kazanýp adýmýzý yukarýlara yazdýrmak
istiyoruz" dedi. (Abdulkadir Söylemez)

ASÝT REFLÜSÜ
HAKKINDA UFAK BÝR BÝLGÝ
Asit reflüsü ve mide yanmasý, sindirim sisteminde en sýk görülen iki rahatsýzlýktýr. Büyük veya ufak çaplý da
olsa mutlaka herkes bu sorunu yaþamýþtýr. Bu durum, mide asidinin (Yiyecekleri sindirmek için kullanýlýr) yemek
borusundan boðaza doðru ulaþmasýyla oluþur. Asit reflüsünün en sýk görülen belirtileri þunlardýr:
- Ekþime (Yemekten sonra göðüste
ve boðazda, yanma veya baský gibi
acý bir his)
- Yiyeceklerin aðza kadar geri gelmesi (Kusma)
- Ekþi bir tatla beraber mide bulantýsý
- Yiyecekleri yutmada zorluk
- Reflü
Eðer bir insan haftada en az bir kere asit reflüsü yaþýyorsa, bu durum genellikle gastroözofegeal reflü olarak
adlandýrýlýr. ABD'deki insanlarýn yarýsý
asit reflüsünden, %20'lik kýsmý ise
gastroözofegeal reflüden dert yanmakta. Amerikalýlarýn beslenme alýþkanlýklarýnýn dünyadaki en saðlýklýsý
olduðunu söyleyemesek de, bu sayýlarýn Ýspanya gibi diðer geliþmiþ ülkelerde de benzer olduðu bir gerçek.
Yiyeceðinizi yuttuðunuzda, yemek
borusundan aþaðý doðru gider, özofagus sfinkterini geçerek mideye ulaþýr.
Sfinkter, oradan her yemek geçtiðinde
açýlýp kapanan bir bariyer ya da kapak
görevi görür. 7 cm boyutundadýr ve
görevi, midenizin içindekilerin geri gelmesini engellerken, midenize ne girdiðini kontrol etmektir.
Özofagus sfinkteri bir kas olduðundan, kapalý kalmak için göstereceði
yetenek ve güç farklýlýk gösterebilir.
Çok hýzlý yemek yemekten kaynaklanan birçok asit reflüsü vakasý vardýr.
Belli baþlý yiyecekler ve içinde kullandýðýnýz malzemeler, yemekten hemen
sonra yataða gitmek, hatta mide basýncýnýz ve fiziksel aktiviteler bile bunu
tetikleyebilir.
Midenizde, sindirim sýrasýnda yiyecekleri parçalamaya yarayan çok güçlü asitler bulunur. Eðer bu "geçiþ" yarý
açýk halde olursa, asitler yemek borunuza kadar gelerek göðsünüzde oluþan yanma hissine sebep olur. Kustuðunuz zaman olan þeyi düþünün. Boðazýnýzdaki ayný yanma hissiyle birlikte, aðzýnýzda ekþi bir tat olduðunu fark
edersiniz. Bunun nedeni yediðiniz yiyeceklerin mide asidiyle karýþmýþ olmasýdýr.
Asit reflüsü, ülsere ve kronik yemek borusu iltihabýna neden olacak
kadar sýk oluþmaya baþladýðýnda gerçekten bir problem haline gelir. Bazý
insanlarda bu, yemek borusunun tahriþine ve hatta akciðer hastalýklarýna
bile neden olabilir! Aðza ulaþan asitler
ise, diþ minesinde erozyona ve aðýz
kokusuna neden olur.
Þunu da belirtmekte yarar var, bazý
insanlar yukarýda deðindiðimiz reflü
belirtilerini fark edip doktorlarýna baþvuracaklar. Fakat bazý insanlar bu belirtilerin farkýna hiç varamayacaklar.
Bu, "sessiz reflü" olarak bilinir ve sadece pH seviyenizin ölçülmesi ve endoskopik muayene ile teþhis edilebilir.
HAYAT BOYU REFLÜ
Doðduðunuzdan beri bir çeþit asit
reflüsü mutlaka yaþamýþsýnýzdýr. Bu, o
kadar da kötü bir durum deðildir. Zaman zaman çocuðunuzda da olursa
endiþelenmeyin. Yeni doðan bebeklerin yaklaþýk %85'inde reflü veya emdikleri anne sütünün aðza geri gelme
durumu yaþanabiliyor. Hayatýn ilk yýllarýnda, bu tamamen normaldir. Ayrýca, hamile kadýnlar da karýnda oluþan
fazla baskýdan dolayý zaman zaman
asit reflüsü problemi yaþayabilir.
Aslýnda, iþte tam da bu nedenle
asit reflüsü genelde obeziteyle iliþkilendirilir. Bel çevresindeki aþýrý yaðlar
karýn boþluðunda baskýya neden olur.
Aþýrý kilolu insanlar da, çoðu zaman
bu durumu daha da kötüleþtirecek yiyecekleri yerler. Bu, hem çocukluk döneminde hem de ergenlik ve yetiþkinlik döneminde yaþanabilir.
Yukarýda söylediðimiz gibi, reflü
hayatýn bir parçasýdýr. Ayrýca, þunu da
belirtmeliyiz ki, 60 yaþýn üzerindeki insanlarda daha sýk görülebilir. Çünkü
yemek borusunun "tepesindeki" kas
uzun yýllar çalýþtýktan sonra zayýflar.
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Orta sahaya takviye
Çorum FK, orta sahaya takviye
yaptý. Kýrmýzý-siyahlýlar, 25 yaþýndaki
orta saha oyuncusu Recep Türköz
ile 1,5 yýllýk anlaþma saðladý.
Ýkinci yarýya kötü baþlayan Çorum FK, yaþanan ayrýlýklarýn ardýndan kadrosunu güçlendirmeye çalýþýyor. Kýrmýzý-siyahlýlar, dün 25 yaþýndaki orta saha oyuncusu Recep Tür-

Recep Türköz

köz ile anlaþma saðladýðýný açýkladý.
Açýklamada, "Kulübümüz, orta saha
oyuncusu Recep Türköz ile 1,5 yýllýk
anlaþma saðlamýþtýr. Tüm camiamýza hayýrlý olsun" denildi. Daha önce
Tokatspor, Kahramanmaraþspor ve
Niðde Anadolu FK'da forma giyen
Recep Türköz, bugüne kadar 123
maça çýktý. (Abdulkadir Söylemez)

Çorum FK Teknik Direktörü Ergün Penbe, Ergene Velimeþe Spor maðlubiyetini deðerlendirdi.

PENBE: ÝÞiMiZiN
BiLiNCiNDEYiZ
Çorum FK, hafta sonu kendi sahasýnda Ergene Velimeþe Spor'u aðýrladý.
Karþýlaþmadan 2-1 maðlup ayrýlan kýrmýzý-siyahlýlar, Play-Off potasýndan 3 puan daha uzaklaþmýþ oldu.
"VELÝMEÞE GELDÝ, BÝZDEN
ÜÇ PUAN ALDI, GÝTTÝ"
Çorum FK Teknik Direktörü Ergün
Penbe de maçý deðerlendirdi. 3 puan almak istedikleri maçtan maðlubiyetle ayrýldýklarý için üzgün olduklarýný belirten
Ergün Penbe, "Kazanmak istediðimiz
maçý kazanmadýk. Bunun için üzgünüz.
Ligin ikinci yarýsý her zaman zor olur. Bu
da göstergesi. Velimeþe geldi, bizden üç
puan aldý, gitti. Oyun geneline baktýðýmýz
zaman yakaladýðýmýz pozisyonlar var,
deðerlendiremediðimiz pozisyonlar var.
Daha farklý pozisyonlar olabilirdi" dedi.
"BURAK'IN POZÝSYONU
PENALTI"
Burak'ýn ceza sahasýnda yerde kaldýðý pozisyonu maçýn ardýndan tekrar izlediklerini belirten Penbe, "Özellikle 1-1
iken Burak'ýn girdiði mücadele hakem

penaltý vermedi. Sonradan tekrar izledik.
Pozisyon net penaltý" ifadelerini kullandý.
"KAZANMAMIZ
GEREKÝYORDU"
Ergün Penbe, Maçta öne geçmeyi istediklerini, ancak baþarmadýklarýný kaydederek, "Böyle maçlarda öne geçtiðiniz
zaman takýmlarýn direncini kýrabiliyorsunuz. Maalesef biz bunu baþaramadýk.
Belki biz öne geçseydik ya da penaltý verilseydi çok farklý bir maç izleyebilirdik.
Bunun planlarý içindeydik ama olmadý.
Üzgünüz. Kazanmamýz gerekiyordu" diye konuþtu.
"SAKARYA MAÇI, ZORLU
BÝR MAÇ OLACAK"
Çarþamba günü ligin lideri Sakaryaspor ile oynayacaklarý maçýn zorlu geçeceðini ifade eden Penbe, bu maçla ilgili
þunlarý söyledi:
"Þimdi zorlu bir Sakarya maçýna gideceðiz. Lidere gidiyoruz. Onlar da Sarýyer maçýný kaybettiler. Bizim maçýn önemi daha da önemli oldu. Zorlu bir maç
olacak. Fizik olarak hazýr olmadýðýmýzý

hep söyledik. Bunu bir an önce kapatmamýz lazým. Maç oynaya oynaya kapatabiliriz. Her þey bitmiþ deðil. Biz yukarýlarý kovalama adýna, her maçý kazanmak adýna sahada olacaðýz.
Ligin sonunda hedeflediðimiz
yerde bitirmek istiyoruz.
Fizik kapasitemizi ve moral ile motivasyonumuzu biraz daha yüksek tutmamýz
lazým. Bunlarý baþarýrsak
çok iyi yerlerde olacaðýmýzý düþünüyorum. Baktýðýnýz zaman çok iyi isimlere sahibiz. Birçok takýmýn kendi kadrosunda
bulundurmak istediði
oyuncular. Bunlara moral ve motivasyonu ekleyip, fizik gücünü de artýrýp sahaya çýkmalýyýz. Ýþimizin bilincindeyiz. Oyuncularýmýzýn kendilerine güvenip hedefi ne kadar istiyorlar bu çok önemli. Ýnanmak
baþarmanýn yarýsýdýr."
Ergün Penbe
(Abdulkadir Söylemez)

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

“Olay hakem”
yine Çorum FK
maçýnda
TFF 2'inci Lig Kýrmýzý Grup 22'inci hafta
maçýnda deplasmanda konuk olacaðýmýz
Sakaryaspor maçýn hakemi açýklandý. Ýzmir
bölgesi hakemlerinden Fatih Tokail yönetirken yardýmcýlýklarýný Hüseyin Kývanç Durmaz ve
Uður Baþdaþ yapacak.
Maçýn 4'üncü hakemi ise
Hasan Avcý olacak.
TOKAÝL 3'ÜNCÜ
KEZ MAÇIMIZI
YÖNETECEK
Çarþamba günü saat
13:00'da
baþlayacak
olan maçý yönetecek
olan Fatih Tokail 3'üncü
Fatih Tokail
kez Çorum FK maçýna
çýkarken ilk kez Sakaryaspor'un maçýný yönetmiþ olacak. Tokail geçen sezon Çorum
FK'nin evinde 2-0 kazandýðý Ýnegölspor ve
bu sezon deplasmanda 2-1 kazandýðýmýz
Bayburt Özel Ýdare Spor maçlarýnda düdük
çalmýþtý.
Tokail, Sakaryaspor - Çorum FK maç ile
bu sezon grubumuzdaki 7'inci karþýlaþmasýný yönetecek. Tokail yönettiði maçlarda
Somaspor Ýnegölspor'u ve 1461 Trbanzon
Sarýyer'i 1-0'lýk skorlarla geçerken Ýnegölspor Serik Belediyespor maçý 2-2 sonuçlandý. Yönettiði son maçta ise Ankaraspor
evinde Diyarberkirspor'u 1-0 maðlup etti.

Sakaryaspor
mesaisi baþladý

SESSÝZLÝK
Ahmet Buðra
ERDOÐAN
Bazen maçý yazamaz, kelimeleri kâðýda dökemezsin. Cumartesi günkü maçta
týpký öyle bir maçtý. Sahaya çýkan 11 tane
koca yürekli çocuk, saðbekte sol ayaklý
oynayan bir bek, hayatýnda ilk profesyonel maçýna çýkan çocuklar ve alýnan bir
maðlubiyet.
Þimdi suçlu sadece sahada kazanmak
adýna her þeyi yapan çocuklar mý? Kapasiteleri bu kadar, daha fazla ne yapabilirlerdi? Doðan'dan Ferrari performansý
beklemek ne kadar doðru! Umut Kaya'ya,
Serkan Yavuz'a, Hasan Küçük'e, Mehmet
Gürkan'a ne demeli ozaman.
Bu takýmý sahipsiz býrakan Sayýn Fatih
Özcan eleþtirilerden payýna düþeni almamalý mý? Tek hevesimiz, küçüklük aþkýmýz, kaptanlýk yapmak nasip olan takýmýmýzýn; gün ve gün eriyiþini canlý canlý izlemek yüreklerimizi daðlýyor.
Belirsizlik ortadan kalkar da biz de inþallah tekrar güneþli günler görürüz diye
umut etmekten baþka bir þey gelmiyor elimizden. Son sözümde kulüplerden öte
þahýslarý ön planda tutup asýl olan armanýn olduðunu unutan sözde kendilerine
taraftar diyen iyi gün dostlarýna. Allah yokluðunuzu aratmasýn.
Bu büyük camia sendelediði yerden
kakmasýný bilir; ama bu kötü günlerinde
üç maymunu oynayanlarý unutmaz. Kýrmýzý siyah renkleri zor gününde yalnýz býrakanlar, iyi günlerde kalabalýk israfý etmeyin yeter.
Kimse þunu unutmasýn. Biz bu zor
günleri atlatýrýz; ama hafýzamýzda hatýrlayacaðýmýz tek þey rakip takýmlarýn bize
attýklarý laflar olmayacak, dostmuþ gibi
görünen ve hiçbirþey yapmayanlarýn sessizliði olacak.

Çorum FK,
Sakaryaspor'a
hiç kaybetmedi
2'inci Lig Kýrmýzý Grup 22'inci hafta maçýnda konuk olacaðýmýz Sakaryaspor ile daha önce üç kez karþýlaþan Çorum FK, bu
maçlarýn ikisini kazanýrken bir maç ise beraberlikle sonuçlandý.
2013-2014 sezonunda 3'ncü Lig 2'nci
Grup'ta mücadele eden iki takým sezonun ilk
maçýnda Çorum'da karþýlaþtý. Çorum FK bu
maçý 71'inci dakikada Ýmam Almas'ýn attýðý
golle 1-0 kazandý. Sezonun 2'nci maçýnda
ise ilk yarýsý 1-1 biten maçýn 65'inci dakikasýnda yine Ýmam Almas sahneye çýktý ve Çorum FK'nin sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrýlmasýný saðladý. Ýki takýmýn karþýlaþtýðý 20132014 sezonda Çorum FK grubu play-off hattýnýn 3 puan gerisinde 7'nci tamamlarken Sakaryaspor ise 37 puanla küme düþmekten
averajla kurtulmuþtu.
0-0 beraberlik ile sona eren bu sezonun
ilk maçýnda ise Çorum FK'den 34'ncü dakikada Salih Zafer Kurþunlu'nun direk kýrmýzý
kart görmesi ile sahada 55 dakika 10 kiþi
mücadele etmiþti. 90'ýncý dakikada ise yine
Çorum FK'den Seçkin Getbay direk kýrmýzý
kart görmüþtü.
(Abdulkadir Söylemez)

TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden Çorum FK, ligin ikinci yarýsýnýn üçüncü maçýnda ligin lideri Sakaryaspor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna baþladý.
Hafta sonu Ergene Velimeþe
Spor'a kendi sahasýnda maðlup olan
Çorum FK, ligin ikinci yarýsýnýn üçüncü maçýnda ligin lideri Sakaryaspor'a
konuk olacak. Kýrmýzý-siyahlýlar, bu
maçýn hazýrlýklarýna dün Çorum Þehir
Stadyumu'nda yaptýðý antrenmanla
baþladý. Teknik Direktör Ergün Penbe
yönetiminde gerçekleþtirilen antrenmanda yenileme çalýþmasý yapýldý.
Çorum FK, bu maçýn hazýrlýklarýna
bugün yapacaðý antrenmanla devam
edecek.
(Abdulkadir Söylemez)

KARÝYERÝNDEKÝ 32'ÝNCÝ
MAÇA ÇIKACAK
Fatih Tokail kariyerindeki 32'inci maça
Sakaryaspor - Çorum FK maçý ile çýkacak.
Tokail'in düdük çaldýðý 31 maçýn 12'sini ev
sahibi takýmlar, 10'unu deplasman takýmlarý kazanýrken 9 karþýlaþma ise beraberlikle
sonuçlandý. Tokail yönettiði 31 maçta 152
sarý, 10 ise kýrmýzý kartýna baþvurdu.

Sakaryaspor'dan iki transfer

2019 YILINDA DAYAK YÝYEREK
HASTANELÝK OLMUÞTU
Ýzmir Bölgesi Klasman hakemi Fatih Tokail 2019 yýlýnda Ýzmir 1.Amatör Küme'de
Torbalý 7 Eylül Stadý'nda oynanan Ayrancýlar Gençlik ve MESEV Gençlik arasýnda oynanan maçta futbolcular tarafýndan saldýrýya uðramýþtý. Ayný zamanda Ýzmir Emniyetin'nde görevli komiser olan Fatih Tokail
maçta uðradýðý saldýrýnýn ardýndan kulaðýndan küçük bir operasyon geçirerek ameliyat olmuþtu.
(ÝHA)

Çorum FK'nin grubunda
mücadele eden ve bu haftaki rakip Sakaryaspor, Burak
Süleyman ile Hamza Özdemir'i kadrosuna kattý.
Sakaryaspor, Alanyaspor'dan defans oyuncusu
Hamza Özdemir'i kadrosuna
kattý. Bu sezon 2'inci Lig takýmlarýndan Karacabey Belediyespor'da forma giyen
20 yaþýndaki stoper Hamza
Özdemir, 11 maçta forma

giydi. Yeþil-siyahlý kulüpten
yapýlan açýklamada, "Alanyaspor formasý giyen defans
oyuncusu Hamza Özdemir
ile sezon sonuna kadar kiralýk olarak sözleþme imzaladýk. Hoþ geldin Hamza!" ifadelerine yer verildi.
Sakaryaspor bu transferden dakikalar sonra ise Burak Süleyman'ý da renklerine
baðladý. Yeþil-siyahlýlar son
olarak Bandýrmaspor forma-

sý giyen 27 yaþýndaki kanat
forveti 1 buçuk yýllýðýna bonservisiyle renklerine kattý.
Kocaelispor formasýný uzun
süreler giyen 27 yaþýndaki
oyuncu BAL, TFF 3. Lig ve
TFF 2. Lig þampiyonluklarý
yaþadý. Kocaelispor'dan Süper Lig takýmlarýndan Göztepe'ye transfer olan Burak,
Bu sezon ise Bandýrma formasýný terletti.
(Abdulkadir Söylemez)

BUGÜN
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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Ramazan Kelepircioðlu

'Kar yaðýþý tarým
için can simidi oldu'
Çorum ve ilçelerinde son günlerde
etkili olan kar yaðýþý en fazla çiftçileri
sevindirdi. Sungurlu Ziraat Odasý Baþkaný Ramazan Kelepircioðlu, tarým açýsýndan can simidi olarak gördükleri yaðýþlarýn çiftçileri sevindirdiðini belirtti.
Son yýllarda ülke genelinde görülen
kuraklýðýn Sungurlu'da da fazlasý ile etkisini gösterdiðini ifade eden Kelepircioðlu, "Son birkaç yýldan bu tarafa Sungurlu'ya da az yaðýþ düþmesi sonucu
oluþan kuraklýk nedeniyle çiftçilerimiz
emeklerinin karþýlýðýný alamadýlar. Bu
nedenle son günlerde meydana gelen
kar yaðýþýný bir can simidi olarak görüyoruz. Bu kar yaðýþý özellikle çiftçilerimizi çok sevindirdi. Bu yýl kuraklýðýn etkisinin kaybolmasý yönünde ki umutlarýný yeþertti." þeklinde konuþtu.
Ziraat Odasý Baþkaný Kelepircioðlu,
kuraklýk etkisinin tam anlamýyla kaybolmasý için yaðýþlarýn devam etmesi temennisinde bulundu.
(ÝHA)

1,25 TL

ÇORUM HAVA TAHMiNi

BAHABEY

UYSAL

ZÜLAL

(TEL: 221 81 81)
BAHÇELÝEVLER MH.
BAHABEY CAD.
NO: 107/B

(TEL: 213 21 79)
GÜLABÝBEY MAH.
ATA CAD.
NO: 35

(TEL: 227 76 78)
ULUKAVAK MAH.
EÞREF HOCA CD.
NO: 21/A
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Sungurlu'da kar mesaisi

Sungurlu Belediyesi, son günlerde etkili olan
kar yaðýþýndan vatandaþlarýn en az þekilde etkilenmesi için baþlattýðý çalýþmalarýný aralýksýz
sürdürüyor. Belediye personeli, düþerek yaralanmalarýn önüne geçmek ve vatandaþlarýn rahat yürüyebilmeleri için baþlattýklarý çalýþmalar
kapsamýnda kaldýrýmlardaki karlarý küreyerek temizliyor. Temizleme çalýþmalarýnýn ardýndan kaldýrýmlarýn buzlanmamasý için tuzlama çalýþmalarý da yapýlýyor.
Ýlçede kar yaðýþý ile ilgili sýkýntý yaþanmadýðýný dile getiren Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, "Kýþ aylarýnýn gelmesiyle oluþan zorlu ha-

Tepeyi kayak
pistine çevirdiler
Çorum'da etkili olan kar
yaðýþý sonrasýnda karla
kaplanan tepeyi kayak
pistine çeviren çocuklar,
karýn keyfini
doyasýya çýkardý.
Çorum'da hafta sonu etkili olan kar
yaðýþý en çok çocuklarý sevindirdi.
Okullarýn da tatil olmasýný fýrsat bilen
çocuklar kendilerini sokaða attý. Kimi
kartopu oynadý, kimi kardan adam yaptý, kimi de kaydý. Ekin Caddesi civarýnda
karla kaplý bir tepeyi kayak pistine çeviren çocuklar, doyasýya eðlendi. Kayak
merkezlerini andýran tepeden poþet ve
kýzaklarla kayan çocuklar eðlenceli anlar yaþadý.
(Haber Merkezi)

va þartlarýna karþý Sungurlu Belediyesi olarak
gece gündüz hazýr konumdayýz. Yollarýn açýk tutulmasý ve vatandaþlarýmýzýn rahat bir kýþ geçirmesi amacýyla çalýþmalarýmýza devam edeceðiz. Mevsimsel yaðýþlar yeteri kadar olmalý ki,

bol ve bereketli bir ürün dönemi yaþayabilelim.
Onun içindir temennimiz mevsim yaðýþlarýnýn
bölgemizde devam etmesidir. Kar yaðýþý devam
ettikçe belediyemizin temizleme ve tuzlama çalýþmalarý da aralýksýz sürecektir" dedi.
(ÝHA)

Otobüs duraðýna
çay seti kurdu
Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hasan Belli,
örnek bir davranýþa imza attý.
Genç muhtar, "Kar bereket çay umut getirir" düþüncesiyle hareket ederek muhtarlýðýn
yanýnda bulunan parktaki otobüs duraðýna çay

seti kurdu. Muhtar Belli, soðukta bekleyen vatandaþlara ücretsiz çay ikramýnda bulunuyor.
Muhtar Belli'nin soðuk kýþ günlerinde içlerini ýsýtan bu uygulamasý vatandaþlarý memnun
ediyor.
(Haber Merkezi)

KÖYDES, 2021'DE 8 MiLYON 457 BiN HARCADI
Çorum Valiliði, Köylere Hizmet Götürme Birliði çalýþmalarýný paylaþtý.
2021 yýlýnda saðlanan 8 milyon 457
bin liralýk ödenekle köylerde kanalizasyon, içme suyu projeleri, asfalt yollar yapýlýyor.
Valilikten yapýlan açýklamada þu
ifadelere yer verildi:

"Çorum Merkez Köylere Hizmet
Götürme Birliði, Merkez ilçeye baðlý
köy tüzel kiþiliklerine hizmet vermek
için kurulmuþtur. Birliðimizin halen 198
üyesi bulunmaktadýr. Birliðimiz önceki
yýllarda olduðu gibi 2021 yýlý içerisinde
de kaynaklarýný etkili ve verimli kullanmak suretiyle üye köylerimize hizmet

vermeye devam etmiþtir. Bu amaçla
birliðimize üye köylerin, içme suyu,
kanalizasyon, tarýmsal sulama tesisleri bakým, onarým ve yapýmý, bu tesislere ait malzeme alýmý ile köy konaðý
bakým-onarýmý gibi talepleri için üye
köylerimize, birlik bütçesi köylere yardým ödeneðinden 652 bin 248,40TL
yardýmda bulunulmuþtur.
Çevre, Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði Bakanlýðý ile Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliði tarafýndan yürütülen 2021 yýlý KÖYDES projesi kapsamýnda birlik hesaplarýna aktarýlan toplam 11.106.394,00TL ödenek; köylerimizin yaþam kalitesini yükseltmek
amacýyla, içme suyu projeleri baþta
olmak üzere asfalt yapýmý, küçük ölçekli tarýmsal sulama, bireysel fosseptik yapýlmasý, köylerimizin sayýsal verilerinin iþlenmesi için projelendirilerek
yatýrýma dönüþtürülmüþtür.
Ýl Özel Ýdaresi ve Ýlçe Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile yapýlan pro-

tokoller kapsamýnda birlik hesabýna 8
milyon 457 bin 900,64 TL ödenek aktarýlmýþ olup, bu ödenek ile önceki yýllardan devreden ödenekler birleþtirilerek, köylerimizin kanalizasyon, içme

suyu projesi, asfalt yol yapýmlarýna ait
hizmetler için köylerimizde yaþayan
vatandaþlarýmýzýn yaþam kalitelerini
artýrmak maksadýyla sarf edilmiþtir."
(Haber Merkezi)

