Kýlýçdaroðlu Çorum'a gelecek
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, aralarýnda
Çorum'un da bulunduðu 24 kentte özel çalýþma ziyareti gerçekleþtirecek.

KESiN

CHP Genel Baþkaný Kýlýçdaroðlu
daha önce farklý tarihlerde milletvekillerine yaptýrdýðý raporlama
çalýþmalarý sonucunda partisinin az oy aldýðý illere yönelik gerçekleþtireceði ziyaretini
perþembe günü Aksaray'a
yapacak.
CHP Genel Baþkaný
CHP lideri Kemal KýlýçKemal Kýlýçdaroðlu
daroðlu partisine oy ver-

meyen kesimlerin düþüncelerini ve
seçmen davranýþ nedenlerini anlamak
için Aksaray, Adýyaman, Bayburt,
Çankýrý, Çorum, Düzce, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüþhane, Kars,
Kastamonu, Kayseri, Kýrýkkale, Kýrþehir, Kilis, Konya, Nevþehir, Osmaniye,
Rize, Þanlýurfa, Trabzon, Uþak, Yozgat illerini ziyaret ederek nabýz yoklayacak.
(Haber Merkezi)

Çorum FK Niðde'de
25. haftada deplasmanda Niðdespor ile karþýlaþacak olan Kýrmýzý-Siyahlýlar kamp
yapacaðý otele yerleþti. Bugün yapacaðý antrenmanla yarýn oynanacak karþýlaþmanýn hazýrlýklarýný tamamlayacak olan Çorum FK, Niðde'ye 18 kiþilik kadrosuyla
gitti. Niðdespor, Çorum FK karþýlaþmasý yarýn saat 13.00'da baþlayacak.
8’DE
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670 MiLYON LiRALIK TÜNEL
PROJESiNDE SONA DOÐRU
Ýþçiler CHP
binasý önünde
AÇLIK GREVi
baþlattý
Çorum'da sendikaya üye
olduklarý gerekçesiyle iþten
atýlan Ekmekçioðullarý Metal Ýþçileri CHP Ýl binasýnda
açlýk grevi eylemi baþlattý.
DÝSK'e baðlý Birleþik Metal Ýþ tarafýndan yapýlan açýklamada Çorum CHP Ýl
Baþkaný ve Çorum Merkez Ýlçe Baþkanýnýn
Ekmekçioðullarý ailesinin üyesi olmalarýna
raðmen iþten atýlan 90 iþçi ile ilgili hiçbir çözüm üretmediklerini bu nedenle il örgütünde
açlýk grevi baþlattýklarý söylendi. Olayýn duyulmasýyla CHP Ýl teþkilatý binasýna gelen emniyet güçleri partiye giriþleri yasakladý.
2’DE

Karadeniz Bölgesi'ni Ýç Anadolu'ya baðlayan en önemli güzergâhlardan biri olan Çorum'da
yaklaþýk 670 milyar lira yatýrým ile
HABERÝ
inþa edilen Kýrkdilim tünelindeki
ÝZLEMEK
T2 tünelinde ýþýk görme töreni düÝÇÝN KODU zenlendi. Törende konuþan UlaþOKUTUN
týrma ve Altyapý Bakaný Adil Karaismailoðlu alt yapý ve ulaþtýrma yatýrýmlarý
hakkýnda açýklamalarda bulundu. Türkiye'nin
parlak istikbaline ve yüksek hedeflerine emin
adýmlarla yürüdüðünü vurgulayan Bakan Karaismailoðlu "Bugün ülkemizde faal olan yaklaþýk 4 bin þantiyemizde, binlerce iþçimiz, teknisyenimiz, mühendisimizle azimle ve þevkle
çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz" dedi.
4’TE

Bakandan sekiz
ilçeye iyi haber
Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný Adil Karaismailoðlu çevreyoluna sekiz ilçeyi Çorum'a baðlayacak çok fonksiyonlu farklý seviyeli kavþak yapýlacaðýný açýkladý. 5’TE

Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný Karaismailoðlu:

HAVAALANINI
ÇORUM YAPSIN

Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný Karaismailoðlu Çorum ziyaretinin son bölümünde ziyaret ettiði Ahlatcý rafinerisinde iþ adamý Ahmet Ahlatcý'nýn yap iþlet devret formülü ile "Havaalaný iþletmesini bize verin" teklifi ile karþýlaþtý.
Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný Karaismailoðlu teklife sýcak bakarken, Ahmet
Ahlatcý, valilik ve belediyenin de finansman ve bazý altyapý iþlemlerini yapmasý karþýlýðýnda kendisinin hizmet binalarýný yaparak havaalaný iþletmesini almak þeklinde teklifte bulunduðu öðrenildi.
5’TE

Bakan Adil
Karaismailoðlu

Sungurlu'da 35 yýllýk
su borularý deðiþiyor
Sungurlu Belediye Baþkanlýðý tarafýndan ilçede yaþanan su sýkýntýlarýný çözüme kavuþturmak üzere Ýller Bankasý Genel Müdürlüðü ile
ortak proje çalýþmasý baþlatýldý.
7’DE

HOÞÇA-KAL
Yusuf
DEMiRLENK

MUTLU OLMAK ÝÇÝN TÜRK OLMAK GEREKÝR
- YAZISI 2’DE

TRAFÝK KAZALARINDA
%61'LÝK DÜÞÜÞ VAR 2’DE

Baþkan Sülük bakaný
sýký markaja aldý
Ýskilip Belediye Baþkaný Ali
Sülük, Kýrk dilim yolu üzerinde devam eden çalýþmalarý ve diðer çalýþmalarý incelemelerde
bulunmak
üzere Çorum'a gelen, Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný Adil
Karaismailoðlu ile görüþmelerde bulundu. Baþkan
Ali Sülük Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný Adil Karaismailoðlu ile yaptýðý görüþmede
Ýskilip Tosya yolunun bitirilmesi için taleplerini yeniledi. Baþkan, Ýskilip ve çevre
ilçelerin ihtiyacý olan Ýstanbul baðlantý yolunun önem
arz ettiðini, bu yollarda nice
ailelerin kazalarda yok olduðu dile getirdi.
2’DE

HÝTÜ, AKILLI ASPÝRATÖR
ÇALIÞMALARINA BAÞLADI

2’DE

Baþkan Gelgör, Osmancýk'ýn
taleplerini bakana iletti
KýrkdilimTünelleri'ndeki T2 tünelinde ýþýk görme törenine katýlan Ulaþtýrma ve
Altyapý Bakaný Adil Karaismailoðlu, Ýl ve Ýlçe protokolü tarafýndan Osmancýk'ta karýþlandý. Bakan Karaismailoðlu'nun belediye baþkanlarýyla yaptýðý
toplantýya hazýrlýklý katýlan Osmancýk Belediye BaþkanýGelgör, Kýzýlýrmak
üzerine yapýlmasý planlanan yeni araç köprüsü ile ilgili projeyi dosya halinde
bakana sundu.
5’TE

SOKAÐA ÇIKMA KISITLAMASI
ESNAFI DERÝNDEN YARALADI

3’TE

RIZA BEY APARTMANI
PARK OLUYOR 6’DA

2
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Günlük yaþantýmýzda yaptýðýmýz hal ve hareketlerindeki konuþma ve davranýþlarýmýza tepkiler ve tevazularýmýza anlayýþ ve kýzgýnlýklarýmýza
fedakarlýklar ve muhanetliklerimize uyum ve
uyumsuzluklarýmýza sebep olan her faktörün
kaynaðý beðenilme duygumuzun tatmini içindir.
O sebepten aðlarýz güleriz severiz döveriz her
þeyimizi feda ederiz veya canýmýzdan geçeriz.
Daðlarý delmek taktir için çölleri aþmak taktir için
fetihler taktir için yarýþlar taktir için þahadetler taktir için. Taktir etmek taktir edilmek de sevgi ile
muhabbet ile aþk ile olur bu duygular karþýlýk buldukça yapýcýlýk hýzla mesafe almaya baþlar akýl

Donat ve Ahlatcý
ÇTSO'yu ziyaret etti
Yavuz Donat ve Ahmet Emin Ahlatcý,
ÇTSO'yu ziyaret etti.
Gazeteci-Yazar Yavuz Donat ve Ahlatcý Holding Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ahmet Emin
Ahlatcý, Çorum Ticaret ve Odasýný (ÇTSO) ziyaret etti.
Ziyaret ile ilgili detay paylaþýlmazken ÇTSO'dan yapýlan açýklamada "Gazeteci Yazar Yavuz
Donat'a ve Ahlatcý Holding Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcý'ya Yönetim Kurulu
Baþkanýmýza yaptýklarý nazik ziyaretten dolayý
teþekkür ederiz" denildi.
(Haber Merkezi)

Marka yolculuðu
ve marka
tasarým hikâyesi
Çorum Ticaret ve
Sanayi Odasý'nýn organizasyonunda,
Türkiye Odalar ve
Borsalar
Birliði
(TOBB) Çorum Kadýn Giriþimciler Kurulu tarafýndan Özgür Ahmet Köse ile
"Giriþimciler
Ýçin
Marka Yolculuðu ve
Marka
Tasarým
Hikâyesi" Konulu
eðitim düzenlendi.
Zeynep Yarýmca
TOBB
Çorum
Kadýn Giriþimciler
Kurulu Baþkaný Zeynep Yarýmca baþkanlýðýnda
video konferans ile gerçekleþtirilen eðitime, Kadýn Giriþimciler Kurulu üyeleri, giriþimci kadýnlar
ve öðrenciler katýldý. Marka ve Hikâye Tasarýmcýsý Özgür Ahmet Köse; Markanýn önemi, marka
isminin belirlenmesi, bulunduðumuz dönem içerisinde pazarlamanýn dönüþümü, dijital platformlar üzerinden insanlarý etkileyerek satýþ yapmanýn önemi, tavsiye pazarlamasý kullanýmý, duygusal pazarlama teknikleri ile ürünün sunumu ve
hedef kitlenin tanýnmasý konularý ele alýndý.
Eðitimin sonunda TOBB Çorum Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Zeynep Yarýmca, Marka
ve Hikâye Tasarýmcýsý Özgür Ahmet Köse' ye
verdiði bilgiler ve saðladýðý katkýlarýndan dolayý
teþekkür etti.
(Abdulkadir Söylemez)

Yusuf
DEMiRLENK
bir vatan ki tüm dünya için kafada beyin gövdede
kalp ayakta derman gözlerde fer kollarda güç
mazluma umut düþmanda burgulu hançer gibidir.
Biz dünya var olduðundan beridir bu topraklarda yaþýyoruz biz hiçbir yere gelmedik hep buradaydýk bizim bayraðýmýz dilimiz dinimiz dünya
kurulduðu günden beri hiç deðiþmeden kendini
muhafaza ederek ilelebet devam edecektir. NE
MUTLU MUHAMMEDÝ TÜRKÜM BANA.

Ýþçiler CHP binasý önünde
AÇLIK GREVi baþlattý
Çorum'da sendikaya üye olduklarý
gerekçesiyle iþten atýlan Ekmekçioðullarý Metal Ýþçileri CHP Ýl binasýnda açlýk grevi eylemi baþlattý. DÝSK'e baðlý
Birleþik Metal Ýþ tarafýndan yapýlan
açýklamada Çorum CHP Ýl Baþkaný ve
Çorum Merkez Ýlçe Baþkanýnýn Ekmekçioðullarý ailesinin üyesi olmalarýna raðmen iþten atýlan 90 iþçi ile ilgili
hiçbir çözüm üretmediklerini bu nedenle il örgütünde açlýk grevi baþlattýklarý
söylendi. Olayýn duyulmasýyla CHP Ýl
teþkilatý binasýna gelen emniyet güçleri partiye giriþleri yasakladý.
Konuyla ilgili Anadolu Birleþik Metal
Ýþ tarafýndan yapýlan açýklamada bugüne kadar Çorum'da iþçilere uygulanan
hukuk katliamýnýn son bulmasý adýna,
baþta Aile, Çalýþma ve Sosyal Hizmetler Bakanlýðý yetkileri olmak üzere, Çorum Valisiyle, Çorum Belediye Baþkanýyla, milletvekileriyle siyasi partilerin
temsilcileriyle görüþmeler gerçekleþtirmelerine raðmen gözlerini kapatýp kulaklarýný týkadýklarýna þahit olduklarýný
ifade edildi.
Patron Rüstem Ekmekçi'nin Çorum'da CHP'liliðiyle bilinen, CHP'liliðiyle övünen ve hem yerel hem de merkezi CHP yetkilileriyle organik iliþkisi bulunan Çorumlu bir iþveren olduðu aktarýlan açýklamada, "Çorum CHP Ýl Baþkaný ve Çorum Merkez Ýlçe Baþkanýn
Ekmekçioðullarý ailesindendir. Patron
Rüstem Ekmekçi Çorum'da CHP'liliðiyle bilinen, CHP'liliðiyle övünen ve hem
yerel hem de merkezi CHP yetkilileriy-

Abdulhamit Gül

Adalet Bakaný duyurdu:

13 bin
personel
alýnacak
le organik iliþkisi bulunan Çorumlu bir
iþveren. Sorunu CHP yetkililerinin gündemine taþýdýk ancak bir sonuç alamadýk" denildi.
"CHP EN AZ ÝKTÝDAR
KADAR SORUMLUDUR"
Açýklamda ayrýca sorunlarýn CHP
Genel Baþkaný Kýlýçdaroðlu'na ilettikleri vurgulanarak, Ekmekçioðlu patronu
Rüstem Ekmekçi'nin Ýstanbul Büyükþehir Belelediyesi ile iþ yaptýðýný bu nedenle Ýstanbul Büyükþehir Belediye

Baþkaný Ekrem Ýmamoðlu ile sendika
yöneticileri Ekmekçioðullarý iþçilerinden
oluþan bir heyetle 10 Þubat tarihinde
Ýstanbul'da bir görüþme gerçekleþtirdiklerini fakat sonuç alamadýklarý bildirildi.
Açýklamada "CHP'li Rüstem Ekmekçi
ya iþçi düþmanlýðýndan vazgeçecek ya
da CHP biz iþçinin, emekçinin yanýndayýz demeyecek. Çözüm yolu bulunana
dek Ekmekçioðullarý iþçilerinin Çorum Ýl
Örgütü'nde baþlattýðý açlýk grevini devam edeceðini kamuoyuna ilan ediyoruz" denildi.
(Abdulkadir Söylemez)

Ýnfaz koruma memuru,
mübaþir, zabýt katibi, psikolog gibi çeþitli kadrolara
13 bin 202 yeni personel
alýnacak.
Adalet Bakaný Abdulhamit Gül, Telegram'dan
yaptýðý açýklamada "Sevgili genç arkadaþlarým,
personel alým ilanýmýz yayýmlanýyor. Ýnfaz koruma
memuru, mübaþir, zabýt
katibi, psikolog gibi çeþitli
kadrolara 13 bin 202 yeni
personel alýyoruz. Adalet
teþkilatýmýzý sizlerle güçlendireceðiz. Þimdiden
hayýrlý olsun" ifadelerini
kullandý.
(Mahmut Emin Söylemez)

Baþkan Sülük bakaný sýký markaja aldý
Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük, Kýrk dilim yolu üzerinde devam eden çalýþmalarý ve diðer çalýþmalarý incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a gelen, Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný Adil Karaismailoðlu ile görüþmelerde bulundu.
Osmancýk Kýrk dilim mevkiinde incelemelerde
bulunduktan sonra, Ýskilip Kavþaðýnda yapýlacak
çalýþmalarý yerinde inceleyen Ulaþtýrma ve Altyapý
Bakaný Adil Karaismailoðlu yapýlan incelemeden
sonra basýn açýklamasý ve ilçe belediye baþkanlarýyla görüþmede bulundu. Görüþmede Ýskilip'ten,
Belediye Baþkaný Ali Sülük, AK Parti Ýskilip Ýlçe

HÝTÜ, akýllý aspiratör
çalýþmalarýna baþladý
Makine ve Ýmalat Teknolojilerinde ihtisaslaþan Hitit Üniversitesi baþta Çorum olmak üzere
bölgesine ve ülkesine katma deðer saðlama
amacýyla çalýþmalarýna devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen projelere bir yenisi
daha ekleyen üniversite, mutfaklarda daha rahat nefes alma imkâný
saðlayacak "akýllý aspiratör" geliþtirilmesi için çalýþma baþlattý.
Enerji Sistemleri Mühendisliði
Anabilim Dalý öðrencisi Abdurrahman Emekçi tarafýndan öðretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Iþýk'ýn akademik danýþmanlýðýnda ve Çorum
Teknokent bünyesinde bulunan EChip Teknoloji Firmasýnýn desteðiyle
"Aspiratörler için Bulanýk Mantýk Tabanlý Kapalý
Döngü Kontrol ve Uyarý Sisteminin Geliþtirilmesi" konulu yüksek lisans tez çalýþmasý yapýlýyor.
TÜBÝTAK-2210-D Sanayiye Yönelik Yurt Ýçi
Yüksek Lisans Burs Programý kapsamýnda da
desteklenen söz konusu çalýþma kapsamýnda
mutfaklarda hava kalitesini artýrmasý beklenen
akýllý bir cihaz geliþtirilmesi planlanýyor.
Doç. Dr. Mehmet Fatih Iþýk yaptýðý açýklamada günümüzde kullanýlan aspiratörlerde kontrol
paneli üzerinde bulunan kademe ayarýnýn manuel olarak kullanýcý tarafýndan yapýldýðýný, bu
nedenle ortaya çýkan kullanýcý hatalarýna baðlý
olarak hava kalitesinin istenilen düzeyde oluþturulamadýðýný söyledi.
Aspiratörlerin kullaným hatalarýnýn verim ve

fikir gönül kalp dört vardiya çalýþýr üretir icatlar
teknikler buluþlar baþarýlar fedakarlýklar sevgiler
ikramlar ilerler imkansýzlýklar ortadan kalkar.
Týpký seyit onbaþýnýn vatan sevgisi ile kaldýrdýðý merminin aðýrlýðýnýn bir öneminin olmadýðý
gibi. Vatan aþkýnýn muhabbetinden doðan MUHAMMET (SAV) gibi bütün sevgiler sevmeler sevilmeler sevdirmeler seviþmeler sevinmelerden
MUHAMMET (SAV) oluyor.
Rahmaniyet hayat buluyor ayrýþmalar birleþiyor birleþmeler geliþiyor geliþmelerde oluþuyor.
Ýþte vatan da böyle bir þey sevgisi bile imandan
geliyor. Bu vatan bizim hepimizin bu vatan öyle

enerji kaybýna sebep olduðunu ifade eden Doç.
Dr. Iþýk "Bizim çalýþmamýz kapsamýnda geleneksel aspiratörlerden farklý olarak kendini ortam koþullarýna göre otonom olarak kontrol edebilen akýllý bir cihaz üretilecektir. Bu
cihazlar insan için gerekli olan en
uygun ortam þartlarýný saðlamak için
otonom olarak çalýþacaktýr" dedi.
"KIZARTMA YEMEK
KOKUSUNA SON VERÝLECEK"
Aspiratör üzerine karbonmonoksit, hava kalite, hidrojen, lpg-propan
gaz ve nem-sýcaklýk ile baca sensörü olmak üzere altý farklý sensör yerleþtirileceðini belirten Doç. Dr. Iþýk,
þunlarý kaydetti:
Bu sensörlerden elde edilen veriler, bulanýk
mantýk tabanlý olarak iþlenerek aspiratör motor
hýzý ayarlanacaktýr. Ayrýca baca kontrol sistemi
de gerçekleþtirilmiþ olacaktýr. Bu sayede baca
hava akýþýnýn durumu da kontrol edilmiþ olacaktýr. Sonuçta, mutfakta insan refahý en üst düzeye çýkartýlmýþ olacaktýr. Artýk kýzartma, yemek
kokusuna son verilecek. Duruma göre otomatik
çalýþacaðý için en ideal hava kalitesini elde etmek mümkün olacak.
Doç. Dr. Iþýk, söz konusu akýllý aspiratörün
altý aylýk zamanda geliþtirileceðini, daha sonra
test iþlemleri aþamasýna geçilerek çalýþmanýn
tamamlanmasýnýn planlandýðýný bildirdi.
(Abdulkadir Söylemez)

Baþkaný Yusuf Kaya yer aldý.
"ÝSKÝLÝP TOSYA DEVLET
YOLU GÖRÜÞÜLDÜ"
Baþkan Ali Sülük Ulaþtýrma
ve Altyapý Bakaný Adil Karaismailoðlu ile yaptýðý görüþmede
Ýskilip Tosya yolunun bitirilmesi
için taleplerini yeniledi. Baþkan, Ýskilip ve çevre ilçelerin
ihtiyacý olan Ýstanbul baðlantý
yolunun önem arz ettiðini, bu
yollarda nice ailelerin kazalarda yok olduðu dile getirdi ve
"Sayýn bakanýmýzla yaptýðýmýz
görüþmemiz olumlu geçti. Bakanýmýz ilerleyen süreçte Ýskilip Tosya Devlet Yolumuzun
yapýmýný deðerlendirmeye alacaðýz" dedi.
"OÐUZLAR-ÝSKÝLÝP SAHÝL YOLU"
Belediye Baþkaný Ali Sülük, Bakan Karaismailoðlu'na sunduðu dosyada Oðuzlarý Ýskilip'e yakýnlaþtýracak olan Oðuzlar sahil yolu da yer aldý.
Oðuzlar sahil yolu Ýskilip dâhil olmak üzere üç tane
ilçe için hayati önem taþýyan bir proje olduðunu ve
bu projeyle üç tane ilçenin kalkýnacaðýný dile getiren Baþkan Ali Sülük "Bakanýmýza sadece kendi ilçemiz için deðil, üç ilçeyi ilgilendiren bir proje sunduk. Üç ilçenin kalkýnacaðý projemizle Uðurludað,
Bayat ve Ýlçemiz kalkýnacak" dedi.
ÝLÇE GÝRÝÞÝNDEKÝ VÝRAJIN KALDIRMASI
Baþkan Ali Sülük ilçe giriþinde özellikle yaðýþlý

havalarda sürekli kazalarýn yaþandýðý virajýn kaldýrýlmasý ile ilgili istekte bulundu. Baþkanýn bir diðer
gündem konusu ise, ilçe giriþindeki virajýn tehlikeli
olduðu ve buraya bir çalýþma yaparak müdahale
edilmesi gerektiði yönde oldu. Baþkan Ali Sülük
yaptýðý açýklamada "Ýlçemiz sanayi bölgesinde yer
alan ve yaðýþlý havalarda tehlike arz eden virajý
gündeme getirerek bakanýmýza sunduk. Sunduðumuz projelerimizi bakanýmýz Sayýn Adil Karaismailoðlu Bey yakýndan inceledi. Bakanýmýz sunduðumuz dosyalarla ilgili olarak "Deðerlendirmeye alýnacaðýný ve ilerleyen süreçte bilgi verileceðini" dile
getirdi. Projelerimizi yakýndan inceleyen Bakanýmýz Sayýn Adil Karaismailoðlu Bey'e teþekkür ediyorum" dedi.
(Fatih Yýldýrým)

Trafik kazalarýnda %61'lik düþüþ var
Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý
tarafýndan
"Trafikte 1 can
kaybý bile fazlaHABERÝ
ÝZLEMEK
dýr" düsturu ile
ÝÇÝN KODU hareket edilerek
OKUTUN
2011-2020 döneminde ölümlü kaza ve kaza
sonrasý ölümlerde %61'lik düþüþ ivmesi yakalandý.
Çorum Valiliði aracýlýðýyla Ýl
Jandarma Komutanlýðý'ndan

yapýlan açýklamada; trafikte
can kayýplarýnýn azaltýlmasý
maksadýyla Ýçiþleri Bakanlýðýnýn koordinesinde hazýrlanan
"2021-2030 Karayolu Trafik
Güvenliði Strateji Belgesi ve
2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliði Eylem Planý" ile "Trafik
Medya Yüzleri" projesinin tanýtýmýnýn Cumhurbaþkanlýðý Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program ile kamuoyuna duyurulduðu ifade edildi.

AMAÇ %100'LÜK DÜÞÜÞ
Açýklamada "Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý tarafýndan
"Trafikte 1 can kaybý bile fazladýr" düsturu ile hareket edilerek
2011-2020 döneminde ölümlü
kaza ve kaza sonrasý ölümlerde yakalanan % 61'lik düþüþ ivmesini 2021-2030 dönemi içinde %100'e çýkarmak üzere denetim ve bilgilendirme çalýþmalarýna hýz verilmiþtir" denildi.
(Fatih Yýldýrým)
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BAÞSAÐLIÐI
Gazetemiz eski çalýþanlarýndan, Leblebi TV Haber Müdürü Çaðrý Uzun'un anneannesi

Ümmühan BAKAR

’ýn

vefatýný üzüntüyle öðrendik.
Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baþsaðlýðý dileriz.

Kesin Karar Gazetesi

Sokaða çýkma kýsýtlamasý

esnafý derinden yaraladý

56 saatlik hafta sonu
kýsýtlamasýnýn bilançosu
56 saatlik kýsýtlamada 31 bin 197 kiþi hakkýnda adli ve idari iþlem yapýldý.
Ýçiþleri Bakanlýðý 15-22 Þubat'taki
sokaða çýkma kýsýtlamalarýna uymayan
31 bin 197 kiþi hakkýnda adli ve idari iþlem yapýldýðýný açýkladý.
Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada "15 Þubat Pazartesi gününden
itibaren hafta içi 21 ila sabah 5 saatleri

arasýnda, hafta sonu 19 Þubat Cuma
akþamý saat 21'de baþlayýp 22 Þubat
Pazartesi günü saat 5'e kadar süren sokaða çýkma kýsýtlamalarýna uymayan
toplam 31 bin 197 kiþiye 1593 sayýlý
Umumi Hýfzýssýhha Kanunu ve TCK'nýn
ilgili maddeleri kapsamýnda adli ya da
idari iþlem yapýlmýþtýr" denildi.
(Haber Merkezi)

Çorum esnafý hafta sonlarý ve akþam
saat 21'den sonra uygulanan sokaða
çýkma kýsýtlamasý nedeniyle büyük sýkýntý yaþadýklarýný belirterek, kýsýtlamalarýn
gerekli tedbirler alýnmak suretiyle kaldýrýlmasýný istedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl
Baþkaný Mehmet Tahtasýz beraberinde
Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz parti
yöneticileri Kenan Sýr, Ali Bükücü, Meftun Karatepe ve Cafer Aþkýn ile birlikte
balýkçý, kasap, market, taksici, tekelci
baþta olmak üzere çeþitli sektörlerde faaliyet gösteren esnafý ziyaret ederek sorun ve talepleri hakkýnda bilgi aldý.
Tahtasýz hafta sonlarý komple hafta
içi de saat 21'den sonra uygulanan sokaða çýkma kýsýtlamalarýnýn esnafý zor
durumda býraktýðýný, Çorum'da vakalarýn
azalmaya baþladýðýný ve yerinde karar
alma dönemine geçileceðini, virüsün yayýlýmýný engelleyici tedbirlerin her zaman
yanýnda olduklarýný ancak esnafýn da
içinde bulunduðu durumun göz önünde
bulundurulmasý gerektiðini söyledi.
Tahtasýz "Koronavirüs için tedbirler
elbette ki gerekli ancak esnafýn ve iþçinin
halini de dikkate alarak, bu kesime ekonomik destek vererek tedbirleri uygulamalýyýz. Sokaða çýkma kýsýtlamasý esnafý daha çok zor durumda býraktý" dedi.
Kýsýtlamalar nedeniyle esnafýn
dükkânýný saat 10'da açmak zorunda
kaldýðýný, bu saate kadar satýþ yapamadýðýný, hafta sonlarý saat 17'den, hafta içi
de saat 21'den itibaren dükkânlarýn kapalý tutulduðunu ifade eden Tahtasýz geriye kalan zaman diliminde iþ yapmaya
çalýþan esnafýn zor bir sürecin içerisine
düþtüðünü kaydetti.
Özellikle içki ve sigara satan esnafýn
maðduriyetinin büyük olduðunun altýný
çizen Tahtasýz "Esnafýmýz Tekel ürünü
satabilmek için her yýl belirli miktarlarda
harç yatýrýyor ancak pandemi süreci nedeniyle sýnýrlý saatlerde satýþ yapmalarýndan dolayý zarar ediyorlar. Pandemi
sürecinde ruhsat harcý alýnmamalýdýr.
Esnafýmýzýn talebi bu yöndedir. Tekel
ruhsatý bulunan esnafýmýz sadece içki ve
sigara deðil, ekmek, þarküteri, kuruyemiþ ve diðer gýda ürünlerini de sattýklarý
için tekel ile birlikte bu ürünlerin de satýþa yapýlamýyor" dedi.
Esnaf ise gerek koronavirüs salgýný,
gerek ekonomik durgunluk, gerekse sokaða çýkma kýsýtlamasý nedeniyle iþ yapamaz duruma geldiklerini bildirerek
"Hükümet artýk esnafýn sesini duymalýdýr. Büyük bir çýkmaza sürükleniyoruz.
Artýk gerekli tedbirler alýnarak esnafýn iþ
yapmasý saðlanmalý, rahat bir nefes almasý için de gereken tüm ekonomik düzenlemeler yapýlmalýdýr" diye konuþtu.
(Abdulkadir Söylemez)

Mehmet Can topraða verildi
Kargý'nýn sevilen simalarýndan Mehmet Can (Çavuþ) gözyaþlarýyla son yolculuðuna uðurlandý.
Yaklaþýk dört yýldýr kanser tedavisi gören Mehmet Can tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybetti.
Kargý'da spora olan sevgisiyle bilinen;

voleybol, futbol ve birçok alanda antrenörlük, turnuvalarda hakemlik yaparak gençleri spora teþvik eden Mehmet Can (Çavuþ) sevenlerini üzüntüye boðdu.
65 yaþýnda hayata veda eden Mehmet
Can'ýn cenazesi Mihrihatun Cami'de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan ilçe me-

zarlýðýnda topraða verildi.
Ýbrahim Efe'nin haberine göre cenaze
namazýna Kargý Belediye Baþkaný Zeki
Þen siyasi parti temsilcileri, spor kulübü
yöneticileri, STK temsilcileri ve çok sayýda
vatandaþ katýldý.
Kargý ilçesinin sevilen simalarýndan
Mehmet Can, Kargý Belediyesinden (zabýta) emekli olmuþtur. Yaþamý boyunca
sosyal faaliyetlerde büyük katkýsý olan
Can, yýllarca Kargý Seri Spor kulübünde
antrenör görevinde bulunarak çok sayýda
çocuk ve gencin sporu sevmesini saðlamýþtýr. Tabutunun üstüne yýllarca görev
yaptýðý Seri Spor kulübünün atkýsý konulan Can yazdýðý kitaplar ile de çok sayýda
takipçi kitlesine ulaþmýþtýr.
Vefatýndan bir ay önce tedavi gördüðü
hastanede son doðum gününü ailesi ile
birlikte kutlayan ve ilçede çavuþ lakabýyla
bilinen Mehmet Can evli ve iki çocuk babasýydý.
(Haber Merkezi)

Çaðrý Uzun'un
acý günü
Leblebi TV Haber Müdürü
Çaðrý Uzun'un anneannesi
Ümmühan Bakar hayatýný
kaybetti.
Mevlüde Uzun, Deniz Bakar, Fazlý Bakar ve Özgül
Benli'nin annesi; Çorum'un tanýnan esnafýndan Davut Þahin, Mustafa Þahin ve Hakký
Þahin'in kardeþi, Leblebi TV
Haber Müdürü Çaðrý Uzun ve
kardeþi Tuðçe Uzun'un anneannesi Ümmühan Bakar tedavi gördüðü hastanede 70 yaþýnda hayata veda etti. Merhumenin cenazesi hafta sonu
Ulu Mezarlýk'ta kýlýnan cenaze
namazýnýn ardýndan topraða
verildi.
(Haber Merkezi)

Ümmühan
Bakar

Merzifon yolunda kaza:
Bir ölü, iki yaralý
Amasya'da kontrolden çýkarak
kaza yapan ticari aracýn sürücüsü
öldü, iki kiþi aðýr yaralandý.
Edinilen bilgiye göre Ender Erdoðan (26) yönetimindeki 55 T
4070 plakalý ticari araç Çorum'dan
Amasya yönüne seyir halindeyken
Merzifon Tepebaþý mevkiinde kontrolden çýktý. Yolun kýyýsýndaki kanalýn beton setine çarpýp takla atan
aracýn sürücüsü olay yerinde haya-

týný kaybetti. Araçta bulunan Samsun nüfusuna kayýtlý Emirhan Topal
(21) ve Sefacan Beykoz (21) aðýr
yaralandý. Yaralýlar ilk müdahalenin
ardýndan ambulanslarla kaldýrýldýklarý Merzifon Kara Mustafa Paþa
Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna
alýndý. Ender Erdoðan'ýn cenazesi
ise olay yerindeki inceleme sonrasý
ayný hastanenin morguna götürüldü.
(ÝHA)

Mecitözülü
kadýn
Almanya'da
vefat etti

Emine
Aydinç
Arýk

Mecitözü Figani Köyü'nden; Gülcan Eþgin'in
kardeþi, merhum Mahmut
Aydinç'in kýzý, merhum
Ömer Arýk'ýn gelini, Almanya'da ikamet eden Emine
Aydinç Arýk (55) yakalandýðý
amansýz hastalýktan kurtulamayarak hayata veda etti.
Merhumenin cenazesi
Berlin'de topraða verildi.
(Fatih Yýldýrým)
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670 MiLYON LiRALIK
TÜNELDE SONA DOÐRU
Bakan Karaismailoðlu'nun

Çorum ziyaretleri
Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný Adil Karaismailoðlu Çorum'a
geldi. Kýrkdilim tünelinde incelemelerde
HABERÝ
bulunan Bakan KaraÝZLEMEK
oradan
ÝÇÝN KODU ismailoðlu
Çorum Karayollarý
OKUTUN
Þube Þefliðini ziyaret
etti. Ýskilip ve Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi kavþaðýnda
da incelemelerde bulunan bakan
son olarak Valiliði ziyaret etti. Bakan Ankara'ya dönmeden AK Parti
Ýl Baþkanlýðýna ve Çorum Belediyesine geçecek.
Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný
Adil Karaismailoðlu, AK Partililer
tarafýndan Osmancýk'ta karþýlandý.
Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý; Çorum Milletvekilleri Oðuzhan Kaya, Erol Kavuncu ve Ahmet Sami Ceylan'ýn yaný
sýra Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim
Aþgýn ve çok sayýda partili ile birlikte ilk olarak Kýrkdilim tüneli þantiyesini ziyaret etti.
Kýrkdilim tünelinde ýþýk görme
töreni gerçekleþtirildikten sonra
Çorum Karayollarý Þube Þefliðine
ziyarette bulunan Bakan ve beraberindeki heyet ardýndan Ýskilip ve
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi kavþaðýnda incelemelerde bulundu.
Valiliði, Ak Parti Ýl Baþkanlýðýný
ve son olarak belediyeyi ziyaret
eden bakan Çorum mesaisini tamamlayarak, Ankara'ya döndü.
DEMÝRYOLU AÇIKLAMASI
Kýrkdilim tünelindeki ýþýk görme
törenine katýlmak üzere Çorum'a
gelen Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný
Adil Karaismailoðlu; Çorum Valiliði,
AK Parti Ýl Baþkanlýðý ve Çorum
Belediyesi'ni ziyaret etti.
Bakan Karaismailoðlu demiryolu konusunda da açýklamalarda bu-

lundu. Bakan Karaismailoðlu demiryolu projesinin bu yýl içinde tamamlanarak çalýþmalarýn baþlayacaðýný bildirdi.
Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný
Adil Karaismailoðlu Kýrýkdilim'de
düzenlenen törenin ardýndan Çorum'a gelerek bir dizi ziyaretlerde
bulundu. Bakan Karaismailoðlu ilk
olarak Çorum Valiliðini ziyaret etti.
Valilik binasý önünde karþýlanan
Bakan Ýsmailoðlu burada Vali Mustafa Çiftçi ile bir süre görüþtü.
Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný
Adil Karaismailoðlu Çorum Valiliði'nin ardýndan AK Parti Ýl Baþkanlýðý'ný ziyaret etti. Göreve yeniden
seçilen Ak Parti Ýl Baþkaný Yusuf
Ahlatcý'yý tebrik eden Bakan Karaismailoðlu basýn mensuplarýna
açýklamalarda bulundu. Ulaþtýrma
ve Altyapý Bakanlýðýnýn yatýrýmlarý
hakkýnda bilgi veren Bakan Karaismailoðlu Türkiye genelinde olduðu
gibi Çorum'da da pek çok yatýrýmýn
hayata geçildiðini dile getirdi.
Karaismailoðlu Çorum'un ulaþým ve iletiþim altyapýsýna 2003 yýlýndan bu yana 5 milyar 274 milyon
lira harcama yaptýk. 2003'te sadece 59 kilometre bölünmüþ yol var
iken, bölünmüþ yol uzunluðunu
beþ kat artýrýp 356 kilometreye yükselttik" dedi.
Demiryolu konusunda da açýklamalarda bulunan Bakan Karaismailoðlu, projenin bu yýl içinde tamamlanarak çalýþmalarýn baþlayacaðýný duyurdu.
Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný
Adil Karaismailoðlu'nun Çorum'daki ziyaretlerinde son duraðý Çorum
Belediyesi oldu. Belediye binasý
önünde Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn ve Belediye Baþkan
Yardýmcýlarý tarafýndan karþýlanan
Bakan Karaismailoðlu, Baþkan Aþgýn ile bir süre görüþtü.
(Abdulkadir Söylemez)

Bakan Karaismailoðlu
Baþkan Aþgýn'ý ziyaret etti
Kýrkdilim tünelindeki ýþýk görme törenine
katýlmak üzere Çorum'a gelen Ulaþtýrma
ve Altyapý Bakaný Adil
HABERÝ
Karaismailoðlu, Çorum
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU Belediyesi'ni ziyaret etti. Ulaþtýrma ve Altyapý
OKUTUN
Bakaný Adil Karaismailoðlu Kýrýkdilim'de düzenlenen törenin ardýndan Çorum'a gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan Karaismailoðlu'nun Çorum'daki ziyaretlerinin son duraðý Çorum Belediyesi

oldu. Belediye binasý önünde Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn
ve Belediye Baþkan Yardýmcýlarý tarafýndan karþýlanan Bakan Karaismailoðlu, Baþkan Aþgýn ile bir süre
görüþtü.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Çorum'da ulaþým alanýnda yapýlan çalýþmalarla ilgili Bakan
Karaismailoðlu'na bilgi verdi. Aþgýn
"Teþkilatlarýmýzla beraber el ele ve
gönül gönüle vererek Çorum için çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz" dedi.
(Haber Merkezi)

Karadeniz
Bölgesi'ni Ýç Anadolu'ya baðlayan
en önemli güzergâhlardan biri
HABERÝ
ÝZLEMEK
olan Çorum'da
ÝÇÝN KODU yaklaþýk 670 milOKUTUN
yar lira yatýrým ile
inþa edilen Kýrkdilim tünelindeki T2 tünelinde ýþýk görme töreni düzenlendi.
Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný Adil Karaismailoðlu "Türkiye
bugün, kat ettiðimiz mesafe
sayesinde,
dünyanýn
en
önemli ticaret koridorlarý üzerinde hâkimiyet kurmuþ bir lojistik süper güçtür" dedi.
Türkiye'nin en önemli güzergâhlarý arasýnda yer alan
ve Karadeniz Bölgesini Ýç Anadolu'ya baðlayan Kýrkdilim yolunda sona yaklaþýlýyor. Türkiye'nin en tehlikeli yollarý arasýnda gösterilen Kýrkdilim'deki
proje 670 milyon liraya mal
olacak. Çorum'u Osmancýk,
Dodurga, Laçin ve Kargý ilçelerine baðlayan ayný zamanda
da Sinop'tan baþlayýp Boyabat, Kargý, Osmancýk, Yozgat,
Kayseri, Niðde üzerinden Akdeniz'e ulaþan Kuzey-Güney
aksýnýn önemli parçasýný oluþturan yolun kýsaltýlmasý ve kolayca aþýlabilmesi için Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan proje kapsamýnda çalýþmalar devam ediyor. Sürücülerin adeta korkulu
rüyasý olan ayný zamanda Kuzey-Güney aksýnýn önemli bir
ayaðýný oluþturan Kýrkdilim'de
projenin tamamlanmasýyla ulaþým daha rahat ve konforlu bir
þekilde saðlanacak.
Çorum-Laçin karayolu üzerinde inþa edilen üç tünelden
2'ncisi olan T2 tünelinde ýþýk
görülmesi dolayýsýyla Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný Adil Karaismailoðlu'nun katýlýmýyla tören düzenlendi.

"ÝHMAL EDÝLMÝÞ
HÝÇBÝR ÝÞ KALMAYANA
KADAR …"
Törende konuþan Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný Adil Karaismailoðlu alt yapý ve ulaþtýrma yatýrýmlarý hakkýnda açýklamalarda bulundu. Türkiye'nin
parlak istikbaline ve yüksek
hedeflerine emin adýmlarla yürüdüðünü vurgulayan Bakan
Karaismailoðlu "Ekonomik gücümüzü artýracak, bizleri ve
çocuklarýmýzý daha müreffeh
yarýnlara ulaþtýracak bir vizyon
ve strateji dahilinde gece gündüz ter döküyoruz. Bugün ülkemizde faal olan yaklaþýk 4
bin þantiyemizde, binlerce iþçimiz, teknisyenimiz, mühendisimizle azimle ve þevkle çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Güzel vatanýmýzda eksik veya ihmal edilmiþ hiçbir iþ kalmayana kadar, insanýmýz geliþmiþ
dünyanýn tüm imkânlarýna kavuþana kadar bu kutlu yürüyüþ
devam edecek. Ülkemizin her
noktasýnda kalkýnmada eþitliði
saðlamak üzere çýktýðýmýz bu
yolun sonunda Türkiye'yi dünyanýn en büyük ekonomilerinden biri haline getirmek var. Bu
hedeflere koþarken ulaþtýrma
ve haberleþme altyapýsýnýn
ekonominin en büyük itici gücü
olduðunu çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandý.
ULAÞIM VE ÝLETÝÞÝM
ALTYAPISINA 931
MÝLYAR LÝRA YATIRIM
Son 19 yýlda Türkiye'nin
ulaþým ve iletiþim altyapýsýna
yaptýðýmýz yaklaþýk 931 milyar

lira yatýrýmla sadece eksiklerimizi tamamlamakla kalmadýk,
ekonomimize can suyu olduk
diyen Bakan Karaismailoðlu
"Bütünsel kalkýnmamýza omuz
verdik. Ülkemizin, ulaþýmýn ve
haberleþmenin her boyutunda
dünya ile baðlarýný kurduk ve
saðlamlaþtýrdýk. Geçit vermeyen daðlarý tünellerle, vadileri,
boðazlarý köprülerle aþtýk. Çiftçimizin, sanayicimizin, ihracatçýmýzýn, turizmcimizin önünü
açtýk. Üreticilerimiz artýk çaðdaþ ulaþtýrma sistemimiz sayesinde ülke içinde ve dünyadaki
hedef pazarlarýna ulaþabiliyor.
Ýþlerini büyütebiliyor, yatýrým
yapabiliyor. Yeni iþ olanaklarý
böylelikle oluþuyor, istihdam
artýyor, sosyal ve kültürel geliþim hýzlanýyor" þeklinde konuþtu.
"KARAYOLLARIMIZI YENÝ
BÝR ÇAÐA TAÞIDIK"
Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri, Ýstanbul-Ýzmir, AnkaraNiðde otoyolu, Kuzey Marmara Otoyollarý gibi özellikle ileri
teknoloji gerektiren büyük ölçekli ulaþým projelerini baþarýyla tamamladýk, 2003 yýlýnda
baþlattýðýmýz karayolu hamlesi ile özellikle karayolu ulaþým
aðýmýzýn gücüne güç kattýk
ifadelerini kullanan Karaismailoðlu "Ülkemizi bölünmüþ yollar, otoyollar, mega projeler ve
akýllý ulaþým sistemleriyle geleceðe hazýrladýk. 2003 yýlý
öncesi mevcut 6 bin 101 kilometre uzunluðundaki bölünmüþ yol aðýmýzý 28 bin 200 kilometrenin üzerine çýkardýk.
Bölünmüþ yol yapýmýna aðýrlýk
verdiðimiz gibi tek yollarýn da
fiziki ve geometrik standartlarýnýn iyileþtirilmesi çalýþmalarýna aðýrlýk vererek 14 bin 100
kilometre üzerinde tek yol tamamladýk. Bin 714 kilometre
olan otoyol aðýmýzý, 3 bin 523
kilometreye yükselttik. Yol vermeyen daðlarý tünellerle aþarak insanýmýzýn güvenliðini
tahsis ettik. 2003 yýlýnda 83
adet tünelimiz varken, bugün
bu sayýyý 435 adede yükselttik. 50 kilometre olan tünel
uzunluðumuzu ise 590 kilometre'ye çýkardýk. Bugün halkýmýz, Anadolu'yu boylu boyunca kuþatan modern karayollarýmýz sayesinde güvenli
ve konforlu bir þekilde seyahat
edebiliyor. Hýzlý ve tasarruflu
bir þekilde gideceði yere ulaþýyor ve bizler artýk büyük bir rahatlýkla, göðsümüzü gere gere söyleyebiliyoruz ki, Türkiye
bugün, kat ettiðimiz mesafe
sayesinde, dünyanýn en

önemli ticaret koridorlarý üzerinde hâkimiyet kurmuþ bir lojistik süper güçtür" dedi.
"ÇORUM
GÖZBEBEÐÝMÝZ"
Çorum'un,
Anadolu'nun
kalbinde yer alan, doðal güzellikleriyle, konuksever insanýyla
göz bebeði illerimizden bir tanesi olduðunu belirten Bakan
Karaismailoðlu, "Çorum için
yaptýklarýmýz kadar bundan
sonra yapacaklarýmýzla da elimiz hep üzerinde olacak. Çorum'un büyük potansiyelini hayata geçirebilmesi için yerel
yönetimlerimizle el ele vererek
çalýþmalarýmýzý hýzlandýracaðýz. Bugüne dek, Karadeniz
Bölgesi'nin Ýç Anadolu'ya açýlan kapýsý olan Çorum'un ulaþým ve iletiþim altyapýsýna
2003 yýlýndan bu yana 5 milyar
274 milyon lira harcama yaptýk. 2003'te sadece 59 kilometre bölünmüþ yol var iken, bölünmüþ yol uzunluðunu beþ
kat artýrýp, 356 kilometreye
yükselttik.
Bitümlü sýcak kaplama yol
uzunluðunu 406 kilometreye
çýkardýk. 2003-2020 yýllarý arasýnda; Samsun-Ankara Yolu,
Kuzey Tetek Aksý, Çorum-Sungurlu ayrýmý Alaca Çorum-Yozgat yolu, Alaca giriþi, Ýskilip þehir geçiþi, Ýskilip-Çankýrý yolu
ile birlikte Saraydüzü-Kargý
yollarýný bitirdik. Çorum'u bölünmüþ yollarla, Samsun, Kýrýkkale, Amasya, Yozgat ve Sinop illerine baðladýk. Bugün itibari ile de 2 milyar 985 milyon
proje bedeli ile devam eden 12
karayolu projemiz bulunuyor.
Bunlardan biri de elbette þu
anda bulunduðumuz Kýrkdilim
Geçiþ.
Çorum-Laçin Yolu üzerinde
bulunan Kýrkdilim Geçiþi; Çorum'u, Osmancýk, Dodurga,
Laçin ve Kargý ilçelerine baðlayan, Ayný zamanda Sinop'tan
baþlayýp Boyabat, Kargý, Osmancýk, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niðde üzerinden Akdeniz'e ulaþan kuzey-güney aksýnýn önemli bir parçasýný oluþturmaktadýr. Karadeniz Bölgesi'nin Ýç Anadolu'ya açýlan kapýsý olan Çorum için gerçekten
çok önemli bir projedir. LaçinKýrkdilim arasýndaki daðlýk kesiminde yer alan proje güzergahýnýn, geçmiþten itibaren,
heyelan, kaya düþmesi gibi
nedenlerle iþletiminde çeþitli
sýkýntýlar yaþandýðý bilinen bir
gerçektir. Gerçekten çalýþýlmasý zor bir bölge ama söz konusu vatandaþlarýmýzýn can güvenliði ve ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý olunca gerisi bizim

için teferruattýr. 8,6 kilometre
uzunluðunda bölünmüþ yol
olarak tasarladýðýmýz proje
bünyesinde toplam uzunluðu
2x4 bin 99 metre olan üç adet
tünel, üç adet hemzemin kavþak ve iki adet alt geçit bulunmaktadýr. 4 bin 99 metre çift tüpü düþünürsek, yaklaþýk 8,2
kilometre tünel uzunluðundan
bahsediyoruz. T1, T2 ve T3 tünelleri ile adýný güzergâh üzerindeki 40 virajdan alan Kýrkdilim'de büyük bölümü sarp kayalýklar ile uçurum arasýnda
geçen seyahatler artýk mazide
kalacaktýr" ifadelerini kullandý.
"ÇORUM'UN YANINDA
OLDUÐUMUZU BÝLÝN"
Kýrýkdilim tünelinde bugün
itibariyle gelin noktalarý açýklayan Bakan Karaismailoðlu "Bin
553 metre uzunluðundaki T3
tünelimizin kazý çalýþmalarý bitmiþ ve nihai kaplama betonu
iþlerinde büyük aþama kaydedilmiþtir. Sol tüpte nihai kaplama beton imalatý tamamlanmýþ, sað tüpte 775 metre ilerleme saðlanmýþtýr. Bin 389 metre uzunluðundaki T1 tünelinde
sol tüpte 563 metre, sað tüpte
722 metre kazý desteklemede
ilerleme kaydedilmiþtir. Bugün
de bin 157 metre uzunluðundaki T2 tünelimizin ýþýk görme
törenindeyiz. Kazý çalýþmalarýný bitirdik. Sol tüpte nihai kaplama imalatýna baþlayacaðýz.
Projemiz bittiðinde mevcut güzergâhta seyahat eden vatandaþ ve sürücülerimizin can ve
mal güvenliði saðlanacaktýr.
Projenin tamamlanmasý ile birlikte fiziki ve geometrik standartlar yükselecek, yol kolayca
aþýlabilecek, akaryakýt ve zamandan büyük tasarruf edilecektir. Kýrkdilim Tünelimizin
ucunda görünen ýþýk, son derece anlamlýdýr. Güçlü bir kalkýnmaya ve her yönden daha
parlak bir geleceðe giden yolda Çorum'un istikbalinin ne kadar aydýnlýk olduðunu ifade etmektedir. Projemizin tamamlanmasýyla ve daha nice adýmlarla Çorum'u hak ettiði yaþam
kalitesine kavuþturacaðýz. Bakanlýk olarak, Çorum'un ve Çorumlularýn her daim yanýnda
olduðumuzdan hepinizin emin
olmasýný isterim. Projemizde
emeði geçen ve bu önemli
aþamaya getiren iþçisinden
mühendisine tüm Karayollarý
Genel Müdürlüðü ve yüklenici
firma çalýþanlarýna teþekkür
ediyor, Kýrkdilim Tünellerinin
þimdiden, baþta Çorum olmak
üzere tüm ülkemiz adýna hayýrlara vesile olmasýný temenni
ediyorum" diye konuþtu. (ÝHA)
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Bakan: Havaalanýný Çorum yapsýn
Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný Adil
Karaismailoðlu Çorum ziyaretinin son
bölümünde AK Parti Ýl Baþkanlýðý'ný ziyaret ederek burada yaptýðý basýn toplantýsýnda bakanlýðýnýn Çorum yatýrýmlarý konusunda çeþitli bilgiler vererek
hýzlý tren projesini yaptýktan sonra ihale aþamasýna geçileceðini ifade etti.
Bakan Karaismailoðlu Çorum havaalanýnýn ismini dahi anmadan konuya iliþkin soruya verdiði cevapta ise
"Öyle bir sorun varsa biz bunu çözeceðiz, hiç kimse merak etmesin. Ço-

rum'un derdi bizim derdimiz" dedi. Ahmet Ahlatcý'ya ait altýn rafinerisini ziyaret eden Bakan Karaismailolu'na, Ahlatcý havaalaný ile ilgili bir teklif getirdi.
Alýnan bilgilere göre ziyarette Ýþ
Adamý Ahmet Ahlatcý, "Havaalanýný
biz yapalým, yap iþlet devret formülü
ile burayý bize verin, Belediye Valilik
ve ben buranýn yapýmýný üstleniriz, iþletmesini de bize verin" dedi.
Bakan Karaismailoðlu'nun "Bana
böyle gelin, yapýn çalýþmanýzý, yap iþlet devret formülü ile havaalanýný ken-

diniz yapýn" dediði öðrenilirken valilik
ve belediye gerekli çalýþmalarý yapabilirse, Çorum havaalaný hayaline kavuþmuþ olacak.
Geçtiðimiz yýl mart ayýnda Çorum'a gelen dönemin Ulaþtýrma ve
Altyapý Bakaný Cahit Turhan'ýn ziyaretinin ardýndan Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn sosyal
medya hesabýndan "Çorum Havaalaný inþaat alanýnda sayýn bakanýmýzla
incelemelerde bulunduk. AK Parti iktidarlarýnda hiçbir iþ yarým kalmadý. Ýn-

þallah Çorumumuz havaalanýna kavuþacak" demiþti.
Geçmiþ dönemlerde inþasýna baþlanýp 2002 yýlýnda durdurulan Çorum
havaalaný projesi, AK Parti tarafýndan
tamamlanmamýþ ender devlet yatýrýmlardan biri olma özelliðini sürdürürken,
Ulaþtýrma ve Altyapý Bakanýnýn deðiþmesiyle birlikte Çorum havaalanýnda
artýk karar belediye, valilik ve Ahlatcý
tarafýndan yapýlacak çalýþmanýn sonucuna baðlanmýþ oldu.
(Fatih Yýldýrým)

"Ömrümüzü halkýmýza vakfettik,
uykuyu kendimize haram ettik"
Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný
Adil Karaismailoðlu, Türkiye'nin eski Türkiye olmadýðýný
artýk yepyeni bir Türkiye'nin var
olduðunu belirterek "Ömrümüzü halkýmýza vakfettik. Hedeflerimize ulaþana kadar uykuyu
kendimize haram ettik" dedi.
Karadeniz Bölgesini Ýç
Anadolu'ya baðlayan en
önemli güzergâhlardan biri
olan Kýrkdilim tünelindeki T2
tünelinde ýþýk görme töreni için
Çorum'a gelen Ulaþtýrma ve
Altyapý Bakaný Adil Karaismailoðlu, AK Parti Ýl Baþkanlýðý'ný
ziyaret etti. AK Parti 7. Olaðan
Kongresi'nde tekrar il baþkanlýðýna seçilen Yusuf Ahlatcý ve
ekibini kutlayan Bakan Karaismailoðlu gündeme iliþkin açýklamalarda da bulundu.
Dünün endiþeleri, eksikleri,
özgüvensizliklerinin çok gerilerde kaldýðýný dile getiren Bakan Karaismailoðlu "Türkiye
eski Türkiye deðil, sayemizde
artýk yepyeni bir Türkiye var.
Dünün endiþeleri, eksikleri,
özgüvensizlikleri çok gerilerde
kaldý. Gençlerimiz bundan 20
yýl önce hayal bile edilemeyen
bir ülkede yaþýyor. Ne var ki
yaptýklarýmýza aklý ermeyenler,
bizi karalamaya çalýþanlar
çok. Elleri hiçbir iþ tutmayan
bu insanlar, yaptýðýmýz köprülerin baþýnda durmuþ sabahtan akþama araba sayýyorlar.
Kaç araba geçti, kaç kamyon
geçti diye. O köprüler her geçen gün bulunduklarý bölgeleri
nasýl kalkýndýrýyor, yatýrýmlarý,
istihdamý nasýl artýrýyor görmüyorlar. Kamu kaynaklarýnýn yaný sýra Yap -Ýþlet-Devret modeli ile hayata geçirdiðimiz projelerimizi bir an önce hizmete
alarak; kalkýnma yolunda onlarca yýl kazanmýþ oluyoruz.
Farkýna varmýyorlar. Kýsa bir
süre sonra, üstün nitelikle inþa
edilen bu eserler, eksiksiz þekilde bakým ve onarýmý yapýlmýþ bir halde teker teker kamuya devredilecek. Yani gelecek nesillerin malý olacak. Onu
da hiç düþünmüyorlar. Türkiye
dünyanýn en iþlek ticari koridorlarýnda hâkimiyet kurmuþ,
lojistik açýdan süper güç olmuþ; havada, karada, demiryolunda dünyanýn köprüsü haline gelmiþ. Bunlarý da hep
duymazdan geliyorlar. Pekiyi
bu projeler, bu yatýrýmlar olmazsa bu ülkenin sorunlarý
nasýl çözülecek? Hepimizin dilekleri ayný ülkeye daha çok
yabancý yatýrým gelsin. Ýstihdam olanaklarý artsýn. Türk lirasýnýn deðeri yükselsin. Gýda
fiyatlarý ucuzlasýn, Daha çok
ihracat yapalým, daha çok turist gelsin. Gençlerimiz daha
iyi eðitim alsýn. Bunlarýn hiç biri bir günde olmuyor. Biz bu
hedeflere ulaþana kadar Cumhurbaþkanýmýz, hükümetimiz,
milletvekillerimiz, teþkilatýmýz,
belediyelerimiz adeta uykuyu
kendimize haram etmiþiz. Biz
bu köprüleri, bu tünelleri, bu
havaalanlarýný, bu limanlarý
Türkiye'nin ekonomisini güçlü
ve tam baðýmsýz hale getirmek, kalkýnmayý doðudan batýya eþit olarak daðýtmak,
gençlerimizi geliþmiþ dünyadaki akranlarýyla ayný imkânlara kavuþturmak için yapýyoruz.
Meyveyi, sebzeyi, buðdayý, eti
daha uygun fiyata yiyelim diye
daðlarýmýzý, ovalarýmýzý, yaylalarýmýzý dünya ile baðlýyoruz.

Bakandan sekiz
ilçeye iyi haber
Çiftçimizin imkânlarýný geniþletip ürününü daha ucuza, daha
hýzlý, daha güvenli taþýmasý
için yol yapýyoruz. Paramýz
deðer kazansýn, üretimimiz,
ihracatýmýz, turizm gelirlerimiz
artsýn diye uðraþýyoruz. Bugün
"Ne gerek vardý?" dedikleri her
adým, koyduðumuz her taþ,
döktüðümüz her metre asfalt
bir stratejik planýn parçasýdýr.
Yarýný bugünden kuran bir
devlet aklýnýn eseridir. Gençlerimiz, çocuklarýmýz bereket
içinde huzurla yaþasýn diyedir.
Keþke muhalefetin sandýðý gibi laf üretmekle bütün bu iþler
çözülseydi ama öyle deðil.
Bizler ömrümüzü halkýmýza
vakfettik. Gecemizi gündüzümüze kattýk. Bunlarý hak bilir,
kadir bilir milletimize ve en
önemlisi gençlere çok iyi anlatýn deðerli arkadaþlarým. Analara anlatalým, babalara anlatalým, esnafa, iþçiye, öðretmene, doktora, çiftçimize anlatalým. Anlatalým ki bilsinler" ifadelerini kullandý.
"GELÝÞMÝÞ ÜLKELER
BÝLE BÝZE HAYRAN"
19 yýldýr Türkiye'nin gerçekleþtirdiði ulaþtýrma ve haberleþme atýlýmý dünyanýn geliþmiþ ülkelerini dahi kendine
hayran býraktýðýný kaydeden
Karaismailoðlu mega projelerde uygulanan mühendislik
yaklaþýmlarý, teknik üstünlüklerin çok yakýndan takip edildiðini kaydetti. Türkiye'nin ulaþýmýn ve haberleþmenin her boyutunda dünya ile baðlarýný
kurduk ve saðlamlaþtýrdýklarýný
vurgulayan Bakan Karaismailoðlu, "Son 19 yýlda Türkiye'nin ulaþým ve iletiþim altyapýsýna yaptýðýmýz yaklaþýk 931
milyar lira yatýrýmla, ekonomimizi canlandýrdýk, bütünsel
kalkýnmamýza dayanak olduk.
Bu süreçte, karayollarýmýz
dünyanýn geliþmiþ ülkelerinin
dahi eriþemediði standartlara
ulaþtý. Bölünmüþ yol uzunluðumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 200 kilometrenin
üzerine çýkardýk. Altý ilimiz bölünmüþ yol ile birbirine baðlýydý, bugün 77 ili bölünmüþ yol
ile birbirine baðladýk. Türkiye'yi baþtan baþa, güvenli ve
konforlu otoyollarla kuþattýk"
diye konuþtu.
"HAVA YOLUNU
HALKIN YOLU YAPTIK"
Demiryolu
reformunun
meyvelerini vermeye baþladýðýný anlatan Bakan Karaismailoðlu "Yatýrýmlarýmýz sayesin-

de Türkiye'yi Avrupa'nýn 6'ncý
dünyanýn 8'inci yüksek hýzlý
tren iþletmecisi yaptýk. Bugün
Ýngiltere ile Çin'i baðlayan Yeni
Ýpek Demiryolu'nun en büyük
ve en önemli köprüsü olduk.
26 olan havalimaný sayýmýzý
56'ya yükselttik ve hava yolunu halkýn yolu haline getirdik.
Havayollarý alanýnda Türkiye,
THY ile bir dünya markasý
olurken, Ýstanbul Havalimaný
sayesinde dünyanýn transit
merkezi haline geldi. Mavi Vatanýmýz üzerindeki hakimiyetimizi deniz yollarý ve limancýlýk
alanýnda çok boyutlu hamlelerle saðlamlaþtýrdýk. Limanlarýmýzýn her geçen gün sayýsý
artarken, gemi inþa sanayimizi
güçlendiriyoruz. Haberleþme
ve yayýncýlýk uydularýmýzdan
5A'yý sene baþýnda yörüngesine fýrlattýk. Bugün ise 5B'nin
fýrlatýlýþý için gün sayýyoruz. Eþ
zamanlý olarak yerli ve milli uydumuz 6A'nýn üretimi ne devam ediyoruz. Marmaray, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara
Otoyolu, Yavuz Sultan Selim
Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Ýstanbul Ýzmir Otoyolu, Ýstanbul Havalimaný, Bakü Tiflis
Kars Demiryolu, Ordu Giresun
Havalimaný, Ankara Niðde
Akýllý Otoyolu ve Yüksek hýzlý
tren hatlarý gibi büyük projeleri
baþarýyla bitirdik ve hizmete
sunduk. Yýlýn ilk günlerinde
açýlýþýný yaptýðýmýz Kömürhan
Köprüsü ile 16 ili birbirine baðladýk. 2022 yýlýnda hizmete
açýlacak 1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayýma baþladýk.
Malkara-Çanakkale Otoyolu,
Aydýn-Denizli Otoyolu, RizeArtvin Havalimaný, Ankara-Ýzmir ve Ankara Sivas Yüksek
Hýzlý Tren Hatlarý, Filyos Limaný, Kanal Ýstanbul gibi dev projelere de baþarýyla devam ediyoruz. Saymakla bitmeyecek
nice eseri Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn vizyonu ve bize aþýladýðý hizmet aþký ile hayata geçiriyoruz" dedi.
ÇORUM'A YAPILAN
YATIRIMLAR
Çorum'a yapýlan yatýrýmlar
hakkýnda da açýklamalarda
bulunan Bakan Karaismailoðlu
"Karadeniz Bölgesi'nin Ýç Anadolu'ya açýlan kapýsý olan Çorum'un ulaþým ve iletiþim altyapýsýna çok önemli yatýrýmlar
yaptýk. Son 19 yýlda bu alanda
yaklaþýk 5 milyar 274 milyon lira harcama yaptýk. 2003'te sadece 59 kilometre bölünmüþ
yol var iken, 297 kilometre da-

ha yol yaparak, bölünmüþ yol
uzunluðunu beþ kat artýrýp,
356 kilometreye çýkardýk. Ýldeki bitümlü sýcak kaplama yol
uzunluðunu 406 kilometreye
yükselttik. Çorum'u bölünmüþ
yollarla; Samsun, Kýrýkkale,
Amasya, Yozgat ve Sinop illerine baðladýk. Þu an itibari ile
de 2 milyar 985 milyon proje
bedeli ile devam eden 12 karayolu projemiz bulunuyor. Bugün de Ýskilip Kavþaðý, Hastane Kavþaðý ve Çorum'da yapýmý devam eden en önemli karayolu projelerinden biri olan
Kýrkdilim Tünelleri'nde incelemelerde bulunduk. Karayolu
projelerimize ek olarak, Çorum'u hýzlý tren ile tanýþtýracak
Samsun-Amasya-Çorum-Kýrýkkale demiryolu projemizin
etüt proje çalýþmalarý da devam ediyor. Çaðýmýzda asla
ihmal edilmemesi gereken bir
alan olan iletiþim altyapýsý konusunda da Çorum için çok
önemli çalýþmalar gerçekleþtirdik. Fiber optik kablo uzunluðunu, bin 90 kilometreden 3
bin 363 kilometreye çýkardýk.
Hýzlý internet kullanýcýsý yok
iken, bugün Çorum'da 471 bin
üstünde hýzlý internet abonesi
bulunuyor.24 adet PTT þubesini otomasyona açtýk ve vatandaþýmýzýn her türlü bankacýlýk hizmetine eriþebileceði
PTTBANK haline getirdik. Ak
Parti'nin hizmet kültüründe yol,
medeniyet ve kalkýnmanýn
simgesidir. Yollar akarsu gibi
geçtikleri yere hayat katar. Ýstihdama, üretime, ticarete, turizme canlýlýk getirir.
"ÇORUM'UN KIYMETÝNÝ
BÝLMEK ZORUNDAYIZ"
Bu yüzden emin olunuz ki
Çorum'da attýðýmýz her adým
yakýn gelecekte kat be kat kazaným olarak geri dönecektir.
Dünya tarihinde büyük izler býrakan Hitit Uygarlýðý'na baþkent olmuþ Çorum'un kýymetini bizler de bilmek zorundayýz.
21. yüzyýlda, þehrimizin bu büyük potansiyelini gerçekleþtirmek bizlerin vazifesidir. Çorum'un gelecek hedeflerini birlikte istiþare edelim, atýlacak
adýmlarý birlikte atalým. Çorumlularýn derdini birlikte dinleyelim, ihtiyaçlarýný birlikte anlayalým ve en hýzlý þekilde bütün
eksiklerini birlikte tamamlayalým. Zira, bugüne dek yekvücut
halinde, birlikte düþünüp birlikte hareket ederek elde ettiðimiz baþarýlarla halkýmýzýn
gönlünde taht kurduk" þeklinde konuþtu.
(ÝHA)

Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný Adil
Karaismailoðlu çevreyoluna sekiz ilçeyi Çorum'a baðlayacak çok fonksiyonlu farklý seviyeli kavþak yapýlacaðýný açýkladý.
Bakan Karaismailoðlu, ÝskilipOsmancýk yolu Çorum giriþinde yapýlacak çoklu seviyeli kavþak sahasýnda incelemelerde bulundu.
Hazýrlanan proje üzerinde inceleme yaparak bilgi alan Bakana verilen bilgiye göre, Çorum-Ýskilip-Os-

mancýk yolu tamamlandýðýnda toplam 13 ilçeden 8'i Ýskilip, Bayat,
Uðurludað, Osmancýk, Laçin, Dodurga, Oðuzlar, Kargý'nýn tamamý
Çorum Çevre Yolu ortasýnda birleþecek.
300 bin merkez nüfusa sahip
Çorum'un sekiz ayrý ilçesinin kesiþtiði Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý çok
fonksiyonlu farklý seviyeli kavþakla
Akþemseddin Caddesi'ne baðlanacak.
(Haber Merkezi)

Baþkan Gelgör, Osmancýk'ýn
taleplerini bakana iletti
Kýrkdilim Tünelleri'ndeki T2 tünelinde ýþýk görme törenine katýlan
Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný Adil
Karaismailoðlu, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Milletvekilleri ve
ilçe protokolü tarafýndan Osmancýk'ta karýþlandý.
Kýrkdilim'de düzenlenen ýþýk
görme törenine katýlan Bakan Adil
Karaismailoðlu, törenin ardýndan
Çorum Anitta Otel'de Belediye Baþkanlarý ile toplantý düzenledi. Toplantýda Belediye Baþkanlarýnýn taleplerini dinleyen Karaismailoðlu'na
Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet

Gelgör de ilçenin taleplerini iletti.
Toplantýya hazýrlýklý katýlan Baþkan Gelgör, Kýzýlýrmak üzerine yapýlmasý planlanan yeni araç köprüsü ile ilgili projeyi dosya halinde bakana sundu. Baþkan Gelgör ayrýca
Tarihi Koyunbaba Köprüsünün aydýnlatýlmasý, D100 Karayolu Osmancýk Geçiþi ve Þehir Giriþleri ile
Osmancýk - Dodurga yoluna iliþkin
taleplerde bulundu.
Gelgör toplantý sonrasýnda Bakan Karaismailoðlu'na Osmancýk
pirinci ve pirinç kolonyasý hediye etti.
(Mahmut Emin Söylemez)

Bakan, karayollarý
personeli ile selfie çekti
Çorum ziyaretlerini sürdüren
Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný Adil
Karaismailoðlu karayollarý çalýþanlarý ile selfie çekildi. Karayollarý Þube Þefliði çalýþanlarý ile selfie yapan
bakanýn fotoðrafý sosyal medyada
paylaþýldý.

Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný Adil
Karaismailoðlu öðle saatlerinden
gerçekleþtirdiði Karayollarý Þefliði
ziyareti sýrasýnda kurum çalýþanlarý
ile fotoðraf çekildi. Bakan Karaismailoðlu, yaklaþýk 35 personel ile iþ
araçlarýnýn önünde selfie yaptý.
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Sungurlu Belediyesi'nden gençlere araç desteði
Sungurlu
Belediyesi,
ALES sýnavýna girecek öðrenciler için araç tahsis etti.
Çorum merkezde yapýlan
Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavýna katýlacak olan Sungurlulu gençler için sabah saat
8'de belediye binasý önünden araç kaldýrýldý.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Sakine Sarýyüce, Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'in selamýný ve baþarý dileklerini öðrencilere ve vatandaþlara ileterek yolcu etti.
(Bahattin Sümüþ)

MÝDE BULANTISINA
BÝTKÝSEL ÇÖZÜMLER

Çorumlu depremzede ailenin "Acýlarýmýzýn üzerine beton dökmeyin" feryadý karþýlýk buldu

Rýza Bey Apartmaný park oluyor
30 Ekim 2020 tarihinde meydana
gelen ve 27'si çocuk toplam 118 kiþinin hayatýný kaybettiði Ýzmir depreminin acýsý yürekleri parçalamaya devam ederken 37 kiþiye mezar olan
Rýza Bey Apartmaný için sevindirici
bir karar alýndý.
Çorum Merkez Kuþsaray Köyü'nden de ayný aileden 4'ü çocuk
toplam beþ kiþinin hayatýný kaybettiði
Rýza Bey Apartmaný'nýn yerine park
yapýlmasýna karar verildi.
Çevre ve Þehircilik Bakaný Murat
Kurum, Ýzmir depreminde yýkýlan Rýza Bey Apartmaný'nýn yerinde yeþil
alan düzenlemesi yapýlacaðýný ve
depremde hayatýný kaybedenlerin
hatýralarýnýn yaþatýlacaðý bir mekân
inþa edileceðini bildirdi.
Ýzmir Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü Afet Koordinasyon Merkezi'nde,
Çevre ve Þehircilik Bakaný Murat Kurum baþkanlýðýnda koordinasyon toplantýsý gerçekleþtirildi. Toplantýnýn ardýndan basýn açýklamasý yapan Bakan Kurum, Ýzmir depreminde yýkýlan
Rýza Bey Apartmaný'nýn yerine park
yapýlacaðýnýn müjdesini verdi.
RIZA BEY APARTMANI
BÜYÜK ACILAR YAÞATTI
6,6 büyüklüðündeki Ýzmir depreminde Bayraklý Ýlçesinde bulunan ve
tamamen yýkýlan sekiz katlý Rýza Bey
Apartmaný 37 cana mezar olmuþtu.
Çorum-Kuþsaray Köyü'nden babaanne Arife Yücel ve torunlarý Lena,
Vera, Feda ve Diren hayatýný kaybetmiþti.
Nilay - Deniz Yücel çiftinin çocuklarý Lena (4) ve Vera (6), Emine Toklu Yücel - Hüseyin Yücel çiftinin çocuklarý Feda (10) ve Diren (3), babaanneleri Arife Yücel (62) ile birlikte
enkaz altýnda kalmýþ ve kurtarma çalýþmalarý sonucu cansýz bedenlerine
ulaþýlmýþtý.
YÜCEL AÝLESÝNÝN
MÜCADELESÝ SONUÇ VERDÝ
Yücel ailesi, kendilerine büyük
acýlar yaþatan Rýza Bey Apartmaný'nýn yerine park yapýlmasý için büyük mücadeleler verdi.
Çorumlu anne ve babalar Emine,
Nilay, Hüseyin ve Deniz Yücel, bu
zorlu mücadeleyi zaferle sonuçlandýrdý.
Ýzmir halký ve depremde hayatýný
kaybedenlerin yakýnlarý, Rýza Bey
Apartmaný'nýn yerine çocuk parký yapýlmasý için sosyal medya üzerinden
bir kampanya baþlatmýþtý.
Rýza Bey Apartmanýnda iki evladýný kaybeden ve 'Rýza Bey Apartmaný
Park Olsun Ýnisiyatifinde' yer alan
Emine Yücel, yýkýlan binanýn yerine
yeni bir bina yapýlmasýnýn haksýzlýk,
acýlara saygýsýzlýk olacaðýný belirterek, bu alanýn çocuk parký olarak deðerlendirilmesini istemiþti.
Yücel ailesi, Rýza Bey Apartmanýnýn yerinin anýt parka dönüþtürülmesini talep etmiþ ve bunun için onlarca
televizyon programlarýnda, gazete
röportajlarýnda açýklamalar yapmýþtý.
Orada nefessiz kalanlar için, annesiz,
babasýz, kardeþsiz, arkadaþsýz kalanlar için, yaþananlarý, sorumlularý,
ihmalin sonuçlarýný her daim hatýrlayabilmek için Rýza Bey Apartmanýnýn

Çorumlu Yücel ailesi ile bir süre sohbet etti. Kurum, aileye baþsaðlýðý diledi. Yücel ailesi de Rýza Bey Apartmaný'nýn yeþil alan olarak deðerlendirilmesi kararý dolayýsýyla Bakan Kurum'a teþekkürlerini iletti. Görüþme
sýrasýnda Emine Yücel'in gözyaþlarýný tutamadýðý görüldü.

"çocuk parký" olarak düzenlenmesi,
parkýn bir köþesine de depremde hayatýný kaybedenlerin isimlerinin bulunduðu bir aný köþesi oluþturulmasý
en büyük beklenti idi.
"ACILARIMIZIN ÜZERÝNE
BETON DÖKMEYÝN"
Depremde yýkýlan Rýza Bey Apartmaný'nda iki çocuðu, iki yeðeni ve annelerini kaybeden Emine ve Hüseyin
Bilgin Yücel çifti, alanýn çocuk parký
olmasý için Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü, Ýzmir Büyükþehir Belediyesi
ve Bayraklý Belediyesine resmi baþvuruda bulunmuþtu. Ayrýca Çevre ve
Þehircilik Bakanlýðý ile milletvekillerine de mektup gönderilerek "Acýlarýmýzýn üstüne beton dökmeyin" çaðrýsýnda bulunulmuþtu.
Acýlý anne Emine Yücel "Acý olan;
burada hayatýný kaybedenlerin çoðu
daha çocuktu. Bu alanýn simge haline gelmesi ve bu bölgede depremin
olduðunu kimseye unutturmamak
için buranýn çocuk parký olmasýný istiyorum. Ýnsanlar o park alanýný görürse ona göre ev satýn alýrlar, müteahhitler ona göre düzgün ev yaparlar. Ülkemizde her gün deprem yaþanýyor. Belki bu sayede baþka canlar
enkaz altýnda kalmaz. Orada yeniden bina yapýlmasý ve yaþam kurulmasý vicdanýmýza dokunur. Bu kadar
kiþinin öldüðü yere apartman yapýlacak, anneler çocuklarýyla mutlu ve
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huzurlu oturabilecekler mi? Orasý bir
mezarlýk alaný gibi. Biz alanýn çocuk
parký haline dönüþtürülmesi için baþvurularý yaptýk. Bu konuda Cumhurbaþkanýmýz ile Çevre ve Þehircilik
Bakanýmýzdan destek istiyoruz. Bir
annenin acýsý hiçbir zaman dinmez
ama orasý çocuk parký olursa ben
orada oynayan çocuklarý gördüðüm
zaman ayný kendi çocuklarým orada
oynuyormuþ gibi hissedeceðim. Orada oynayan çocuklarýn büyüdüklerini
gördükçe heyecanlanacaðýz" þeklinde konuþmuþtu.
Baþta Yücel ailesi olmak üzere,
depremde yakýnlarýný kaybeden vatandaþlarýn, Ýzmir halkýnýn yoðun
mücadelesi sonunda Rýza Bey
Apartmaný'nýn yerine çocuk parký yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Böylelikle acýlý
ailelerin yüreðine bir nebze olsun su
serpilmiþ oldu.
YÜCEL AÝLESÝNDEN
BAKAN KURUM'A TEÞEKKÜR
Ýzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüðündeki depremde yýkýlan Rýza Bey Apartmaný'nda çocuklarýný ve annelerini kaybeden EmineHüseyin Bilgin Yücel çifti, ile Nilay Deniz Yücel çiftçi, Çevre ve Þehircilik Bakaný Murat Kurum ile bir araya
geldi.
Bakan Kurum, Ýzmir Ýl Afet ve Acil
Durum Müdürlüðü Afet Koordinasyon
Merkezindeki toplantýnýn ardýndan,

"DEVLETÝMÝZ HEP
YANIMIZDA OLDU"
Depremde iki çocuðunu yitiren
anne Emine Yücel, alanýn park yapýlacaðý müjdesini öðrendiðinde çok
mutlu olduðunu söyledi. Zor günler
yaþadýðýný anlatan Yücel "Devletimiz
her zaman yanýmýzda oldu. Cumhurbaþkanýmýza, Bakanýmýza, Genel
Baþkan Yardýmcýsý Hamza Dað'a ve
milletvekillerimize teþekkür ediyorum.
Hiçbir canlý enkaz altýnda kalmayý
hak etmiyor. Bu alan farkýndalýk yaratacaktýr. Umarým herkes oturduðu yeri sorgular. Büyüyemeyen çocuklarýmýz için devletimize teþekkür ediyorum. Evimiz bizim mezarýmýz oldu.
Þimdi baþka insanlara ve gelecek nesillere ibret olsun, orasý hiç kimse
bunlara yaþamasýn istiyoruz" dedi.
Emine Yücel'in eþi Hüseyin Bilgin
Yücel ise Rýza Bey Apartmaný alanýnýn park yapýlmasý için yaklaþýk dört
aydýr mücadele verdiklerini söyledi.
Daha önce alanýn konut alaný olarak
deðerlendirileceði söylediðinde eþiyle
büyük üzüntü yaþadýklarýný aktaran
Yücel þunlarý kaydetti:
Rýza Bey Apartmaný alanýný park
olmasý için eþimin baþlattýðý kampanyada görüþmediðimiz yetkili kalmadý.
Ýzmir halkýndan imzalar topladýk. Bunun mücadelesini her yerde verdik.
Orada hayatýný kaybeden insanlar
kusur ve ihmal sonucu hayatlarýný
kaybettiler. Raporlanmasýna raðmen
çürük binalarda, yaþamalarýna göz
yumulduðu için hayatlarýný kaybettiler. Bunun herkes bilmesi gerekir. Bu
kez rant yerine insanlýk kazandý. Ýzmir'de böyle olmasý gerekiyordu.
Depremin vereceði hasarý ve yaþattýðý acýlarý herkes bilecek.
Kendisi de depremde iki çocuðunu yitiren Hüseyin Bilgin Yücel'in kardeþi Deniz Yücel ise ihmallerin son
bulmasý için bu parkýn Ýzmir için bir
sembol olacaðýna inandýðýný söyledi.
Bakan Kurum ise "Burada vefat
eden vatandaþlarýmýzý anacaðýmýz,
hatýralarýný yad edeceðimiz Rýza Bey
Apartmaný'nýn alanýný boþ býrakýyoruz. Bu alanda bir yeþil alan düzenlemesi ve depremzede vatandaþlarýmýzýn hatýralarýnýn yaþatýlacaðý bir
mekâný da Ýzmir'e kazandýrmýþ olacaðýz" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Birçoðumuzun hayatýnda karþýlaþtýðý mide
bulantýlarý kiþinin hayatýný olumsuz yönde etki
etmektedir. Mide bulantýlarýnýn sebepleri birçok
faktöre baðlý olarak geliþebilmektedir. Söz konusu olan ciddi yakýnmalar dýþýnda mide bulantýlarýna karþý alýnabilecek ve kullanýlabilecek
olan bitkisel þifa reçetelerini sizler için araþtýrdýk.Yararlý olmasý temennisi ile..
EBEGÖMECÝ OTU: 1 bardak kaynamýþ suya, 5-6 gr bitki konarak 10 dk kadar demlenir.
Günde 2-3 bardak içilir.
ADAÇAYI: Adaçayýnýn çayý demlenerek içilebilir, yaný sýra adaçayý toz þekline getirilinceye
kadar dövülerek günde 3 kez 0,5-3 gr içilir.
NANE: Nane çayý mide bulantýlarýna iyi gelir. Düzenli kullaným olumlu sonuçlar vermektedir. Bunun yanýnda nane esansýndan günde 210 damla þekerle kullanýlmasý da fayda vermektedir. Toz haline getirilmiþ nane yapraklarýndan
günde 3 defa 1-4 gr içilmesi de mide bulantýlarýný önlemektedir.
YARPUZ(FILISKIN): 1 bardak kaynar suya,
8-10 gr bitki konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3
bardak içilir. Yarpuz yaðýndan günde 2-10 damla þekerle alýnýr.
KEKÝK: Kekik çayý demlenerek düzenli kullanýlýr. Yaný sýra toz halinde kullanýlmasý da
olumlu sonuçlar vermektedir.
ACI PELÝN: Acý pelin çayý demlenerek bal
ile tatlandýrýlýr. Günde 2- 3 bardak içilir. Ayný zamanda pelin yapraklarý toz halinde 1- 2 gr. Ýçilerek de kullanýlabilir.
ZENCEFÝL: Kaynar suda yapýlmýþ zencefil
çayý mide bulantýsýnda gayet derecede etkilidir.
Toz zencefilde bal ile kullanýldýðýnda olumlu sonuçlar verir. Bal kullanmadan yutmak zencefil
biraz acýmsý olduðu için sýkýntý doðurabilir. Zencefil köklerini kaynatarak da olumlu sonuçlar almak mümkündür.
OÐUL OTU: 45 gr oðulotu, 30 gr kedi otu
kökü karýþtýrýlýr, 1 bardak kaynar suya, 5-10 gr
konur. 10 dk. bekletilir, günde 2-3 bardak yemeklerden önce içilir.
IHLAMUR: Ihlamur çayý mide bulantýlarýna
iyi gelir.

MÝDE YANMASI YAÞAYANLAR
ÝÇÝN BÝTKÝSEL ÇÖZÜMLER
Mide yanmasý, genellikle yeme alýþkanlýklarýyla þekillenen 20-50 yaþ arasýndaki herkes de
görülebilen bir hastalýk türüdür. Genellikle mide
yanmasý hissi yemekten önce, yemek sýrasýnda
veya yemekten sonra midede hissedilir. Yemek
yeme sýrasýnda oluþan bir dengesizlik sonucu
mide, aþýrý asit üretimine ve midenin kendini koruyamamasýna yol açarak yanma hissinin ortaya çýkmasýna neden olur.
Özellikle ramazan ayýnda oruç tutan insanlarda mide yanmasý iftar öncesi ve sonrasý sýklýkla gözükür. Mide yanmasýný engellemek için
yapýlmasý gereken en önemli þey, yemek yeme
süresini uzun tutmaktýr. Küçük lokmalar alarak
mide sindirimin gerekli salgýlarý daha kolay üretmesini saðlayabilirsiniz, bu þekilde mide yanmasý riskini azaltabilirsiniz. Mide rahatsýzlýðýna
ve mide asidine karþý bir takým þifalý bitkilerde
bulunmaktadýr. Bu bitkileri tüketmek mide saðlýðýmýz için oldukça faydalýdýr. Mide yanmasý, mide rahatsýzlýklarý ve sindirime yararlý bitkiler
þunlardýr;
Karnabahar: Karnabahar mideyi daha dengeli çalýþmasýna yardýmcý olan bir bitkidir. Özellik haþlanmýþ karnabahar mideyi asit saldýrýlarýndan korur. Ýçerisinde bulunan gefarnato maddesi ülser ilaçlarýnda kullanýlan bir panzehir olarak görülür.
Patates: Çið olarak patatesin suyunun içilmesi mide yanmasý içi doðal ilaçtýr. Mide yanmasý sýrasýnda patates suyu içilmesi mideyi oldukça rahatlatacaktýr. Patatesi katý meyve presinde sýkýp çýkan suyunu, havuç veya kereviz
suyuyla karýþtýrýp içebilirsiniz.
Maden suyu: Hýzlý bir þekilde yemek yedikten sonra mideyi oldukça rahatlatan bir içecektir maden suyu. Mide asidinin büyük bir bölümünü etkisiz hale getirmektedir.
Ispanak: Mide için faydalý bir diðer bitki ise
ýspanaktýr. Ispanaðý buharda piþirerek veya
haþlayarak tüketebilirsiniz. Çið þeklinde salata
olarak da tüketilebilir.
Baklagil ailesine bakýldýðýnda fasulye, bezelye ve mercimek de mideyi koruma özelliði olan
gýdalar arasýndadýr.
Muz: Mideyle arasý iyi olan meyvelerin baþýnda geliyor. Ara öðünlerde ve yemekten sonra muz yemek mide yanmasý hissini ortadan
kaldýracaktýr.
Meyan Kökü: Mideyi korumak adýna
güçlü bir bitkidir. Meyan kökü tüketmek
midesinde sürekli yanma hissedenler için en
kuvvetli çözümdür.
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Rumi Bekiroðlu'na engelli teþekkürü
Gelecek Partisi Osmancýk Ýlçe
Yönetim Kurulu adýna açýklama yapan Kadýn Kollarý Baþkaný Nurten
Çelik, Rumi Bekiroðlu'na engelliler
konusundaki duyarlýlýðý nedeniyle teþekkür etti.
Konu ile ilgili açýklama yapan Çelik "Ýçinde bulunduðumuz ve uzun süredir devam eden pandemi nedeniyle
sosyal sorumluluktan ve halkýn sorunlarýna duyarlý olmaktan taviz vermeyen biri olmasý nedeniyle, Gelecek
Partisi Yönetim Kurulu Kurucular Kurulu, Etik Kurul Üyesi ve Teþkilat baþkan yardýmcýsý olarak görevlerinin yanýnda ilçemiz bazýnda yaptýðýmýz çalýþmalarda ve sorunlarýn çözümünde
duyarlý olmasý nedeniyle kendisine ilçemiz adýna teþekkür ettik" dedi.
Rumi Bekiroðlu ise "Þu anda
mecliste olmasak da mecliste bir mu-
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halefet partisi gibi çalýþtýðýmýzý, önümüzde yapýlacak olan seçimlere hazýr olduðumuzu, halkýn partimize
olan ilgisi bizlerde bu kanýyý oluþturmuþtur. Halkýn sosyal sorunlarý konusunda mutlaka duyarlý ve hassas
davranýlmasý gerekir. Pandemi süreci esnafýmýzdan, çalýþanýmýza, herkesimi etkilediðini, bu süreçte engelli
vatandaþlarýmýzýn da etkilendiðini, biran önce bu sürecin geçmesini maðdur olan tüm esnafýn sorunlarýna çözüm niteliðinde bir iyileþtirilmenin olmasýný engelli vatandaþlarýmýzýn
sosyal aktiveliklerine devam edebilmesini temenni ediyorum" dedi.
Bekiroðlu ziyaretlerinden dolayý
Gelecek Partisi Osmancýk Ýlçe Yönetim Kurulu ve Kadýn Kollarý Baþkaný
Nurten Çelik ve yönetimine teþekkür
etti.
(Haber Merkezi)

Sungurlu’da 35 yýllýk
su borularý deðiþiyor
Sungurlu Ýlçesinde 35 yýllýk su borularýnýn deðiþimi için geri sayým baþladý. Sungurlu Belediye Baþkanlýðý
tarafýndan ilçede yaþanan su sýkýntýlarýný çözüme kavuþturmak üzere Ýller Bankasý Genel Müdürlüðü ile ortak proje çalýþmasý baþlatýlmýþtý.
Ýller Bankasý tarafýndan yapýlan
ihaleyi kazanan firma yetkilileri ve Ýller Bankasý yetkilileri projeyi yerinde
incelemek ve deðerlendirme yapmak
üzere ilçeye geldi.

Oðuzlar Belediyesi'nden

eðitime kitap desteði
Oðuzlar Belediyesi tarafýndan ilçede
öðrenim gören ve sýnava hazýrlanacak
öðrencilere kaynak
kitap daðýtýmý gerçekleþtirildi.
Oðuzlar Ýlçesinde
öðrenim görüp LGS
ve TYT sýnavlarýna
girecek olan ilköðretim 8'inci sýnýf ve lise
son sýnýf öðrencilerine sýnavlara hazýrlýk
için kaynak kitap daðýtýldý.
Pandemi sürecinde sýnava girecek çocuklara destek olmak
ve onlarýn motivasyonuna ortak olmak adýna sýnavlara
hazýrlýk kaynaðý daðýtýklarýný, eðitime katký sunmak adýna her zaman
gençliðin yanýnda olduklarýný belir-

ten Oðuzlar Belediye Baþkaný Muzaffer Yýldýrým sýnava girecek tüm
öðrencilere baþarýlar diledi.
(Abdulkadir Söylemez)

%40'LIK SU KAYBI ÖNLENECEK
Proje kapsamýnda Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner yetkililer ile
görüþerek proje detaylarý ve çalýþma
takvimi ile ilgili fikir alýþveriþinde bulundu. Belediye Baþkaný Þahiner projenin hayata geçmesiyle; içme suyu depolarýnda meydana gelen çatlaklar
sebebiyle yaþanan %40'lýk su kaybýnýn önüne geçileceðini ve þehir içi su
þebekesinin yenilenmesini hedeflediklerini belirtti. (Abdulkadir Söylemez)

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:52
07:16
12:59
16:00
18:31
19:50

TARiHTE BUGÜN

KESiN

1921- Ardahan'ýn Kurtuluþu.
1945- Türkiye-ABD ikili yardým antlaþmasý
imzalandý.
1945- Türkiye, Almanya ve Japonya'ya savaþ ilan etti.
1978- Çaðdaþ Gazeteciler Derneði (ÇGD)
kuruldu.
1998- Fazilet Partisi (FP) kuruldu.
1998- Ýstanbul Üniversitesi rektörlüðü; sakallý, baþ örtülü ve kimliksiz öðrencilerin yerleþke
ve binalara giriþini yasakladý.
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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

Medeniyetler beþiði Hattuþa kar altýnda
Hititlere 450 yýl baþkentlik yapmýþ
Çorum'un Boðazkale ilçesindeki Hattuþa Antik Kenti kar yaðýþýnýn ardýndan beyaz gelinliðini giyince adeta
göz kamaþtýrdý.
Ziyaretçilerine tarihte yolculuk
yaptýran ve her mevsim ayrý güzellik
sunan Hattuþa kar yaðýþýnýn ardýndan ayrý bir güzelliðe büründü. Karla
kaplý antik kentte kartpostallýk manzaralar oluþtu. Çorum'a gelen yerli ve
yabancý turistlerin ilk duraðý olan Hattuþa Antik Kenti'ni tarih tutkunlarýnýn
yaný fotoðraf tutkunlarý tercih ediyor.
Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden
Hatti ve Hititlerin kültürel mirasýna ev
sahipliði yapan Çorum'un Boðazkale
ilçesindeki antik kent, UNESCO
"Dünya Kültür Mirasý" ve "Dünya Belleði" listelerindeki tek antik þehir unvanýyla Türkiye'nin göz bebeði turizm
mekânlarý arasýnda yer alýyor.
Hattuþa þehir kalýntýlarý ile Aslanlý

Kapý, Kral Kapý ve Yazýlýkaya Açýk
Hava Tapýnaðý'nýn eþsiz bir sanatsal
baþarýyý temsil etmesi, milattan önce
Anadolu ve Suriye'nin kuzeyindeki
medeniyetler üzerinde önemli hakimiyet kurmasý, saray, tapýnak, ticaret
merkezlerinin baþkentin kapsamlý görüntüsünü oluþturmasý, yýkýlan Hitit
medeniyetinin tek þahidi olmasý, kral
sarayý, tapýnaklar ve temellerden oluþan bazý yapý ve mimari topluluklarýn
kusursuz biçimde korunmasý nedeniyle UNESCO tarafýndan 28 Kasým
1986'da "Dünya Mirasý Listesi"ne dahil edilmiþti. Bilinen en eski Hint-Avrupalý dili temsil eden çivi yazýlý tablet
arþivleri de barýndýrmasý sebebiyle
2001 yýlýnda da UNESCO'nun "Dünya Belleði Listesi"ne dahil edilen Hitit
medeniyetinin baþkenti, UNESCO'nun her iki listesinde de yer alan
tek antik þehir unvanýna sahip antik
þehir olarak dikkat çekiyor. Dünyanýn

en büyük imparatorluklarýndan Hititlerin 3 bin 500 yýl öncesindeki yaþamlarýnýn canlandýrýldýðý Hitit köyü de
kar yaðýþýyla birlikte büyüleyici bir görünüme kavuþtu. Hattuþa'da dönemin

koþullarýnýn yeniden hayat bulduðu
köy içerisinde o dönemi yansýtan
öðelerin yaný sýra Kadýn Giriþim Kooperatifi tarafýndan iþletilen bir üretim
ve sanat atölyesi bulunuyor.
(ÝHA)

KARDAN KÖÞE
TAKIMI YAPTI
Çorum'da bir mobilya maðazasý
kar yaðýþý sonrasý iþyerinin önüne
kardan köþe takýmý yaptý.
Köþe takýmý, caddeden geçenlerin oldukça ilgisini çekti.
Kardan adam, kardan kadýn, kar-

dan gelin, kardan otomobil, kardan
kurt derken þimdi de kardan köþe takýmý yapýldý.
Özel bir mobilya firmasýnýn kardan köþe takýmý vatandaþlarýn ilgisini
çekti.
(Haber Merkezi)
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GÜNEÞ ECZ. CEYHUN EC. ÇALIÞKAN E.
(TEL: 224 10 84)
GAZÝ CAD. 77/D PÝRÝ BABA ÇAMLIÐI
KARÞISI

(TEL: 214 44 04)
(TEL: 222 00 10)
ÇEPNÝ MAH.
MEHMET A. ERSOY
CAD. NO:115/A - FEN LÝSESÝ 1. CAD.
NO: 32/A
ÝPEK TAKSÝ KARÞISI

Çorum FK Niðde’de
25. haftada deplasmanda Niðdespor ile karþýlaþacak olan Kýrmýzý-Siyahlýlar kamp yapacaðý
otele yerleþti.
Bugün yapacaðý antrenmanla
yarýn oynanacak karþýlaþmanýn
hazýrlýklarýný tamamlayacak olan
Çorum FK, Niðde’ye 18 kiþilik kadrosuyla gitti.
24 Þubat Çarþamba günü saat
13’te baþlayacak maç için Çorum’daki hazýrlýklarýný tamamlayan Kýrmýzý-Siyahlýlar dün karayoluyla Niðde’ye gitti. Akþam saatlerinde Niðde’ye varan kafile konaklayacaðý otele yerleþti.

MAÇ KADROSU AÇIKLANDI
Öte yandan Çorum FK’nin Niðdespor maç kadrosu da açýklandý.
18 kiþilik kadroda Umut Kaya, Salih Zafer Kurþunlu, Hasan Hüseyin
Akýnay, Erdi Yokuþlu, Kerem Çaðatay, Cengiz Ötkün, Mete Yýldýz,
Mikail Albayrak, Ertuðrul Sancaktutan, Sinan Kurumuþ, Hüseyin
Bak, Tarýk Mayhoþ, Ömer Bozan,
Mehmet Sedef, Oktay Balcý, Murat
Türkkan, Muhammed Fettahoðlu
ve Nafican Yardýmcý yer aldý. Sakatlýðý bulunan Eren Tokat ve kart
cezalýsý Abdulhamit Yýldýz kafilede
yer almadý. (Abdulkadir Söylemez)

Niðde maçýnýn hakemi açýklandý
Gümüþhanespor
hakeme tepkili
Gümüþhanespor taraftarlarý hafta sonu
oynanan ve 3-2 kaybettikleri Ankara Demirspor maçýnýn faturasýný hakeme kesti.
Maçýn ardýndan sosyal medya hesaplarýndan açýklama yapan taraftar gruplarý
þunlarý paylaþtý:
Gümüþhane de oynanan Gümüþhanespor-Ankara Demirspor maçýnda Bursa bölgesi hakemi Süleyman Soyutürk Ankara
Demir'e üç net sarý kart vermemiþ ve
90+5'te Gümüþhanespor'un yediði 3'üncü
golden önce gözünün önünde el ile alýnan
topa devam kararý vermiþtir. Gözlemcinin
de tutanaðýnda yer alan bu rapor ile olayýn
tamamen takipçisi olarak gereðinin yapýlmasý için bu iþin peþini býrakmayacaðýz"
denildi.

Sarýyer, Ekrem
Al ile anlaþtý
Çorum FK'nin
grubunda
yer
alan Sarýyer'de
Teknik Direktör
Ahmet Yýldýrým ile
yollar ayrýldýktan
sonra kariyerinde
beþ þampiyonluðu bulunan Ekrem Al, iki yýl sonra tekrar martýlarýn baþýna geldi.
ANKARA DEMÝR ÝLE BAÞLIYOR
Sarýyer Spor Kulübü tesislerinde ilk antrenmanýna çýkan tecrübeli teknik adam
çarþamba günü deplasmanda oynanacak
olan Ankara Demirspor maçý öncesi futbolcularla kýsa bir konuþma yaptý ve "Bu birlikteliðin hem bizim hem de camia için hayýrlý
olmasýný temenni ediyorum" dedi.
Kariyerinde tam 17 farklý þehirde teknik
direktörlük yapan 66 yaþýndaki Ekrem Al'ýn
yardýmcýlýklarýný Aþkýn Dilli, Savaþ Yýldýrým
ve Mustafa Önder yapacak.

K.Maraþspor'da baþkandan
sonra hoca da istifa etti
Kahramanmaraþspor'da yaþanan olumsuz hava iki istifa
getirdi. Geçtiðimiz günlerde
Kahramanmaraþspor Kulüp
Baþkanlýðý görevinden istifa
ettiðini açýklayan ve gerçekleþtirdiði basýn toplantýsý ile
istifanýn gerekçelerini açýklayan Fatih Mehmet Ceyhan sitem ederek görevini býraktý.
Kulüp Baþkaný Fatih Mehmet Ceyhan'ýn
istifasýnýn ardýndan teknik direktör Sinan
Yücer de görevinden istifa etti.
YENÝ HOCA BELLÝ OLDU
Taþkýn Güngör, Kahramanmaraþspor'un
yeni teknik direktörü oldu. Dün resmi olarak
da açýklanan haberde Taþkýn Güngör'ün
Kahramanmaraþspor ile anlaþtýðý duyuruldu.

Misli.com 2'inci Lig Beyaz
Grup'ta 25'inci hafta maçýnda
çarþamba günü deplasmanda
karþýlaþacaðýmýz Niðde Anadolu
FK maçýnýn hakemi açýklandý.
Karþýlaþmada Muþ bölgesinden
Mehmet Þükrü Közcü düdük çalacak. Közcü'nün yardýmcýlýklarýný ise Bingöl bölgesinden Sezgin
Altun ve Bitlis bölgesinden Barýþ
Çiceksoyu yaparken karþýlaþmanýn 4'üncü hakemi ise Yusuf Aydýn olarak açýklandý.

kýmýmýzýn deplasmanda karþýlaþtýðý Koza Belediyespor maçýndan düdük çalmýþtý. KýrmýzýSiyahlýlar Közcü'nün yönettiði
maçý 1-0 kazanmýþtý.

KÖZCÜ ÝLE 2'NCÝ MAÇIMIZ
Niðde Anadolu FK maçýnýn hakemi Közcü,
2016/2017 sezonundan 3'üncü Lig 1'inci Grupta
Çorum Belediyespor adý ile mücadele ederken ta-

KARÝYERÝNDE 112'NCÝ
KEZ DÜDÜK ÇALACAK
Mehmet
Bu sezon 2'nci Lig Kýrmýzý
Þükrü
Grup'ta üç ve 3'üncü ligde üç
Közcü
maç yöneten Közcü, Niðde Anadolu FK - Çorum FK maçý ile beyaz grupta da bu sezon ilk kez
maç yönetmiþ olacak. Közcü'nün düdük çaldýðý
111 maçýn 46'sýný en sahibi takýmlar, 34 maçý deplasmanlar takýmlarý kazanýrken 31 maç ise beraberlikle sonuçlandý. Közcü 11 maçta 486 kez sarý,
46 kez ise kýrmýzý kartýna baþvurdu.

Ertelenen dört maçýn tarihleri açýklandý
Grubumuzdaki erteleme
maçlarýnýn tarihleri belli oldu.
Misli.com 2'nci Lig Beyaz
Grup'ta 23 ve 24'üncü hafta
karþýlaþmalarýnýn 4'ü kar engeline takýlmýþ ve ileri bir tarihe
ertelenmiþti. TFF'den yapýlan
açýklamaya göre 23'üncü haftada ertelenen Ergene Velimeþe - Gümüþhanespor, Sancaktepe FK - Hacetepespor ve
24'üncü haftada ertelenen Kocaelispor - AfjetAfyonspor karþýlaþmalarý 28 Þubat Pazar günü oynanacak. Ýki maçý üst üste ertelenen Sancaktepe FK diðer erteleme maçýný 28 Mart'a
Zonguldak Kömürspor deplasmanýnda oynayacak.

RAKAMLARLA

2.Lig Beyaz Grup

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup'ta 24'üncü
haftayý geride býrakýrken oynanan 211 maçýn
kaçýný ev sahibi veya konuk takýmlar kazandý, maçlarýn kaçý beraberlikle sonuçlandý?
Maçlarda en çok hangi skorlar alýndý? En
çok gol atýlanlar dakika ne zaman? Grubun
en golcü isimleri kimler?
En çok gol atanlar, en az gol yiyenler, en
çok kart gören takýmlar hangileri?
Oynanan 211 karþýlaþma nasýl sonuçlandý:
91 maç (%44) Ev sahibi takýmlar kazandý
61 maç (%28) Konuk takýmlar kazandý
60 maç (%28) Berabere sonuçlandý
Grup'ta alýnan en sýk skorlar:
29 maç (%14) 1-1 sona erdi
24 maç (%11) 1-0 sona erdi
18 maç (%8) 0-1 sona erdi
Maç baþý gol oranlarý:
2-3 gol (%41) 87 maç
0-1 gol (%27) 58 maç
4-5 gol (%23) 49 maç
En çok gol atýlan dakikalar:
137 gol (%23) 76-90 dakikalar arasý
108 gol (%17) 61-75 dakikalar arasý
97 gol (%16) 31-45 dakikalar arasý
En golcü isimler:
19 gol Sinan Kurumuþ (Çorum FK)
15 gol Sinan Akaydýn (Amed Sportif)
14 gol Burhan Eþer (H. Trabzon)
En çok gol atan takýmlar
63 gol Manisa FK - Maç baþý 2,74 gol
47 gol H. Trabzon - Maç baþý 2,14 gol
41 gol Çorum FK - Maç baþý 1,86 gol
En çok gol yiyen takýmlar
56 gol Þanlýurfaspor - Maç baþý 2,43 gol
48 gol Gümüþhane-Maç baþý 2,18 gol
45 gol Ergene Velimeþe-Maç baþý 2.05 gol
En çok sarý kart gören takýmlar
75 kart Zonguldak Kömür - Maç baþý 3,41
71 kart Þanlýurfaspor - Maç baþý 3,09
68 kart Kahramanmaraþ - Maç baþý 3,09

Diþi Herkül Çorum'da
Kahramankazan Belediyespor
Kulübü'nün "Diþi Herkül" lakaplý milli
haltercisi Tuðçe Boynueðri nisan
ayýnda Moskova'da düzenlenecek
Avrupa Þampiyonasý ve ardýndan da
temmuzda Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda altýn
madalya için çalýþýyor.
Milli halterci Tuðçe Boynueðri nisan
ayýnda Rusya'nýn
baþkenti Moskova'da düzenlenecek Avrupa Halter
Þampiyonasý'nýn
hazýrlýklarýný sürdürdüðü
Çorum'daki milli takým
kampýnda açýklamalarda bulundu. Ankara'ya ve Türkiye'ye
gurur yaþatmak için çalýþmalarýný sürdürdüðünü ifade
eden Tuðçe Boynueðri, Avrupa Þampiyonasý'nda iyi bir dereceyle altýn
madalya kazanarak Tokyo Olimpiyatlarý'na katýlmayý hedeflediðini söyledi. Türkiye adýna madalyalar kazanabilmek için çok çalýþtýðýný dile getiren
milli halterci "Ýlk kez milli formayla
2014'te boy gösterdim. Gençlerde
Avrupa ve dünya þampiyonalarýnda
madalyalar aldým. 2018'de Özbekistan'da Dünya Gençler Halter Þampiyonasý'nda üçüncülük elde ettim.
2019'da ise 23 yaþ altýnda Avrupa
3'ncüsü oldum. Daha sonrasýnda Naim Süleymanoðlu Turnuvasý'nda
2'nciliðim var" diye konuþtu.

Pandemi sürecinde de bireysel
olarak çalýþmalarýna ara vermeden
devam ettiðini anlatan Boynueðri
þunlarý kaydetti:
Þu an Çorum'da büyükler Avrupa
kampýndayýz, günde iki kez 3'er
saatten altý saat antrenman
yapýyoruz. Rusya'da yapýlacak Avrupa Þampiyonasý'na hazýrlanýyoruz. Avrupa Þampiyonasý'nda madalya
alýrsam Tokyo Olimpiyatlarý'na
kota
þansým var, inþallah. Öncelikle Avrupa'da þampiyonluðu
hedefliyorum, tabii ki
de kota alabilmeyi ve
olimpiyatlara katýlabilmeyi çok istiyorum. Bir
Naim Süleymanoðlu gibi,
Nurcan Taylan gibi baþarýlarýmla
konuþulmak isterim. En büyük hedefim Tokyo Olimpiyatlarý'nda madalya
kazanabilmek. Paris Olimpiyatlarý'na
katýlmak için de çok çalýþacaðým.
BAÞKAN SERHAT OÐUZ'DAN
TAM DESTEK
Kahramankazan Belediye Baþkaný Serhat Oðuz da genç sporcunun
her zaman yanýnda olduklarýný belirterek, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
Oðuz "Tuðçe kýzýmýza bundan önce
bizlere yaþattýðý baþarýlar için teþekkür ediyoruz. Ýnþallah bu baþarýlarýna
önce Avrupa'da sonra da olimpiyatlarda devam edecek" dedi.
(ÝHA)

Milli halterci
Tuðçe Boynueðri,
temmuzda Tokyo'da
düzenlenecek
olimpiyatlarda
altýn madalya için
çalýþýyor

