Golcüler attý
Hasan kurtardý

Helikopter düþtü: 11 þehit

KESiN

Bingöl'den Tatvan'a gitmek
üzere havalanan Kara
Kuvvetlerine ait helikopter
kalkýþýndan bir süre sonra
henüz belirlenemeyen bir
sebeple düþtü. Helikopter
kazasýnda 8. Kolordu Komutanlýðý görevini beþ yýldýr yürüten Korgeneral Osman Erbaþ'ýnda aralarýnda
olduðu çeþitli rütbelerden
11 asker þehit olurken, iki
asker kazadan yaralý olarak kurtuldu.
2’DE

3-0
2'nci Lig Beyaz Grupta ligin 26'ncý haftasýnda sahasýnda Tekirdað temsilcisi Ergene Velimeþe'yi konuk eden Çorum FK
maçý her iki yarýda da bulduðu goller ile
karþýlaþmadan 3-0 galip ayrýldý. Ligin ilk
yarýsýndaki tartýþmalý performansýnýn aksine 2'nci yarýda bambaþka bir görüntü çizen kaleci Hasan Hüseyin Akýnay, Ergene
Velimeþe maçýna da damga vurdu. 8’DE
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75 Kuruþ

112'ye gelen
çaðrýlarýn
yüzde 87'si
asýlsýz
Çorum Valiliði 112 Acil Çaðrý Merkezi Müdürlüðü 27 Ocak 2021 tarihinde Saðlýk, Ýtfaiye, Jandarma,
Orman birimleri ile aktif olarak faaliyete baþladý. AFAD ve Emniyet
birimlerinin ise önümüzdeki hafta
devreye alýnacaðý duyuruldu. Ocak ayýnýn sonundan Mart ayýnýn
ilk günlerine kadar olan sürede gelen 39 bin 169 çaðrýdan 34 bin 41
adedinin asýlsýz (yüzde 87), 5 bin
128 adedinin ise asýllý çaðrý (yüzde
13) olduðuna dikkat çekildi. 5’TE

Özhan Yumuk

Yýlmaz Çýtak

Ýlke Bozoðlu

Kerem Yasin

Mustafa Uysal

Yüz yüze eðitimden uzak kalýnan süre içerisinde herkes okulun, öðretmenin, öðrencinin
kýymetini anlamýþ görünüyor, öðrenciler de veliler de ayný þeyi söylüyor:

“HiÇBiR ÞEY YUZ YUZE
EÐiTiM YERiNi TUTMUYOR”
Orta riskli iller arasýnda olan Çorum'da yüz yüze eðitimin baþlamasý ile okullarda tekrar ziller çalmaya baþladý. Uzun aradan sonra okullarýna kavuþan öðrenciler de, çocuklarý yüz yüze eðitim alacak olan veliler
de mutluydu. Uzaktan eðitim sürecini Kesin Karar Gazetesine deðerlendiren öðrenciler ve veliler yaþadýklarý sýkýntýlarý dile getirerek, bu süreçte okulun ve öðretmenlerin deðerini daha iyi anladýklarýný ifade etti.
Öðrenciler, motivasyonun daha yüksek olduðu ifade edilen yüz yüze eðitime büyük hevesle baþladý. 5’TE

ABD'den gramýna
üç dolar teklif geldi
Ýki yýl önce tarlada bulduðu göktaþýný
satmak istediklerini dile getiren Alacalý
çiftçi Mutlu Yýlmaz, Çorum Müzesi'nde
sergilenen ve gramýna 3 dolar teklif edilen 68 kilogram aðýrlýðýndaki göktaþýnýn
satýþý devlet büyüklerinden yardým bekliyor. Satýþ sürecinin nasýl iþlediðini bilmediði dile getiren Alacalý çiftçi bize satýþ için kolaylýk saðlansýn, sonuçta ülkemize döviz girecek dedi.
2’DE

Covid-19 800 can aldý
Çorum Ýl Saðlýk Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacý virüsün baþladýðý günden bugüne kadarki süreçte 800 kiþinin hayatýný kaybettiðini þu an ise 60 kiþide mutasyonlu vaka olduðunu söyledi.
3’TE

ÝÞTE YENi KURALLAR

"Devrim yasalarý,
laik, demokratik
düzenin temelidir"
Atatürkçü Düþünce Derneði Çorum Þube Baþkaný Uður Demirer 3 Mart 1924
tarihinde çýkarýlan Devrim Yasalarý'nýn
97. Yýldönümü vesilesiyle yayýnladýðý mesajýnda; Devrim Yasalarý'nýn laik demokratik
düzenin temeli olduðuna dikkat çekerek
"Ulusal kimliklerini
yitirmiþ toplumlar sömürge olmaya
mahkumdur" ifadesini kullandý. 6’DA

"Polis okulu neden
kaderine terk edildi?"
HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

TÜRKÝYE'DE SADECE
ONLARCASI KALDI 2’DE

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz çeyrek
asýrdýr sürüncemede býrakýlan Çorum Polis Okulunu gündeme getirdi. Büyük paralar harcanarak yapýlan binalarýn kaderine terk edilmiþ,
çürümek üzere, çatýsý çökmüþ, duvarlarý yýkýlmaya baþlamýþ, camlarý kýrýlmýþ bir vaziyette olduðuna dikkati çeken CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz binalarýn 2015 yýlýnda tahsis iþlemlerinin gerçekleþtirildiðini ve Emniyet Genel Müdürlüðü yatýrým programýna alýnmasýna
raðmen hala boþ ve atýl vaziyette bulunduðunu söyledi.
4’TE

MOBESE'DEN MASKE VE MESAFE
CEZASI KESÝLEBÝLECEK
5’TE

Çorum Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisi, Vali
Mustafa Çiftçi Baþkanlýðýnda
Olaðanüstü
toplanarak koronavirüs
salgýnýnda yeni döneme iliþkin bir dizi kararlar aldý. Alýnan karar
gereðince Ýþyerleri çalýþma saatleri düzenlendi, restaurant kafe
gibi mekanlara yüzde
50 kapasite sýnýrý getirildi, Hürriyet Parký'nda
oturmak yasaklandý,
açýlýþ, tören, ev ziyareti, altýn günü, taziye,
gelin alma konvoyu ve
kutlamalar yasak, merkezi noktalarda sigara
içmek yasak, cenaze
törenlerine katýlmak
serbest hale getirildi.
Ayrýca þehir içi toplu taþýma araçlarýna kapasite sýnýrý getirilirken,
þehirlerarasý seyahatler için bilet alýmýnda
HES kodu sorgulamasý
zorunluluðu
devam
ediyor.
3’TE

"SAÐLIKLI NESÝLLER ÝÇÝN 'YEÞÝLAY
HEP BENÝMLE' DÝYORUZ" 6’DA

AK Parti'de geniþletilmiþ
il baþkanlarý toplantýsý yapýldý
AK Parti Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý toplantýsý
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan baþkanlýðýnda yapýldý. 144'üncü geniþletilmiþ il
baþkanlarý toplantýsýna AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Belediye Baþkaný Dr. H.
Ýbrahim Asgýn, Ýl Genel Meclis Baþkaný Osman
Günay, Kadýn Kollarý Baþkaný Meryem Demir
ve Gençlik Kollarý Baþkaný Muhammed Fatih
Temur'da katýldý.
4’TE

Ýnanç Penceresinden
Sümeyra ÖZDOÐAN

ÝMAN ESASLARI
- YAZISI 2’DE

"GENÇLÝÐÝ OLMAYANIN
GELECEÐÝ OLMAZ" 4’TE
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Ýnanç Penceresinden

Sümeyra ÖZDOÐAN

ÝMAN ESASLARI

Helikopter düþtü:

11 ÞEHiT
Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan Kara Kuvvetlerine ait helikopter ile kalkýþýndan yarým saat sonra irtibatýn kesilmesi
üzerine yapýlan aramada Cougar tipi helikopterin düþtüðünün tespit edildiði Milli Savunma Bakanlýðý tarafýndan açýklandý.
Helikopter kazasýnda aralarýnda 8. Kolordu Komutaný Korgeneral Osman Erbaþ'ýn da
bulunduðu çeþitli rütbelerden 11 asker þehit
olurken iki asker de yaralandý.
Milli Savunma Bakanlýðý
konuya iliþkin
yaptýðý açýklamada þu ifadeleri kullandý;
"Bingöl'den
Tatvan'a gitmek üzere bugün
saat
13.55'te kalkýþ
yapan
Kara
Kuvvetleri Komutanlýðýmýza
ait Cougar tipi
8. Kolordu Komutaný
bir helikopter
Korgeneral Osman Erbaþ
ile
saat
14.25'te irtibat
kesilmiþtir. Bölgede ÝHA, CN-235 uçaðý ve bir
helikopter ile arama çalýþmalarýna derhal
baþlanmýþtýr. Arama çalýþmalarý sonucunda
helikopterin kaza kýrýma uðradýðý tespit edilmiþtir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaþlarýmýzdan 11'inin þehit olduðu, iki kahraman
silah arkadaþýmýzýn ise yaralandýðý belirlenmiþtir. Yaralý personelimizin hastaneye sevk
edilmelerine yönelik çalýþmalar devam etmektedir. Bizleri derin bir acý ve üzüntüye boðan bu elim olayda þehit olan kahraman silah
arkadaþlarýmýza Allah'tan rahmet, deðerli ailelerine, yakýnlarýna, Türk Silahlý Kuvvetleri
ile Asil milletimize baþsaðlýðý ve sabýr, yaralý
personelimize acil þifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygýyla duyurulur." (Haber Merkezi)

Ýman; bir þeye tereddütsüz, kesin olarak inanmak demektir. Allah'ýn varlýðýna, birliðine, teredütsüz inanmak, Hz. Muhammed'in Peygamber
olduðunu hiç þüphe duymadan kabul etmektir.
Ýmanýn en kýsa ifadesi, kelime-i tevhiddir. Kelime-i tevhid ki: "La ilahe illallah muhammedün rasülullah" anlamý : "Allah'tan baþka ilah yoktur. Hz.
Muhammed Allah'ýn rasülü, yani elçisidir. Sevgili
Peygamberimiz Hz. Muhammed imaný þöyle ifade etmiþtir: "Ýman, Allah'tan baþka ilah olmadýðýný
tasdik etmektir" (müslim, Tirmizi) ve "Allah'tan
baþka ilah yoktur diyen cennete girer" müjdesini
vermiþtir. (Tirmizi) Diðer bir hadisi þerif de ise;
"Ýman; Allah'a, meleklerine, kitaplarýna, Peygamberlerine, ahiret gününe, hayr ve þer ile birlikte kadere inanmandýr" buyurmuþtur. Bu hadisi
þerif dinimizin "amentü"sünü oluþturmuþtur.
Amentü arapça da inandým anlamýna gelip, Ýslam
dininin iman esaslarýný oluþturur. Buna " imanýn
þartlarý" da denilir. Dinimizin 6 temel esasý vardýr.
Bunlar sýrasýyla;
1- Allah'ýn varlýðýna ve birliðine inanmak,
2-Meleklerine inanmak,
3-Allah'ýn indirdiði kutsal kitaplarýna inanmak,
4-Peygamberlerine inanmak,
5-Ahiret gününe( öldükten sonra dirilmeye)
inanmak,
6-Kader yani hayýr ve þerrin (iyilik ve kötülüklerin) Allah'tan olduðuna inanmak. Ýman esaslarýna her müslümanýn inanmasý, kabul edip tasdik
etmesi farzdýr. "Amentü" nün ifadesi ve anlamý
þöyledir:
-Amentü billahi: Ben Allah'ýn varlýðýna, birliðine, eþi ve benzeri olmadýðýna, bütün noksanlardan münezzeh olduðuna inandým.

-Ve melâiketihi: Allah'ýn meleklerine inandým.
-Ve kütübihî: Allah'ýn kitaplarýna inandým.
-Ve rusülihî: Allah'ýn peygamberlerine inandým.
-Vel yevmil âhiri: Ahiret gününe inandým.
-Ve bil kaderi hayrihi ve þerrihi minallahi teala:
Kaderin, hayýr ve þer'in Allah'dan olduðuna inandým.
-Vel ba'sü ba'del mevt: Öldükten sonra dirileceðime bütün kalbimle inandým hepsi hak ve gerçektir.
-Eþhedü en la ilahe illallah ve eþhedü enne
Muhammeden abduhu ve Resulüh: Ben þehadet
ederim ki, Allah'tan baþka ilah yoktur. Yine þehadet ederim ki, Hazreti Muhammed Allah'ýn kulu
ve Peygamberidir.
Ýman, kalbi ve vicdaný ilgilendiren bir haldir.
Ýman esaslarýna kalben inanýp baðlanan kimse
mü'min, yani imanlý sayýlýr. Ýman da asýl olan kalbin tasdikidir. Ýmanlý insan, baþýna ne derece büyük bir bela, musibet gelirse gelsin, imanýn verdiði tevekkül ve teslimiyetle, kadere rýza duygusu ile, sabýr ve tahammül ile göðüs gerebilir.
Ümitsizliðe çaresizliði düþmez, isyan ve feryada
baþvurmaz. Bu, ona imanýn kazandýrdýðý güç ve
kuvvetten gelmektedir. Ebu Hureyre'den rivayetle Peygamberimiz þöyle buyurmaktadýr:
"Mü'min yeþil ekine benzer,rüzgâr hangi taraftan eserse onu o tarafa yatýrýr, fakat yýkýlmaz.
Rüzgâr sakinleþtiðinde yine doðrulur. Ýþte mümin
de böyledir; o, bela ve musibetler sebebiyle eðilir, fakat yýkýlmaz. Kafir ise sert ve dimdik selvi
aðacýna benzer ki, Allah onu dilediði zaman bir
defada söküp, devirir." (Buhari)
"Mü'minin hali ne hoþtur! Her hali kendisi için
hayýrlýdýr. Ve bu durum mü'mine mahsustur. Baþý-

na güzel bir iþ geldiðinde þükreder; bu onun için
hayr olur. Baþýna bir sýkýntý geldiðinde ise sabreder; bu da onun için hayr olur." ( müslim) Ýmansýz
insanlarýn ise, basit küçük bir musibet yüzünden
intihar edip, hayatlarýna son vererek ye's ve ümitsizliðe kapýldýklarý sýk sýk karþýlaþtýðýmýz olaylardýr. Nitekim Kur'an-ý Kerim de Allah'u Teala þöyle
buyuruyor: "Kim Allah'a, meleklerine, kitaplarýna,
peygamberlerine, ahiret gününe inkar eder iman
etmezse, muhakkak ki doðru yoldan uzaklaþmýþ
sapýklýða düþmüþ olur." ( Nisa/ 136)
Sevgili Peygamberimiz ekin misali rüzgârla
mücadele etmeyi bildi, ya bizler... en hafif imtihan rüzgarlarý karþýsýnda yýkýlan bedenlerimiz,
kötülüklere karþý kalkmayan ellerimiz, konuþmayan dillerimiz, buðuz etmeyen kalplerimiz, veremeyen ellerimiz, sevmeyen yüreklerimiz, tutamadýðýmýz oruçlarýmýz, secdeye inmeyen baþlarýmýz, içerisine düþüp de bir türlü çýkamadýðýmýz
mal, mülk, makam, itibar, þan, þöhret kuyularý bizim imtihanýmýz... O'nun imtihaný, bir eline güneþi diðerine ayý verseler dahi yolundan dönmemesiydi. Onun imtihaný, Taif'te taþlandýðý halde muhataplarýna rahmet dileyen dualarda bulunmasýydý. Bir avuç müminle, müþrik ordusunun karþýsýna çýktýðýnda mübarek ellerini açarak "Allah'ým!
Þu bir avuç islam ordusunu helak edersen, korkarým yeryüzünde sana ibadet eden kimse kalmayacak diye seslenmesiydi.... Yol uzun, yolculuk zor, heybemiz omzumuzda... Ve biz hangi
rüzgâra kapýlmýþ gidiyoruz! Peygamberimiz nerde, bizler neredeyiz?
Ýman; insan için ebedi saadeti kazanma vesilesi ve cennete giriþ anahtarýdýr.
Selam ve dua ile...

ABD'den gramýna üç dolar teklif geldi
Alaca'da bir nohut tarlasýnda bulunan Türkiye'nin 3. büyük göktaþý olan
Gerdekkaya meteoritine Amerika Birleþik Devletleri'nden (ABD) alýcý çýktý.
ABD'li alýcýnýn göktaþý için gramýna 3
dolar teklif ettiði öðrenildi.
Gerdekkaya köyünde Mutlu Yýlmaz ve Revdet Erdoðan tarafýndan
2019 yýlýnda bulunan göktaþýnýn analizleri UCLA Üniversitesi'nde (Univercity of California at Los Angeles) dün-

yanýn önemli bilim adamlarýndan öðretim üyesi Prof. John Wasson tarafýndan yapýlmýþtý. Yapýlan analizlerde
göktaþýnýn içerisinde krom, kobalt, nikel, bakýr, altýn, galyum, animon,
tungsten, renyum, iridyum, plantinyum ve aðýrlýklý olarak demir olduðu
tespit edilmiþti. 68 kilogram aðýrlýðýndaki göktaþý bilim dünyasýnda ise
Gerdekkaya meteoriti olarak literatüre geçti. Çorum Valiliði ve Ýl Kültür Tu-

rizm Müdürlüðü'nün giriþimleriyle Çorum Müzesi'nde sergilenen göktaþýný
4 bine yakýn kiþi ziyaret etti.
DEVLETTEN YARDIM ÝSTÝYOR
Ýki yýl önce bulduðu göktaþýný satmak istediklerini dile getiren Mutlu
Yýlmaz "Ben çiftçiyim. Satýþ için süreç
nasýl iþler bilmiyorum.
Devlet büyüklerimizin yardýmcý olmasýný istiyorum. Taþa Amerika Birle-

þik Devletlerin'den talip var. Gramýna
3 dolar teklif sundu. Þu an taþý kendimiz muhafaza ediyoruz. Yurt dýþýna
satýþýnda bize kolaylýk saðlanmasýný
istiyoruz. Sonuçta ülkemize döviz girecek. Ülke ekonomisine katkýda bulunacak" dedi.
Göktaþýnýn Çorum Müzesi'nde
sergilendiðini hatýrlatan Yýlmaz sergilendiði dönemde göktaþýna yoðun ilgi
gösterildiðini sözlerine ekledi. (ÝHA)

Türkiye'de sadece onlarcasý kaldý
Nesli tükenmekte olan ve Çorum civarýnda yaþayan üç metre boyundaki kara akbaba yaralý halde bulunduðu Bilecik'te tedavi edildi. Bilecik'te yaralý halde bulunan ve
nesli tükenmek üzere olan üç metre boyundaki 'Kara Akbaba' tedavi altýna alýndý.
Sokak hayvanlarý için birbirinden önemli
hizmetleri ortaya koyan Sokak Hayvanlarý
Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, bu kez
yaralý kara akbabayý tedavi için aðýrladý. Veteriner Ýþleri Müdürü Nedret Avcý tedavi ve
rehabilitasyon merkezinde röntgen filmi çekilen yaralý kara akbabanýn kanatlarýnda kýrýk tespit ettiklerini belirterek þunlarý söyledi:
“Sokak Hayvanlarý Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizde, can dostlarýmýz olan
sokak hayvanlarýna hizmet vermenin yaný sýra birçok
yaban hayvanýna da müdahale ederek, tedavi imkâný
sunuyoruz. Merkezimize getirdiðimiz yaralý akbaba,
muhtemelen vurulmak suretiyle yaralanmýþ. Barýnaðýmýzda röntgenini çekip tedaviye baþladýk. Kara akbabalar daha çok Eskiþehir ve Çorum civarýnda yaþýyor, nesli tükenmekte olan bir hayvan türü. Türkiye'de 50 ile 100

arasýnda adedi deðiþiyor. Tedavi ettiðimiz bu kara akbaba üç metre boyunda ve 12 kilogram aðýrlýðýnda. Yaþamýný sürdürmesi için günde 2 kilograma yakýn et tüketmesi gerekiyor.” Avcý ayrýca bu tür olaylarla karþýlaþan
vatandaþlarýn duyarlý olmalarý ve kendilerine 444 88 58
numaralý telefonlardan ulaþmalarýnýn çok önemli olduðunu sözlerine ekledi.
(ÝHA)
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ÝÞTE YENi KURALLAR
Çorum Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisi, Vali Mustafa Çiftçi Baþkanlýðýnda Olaðanüstü toplanarak
koronavirüs salgýnýnda yeni döneme iliþkin bir dizi
kararlar aldý. Alýnan karar gereðince toplu bulunulan merkezi noktalarda sigara içme yasaðý devam
ederken, trafikte her ne þekilde olursa olsun konvoya
izin verilemeyecek.
Öte yandan Ýçiþleri Bakanlýðýnýn konuya iliþkin
genelgesi uyarýnca alýnan
kararlarýn sýký denetimi Çorum caddelerinde kendisini
göstermeye baþladý. Çok
sayýda emniyet personeli
caddelere çýkarak denetime baþladý.
ÝÞYERLERÝ ÇALIÞMA SAATLERÝ DÜZENLENDÝ
Çorum Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisi, Vali Mustafa Çiftçi Baþkanlýðýnda Olaðanüstü toplanarak
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan
açýklanan normalleþme adýmlarýný kararlaþtýrdý.
Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisi kararýna göre orta
risk gurubu olarak adlandýrýlan Çorum'da daha önce faaliyetlerine kýsýtlama getirilen AHL Park AVM,
berber, kuaför, güzellik merkezleri, kuruyemiþçi, balýkçý, çiçekçi, market, bakkal, büfeler (alkol satýþý
yapanlar dâhil), kasap, manav, dernek lokalleri, kýrtasiye, terzi, ayakkabýcý, giyim, hýrdavat vb. diðer iþyerlerinin açýlýþ kapanýþ saatlerinin hafta içi ve hafta sonu günlerinde 07.00 - 20.00 saatleri arasýnda
çalýþabilecek, ayrýca Ýnternet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lunapark vb. gibi
oyun ve eðlence yerleri, hamam, sauna ve masaj
salonu gibi iþyerlerihafta içi ve hafta sonu günlerinde 07.00 - 19.00 saatleri arasýndaçalýþabilecek.
TOPLU MEKANLARA YÜZDE 50
KAPASÝTE SINIRI
Çorum Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisi kararýna
göre, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet
kafe/salonlarý, elektronik oyun salonlarý, bilardo salonlarý, dernek lokalleri vb. iþyerlerinde, oturma bölümleri arasýnda sosyal mesafe saðlanacak.Hijyen,
maske mesafe baþta olmak üzere gerekli tedbirlerin alýnmasý þartýyla oturma bölümü kapasitesinin
en fazla yüzde 50'si kadar kiþinin bulunabilecek ve
ayný anda içeride bulunabilecek azami kiþi sayýsý
içeriden ve dýþarýdan görülebilecek ve okunabilecek þekilde iþyerine asýlacak. Hamam, sauna ve
masaj salonlarý da yüzde 50 kapasite sýnýrý ile çalýþacak.
PARKLARDA OTURMAK YASAK
Çorum Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisi Çorum'un
merkezi konumunda yer alan Hürriyet Parký'nda
vatandaþlarýn oturmasýný engellemek amacýyla
Belediye tarafýndan bu parkta bulunan oturma yerlerinin kaldýrýlmasýný kararlaþtýrdý.
AÇILIÞ, TÖREN,EV ZÝYARETÝ, ALTIN GÜNÜ,
TAZÝYE, GELÝN ALMA KONVOYU
VE KUTLAMALAR YASAK
Vali Mustafa Çiftçi Baþkanlýðýnda toplanan ÝlUmumi Hýfzýssýhha Meclisi, iþyeri açýlýþý, tören, pa-

nayýr, þenlik, þölen, festival, fuar gibi zorunluluk arz
etmeyen açýlýþ, eðlence, kutlama, promosyon, hediye daðýtýmý, ikramda bulunma vb. gibi insanlarýn
bir araya gelmesine ve kalabalýklarýn oluþmasýna
sebebiyet verebilecek zorunluluk arz etmeyen her
türlü etkinlik ve faaliyetlerin yapýlmamasý yönündeki uygulamanýn devam ettirilmesini kararlaþtýrdý.
Ayrýca sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunmasý ve hastalýðýn yayýlým hýzýnýn kontrol
altýnda tutulmasý amacýyla
Ýlimiz genelinde; ikametlerde toplu olarak altýn
günleri, doðum günü kutlamalarý, misafir ziyaretleri, ev oturmalarý, niþan,
kýna, mevlit, taziye gibi evde gerçekleþtirilen etkinliklerin, misafir aðýrlamalarýn, toplu kahvaltý ve yemek organizasyonlarý, kutlamalar gibi topluluklarýn
bir araya geleceði etkinliklere, gelin alma vb. herhangi bir maksatla araç
konvoyu oluþturulmasý,
trafikte araç konvoyu
düzenlenmesine müsaade edilmemesi de kararlaþtýrýldý.
VAKA GÖRÜLEN
EVLER
ETÝKETLENECEK
Ýl UmumiHýfzýssýhha
MeclisiCovid-19 pozitif
vaka görülen baðýmsýz
ev, apartman, site ve
benzeri yerlere dýþarýdan ziyaretlerin zaruri hizmetler hariç kýsýtlanmasýna, filyasyon ekiplerince pozitif vaka olan haneye gidildiðinde "BU KONUT GÖRÜÞME VE ZÝYARETE KAPALIDIR." ibaresi içeren bilgi notunun hane, apartman giriþi veya site giriþlerine yapýþtýrýlmasý yönündeki uygulamanýn devamýna karar verdi.
TOPLU TAÞIMADA KAPASÝTE
SINIRI GETÝRÝLDÝ
Umumi Hýfzýssýhha Meclisi, toplu taþýma araçlarýnda ruhsat bilgilerinde yer aldýðý üzere þoför hariç, 27 oturan yolcu sayýsýnýn yüzde 50'si kadar olacak þekilde azami 13 oturan yolcu, 72 ayakta yolcu sayýsýnýn yüzde 30'u kadar olacak þekilde azami 22 ayakta yolcu taþýyabilmeleri yönündeki uygulamaya devam edilmesine karar verdi.
DÜÐÜNLERE YENÝ DÜZENLEME
Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisi düðünler ve nikah
merasimleri içinde yeni düzenleme getirdi.
Karara göre, düðün ve nikâhlarda toplu yemek
verilmesi yasaðý devam ediyor. Ayrýca her türlü yiyecek içecek servisi/ikramý da (paketli su servisi
hariç) yapýlmayacak. Düðünlerde düðün sahipleri/iþletmeciler tarafýndan oyun/dans gibi faaliyetlere
kesinlikle müsaade edilmeyecek.
Her düðün veya nikâh merasimine en az bir kamu görevlisi (kolluk, zabýta vb.) görevlendirilerek
denetim saðlanacak.

YOLCULUKLARDA HES KODU ZORUNLU
Çorum Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisi kararýna
göre þehirlerarasý yolcu taþýmacýlýðý yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafýndan her
türlü biletleme iþlemi (internet-telefon üzerinden
veya yüz yüze) esnasýnda müþterilerden HES kodu istenecek. HES kodu olmadan bilet satýþý yapýlmayacak.
MERKEZÝ NOKTALARDA
SÝGARA ÝÇMEK YASAK
Vali Mustafa Çiftçi Baþkanlýðýnda toplananÝl
Umumi Hýfzýssýhha Meclisi vatandaþlarýn yoðun
olarak bulunduðu þu bölgelerde sigara içme yasaðýnýn devamýný kararlaþtýrdý.
1- Gazi Caddesinde (Saat Kulesinden baþlamak üzere Stat kavþaðýna kadar olan güzergâh
boyunca),
2- Ýnönü Caddesinde (Abide Meydanýndan baþlamak üzere saat Kulesine kadar olan güzergâh
boyunca),
3- Babahey Caddesinde (Piribaba Çamlýðý alt
köþesinden baþlamak üzere Hüyük Caddesi Bahabey Caddesi baðlantý
noktasýna kadar),
4- Kubbeli Caddesinde (Sancaktar Camii yanýndan baþlamak üzere
Sel Sokak Baþlangýcýna
kadar),
5- Uður Mumcu Caddesinde (Kubbeli Caddesinden baþlamak üzere Emek Caddesi baþlangýcýna kadar olan güzergâh boyunca)
6- Osmancýk Caddesinde (Ziraat Bankasý Merkez Þubesi üst köþesinden baþlamak üzere Abdibey Camiine kadar olan
güzergâh)
7- Fatih Caddesinde (Yazý Çarþý Kavþaðýndan
baþlamak üzere 23 Nisan
Ortaokulu kavþaðýna kadar
olan güzergâh boyunca)
8- Cemilbey Caddesinde (Þehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi alt köþesinden baþlamak üzere Rüstem Eren
Parkýna kadar olan güzergâh)
9- Ulukavak Mahallesinde kurulan Pazartesi Semt
Pazarýnda, Buharaevler
Mahallesinde kurulan Perþembe Semt Pazarýnda,
Mimarsinan Mahallesinde kurulan Cuma Semt Pazarýnda, Bahçelievler Mahallesinde kurulan Cumartesi Semt Pazarýnda, Akkent Mahallesinde Pazar günleri kurulan semt pazarýnda.
10- Toplu taþýma otobüs seferleri baþlangýç, bitiþ ve ring noktalarý dâhil tüm toplu taþýma otobüs
duraklarýnda.
CENAZE TÖRENLERÝNE
KATILMAK SERBEST
Ýl Umumi Hýfzýssýhha MeclisiSaðlýk Bakanlýðý

Salgýn Yönetimi ve Çalýþma Rehberinde belirtilen
kurallara uyulmak kaydýyla cenazelere katýlacak kiþi sayýsýna iliþkin herhangi bir kýsýtlama olmamasýný kararlaþtýrdý. Daha önce cenazelere görevliler
dahil olmak üzere en fazla 30 kiþinin katýlmasýna
izin veriliyordu, bu uygulama kaldýrýldý.
DÝÐER KARARLAR
Çorum Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisi'nin Vali
Çiftçi Baþkanlýðýnda Olaðanüstü toplantýyla aldýðý
28 maddelik kararlarýn diðerleri ise þöyle
Hitit Üniversitesi bünyesinde yer alan eðitim
programlarýnda yüz yüze eðitime baþlanmasý konusunda gerekli kararlar Hitit Üniversitesi Rektörlüðünce alýnacak.
Örgün ve/veya uzaktan eðitim alan staj eðitimi
yapma zorunluluðu bulunan yükseköðretim, üniversite öðrencileri ile yüz yüze eðitimine müsaade
edilen Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programý öðrencilerinin iþletmelerde mesleki eðitim/staj
uygulamalarýný temizlik, hijyen, maske ve mesafe
kurallarý baþta olmak üzere Covid-19 salgýný yayýlýmýnýn önlenmesi ile ilgili belirlenen tedbirlere riayet ederek yapabilecek.
Yeme - içme, umuma açýk istirahat ve eðlence
yerlerinde yapýlacak içecek servisleri için getirilen
kâðýt bardak ile servis zorunluluðu uygulamasýkaldýrýlarak, talep eden müþterilere kâðýt bardak ile
içecek servisi yapýlacak.
Otel ve konaklama tesislerinde, lokanta ve restoranlarda, umuma açýk yeme-içme, istirahat ve
eðlence yerlerinde, dans oyun vb. amaçlý olanlar
baþta olmak üzere canlý müzik etkinliðine izin verilmeyecek.
Ýl merkezinde kurulan semt pazarlarýnda pazar
yeri içerisine tezgâhlar arasýnda oluþan yürüyüþ
yolu koridorlarý üzerine 50 metre aralýklarla Çorum
Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliðine baðlý Seyyar
Sebzeciler Odasý (Pazarcýlar Odasý) tarafýndan dezenfektan stantlarý konulacak, içerisinde sürekli
kullanýlabilir dezenfektan bulundurulmasý yönündeki uygulamaya devam edilecek.
Ana faaliyet konusu gazino, pavyon,
diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olan umuma açýk istirahat ve
eðlence yerleri ile ilgili alýnmýþ olan kýsýtlama ve tedbir kararlarý devam edecek.
Ganyan, iddia ve
milli piyango bayilerinde içeriye müþteri
kabul etmeksizin sadece kupon/ganyan yatýrma iþleminin yapýlabilmesi yönündeki uygulamaya devam edilecek.
Kur'an kursu öðretim programlarýnda maske,
mesafe, hijyen baþta olmak üzere gerekli tedbirler
alýnarak yüz yüze eðitime geçilebilecek.
Kamu kurum ve kuruluþlarýndaki çay ocaðý ve
kantinlerin, Saðlýk Bakanlýðý Salgýn Yönetimi ve
Çalýþma Rehberinde bu iþyerleri için yer alan esaslara uyulmak kaydýyla faaliyet gösterebilecek.
(Fatih Yýldýrým)

Covid-19 800 can aldý
Turgut Ergiþi dualarla uðurlandý
Sungurlulu iþadamý Turgut Ergiþi son yolculuðuna dualarla uðurlandý.
Cevheri Köyünden gelme, Hacettepe Mahallesinde oturan, merhum Bekir Ergiþi'nin oðlu, Kemal
Ergiþi'nin kardeþi Turgut Ergiþi 58 yaþýnda karaciðer kanserine yenik düþerek hayatýný kaybetti.
Amerika'da ikamet eden ve bir süre önce Alanya'ya yerleþen Turgut Ergiþi hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberi ile sevenlerini yasa boðan Ergiþi'nin cenazesi Sungurlu'ya getirildi. Merhumun
cenazesi Ulu Cami'de öðle namazýný müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Sarýtepe Mezarlýðý'nda topraða verildi. (Abdulkadir Söylemez)

Çorum Ýl Saðlýk Müdürü
Uzm. Dr. Ömer Sobacý virüsün
baþladýðý günden bugüne kadarki süreçte 800 kiþinin hayatýný kaybettiðini þu an ise 60 kiþide mutasyonlu vaka olduðunu söyledi.
Ýl Genel Meclisinin mart ayý
oturumuna katýlan Dr. Ömer
Sobacý, Çorum'da koronavirüs
sürecini anlattý.
Uzman Dr. Ömer Sobacý,
Çorum'da 147 bin 565 kiþiye
219 bin 799 adet test yapýldýðýný aktardý.
Aþýlama çalýþmalarýyla ilgili
bilgiler de veren Sobacý, Çorum'a 102 bin 369 adet Covid19 aþýsýnýn geldiðini kaydetti.
Þu an stoklarda 14 bin aþýnýn olduðunu belirten Sobacý,
68 bin 114 kiþinin aþý olduðunu, toplamda 80 bin 932 adet
Covid-19 aþýsý yapýldýðýný dile
getirdi. (Abdulkadir Söylemez)

Arýcýlar yasta: Doðaroðlu vefat etti

Simitçi kardeþlerin acý günü
Çorum'da uzun süredir
simitçilik yapan Ali, Garip,
Habip, Yusuf ve Erdi Altuntaþ'ýn annesi Sultan Altuntaþ hayatýný kaybetti.
Merkeze baðlý Ýðdeli köyünden gelme Sultan Altuntaþ bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve

Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
Dün akþam saatlerinde
yaþamýný yitiren Sultan Altuntaþ'ýn bugün öðle namazýndan sonra Çiftlik Mezarlýðýnda topraða verileceði öðrenildi.
(Mahmut Emin Söylemez)

Sultan Altuntaþ

Arýcýlýk sektörüne önemli hizmetleri ve katkýlarý bulunan, bilim
insaný Prof. Dr. Muhsin Doðaroðlu (71) rahatsýzlýðýndan dolayý
vefat etti.
Türk arýcýlýðýnýn geliþmesinde
emekleri olan; yaptýðý araþtýrmalar, yazdýðý kitaplarla mesleðe
büyük katkýlarý olan Doðaroðlu
geçtiðimiz yýl Çorum'a da gele-

rek arýcýlarla buluþmuþ ve bir
konferansa konuþmacý olarak
katýlmýþtý.
Arýcýlýkta verimliliði artýrmak,
kaliteli bal üretilmesini saðlamak
açýsýndan sektörün temsilcilerine
oldukça önemli bilgiler aktaran,
arýcýlýðýn piri Doðaroðlu'nun vefatý derin üzüntüyle karþýlandý.
(Mahmut Emin Söylemez)

Prof. Dr. Muhsin Doðaroðlu
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"Polis okulu neden
kaderine terk edildi?"
Cumhuriyet
Halk
Partisi Çorum Ýl Baþkaný
Mehmet Tahtasýz çeyrek
asýrdýr sürüncemede býrakýlan Çorum Polis
HABERÝ
Okulunun artýk bir an
ÝZLEMEK
önce hayata geçirilmesiÝÇÝN KODU
ni istedi.
OKUTUN
1994 yýlýnda temeli
atýlan, geçmiþ dönemin
parasýyla 8 milyon TL
harcama yapýlan, yüzde
80'i bitirilen ancak daha
sonra hizmete açýlmadan kaderine terk edilen, 23 yýldýr da bir çivi
dahi çakýlmayan polis
okulu inþaatýnýn çürümeye baþladýðýný bildiren Tahtasýz "83 milyon
vatandaþýmýzýn vergilerinden oluþan bütçeyi
bu þekilde çarçur etmeyin. Bu parada tüyü bitmemiþ yetimin hakký
var. Verilen sözler yerine getirilmeli ve polis
okulu bir an önce tamamlanarak hizmete
açýlmalýdýr" dedi.
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz beraberinde Merkez Ýlçe Baþkaný
Ulaþ Tokgöz, Ýl Saymaný
Nevzat Biçer ve Ýl Biliþim
Sorumlusu Ali Bükücü ile birlikte polis okulu inþaatý
alanýnda incelemeler yaptý.
Dev paralar harcanarak yapýlan binalarýn kaderine terk edilmiþ, çürümek üzere, çatýsý çökmüþ,
duvarlarý yýkýlmaya baþlamýþ, camlarý kýrýlmýþ bir
vaziyette olduðuna dikkati çeken Tahtasýz binalarýn 2015 yýlýnda tahsis iþlemlerinin gerçekleþtirildiðini ve Emniyet Genel Müdürlüðü yatýrým programýna alýnmasýna raðmen hala boþ ve atýl vaziyette
bulunduðunu söyledi.
Tahtasýz polis okulu inþaatýnýn serüveni hakkýnda þu bilgileri verdi:
YÜZDE 80'Ý BÝTÝRÝLMÝÞ BÝNALAR
ÇÜRÜMEYE BIRAKILDI
50. hükümet döneminde ihale edilen, 1994 yýlýnda yapýmýna baþlanan Polis Okulu süreci bitirilmiþ olmasýna raðmen henüz eðitim vermeye baþlamamýþtýr.
Ýlk olarak belirlenen yerden vazgeçilmiþ, sonra
da Organize Sanayi Bölgesinde baþka bir alan polis okulu olarak iþaretlenmiþtir. Polis okulu çeyrek
asýrdýr sürüncemede býrakýlmýþtýr.
Çorum'da 27 yýl önce yapýmýna baþlanan Polis
Okulu inþaatý için 8 milyon TL harcanmýþ, yüzde
80'i bitirilmiþ ve kaderine terk edilmiþtir. Bina çürümek üzeredir.
Çorum'da yaptýrýlacak olan Polis Okulunun pro-

"Gençliði olmayanýn geleceði olmaz"
AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkanlýðýnýn haftalýk olaðan yönetim kurulu toplantýsý Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn ev sahipliðinde gerçekleþtirildi. Buhara Kültür Merkezi'nde gerçekleþen toplantýya Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn'ýn yaný sýra AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Muhammed Fatih Temur, Belediye Baþkan
Yardýmcýlarý Lemzi Çöplü ile Murat Erdem, Özel
Kalem Müdürü Fatih Özüyaðlý ve gençlik kollarý
yönetim kurulu üyeleri katýldý.

je çalýþmalarý halen sürüyor. Çorum Valiliðinin yeni
bir polis okulunun yapýlabilmesi için Ýl Defterdarlýðý'nca tahsisi önerilen, Karaca köyü sýnýrlarý içinde
130 dönüm arazi Emniyet Genel Müdürlüðüne tahsis edilmiþtir. Tahsisin gerçekleþmesinin ardýndan
Maliye Bakanlýðý tarafýndan Polis Okulu yatýrým
programýna alýnmýþtýr. Polis Meslek Okulu yapým
iþi proje ihalesi 7 Ekim 2013 tarihinde yapýlmýþtýr
ancak polis okulunun yeni binasý konusunda da
herhangi bir çalýþma yoktur.
POLÝS MORAL EÐÝTÝM
MERKEZÝ NEREDE KALDI?
Diðer taraftan da iktidarda olan AK Parti'nin il
baþkaný ve milletvekilleri, 2019 yýlýnda Ýçiþleri Bakaný ile görüþme yaparak eski askeri kýþlanýn olduðu alanda 20 dönümlük bir arsaya Polis Moral Eðitim Merkezi yapýlmasý konusunda anlaþtýklarýný bildirmiþ ve bu konuda Çorum halkýna müjde vermiþlerdir. Ancak bu konuda da henüz bir çalýþma yapýlmamýþ ve herhangi bir proje gerçekleþtirilmemiþtir.
Yetkililerden talebimiz; Çorum Polis Okulu inþaatý kaderine terk edilmesin, çürümeye býrakýlmasýn. Bir an önce Çorum ve Çorumlularýn hizmetine
açýlsýn. 83 milyon vatandaþýmýzýn vergilerden oluþan bütçe, tüyü bitmemiþ yetimin hakký çarçur edilmesin.
(Fatih Yýldýrým)

Belediye Baþkaný Aþgýn muhtarlarla görüþtü
Çorum Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn ve
Belediye Meclis Üyeleri, Çorum Muhtarlar Federasyonu'nu ziyaret ettil
Federasyon Baþkaný Zeki Oral ve muhtarlarla
görüþerek köylerin sorunlarýný dinleyen Aþgýn isti-

þarelerde bulundu.
Çorum Muhtarlar Federasyonu Baþkaný Zeki
Oral, Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn'a ve
Belediye Meclis üyelerine nazik ziyaretleri için teþekkür etti.
(Mahmut Emin Söylemez)

AK Parti'de geniþletilmiþ
il baþkanlarý toplantýsý yapýldý
AK Parti Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý toplantýsý Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan baþkanlýðýnda yapýldý. Toplantýya AK
Parti Çorum Ýl Teþkilatý da katýldý.
AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý konu ile ilgili yaptýðý paylaþýmda "144'üncü geniþletilmiþ il
baþkanlarý toplantýmýzý Genel
Baþkanýmýz, Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan baþkanlýðýnda Belediye
Baþkanýmýz Sayýn Halil Ýbrahim
Aþgýn, Ýl Genel Meclis Baþkanýmýz Osman Günay, Kadýn Kollarý Baþkanýmýz Sayýn Meryem
Demir ve Gençlik Kollarý Baþkanýmýz Sayýn Muhammed Fatih
Temur''un katýlýmlarýyla gerçek-

leþtirdik.
Cumhurbaþkanýmýz, cumhur
ittifaký olarak anlayýþ birliði içinde attýðýmýz yeni ve sivil anaya-

sa hazýrlama adýmýmýz bu ülkedeki herkesi ilgilendiren bir tekliftir, dedi" ifadelerini kullandý.
(Haber Merkezi)

TEMUR: GENÇLÝÐE OLAN GÜVENÝ
BOÞA ÇIKARMAYACAÐIZ
Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan AK Parti
Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Muhammed Fatih Temur gençlik kollarýnýn her zaman yanýnda olduðu
için Baþkan Aþgýn'a teþekkür ederek "Halil Ýbrahim baþkanýmýz her zaman gençlerin yanýnda oldu ve gençlere güveniyor. Biz de her daim baþkanýmýzýn yanýndayýz. Baþkanýmýzýn da bize olan
güvenini boþa çýkarmayacaðýz. 2023, 2053 ve
2071 hedeflerimiz doðrultusunda millete hizmet
aþkýyla, ilk günkü aþk, inanç ve heyecanla ayný
yolda durmadan yorulmadan çalýþmalarýmýza devam edeceðiz" dedi.
AÞGIN: GENÇLÝÐÝ OLMAYANIN
GELECEÐÝ OLMAZ
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn da
konuþmasýnda gençlere güveninin tam olduðunu,
gözlerindeki ýþýðýn kendilerini heyecanlandýrdýðýný
belirterek "Gençliði olmayanýn geleceði olmaz.
Yarýnlarýn aydýnlýk Türkiyesinin geleceðini bugü-

nün gençleri belirleyecek. Yeni Musablar, Fatihler
bu masalardan çýkacak. Saðýna soluna bakmadan "ben varým" diyebilen gençlerimizin her zaman yanlarýnda ve destekçileri olacaðýz" diye konuþtu.
"ÇORUM BÝRÇOK ALANDA ÖNCÜ ÝL"
Konuþmasýnda Çorum Belediyesi'nin gençlere
yapmýþ olduðu hizmetlerden de bahseden Baþkan Aþgýn kültür, sanat, spor ve eðitim alanýnda
Çorum'un öncü il olduðunu söyledi.
Konuþmalarýn ardýndan toplantý soru-cevap
þeklinde devam etti.
GENÇLERE KÝTAP HEDÝYE ETTÝ
Toplantý sonunda ise Muhammed Fatih Temur,
Aþgýn'a tablo hediye etti. Aþgýn da günün anýsýna
gençlere kitap daðýtarak, hem okumanýn önemine
deðindi, hem de gençlere kitap okumalarý konusunda tavsiyelerde bulundu.
(Fatih Yýldýrým)

T.C. ÇORUM ÝCRA DAÝRESÝ
2018/39758 ESAS
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri:
Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1277 Ada, 8 Parsel, BAHÇELÝEVLER Mahalle, Nadýkpýnarý Mevkii, 3.kat 5 Nolu Baðýmsýz Bölüm. 454,00m² yüzölçümündeki " arsa " niteliðindeki ana taþýnmaz üzerinde kain kart
irtifaký tesis edilmiþ olup Cilt No:93, Sayfa No:9183 de kayýtlý kömürlük eklentili "mesken" niteliðindedir. Taþýnmaz 1/1 hisse oranýnda borçlu adýna kayýtlýdýr. Taþýnmazýn bulunduðu ana bina 28/12/2010
tarih ve 44/19 numaralý yapý ruhsatý ile ayrýk nizamda, bodrum kat + zemin kat + 4 normal kat olmak
üzere toplamda 6 katlý, betonarme karkas tarzýnda, asansörlü olarak inþa edilmiþtir.Yaklaþýk olarak
10 yaþlarýndadýr. Bina ön bahçesi 17,50 metrelik Bahar Cad. Caddesine cephelidir. Yapý Valilik Binasýna 1,85km, Ýl saðlýk Müdürlüðü ile Eski Devlet Hastanesi binasýna 1.00-1.20 km mesafede yer almaktadýr. Dýþ cephesi siyah boyalý, ýsý yalýtýmlý olan bina kombili doðalgaz ile ýsýtýlmaktadýr. Çatýsý ahþap oturtma çatý, çatý üstü M.T. kiremit kaplamalýdýr. Binanýn giriþ kapýsý ve merdiven korkuluklarý demir doðramalý ve yaðlý boyalý, merdiven basamaklarý ve sahanlýklarý mermer kaplamalý, merdiven
hattý yan duvarlarý kum, kireç ve çimento karýþýmý sýva üzeri plastik boyalýdýr. Elektrik , su, telekomünikasyon, doðalgaz, kanalizasyon gibi altyapý sistemlerinin mevcut olduðu tespit edilen bina:III. Sýnýf
B grubu yapýlar sýnýfýna dahildir. Taþýnmaz salon, mutfak 3 n-oda, antre, yatak holö, WC , banyo ve
3 adet balkon mahallerinden oluþmaktadýr. Ortak kullaným alanlar ve balkonlar dâhil brüt kullaným alaný yaklaþýk olarak 105,00 m² dir. Isýnmasý kalorifer ( müstakil kombi ) sistemiyle saðlanmaktadýr. Taþýnmazýn toplam deðerinin300.000,00 TL olabileceði kanaatine varýlmýþtýr.
Adresi
: Bahçelievler Mahallesi, Bahar Sokak, Apt Kapý No:91 3. normal kat, daire
no :5 merkez/ ÇORUM
Yüzölçümü
: 105,00 m2 (satýlacak taþýnmazýn brüt yüzölçümü)
Arsa Payý
: 4/41
Ýmar Durumu
: Var , Ýnþaat tarzý ( A-5 ) Ayrýk Nizam 5 Katlý Ticaret+ Konut
Kýymeti
: 300.000,00 TL
KDV Oraný
: %1
Kaydýndaki Þerhler
: Tapu kaydýndaki gibidir.
1. Satýþ Günü
: 03/06/2021 günü 14:30 - 14:35 arasý
2. Satýþ Günü
: 01/07/2021 günü 14:30 - 14:35 arasý
Satýþ Yeri
: Karakeçili Mah.Alaybey Sk.No:96/A Çorum Adalet Sarayý Ek Hizmet
Binasýndaki 2.Kat Mezat Salonu Merkez/ÇORUM
Satýþ þartlarý :
1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýnyirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ
giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþincigünden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini,rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýnýve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale
olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcý ileteslim masraflarýalýcýya aittir.
Tellâllýk Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. (Alacaklarý rehinli olan
alacaklýlarýn satýþ tutarý üzerinden rüçhan haklarý vardýr. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eþya ve akardan alýnmasý lazým gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra
gelir.)
3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi
takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve
temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede
açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin
þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin
2018/39758 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.01/03/2021
(ÝÝK m.126)
(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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Hiçbir þey yüz yüze
eðitim yerini tutmuyor

Öðrenciler de
veliler de ayný
þeyi söylüyor:

Veliler de öðrenciler de yüz
yüze eðitim baþladýðý için mutlu.
Yüz yüze eðitimin baþlamasý
ile okullarda tekrar ziller çalmaya
baþladý. Uzun aradan sonra
okullarýna kavuþan öðrenciler
de, çocuklarý yüz yüze eðitim
alacak olan veliler de mutluydu.
Orta riskli iller arasýnda yer
alan Çorum'da tüm kademelerde
eðitim-öðretim yüz yüze olarak
baþladý. Bir süredir uzaktan eðitim ile okul hayatlarýný sürdüren
öðrenciler ve velilere yüz yüze
eðitim ile görüþlerini sorduk.
Gerek öðrenciler gerekse veliler uzaktan eðitim
konusunda yaþadýklarý sýkýntýlarý anlatýrken hiçbir
þeyin yüz yüze eðitimin yerini tutmadýðýný vurguladý.
UZAKTAN EÐÝTÝMÝN
SIKINTILARI
Uzaktan eðitim ile motivasyon ve teknik problemler yaþadýklarýný dile getiren öðrenci ve
veliler bu dönemde bilgi anlamýnda yeterince beslenemediklerini eksiklerini gideremediklerini söylediler.
Bazý veliler ev ile okul arasýndaki dengeyi kurmakta baþarýsýz
olduðunu belirtirken bazýlarý da
"Çocuklarý elektronik cihazlardan
uzak tutmak isterken daha da
yakýnlaþtýrmak zorunda kaldýk"
dedi.
"ÖÐRETMENLERÝN
KIYMETÝNÝ ANLADIK"
Bu dönemde öðretmenlerin
kýymetini çok daha iyi anladýklarýný dile getiren veliler yüz yüze
eðitimin yerini hiçbir þeyin tutmadýðýný vurguladý.
Hem öðrenciler hem de veliler yüz yüze eðitimde motivasyonun yüksek olduðunu ve daha
hevesli olduklarýný söylediler.
Ýþte görüþlerini aldýðýmýz veli-

Özhan Yumuk

lerin görüþleri:
"UZAKTAN
EÐÝTÝMDE
EKSÝKLERÝNÝ
GÝDEREMEDÝ"
Yýlmaz Çýtak: Tabii
yüz yüze eðitim uzaktan eðitimden daha iyi oluyor. Uzaktan eðitimde çocuklar derse tam adapte
olamýyor. Yüz yüze eðitimde öðretmenlerinden çekindikleri için
onlarýn dediklerine uyuyorlar ve
derslerine daha iyi odaklanýyorlar. Mesela benim çocuðum 2'nci
sýnýfa gidiyordu daha toplamaya,
çarpmaya gelmeden araya bu
pandemi girdi ve uzaktan eðitimde bu eksiðini çok gideremedi.
"ÖÐRETMENDEN
ÖÐRENMENÝN YERÝNÝ
HÝÇBÝR ÞEY TUTMAZ"
Murat Mehmetçik: Yüz yüze
eðitimde çocuklarýn öðrendikleri
bilgileri uygulama þanslarý daha
çok var. Öðretmenle bire bir temasta olup sorularý daha rahat
sorabiliyorlar. Uzaktan eðitimde
bir þey diyemiyoruz. Mecburen
uygulanan bir sistem ama bir kýyaslama yapacak olursak tabii ki
yüz yüze eðitim daha iyi. Bu süreçte çocuklarý telefondan, tabletten uzak tutalým dedikçe daha

Yýlmaz Çýtak

çok baðlandýlar. Uzaktan eðitim
aileler içinde sýkýntý oluyordu.
Sonuçta herkes evinde yeterli
eðitimi veremiyor. Öðretmenden
öðrenmenin yerini hiçbir þey tutmaz.
"ÖÐRETMEN, ÖÐRENCÝ VE
VELÝ 3'LÜSÜ BU ZORLUKLARIN ÜSTESÝNDEN GELDÝ"
Büþra Kip: Uzaktan eðitim
süresince öðretmenlerin önemi
iyice ortaya çýktý. Öðretmenlere
çok büyük iþ düþtü. Sað olsun bizim öðretmenimizde bu konuda
biz velilere ve öðrencilere çok
yardýmcý oldu. Haftanýn iki günü
okula gidiyorlar ama beþ gün
uzaktan eðitimle onu tamamlýyorlar. Okula gittikleri o iki günde
beþ günlük uzaktan eðitimde öðrendiklerini saðlamlaþtýrýyorlar.
Bu süreç herkes için zor oldu
ama ben kendi adýma söylemeliyim ki öðretmen, öðrenci ve veli
3'lüsü olarak biz bu zorluklarýn
üstesinden geldik.
"YÜZ YÜZE EÐÝTÝM
HER ZAMAN ÝYÝDÝR"
Abdullah Gülçelen: Yüz yüze eðitim her zaman için iyidir.
Uzaktan eðitimde öðretmen baskýsý yok. Böyle olunca da çocuklarda bir boþ vermiþlik oluyor.

Ýlke Bozoðlu

Her ne kadar mecburiyetten bu
sisteme geçilse de yüz yüze eðitimin yerini asla tutamaz.
"EVLE OKUL ARASINDAKÝ
DENGEYÝ SAÐLAYAMADIM"
Þaziye Çöl: Uzaktan eðitimden genel olarak çok fazla verim
alýndýðýný düþünmüyorum. Yani
uzun zamandýr göremedikleri
eðitimleri çocuklar 3-4 ay içinde
nasýl telafi edecekler bilemiyorum. Bu konuda endiþelerim var.
Uzaktan eðitimde okulda olduklarý gibi olmuyor çocuklar. Bir
þeyleri bahane edip duruyorlar
ama okulda bir sorumluluklarý
oluyor ve bir þeyleri bahane edemiyorlar. Ben bir veli olarak evle
okul arasýndaki dengeyi saðlayamadým.
"ÖÐRENCÝLER BÝLGÝ
AÇISINDAN ZAYIFLADI"
Özhan Yumuk: Ýlk olarak öðrencilerin bilgi açýsýndan zayýfladýðýný düþünüyorum. Yüz yüze
eðitimde öðretmenle içi içe olduklarýndan derslerine daha iyi
odaklanýyorlardý. Uzaktan eðitimde öðretmen her ne kadar
elinden geleni yapsa da ders bittikten sonra çocuklar tekrar ellerine telefonu alýp oyun oynamaya baþlýyor. Kýsacasý uzaktan

Kerem Yasin

eðitimin çok faydalý olduðunu düþünmüyorum. Bir de her okul ayný eðitim kalitesine sahip olmadýðý için böyle durumlarda uzaktan
eðitimde bu fark daha da beli
oluyor. Yani uzaktan ne kadar iletiþim kurulabilir ki? Bunlarýn dýþýnda teknik aksaklýk yaþayan
öðrencilerde olabiliyor. Yüz yüze
eðitimde bile alýnan verim
%70'lerde iken uzaktan eðitimde
bu oran %10'lara kadar düþüyor
bence. Örneðin Japonya'da ilkokul öðrencileri sabah 8'den 10'a
kadar eðitim alýyor. Türkiye'de
sabah 8'den 12'ye kadar eðitim
veriliyor. Bunun bir saati zaten
beslenme ile geçiyor. Geriye kalan üç saatte ne öðretilebilir ki o
çocuða? Bunun için pandemi
tedbirleri de göz önünde bulundurularak yüz yüze eðitime devam edilmeli. Ne kadar bilgi kazanabilirse çocuklar o kadar iyi.
Yerinde eðitim her zaman daha
iyidir.
"YÜZ YÜZE EÐÝTÝMDE DAHA
HEVESLÝ OLUYORLAR"
Halim Saðlam: Çocuklarýn
bu kadar uzun süre evde kalmasý problem oluþturuyordu. Ev ortamýnda okuldaki gibi odaklanamýyorlar derslerine. Yüz yüze
eðitimde o sýnýf ortamýnýn varlýðý

Mustafa Uysal

öðrenciyi olumlu motive ettiði için
öðrenme konusunda daha hevesli oluyorlar. Arkadaþ çevresiyle yan yana olduklarýndan dolayý
kendilerini daha da iyi hissediyorlar.
Sadece veliler deðil öðrenciler de yüz yüze eðitimin baþlamasýndan dolayý mutluluðunu dile getirdi.
Yüz yüze eðitim sorularýmýzý
yanýtlayan Atatürk Lisesi öðrencileri de þunlarý kaydetti:
"UZAKTAN EÐÝTÝM
SIKINTILIYDI"
Kerem Yasin ve Mustafa
Uysal: Bence yüz yüze eðitime
dönüþ çok iyi oldu bence. Eðitim
yüz yüze olamadýktan sonra gerekli verim elde edilemedi. Öðrendiklerimizi kalýcý yapmakta
zorlanýyoruz. Kendimizi derse
çok veremiyoruz. Her zaman olmasa da ara ara yoðunluktan dolayý teknik sýkýntýlar yaþadýðýmýz
da oldu.
Ýlke Bozoðlu: Genel olarak
sýkýntýlý bir süreçti. Gerekli verimi
elde edemedik. Ben kendi adýma
evde bir sýkýntý yaþamadým derslere katýlým açýsýndan ama dediðim gibi verim konusunda yetersiz kaldý. Yüz yüze eðitimi tercih
ederim. (Abdulkadir Söylemez)

112'ye gelen çaðrýlarýn
yüzde 87'si asýlsýz

MOBESE'den maske ve
mesafe cezasý kesilebilecek
Ýçiþleri Bakanlýðý genelgesiyle kontrollü normalleþme döneminde, dinamik denetim süreci baþladý. Denetimlerde MOBESE sistemi de etkin þekilde
kullanýlarak tedbirlere uymayanlara iþlem yapýlacak.
Konuyla ilgili Ýçiþleri Bakanlýðý 81 Ýl Valiliðine gönderdiði
genelgede "Dinamik denetim

faaliyetlerinde Kent Güvenlik
Yönetim Sistemleri ve kameralardan elde edilen görüntü kayýtlarýndan azami þekilde istifade edilecek, kamera kayýtlarý
incelenerek tedbirlere aykýrý uygulamalarýn görüntülerden tespit edilmesi durumunda da yaptýrým uygulanabilecektir" denildi.
(ÝHA)

112 Acil Çaðrý Merkezi'ne gelen çaðrýlarýn yüzde 87'sinin asýlsýz olduðu
bildirildi.
Çorum Valiliði 112 Acil
Çaðrý Merkezi Müdürlüðü
27 Ocak 2021 tarihinde
Saðlýk, Ýtfaiye, Jandarma,
Orman birimleri ile aktif
olarak faaliyete baþladý.
AFAD ve Emniyet birimlerinin ise önümüzdeki hafta
devreye alýnacaðý duyuruldu.
Çorum Valiliði'nden yapýlan açýklamaya göre; 27
Ocak 2021 - 3 Mart 2021
tarihleri arasýnda kuruma
gelen toplam çaðrý sayýsý
39 bin 169 olarak belirlendi. Kurumlara yönlendirilen çaðrý sayýsýnýn 23 bin
195, elenen çaðrý sayýsýnýn ise 15 bin 974 olduðu
belirtilirken "Elenen çaðrýlar ile diðer kurumlarýn iþ
yükünü azaltarak filtreleme yapýlmaktadýr" denildi.
Gelen 39 bin 169 çaðrýdan 34 bin 41 adedinin
asýlsýz (yüzde 87), 5 bin
128 adedinin ise asýllý
çaðrý (yüzde 13) olduðuna
dikkat çekildi.
Açýklamada "Acil Çaðrý Merkezine gelen toplam
çaðrýlardan 3 bin 740'ý sim
kartsýz telefon vasýtasý ile
gelen çaðrýlardýr. Bu hal
gerçekten ihtiyacý olan kiþilerin arama yapmasýný
geciktirmektedir. Bu konuda vatandaþlarýmýzýn daha duyarlý olmasýný, gereksiz arama yapmamalarýný istirham etmekteyiz
çünkü o anda 112'ye ulaþmak isteyen bir vatandaþýmýzýn hakkýný ihlal edebileceðimizi hatýrdan çýkarmayalým.
Unutmayýnýz, sadece
bu üç rakam (112) hayat
kurtarýr" denildi.
(Abdulkadir Söylemez)

Belediye bahar temizliðine baþladý
Çorum Belediyesi þehrin genelinde bahar temizliði baþlattý. Belediye ekiplerince hummalý bir
temizlik çalýþmasý yapýldý. Caddeler köpüklü suyla
yýkanýp temizlendi.
Kar yaðýþý sonrasý tuzlama ve kumlama çalýþmasý nedeniyle kalan tuz ve kum kalýntýlarýný köþe
bucak temizlemeyi hedefleyen Çorum Belediyesi
bahar temizliðine baþladý.
"Daha temiz bir Çorum için" sloganýyla çalýþmalarýný sürdüren Çorum Belediyesi bahar temizliðine
ilk olarak yaya ve araç trafiðinin yoðun olduðu Ga-

zi, Recep Tayyip Erdoðan, Bahabey, Ýnönü, Cemilbey, Fatih ve Osmancýk Caddelerini yýkayarak
baþladý. Belediye, caddelerin yaný sýra mahallelerin de geniþ çaplý temizliðini yaparak þehri vatandaþlar için hazýr hale getirecek.
BAÞKAN'DAN TEMÝZLÝK
PERSONELÝNE ZÝYARET
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn bahar temizliði yapan belediye personeline ziyarette bulunarak,
çalýþmalarýnda kolaylýk diledi. (Abdulkadir Söylemez)

Belediye kardeþliðini konuþtular
Çorum Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn sosyal medya
kanallarýndan Özel Kalem TV'nin
yayýn konuðu oldu. Baþkan Aþgýn "Belediyelerin Kardeþliði" konusunun ele alýndýðý programda
Çorum Belediyesi'nin kardeþ belediyecilik projelerini anlattý.
Özel Kalem TV'de yayýnlanan
"Özelkalem Çarþamba Oturumlarý" programýnda bu hafta "Belediyelerin Kardeþliði" konuþuldu.
Programa Çorum Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn yaný sýra, Kütahya Belediye Baþkaný Prof. Dr. Alim Iþýk,
AB Baþkanlýðý Proje Uygulama
Daire Baþkaný Hakan Atik, Türk
Alman Üniversitesi'nden Prof.
Dr. Birgül Demirtaþ ve Türkiye
Belediyeler Birliði Proje ve Fi-

nansman Müdürü Cemal Baþ
konuk oldu.
Kadeþ Barýþ Antlaþmasý'nýn
yapýldýðý Çorum'un barýþýn ve
kardeþliðin baþkenti olduðunu

dile getiren Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, kardeþ
belediyecilik alanýnda yürütülen
projeler hakkýnda bilgi verdi.
(Abdulkadir Söylemez)
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Demirer: Devrim yasalarý, laik,
demokratik düzenin temelidir

Atatürkçü Düþünce Derneði Çorum Þube Baþkaný Uður Demirer 3 Mart 1924 tarihinde çýkarýlan
Devrim Yasalarý'nýn 97. Yýldönümü vesilesiyle yayýnladýðý mesajýnda; Devrim Yasalarý'nýn laik demokratik düzenin temeli olduðuna dikkat çekti.
Demirer "Ulusal kimliklerini yitirmiþ toplumlar
sömürge olmaya mahkumdur" ifadesini kullandý.
Uður Demirer'in açýklamasý þöyle:
3 Mart 1924'te çýkarýlan Devrim Yasalarýyla
çaðdaþlaþma yolunda büyük bir adým atýlarak siyasetle din arasýndaki iliþki tamamen ortadan kaldýrýlmýþ, "Toplumun ümmet olmaktan millet olmaya dönüþümü" için harekete geçilmiþ "Ulus Devlet" olmanýn temeli oluþturulmuþtur.
Devrim Yasalarý Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
laik, demokratik düzenin temelidir.
Devrim Yasalarý cumhuriyetin saygýn, yetkin,
üretken yurttaþlarýný yetiþtirmeyi hedeflemektedir.
Amaç; aydýnlanma, kadýn-erkek eþitliði, aklýn ve bilimin egemenliði, baðýmsýzlýk, özgürlük ve onurlu
yaþamdýr.
Öðrenim Birliði (Tevhid-i Tedrisat) yasasýyla Türk
milletinin ortak bir eðitim potasýndan geçirilerek, ayný ulusal deðerleri sahiplenmesi, yurttaþlýk bilincinin
yerleþtirilmesi süreci baþlatýlmýþtýr. 97 yýl sonra eðitimimizin geldiði nokta ne ulusal ne de laiktir!
Dinselleþtirilmiþ bir eðitim, toplumu ayrýþtýrmanýn en önemli unsurudur.
Devrim Yasalarý Anayasamýzýn 174. Maddesi
ile korunuyor olmasýna raðmen Öðrenim Birliði Ya-

ADD Çorum Þube Baþkaný Uður Demirer

sasý bugün fiilen uygulanmamaktadýr.
Milli Eðitim Bakaný Ziya Selçuk; Fransa'da
Türkçe öðretilmesi konusunda mevkidaþýna yazdýðý mektupta "Bu öðretim, Fransýz milli eðitiminin laiklik, tarafsýzlýk ve eðitimin parasýz olmasý gibi genel ilkelerine ve yürürlükteki Fransýz mevzuatýna
uygun olarak saðlanýr" ifadelerini kullanýrken, iktidarýn "Eðitim Kurumlarý Sosyal Etkinlikler Yönetmeliði"nden "Atatürk ilke ve inkýlaplarýna, Atatürk
milliyetçiliðine baðlý yurttaþlar olarak yetiþmeleri"
ifadeleriyle birlikte; ders kitaplarýmýzdan, Atatürk'ün
din ve vicdan özgürlüðüyle ilgili sözlerinin ve laikli-

ðin, çýkarýldýðýný; laikliðin tehlike olarak gösterildiðini, hatta hedef tahtasýna konduðunu unutmuþ görünse de, biz unutmadýk!
Þeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldýrýlarak yerine
kurulan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, görevini Laik
Cumhuriyet Yasalarýnýn tanýmladýðý gibi deðil, Þeyhülislam gibi sürdürmektedir. Uygulamalarý ve
açýklamalarýyla Atatürk düþmanlýðýný, Devrim Yasalarý'na karþýtlýðýný ortaya koymaktadýr.
Halifeliðin kaldýrýlmasý devletin laikleþtirilmesi
için yapýlmýþ bir devrimdir. Bugün din, açýk açýk siyasetin odaðý haline getirilmiþtir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Devrim Yasalarý ile kazandýðý "Ulus Devlet"
ve "Laik Cumhuriyet" nitelikleri yok edilmek istenmektedir. Yapýlanlar son derece tehlikelidir.
Ulusal kimliklerini yitirmiþ toplumlar sömürge olmaya mahkûmdur.

LAÝKLÝK, DEMOKRASÝNÝN GÜVENCESÝDÝR
Atatürk ve Cumhuriyet düþmaný iktidarýn "Yeni
Anayasa", "Kurucu Anayasa" söylemlerini, sýradan
bir gündem deðiþtirme olarak yorumlamak son derece yanlýþtýr.
Hedeflerinde Demokratik Laik Sosyal Hukuk
Devleti Türkiye Cumhuriyeti'ni bitirmek vardýr.
Hilafet özlemiyle yanýp tutuþanlarýn karþýsýnda
Cumhuriyete ve Devrim Yasalarýna sahip çýkmak
ya da çýkmamak; geleceðimizi belirleyecektir. Yol
ayrýmýna gelinmiþtir. Görev Türk milletinindir.
(Mahmut Emin Söylemez)

Yeþilay Çorum Þube Baþkaný Dr. Ýsmail Türker Ejder 'den Yeþilay Haftasý kutlamasý

"Saðlýklý nesiller için 'Yeþilay Hep Benimle' diyoruz"
Bu yýl 101'inci yaþýný kutlayan Yeþilay, 1 - 7 Mart
Yeþilay Haftasý'ný "Yeþilay Hep Benimle" mesajýyla
kutluyor. Tütün, alkol, madde, kumar ve internet
baðýmlýlýklarýyla mücadelesini aralýksýz sürdüren
kurum, baðýmlýlýklardan uzak, iyi ve saðlýklý yaþamýn önemini vurguluyor. Türkiye genelinde 120 þubesiyle çalýþmalarýný sürdüren Yeþilay, 81 Ülke Yeþilayý ile de baðýmlýlýk alanýndaki deneyimini uluslararasý arenada paylaþýyor.
Yeþilay olarak baðýmlýlýklarla ilgili farkýndalýk
oluþturmak için pek çok proje yürüttüklerini belirten
Yeþilay Çorum Þube Baþkaný Dr. Ýsmail Türker Ejder þunlarý söyledi:
Yeþilay olarak, 101 yýldýr vatandaþlarýmýzýn hayatýný etkileyen baðýmlýlýk türleriyle mücadelemizi
sürdürüyoruz. Öncelikle küçük yaþlardan itibaren
iyi yaþam alýþkanlýklarýnýn kazandýrýlmasýný ve bu
alýþkanlýklarla büyüyen çocuklarýn yaþam boyu baðýmlýlýklardan uzak kalmasýný amaçlýyoruz; diðer
yandan da baðýmlý bireylere ve ailelerine Yeþilay
Danýþmanlýk Merkezi (YEDAM) çatýsý altýnda ücretsiz psikolojik ve sosyal destek saðlýyoruz. Türkiye genelinde 120 Yeþilay þubesi bulunuyor ve güçlü bir teþkilat yapýsýyla ülkemizin her köþesinde faaliyet gösteriyoruz. Þehrimizde de her zaman vatandaþlarýmýzýn yanýndayýz. Bu mesajýmýzý bir kez
daha vurgulamak için Yeþilay Haftasý'ný 'Yeþilay
Hep Benimle' mesajýyla kutlayacaðýz. Çorumlularý
bizimle birlikte kutlama yapmaya ve 'Yeþilay Hep
Benimle' demeye çaðýrýyoruz.
Yeþilay'ýn büyük bir aile olduðunu vurgulayanDr. Ejder "Yeþilay olarak tüm paydaþlarýmýzla
çok güçlü iliþkiler içindeyiz ve onlarýn çalýþmalarýmýza verdikleri desteklerle baðýmlýlýklarla mücadelemiz daha da güç kazanýyor. Yeþilay Haftasý'nda
da heyecanýmýza ortak olmalarýndan mutluluk duyacaðýz"dedi.

eserleri baþvuruyor. Yeþilay'ýn sinemanýn dilinden
ve etki alanýndan yararlanmak amacýyla T.C. Kültür
ve Turizm Bakanlýðý desteðiyle düzenlediði 5. Saðlýklý Fikirler Kýsa Film Yarýþmasý'nýn baþvurularý da
devam ediyor.

Yeþilay Çorum Þube Baþkaný Dr. Ýsmail Türker Ejder

BAÐIMLILIKLARLA MÜCADELE
FARKLI PROJELERLE DEVAM EDÝYOR
Sanatýn, sporun ve eðitimin etkisinden yararlanarak baðýmlýlýklarý önlemek için var gücümüzle
çalýþýyoruz. Türkiye Baðýmlýlýkla Mücadele Eðitim
Programý(TBM) ile baþta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun genelinde farkýndalýðýn artýrýlmasýný hedefleyen Yeþilay, bu hedef kitlenin saðlýklý yaþam prensiplerine yönelik bilgilendirilmesi ile
baðýmlýlýðýn önüne geçilmesini amaçlýyor. Çocuk
ve gençlerde baðýmlýlýk konusundaki farkýndalýðýn
artmasý için ayný zamanda 11 yýldýr T.C. Millî Eðitim
Bakanlýðý ile "Saðlýklý Nesil, Saðlýklý Gelecek Yetenek Yarýþmasý" düzenleniyor. "Baðýmlýlýk" konulu
bu yarýþmaya ilkokul, ortaokul ve lise öðrencileri
katýlabiliyor.
2016 yýlýndan bu yana baðýmlýlýklara dikkat çekmek amacýyla düzenlenen Uluslararasý Yeþilay Karikatür Yarýþmasýna her yýl dünyanýn pek çok ülkesinden sanatçýlarýn baðýmlýlýkla ilgili dikkat çekici

Yeþilay Çorum Þubesinden Ýl Müftülüðüne ziyaret
Yeþilay Çorum Þube Baþkaný Dr. Ýsmail Türker Ejder, Ýl Müftülüðünü ziyaret etti.
Yeþilay Haftasý olmasý nedeniyle Ýl Müftüsü
Biçer'i ziyaret eden Baþkan Ejder, Yeþilay'ýn Çorum'daki çalýþma ve faaliyetleri hakkýnda bilgiler
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verdi. Ýl Müftüsü Biçer ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirirken, müftülük olarak Yeþilay'ýn çalýþmalarýna þimdiye kadar verilen desteklerin devam edeceðini belirtti.
(Mahmut Emin Söylemez)

YEDAM'DAN BAÐIMLILARA VE
AÝLELERÝNE ÜCRETSÝZ DESTEK
Yeþilay, Türkiye geneli ve KKTC'de toplam 100
Yeþilay Danýþmanlýk Merkezi (YEDAM) ile hizmet
veriyor. YEDAM'lara tüm Türkiye'den 115 YEDAM
Danýþma Hattý üzerinden ulaþýlabildiðini hatýrlatan
Dr. Ejder "Þubelerimiz ile YEDAM'lar arasýnda güçlü bir iþ birliðimiz var. Böylece baðýmlýlara ve ailelerine doðru yönlendirmelerde bulunabiliyoruz. YEDAM'ýn tamamý baðýmlýlýk alanýnda uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarýndan oluþan ekibi;
tütün, alkol, madde, kumar ve internet baðýmlýlýklarý konusunda bilgi verme, doðru yönlendirme, danýþmanlýk ve ayaktan terapi hizmetleri sunuyor.
Baðýmlýlar ve aileleri YEDAM'ýn sunduðu psikolojik
danýþmanlýk ve rehabilitasyon desteðinden ücretsiz yararlanabiliyor" dedi.
YEÞÝLAY YAÞAM BECERÝLERÝ EÐÝTÝM
PROGRAMI 81 ÝLDE UYGULANACAK
Öðrencilerin baðýmlýlýk riskinden uzak bir yaþam sürmesini, olumlu davranýþ deðiþiklikleri ve
alýþkanlýklar kazanmasýný ve kendini riskli ortam ve
durumlardan korumasýný saðlayacak etkinliklerden
oluþan okul temelli, koruyucu - güçlendirici bir
program olan Yeþilay Yaþam Becerileri Eðitim
Programý (YYBE), pilot uygulamasýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan 81 ilde yaygýnlaþacak. Saðlýklý
yaþam, saðlýklý birey, saðlýklý toplum perspektifiyle
öðrencinin çok yönlü geliþimini saðlamayý hedefleyen programýn hedef kitlesi sigara, alkol ya da diðer maddeleri denememiþ veya denemiþ ancak
kullanýcý olmayan 7. sýnýf öðrencilerinden oluþuyor.
2021 yýlý itibariyle ilk etapta 81 ilden yaklaþýk
200 formatör (eðitici eðitmeni) yetiþtirilmesi, bu formatörler tarafýndan okullarda uygulamalarýn baþlatýlmasý, devam eden süreçte uygulayýcý eðitimleri
düzenlenerek 81 ildeki okullarda YYBE'nin 7.sýnýf
öðrencilerine yönelik olarak yaygýn þekilde uygulanmaya baþlanmasý hedefleniyor.
YEÞÝLAY KULÜPLERÝYLE ÇOCUKLARA
VE GENÇLERE ULAÞIYOR
Genç Yeþilay kulüpleri, 88 üniversitede baðýmlýlýklarla mücadele etmek, toplumsal saðlýk bilinci
geliþtirmek ve saðlýklý nesil anlayýþýnýn yerleþmesi
için çalýþmalarýný ara vermeden sürdürüyor. Yeþilay gönüllüsü öðrenciler bu çalýþmalar kapsamýnda
Yeþilay'ýn üniversitelerde tanýtýlmasý, baðýmlýlýklarla mücadele için ilgili üniversitelerde projeler geliþtirilmesi ve çeþitli eðitimlerin verilmesi gibi faaliyetlerde bulunuyor.
Yeþilay'ýn önleyici ve koruyucu hizmetler kapsamýnda yürüttüðü Benim Kulübüm Yeþilay projesi ile
de ilkokul ve ortaokul öðrencilerinde baðýmlýlýklara
karþý farkýndalýk oluþturulmasý hedefleniyor. Bugüne kadar 30 bin öðrenciye ulaþan proje kapsamýnda öðrencilere hem Yeþilay hakkýnda bilgi veriliyor
hem de farklý etkinliklerle okullarýnda Yeþilay kulübü
kurmalarý için teþvikte bulunuluyor. (Fatih Yýldýrým)

MUZUN 10 ÞÝFALI ÖZELLÝÐÝ
Muz cilde, sindirim sistemine, ruh haline iyi
gelir, anemi ile savaþýr ve sizi tok tutar! Beslenme düzeninize muz eklememek için hiçbir bahaneniz yok! Yýllardýr diðer meyvelere kýyasla
daha çok þeker ve kalori içerdiðinden dolayý
muz tüketmenin kilo almaya neden olduðu
zannedilmiþtir.Ama bu aslýnda gerçek deðil.
Muzun besin yoðunluðu sayesinde harika bir
gýda olduðu ve her tür beslenme düzenine eklenebileceði kanýtlanmýþtýr.
Artýk pek çok kiþi muzu günlük beslenme
düzenlerinin bir parçasý haline getiriyor. Besleyici olmanýn yaný sýra, pek çok çeþitli þekilde
tüketebileceðiniz bu meyve, kendinizi daha iyi
hissetmenizi de saðlayacaktýr.
Ayrýca muzun zannedildiði kadar pahalý olmadýðýný ve yýl boyunca manav ve marketlerde bulabileceðinizi unutmamalýsýnýz.
Arada bir, bir muz yiyin. Bu yazýmýzda size
muzun 10 saðlýklý özelliðinden bahsedeceðiz.
1- SÝNDÝRÝM SÝSTEMÝNÝ SAÐLIKLI TUTAR
Muz, baðýrsak hareketlerini tetikleyen ve
kabýzlýkla savaþmakta önemli olan liflerden bol
miktarda içerir. Ayrýca mide asidini dengeleyip
iritasyonu yatýþtýrdýðý için, ülsere karþý doðal
bir tedavidir. Sindirim sistemi sorunlarýna neden olan çeþitli bakterilere karþý sizi korur. Ýçerdiði fruktoligosakkaritler, bir probiyotik takviyesi etkisi göstererek baðýrsaktaki yararlý bakterileri besleyip sindirim enzimleri salgýlatýr ve besinlerin daha iyi emilmesine yardýmcý olur.
2- KASLARI GÜÇLENDÝRÝR
Ýçerdiði potasyum sayesinde muz yemek
kaslarýn güçlenmesini saðlar veegzersiz sonrasý kendinizi daha hýzlý toparlamanýza yardýmcý olur.
3- YORGUNLUKLA SAVAÞIR
Yorgun ve bitkin hissetmekten muz sayesinde kurtulabilirsiniz. Muz bedeninize ihtiyaç
duyduðu besinleri saðlayacak, doðal bir enerji
vericidir. Aþýrý zayýf olan kiþiler veya fiziksel
güçsüzlüðe neden olan bir rahatsýzlýðý olan kiþiler için idealdir.
4- TANSÝYONA ÝYÝ GELÝR
Potasyum eksikliði ve bedende aþýrý fazla
miktarda sodyum olmasý, tansiyonu kontrol altýna almayý zorlaþtýran þeylerdir. Ýçerdiði yüksek oranda potasyum sayesinde, muz hipertansiyonla baþ etmenize yardýmcý olur.
5- KALP VE DAMAR HASTALIÐI
RÝSKÝNÝ AZALTIR
Tansiyonu kontrol altýna almaya yardýmcý
olmak, muzun kalp ve damar saðlýðý üzerindeki tek olumlu etkisi deðildir. Muz, kalp ritminin
düzenli olmasýný saðlar ve içerdiði lifler sayesinde kötü kolesterol seviyelerini kontrol altýnda tutarak damar sertleþmesini önler.
6- TOK TUTAR
Muz size kilo aldýrmaz, aksine kilo vermenize yardýmcý olur. Ýçerdiði karbonhidrat ve lif
oranlarýndan dolayý, sizi en çok tok tutacak yiyeceklerden birisidir. Bir adet muz, hem açlýðýnýzý bastýrmanýza yardýmcý olacak hem de tok
hissetmenizi saðlayacaktýr.
7- CÝLDE ÝYÝ GELÝR
Muzun içerdiði vitamin ve mineraller cilde
çok iyi gelir. Muzdan maske yapabileceðiniz
gibi, muz yediðinizde cildinizi içeriden iyileþtirir.
Antioksidan özellikleri hücre hasarýný önleyip
dokularý iyileþtirir ve erken ortaya çýkan kýrýþýklýklarý önler.
8- KANSIZLIKLA SAVAÞIR
Muz yüksek oranda demir içerir ve demir
kandaki hemoglobin üretimini arttýrarak anemi
ile savaþmakta çok önemli bir mineraldir.
9- RUH HALÝNÝZE ÝYÝ GELÝR
Pek çok kiþi muzun en iyi antidepresan olduðunu söyler. Hem lezzetli, hem yan etkisi
yok, hem de tüm bedeniniz için yararlý! Muzun
içerdiði triptofan adlý amino asit, beyindeki serotonin salgýlanmasýný tetikler, tuh halinizi iyileþtirir, uykusuzluk (insomni) ile savaþýr ve genel
olarak kendinizi daha iyi hissetmenizi saðlar.
10- MUZUN SÝNÝR SÝSTEMÝ
ÜZERÝNDEKÝ FAYDALARI
Muz çayý içmek veya bir parça muz yemek,
sinir sisteminin yatýþmasý için çok önemli olan
B 12 vitaminini almanýzý saðlar. Sonuç olarak,
kilo almaktan korkmadan haftada bir kaç muz
yiyebilirsiniz. muzu çið olarak olduðu gibi yiyebilir, salata veya smootielere katabilirsiniz.
Hatta muzun kabuðundaki özelliklerden faydalanmak için muz kabuklarý ile þifalý bir çay bile
hazýrlayabilirsiniz! Muzun bu harika özelliklerinden faydalanmak için beslenme düzeninize
eklemeye baþlayýn! Afiyet olsun!
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BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:38
07:01
12:57
16:08
18:42
20:01

TARiHTE BUGÜN

KESiN

1920- Türkiye Yeþilay Cemiyeti kuruldu.
1924- Ýstanbul'da Maarif Müdürlüðü, Tevhid-i
Tedrisat Kanunu gereðince medreselere el koydu.
1942- Okul bahçelerine patates, yerelmasý, fasulye gibi sebzeler dikilmeye baþladý.
1950- Eskiþehir'de sel felaketi: 50 bin kiþi açýkta kaldý, 2500 ev yýkýldý, 6 kiþi boðuldu. Felaketzedelere Marshall Planý'ndan yardým geldi.
1951- Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüðü'nden
ayrýlan Muhsin Ertuðrul, özel bir tiyatro kurmaya
karar verdiðini açýkladý. Ýstanbul Beyoðlu'nda Atlas Sinemasý'nýn üst katýnda yer almasý planlanan yeni tiyatronun adý Küçük Sahne olacak.
1952- 74 Ticani'nin duruþmasýna Ankara 1'inci
Aðýr Ceza Mahkemesi'nde baþlandý. Tarikat Þeyhi Kemal Pilavoðlu, 1934 yýlýnda mahkûm olduktan sonra Ticaniliði býraktýðýný söyledi.
1969- Ant dergisi'nde yayýmlanan "Ýþgal Topraðý, Kurt Köpeði" baþlýklý yazýsýndan ötürü yargýlanan Yaþar Kemal beraat etti.
1969- Balýkesir'de Akbaþlak köyü muhtarý
"aminli düðün tüzüðü" hazýrladý ve mevlit okutmayan damatlara ceza kesileceðini açýkladý.
1971- Ýstanbul'da Akbank'ýn Selamiçeþme Þubesi silahlý 5 kiþi tarafýndan soyuldu, soygun sanýklarýndan olduðu ileri sürülen Salman Kaya Bebek'te yakalandý.
1971- Kýrýkhan'da Türkiye Ýþçi Partililere (TÝP)
saldýrýldý, 3 kiþi öldü, 23 kiþi yaralandý. Ýlçede sokaða çýkma yasaðý baþlatýldý.
1971- ABD'li 4 asker Ankara'da THKO örgütü
mensuplarýnca kaçýrýldý. Bir duyum üzerine polisin üniversiteye düzenlediði baskýnda çatýþma
çýktý; Erdal Þener adlý öðrenci öldü, yaralananlar
oldu. Kaçýrýlan askerler 8 Mart'ta serbest býrakýldý.
1972- Aðustos 1971'de Sultanahmet'te esrar
satarken yakalanan ve 6 yýl hapse mahkûm edilen 14 yaþýndaki Ýngiliz çocuk, Türkiye ile Ýngiltere arasýnda sorun oldu. Ýngiliz basýný "Gaddar
Türkler" diye manþetler attý. Bunun üzerine Baþbakan Nihat Erim programýnda olmasýna raðmen, ABD'ye giderken Londra'ya uðramadý.
1977- Türkan Þoray, Dünya Kadýn Rejisörleri
Festivali'nde Dönüþ filmindeki baþarýsý nedeniyle
Brüksel'de özel ödül aldý.
1978- Ýstanbul Ýstinye'de yapýlan 23. Balkan
Kros Þampiyonasý'nda Mehmet Yurdadön 12 bin
metre, Sadýk Salman 8 bin metre yarýþmasýnda
birinci oldular.
1981- Ýstanbul Sýkýyönetim Mahkemesi yasadýþý örgüt kurmak ve komünizm propagandasý yapmak suçundan 7 TÝP yöneticisini tutukladý.
1984- Ýstanbul Sýkýyönetim Askeri Mahkemesi,
Papa'ya suikast düzenlemek suçundan Mehmet
Ali Aðca hakkýnda açýlan davada görevsizlik kararý verdi.
1986- Yüce Divan tarafýndan iki yýl hapse
mahkûm edilen eski Devlet Bakaný Ýsmail Özdaðlar'ýn milletvekilliði TBMM Genel Kurulu'nda düþürüldü.
1986- Son 42 yýlýn en yoðun kar yaðýþý altýnda
kalan Ýstanbul'da hayat felce uðradý.
1993- Savaþ uçaklarýnýn bombaladýðý Muþ'un
Kýzýlsu Vadisi'ndeki kamptan kaçmak isteyen 60
PKK militaný, patlamalarýn þiddetiyle kopan çýðýn
altýnda kalarak öldü.
1994- Birleþmiþ Milletler, Bosna'ya Türk askeri
gönderilmesini kabul etti.
1999- Çankýrý Valisi Ayhan Çevik, bombalý saldýrýda aðýr yaralandý; koruma polisi ve iki lise öðrencisinin öldüðü saldýrýyý yasadýþý TÝKKO örgütü
üstlendi.
2000- Ýnternet aracýlýðýyla uluslararasý ün yapan Mahir Çaðrý, Forbes Dergisi'nin en ünlü 100
kiþisi arasýna girdi.
2007- Türkiye'de Vatanseverler Partisi, Ýçiþleri
Bakanlýðýna Kuruluþ dilekçesi vererek resmen
kuruldu.

Kargý'da 80
personel ile kontrollü
normalleþme denetimi
Kargý'da 'kontrollü normalleþme' kapsamýnda
Kargý Kaymakamý Abdulhamid Uyar'ýn da katýlýmýyla 80 personelde denetim gerçekleþtirildi.
Ýçiþleri Bakanlýðý talimatýyla ülke genelinde "Dinamik Denetim Modeli" ilk kez uygulandý. Kargý'da
da Kaymakam Abdulhamid Uyar ilk denetime bizzat katýlarak alýnan tedbirleri denetledi. Kaymakam Uyar beraberinde Belediye Baþkaný Zeki
Þen, Ýlçe Emniyet Amiri Baþkomiser Mustafa Topal, Ýlçe Jandarma Komutaný Jandarma Teðmen
Yunus Emre Yýlmaz, Baþhekim Dr. Muhammet
Kadir Demir, Ýlçe Tarým ve Orman Müdürü Burak
Coþkun, Sosyal Yardýmlaþma Vakfý Müdürü Þirin
Çelik, Esnaf ve Sanatkârlar Odasý Baþkaný Fevzi
Bilgin, kurum müdürleriyle birlikte toplam beþ ekip
ve 80 personelle denetim gerçekleþtirdi. Çarþýda
cadde ve sokaklarý gezen denetim ekibi, alýnan
tedbirlere uyulup uyulmadýðýný kontrol etti. Kargý
Kaymakamý Abdulhamid Uyar esnaf ve vatandaþlarla sohbet ederek kurallara uyulmasý konusunda
özen gösterilmesinin son derece önemli olduðunu,
tam normalleþmeye hýzla geçilebilmesi için alýnan
tedbirlere uyulmasý gerektiðini belirtti.
Denetimlerin her gün yapýlmaya devam edeceðini belirten Kaymakam Uyar "Temizlik, maske,
mesafe ve tüm kurallara uyarak inþallah hep birlikte tam normalleþmeye geçeceðiz" dedi.
Ýçiþleri Bakaný Süleyman Soylu, "kontrollü normalleþme" döneminde "Dinamik Denetim Modeli"ne geçildiðini duyurmuþtu. Bakan Soylu 4 Mart
Perþembe günü 260 bin personelin katýlýmýyla ülke genelinde denetim faaliyetleri gerçekleþtirileceðini söylemiþti.
(ÝHA)

GENEL KURULA
ÇAÐRI ÝLANI
Atatürkçü Düþünce Derneði Çorum Þubesinin 14. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý aþaðýda
yer alan gündemle 20.03.2021 tarihinde saat
10.00'da Dernek merkezi olan Gazi Caddesi
Kadeþ 1. SokakNo:3/4 Çorum adresinde yapýlacaktýr.
Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde bu sefer
ikinci toplantý 28.03.2021 tarihinde ayný adres,
ayný saat ve ayný gündemle yapýlacaktýr. Sayýn
üyelerimize duyurulur.
YÖNETÝM KURULU
TOPLANTI GÜNDEM MADDELERÝ
1- Yoklama ve Açýlýþ Konuþmasý
2- Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý
3- Divan Heyetinin Teþekkülü ve Divana imza yetkisinin verilmesi
4- Konuklarýn Konuþmasý
5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun
okunmasý ve ibrazý
6- Yönetim Kurulu 2019-2020 yýllarý bilançosunun okunmasý ve ibrazý
7- Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun
okunmasý ve ibrazý
8- 2021-2023 Yýllarýna ait tahmini bütçenin
okunmasý
9- Yönetim Kurulu - Denetim Kurulu - Disiplin Kurulu ve Delegelerin seçimi
10- Dilek ve temenniler KAPANIÞ
K.K.031

KARAR
DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ

5 MART 2021 CUMA

YIL: 5 / SAYI: 1666

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

SAHiBiNDEN

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

Kadir Þimþek
K.K.003

0532 623 89 90

Kaymakam Görmüþ
incelemelerde bulundu
Sungurlu Kaymakamý Fatih Görmüþ ilçedeki
kurumlarda bir takým inceleme ve ziyaretlerde
bulundu. Bu kapsamda önce Sungurlu Orman Ýþletme Þefliðini ziyaret eden Kaymakam Görmüþ
kurum ve çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý.
Devamýnda Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünü yeni
yerinde ziyaret eden Kaymakam Görmüþ, okullarýmýzýn durumu ve alýnan tedbirlerle ilgili bilgi aldý

ve yapýlmasý gereken iþlerle ilgili bir takým talimatlar verdi.
Kaymakam Görmüþ, son olarak Þehit Yavuz
Selim Karaman ÝHO'nu ziyaret ederek, okul ve
çocuklarýn durumu hakkýnda bilgi aldý. Öðrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakamýmýz, alýnan
tedbirlerden dolayý duyduðu memnuniyeti belirtti
ve okul idarecilerine teþekkür etti.
(ÝHA)

3 ADET BELEDÝYE HÝZMET BÝRÝMÝ
BÝNA YAPIM ÝÞÝ
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
3 Adet Belediye Hizmet Birimi Bina Yapým Ýþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP
üzerinden alýnacaktýr. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN
: 2021/120085
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
b) Adresi
: Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642250810/1451 - 3642125571
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve e-imza kullanýlarak indirilebileceði internet sayfasý
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Adý
: 3 Adet Belediye Hizmet Birimi Bina Yapým Ýþi
b) Niteliði, türü ve miktarý
: Herbiri 50.40m²'lik alanda olmak üzere, toplam 3 Adet prefabrik
bina yapým iþi
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer: Ýlimiz Merkez Mehmet Akif Ersoy caddesinde bulunan Aþýk
Mahzuni Þerif parký doðu karþýsý, Gülabibey mahallesi Rüstem
Eren parký güney tarafý ve Buharaevler mahallesi Ýnci park batý
karþýsý
ç) Süresi/teslim tarihi
: Yer tesliminden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
d) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi
yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.03.2021 - 10:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý / Turgut Özal Ýþ haný /
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Konferans Salonu / Yeniyol Mah. Gazi 4. Sok. No : 4/310
Kat :4 / ÇORUM
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý
unsurlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel
kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler (anonim þirketler tarafýndan her
durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere
yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir
tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr
kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri:
Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin
% 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren
belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
11/6/2011 tarihli ve 27961 sayýlý Resmi Gazete yayýnlanan Yapým Ýþlerinde iþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþlere dair tebliðin B/III. grup iþler benzer iþ olarak deðerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Ýnþaat Mühendisliði veya Mimarlýk diplomasýdýr.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarýn,
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine
ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1
Aþýrý düþük teklif deðerlendirme yöntemi: Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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ÇORUM HAVA TAHMiNi

75 Kuruþ

(TEL: 227 32 27)
ULUKAVAK
MAHALLESÝ,
VARÝNLÝ CADDESÝ

(TEL: 221 20 00)
BAHÇELÝEVLER MH.
M.AKÝF ERSOY CAD.
NO: 5/C

3-0

Stat: Yeni Þehir Stadý
Hakemler: Muhammet Ali Metoðlu, Soner
Akgün, Kerem Kalkan
Çorum FK: Hasan Akýnay, Mehmet Sedef
(dk 77 Ertuðrul Sancaktutan), Abdulhamit Yýldýz, Tarýk Mayhoþ, Murat Türkkan (dk 78 Eren
Tokat), Umut Kaya, Ömer Bozan, Muhammet
Fettahoðlu (dk 87 Oktay Balcý), Mikail Albayrak (dk 56 Hüseyin Bak), Cengiz Ötkün (dk 77
Kerem Çaðatay), Sinan Kurumuþ
Ergene Velimeþe: Emre Yýlmaz, Evren
Kilerci, Iþýk Kaan Arslan (dk 90 Doðan Çamlý), Taner Yýlmaz (dk 82 Akýn Açýk), Çýnar Tarhan (dk 90 Ömer Salihoðlu), Mert Er Estik,
Eser Akbaþ, Yüksel Þiþman (dk 46 Bilal Çubukçu), Oðuzhan Akgün, Ergun Cengiz, Atilla Yýldýrým (dk 46 Fatih Ateþ)

GOLCÜLER ATTI
HASAN KURTARDI
Çorum FK ligin ilk yarýsýnda maðlup olduðu rakibini 3-0’la geçti. Kýrmýzý-Siyahlýlarda
golcüler sahne alýrken kaleci Hasan da performansýyla maçýn skoruna katký saðladý

Kaptan Umut’un gol perdesini açan vuruþu...

Takýmýnýn 2’nci golünü atan Sinan’ýn gol vuruþu...

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grupta ligin 26'ncý haftasýnda sahasýnda Tekirdað temsilcisi Ergene Velimeþe'yi konuk
eden Çorum FK maçý her iki yarýda da
bulduðu goller ile karþýlaþmadan 3-0 galip ayrýldý.
Maça hýzlý baþlayan Çorum FK ilk
golünü 14'üncü dakikada kaptaný Umut
ile buldu. Bu golden yalnýzca altý dakika
sonra bu kez sahneye golcü Sinan çýktý.
Ýlk yarýyý golcüleri ile 2-0 önde kapatan
Çorum FK 82'inci dakikada ise ara
transfer döneminde kadrosuna kattýðý
Ömer ile farký 3-0'e çýkarýrken bu gol
Ömer'in Çorum FK formasý ile ilk golü
oldu.
2-0'dan sonra oyunu rölantiye alan
ancak 2'nci yarýnýn baþýndan 80'inci da-

kikaya kadarki 35 dakikalýk süreçte oyunun kontrolünü rakibine býrakan ve kalesinde ciddi tehlikeler ile karþýlaþan Çorum FK geri dönüþe izin vermedi.
KALECÝ HASAN YÝNE DEVLEÞTÝ
Ligin ilk yarýsýndaki tartýþmalý performansýnýn aksine 2'nci yarýda bambaþka
bir görüntü çizen kaleci Hasan Hüseyin
Akýnay, Ergene Velimeþe maçýna da
damga vurdu.
Ligin ilk yarýsýnda yediði hatalý goller
ile gündemde olan Hasan 2'nci yarýda
kendini buldu. Son haftalarda maç kazandýran performansý ile taraftarlarýn
gönlünü kazanan Hasan bu maçýn özellikle 2'nci yarýsýnda yaptýðý kurtarýþlar ile
üç puanýn mimarlarýndan oldu.

YILDIRIM
NAKLiYAT ve PETROL
ÇORUM FK’YE
BAÞARILAR DiLER...

MiSLi.COM

2. LiG BEYAZ GRUP
TAKIMLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

O G B M A Y P

MANÝSA FUTBOL K. 25
ANAGOLD 24 ERZ. 24
HEKÝMOÐ.TRABZON 24
25
ANKARA DEMÝR
25
AMEDSPOR
24
KOCAELÝSPOR
25
SARIYER
25
UÞAKSPOR
AFJET AFYONSPOR 24
24
ÇORUM FK
KAHRAMANMARAÞ 24
ZONGULDAK KÖMÜR 24
24
SANCAKTEPE FK
25
ÝNEGÖLSPOR
ERGENE VELÝMEÞE 25
HACETTEPESPOR 25
GÜMÜÞHANESPOR 25
25
NÝÐDE ANADOLU
24
ÞANLIURFASPOR

Özellikle baþ baþa pozisyonlarda rakiplerine gol þansý vermeyen Hasan
maç sonunda coþkusunu tribünler ile
paylaþtý. Ligin ilk yarýsýnda soyunma
odasýna boynu bükük giden Hasan bu
kez coþkusunu tribündekilere 3'lü çektirerek yaþadý.
ÖMER BOZAN ÝLK GOLÜNÜ ATTI
Çorum FK'nin Ergene Velimeþespor'u konuk ettiði maçta 90 dakika forma giyen Ömer Bozan karþýlaþmanýn
82'nci dakikasýnda ceza sahasýnda topla buluþtu. Rakibini çalýmlayan Ömer
penaltý noktasý üzerinden yaptýðý vuruþta top aðlara göndererek Çorum FK formasý ile altý maç sonunda ilk golünü atmýþ oldu.

ÇORUM FK-ERGENE VELÝMEÞE
MANÝSA FK-ANKARA DEMÝRSPOR
ZONGULDAK KÖMÜR-KAHRAMANMARAÞ
AFJET AFYONSPOR-ÝNEGÖLSPOR
SARIYER-SANCAKTEPE FK
HACETTEPESPOR-ANAGOLD 24ERZÝNCAN
UÞAK SPOR-HEKÝMOÐLU TRABZON
GÜMÜÞHANESPOR-AMED SPORTÝF
KOCAELÝSPOR-NÝÐDE ANADOLU FK
ÞANLIURFASPOR (BAY)

Sezonun ilk yarýsýndan 18 maçta Sarýyer formasý giyen Ömer Bozan bu
maçlarda dört gol atarak takýmýna katký
saðlamýþtý.
UMUT BEÞ MAÇ SONRA
FÝLELERÝ HAVALANDIRDI
Çorum FK'de kaptan Umut Kaya 90
dakika forma giydiði Ergene Velimeþespor maçýnýn 14'üncü dakikasýnda takýmýný 1-0 öne geçiren golü atarak beþ
maç sonra gol hasretine son vermiþ oldu. Sezonun ilk yarýsýnýn erteleme maçýnda Kahramanmaraþspor'a konuk
olan Çorum FK'de maç 2-2 devam ederken kaptan Umut takýmýnýn 3'üncü golünü atarak galibiyeti getirmiþti.
(Abdulkadir Söylemez)

Çorum FK alt sýralar ile farký açtý
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta
dün oynan maçlarda Çorum FK'nin altýnda yer alan Kahramanmaraþspor
ve Zonguldak Kömürspor karþýlaþtý ve
iki ekip 1-1 berabere kalarak puanlarý
paylaþtý.
Çorum FK ise küme düþme potasý

üzerinde yer alan Ergene Velimeþespor'u 3-0 ile geçerek en yakýn takipçisi Kahramanmaraþspor ile farký 6'ya
çýkardý.
DÖRT MAÇTIR KAYBETMÝYORUZ
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta

20 5 0 66 16 65
13 8 3 38 19 47
13 7 4 53 22 46
12 8 5 40 26 44
13 5 7 39 30 44
12 7 5 32 22 43
11 9 5 34 18 42
11 8 6 40 31 41
10 8 6 33 29 38
10 6 8 44 27 36
6 10 8 28 36 28
5 8 11 24 36 23
6 4 14 26 46 22
4 9 12 25 38 21
4 9 12 30 51 21
5 4 16 21 38 19
5 5 15 25 51 17
2 9 14 16 40 15
4 5 15 24 62 14

TOPLU SONUÇLAR

Bu þutla fileleri havalandýran Ömer ilk golünü atmýþ oldu.

Play-Off'lara kalma mücadelesi veren
Çorum FK 2'nci yarýnýn ilk maçýnda
Manisa FK ve Kocaelispor'a 1-0'lýk
skorlarla maðlup olduktan sonra oynadýðý Afjet Afyonspor, Ýnegölspor ve Ergene Velimeþespor'u maçlarýný kazanýrken, Niðde Anadolu FK ile berabere
kalarak dört maçta 10 puan topladý.
Çorum FK çarþamba günü Ankara Demirspor'a konuk olacak.

Kýrmýzý-Siyahlýlar üç puanýn sevincini tribünlerle paylaþtý.
: 3-0
: 1-1
: 1-1
: 2-0
: 3-0
: 0-1
: 0-0
: 0-2
: 3-1

HAFTANIN MAÇLARI
10.03.2021 ÇARÞAMBA
ERGENE VELÝMEÞE-KOCAELÝSPOR
KAHRAMANMARAÞ-GÜMÜÞHANESPOR
HEKÝMOÐLU TRABZON-HACETTEPESPOR
ANAGOLD 24ERZÝNCAN-ZONGULDAK KÖMÜR
SANCAKTEPE FK-MANÝSA FK
ANKARA DEMÝRSPOR-ÇORUM FK
NÝÐDE ANADOLU FK-AFJET AFYONSPOR
AMED SPORTÝF-SARIYER
ÞANLIURFASPOR-UÞAKSPOR
ÝNEGÖLSPOR (BAY)

Play -Off hattý kýzýþtý

Rakibimiz liderden
bir puan aldý

Misli.com 2'nci Lig Beyaz
Grup'ta bir maç fazlasý ile lider Manisa FK bu hafta Ankara Demirspor
ile 1-1 berabere kalmasýna raðmen 19
puanlýk farký korudu. Play-Off'lara dört
takýmýn kalacaðý grupta Hekimoðlu
Trabzon, Erzincanspor, Ankara Demirspor, Amed Sportif, Uþak Spor, Kocaelispor ve Sarýyer'den oluþan sekiz takým 45 puanla 39 puan arasýnda 2 ve
8'inci sýra arasýnda yer alýyor.
33 puanlý temsilcimiz Çorum FK ve 35
puanlý Afjet Afyonspor ise play-off'lara
kalmak için mücadelesini sürdürüyor.

ANKARA DEMÝRSPOR MAÐLUBÝYETÝ UNUTTU
27'nci hafta maçýnda karþýlaþacaðýmýz Ankara
Demirspor son dokuz haftada maðlubiyet yaþamazken altý galibiyet üç beraberlik alarak 21 puan
toplamayý baþardý ve kendine 44 puanla 4'üncü sýrada yer buldu.

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta çarþamba günü oynanacak 27'nci hafta maçýnda Çorum FK'nin
rakibi olacak olan Ankara Demirspor bu hafta Manisa deplasmanýndan bir puanla döndü. 29'uncu
dakikada 1-0 öne geçen Ankara Demirspor, 35'inci
dakikada kýrmýzý kart görerek 10 kiþi kalan rakibine
karþý üstünlüðünü koruyamadý ve 82'inci dakikada
yediði golle sahada bir puanla ayrýldý.

Kýrmýzý-Siyahlýlar gol
sevincinde sakatlanan
Nafican’ý unutmadý

UMUT’UN
GOL VURUÞU
VE SEVÝNCÝNÝ
ÝZLEMEK ÝÇÝN
KODU OKUTUN

Maçtan

Dakikalar…
2' Maçtaki ilk atak Çorum FK'den
geldi. Rakip yarý alanýnýn ilk metrelerinde topla buluþan Cengiz, kaleci
Emre'nin önde olduðunu görünce
aþýrtma vuruþ denedi ancak top az
farkla üsten auta çýktý.
10' Çorum FK sað kanattan Ömer
Bozan ile geldi. Ömer ceza sahasý
içindeki rakiplerini geçmek isterken
top eline çarptý. Hakem elle oynamaya kararý verdi.
14' GOOOL! Çorum FK'de Mehmet Sedef ile baþlayan atak Umut ile
devam etti. Ceza sahasý önünde topla buluþan Umut rakip elle oynama
iddiasý ile durunca Umut
rahat pozisyonda rakibini geçti ve kaleci
Emre'nin solundan topu aðlara gönderdi: 1-0
20' GOOOL!
Çorum FK, Sinan ile farký 2'ye
çýkardý. Rakip
ceza
sahasý
önünde topla buluþun Sinan sert bir
vuruþla kaleci Emre'yi maðlup ederek farký 2'ye çýkardý: 2-0
25' Çorum FK,
Murat ile kaleyi yokladý. Murat'ýn þutu
yandan auta çýktý.
32' Ergene Velimeþe yarý sahamýzýn ortalarýndan serbest vuruþ kazandý. Arka direðe gönderilen topu kaleci Hasan iki direðin birleþtiði yerden
tutmayý baþardý.
35' Çorum FK sað kanattan Mikail ile geldi. Mikail rakibini geçip þutunu
çekti. Kaleci Emre topu kornere çeldi.
44' Ergene Velimeþe yine sað kanattan geldi. Mert'in yaptýðý ortaya ön
direkte iyi yükselen Atilla'nýn kafa vuruþunda top az farkla auta çýktý.
45' Çorum FK'de Ömer ceza yayý
üzerinde topla buluþtu. Ömer bekletmeden þutunu çekti ancak top kalecinin üzerine gitti.
47' Ergene Velimeþespor'da Mert
sað kanattan çizgiye kadar indi.
Mert'in yaptýðý ortada top savunmamýza çarparak kalemize yöneldi. Kaleci Hasan yakýn mesafeden gelen
topu kornere çelmeyi baþardý.
50' Ergene Velimeþe gole çok
yaklaþtý. Sol kanattan geliþen atakta
arka direðe yapýlan ortaya müsait pozisyondaki Fatih dokunamadý.
52' Ergene Velimeþe yaptýðý deðiþiklerle kalemize daha sýk gelmeye
baþladý. Sol kanattan paslaþarak kalemiz kadar gelen Ergene Velimeþespor'da Çýnar kaleci Hasan ile baþ baþa kaldý. Çýnar'ýn vuruþunu kaleci Hasan kurtardý
60' Ergene Velimeþe sol kanattan
etkili geldi. Paslaþarak çizgiye kadar
inen konuk ekipte atýlan pasta Fatih
kaleyi yokladý ancak kaleci Hasan
gole izin vermedi.
72' Çorum FK'de ceza sahasý
önünde topla buluþan Hüseyin þutunu çekti ancak top kaleci Emre'de
kaldý.
82' GOOOL! Ceza sahasýnda
topla buluþan Ömer rakibini geçtikten
sonra penaltý noktasý üzerinden þutunu atarak top aðlara gönderdi: 3-0
90+4' Ergene Velimeþe sol kanattan kalemize geldi. Ceza sahasýna
yapýlan ortada Akýn yakýn mesafeden
vurdu. Kaleci Hasan soluna yatarak
topu kurtardý.

