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Çorumlularýn hasretle beklediði kar hafta sonu kendini iyice hissettirdi. Hafta
sonu saatlerce yaðan kar Çorum'a güzellik kattý. Muhabirimiz Mahmut Emin
Söylemez de karýn etkisini artýrdýðý sabahýn ilk ýþýklarýnda fotoðraf makinesi
ile Kesin Karar Gazetesi okuyucularý
için þehrin birçok farklý noktasýndan birbirinden güzel fotoðraflar çekti.

Çorum FK Kulüp Baþkaný Fatih Özcan
yaptýðý ilk yarý deðerlendirmesinde "Bazen sevindik bazen üzüldük, sinirlendiðimiz hatta kalp kýrdýðýmýz bile oldu
ama her þeye raðmen bunca sýkýntýlarýn içinde umutlarýmýzý ikinci devreye
taþýmayý baþardýk" dedi.
8’DE
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KARAR
DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

19 OCAK 2021 SALI

www.kesinkarar.com / haber@kesinkarar.com

75 Kuruþ

‘Esnaf çok zor durumda
ACiL ÖNLEM ALINMALI’
CHP Ýl Baþkaný Mehmet
Tahtasýz içinde bulunduðumuz pandemi sürecinde ve
kýþ aylarýnda esnafýn büyük bir sýkýntý yaþadýðýný
belirterek, "Artýk küçük esnaf, büyük esnaf, sanayici,
fark etmeksizin hepsi zor
durumda. Toplu iflaslar
baþlýyor, intiharlar yaþanýyor, Hükümet seyirci olarak
izlememeli acilen bir þeyler
yapmalýdýr" dedi.
4’TE

Meclis baþkanýna ziyaret
Gazetemizin Ýmtiyaz Sahibi Ayhan Aykanat, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Osman Günay'a iade-i ziyarette bulundu.
Ýl Genel Meclisi Baþkaný Osman
Günay'ýn makamýnda gerçekleþen
ziyarette çeþitli konularda fikir alýþ-

veriþinde bulunuldu.
Ýl genelinde yapýlan çalýþmalar
hakkýnda bilgiler veren Ýl Genel
Meclisi Baþkaný Osman Günay,
"Çalýþmalarýmýzda her zaman bize
verdiðiniz destek için teþekkür ediyorum" dedi.
(Bahattin Sümüþ)

Asistan doktorlara eðitim imkâný
Çorum Tabip Odasý'nýn giriþimleri sonucu
asistan doktorlarýn da klinik dallarýnda eðitim
programlarýndan yararlanmasý saðlanacak.
Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa
Azak "Yapýlan giriþimlerimiz neticesinde eðitim kliniði özelliði olmayan kliniklerimizden
bir kýsmý gerekli þartlarý saðlayarak eðitim kliniði olma hakkýna sahip olmuþtur" dedi. 6’DA

CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz

"Kanuna aykýrý bir
durum varsa Sungurlu'yu
terk etmeye hazýrým"
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner
ilçeye istihdam saðlayarak dýþarýya göç vermesini büyük ölçüde önleyecek olan Cevheri Mahallesi'nde yer alan toplam 4 bin 256 hektar tarým alanýnýn ticaret, turizm konaklama gibi kullanýma açýlmasýyla ilgili sessizliðini bozdu.
Baþkan Þahiner "Burada kanuna aykýrý bir durum var ise Sungurlu'yu terk etmeye hazýrým,
siz de hazýr mýsýnýz?" diye sordu.
4’TE

AK Parti il baþkanýný
belirleyecek
Yusuf Ahlatcý

Cumhurbaþkaný Erdoðan

AK Parti Çorum 7. Olaðan
Kongresi bugün yapýlacak. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn da
telekonferans yoluyla, AK
Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Mahir Ünal'ýn ise
bizzat katýlacaðý kongrede Yusuf Ahlatcý Ýl Baþkaný seçilecek. 600 delegenin oy vereceði kongrede
40 kiþilik Yönetim Kurulu
da belirlenecek.
4’TE

“Türkiye karanlýða
gömülmeyecek, demokrasi
ve hukuk kazanacak”
Gelecek Partisi Çorum Teþkilatý, Genel Baþkan Yardýmcýsý Selçuk Özdað'a kaþý gerçekleþtirilen saldýrýyla
ilgili ortak açýklama yapýldý.
4’TE

Mahir Ünal

Çorum Merkez Atçalý köyünün
orman içi yolu, inþaat atýklarý
ve çöplerle dolup taþýyor

ORMANLIK ALAN
ÇÖP DEPOSUNA DÖNDÜ

Abdulkadir Þahiner

Çorum Merkez Atçalý
köyünün orman içi yolu, inþaat atýklarý ve
çöplerle dolup taþýyor.
Yol üzerinden orman
HABERÝ
içine traktör yollarý açýÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU lýrken, bu yola girip atýk
döken bazý þahýslar orOKUTUN
man içini çirkin, yaþanmaz ve çekilmez bir hale getirdi. Orman içine atýk dökülmesi baþta Atçalý köylüleri olmak üzere çevre köylerin büyük tepkisini çekiyor. 6’DA

HOÞÇA-KAL
Yusuf
DEMiRLENK

ÝSTÝKAMET RÜCÜ ETMEK
- YAZISI 2’DE

BELEDÝYEDEN
KAR MESAÝSÝ

2’DE

PINARLI 600 DÖNÜMLÜK
ALANA CAN VERECEK 7’DE

ÝÞ-KUR'A KAYITLI ELEMAN
ALIN KÂRLI ÇIKIN 4’TE

"Sokak
hayvanlarýný
unutmayalým"
ÝYÝ Parti Çorum Ýl Baþkan Yardýmcýsý Çaðdaþ Doðan soðuk kýþ günlerinde sokak hayvanlarýnýn zor
durumda kaldýðýný belirterek kedi,
köpek gibi sokak hayvanlarý ile yabani hayvanlarýn özellikle kýþ döneminde yiyecek bulmakta zorlandýðýný ve sýcak bir yuva bulamadýklarýný dile getirdi.
6’DA

JANDARMANIN
BAÞARISI %98 3’TE
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"Veteriner hekimler de HOÞÇA-KAL
saðlýk çalýþanýdýr"
Çorum Veteriner Hekimler Odasý Baþkaný Serdar Doðan, korona virüs hastalýðý ile ilgili mücadele kapsamda yapýlacak olan aþýlama programýnda
veteriner hekimlerin öncelikli ve riskli grup içinde
yer almasý gerektiðini belirtti.
Serdar Doðan "Biz veteriner hekimler de bu ülkenin
saðlýk çalýþanlarýyýz. Ülke genelinde kamuda ve özelde yaklaþýk 35 bin meslektaþýmýz gece gündüz demeden hayvan
saðlýðý, çevre saðlýðý, gýda güvenliði ve benzeri konularda
durmadan çalýþmakta ve ülkemize katký sunmaktadýr. Bu
baðlamda Saðlýk Bakanlýðýnýn
Serdar Doðan
veteriner hekimleri aþýda riskli
gruba dahil etmemesi gerçekten anlaþýlmazdýr.
Adaletten uzak bu karar biz veteriner hekimleri
adeta þok etmiþ ve hayal kýrýklýðýna uðratmýþtýr.
Önümüzdeki günlerde verilen kararlarýn gözden
geçirilip biz veteriner hekimlerin aþýda öncelikli
grupta yer almasý için gerekli adýmlarýn atýlmasýný
beklemekteyiz" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Kader... derken dahi insanýn içinden derin bir
nefes alasý geliyor. Yaþadýklarý ve hatalarý, kaybettikleri geliyor aklýna. Birden bir film þeridi misali gözünün önünden kýsacýk hayatý geçiyor. Ýsraf ettiðimiz hayatýmýz ve bizi var edeni unutmak
ve bunda ýsrar etmek ise daha da acý. Ne yazýk
ki dönülmez yarýnlar telafisi olmayan hatalar var.
Fakat zamanýnda ön yargýmýzý kýrýp öfkemiz ile
hareket etmemiþ olabilmek kader kelimesini nasýl
da güzel söylettirirdi ve içimizi acý ile çekmez canýmýz yanmazdý.
Günlük yaþantýmýzda fark edemediðimiz inanýp iman ettiðimiz alýþkanlýklarýmýzdan hiç tereddüt etmeden nasýl da emin yaþadýðýmýzýn farkýnda dahi deðiliz.
Sabah kalktýðýmýzda gireceðimiz lavabonun
acaba bugün yerinde midir yoksa gece gitmiþ midir diye aklýmýza hiç gelmemesi lavaboya kayýtsýz þartsýz þüphesiz tereddütsüz inanýþýmýzdan
kaynaklanmýyor mu? Devamýnda giyeceðimiz
çorap pantolon gömlek "acaba yerinde midir?" diye hiç merak ettik mi? Dýþarýya çýkacaðýmýz kapýmýz ineceðimiz merdiven varsa bineceðimiz aracýmýz gittiðimiz iþimiz için yine "acaba yerinde midir?" diye hiç korktuk mu? Hayýr elbette ne korktuk ne tereddüt ettik ne de þüphe duyduk. Hatta

ÝSTÝKAMET RÜCÜ ETMEK
böyle bir hissiyat duyma ihtiyacýmýz bile olmadý.
Farzý misal bunlardan biri þakayla aklýmýza gelse
güler geçeriz. Öyle deðil mi. Akþam iþ dönüþünde eþimiz ne yemek yapmýþtýrý düþünürken yemek yapmamasý aklýmýza dahi gelmez neden
inanýrýz ki akþam evimizdeki kaynayan tencerede
bize ÝKRAM edilecek nefis yemekler vardýr. Bunlarýn aksi istisnai durumlar hariç bizi þaþýrtmamýþtýr. ÝNSAN inandýðýna güvenir güvenliðine dayanýr dayanaðýndan güç alýr. Alýr ama dayanaðý ne
kadar güçlü ise o kadar güç alýr.
Bir de sonsuz güç ve kudret sahibi evvel ve
ahir olan doðmamýþ doðurmamýþ bütün noksan
sýfatlardan münezzeh künfeyekün rahman ve rahim olan yüceler yücesi ALLAH'a (CC) inanmak
ÝMAN etmek vardýr. Bizleri halk ederken yine bizlerden arzusu muradý olan ALLAH (CC) kelime-i
þahadet ile kabul edip ve daha sonra inancýmýzdaki imanýmýzdaki gevþekliklere dikkat etmediðimiz. Aldýðýmýz her nefeste bizlere oluk oluk ikramlarda bulunan ÝKRAM ederken de bu beni seviyor bu beni sevmiyor bu bana inanýyor bu bana
inanmýyor diye ayýrt etmeden her an ikramlarýný
yenileyen ALLAH'ý (CC) günlük yaþantýmýzdaki
sýralamada acaba kim en üstte tutabiliyor bunun
için kim önem veriyor bir asansör misali kah yet-

Yusuf
DEMiRLENK
miþinci katta kah eksi beþte dolaþýrken yine bize
ÝKRAM ettiði mal mülk para mevki eþ çocuklar
neden bizleri yaþatanýmýzdan önce geliyor.
Ýhtiyacýmýz olmadýðý halde bize bir yemek ýsmarlayan bir hediye alan bir insana þükranlarýmýzý memnuniyetimizi teþekkür ederek saygýmýzý
sunarken neden her an ikramlarda bulunan yüceler yücesine þükretmek teþekkür etmek hiç aklýmýza gelmiyor. Gelse de öylesine oluyor.
Oysa "ben kuluma þah damarýndan daha yakýným" demiþ "yerlere göklere sýðmadým mümin
kulumun gönlüne sýðdým" demiþ. Evet mümin kulumun diyor demek ki mümin olmayanlar bilemiyor göremiyor hissedemiyor anlayamýyor. Bunlarý yapamayýnca da inanmýþ ÝMAN etmiþ olamýyoruz deðil mi. ALLAH (CC) her þeye kadir amenna
fakat ne muradý var ise biz kullarýna yaptýrýyor ve
her kulundan bir muradý var. Düþünelim idrak
edelim ve yaþarken tereddütsüz nelere inanýyor
isek ayný kabulle ALLAH'a (CC) rücu edelim;
edelim ki geldiðimiz noktadan ayrýlmadan arzusuna mazhar olalým. Amin.

Belediyeden kar mesaisi
220 köy yolu
ulaþýma kapandý
Çorum'da etkili olan kar yaðýþý
nedeniyle 220 köy yolu ulaþýma kapandý.
Gece geç saatlerden itibaren
etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Ýl
Özel idaresi ekipleri tarafýndan da
ilçe ve köy yollarýnda karla mücadele çalýþmalarý aralýksýz sürüyor.
Kar yaðýþý sonrasýnda Çorum genelinde 220 köy yolu ulaþýma ka-

pandý. Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým
Hizmetleri Müdürlüðü ulaþýma kapanan köylerde vatandaþlarýn
maðdur olmamasý için çalýþmalarýný devam ettiriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüðünden alýnan verilere göre hafta sonuna en düþük sýcaklýðýn eksi 7, en
yüksek sýcaklýðýn ise 0 derece olmasý tahmin ediliyor.
(ÝHA)

Çorum'da gece saatlerinde etkili olan kar
yaðýþý nedeniyle þehir
beyaz örtüye bürünürken ekipler de çalýþmalarýný sürdürdü.
Kar yaðýþýnýn baþlamasýyla birlikte Çorum Belediyesi de hem
araçlarýn hem de yayalarýn ulaþým problemi
yaþamamasý için çalýþma baþlattý. Karla Mücadele Koordinasyon
Merkezi tarafýndan organize edilen karla
mücadele çalýþmalarý
sabah saatlerine kadar
devam etti.
ÇOCUKLAR
SEVÝNDÝ,
CANLILAR
UNUTULMADI
Her zaman olduðu
gibi kar yaðýþýna en
çok çocuklar sevindi.
Parklara çýkan çocuklar gönüllerince eðlendi. Bazý çocuklar kardan adam yaparken
bazýlarý da kartopu oynadý. Vatandaþlar ise
Hürriyet meydanýnda
kýþ mevsimi nedeniyle
yiyecek bulmakta sorun yaþayan kuþlara
yem býraktý.
(ÝHA)

BELEDiYE iLE TARIM MÜDÜRLÜÐÜ
ARASINDA PROTOKOL iMZALANDI
Ýl Tarým ve Orman Müdürlüðü
ile Beltaþ Enerji, Ulaþým, Eðitim,
Spor ve Ýnþaat Hizmetleri AÞ
arasýnda protokol imzalandý.
Ýl Tarým ve Orman Müdürlüðü
ile Çorum Belediyesi Beltaþ
Enerji, Ulaþým, Eðitim, Spor ve
Ýnþ. Hizm. AÞ arasýnda 2021 yýlýnda ilimizde bulunan þarta tabi
hayvanlarýn kesimi ve kavurma
iþleminin yapýlmasýna dair protokol, Beltaþ AÞ Yönetim Kurulu
Baþkaný ve Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Lemzi Çöplü ile Ýl Tarým ve Orman Müdürü Orhan
Sarý arasýnda imzalandý.
Bu kapsamda ilimizdeki hayvancýlýk iþletmelerinde Tüberküloz ve Brucella hastalýðý ile ilgili
mevzuatlar gereði büyükbaþ ve

küçükbaþ hayvanlarýn þarta tabi
kesilmesi ve kavurma yapýlarak
tüketime sunulmasý iþlemi Beltaþ
AÞ kesimhanesinde yapýlacak.
Yapýlan imza töreninde konuþan Ýl Tarým ve Orman Müdürü
Orhan Sarý "Ýlimiz yüksek bir
hayvancýlýk potansiyeline sahiptir. Özellikle büyükbaþ ve küçükbaþ hayvancýlýkta kendimize sürekli yeni hedefler belirlemekteyiz. Ýl Müdürlüðümüz olarak hayvan hastalýklarý yönünden sahada titiz bir çalýþma yürütmekteyiz. Özellikle ilimizde hastalýktan
ari iþletmeleri artýrmak hastalýktan ari köyler oluþturmak için yoðun çaba sarf ediyoruz. Bununla
birlikte mevcut hayvancýlýk iþletmelerinde oluþabilecek þarta tabi

hastalýklar kapsamýnda yapýlacak kesim iþlemlerini, ilimizin en
modern mezbahanesinde kesilerek kavurma haline dönüþtürülecektir. Bu kapsamda yapýlan protokolün tüm üreticilerimize hayýrlý uðurlu olmasýný dilerim" dedi.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Lemzi Çöplü ise "Ýlimizin modern
mezbahanesinin her koþulda halkýmýzýn hizmetinde olabilmesi için
bu anlaþmayý imzalamýþ bulunuyoruz. Biz bu tesisimizin kapasitesini artýrarak bölgede adýndan
söz ettirmek istiyoruz. Önceliðimiz hijyen ve halk saðlýðýdýr. Yapýlan bu anlaþma protokolünün
vatandaþlarýmýza hayýrlý uðurlu
olmasýný temenni ediyorum" diye
konuþtu.
(Fatih Yýldýrým)
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Jandarmanýn baþarýsý %98
Remzi Kýsa

Bilal Kýsa'nýn
babasý vefat etti
Eski milli futbolcu Osmancýklý Bilal Kýsa'nýn
babasý Remzi Kýsa vefat etti.
Karaçay köyünden gelme, Gürleyik Mahallesi'nde oturan Bilal; Þaduman, Serpil ve Leyla
Kýsa'nýn babalarý, eski sebzeci esnaflarýndan
Merhum Ahmet Kýsa, Rýfat Kýsa, Nurettin Kýsa,
Ali Osman Kýsa, Yaþar Kýsa, Avni Kýsa, Raife
Baþ, Meryem Kocaçevik ve Miyeser Sözüdoðru'nun kardeþleri Remzi Kýsa vefat etti.
Merhumun cenazesi 19 Ocak 2020 Salý günü saat 13.30'da Gemici Mezarlýðý'nda topraða
verilecek.
(Haber Merkezi)

Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý,
2020 yýlý içinde önemli baþarýlara imza attý. Yýl içinde 4 bin 512 asayiþ olayý meydana geldiði, bu olaylardan 4
bin 441'inin aydýnlatýldýðý ve aydýnlatma oranýnda yüzde 98 baþarý saðlandýðý bildirildi.
Meydana gelen olaylarda 3 bin
875 þahsýn yakalanarak adli makamlarýn talimatý doðrultusunda yasal iþlemler yapýldýðýný ayrýca 36 bin 12
devriye faaliyetinde; çeþitli suçlardan
aranan 2 bin 226 þahýs ve 286 aracýn
yakalandýðý açýklandý.
Ýl Jandarma Komutanlýðý sorumluluk bölgesinde 2020 yýlý içinde icra
edilen faaliyetleriyle ilgili bir açýklama
yapýldý. Açýklamada yýl içinde 4 bin
512 asayiþ olayý meydana geldiði, bu
olaylardan 4 bin 441'inin aydýnlatýldýðý ve aydýnlatma oranýnda yüzde 98
baþarý saðlandýðý bildirildi.
Meydana gelen olaylarda 3 bin
875 þahsýn yakalanarak adli makamlarýn talimatý doðrultusunda yasal iþlemler yapýldýðýný ayrýca 36 bin 12
devriye faaliyetinde; çeþitli suçlardan
aranan 2 bin 226 þahýs ve 286 aracýn
yakalandýðý açýklandý.
TERÖRLE ÝLGÝLÝ
26 KÝÞÝ YAKALANDI
Terör olaylarý kapsamýnda; 2020
yýlýnda terör örgütlerine yönelik olarak yürütülen planlý faaliyetlerde toplam 26 þahsýn yakalanarak gerekli
adli iþlemlerin yapýldýðýnýn belirtildiði
açýklamada, diðer olaylarla ilgili de þu
bilgiler paylaþýldý:
KAÇAK ALKOL VE UYUÞTURUCU ÝLE ETKÝN MÜCADELE
"KOM olaylarý kapsamýnda; toplam 178 olay ortaya çýkarýlmýþ, icra
edilen faaliyetlerde halk saðlýðýný
olumsuz yönde etkileyen ve ölümlere
neden olan kaçak/sahte alkol üretimi
ile mücadele kapsamýnda; 61 bin 96
litre kaçak/sahte içki, 21 adet damýt-

Rumi Göney

Necip Uygur'un
acý günü
Çorumlu Ýþadamý Necip Uygur'un kayýnpederi Rumi Göney (83) vefat etti.
Ahmet, Mustafa, Ali Göney'in babasý Rumi
Göney yaþlýlýða baðlý olarak organ yetmezliði
sonucu vefat etti.
Göney'in cenazesi Çiftlik Mezarlýðý'nda topraða verildi.
(Haber Merkezi)

Meydana gelen kaçakçýlýk olaylarý
ilgi ilgili olarak toplam 207 þahýs hakkýnda iþlem yapýlmýþtýr.

ma sistemi, 271 paket sigara ele geçirilmiþ,
Uyuþturucuyla mücadele kapsamýnda icra edilen faaliyetlerde; 610
kök yasadýþý kenevir, 8 bin 852 gr kubar esrar, 246 adet cinsel uyarýcý
hap, 60 adet sentetik uyuþturucu hap
(extacy) ele geçirilmiþtir.
TARÝHÝ ESER VE SÝLAH
KAÇAKÇILARINA TAVÝZ YOK
Silah ve mühimmat kaçakçýlýðý ile
mücadele kapsamýnda ve diðer asayiþ olaylarýnda; iki adet kalaþnikof piyade tüfeði, 65 adet tabanca, 147

ÝNTiHARA KALKIÞTI, POLiS iKNA ETTi
Çorum'da girdiði bunalým sonucu intihara kalkýþan vatandaþý polis ikna
etti. Olay, akþam saatlerinde
merkez Ýnönü CadHABERÝ
desi üzerinde bulunan
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU boþ bir binada meydana
OKUTUN
geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. isimli vatandaþ,
cadde üzerinde bulunan ve kullanýlmayan bir binadaki daireye çýkarak eþini
aradý. Telefon görüþmesi sonrasý
M.S.'nin eþi polisi arayarak eþinin intihar etmek için mezarlýk yakýnlarýnda
eski bir binaya çýktýðý bilgisini verdi.
Ýhbarý deðerlendiren polis ekipleri
zaman kaybetmeden M.S.'nin yerini
tespit etti. Ýtfaiye ekipleri de her ihtimale karþý bölgede güvenlik önemli aldý.
Polisin ikna çalýþmalarý ve M.S.'nin eþinin de olay yerine gelmesi sonuç verdi.
Þahýs intihardan vazgeçirilerek binadan indirildi.
(ÝHA)

Polisin hassasiyeti
þoförü ölümden kurtardý

Þerife Tekin

108 yaþýnda
vefat etti

Çorum'da kendisinden haber alýnamayan týr sürücüsü, aracýnda zehirlenmiþ ve bilinci kapalý olarak bulundu. Polisin hassasiyeti sürücüyü
ölümden kurtardý.
Edinilen bilgiye göre, Ýstanbul'da
yaþayan ailesinin uzun süre haber
alamadýðý ve hayatýndan endiþe ettiði nakliyeci Osman Salim K.(63) kayýp ihbarýný deðerlendirerek arama
baþlatan Çorum polisinin hassas çalýþmasý neticesi Sanayi Sitesi'nde
araç içinde baygýn olarak bulundu.
Talihsiz sürücünün herhangi bir tepki

Mecitözü Doðla köyünde yaþayan Þerife Nine 108 yaþýnda hayata gözlerini yumdu.
Doðla köyünün çýnarlarýndan, dört çocuk
annesi, onlarca torun sahibi Þerife Tekin hayata veda etti.
Bir süredir rahatsýzlýðý nedeniyle tedavi gören Þerife Tekin 108 yaþýnda vefat etti.
Merhumenin cenazesi Doðla köyünde topraða verildi.
(Fatih Yýldýrým)

Geyik avcýlarýna büyük ceza
Komþu ilçemiz Tosya'da kaçak olarak kýzýl geyik
avlayan iki kiþi jandarma tarafýndan yakalanýrken,
þahýslara büyük miktarda ceza kesildi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaçak olarak kýzýl geyik avlayan iki kiþi, jandarma ekipleri tarafýndan
suçüstü yakalandý. Tosya'da ormanlýk alanda kaçak

adet av tüfeði, 38 adet kurusýký tabanca, dört adet kalaþnikof þarjörü,
47 adet kalaþnikof mermisi ve çeþitli
çaplarda 1 bin 132 adet mühimmat
ele geçirilmiþtir.
Kültür ve tabiat varlýðý kaçakçýlýðý
ile kaçak kazý olaylarýna karþý yürütülen faaliyetlerde; dokuz adet dedektör, dört adet jeneratör, 101 adet
muhtelif kazý malzemesi, bir adet iþ
makinasý, dört adet tarihi eser niteliðinde eser ele geçirilmiþ olup ele geçirilen tarihi eserler müzeye teslim
edilerek, kaçak kazýda kullanýlan
malzemelere el konulmuþtur.

287 KAZADA
7 ÖLÜ, 559 YARALI
Trafik faaliyetleri kapsamýnda;
Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Trafik Hizmetleri 24 J.Trf.Timi/J.Moto.Trf.Timi ile yürütülmekte iken 2020
yýlý içinde yapýlan düzenlemeler ile
etkinliði artýrmak maksadýyla 30'a çýkartýlmýþtýr.
Kaza deðerlendirmesi;
2020 yýlý içerisinde Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý trafik sorumluluk
bölgesinde meydana gelen yedi ölümlü 280 yaralanmalý toplam 287 kazada; yedi yol kullanýcýsý hayatýný kaybetmiþ, 559 yol kullanýcýsý ise yaralanmýþtýr. Bir önceki yýla oranla ölümlü
kaza sayýsýnda artýþ olmazken, hayatýný kaybeden yol kullanýcýsý sayýsýnda
%30, yaralanmalý kaza sayýsýnda
%13 ve yaralanan yol kullanýcýsý sayýsýnda %21 azalýþ saðlanmýþtýr.
Denetimler;
2020 yýlý içinde sürücülerde yakalanma riski algýsýný en üst seviyeye
çýkararak kazalarý önlemek maksadýyla; bölgesel ve özel denetimler
kapsamýnda, helikopter ve drone ile
havadan "radar" ekipleri ve diðer
ekipler ile karadan olmak üzere toplam 288.828 denetim faaliyeti icra
edilmiþ olup, bu denetimlerde kural
ihlali yapan sürücülere trafik idari para cezasý düzenlenmiþtir.
Eðitim faaliyetleri; 2020 yýlý içinde
"Bu Yolda Hep Birlikteyiz" projesi
kapsamýnda yetiþkin yaya, yolcu ve
sürücülere, "Ýyi Dersler Þoför Amca"
projesi kapsamýnda servis þoförlerine
ve "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamýnda öðrencilere olmak üzere pandemi öncesi ve pandemi sürecinde
yerinde ve uzaktan eðitim ile toplam
49 bin 316 kiþiye trafik eðitimi verilmiþtir.
(Mahmut Emin Söylemez)

avcýlýk yaptýðý belirlenen iki kiþi, koruma altýnda olan
kýzýl geyiði avladý.
Yedi yaþýndaki kýzýl geyiði avlayan kaçak avcýlar,
jandarma ekipleri tarafýndan suçüstü yakalandý. Kaçak avcýlara, kiþi baþý 2 bin 267 TL idari para cezasý
ile birlikte öldürülen kýzýl geyiðin tazminat bedeli olarak 22 bin 567 TL para cezasý kesildi. Ayrýca avcýlara ait üç av köpeði ile bir tüfeðe de
el konuldu.
Yetkililer kaçak avcýlýða karþý denetimlerin artarak süreceðini belirtti. Yetkililer, kaçak ve bilinçsizce avlanmanýn bir doða katliamý olduðunu vurgulayarak, özellikle muhtarlardan ve vatandaþlardan bu konuda duyarlý olmalarýný istedi. Yetkililer, yaban hayatýný korumanýn hepimizin sorumluluðu olduðunu hatýrlattý. (Abdulkadir Söylemez)

vermemesi üzerine polis ekipleri olay
yerine ambulans çaðýrdý. 112 ekibinin
ilk müdahalesinde bilincinin kapalý olduðu anlaþýlan Osman Salim K, Hitit
Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak
tedavi altýna alýndý. Aracýnýn ýsýtýcýsýndan sýzan karbonmonoksit gazýndan zehirlendiði tahmin edilen ve hayati tehlikesi devam eden Osman
Salim K, ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edildi.
Olayla ilgili baþlatýlan soruþturma
sürüyor.
(ÝHA)

Kar küreme
aracý devrildi
Sungurlu'da karla kapanan yollarý
açmak için çalýþan kar küreme aracý
þarampole devrildi.
Kaza, sabaha karþý Kertme-Kaledere yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ilçede etkili olan kar yaðýþý
nedeniyle karla kapanan yollarý açmak
için çalýþan Karayollarý Genel Müdürlüðü'ne ait kar küreme aracý, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýkarak þarampole devrildi. Kaza sonrasýnda araçta
maddi hasar oluþtu. Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.
(ÝHA)
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AK Parti il baþkanýný belirleyecek
Yusuf Ahlatcý

Cumhurbaþkaný Erdoðan

AK Parti Çorum 7. Olaðan Kongresi bugün yapýlacak. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn da telekonferans yoluyla katýlacaðý kongrede Ýl Baþkaný ve Yönetim Kurulu
Üyeleri belirlenecek.
Bugün saat 11’de baþlayacak
olan Çorum 7. Olaðan Ýl Kongresi Ticaret ve Sanayi Odasý Fuar Kompleksinde gerçekleþtirilecek. Kongreye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan da telekonferans yoluyla katýlacak. AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Mahir Ünal da kongreye ka-

týlmak için Çorum'a gelecek.
Yusuf Ahlatcý'nýn tek aday olarak
seçime gireceði kongrede oy kullanma hakkýna sahip olan 600 delege
Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Demokrasi ve Hakem Kurulu ve Büyük
Kongre Delegelerini belirleyecek.
7. Olaðan Ýl Kongresi sonucunda
oluþacak olan Yönetim Kurulu'na 40
asil 20 yedek üye seçilecek. Kongrede ayrýca iki Disiplin Kurulu Üyesi,
üç Demokrasi ve Hakem Kurulu Üyesi ve dokuz Büyük Kongre Delegesi
belirlenecek.
(Fatih Yýldýrým)

Mahir Ünal

"Esnaf çok zor durumda
acil önlem alýnmalý"
CHP Ýl Baþkaný Mehmet
Tahtasýz içinde bulunduðumuz
pandemi sürecinde ve kýþ aylarýnda esnafýn büyük bir sýkýntý yaþadýðýný belirterek, "Artýk küçük esnaf, büyük esnaf,
sanayici, fark etmeksizin hepsi
zor durumda. Toplu iflaslar
baþlýyor, intiharlar yaþanýyor,
Hükümet seyirci olarak izlememeli acilen bir þeyler yapmalýdýr" dedi.
Esnafa sahip çýkýlmasý için
çaðrýsýný yineleyen Tahtasýz
pandemi sürecinin getirdiði sýkýntýlarýn yaný sýra kýþ mevsiminin þartlarýnýn da insanlarý
büyük bir çýkmazýn içerisine
sürüklediðini kaydetti.
Tahtasýz, toplumda sosyal
patlama yaþanmadan, esnaf
ve iþsiz kesim daha fazla yara
almadan olumsuz gidiþatýn
önüne geçilmesi gerektiðinin
altýný çizdi.

lerin karþýlanmasý için eðer
emekli deðilse veya baþka bir
geliri yoksa esnafa devlet tarafýndan karþýlýksýz iþyeri açýlana kadar en az bir asgari ücret
tutarýnda aylýk ödeme yapýlmasýný istedi.
Hükümetin bir kýsým esnafa
saðladýðý desteðin artýrýlmasýný, kapsamýnýn geniþletilmesini isteyen Tahtasýz "Esnaf bir
ülkenin
geleceðidir,
omurgasýdýr. Esnafýmýza sahip çýkmak
ve ayakta kalmasýný saðlamak zorundayýz. Pandemi nedeniyle kapalý olan iþyerlerinin gerekli tedbirler alýnmak suretiyle bir an önce açýlmasý saðlanmalýdýr"
ifadesini

"DESTEK YAPILMALI"
Tahtasýz kýþ mevsiminde iþ
yapamayan esnafýn maðdur
duruma düþtüðünü hatýrlatarak; ýsýnma, kira, gýda,
elektrik gibi temel gider-

kullandý.
Kahvehane, lokanta, restaurant, pastane, kantin gibi iþletmelerin yaklaþýk bir yýldýr iþ
yapamadýðýnýn altýný çizen
Tahtasýz "Pandemiden de alýnan tedbirlerden de en çok esnafýmýz etkilendi. 415 meslek
kolundaki A'dan Z'ye tüm esnafýmýz gerek tamamen gerek
yarý kapasitede kapanarak
mart ayýndan bu yana bir türlü belini doðrultamadý. Öncelikle esnafýn kendisine ve yanýnda çalýþanlarý için asgari ücret düzeyinde nakit desteði,
daha sonra kredi
borçlarýnýn faizsiz olarak ertelenmesi gibi
desteklerin verilmesi artýk þart hale geldi" dedi.
Esnaf sorunlarýnýn
daha kýsa sürede
v e
et-

CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz

kili bir þekilde çözülmesi için
"Esnaf Bakanlýðý" kurulmasýnýn þart olduðunu savunan
Tahtasýz, AVM'lere ve zincir
marketlere bir düzen getirilmesini, yerel esnafýn iþ yapmasýnýn ve ayakta kalmasýnýn saðlanmasýný istedi.
Esnafýn kullandýðý kredilerin faizsiz ve ödeme gücüne
göre taksitlendirilmesini talep
eden Tahtasýz "Esnafýn sosyal
güvenlik primleri, iþyerleri kapalý olduðu dönemde Hazine
tarafýndan
karþýlanmalýdýr.
Pandemi sürecinde zarara uðrayan tüm esnafa kira desteðinin makul seviyelerde yapýlmasý saðlanmalýdýr" diye konuþtu.
Tahtasýz "Küçük esnafýmýzýn yanýnda çalýþanlarýn kýsa
çalýþma ödeneði ile ilgili yaþadýðý sorunlar giderilmelidir.
Gündelik olarak çalýþan ve evine ekmek götürme çabasýnda
olan müzisyen, garson, komi,
aþçý, bulaþýkçý gibi personele
kýþ mevsimi de dikkate alýnarak gereken destekler verilmelidir" ifadesini kullandý.
(Mahmut Emin Söylemez)

Gelecek Partisi Çorum Teþkilatý Genel Baþkan Yardýmcýsý Özdað'a kaþý gerçekleþtirilen saldýrý ile ilgili açýklama yaptý:

Türkiye karanlýða gömülmeyecek,
demokrasi ve hukuk kazanacak
Gelecek Partisi Çorum Teþkilatý, Genel
Baþkan Yardýmcýsý Selçuk Özdað'a kaþý
gerçekleþtirilen menfur saldýrýya iliþkin basýn açýklamasý yaparak, "Gelecek Partisi
12 Eylül 28 Þubat ve 15 Temmuz'un ateþ
çemberlerinden geçmiþ cesur insanlarýn
kurduðu bir partidir. Bizler bu tür saldýrýlar
karþýsýnda asla boyun eðmeyeceðiz" dedi.
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, Çorum Ýl Koordinatörü Doç. Dr. Avni Erdemir, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu
Üyesi, Teþkilat Baþkan Yardýmcý Av. Rumi
Bekiroðlu, Gelecek Partisi Çorum Ýl Baþkaný Av. Gökhan Külcü ve Ýl Yönetimi tarafýndan yapýlan ortak açýklamada "Türkiye
karanlýða gömülmeyecek, demokrasi ve
hukuk kazanacak" ifadesi kullanýldý.
Açýklamada þu görüþlere yer verildi:

Türkiye'yi 1990 yýllarýn faili meçhullerle
anýlan karanlýk iklimine götürmek isteyenler bugün Ankara'da üç dönem milletvekili
yapmýþ ve partimizin Genel Baþkan Yardýmcýsý Sayýn Selçuk Özdað ve gazeteciler Orhan Uðuroðlu ve Afþin Hatipoðlu'na
saldýrarak bize gözdaðý vermeye çalýþmýþlardýr. Bu saldýrýlar göstermiþtir ki siyaset
alaný kaba güç ile daraltýlmak istenmekte
ve siyasetçiler doðrudan saldýrýlar ile tehdit edilmektedir.
Gelecek Partisi sivil siyasetin savunucusudur. Her türlü vesayetin ve antidemokratik davranýþlarý karþýsýndadýr. Avrupa Birliði yolunda reform yapmak istediðini sürekli iddia eden Cumhurbaþkaný Erdoðan'a ve hükümetine çaðrýmýz þudur;
siyasetçileri ve basýn mensuplarýna saldý-

Ýþ-Kur'a kayýtlý eleman alýn kârlý çýkýn
Ýþ-Kur Ýl Müdürü Levent Tuzcu, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'a iade-i ziyarette bulundu.
Geçtiðimiz aylarda Ýþ-Kur Ýl Müdürlüðü'ne atanan Levent Tuzcu iade-i ziyaretlerine ÇESOB Baþkaný Recep
Gür'ü ziyaret ederek devam etti.
Ziyarette kurumlarýnýn esnaf ve sanatkârlara sunduðu desteklerden de
bahseden Levent Tuzcu, eleman arayan esnaf ve sanatkârlarýn Ýþ-Kur'a kayýtlý elemanlarý tercih etmelerini istedi.
Tuzcu kurumlarýna kayýtlý elemanlarý

yanlarýnda çalýþtýrmaya baþlayan iþverenlerin, Ýþ-Kur'un sunduðu tüm desteklerden yararlanma fýrsatý bulacaklarýný
söyledi. Tuzcu ayrýca eleman arayan iþverenlerin aradýklarý elemanlarda istedikleri nitelikleri belirtmeleri halinde kendilerine yardýmcý olduklarýný da kaydetti.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Baþkaný Recep Gür
ise Esnaf ve Sanatkârlar Birliði olarak
bundan önce olduðu gibi bundan sonrada Ýþ-Kur'la iþbirliði içinde çalýþacaklarýný ifade etti. (Abdulkadir Söylemez)

ran failleri ve onlara talimat verenleri bulun
ve adalete teslim edin. Türkiye, iktidarýn
bir ortaðýnýn mafya olduðu bir ülke deðildir,
öyle olmasýna da asla izin vermeyeceðiz.
Siyasi parti yöneticilerinin bu saldýrýlar
karþýsýnda gösterdikleri dayanýþma ya teþekkür ediyoruz. Baþta Sayýn Erdoðan ve
Sayýn Bahçeli olmak üzere iktidar ortaklarýnýn da ivedilikle açýklama yapmasýný ve
saldýrýyý kýnamalarýný bekliyoruz.
Bu saldýrý karþýsýnda sessiz kalan her
siyasi yetkilinin zýmnen bu saldýrýya destek verdiðini ve ileride olabilecek siyasi terör saldýrýlarýný da teþvik edici bir rol üstlendiklerinin bilinmesini isteriz.
Gelecek Partisi Türkiye'nin içinde bulunduðu derin ekonomik ve siyasi krizden
çýkmasý için çalýþmaktadýr. Dünyayý açýk
serbest piyasa ekonomisi içinde kalkýnan,
vatandaþlarýna yüksek gelirle ve insan
onuru ile yaþayacaklarý bir gelecek inþa
etmek için dün olduðu gibi yarýn da mücadele edecektir. Kamu güvenliðinin saðlanmasý, ifade özgürlüðü ve siyaset yapma
serbestisi, soluduðumuz hava kadar elzemdir ve bunlarýn temini de iktidarýn sorumluluðudur.
Milletimizin yoðun ilgisine mazhar olan
partimizin Genel Baþkan Yardýmcýsý ve
gazetecilerin saldýrýya uðramasýný haber
bile yapamayan medyanýn durumunu ise
milletimizin derin vicdanýna havale ediyoruz. Demokrasi bir iklimdir, özgür ifade ve
iktidar olmak için siyaset yapmak bunun
vazgeçilmez þartýdýr. Görüyoruz ki bu iklimi zehirlemek ve bizleri nefes alamaz hale getirmek isteyen karanlýk odaklar var.
Demokrasi ikliminin zehirlenmesine, milletimizin desteði, parti yöneticilerimiz ve teþkilatlarýmýzýn cesur ve kararlý duruþlarý ile
asla izin vermeyeceðiz. Gelecek Partisi 12
Eylül 28 Þubat ve 15 Temmuz'un ateþ
çemberlerinden geçmiþ cesur insanlarýn
kurduðu bir partidir. Bizler bu tür saldýrýlar
karþýsýnda asla boyun eðmeyeceðiz.
Gelecek Partisi olarak bu tür korkutma
ve yýldýrma amaçlý saldýrýlarýn bizleri yolumuzdan döndüremeyeceðini, her zaman
demokratik siyasetin savunucusu olacaðýmýzý, temiz toplum ve temiz siyaset için
var gücümüzle vatan ve millet için mücadele edeceðimizi tüm kamuoyuna saygýyla bildiriyoruz.
(Abdülkadir Söylemez)

DEVA Partisinden
kurum ziyaretleri
Demokrasi ve Atýlým Partisi (DEVA) Çorum Ýl Baþkanlýðý, kamu kurumlarý ve sivil toplum kuruluþlarýna
yönelik tanýþma ve istiþare amaçlý
ziyaretlerini sürdürüyor. DEVA Partisi heyeti þimdi de; Garnizon Komutaný Per. Kd. Alb. Ferhan Iþýk, Çorum Ýl Emniyet Müdürü Mehmet
Gülser, Ýl Jandarma Komutaný J.

Kd. Alb. Ýlhan Uzunoðlu ve Çorum
Barosu Baþkaný Av. Kenan Yaþar'ý
ziyaret etti. DEVA Partisi Ýl Baþkaný
Orhan Vargeloðlu ve yönetimi, ziyaretlerde partinin oluþumu ve il teþkilatlanma yapýsý hakkýnda bilgilendirmede bulunduktan sonra ülke ve
Çorum gündemine iliþkin deðerlendirme yaptý.(Mahmut Emin Söylemez)

"Kanuna aykýrý bir
durum varsa Sungurlu'yu
terk etmeye hazýrým"
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner "Burada kanuna
aykýrý bir durum var ise Sungurlu'yu
terk etmeye hazýrým, siz de hazýr
mýsýnýz?" diye sordu.
Þahiner ilçeye istihdam saðlayarak dýþarýya göç vermesini büyük
ölçüde önleyecek olan Cevheri Mahallesi'nde yer alan toplam 4 bin
256 hektar tarým alanýnýn ticaret, turizm konaklama gibi kullanýma açýlmasýyla ilgili sessizliðini bozdu.
Baþkan Þahiner "Burada kanuna aykýrý bir durum var ise Sungurlu'yu terk etmeye hazýrým, siz de
hazýr mýsýnýz?" diye sordu.
Sungurlu Belediye Meclisi'nin
2021 yýlý ocak ayý ilk toplantýsý Belediye Meclisi Toplantý Salonu'nda
gerçekleþtirilmiþ, ilçeye istihdam
saðlayarak dýþarýya göç vermesini
büyük ölçüde önleyecek olan Cevheri mahallesinde yer alan toplam 4
bin 256 hektar tarým alanýnýn ticaret, turizm konaklama gibi kullanýma açýlmasý konusu 7 ÝYÝ Partili ve
1 AK Partili üyenin evet oyu ile karara baðlanmýþtý.
"OSMANCIK VE ÇORUM GÝBÝ
SUNGURLU'DA BU YOLDAN
YARARLANSIN"
Konuyla ilgili sessizliðini bozan
Baþkan Þahiner, Sungurlu'nun geliþmesi için Ankara çýkýþý ve Çorum
çýkýþý Çavuþ Köyü'ne kadar olan
alanýn ticari alana çevrilmesi için
uðraþtýklarýný, amaçlarýnýn ise günde 25-30 bin aracýn geçtiði bu yola
hediyelik eþya dükkanlarý, leblebiciler, konaklama tesisleri, kafeteryalar ve þovrumlar gibi iþletmeler kurup, Osmancýk ve Çorum gibi Sungurlu'nun da bu yoldan yararlanmasýný saðlamak olduðunu ifade etti.
"BU KARAR BÝRÝLERÝNÝ
NEDEN RAHATSIZ EDÝYOR?"
Yeni iþletmeler ve tesisler sayesinde iþsizlik nedeniyle her yýl bin
500 ile 2 bin kiþinin göç verdiði
Sungurlu'da dýþarýya göçün büyük
ölçüde durdurulmasý aþikar olduðunu söyleyen Baþkan Þahiner "Osmancýk ve Çorum bu yoldan yararlanýyor da Sungurlu neden yararlanmasýn? Buralara kurulacak
Ocaklý, Mavi Ocak, Baktat gibi tesisler sayesinde bir sürü iþsiz gencimiz hem iþ sahibi olacak, hem de
Sungurlu'ya girdi saðlanacak. Bu
neden birilerini rahatsýz ediyor, an-

Abdulkadir Þahiner

lamýþ deðilim" dedi.
"Bu konuda acýmasýzca, yalan
iftira haberlerle karalama yapýlmaktadýr" diyen Baþkan Þahiner "Çorum çýkýþýnda þahsýmýn da yeri vardýr. AK Parti önceki dönem Ýlçe
Baþkaný Ýlyas Özkan'ýn da yeri vardýr. Yine Ak Parti Meclis Üyesi Gazi
Uzan'ýn da yeri vardýr. Hatta ve hatta Ak Parti Belediye Meclis Üyesi
Kadir Kolcu ve Ýlyas Özkan'ýn da
evi vardýr. Bu iftiralarý atan kiþiler
bunlarý görmüyor mu?" diye sordu.
"BÝZ SÝYASETÝ
SUNGURLU'NUN MENFAATÝ
ÝÇÝN KULLANIYORUZ"
"Bizim gayemiz siyaset deðil" diyen Baþkan Þahiner "Ýleri ki zamanda Ak Parti Meclis Üyesi Gazi Uzan
da 50-100 kiþiyi istihdam edecek bir
iþletme kurmak için izin istediðinde,
Sungurlu'nun menfaati için evet demeye hazýrýz. Biz siyaseti Sungurlu'nun menfaati için kullanýyoruz"
diye konuþtu.
"SUNGURLU'YA HAÝNLÝK
YAPMA PEÞÝNDELER"
"Burada kanuna aykýrý bir durum
varsa ben bugün Sungurlu'yu terk
etmeye hazýrým" diyen Baþkan Þahiner "Merak ediyorum acaba onlarda hazýr mý? Lafa geldi mi 'Sungurluluyuz' diyorlar ama Sungurlu'ya hainlik yapma peþindeler. Allah canýmý sað ettiði sürece bunlara
pabuç býrakmayacaðým. Sungurlu'yu her platformda savunmaya bu
zaman kadar olduðu gibi bundan
sonra da devam edeceðim" ifadelerini kullandý.
(Fatih Yýldýrým)
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Çorum Merkez Atçalý köyünün
orman içi yolu, inþaat atýklarý ve
çöplerle dolup taþýyor

Ormanlýk alan
çöp deposuna döndü
Bilinçsiz bazý þahýslar, güzelim ormanlarý çöp deposuna çevirdi.
Çorum Merkez Atçalý köyünün orman içi yolu, inþaat atýklarý ve çöplerle dolup taþýyor. Yol üzerinden orman
içine traktör yollarý açýlýrken, bu yola
girip atýk döken bazý þahýslar orman
içini çirkin, yaþanmaz ve çekilmez bir
hale getirdi.

"KÝMSE ÝLGÝLENMÝYOR"
Bazý vatandaþlar ise durumu ilgili kurumlara bildirdi ancak çevre kirliliði ile ilgilenen olmadý. Vatandaþlar "Bu bir doða katliamýdýr. Oksijen deposu
olan, geleceðimizi kurtaran ormanlar ne hale getirildi. Bu duruma acilen bir çözüm bulunmalý, kirliliðe
yol açanlar cezalandýrýlmalý, her þeyden önemlisi de
toplumsal farkýndalýk oluþturulup insanlarýmýz çevreye karþý eðitilmeli, duyarlýlýðý artýrýlmalýdýr" dedi.

"BU BÝR DOÐA KATLÝAMI"
Orman içine atýk dökülmesi baþta Atçalý köylüleri olmak üzere çevre köylerin büyük tepkisini çekiyor.
Acilen orman içine açýlmýþ traktör yollarýnýn kapatýlmasý, o güzergâha giren çýkan araçlarýn denetlenmesi, denetimlerin sýklaþtýrýlmasý ve çevre
kirliliðine yol açanlara ciddi anlamda ceza uygulanmasý talep ediliyor.

"YANGINA SEBEP OLABÝLÝR"
Ormanlýk alana atýlan çöplerin ve inþaat atýklarýnýn yangýna neden olabileceðine dikkati çeken
vatandaþlar "Ormanlar milli servettir ve hepimizin
ortak malýdýr. Lütfen sahip çýkalým, çöplerimizi geliþigüzel yerlere atmayalým" uyarýsýnda bulundu.
Yetkililerin konuyla ilgilenmesi, çevre kirliliðine
engel olacak çalýþmalarda bulunmalarý talep ediliyor.
(Bahattin Sümüþ)

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

"Sokak
hayvanlarýný
unutmayalým"
ÝYÝ Parti Çorum Ýl Baþkan Yardýmcýsý
Çaðdaþ Doðan soðuk kýþ günlerinde sokak
hayvanlarýnýn zor durumda kaldýðýný belirterek "Sokak hayvanlarýna sahip çýkmak kutsal
bir vazifedir. Toplum olarak, dünyamýzýn bir
parçasý olan sevimli dostlarýmýza sahip çýkmak zorundayýz" dedi.
Kedi, köpek gibi sokak hayvanlarý ile yabani hayvanlarýn özellikle kýþ döneminde yiyecek bulmakta zorlandýðýný ve sýcak bir yuva bulamadýklarýný dile getiren Çaðdaþ Doðan pandemi döneminde insanlarýn çok fazla dýþarýya çýkmadýðýný, bu durumun sokak
hayvanlarýnýn daha da zor durumda kalmalarýna neden olduðunu kaydetti.
Doðan "Sevimli dostlarýmýza bir kap su, bir
parça ekmek vermeyi ihmal etmeyelim. Yiyecek atýklarýný, bayat ekmekleri çöpe atmaktan
ziyade hayvanlarýn ulaþabileceði bir yere koyalým. Dünyamýz tüm canlýlarla bir bütündür"
diye konuþtu.
(Abdulkadir Söylemez)

Asistan doktorlara
eðitim imkâný
Çorum Tabip Odasý'nýn giriþimleri sonucu
asistan doktorlarýn da klinik dallarýnda eðitim
programlarýndan yararlanmasý saðlanacak.
Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa
Azak "Yapýlan giriþimlerimiz neticesinde eðitim
kliniði özelliði olmayan kliniklerimizden bir kýsmý
gerekli þartlarý saðlayarak eðitim kliniði olma
hakkýna sahip olmuþtur" dedi.
Azak konuyla ilgili þu bilgileri verdi:
Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi'nde eðitim görmekte olan asistan doktorlarýmýz bazý klinik dallarýnda eðitim programlarýnýn açýk olmamasý nedeniyle hastanemizde rotasyon yapamamaktaydý. Bu nedenle asistan arkadaþlarýmýzýn baþka
illerdeki üniversite hastanelerinde eðitim almalarý gerekmekteydi. Bu durum asistanlarýmýz için
bir külfet oluþturmasýnýn yaný sýra hizmet alanlar
açýsýndan da sorun teþkil etmekteydi. Zira bu il
dýþý rotasyonlarý esnasýnda hastanemizde hizmet veremeyen bu hekimlerin sunduðu saðlýk
hizmetlerinden halkýmýz faydalanamamaktaydý.
Asistan arkadaþlarýmýzdan bize gelen istek
üzerine konu hakkýnda Týp Fakültesi yöneticilerimizle iletiþime geçtik. Ayrýca odamýz ziyaretlerinde Çorum Ak Parti Milletvekili Erol Kavuncu'ya
durumu arz ettik. Yapýlan giriþimlerimiz neticesinde eðitim kliniði özelliði olmayan kliniklerimizden
bir kýsmý gerekli þartlarý saðlayarak eðitim kliniði
olma hakkýna sahip olmuþtur. Saðlýk Bakanlýðý'nýn Týpta Uzmanlýk Kurumu'nun (TUK) 1691
sayýlý kararýyla Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý,
Gastroenteroloji ve Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý Eðitimi Programlarýný uygulamak için bu kliniklerin yetkilendirilmesine karar verilmiþtir.
Bu yetkilendirmelerin yapýlmasý için emek
sarf eden ve destek olan Milletvekili Erol Kavuncu, Vali Mustafa Çiftçi, Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Meral Gülhan, Ýl Saðlýk Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacý, Baþhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli ve bu kliniklerde görev yapan tüm hocalarýmýza teþekkürlerimizi sunuyoruz. Eðitim verme yetkisi olmayan diðer kliniklerimizin de yetkilendirilmesi için
gerekli þartlarýn saðlanmasý konusunda desteklerinin devamýný diliyoruz. (Abdulkadir Söylemez)

K.K.001

Deprem güçlendirme
çalýþmalarýný inceledi
Çorum Ýl Milli Eðitim
Müdürü Yakup Sarý
depreme karþý güçlendirme çalýþmalarý ile
bakým-onarýmlarý devam eden okullarda incelmelerde bulundu.
Sarý, bu kapsamda Osmancýk, Dodurga ve
Laçin ilçelerini ziyaret
etti.
Ýl Milli Eðitim Müdürü Sarý, beraberinde inþaat biriminden sorumlu Þube Müdürü Müslim Kýlýç ile birlikte Osmancýk, Dodurga ve
Laçin ilçelerinde depreme karþý güçlendirme çalýþmalarý ile bakým-onarýmlarý devam
eden okullarda incelmelerde bulundu.
Osmancýk'ta Nenehatun Özel Eðitim Uygulama Okulu, Tevfik
Ýleri Kýz Anadolu Ýmam
Hatip Lisesi, ÝMKB
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Koyun Baba Ýlkokulu ile Dodurga
Çok Programlý Anadolu Lisesi, Dodurga Þehit Murat Alýcý Ortaokulu ile Laçin Atatürk Ýlkokulu ve Ortaokulunda
yerinde incelemelerde
bulunan Sarý yetkililerden bilgi aldý.
Milli Eðitim Müdürü
Sarý, okullarda yürütülen güçlendirme ve inþaat çalýþmalarýnýn en
kýsa sürede tamamlanýp yüz yüze eðitime
baþlandýðýnda öðrencilerimizin hizmetinde
olacaðýný belirtti. (ÝHA)

MELiSA OTU
MELÝSA OTUNUN FAYDALAR
Melisa otunda beyaz çiçekler
bulunur. Yetiþkin bir melisa otu yaklaþýk bir
metreye kadar uzayabilir. Genellikle çok dallý
bir yapýya sahip, limonu andýran bir kokuya
sahip ve uzun yýllar yaþayabilir bir bitki türüdür. Bu ürünü aktarlarda hazýr olarak bulabilirsiniz. Doðal çay ve ilaç yapýmýnda kullanýlmasý için hassas olarak toplanmasý gerekir.
Toplanýrken, yapraklarý ezilmeden ve sýkýþtýrýlmamasýna özen gösterilmelidir. Toplanan
yapraklar bol hava alan depo tarzý bir yerde,
güneþ görmeyecek þekilde ve üst üste konulmamasý gerekir. Ýnce bir þekilde serilerek kurutulmasý saðlanmalýdýr. Kurutulan yapraklarý
uzun bir yýldan fazla saklanmamalýdýr. Kurutulduktan sonra uygun bir þekilde paketlenmesinde fayda vardýr. Çünkü haþerelerin
sevdiði bir bitki türüdür. Ve kýsa süre içinde
ürünler tahrip olabilmektedir.
Melisa Otunun Faydalarýndan kýsaca bahsetmek gerekirse;
- Kalp açýsýndan çok yaralýdýr. Güçlendirici bir etkiye sahiptir.
- Huzursuzluk, sinir ve stresin giderilmesinde yardýmcýdýr.
- Kan þekerini düþürmede kullanýlabilir.
- Tansiyonu düþürmede etkilidir.
- Hazýmsýzlýðý önler. Mide ve baðýrsak aðrýlarýnýn giderilmesinde etkilidir.
- Hafýzayý güçlendirici etkidedir.
- Hýçkýrýðý kesen nadir bitkilerdendir.
- Kalp ve beyin damarlarýný açmaya yardýmcý olur.
- Soðuk algýnlýðý ve nefes darlýðýna iyi gelir.
- Boðaz aðrýlarý için iyi bir etkiye sahiptir.
- Regl aðrýlarýný dindirmeye ve kanamalarýný düzenlemeye yardýmcý olur.
- Terletici etkisi bulunmaktadýr.
- Sinir sistemini yatýþtýrmaya ve kramplara
iyi gelir.
- Migren aðrýlarýný hafifletme ve kan basýncýný düþürmede etkilidir.
- Uykusuzluk problemlerine iyi gelir. Bayýlmaya karþý etkilidir.
MELÝSA OTU NASIL KULLANILIR?
Melisa otu kaynatýlarak, ortalama 15 dakika kadar demlendikten sonra, çay gibi içilerek tüketilir. Kür olarak saklanabilir. Fakat
yüksek miktarda yapýlmamalý ve uzun süre
bekletilmemelidir. Uzman tavsiyeleri dikkate
alýnarak, diðer þifalý bitkilerle karýþtýrýlarakta
içilebilir özelliðe sahiptir.
MELÝSA OTUNUN ZARARLARI;
Melisa otu günde 2 - 3 kere kullanýlmalýdýr. Fazla tüketimi vücutta yarardan çok, zararý oluþmasýna sebep olabilir.

MÝNE ÇÝÇEÐÝ NEDÝR?
Mine Çiçeði, 80 cm boylanabilen, yapraklarý tüylü ve sapsýz, eflatun renkli çiçekleri
olan bir bitkidir. Genellikle akarsu, göl ve güneþi gören yerlerde yetiþir. Mine Çiçeðinin, çiçekleri açmadan yaz aylarýnda toplanýr. Ýçerisinde bol miktarda verbenin, acý madde, verbanelin, tanen içerir. Ülkemizin hemen hemen her yerinde yetiþtirilir. Mine Çiçeði döktüðü tohumlarla çoðalýr.
MÝNE ÇÝÇEÐÝNÝN FAYDALARI
- Romatizmaya karþý faydalýdýr.
- Yorgunluðu gidermeye yardýmcý olur.
- Siyatik ve nikrise karþý faydalýdýr.
- Bademcik iltihabý ve öksürüðe karþý faydalý gelir.
- Adet sancýlarýný keser ve düzenler.
- Baþ, kulak, göðüs ve bel aðrýlarýný dindirir.
- Soðuk algýnlýðý, sinüzite karþý iyi gelir.
- Depresyon ve migren aðrýlarýna iyi gelir.
- Sindirim sistemini kuvvetlendirir.
Bunlarýn yanýnda anne sütünü arttýrýcý
özelliði vardýr. Sinirleri güçlendirir. Göðüs ve
kulak aðrýlarýna karþý faydalýdýr. Ayrýca çiçeðinden elde edilen infüzyon sayesinde diþ çürümesi, diþ çürüðüne karþý faydalýdýr.
MÝNE ÇÝÇEÐÝNÝN KULLANIMI
Çiçeði, kurutulmuþ yapraklarý ve kökleri
kullanýlýr. 1 çay kaþýðý çiçeði 1 su bardaðý sýcak suyun içerisinde kaynatýnýz. 8-10 dakika
demlenmesini bekledikten sonra süzerek kullanýma hazýrlayabilirsiniz.
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BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

06:24
07:53
12:56
15:25
17:48
19:11

VEFAT EDENLER
- Eymir Köyü’nden, Sucu Esnafýndan Mustafa BAYATLI’nýn oðlu, Haydar SAÐLAM’ýn
kayýnpederi Ýbrahim BAYATLI.
- Kýrkdilim Köyü’nden, Ender ve Erdinç LAÇÝN’in babasý, Çorum Yumurta Eski Yönetim
Kurulu Baþkaný Remzi LAÇÝN.
- Uðurludað, Yeniyapan Köyü’nden, Biçerci Esnafýndan Ýhsan KARAKÖSE’nin eþi,
Mustafa ve Orhan KARAKÖSE’nin annesi
Ayþe KARAKÖSE.
- Türkler Köyü’nden, Ahmet, Mustafa ve Ali
GÖNEY ile Hatice UYGUR’un babasý, Necip
UYGUR’un kayýnpederi Rumi GÖNEY.
- Hamaloðullarýndan Yapý Kredi Bankasý’ndan emekli ve Emekli Nakliyeci Esnafýndan Abdullah ÝDER, Berber Esnafýndan Yýlmaz Saim ÝDER ve PTT’den Emekli Sebahat
CELEP’in ablasý, Almanya’dan emekli Nuri
ODUNCU’nun eþi, Arzu ERYILMAZ’ýn annesi Nebahat ODUNCU.

Kazý süresi 12 aya çýkarýldý
Türkiye'nin ilk milli kazý alaný olan Alacahöyük
Ören Yeri'ndeki arkeolojik kazýlarýn süresi 12 aya
çýkartýlýrken, kazý baþkanlýðýna Ankara Üniversitesi
Dil Tarih Coðrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümünden
Prof. Dr. Tayfun Yýldýrým atandý.
Çorum Ýl Kültür Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen 2020 yýlý deðerlendirme
toplantýsýnda konuþan Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyda Þengül, Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile Türk Tarih
Kurumu arasýnda imzalanan
protokol kapsamýnda Alacahöyük'teki arkeolojik kazýlarýn süresinin 12 aya çýkarýldýðýný belirterek, kazý çalýþmalarý için dört arkeolog ve
bir restoratörün görevlendirildiðini açýkladý. Þengül, bakanlýk ile yapýlan görüþmeler sonunda Eskiyapar
ve Þapinuva kazýlarýnýn da 12 aylýk kazý çalýþmalarýna dahil edildiðini bildirdi. Þengül kazý çalýþmalarýnýn sürelerinin uzatýlmasýnýn arkeolojik çalýþmalar
açýsýndan önemli olduðunu ifade etti.

"PROJELER HAZIRLAMAMIZ GEREK"
Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coðrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümünden Prof. Dr. Tayfun Yýldýrým
da, Alacahöyük'ün kral mezarlarýndan ötürü dünya
literatürüne girdiðini ifade ederek "1930'larda bü-

yük bir þans eseri köy meydanýnda yapýlan sondajda bütün Ön Asya'da dikkat çekecek eserler ortaya çýkartýldý. Buradan çýkarýlan ezerler Anadolu
Medeniyetler Müzesi'nde sergileniyor. Alacahöyük'e gelecek insanlara buradaki zenginlikleri gösterebilecek projeler hazýrlamamýz gerekiyor. Bunun için çalýþmalýyýz" diye konuþtu.
Öncelikli amacýnýn yeni alanlar açmak, anýtsal

mekanlar bulmaya çalýþmak olduðunu dile getiren
Prof. Dr. Yýldýrým, esas hedefinin buradaki tarihi ve
kültürel mirasý gelecek nesillere aktarabilecek projeler hazýrlamak olduðunun altýný çizdi. Alacahöyük
kazýlarýnýn 12 aya çýkartýlmasýnýn sevindirici bir geliþme olduðunun altýný çizen Yýldýrým, kazýlarda çalýþacak daha fazla iþçi görevlendirilmesiyle çalýþmalarýn hýz kazanacaðýný sözlerine ekledi. (ÝHA)

TARiHTE BUGÜN

KESiN

1945- Deutsche Bank ve Deutsche Orient
Bank, Türkiye'deki faaliyetlerini durdurdu ve
tasfiye hazýrlýklarýna baþladý.
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.
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.
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 600-1600"
sergisi, Londra'daki Kraliyet Sanatlar Akademisi'nde açýldý.
2007- Gazeteci Hrant Dink uðradýðý silahlý
saldýrý sonucu öldürüldü.

PINARLI 600 DÖNÜMLÜK
ALANA CAN VERECEK
Ortaköy'deki Pýnarlý Göleti yenileme iþi 12 Þubat'ta ihale ediyor.
Ýlçenin Pýnarköy mevkiinde yer
alan Pýnarlý Göleti yenileme ve 600
dönümlük araziye can olacak kapalý sistem sulama iþi 12 Þubat 2021
tarihinde ihale edilecek.
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner
Ýsbir yaptýðý açýklamada "Dört se-

nedir takibini sürdürdüðümüz Pýnarlý Göleti yenileme iþi ihalesi 12
Þubat tarihinde DSÝ 5. Bölge Müdürlüðünce gerçekleþtirilecek. Gölet üzerinde bulunan yapýlar yenilecek, etrafý temizlenecek ve kapalý
sistem sulama ile de 600 dönümlük
alana can verecek. Bu süreçte bizlerden desteðini esirgemeyen Ta-

rým ve Orman Bakanýmýz Bekir
Pakdemirli'ye, Bakan Yardýmcýmýz
Fatih Metin'e, Ak parti MKYK Üyesi
ve Çorum Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan'a, Milletvekillerimiz
Oðuzhan Kaya ve Erol Kavuncu'ya,
Ak Parti Ýl Baþkanýmýz Yusuf Ahlatcý'ya ilçe halkým adýna teþekkür ediyorum" dedi.
(Bahattin Sümüþ)

Taner Ýsbir

Sungurlu yeni haftaya
karla “merhaba” dedi
Sungurlu yeni haftaya kar ile
uyandý.
Son günlerde etkili olan soðuk ve
yaðýþlý hava kendini ilk olarak yurdun
doðusunda ve Trakya'da göstermiþti.
Sungurlu'da ise gece geç saatlerde
baþlayan kar yaðýþý ilçenin birçok
bölgesinde etkisini sürdürüyor.
BELEDÝYENÝN KAR
MESAÝSÝ BAÞLADI
Sungurlu'da gece baþlayan kar

yaðýþý nedeniyle belediye ekipleri
karla mücadele çalýþmalarýna baþladý. Sabah saatlerinden itibaren Sungurlu Belediyesine ait greyder ilçe
merkezindeki ana yollarý temizleyerek vatandaþlarýn ulaþýmýný kolaylaþtýrmaya çalýþýyor. Belediye Temizlik
Ýþleri Müdürlüðüne baðlý çok sayýda
ekip de sabah saatlerinden itibaren
ilçe merkezindeki cadde ve sokaklardaki kaldýrýmlarda biriken kar ve buzlarý temizlemeye baþladý.
(ÝHA)

Ýskilip Belediyesi kar mesaisi yaptý
Ýskilip'te akþam saatlerinde etkili olan kar yaðýþý merkezi beyaz örtü ile kapladý.
Türkiye genelinde etkili olan soðuk hava Ýskilip'te yerini kar yaðýþýna býraktý. Kar yaðýþý nedeniyle ilçe
ayrý bir güzelliðe bürünürken, kartpostallýk manzaralar oluþtu.
Metereoloji Genel Müdürlüðü
tarafýndan yayýnlanan haritada ülke genelinde olaðanüstü kuraklýðýn
yaþandýðý illerin baþýnda gelen Çorum'da etkili olan kar yaðýþý herkesin olduðu gibi en çok çocuklarýn
yüzünü güldürdü.
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Ýmtiyaz Sahibi: Ayhan
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Ömer Faruk SÖYLEMEZ
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

AYKANAT

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

Ali Ceylani KOLAÇ

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

kep:
ayhan.aykanat@hs01.kep.tr

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

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

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

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

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

Karla kaplanan tarihi
kaleye karþý hatýra fotoðrafý
Osmancýk'ta etkili olan kar yaðýþý
kartpostallýk görüntüleri de beraberinde getirdi.
Kar yaðýþý nedeniyle ilçe beyaz
bir örtüyle bürünürken karla kaplanan tarihi Osmancýk Kalesi ve Ko-

yunbaba Köprüsü güzel manzaralar
oluþturdu. Fotoðraf meraklýlarý tarihi
kale ve köprü manzarasýnda bol bol
fotoðraf çekildi. Karýn keyfini çýkaran
çocuklar ise karda kayarak neþeli dakikalar geçirdi.
(ÝHA)

ÇOCUKLAR KARTOPU OYNADI
Kar yaðýþýný fýrsat bilen çocuklar, korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamýnda uygulanan sokaða
çýkma kýsýtlamasýnýn bitmesine saatler kala kýsa süreli de olsa sokaða
çýkarak karýn keyfini çýkardý. Bazý
çocuklar kartopu oynarken bazýlarý
da kayarak eðlenceli vakit geçirdi.

EKÝPLER ÝÞ BAÞINDA
Ýlçede etkili olan zaman zamanda þiddetini artýran kar yaðýþý nedeniyle Ýskilip Belediye de teyakkuza
geçti. Karla mücadele timleri ilçedeki ana caddeler baþta olmak
üzere ara sokaklar ve yüksek kesimlerde de yaptýðý kar temizleme
çalýþmalarýný sürdürüyor. Belediye
ekipleri bir taraftan küreme iþlemi
yaparken diðer taraftan da tuzlama
çalýþmasý yapýyor.
Belediye Baþkaný Ali Sülük yaptýðý açýklamada "Meteorolojiden
gelen bilgi üzerine kar hazýrlýðýmýzý
yaparak tüm tedbirlerimizi almýþtýk.
Akþam saatlerinde etkisini gösteren yoðun kar yaðýþý nedeniyle ilçemizde yaþanabilecek her türlü
olumsuzluklara karþý, ekiplerimizi
seferber ettik. Halkýmýzýn önce can
güvenliðini düþünerek çalýþmalara
baþladýk. Çalýþmalarýmýz kar yaðýþýna baðlý olarak aralýksýz sürecek"
dedi.
(ÝHA)

SAHiBiNDEN

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

Kadir Þimþek
K.K.003

0532 623 89 90
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(TEL: 212 88 66)
(TEL: 227 52 97)
(TEL: 234 46 45)
DR. S.AHMET CAD. YAVRUTURNA MAH.
CEMÝLBEY CAD.
77/B HÝTÝTEVLER ESNAFEVLERÝ 6. SK.
NO: 74/E
NO: 3D
CUMA PAZARI YANI SAÐLIK OCAÐI KARÞ.

Çorum FK'nin ilk yarý performansýný deðerlendiren Özcan istikrarlý bir takým olmak istediklerini vurguladý

‘UMUTLARIMIZI 2'NCi YARIYA
TAÞIMAYI BAÞARDIK'

Çorum FK kafilesi
yoðun kara takýldý
3-2 kazandýðý maçýn ardýndan Kahramanmaraþ'tan ayrýlan Çorum kafilesi kar engeline
takýldý.
Kahramanmaraþ'tan ÇoHABERÝ
rum'a yaklaþýk sekiz saatlik yolÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU culuðun Kayseri giriþinde yoOKUTUN
ðun kar yaðýþý ve tipi ile karþýlaþan Çorum FK kafilesi zaman
zaman durak trafikte yolculuðunu tamamladý. Kýrmýzý-Siyahlý kafile güzergâhý boyunca
karlý havada seyahat etti. (Haber Merkezi)

Mustafa Reþit Akçay
Kocaelispor ile anlaþtý
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'taki rakibimiz Kocaelispor, Erhan Altýn'dan boþalan teknik direktörlük koltuðuna Mustafa Reþit Akçay'ýn getirildiðini açýkladý. Tecrübeli teknik
adamla 2,5 yýllýk sözleþme imzalandý.
Kocaelispor, 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadýðý
18 maç sonunda dokuz galibiyet, beþ beraberlik ve dört maðlubiyet alarak 32 puan topladý ve
ligin ilk devresini liderin 16 puan gerisinde 6'ncý
sýrada kapattý.
Çok büyük bütçe ayrýlmasýna raðmen hedeften uzak kalýnmasý, Kocaelispor taraftarlarýný hayal kýrýklýðýna uðrattý.
(Haber Merkezi)

Çorum FK Kulüp Baþkaný Fatih Özcan yaptýðý ilk yarý deðerlendirmesinde
"Bazen sevindik bazen üzüldük, sinirlendiðimiz hatta kalp kýrdýðýmýz bile oldu ama her þeye raðmen bunca sýkýntýlarýn içinde umutlarýmýzý ikinci devreye taþýmayý baþardýk" dedi.
Kahramanmaraþ maçý ile ilk yarýyý
tamamlayan Çorum FK'de Kulüp Baþkaný Fatih Özcan sosyal medya hesabýndan yaptýðý paylaþýmda "Tebrikler
Çocuklar" baþlýklý bir deðerlendirme
yazýsý paylaþtý.
"Sezon içinde akýttýðýmýz terin, sezon sonunda sevinç gözyaþlarýna dönüþmesi dileðiyle" diyen Özcan istikrarlý takým olma gayreti içinde olduklarýný da belirtti.
Özcan açýklamasý þu þekilde:
Acýsýyla, tatlýsýyla 2020-2021 sezonunun ilk devresini deplasmanda alýnan bu çok deðerli galibiyetle tamamlamýþ olduk.
Kývanç Kaya'nýn aðýr sakatlýðýnýn
bizlerde yaratmýþ olduðu üzüntünün
haricinde, çok þükür ciddi bir sakatlýðý-

mýz olmadý.
Bu süreçte tüm insanlýðýn
baþýna bela olan Covid-19 salgýnýndan takýmýmýzda en aðýr
þekilde etkilendi. Neredeyse takýmýmýzda yer alan tüm futbolcularýmýz bu hastalýða yakalandý. Buna raðmen bütün futbolcularýmýz ellerinden gelen mücadeleyi sergilediler.
Bazen sevindik bazen üzüldük, sinirlendiðimiz hatta kalp
kýrdýðýmýz bile oldu ama her þeye raðmen bunca sýkýntýlarýn
içinde umutlarýmýzý ikinci devreye taþýmayý baþardýk.

Çorum FK
Kulüp Baþkaný
Fatih Özcan

"EN ÝSTÝKRARLI
TAKIMLARINDAN
OLMAK ÝSTÝYORUZ"
Þimdi hiç dinlenme fýrsatýmýz olmadan ikinci devreye hazýrlanmamýz ve
adýmlarýmýzý artýk daha saðlam atmamýz gerekmektedir. Yapmýþ olduðumuz
ve yapacaðýmýz takviyelerle de inþallah
ikinci devrenin en istikrarlý takýmlarý

arasýndaki yerimizi alýp hedefimize hýzla ilerleyeceðiz.
Bu düþüncelerle teknik ekibimize,
futbolcu kardeþlerime ve tüm mesai arkadaþlarýma teþekkür ederim.
Sezon içinde akýttýðýmýz terin, sezon
sonunda sevinç gözyaþlarýna dönüþmesi dileðiyle. (Abdulkadir Söylemez)

Özcan eski
oyuncularýna
sahip çýktý
Çorum FK Kulüp Baþkaný Fatih Özcan eski
oyuncularýna sahip çýktý.
Çorum FK'nin deplasmanda Kahramanmaraþspor'u 3-2 yendiði maçta
sezon baþýnda Çorum FK
formasý giyen Osman Bodur ve Mert Ilýman da sahadaydý.
Dönemin teknik direktörü Bahri Kaya'nýn raporu
doðrultusunda takýmdan
gönderilen bu iki oyuncu
Kahramanmaraþ ile anlaþmýþtý. Gergin dakikalarýn
da yaþandýðý maçýn sonunda bazý taraftarlarýn bu
iki oyuncuyu hedef alan
yorumlarý üzerine Baþkan
Özcan taraftarlarý uyaran
bir paylaþým yaptý.
Özcan paylaþýmýnda
"Büyük Çorumspor taraftarý, tepki göstermiþ olduðunuz iki kardeþimiz de þerefli formamýzý terletmiþ ve
þu an baþka takým için mücadele etmektedirler. Lütfen bu iki kardeþimizi zor
durumda býrakacak yorumlardan vazgeçip galibiyetimizin keyfini çýkaralým" dedi. (Abdulkadir Söylemez)

Çorum Futbol Kulübü Spor Direktörü Ýsmail Atalay Baydur play-off için umutlu konuþtu

"Çorum FK hiçbir zaman
maðlubiyeti kabullenmedi"
Çorum Futbol Kulübü Spor Direktörü Ýsmail Atalay Baydur "Kimsenin
þüphesi olmasýn by takým her zaman
yarýþýn içinde olacaktýr. Bunun için ne
fedakârlýk gerekiyorsa yapmaya da
devam edecektir" dedi.
Kahramanmaraþ karþýlaþmasý ile
ilk yarýyý tamamlayan Kýrmýzý-Siyahlýlarýn Sportif Direktörü Ýsmail Atalay
Baydur son oynanan Amed Sportif ve
Kahramanmaraþ maçlarýnýn deðerlendirmesinin yaný sýra ligin ilk yarýsý
ile de ilgili açýklamalarda bulundu.
Atalay, Amed Sportif maçýnda
Amed'e karþý mükemmel bir tepki
vermelerine raðmen engel olamadýklarý son dakika gollerinden biri ile yine
bir puana razý olduklarýný belirtti.
Baydur, Kahramanmaraþspor maçýnda da þimdiye kadar hem evinde hiç maðlup olmamýþ bir takýmý yenmenin hem de play-off yolunda önemli bir avantaj elde etmenin mutluluðu yaþadýklarýný belirtti. Ara transferde takýma katýlan
oyuncularla daha daha iddialý olacaklarýný dile getiren Baydur, play-off için de taraftara umut verdi.
Baydur'un açýklamalarý þu þekilde:
Amed Sportif ve Kahramanmaraþspor erteleme
maçlarýmýzý oynayarak ilk yarýyý tamamlamýþ bulunmaktayýz. Ýlk yarýyý 26 puanla 8'inci sýrada tamamladýk. Play-off'un yedi puan gerisindeyiz.
"YÝNE SON DAKÝKA GOLÜ"
Amacýmýz erteleme maçlarýndan dokuz puan
çýkararak 28 puanla tamamlamaktý ancak Amed
Sportif maçýndaki son dakika golü ile yedi puanla
yetinmek zorunda kaldýk. Amed Sportif maçýnda

vasat bir ilk yarý oynadýk. Ýkinci yarý
baþýnda da bu oyunumuzu attýðý golle cezalandýran Amed takýmýna karþý
takým olarak mükemmel bir tepki vermemize raðmen sezon baþýndan beri engel olamadýðýmýz son dakika
gollerinden biri ile yine bir puana razý
olduk.
"MÜKEMMEL BÝR GERÝ
DÖNÜÞE ÝMZA ATTIK"
Kahramanmaraþ maçýnýn hem
saha þartlarý hem de sezon baþýndan
beri evinde hiç maðlup olmayan bir
takým olmasýndan dolayý zor geçeceðinin farkýndaydýk. Arkadaþlarýmýz 10
günde dördüncü maçýný oynamasýna
Ýsmail Atalay
Baydur
raðmen maça çok istekli ve arzulu
baþladý. Hatta 10 dakikada dört tane
de bariz gol pozisyonuna girdik. Hiç beklenmedik
bir anda bireysel bir hatadan yenen golden sonra
bir de kullandýðýmýz serbest vuruþun dönüþünde
yediðimiz golle bir anda ilk yarýyý 2-0 yenik tamamladýk. Ýkinci yarý mükemmel bir geri dönüþe imza
atan oyuncularýmýz hem evinde hiç yenilmeyen bir
takýmý evinde maðlup etmiþ hem de play-off yolunda çok önemli bir galibiyeti almýþ oldu.
"HÝÇBÝR ZAMAN MAÐLUBÝYETÝ
KABULLENMEDÝK"
Takýmýmýz bazen iyi bazen kötü oynayabilir
ama hiçbir zaman maðlubiyeti kabullenen çaresiz
bir takým olmadý. Her maçta karakterli duruþunu
sonuna kadar korumuþtur. Bu da bizi ikinci yarý için
çok ciddi derecede umutlandýrmýþtýr.
Her ne kadar kaptanýmýz Umut ve Cengiz'in kýr-

2'nci yarý hazýrlýklarý çarþamba baþlýyor
Erteleme maçlarýný
da bitirerek ilk yarýyý tamamlayan Kýrmýzý-Siyahlýlar ikinci yarý hazýrlýklarýna çarþamba günü
baþlayacak.
Kritik Kahramanmaraþ deplasmanýnda 32'lik galibiyet ile dönen
Çorum FK'liler iki gün
izin yapacak. Üç erteleme maçýndan dolayý birçoðu rakibine göre ilk
yarýyý geç tamamlayan
Kýrmýzý-Siyahlýlar zorlu
maçýn ardýndan iki gün
dinlenme imkâný bulabilecek. Kýrmýzý-Siyahlýlarýn bir sonraki maçý 10
gün sonra 27 Ocak'ta
deplasmanda lider Manisa FK ile olacak.
(Abdulkadir Söylemez)

mýzý kartlarý bizi üzse de devre arasý aramýza yeni
katýlan arkadaþlarýmýzla birlikte ikinci yarýya güzel
bir baþlangýç yapmak için çarþamba gününden itibaren Manisa FK maçý hazýrlýklarýna baþlayacaðýz.
Kimsenin þüphesi olmasýn, bu takým her zaman
bu yarýþýn içinde olacaktýr ve bunun için ne tür fedakârlýk gerekiyorsa yönetimi, teknik heyeti, çalýþaný ve futbolcusu ile yapmýþtýr ve yapmaya da devam edecektir.
(Abdulkadir Söylemez)

ÇORUMLU
GÜREÞÇÝDEN

büyük baþarý
Milli güreþçimiz Emrah Kuþ, Fransa'da
altýn madalya kazandý.
Çorumlu Güreþçi Türkiye'nin gururu oldu. Grekoromen Güreþ Milli Takýmý, Fransa'da þampiyonluðu elde etti. Milli takým için
mücadele eden Çorumlu sporcu Emrah Kuþ
da 82 kiloda altýn madalyayý ülkemize kazandýrarak büyük bir baþarý elde etti.
Fransa'nýn Nice kentinde düzenlenen
þampiyonada mücadele eden Grekoromen
Güreþ Milli Takýmý altý altýn, dört gümüþ,
dört bronz madalya kazanarak topladýðý
305 puanla takým halinde þampiyon oldu.
Grekoromen Güreþ Milli Takýmý; Fransa'da þampiyon olurken Azerbaycan ikinci,
Fransa ise üçüncü oldu.
Grekoromen milli takýmýnda 55 kiloda
Þerif Kýlýç, 60 kiloda Kerem Kamal, 63 kiloda Abdurrahman Altan, 72 kiloda Selçuk
Can, 77 kiloda Fatih Cengiz ve 82 kiloda
Emrah Kuþ altýn madalyanýn
sahibi oldu. 55
kiloda Elçin Ali,
63 kiloda Mehmet Çeker, 77
kiloda Yunus
Emre Baþar ve
87 kiloda Metehan Baþar gümüþ
madalya
alýrken, 55 kiloda
Ekrem Öztürk, 63
kiloda
Fatih
Üçüncü, 72 kiloda Cengiz Arslan
ve 82 kiloda Salih
Aydýn bronz madalya ile turnuvayý tamamladý.
(Haber Merkezi) Emrah Kuþ

