Çorum FK Teknik Direktörü Ýsmet Taþdemir, Pazar
günü oynanacak maç ile ilgili düþüncelerini paylaþtý:

Yoðun kar
geliyor

Alttaki en iyi takým
ile oynayacaðýz

KESiN

Meteorolojiden verilerine göre Çorum
çevrelerinde yoðun kar þeklinde görülmesi bekleniyor. Ýç kesimlerde buzlanma ve don olayý görüleceði tahmin ediliyor. Ayrýca, Marmara'nýn doðusu, Doðu
Akdeniz, Ýç Anadolu (Sivas hariç), Batý
ve Orta Karadeniz, Doðu Karadeniz kýyýlarý, Doðu Anadolu'nun doðusu ile Balýkesir, Uþak, Kütahya, Afyonkarahisar,
Isparta, Artvin ve Siirt çevrelerinin yaðýþlý geçeceði tahmin ediliyor. 5’TE

Çorum FK
Teknik Direktörü
Ýsmet Taþdemir

Çorum FK Teknik Direktörü Ýsmet Taþdemir rakipleri Þanlýurfaspor maçý ile ilgili açýklamalarda bulundu. Perþembe
günü antrenman öncesi tesislerde basýn mensuplarýnýn
sorularýný yanýtlayan baþarýlý teknik adam Þanlýurfa maçý ile ilgili olarak "Özellikle devre arasý çok ve iyi oyuncular da aldýlar. Ýyi de bir ivme yakaladýlar.Alttaki en iyi
takýmla oynayabiliriz bu hafta" dedi.
8’DE

KARAR
DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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75 Kuruþ

HAFTANIN KLASiÐi
KARANTiNA KAÇAKLARI

Evde
Evde
Evde
izolasyona
izolasyona
Evde
Evde
Evde izolasyona
izolasyona
izolasyona
izolasyona
uyamayan
uyamayan
uyamayan
uyamayan
uyamayan
uyamayan
17
17
17
karantina
karantina
17
17
17 karantina
karantina
karantina
karantina
kaçaðý
kaçaðý
kaçaðý
daha
daha
kaçaðý
kaçaðý
kaçaðý daha
daha
daha
daha
yurda
yurda
yurda
yerleþtirildi
yerleþtirildi
yurda
yurda
yurda yerleþtirildi
yerleþtirildi
yerleþtirildi
yerleþtirildi

Otobüs duraðý
kurþunlandý
Çorum Belediyesi'nin Kamýþlý
Evler'de yenileyerek vatandaþlarýn hizmetine
sunduðu otobüs
duraðýna kimliði
belirsiz kiþi veya
kiþilerce zarar
verildi.
3’TE

Her hafta sonu yayýnlanan Salgýn Denetim Ekiplerinin
yaptýðý çalýþmalarda yine deðiþiklik yok. Bu hafta da
ekipler evlerinde karantinada olmasý gereken þahýslarý
ikametlerinin dýþýnda yakaladý. Salgýn arttýkça kurallarý
uymayanlarýn sayýsý da artmaya devam ediyor. Hafta
baþýndan bu yana Çorum Valiliði Ýl Salgýn Denetim
Ekipleri 8 bin 213 kiþiyi denetledi. Ýzolasyon kurallarýna
uymayarak halk saðlýðýný tehlikeye atan 17 þahýs karantina yurdunda zorunlu ikamete alýndý.
2’DE

ÞAHiNER,
BELEDiYELER
BiRLiÐi BAÞKAN
VEKiLi SEÇiLDi
Çorum'dan Belediye Baþkanlarýnýn
da üye olduðu ve katýldýðý Ýç Anadolu
Belediyeler Birliði Mevzuat Bilgilendirme Toplantýsý'nda üye belediyelerin baþkanlarýnýn oylarýyla Sungurlu
Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner,
Ýç Anadolu Belediyeler Birliði Baþkanvekilliði görevine seçildi.
2’DE

Siirt’ten acý haber:

BÝR ASKER ÞEHÝT
Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çýkan çatýþmada 1
uzman çavuþ þehit oldu.
Siirt'in Eruh ilçesinde, Eren-6
operasyonu bölgesinde, PKK'lý teröristlerle çýkan çatýþmada aðýr
yaralanan 28 yaþýndaki Uzman

Koca, mutasyona
dikkat çekti
Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca, Ýl Saðlýk Müdürleriyle bir araya geldi.
Bakan Koca, Çorum
Saðlýk Müdürü Dr. Ömer
Sobacý'nýn da katýldýðý toplantýda koronavirüs vaka
sayýsýndaki artýþa ve mutasyonlara dikkat çekti.
Saðlýk Bakaný Fahrettin
Koca, "Ýl saðlýk yöneticilerimizle salgýn sürecini deðerlendirdik. Ýstanbul'da Mart
baþýna göre vaka sayýlarý
yaklaþýk 10 kat arttý. Ülkemizde vakalarýn yaklaþýk

%40'ý Ýstabul'da. Ýstanbul'un durumu ülkemizin
durumunu belirliyor. Ýstanbul'u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceðiz. Tespit edilen vakalarýn %85'ini
çeþitli varyantlar oluþturuyor. Bütün veriler bulaþmanýn daha hýzlý olduðunu
gösteriyor. Bulaþma hýzýný
azaltmak için tedbirler belli.
Aþý ise en büyük silahýmýz.
Sýrasý gelen vatandaþlarýmýz randevularýný alarak
aþýlarýný olmaktan çekinmemeli" dedi. (Haber Merkezi)

"Kaynaklarý
doðru ve yerinde
harcayýn"

Ahi Evran yýlý buluþmasý
Çorum'da Ahi Evran yýlý etkinlikleri kapsamýnda Hitit Üniversitesi Genel Sekreter Yardýmcýsý Mehmet
Çatalpelit beraberinde Ýletiþim Ofisi Sorumlusu Ali Saçak ve Arkeoloji Bölümü Araþtýrma Görevlisi Dr.
Emrullah Kalkan ile birlikte Ahi Evran Yýlý etkinlikleri için Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði
(ÇESOB) Baþkaný Recep Gür'ü ziyaret etti.
2’DE

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

“Polis teþkilatý örnek
baþarýlara imza atýyor”
Vali Mustafa Çiftçi, Polis Teþkilatý'nýn kuruluþunun 176. yýl
dönümü nedeniyle bir kutlama mesajý yayýnladý. Vali Mustafa Çiftçi mesajýnda þu ifadelere yer verdi: "Kökleri iki bin
yýllýk medeniyet tarihimizin derinliklerine uzanan ve 10 Nisan 1845'te çaðýn gereklerine uygun þekilde tanzim edilerek kurulan Polis Teþkilatýmýz, kadim devlet geleneðimizin
en önemli teþkilatlarýndan birisi" dedi.
5’TE

ORTAKÖY'E LAPA LAPA
KAR YAÐDI
3’TE

Çavuþ Erkan Erdem kaldýrýldýðý
hastanede þehit oldu.
Siirt Valiliði'nden yapýlan açýklamada, Eruh ilçesinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniþ kapsamlý operasyon baþlatýldýðý belirtildi.
(Haber Merkezi)

Faaliyet raporu kabul edildi
Belediye Meclisi'nin Nisan ayý toplantýsý Baþkan Vekili Ýsmail Yaðbat'ýn baþkanlýðýnda gerçekleþtirilirken
toplantýda Çorum Belediyesi'nin 2020 yýlý faaliyet raporu oy çokluðuyla kabul edildi. Toplantýda denetim
komisyonu raporu Belediye Meclisinin bilgisine sunuldu. Devamýnda ise Belediye Baþkanýnýn yýllýk faaliyet raporu okundu. Çorum Belediyesi'nin 2020 yýlý faaliyet raporu, oy çokluðuyla kabul edildi. 5’TE

JANDARMA TÝMLERÝ 96 HIRSIZLIK
OLAYINI AYDINLATTI
3’TE

HAYVAN SEVERLER 7 MÝLYON BÜTÇELÝ
YARIÞMAYA PROJE SUNDU 7’DE

Cumhuriyet
Halk
Partisi Çorum Belediye Meclisi Grup
Baþkanvekili Tuncay
Yýlmaz, belediye yönetiminin kaynaklarý
doðru, yerinde ve
zamanýnda harcamasýný isteyerek,
Tuncay Yýlmaz
muhalefetin eleþtirilerine, denetim komisyonunun fikirlerine saygý gösterilmesi gerektiðini
belirtti. Belediye Meclisi Toplantýsýnda Denetim Komisyonu raporunun
meclise sunulmasý sýrasýnda bir konuþma yapan Tuncay Yýlmaz, komisyonda görev alan CHP'li üyelerin
Belediye'nin ve Çorum'un hakkýný
korumak adýna kimi uygulamalara
þerh koyduðunu söyledi.
5’TE

"Kaynak israfýmýz yok,
tüm iþlemlerimiz þeffaf"
Çorum
Belediye
Baþkan Yardýmcýsý
Ýsmail Yaðbat; ihaleler, doðrudan temin gibi konularda
yapýlan eleþtirilere
cevap vererek, "Elbette yanlýþlýklarýmýz, usule yönelik
Ýsmail Yaðbat
eksikliklerimiz olabilir, yeter ki esasa iliþkin eksikliðimiz
olmasýn" dedi.
5’TE

"AY-YILDIZIN MARÞI"
ÇALIÞMASI YAPTILAR 6’DA
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EVDE iZOLASYONA UYAMAYAN
17 KiÞi YURDA YERLEÞTiRiLDi

Yoðun kar
geliyor
Çorum için yoðun kar yaðýþý uyarýsý yapýldý.
Meteorolojiden yapýlan açýklamada "Çorum
çevrelerinde yoðun kar þeklinde görülmesi bekleniyor. Ýç kesimlerde buzlanma ve don olayý görüleceði tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.
Yapýlan son deðerlendirmelere göre, yurdun
genelinin parçalý ve çok bulutlu, Marmara'nýn
doðusu, Doðu Akdeniz, Ýç Anadolu (Sivas hariç),
Batý ve Orta Karadeniz, Doðu Karadeniz kýyýlarý, Doðu Anadolu'nun doðusu ile Balýkesir, Uþak,
Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Artvin ve Siirt
çevrelerinin yaðýþlý geçeceði tahmin ediliyor.
Yaðýþlarýn; genellikle yaðmur ve saðanak,
Doðu Anadolu'nun doðusunda gök gürültülü
saðanak ile birlikte yerel dolu yaðýþý, Ýç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Kütahya,
Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde karla
karýþýk yaðmur ve kar þeklinde görülmesi beklenen yaðýþlarýn, öðle saatlerine kadar Batý Karadeniz'in kýyý kesimleri ile Samsun çevrelerinde kuvvetli yaðmur ve saðanak, Batý Karadeniz'in iç kesimleri (Rakýmý 400 m ve üzeri) ile
Amasya ve Çorum çevrelerinde yoðun kar þeklinde görülmesi bekleniyor. Ýç kesimlerde buzlanma ve don olayý görüleceði tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüðünden alýnan
tahminlere göre, hava sýcaklýðýnýn kuzey, iç ve
batý kesimlerde 6 ila 12 derece azalacaðý, diðer
yerlerde önemli bir deðiþiklik olmayacaðý tahmin ediliyor.
Rüzgarýn ise genellikle kuzeyli, doðu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sýra orta kuvvette, Ege ve Batý Akdeniz'de kuzeyli yönlerden, Doðu Anadolu'nun kuzeydoðusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Güney
Ege ve Batý Akdeniz'de yer yer fýrtýna þeklinde
(60-80 km/sa) eseceði tahmin ediliyor.
(ÝHA)

Salgýn denetim merkezi ekiplerinin çalýþmalarý
devam ediyor.
Çorum'da son bir hafta içinde yapýlan denetimler sýrasýnda, evde izolasyon kuralýna uymadýklarý
tespit edilen 17 kiþi yurda yerleþtirildi.
Çorum Valiliði Ýl Salgýn Denetim Merkezi ekiplerinin çalýþmalarý devam ediyor. Son bir hafta içinde Mahalle Denetim Ekipleri tarafýndan 8 bin 213
kiþi denetlendi. Denetim ekiplerince maske, temizlik ve mesafe kurallarýný ihlal eden 242 kiþiye birinci ihlal uyarýsý yapýldý.
Ayrýca, Ýl Salgýn Denetim Merkezi Saha Denetim ekipleri tarafýndan, evlerinde izolasyonda olmalarý gerekirken izolasyon kurallarýna aykýrý hareket eden 17 kiþi tutanakla tespit edildi. Bu kiþiler
yurda yerleþtirilerek karantina altýna alýndý.
(Abdulkadir Söylemez)

Zabýtadan ramazan
öncesinde denetim

Ahi Evran yýlý buluþmasý
Çorum'da Ahi Evran yýlý çeþitli etkinliklerle kutlanacak.
Bu kapsamda Hitit Üniversitesi Genel Sekreter
Yardýmcýsý Mehmet Çatalpelit beraberinde Ýletiþim
Ofisi Sorumlusu Ali Saçak ve Arkeoloji Bölümü
Araþtýrma Görevlisi Dr. Emrullah Kalkan ile birlikte
Ahi Evran Yýlý etkinlikleri için Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Recep
Gür'ü ziyaret etti.
Ziyarette 2021 yýlýnýn Ahi Evran yýlý olarak ilan
edilmesi nedeniyle ülke genelinde ve yurt dýþýnda
düzenlenecek olan etkinlikler kapsamýnda doðumunun 850'nci yýlýnda Ahi Evran'ý Çorum'da anmak, Ahilik müessesesini en doðru þeklide anlata-

Bayat'ta ramazan ayýnýn yaklaþmasýyla birlikte gýda üretimi ve satýþý yapan imalathanelere yönelik denetim yapýldý.
Bayat Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri;
iþletmeleri temizlik, ruhsat, hijyen kurallarýna
uygunluk ve ürün gramajý yönünden denetledi.
Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü zabýta
ekiplerinin sýk sýk denetimlerde bulunduðunu
hatýrlatarak vatandaþlarýmýzýn saðlýðý bizim için
her þeyden önemli. Ýlçemizde gýda üretimi yapan iþletmelere sýk sýk denetimlerimiz yapýlýyor. Þu ana kadar yapýlan denetimlerde olumsuz bir durumla karþýlaþýlmadý. Denetimlerini
aralýksýz sürdüren ekiplerimiz yaklaþan ramazan ayý öncesi de gerekli denetimlerini yaptýlar
ve bundan sonra da sýk sýk yapacaklar. Zor
günler geçirdiðimiz bu günlerde vatandaþlarýmýzdan isteðim maske, mesafe ve hijyen kurallarýna uymalarýdýr" dedi.
(ÝHA)

bilmek, bu köklü geleneði bir sonraki nesillere aktarmak ve farkýndalýk oluþturmak amacýyla Hitit
Üniversitesi ile Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði
iþ birliðinde gerçekleþtirilebilecek etkinlikler üzerinde fikir alýþveriþinde bulunuldu.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren
ÇESOB Baþkaný Recep Gür ise 2021 yýlýnýn "Ahi
Evran Yýlý" olarak kutlanmasý kararýný alan Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a teþekkür etti.
Çorum'da dün olduðu gibi yarýnda Ahilik kültürünü yaþatmaya devam edeceklerinin altýný çizen
Gür bu deðerin yaþatýlmasý için elini taþýn altýna
koyan Hitit Üniversitesi yetkililerine teþekkür etti.
(Haber Merkezi)

Abdulkadir Þahiner, Belediyeler
Birliði Baþkan vekili seçildi
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Ýç Anadolu Belediyeler
Birliði Baþkan Vekilliðine seçildi.
Ýç Anadolu Belediyeler Birliði Mevzuat Bilgilendirme Toplantýsý gerçekleþtirildi. Çorum'dan Belediye Baþkanlarýnýn da üye olduðu ve katýldýðý toplantýda Birlik Baþkaný Fethi Yaþar'ýn
vekilliði için seçim yapýldý. Üye belediyelerin baþkanlarýnýn oylarýyla Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner baþkan vekilliði görevine seçildi.
Baþkan Þahiner yaptýðý açýklamada "Desteklerinden dolayý Birlik Baþkanýmýz Sayýn Fethi Yaþar'a ve tüm
Belediye Baþkaný arkadaþlarýma teþekkür ediyorum. Ýlçemize daha güzel
hizmetler getireceðiz inþallah" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Esnaf Odasý, polislerin haftasýný kutladý
Kargý Esnaf ve Sanatkârlar Odasý Baþkaný
Fevzi Bilgin Polis Haftasý nedeniyle yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kargý Ýlçe Emniyet Amirliði'ne
ziyarette bulundu.
Baþkan Bilgin beraberinde Mehmet Kentel, Yusuf Bolpaça ve Ziya Ataç'tan oluþan yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Ýlçe Emniyet Amiri Baþkomiser
Mustafa Topal'ý makamýnda ziyaret etti.

Baþkan Bilgin "Türk polis teþkilatýnýn 176.yýlýný
kutlar, tüm polislerimize görevlerinde üstün baþarýlar dilerim. Bu vesileyle þehit polislerimizi rahmet
ve saygýyla yad ediyor, gazilerimize saðlýklý ve huzurlu bir ömür diliyorum" dedi.
Ýlçe Emniyet Amiri Baþkomiser Mustafa Topal
da Baþkan Feviz Bilgin ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri için teþekkür etti.
(ÝHA)
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JANDARMA TiMLERi 96
HIRSIZLIK OLAYINI AYDINLATTI
Tokat yolunda ölümlü kaza
Tokat'ýn Zile ilçesinde üç aracýn
karýþtýðý trafik kazasýnda bir kiþi hayatýný kaybetti, iki kiþi yaralandý.
Edinilen bilgiye göre kaza Zile Çorum kara yolunda Üçköy köyü
giriþinde kamyonet, hafif ticari ve
otomobilin çarpýþmasý sonucu
meydana geldi. Yaðmur yaðýþý sonucu kayganlaþan yolda meydana

gelen kazada 2'si aðýr üç kiþi yaralandý. Ambulanslarla Zile Devlet
Hastanesine sevk edilen yaralýlardan M.M. (57) yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý.
Aðýr yaralanan Z.D. (50) ile A.D.
(56) tedavi altýn alýndý.
Jandarma ekipleri trafik kazasýyla ilgili inceleme baþlattý. (ÝHA)

Otobüs duraðý kurþunlandý
Buharaevler Mahallesi Kamýþlý evlerde bulunan otobüs
duraðýnýn
camlarý
kimliði belirsiz kiþi
veya kiþilerce saygýsýzca ve sorumsuzca
bir davranýþla kýrýldý.
Çorum Belediyesi'nin Kamýþlý Evler'de yenileyerek vatandaþlarýn hizmetine sunduðu otobüs
duraðýna kimliði belirsiz kiþi veya kiþilerce zarar verildi.
Otobüs duraðýna
yapýlan
saldýrýyla
hem vatandaþlarýn
olumsuz etkilediðini
hem de kamu malýnýn zarar gördüðünü
belirten mahalle sakinleri, sorumlularýn bir an önce yakalanmasýný temenni ettiler.
Yapýlan ilk incelemeler sonucu
kurþunlama nedeniyle zarar gören

otobüs duraðýný bu hale getiren kiþi
veya kiþilerin bulunmasý için çalýþmalarýn baþlatýldýðý öðrenildi.
(Abdulkadir Söylemez)

Uyuþturucu ticareti
yapan þahýslara suçüstü
Çorum'da sokak satýcýlarýna yönelik yapýlan operasyonda uyuþturucu ticareti yapan iki kiþi narkotimler tarafýndan suçüstü yakalandý.
Edinilen bilgilere göre, Ýl Emniyet Müdürlüðü Narkotik Suçlarla
Mücadele Þube Müdürlüðünce sokak satýcýlarýna yönelik operasyon
düzenlendi. Operasyonda uyuþturucu ticareti yapan iki þahýs suçüstü yakalandý. Narkotimlerin yaptýðý
aramada, uyuþturucu satan þahýs-

tan 17 adet sentetik ecza ve satýþa
hazýr dört parça halinde toplam altý
gram esrar maddesi ele geçirildi.
Uyuþturucuyu alan diðer þahsa
ise "Uyuþturucu Madde Kullanmak
ve Bulundurmak" suçundan iþlem
yapýlmýþtýr. Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðümüzde "Uyuþturucu Madde Ticareti" suçundan
iþlemleri tamamlanan þüpheli çýkarýldýðý adli makamlarca adli kontrol
tedbiri ile serbest býrakýldý.
(ÝHA)

Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðý Olay Yeri
Timleri, 2020 yýlýnda
96 hýrsýzlýk olayýný aydýnlattý.
Olay Yeri Ýnceleme
timleri bilimsel yöntem,
teknik ve araçlarla "Dilsiz bir tanýk" olan maddi delilleri tespit ederek
Jandarmanýn suç ve
suçlulukla mücadelesine önemli katkýlar saðlýyor.
Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðý sorumluluk alanýnda 2020 yýlýnda meydana gelen
faili meçhul hýrsýzlýk
olaylarýnda; olay yeri
inceleme
timlerince
"Her Temas Ýz Býrakýr"
prensibi ile olay yerinde yapýlan bilimsel ve
teknik incelemeler sonunda elde edilen delillerden yola çýkarak 96
adet hýrsýzlýk olayý aydýnlatýldý.
Jandarma timleri
olaylar sonrasýnda vatandaþlarýn olay yerinde ve çevresinde mevcut delillerin kaybolmamasý için özenli davranmalarýnýn çalýþmalara katký saðlayacaðýný ifade etti.
(ÝHA)

Hayri Cebeci vefat etti
Çorum Ýl Özel Ýdaresi'nden
emekli Hayri Cebeci vefat etti.
Abide Cebeci'nin eþi, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nden emekli Ruhi
Cebeci ile Zehra, Leyla, Oðuz, Ya-

vuz ve Selim Cebeci'nin babasý
Hayri Cebeci'nin cenazesi, Ulu Mezarlýk'ta ikindi namazýna müteakip
kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan
defnedildi.
(Haber Merkezi)

Kadýna yönelik þiddetle
mücadele için toplandýlar
Çorum'da kadýna yönelik
þiddetle mücadele etmek
amacýyla toplantý düzenlendi.
Kadýna Yönelik Þiddetle
Mücadele Ýl Koordinasyon,
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi
baþkanlýðýnda toplandý. Toplantýya, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat, Ýl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser,
Ýl Jandarma Komutaný Albay
Ýlhan Uzunoðlu, Ýl Müftüsü
Muharrem Biçer, Aile, Çalýþma ve Sosyal Hizmetler Ýl Müdürü Yahya Çoban ile kurul
üyeleri katýldý.
Toplantýda Çorum'da kadýna yönelik þiddetle mücadele
kapsamýnda hayata geçirilecek uygulamalar deðerlendirildi. (Abdulkadir Söylemez)

Sungurlu polisinden asayiþ uygulamasý
Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðü
ekiplerinden ilçe merkezinde þok asayiþ ve trafik uygulamasý yapýldý.
Ýlçe Merkezinde denetim noktasý
kuran ekipler, araç ve motosikletleri
durdurarak evrak kontrolü yaptýlar. Yapýlan denetimde araç ve motosikletlerin evraklarý kontrol edilirken, þahýslarýn kimlik sorgulamalarý yapýldý.
Ýlçedeki huzur ve güvenliði için bu
tür denetimlerin devam edeceði belirtilirken yapýlan þok denetimlerde 66
araç kontrol edilirken, 11 araca çift sýra park cezasý uygulanýrken, dokuz
araca da farklý eksikliklerinden dolayý
cezai iþlem uygulandý.
(ÝHA)

Belediye Baþkaný Taner Ýsbir kar yaðýþýnýn görüntülerini sosyal medyadan paylaþtý

Ortaköy'e lapa lapa kar yaðdý
Sungurlu'da tandýrlýk yangýný
Sungurlu'da çýkan yangýnda bir
evin tandýrlýk bölümü tamamen yanarak kullanýlamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre Baþpýnar
Mahallesi Arýcý Evleri mevkisinde
bir evin tandýrlýk bölümünde yangýn
çýktý. Ev sahibi ve mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kýsa sürede

olay yerine gelen itfaiye ekipleri
yangýna müdahale ederek, yangýný
eve sýçramadan söndürdü. Olay
yerine giderek incelemelerde bulunan Belediye Baþkan Yardýmcýlarý
Bahri Sezen ve Mükremin Daðaþan da yangýnzede aileye geçmiþ
olsun dileklerini iletti.
(ÝHA)

Bahar geldi derken kýþ yeniden yüzünü gösterdi. Kent
merkezinde sabah saatlerden
itibaren soðuk ve yaðýþlý hava
etkisini gösterdi. Yüksek kesimlerde de bahar mevsiminde lapa lapa kar yaðdý. Kar
yaðýþýnýn etkili olduðu Ortaköy, beyaza büründü.
Ortaköy'e lapa lapa kar
yaðdý. Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, 950 rakýmlý Seyir Tepesi'ndeki kar görüntülerini
sosyal medya hesabýndan
paylaþtý.
(Haber Merkezi)

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN
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"Polis Teþkilatý, varlýðýyla
milletimize güç veriyor"
Av. Yusuf Ahlatcý

AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, Türk Polis Teþkilatýnýn ülkemizin bölünmez bütünlüðüne sonsuza dek sahip çýkacaðýna ve üstlendiði tüm görevleri yasalar çerçevesinde yerine getirmeyi her zaman sürdüreceðine yürekten
inandýðýný vurguladý.
Ahlatcý "Türk Polis Teþkilatýnýn Kuruluþunun 176. Yýldönümü ve 10 Nisan Polis Günü" münasebetiyle bir kutlama mesajý yayýmladý.

AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý,
mesajýnda "Kurulduðu günden itibaren ülkemizin huzur ve güvenliði için mesai mefhumu gözetmeden olaðanüstü gayret sergileyen; devletin bekasý, kamu düzeninin
tesisi, halkýn can ve mal emniyetinin temini için fedakârca çalýþan Türk Polis Teþkilatýmýzýn kuruluþunun 176. Yýlýný kutlamanýn gurur ve mutluluðunu yaþýyoruz" dedi.
"Gücünü milletten ve kanunlardan alan
Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü, en temel
kurumlarýndan birisi olan Emniyet Teþkilatýmýz, yapmýþ olduðu baþarýlý çalýþmalarla

sadece ülkemizde deðil, dünya kamuoyunda da adýndan söz ettirmekte ve dün
olduðu gibi bugün de halkýmýzýn nezdinde
saygýn bir yerde durmaktadýr.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Polis
asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamý, bir anne kadar þefkatli olmalýdýr. Herkesin polisi kendi vicdanýdýr, fakat
polis vicdaný olmayanlarýn karþýsýndadýr'
sözlerinde vurguladýðý gibi Türk Polis Teþkilatýmýz ülkemizin bölünmez bütünlüðüne
sonsuza dek sahip çýkacak ve üstlendiði
tüm görevleri yasalar çerçevesinde yerine

getirmeyi her zaman sürdürecektir.
Dünyada ve ülkemizde yaþanan koronavirüs pandemisi ile mücadele sürecinde
de vatanýnýn ve milletinin yanýnda olan,
varlýklarýyla bizlere her zaman güç veren
kýymetli Türk Polis Teþkilatýmýzýn 176. Kuruluþ yýl dönümünü ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor, aziz þehitlerimize Allah'tan
rahmet, kahraman gazilerimize þükranlarýmý sunuyorum. Emekli olan ve görevi baþýnda bulunan tüm polislerimiz ile ailelerine de saðlýk, mutluluk ve baþarýlar diliyorum" dedi.
(Fatih Yýldýrým)

"BOÞ VAATLERE
KARNIMIZ TOK"
Sungurlu Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner 'Sungurlu'ya
Güreþ Eðitim Merkezi ve Yüzme
Havuzu' müjdesi veren Ak Parti
Çorum Milletvekili Erol Kavuncu'ya cevap verdi.
Þahiner "Genel seçim öncesi
Güreþ Eðitim Merkezi, yerel seçim öncesi ise Yüzme Havuzu
sözü vermiþlerdi. Verdikleri sözü
hatýrlýyorlar ama bir türlü icraata
geçemiyorlar diyerek "Artýk Sungurlu boþ vaatlere kanmýyor" dedi.
AK Parti Çorum Milletvekili
Erol Kavuncu iki gün önce bir
açýklama yaparak Sungurlu'ya
Güreþ Eðitim Merkezi ile Yüzme
Havuzu, Ýskilip ve Bayat'a ise
Gençlik Merkezi yapýlacaðýnýn

müjdesini verdi. Açýklamanýn ardýndan Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'den cevap geldi.
"Ýki yýlda bir Sungurlu'yu hatýrlýyorlar ama ne yazýk ki hatýrlamaktan öteye bir türlü gidemiyorlar" diyen Baþkan Þahiner "Kavuncu, 2018 genel seçimleri öncesi bu sözü vermiþ, aradan 2,5
sene geçmiþ ki 'Ben Sungurlu'ya
bir söz vermiþtim' diyerek sözünü hatýrlamýþ olmalý ki, Sungurlulularýn aðzýna yine bir parmak
bal çalmayý ihmal etmemiþ" dedi.

YÝNE VÝDEOYU
HATIRLATTI!
Gençlik ve Spor Bakaný'nýn
iki yýl önce yine seçim turu attýk-

Abdulkadir Þahiner

larý sýrada, seçim bürosu önünde
Sungurlu'ya tam tamýna üç mahalleye semt sahasý kuracaklarýný ve butik yüzme havuzu sözü
verdiðini hatýrlatan Baþkan Þahiner hatta yüzme havuzu sözü
verdiklerinde adaylarý daha havuzu görmeden paçayý sývayan
bir eda ile sosyal medyada yüzmeye baþlamýþ, Sungurlu'ya
yüzme öðretmeye kalkmýþtý ve
gittikleri her yerde Sungurlu'nun
gençlerine yüzme havuzu yapacaklarýný anlatmýþtý. Ýki yýl sonra
yine sözlerini hatýrlamýþ olmalýlar
ki hâlen yapacaðýz, imzalayacaðýz, ihaleye çýkacaðýz diye açýklama yapýyorlar" diye konuþtu.
"GÝTME KORKUSU
YAKLAÞTI KÝ YÝNE VAATLERE SIÐINDILAR "
Sungurlu'nun seçimden seçime hatýrlanýp boþ vaatler ile oyalandýðýný söyleyen Baþkan Þahiner "Sungurlu'nun dere ýslahý sorununu çözüyoruz diye açýklama
yapýyorlar. Yedi yýl geçmesine
raðmen bir sorun çözdükleri yok.
Sel kapaný ve 17 adet köprü yapacaðýz sözü vermelerinin üzerinden tam yedi yýl geçti. Kýrankýþla Barajýna ödenek tahsis ediyoruz, kýsa süre sonra çalýþmalara baþlanacak diyorlar, o kýsa
süre bir türlü gelmiyor. Sizin en
iyi yaptýðýnýz þey, bir devlet memurlarýna baský yapmak, iki boþ
vaat vermek. Anlýyoruz gitme
korkusundan yine vaatlere sýðýndýnýz ama Sungurlu halký artýk
bunlarý yemiyor" ifadelerini kullandý. (Mahmut Emin Söylemez)

Karapýçak, özel harekatýn
Polis Haftasýný kutladý
MHP Çorum Ýl Baþkaný Agah Karapýçak ve
bazý parti yöneticileri, Polis Haftasý münasebeti
ile Emniyet Müdürü Mehmet Gürsel ve Özel Harekat Þube Müdürlüðü'nü ziyaret etti.
MHP Ýl Baþkaný Karapýçak ziyaretle ilgili yap-

týðý açýklamada "Vatan ve millet müdafaasýnda
mesai harcayan tüm Polis Teþkilatýmýzýn Rabbim
yar ve yardýmcýsý olsun.
Bu uðurda þehadete eriþmiþ olan tüm þehitlerimizin ruhu þad olsun" dedi.
(Fatih Yýldýrým)

Avukatlardan Sülük'e destek ziyareti
Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük'e, Çorum da
görev yapan avukatlar destek ziyaretinde bulundu. Çorum da görev yapan avukatlardan Avukat
Ekrem Sülük, Avukat Tuðrul Damar, Avukat
Âdem Diþli, Avukat Âdem Oðuzhan Kaya desteklerini sunmak ve baþarý dilemek için Baþkan Ali
Sülük'ü makamýnda ziyaret etti.
Yapýlan ziyaret sonrasýnda açýklamada bulunan Baþkan Ali Sülük "Bizleri bu süreçte yalnýz

býrakmayan, desteklerini her zaman hissettiðimiz, ilimizin baþarýlý avukatlarýna, nazik ziyaretleri ve destekleri için teþekkür ederim. Ýnandýðýmýz
davamýzý her zaman yaþatmaya ve onu diri tutmaya devam edeceðiz. Ülkümüz ve idealimiz, bu
ülkeye hizmet için yanan bir kalbimiz var olduðu
sürece; kimse bizi yolumuzdan döndüremeyecek, döndürmeye gücü yetmeyecek" dedi.
(Mahmut Emin Söylemez)

CHP Ýl-Ýlçe Kadýn Kollarý,

Demirer ve ekibini kutladý
Geçtiðimiz Pazar günü gerçekleþtirilen 14.Olaðan Kongrede yeniden Atatürkçü Düþünce Derneði (ADD) Çorum Þube Baþkanlýðý'na seçilen Uður
Demirer ve yönetimine hayýrlý olsun ziyaretleri devam ediyor.
CHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Kamile Anar, Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Filiz Aydýn, ADD Þubesi'ni ziyaret ederek, yeniden seçilen baþkan
Uður Demirer ve yönetim kuruluna hayýrlý olsun dileðinde bulundu.
Ýl ve Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý yönetim kurulu
üyelerinin de eþlik ettiði ziyarette CHP Ýl Kadýn Kol-

larý Baþkaný Kamile Anar, Türkiye Cumhuriyeti'nin
Kurucusu ve Ýlk Genel Baþkanlarý Mustafa Kemal
Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin genç nesillere aktarýlmasý konusunda önemli bir görevi üstlenen Atatürkçü Düþünce Derneði'nin her zaman yanýnda
olacaklarýný ifade etti.
Ziyarette ADD Þube yöneticileri Didem Tokgöz
Semiz, Ahmet Ceyhan ve üst kurul delegesi Aslan
Kaya da hazýr bulundu.
Þube Baþkaný Demirer de CHP Heyeti'ne ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti.
(Mahmut Emin Söylemez)

Bitkisel ürün denge tablolarý
Bitkisel ürünlerde en yüksek yeterlilik derecesi %617,9 ile incirde gerçekleþti.
Toplam tahýl ürünlerinde 2019-2020 piyasa
döneminde yurt içi üretimin yurt içi talebi karþýlama derecesi (yeterlilik derecesi) %87,8 olarak
gerçekleþti. Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun
Bölge Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre; toplam tahýl üretiminde en büyük paya sahip olan
buðdayýn yeterlilik derecesi %89,5, yem sanayinin en önemli girdilerini oluþturan arpanýn yeterlilik derecesi %94,8, mýsýrýn yeterlilik derecesi
%75,5, soyanýn yeterlilik derecesi ise %4,7 olarak gerçekleþti.

Meyveler ve içecek bitkilerinde 2019-2020 piyasa döneminde en yüksek yeterlilik derecesi
%617,9 ile incirde gerçekleþti. Turunçgiller grubunda yer alan meyvelerin tamamýnda kendine
yeterliliðin olduðu görüldü. Toplam çay arzýnýn
büyük bir kýsmý kendi üretimimizden karþýlanmakta olup, çayýn yeterlilik derecesi %95,5 oldu.
Toplam sebze ürünlerinde, 2019-2020 piyasa
döneminde yurt içi üretimin, yurt içi talebi karþýlama derecesi %107,2 oldu. Sebzelerde en yüksek
yeterlilik derecesi havuçta %117,7 olurken, kuru
soðanda %113,1, sakýz kabakta ise %111,6 olarak gerçekleþti.
(Haber Merkezi)
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"KAYNAK ÝSRAFIMIZ YOK,
TÜM ÝÞLEMLERÝMÝZ ÞEFFAF"
Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail
Yaðbat; ihaleler, doðrudan temin gibi konularda
yapýlan eleþtirilere cevap vererek, "Elbette yanlýþlýklarýmýz, usule yönelik eksikliklerimiz olabilir, yeter ki esasa iliþkin eksikliðimiz olmasýn" dedi.
CHP'li Tuncay Yýlmaz ve Rüþtü Çaðlar'ýn eleþtirilerine yanýt veren Yaðbat, ihalelerde bazen açýk
ihale bazen de doðrudan temin yönteminin kullanýldýðýný belirterek, "Bazen iþin yürümesi adýna kanunun bize verdiði yetkileri usulüne uygun olarak
kullanmamýz gerekiyor" ifadelerini kullandý.
CHP'li üyelerin, Hukuk Ýþleri Müdürlüðü'ne alýnan
bilgisayar için þerh düþtüðünü kaydeden Yaðbat
"Hukuk Ýþleri'ndeki arkadaþlarýmýz Yargýtay ve Danýþtay'ýn programlarýný kullanýyor. Tabi ki iyi bir bilgisayara ihtiyaçlarý var. Bu kaynak israfý deðil, kaynaðýn doðru kullanýmýdýr. 2020'de 155 açýk ihale yapmýþýz ve katýlým sayýsý yüzde 6 artmýþ. Eðer burada
milletin bir kuruþu bile heba oluyorsa bize zehir zýkkým olsun" diye konuþtu.
(Abdulkadir Söylemez)

Faaliyet raporu kabul edildi
Çorum Belediyesi'nin 2020 yýlý faaliyet raporu Belediye Meclisinde görüþülerek kabul edildi.
Belediye Meclisi'nin Nisan ayý
toplantýsý Baþkan Vekili Ýsmail YaðHABERÝ
bat'ýn baþkanlýðýnda gerçekleþtirilirÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU ken toplantýda Çorum Belediyesi'nin
OKUTUN
2020 yýlý faaliyet raporu oy çokluðuyla kabul edildi.
Toplantýda denetim komisyonu raporu Belediye Meclisinin bilgisine sunuldu. Devamýnda ise
Belediye Baþkanýnýn yýllýk faaliyet raporu okundu.
Bu sýrada Baþkan Yaðbat, AK Parti grubunun bulunduðu sýraya geçti, oturumu Baþkan Vekili Ýsmail Bülükbaþ yönetti.
Çorum Belediyesi'nin 2020 yýlý faaliyet raporu,
oy çokluðuyla kabul edildi. (Abdulkadir Söylemez)

Çöplü: Mali disiplinimizde
herhangi bir sýkýntýmýz yok
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Lemzi Çöplü,
Belediye Meclisi'ne Denetim Komisyonu raporuyla ilgili açýklama yaptý. Çöplü "Mali disiplinimizde herhangi bir sýkýntýmýz yok" dedi.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Lemzi Çöplü
meclis toplantýsýnda yaptýðý açýklamada 2019
yýlýnda %11 bütçe fazlasý vererek 35 Milyon TL
fazla artýrdýk, 2020 yýlýnda %13 bütçe fazlasý ile
51 Milyon TL bütçe artýrdýk" dedi.
Çorum Belediyesi'nin 1 milyar 232 Milyon
TL mali varlýðý olduðunu bildirdi. Çöplü 102 Milyon TL'ye aldýðýmýz Çimento Fabrikasý arazisi
ile 710 Milyon TL'lik sadece arsa stokumuz var"
dedi.
(Haber Merkezi)

Lemzi Çöplü

Tuncay Yýlmaz

"Kaynaklarý doðru
ve yerinde harcayýn"
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Belediye
Meclisi Grup Baþkanvekili Tuncay Yýlmaz, belediye yönetiminin kaynaklarý doðru, yerinde
ve zamanýnda harcamasýný isteyerek, muhalefetin eleþtirilerine, denetim komisyonunun fikirlerine saygý gösterilmesi gerektiðini belirtti.
Belediye Meclisi Toplantýsýnda Denetim
Komisyonu raporunun meclise sunulmasý sýrasýnda bir konuþma yapan Tuncay Yýlmaz, komisyonda görev alan CHP'li üyelerin Belediye'nin ve Çorum'un hakkýný korumak adýna kimi uygulamalara þerh koyduðunu söyledi.
Çorum Belediyesi ile Hitit Üniversitesi arasýnda gerçekleþtirilen "Bir fikrim var" isimli proje kapsamýnda bir akademisyen tarafýndan hazýrlanan "Leblebide farklý kavurma koþullarýnda oluþan fiziksel ve kimyasal deðiþimlerin belirlenmesi ve üretim süreci optimizasyon" adlý
projeye 15 bin liralýk destek verildiðine dikkati
çeken Tuncay Yýlmaz "Leblebinin farklý sýcaklarda kavrulmasýnýn Çorum'a ve leblebi esnafýna ne gibi bir yararý var? Lütfen çýkýp biri bunun izahýný yapsýn" diye konuþtu.
Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Lemzi
Çöplü'nün eleþtirileri üzerine kürsüye çýkan
Yýlmaz, Çöplü'nün CHP'li üyelerin koyduðu
þerhleri "saçma sapan", "fantazi" þeklinde yorumlamasýna sert tepki gösterdi.
Denetim Komisyonu üyelerinin 45 gün görev yaptýðýný belirterek "Bu komisyon, Belediye'yi denetlemek için vardýr. Ýç denetim mekanizmasýnýn bir parçasýdýr. Muhalefet raporla ilgili eleþtirilerini yöneltir, idare ise cevap verir
ama burada tam tersi oluyor" dedi.
Doðrudan temin yönteminin ve maliyet hesaplamalarýnýn yanlýþ yapýldýðýnýn tespit edildiðini, yine 'leblebinin farklý sýcaklarda kavrulmasýnýn verdiði tepkimeyle' ilgili hazýrlanan projeye Belediye'nin vereceði maddi desteðe þerh
konulmuþtur. Bunlarý burada dile getirmeyeceðiz de nerede dile getireceðiz?" þeklinde konuþtu.
Yýlmaz, ayrýca belediyenin elektrik, internet
gibi ödemeler için bankaya otomatik ödeme talimatý vermesini deðerlendirerek, bazý faturalar
için gecikme bedeli ödendiðine dikkati çekti.
Yýlmaz "Belediye faturalar için gecikme bedeli
ödeyemez. Siz vatandaþ deðilsiniz, kurumsunuz" ifadesini kullandý. (Abdulkadir Söylemez)

"Ýhaleleri hep ayný firmalar kazanýyor"
CHP Belediye Meclisi Üyesi ve Denetim Komisyonu Üyesi Rüþtü Çaðlar belediyenin doðrudan temin yöntemiyle hizmet veya mal alýmý yapmasýnýn
rekabeti ortadan kaldýrdýðý için belediyeye zarar
verdiðini söyledi.
Rüþtü Çaðlar, Çorum Belediyesi'nde özellikle
de ihalelerde sürekli doðrudan temin yönteminin
kullanýldýðýný belirterek, yetkililerin bu konuda kolaycýlýða kaçtýðýný söyledi.
Çorum Belediye Meclisi Denetim Komisyonu
raporuna neden þerh düþtüklerine iliþkin Çorum
Belediye Meclisi'nde bilgi veren Çaðlar "Bulduðumuz bulgularla ilgili Belediye'nin tüm birimlerini bilgilendirdik. Harcamalara iliþkin evraklarýn tamamý
tarafýmýzdan incelendi. Ve bu incelemelerde yapý-

lan yanlýþ ve hatalarý tespit ettik" dedi.
Doðrudan temin yöntemiyle mal ve hizmet alýmýnýn kanunda belirtilen þekillere göre yapýlmasý
gerektiðini kaydeden Çaðlar "Kanunu hiçe sayarak
alým yaparsanýz biz de þehrimiz düþeriz" dedi.
Kanun ve yönetmeliklerin dikkate alýnmadan iþ
yapýldýðýný anlatan Çaðlar "Piyasa araþtýrmasý yapýlmadan en düþük teklifi verene o iþ veriliyor. Doðrudan temin yapýlýrken de hep ayný firmalara teklif
götürülüyor ve ayný firmalardan mal alýnýyor. Doðrudan temin yöntemiyle kolaycýlýða kaçýlmýþ. Burada rekabet ortamý da oluþmuyor. Belediye zarara
uðruyor. Teklif daðýtýlan yerler nedense üç firmayý
geçmiyor. Ýhaleyi de yüzde 70 oranýnda ayný firma
kazanýyor" ifadelerini kullandý.

Rüþtü Çaðlar

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin geçtiðimiz günlerde basýna yansýyan "Ýhalelerin doðrudan temin
yöntemiyle deðil, açýk teklif usulüyle yapýlmasý" yönündeki uyarýlarýný da anýmsatan Çaðlar yapýlan
açýk ihalelerde herhangi bir sýkýntýnýn yaþanmadýðýný söyledi.
(Abdulkadir Söylemez)

“Polis teþkilatý örnek
baþarýlara imza atýyor”
Vali Mustafa Çiftçi, Polis Teþkilatý'nýn kuruluþunun 176. yýl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajý yayýnladý.
Vali Mustafa Çiftçi mesajýnda þu ifadelere yer
verdi:
"Kökleri iki bin yýllýk medeniyet tarihimizin derinliklerine uzanan ve 10 Nisan 1845'te çaðýn gereklerine uygun þekilde tanzim edilerek kurulan
Polis Teþkilatýmýz, kadim devlet geleneðimizin
en önemli teþkilatlarýndan birisi.
Köklü bir geçmiþ, tecrübe ve birikime
sahip olan Polis Teþkilatýmýz, zaman ve
mekân mefhumu gözetmeksizin, dürüst ve
özverili çalýþma anlayýþýyla emniyet ve
asayiþin saðlanmasý, kamu düzeninin temini, kaçakçýlýðýn men ve takibi, uyuþturucuyla mücadele, insan haklarýnýn korunmasý ile ilgili görev ve sorumluluklarýný
yerine getirmektedir. Bu görevleri yerine getirirken insan
haklarýna saygýlý, vatandaþlarýmýza karþý hoþgörülü,
yüksek disiplin anlayýþýna
sahip, güler yüzlü ve yardýmsever olmasýyla da
Vali Mustafa Çiftçi
milletimizin gönlünde ay-

rý bir yere sahiptir. Türk Milleti, polisine her zaman güvenmiþ ve görevini yerine getirmesinde
ona her türlü desteði vermiþtir.
Her alanda günün gerektirdiði yeniliklere açýk
olarak kendini geliþtiren ve son teknolojiyi kullanan Polis Teþkilatýmýz, suç oluþmadan suçu önlemeye yönelik yaptýðý çalýþmalarla tüm dünyada
örnek gösterilen baþarýlara imza atmaktadýr. Türk
Polisinin bugüne kadar olduðu gibi bundan
sonra de her türlü zorluðun üstesinden
geleceðine, ülkemizin ve vatandaþlarýmýzýn huzuru, güvenliði ve esenliði için
var gücüyle çalýþacaðýna olan inancýmý
özellikle belirtmek istiyorum.
Bu duygu ve düþünlerle Polis Teþkilatýmýzýn 176. kuruluþ yýl dönümünü kutluyorum. Görevlerini yerine getirirken þehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazi
polislerimize, görevi baþýnda bulunanlara ve
emekli olanlara aileleriyle birlikte hayýrlý, saðlýklý ve uzun ömürler niyaz ediyorum.
(Haber Merkezi)

Gür'den emniyete 176'ncý yýl ziyareti
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar
Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný
Recep Gür, Türk Polis Teþkilatý'nýn 176. kuruluþ yýl dönümü
dolayýsýyla Emniyet Müdürü
Mehmet Gülser'i ziyaret etti. Ziyarette Birlik Baþkaný Recep
Gür'e Dikiciler ve Kunduracýlar
Odasý Baþkaný Halil Gürbüzer
de eþlik etti.
Emniyet Müdürü Mehmet

Gülser nezdinde Çorum'da görev yapan tüm emniyet mensuplarýnýn Polis Haftasýný kutlayan
ÇESOB Baþkaný Recep Gür
"Çorum'da huzur ve güven ortamýnýn bozulmamasý için büyük
bir özveri ve fedakârlýkla çalýþan
baþta Emniyet Müdürümüz
Mehmet Gülser olmak üzere
tüm polis teþkilatýmýzýn 176'ncý
kuruluþ yýlýný ve Polis Haftasý'ný

kutluyorum" dedi.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ise bu baþarýnýn saðlanmasýnda Çorum'daki
güvenlik görevlilerinin gayretli
çalýþmalarýnýn yaný sýra Çorum
halkýnýn saðduyulu yaklaþýmý ve
güvenlik kuvvetlerine verdiði
desteðin rolünün büyük olduðunu kaydetti.
(Fatih Yýldýrým)
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"Ay-Yýldýzýn Marþý" çalýþmasý yaptýlar
Ýskilip Ýbn-i Sina Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi 2021 yýlýnýn"Mehmet
Akif ve Ýstiklal Marþý Yýlý" olarak ilan
edilmesi üzerine "Ay-Yýldýzýn Marþý"
adlý bir çalýþma yaptý.
Ýskilip Ýbn-i Sina Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi idareci, öðretmen ve
öðrencileri yanýnda Ýskilip halkýnýn da
dahil edildiði çalýþmada çekimlerde
Ýskilip'in farklý mekanlarý kullanýldý.
Geniþ bir ekiple yapýlan bu çalýþma
Ýskilip ilçe Garnizon Komutanlýðý nezdinde kahraman Türk Ordusuna armaðan edildi.
Bu projenin anlam kazanmasý ve
farkýndalýk ruhu oluþturmak üzere Ýskilip Ýbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürü Sadýk Balcý,
Müdür Yardýmcýsý Ali Þimþek, Türk
Dili ve Edebiyatý öðretmenleri Zeliha
Armutçu ve Serpil Þahin ile bir gurup
öðrenci Ýskilip ilçe Garnizon Komutaný Personel Asteðmen Erkan Karavelioðlu ve Ýskilip Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu'nu makamýnda
ziyaret etti.
Ýlçe Garnizon Komutanlýðýnda ya-

pýlan törende Okul Müdürü Sadýk
Balcý bayrak, cd ve asker mektubunun bulunduðu sandýðý Ýlçe Garnizon
Komutaný Personel Asteðmen Erkan
Karavelioðlu'na teslim etti.
Okul Müdürü Sadýk Balcý konuþmasýnda "Millî mücadele ve Kurtuluþ
Savaþý ruhunun; Türk milletinin vicdanýnýn duru bir yansýmasý olan Ýstiklal Marþýmýzýn kabulünün 100. yýlý
münasebetiyle Ýskilip Ýbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak
hazýrladýðýmýz çalýþmamýzý, sizin

nezdinizde, Kahraman Türk Ordumuza armaðan ediyoruz. Bu vesile ile
marþýmýzýn þairi Mehmet Akif Ersoy'u
ve Ýstiklale uzanan yolda canýný ortaya koyan tüm þehitlerimizi minnet ve
þükranlarýmýzla yad ediyoruz"dedi.
Ýlçe Garnizon Komutaný Personel
Asteðmen Erkan Karavelioðlu, Ýskilip
Ýbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesini bu ince ve anlamlý çalýþmasýndan dolayý tebrik etti.
Bu ve benzeri çalýþmalarda her
zaman ellerinden geldiðince destek

olacaklarýný belirten Karavelioðlu "Bu
armaðanýnýz bizim için çok kýymetli"dedi. Ardýndan öðrencilerle birlikte
askerler ile hatýra fotoðrafý çekildi.
Ýkinci ziyaret Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðüne gerçekleþtirildi.
Okul müdürü Sadýk Balcý proje
kapsamýnda hazýrlanan "Ay-Yýldýzýn
Marþý" adlý Cd'yiÝ lçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu'na verdi. Ýstiklal Marþý ve Mehmet Akif Ersoy'un
milletimiz için önemine dikkat çeken
Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu "Ýstiklal Marþý adý üstünde istiklalimizin ve baðýmsýzlýðýmýzýn niþaný olup milli þairimiz merhum Mehmet
Akif ERSOY'un 'Allah bu millete bir
daha Ýstiklal Marþý yazdýrmasýn" sözüne özellikle dikkat etmeliyiz. Ýstiklal
marþý ve baðýmsýzlýðý olmayan milletlerin hali ortada.
Allah o günleri milletimize bir daha
yaþatmasýn" diyerek öðrencilere nasihatlerde bulundu. Bu güzel ve anlamlý çalýþmada görev alan tüm idareci, öðretmen ve öðrencileri tebrik
etti.
(Fatih Yýldýrým)

SOÐAN SUYU -2SOÐAN SUYU
ÝDRAR YOLU
ENFEKSÝYONUNA
ÝYÝ GELÝR!
Ýdrar yolu enfeksiyonu hayatý olumsuz etkiler. Ýdrar yaparken idrar yollarý yanar ve insanlarýn caný acýr. Bunu önlemek için orta boy bir
soðanýn üzerine 2 bardak su ekleyin. Neredeyse suyun yarýsý buharlaþana kadar soðanla birlikte suyu kaynatýn. Soðaný alýn ve
soðan suyu ýlýnýnca 1 bardak için. Bu þekilde
idrar yollarýnýn enfeksiyonuna ve yanma hissine karþý fayda bulabilirsiniz.
SÝVÝLCELERDEN KURTULMA VAKTÝ!
Ciltteki yaralar, akneler, sivilceler için de
oldukça faydalýdýr. Özellikle ciltte oluþan ve
istenmeyen sivilceler için 1 çay kaþýðý bal, 1
yemek kaþýðý zeytinyaðý ve 1/4 çay bardaðý
soðan suyu ile karýþtýrýlýr. Tüm malzemeler
iyice birbirine karýþtýktan sonra cilde sürülür.
15 dakika sonra karýþýmýn uygulandýðý bölge
güzelce yýkanýr. Haftada bir kez iki hafta bu
karýþým art arda denenebilir. Bu þekilde sivilcelerin azaldýðý görülür.

Yesevi Yardým Hareketi Çorum Ýl Temsilciliði kuruldu
Çorum'da "Yesevi Yardým Hareketi"nin Ýl Temsilciliði kuruldu. Ýl Temsilcisi olarak Fatih Yücel görevlendirildi. Ýl Temsilcisi Fatih Yücel, Yesevi Yardým
Hareketi hakkýnda açýklamalarda bulundu.
Yücel þu bilgileri paylaþtý:
Yesevi Yardým Hareketi, Türk Yurtlarý'nýn manevî hayatýný tarih boyu etkilemiþ en önemli isimlerinden olan Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin ideallerini kendine ülkü edinen bir grup
gönüllü tarafýndan, 2012 yýlýnda Kayseri ilinde çalýþmalarýna baþlamýþ bir
dernektir. Türkiye'nin sýnýrlarý dýþýnda
kalmýþ olan soydaþ ve dindaþlarýmýzýn
yanýnda olmak, onlara bulunduklarý
bölgelerde maddi ve manevi destek
vermek hareketimizin öncelikleri arasýndadýr. Hareketimiz, Türkiye'nin her
bir bölgesinden gönüllülerin desteði ile
Asya'dan, Balkanlar'a, Ortadoðu'dan,
Afrika'ya kadar dünyanýn farklý bölgelerinde önemli ihtiyaçlara cevap vermektedir. Savaþ, iþgal ve doðal afetler
sonucu maðdur olmuþ kiþilere, yerlerinden edilmiþ ve mülteci konumuna
düþmüþ ihtiyaç sahiplerine ulaþmakta;
ayni ve nakdi yardýmlarýn yaný sýra hedef alýnan bölgelerde sürekliliði olan projeler ile bölge halklarýnýn
refahýný yükseltmeyi amaçlamaktadýr. Kültürel misyonu yanýnda dil, din, ýrk, mezhep ayrýmý gözetmeden ihtiyaç halinde sýkýntýlarý gidermek Yesevî Yardým Hareketi'nin misyonu arasýnda yer almaktadýr.
Özetle; Yesevî Yardým Hareketi'nin ve gönüllülerinin asýl gayesi rýzay-ý Ýlâhî'ye mazhar olabilmektir.
KÝMLER GÖNÜLLÜ OLABÝLÝR?
Vatanýna, bayraðýna, devletine ve milletine aidiyet besleyen herkes gönüllü olabilir. Yesi Yardým
Hareketi dört ana baþlýkta faaliyet yapýyor: Ýnsani
Yardýmlar, Saðlýk Alanýnda yardýmlar, Eðitim, Arama-Kurtarma
ÝNSANÝ YARDIMLARIMIZ
ÝAÞE-GIDA YARDIMLARI
Yesevî Yardým Hareketi Türkiye ve faaliyet yaptýðý ülkelerde özellikle ramazan ayýnda, iaþe paketleri
þeklinde ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrmaktadýr. Bu kapsamda, bugüne kadar Makedonya, Kosova, Suriye,
Arakan, Bangladeþ, Yemen'de binlerce kiþiye ulaþýlmýþtýr. Ýçeriðinde yað, un, bakliyat, tuz, þeker v.b.
malzemelerin bulunduðu gýda kolilerini üç kýtada bulunan mazlum kardeþlerimize ulaþtýrýyoruz. Yesevi
Yardým Hareketi her geçen gün artan gönüllü ve baðýþçýlarýnýn katkýlarý ile daha fazla ülkede, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaþmayý hedeflemektedir.
KURBAN YARDIMLARI
Yesevî Yardým Hareketi olarak adak, akika ve
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þükür kurbanlarýný yýl boyunca dünyanýn birçok yoksul ülkesinde ihtiyaç sahiplerine daðýtýyoruz. Gönüllü ekiplerimizle kurban baðýþlarýný titizlikle seçip kesimini ve daðýtýmýný yapmakla kalmýyor, yardýma
muhtaç gönüllere ulaþtýrýyoruz. Hayýrseverlerimizin
baðýþlarýyla gerçekleþtirdiðimiz kurban yardýmlarýný
Makedonya, Arakan, Suriye, Afrika ve Orta Asya
bölgelerine ulaþtýrdýk. Yardým Hareketi olarak bu
ülkelerin sayýsýný arttýrmayý, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaþmayý hedeflemekteyiz.
SU KUYULARI
Afrika, Asya ve Balkanlar'da kardeþlerimiz maddi imkânsýzlýklardan
dolayý su sýkýntýsý yaþamaktadýr. Yesevî Yardým Hareketi olarak onlarýn
hizmetine sunulmasý noktasýnda "Bir
damla, bir hayat" projesi gerçekleþtiriyoruz. Bu proje kapsamýnda günlük
su ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý ve tarým
alanýnda kuraklýktan dolayý yaþanan
verimsizliðin de önüne geçilmesini hedefliyoruz.
Fatih Yücel

EÞYA-GÝYSÝ YARDIMLARI
Türk insaný, en önemli özelliklerinden olan yardýmseverliði ile tüm mazlumlara kucak açmaya devam etmekte. Ýhtiyacý olana vermeyi, mutsuz bir yüzü güldürmeyi, bir gönle girebilmeyi amaçlamakta,
kýyafet, ev eþyasý gibi önemli yardýmlarý ihtiyaç sahipleriyle paylaþmaktadýr. Yesevi Yardým Hareketi
olarak hayýrseverlerimiz tarafýndan baðýþlanan kýyafet ve eþya yardýmlarýný yurtiçinde ve Suriye'de
ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýyor, sýcak bir yuva kurmalarýna katkýda bulunuyoruz.
BARINMA-EV YARDIMLARI
600 binin üzerinde Arakanlý Müslüman, canlarýný kurtarmak için kaçtýðý Bangladeþ'te dünyanýn en
kötü þartlarýnda yaþam mücadelesi vermektedir.
Yoðun muson yaðmurlarýnýn olduðu bu bölgede insanlar naylondan yapýlmýþ barakalarda, sular içinde
hayatlarýný sürdürmektedir. Yesevi Yardým Hareketi,
Arakanlý Müslümanlara yaþanabilir alanlar kazandýrmak için Bambu Ev projesi baþlatmýþtýr. Yesevi
Yaþam Alaný olarak kurulan yerleþim yerinde Arakanlý Müslümanlar daha saðlýklý bir yaþam mücadelesi vermektedirler.
SAÐLIK ALANINDA YAPTIÐIMIZ
YARDIMLAR SÜNNET TEDAVÝLERÝ:
Yesevî Yardým Hareketi olarak saðlýklý bir erkek
neslin yetiþmesi için ihtiyaç olan sünnet ihtiyacýný
maddi sýkýntýlar yaþayan bölgelerde gerçekleþtiriyoruz. 2012 yýlýndan bu yana, "Bir çocuða kirve ol"
sloganýyla yola çýktýðýmýz sünnet programlarýmýzla,
Balkan ülkeleri ve Suriye'de yüzlerce çocuðun sün-

netini gerçekleþtirmiþ bulunmaktayýz. Yesevi Yardým Hareketi Saðlýk Komisyonu'nun gayretleri ile
Afrika, Orta Asya, Orta Doðu ve Balkanlar'da bulunan birçok ülkede çocuklarýmýzýn sünnet ihtiyacýný
karþýlamayý amaçlýyoruz.
SAÐLIK BÝNASI TADÝLATLARI:
Yesevi Yardým Hareketi olarak Afrin'e baðlý Meryemin kasabasýnda bulunan yýkýk ve periþan halde
olan saðlýk ocaðý binasýnýn tadilat ve tefriþatýný gerçekleþtirdik. Bunun yaný sýra saðlýk ocaðý içerisinde
ihtiyaç olan saðlýk malzemelerinin tedarikini gerçekleþtirip, saðlýk bakanlýðýmýzýn ve bölgede yaþayan
halkýn hizmetine sunduk.
SAÐLIK TARAMALARI:
Dünyada yaþanan savaþ, göç, açlýk, su kýtlýðý
nedeniyle milyonlarca insan saðlýk sýkýntýsý ile karþý
karþýya kalmakta. Özellikle savaþtan etkilenen çocuklarda yoðun olarak kronik hastalýklar gözlemlenmekte. Yesevi Yardým Hareketi Saðlýk Komisyonu
Suriye, Arakan, Kýrým, Balkan ülkelerinde saðlýk taramalarý gerçekleþtirmiþ, binlerce insanýn tedavi ve
ilaç ihtiyaçlarýna cevap vermiþtir. Saðlýk komisyonumuz Afrika ülkelerinde de saðlýk taramalarý gerçekleþtirmek için baþlatmýþ olduðu projelerle hazýrlýklarýna baþlamýþtýr.
EÐÝTÝM ALANINDA OKUL TADÝLAT
VE TEFRÝÞATLARI/ YETÝM VE
KÜLTÜR MERKEZLERÝ
Yesevi Yardým Hareketi baþlatmýþ olduðu proje
kapsamýnda tadilat ve tefriþat ihtiyacý olan okullarýn
ayaða kalkmasýný yardýmcý olmaktadýr. Suriye bölgesinde aktif olarak 2018 yýlýnda faaliyetlere baþlanmasýna raðmen eðitim alanýnda ciddi yatýrýmlar
gerçekleþtirilmiþtir. Bölgede ilk olarak Tekden Koleji iþbirliði ile Afrin'e baðlý Meryemin kasabasýnda bulunan harabe halindeki okul binasý yeniden tadil
edilmiþ, bina içinin tefriþatý ile eðitime kazandýrýlmýþtýr. Kasabada bulunan yaklaþýk bin 257 çocuðun saðlýklý bir eðitim almasýna ortam hazýrlamýþtýr.
Tadilat ve tefriþatý gerçekleþtirilen bir diðer okul ise
Afrin'e baðlý Bülbül mezrasýnda bulunan Týfli (Bebek) köyünde bulunmaktadýr. Þehit Eren Bülbül'ün
isminin verildiði okul kullanýlamaz halde iken tadilat
edilerek eðitime kazandýrýlmýþtýr. Yesevi Yardým Hareketi okul içerisinde eksik olan eðitim malzemelerini gidermiþ, 125 çocuðun hizmetine sunmuþtur.
Hali hazýrda devam Çobanbey Molla Kasým köyündeki okul tadilat ve tefriþatýnda sona yaklaþýlmýþtýr.
ARAMA-KURTARMA BÝRÝMÝ
Bünyemizde Arama-Kurtarma ekipleri de kurulmaya baþlanmýþ olup, AFAD koordineli eðitimlerimiz farklý illerimizde devam etmektedir.
(Bahattin Sümüþ)

UZUN SAÇLARA MI SAHÝP
OLMAK ÝSTÝYORSUNUZ?
Saçlarýnýzýn kolay uzamasýný ve bakýmlý
olmasýný mý istiyorsunuz? Genellikle bayanlar
saçlarýnýn kolay uzamadýðýndan yakýnýrlar.
Çeþitli yöntemlerle saçlarýný kolay uzatmaya
çalýþýrlar. Ýþte soðan suyu da bu yöntemlerden biridir. Yapýlan araþtýrmalara göre haftada iki kez saçlarýnýzý soðan suyu ile yýkarsanýz saçlarýnýzýn çabuk uzayacaðý sonucuna
varýlmýþtýr.
SAÇ DÖKÜLMESÝNE
KARÞI DA ETKÝLÝ!
Birçok kiþi saçlarýnýn dökülmesine üzülür.
Saçlarýnýzýn dökülmesini engellemenin birçok
yolu vardýr. Soðan suyu da bu yollardan biridir. Yapýlan bir araþtýrmaya göre haftada iki
kez saçlar soðan suyu ile yýkanýrsa saç dökülmesinin önleneceði sonucuna varýlmýþtýr.
Saçlarýn bu þekilde yýkanmasýna 2 ay boyunca devam edilmelidir. Hem maliyeti az hemde
pratik olmasýnýn yanýnda saçlarýn dökülmesini de önler. Ayrýca bu þekilde saçlarýnýzdaki
kepek oluþumunu de engelleyebilirsiniz.
SAÇ DÖKÜLMESÝNE
KARÞI FORMÜL 1!
1 çorba kaþýðý bal ile 1/4 fincan soðan suyunu iyice karýþtýrýn. Bu karýþýmý her gün yeyin veya saçlarýnýza 15 dakika boyunca masaj yaparak uygulayýn. Yarým saat beklettikten sonra saçýnýzý yýkayýn.
SAÇ DÖKÜLMESÝNE
KARÞI FORMÜL 2!
1 litre kaynamýþ suyun içine 4 adet orta
boy soðaný doðrayýn. 10 dakika daha bu þekilde kaynatýn. Soðumaya býrakýn. Saçýnýzý þampuanladýktan sonra durulamak için bu suyu
kullanýn. 1 ay boyunca belirli aralýklarla bu formülü deneyin. Farký göreceksiniz. Saç dökülmeniz azalacak ve saç telleriniz kalýnlaþacak.
SOÐAN SUYU ZARARLARI!
Bu þifalý bitkinin suyu faydalarý yanýnda
bazý istenmeyen yönleri de olabilir. Bu þifalý
bitkinin suyunu veya kendisini tüketerek aðýz
kokusuna sahip olabilirsiniz, istenmeyen bir
nefesiniz olabilir. Hele hele dýþarý çýkacaksanýz çoðunlukla bu bitkiyi yada sarýmsaðý yemek istemezsiniz. Diðer insanlarýn aðýz kokusuyla rahatsýz olmasýný istemezsiniz. Dýþarý
çýkmadan soðan tüketirseniz, diþlerinizi fýrçalayarak yada aðzýnýza birkaç diþ karanfil atarak aðýz kokusunu önleyebilirsiniz. Bu etkili
bitkiyi yemek istememenin bir nedeni de mide aðrýsý çektirmesidir. Yedikten sonra midesi
rahatsýz olan kiþiler mide aðrýsý çekebilir. Bunun için de bizim önerimiz bu kokulu bitkiyi
salataya ilk olarak doðradýktan sonra biraz
suda bekletmenizdir. Böylece bitkinin acýsý biraz olsun geçecektir.
Aþýrý tüketildiðinde bulantý ve kusmaya
neden olabilir. Bazý ciltlere uygulandýðýnda
tahriþ edebilir, bu yüzden öncelikle cildin küçük bir kýsmýna uygulanýp test edilmelidir.
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Hayvan severler 7 milyon
bütçeli yarýþmaya proje sundu

SAHiBiNDEN

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

Kadir Þimþek
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BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

04:34
06:03
12:47
16:26
19:21
20:44

TARiHTE BUGÜN

KESiN

1926- Türk uyruðunda bulunan her türlü þirket ve müesseselerde iþlemlerin ve kayýtlarýn
Türkçe tutulmasý zorunluluðuna iliþkin yasa benimsendi.
1927- Binalarýn numaralandýrýlmasýna ve sokaklarýn adlandýrýlmasýna iliþkin yasa kabul
edildi.
1928- 'Türkiye devletinin dini Ýslamdýr' cümlesi, Anayasa metninden çýkarýldý. Milletvekilleri
ve Cumhurbaþkaný, yemin ederken 'vallahi' yerine 'namusum üzerine söz veririm' diyecek.
1931- Ankara'da toplanan Türk Ocaklarý Olaðanüstü Kurultayý, Türk Ocaklarý'nýn feshine ve
mallarýnýn CHP'ye devredilmesine karar verdi.
1950- Bursa Cezaevi'nde açlýk grevine baþlayan Nazým Hikmet, saðlýk durumu bozulunca
gizlice Ýstanbul'a getirildi. Þair açlýk grevini erteledi.
1974- Genel af yasa önerisi, TBMM'de kabul
edildi.
1982- Kapatýlan CHP'nin eski Genel Baþkaný
Bülent Ecevit, Norveç'te yayýmlanan bir gazeteye verdiði demeç gerekçesiyle gözaltýna alýndý.
Ecevit 16 Nisan'da tutuklandý.
1999- Yedi TÝP'linin ve DÝSK genel baþkanlarýndan Kemal Türkler'in öldürülmesi davalarýnda gýyabi tutuklu olarak yargýlanan Ünal Osmanaðaoðlu yakalandý.
2002- Danýþtay 10'uncu Dairesi, 'Devlet Sanatçýlýðý' unvaný verilmesine iliþkin düzenleme
içeren yönetmeliði iptal etti.
2003- Ýzmir'in Urla ilçesinde 5,6 þiddetinde bir
deprem meydana geldi.

KARAR

Kargýlý hayvan severler
Türkiye Belediyeler Birliði'nin sokak hayvanlarýna
yönelik baþlattýðý 'projelere
7 milyon 250 bin TL destek'
çalýþmasýna proje sundu.
Türkiye Belediyeler Birliði (TBB), belediyelerin sokak hayvanlarýna yönelik
görev ve sorumluluklarý
çerçevesinde; özgün, etkili
ve sürdürülebilir politikalar
üretilmesini teþvik edici
projelerin hayata geçirilmesi, iyi uygulama örneklerinin ülke genelinde yaygýnlaþtýrýlmasý ve farkýndalýðýn artýrýlmasý amacýyla
'Sahipsiz Evcil ve Sokak
Hayvanlarýnýn Barýnma ve
Beslenme Þartlarýnýn Ýyileþtirilmesi Fikir ve Proje
Yarýþmasý' düzenledi. Türkiye Belediyeler Birliði'ne
baþvuru yapan belediyelerin projeleri fikir ve uygulama olmak üzere iki aþamada deðerlendirilecek.
Birinci aþama olan fikir aþamasýnda baþvurular jüri tarafýndan deðerlendirilip sýralanacak ve seçilen
10 projenin her birine 500 bin TL ödül verilecek.
Yarýþmanýn ikinci aþamasýnda ise yarýþma jürisi
tarafýndan uygulamasý en baþarýlý bulunan 3 belediye ödüllendirilecek. Birinci aþamada ödül alamayan projeler de uygulamaya geçirilmesi halinde
ikinci aþama için baþvurabilecek. Ýkinci aþama
2021 yýlý Kasým ayýnda sonuçlandýrýlacak. Yarýþmanýn uygulama aþamasýnda dereceye giren birinci belediyeye 1 milyon TL, ikinci belediyeye 750 bin
TL, üçüncü belediyeye 500 bin TL ödül verilecek.
BÜYÜK ÖDÜLE TALÝPLER
Belediyeler Birliði'nin hazýrladýðý yarýþmaya
Kargýlý hayvan severler Gargu'ca Platformu öncülüðünde yaptýklarý toplantýlar sonucunda katýlmaya
karar verdi. Umut Küçükçakan, Fatma Akpýnar,
Murat Perker, Burak Coþkun, Sedat Kýsakol ve
Nevzat Dingil'in çalýþmalarýyla projeyi hazýrlanarak
Kargý Belediye Baþkanlýðýna teslim edildi. Proje
hakkýnda bilgiler veren Fatma Akpýnar, "Þehirleþmenin sonucunda doðadan kopmuþ bir insan topluluðu meydana çýksa da þehirlerin o betonarmeleri arasýnda insanlarla birlikte birçok canlý varlýk da
yaþamaktadýr. Özellikle hayvanlar sokaklarda yaþayan canlýlar arasýnda en çok bakýma muhtaç
olanlardýr. Köpekler, kediler, kuþlar etrafýmýzda sýkça gördüðümüz sokak hayvanlarýdýr. Sokak hayvanlarýnýn özellikle kýþ mevsiminde beslenmesi ve
korunmasý daha da zorlaþýr. Hayvan sevgisini üst
düzeyde olduðu toplumlardan biri olarak özellikle
soðuk kýþ günlerinde onlar için bir þeyler yapmak
insanlýk görevimizdir. Hayvan haklarýnýn gündeme
gelmesi insan haklarýnýn gündeme gelmesi kadar
önemlidir. Ayný çevreyi ve ekolojik dengeyi paylaþ-
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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

Ahmet Sami
Ceylan

Ceylan: Polis Teþkilatý
görevini en iyi þekilde
yerine getiriyor
AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan Türk Polis Teþkilatýnýn kuruluþunun 176 yýlý nedeniyle bir kutlama mesajý yayýnladý. Türk Polis Teþkilatýnýn görevini en iyi þekilde yerine getirdiðini belirten Milletvekili Ceylan "Geçmiþi þan, þeref ve kahramanlýklarla dolu, gücünü kanunlardan, desteðini ise milletimizden alan Türk Polis Teþkilatýmýz kurulduðu
günden bu yana kutsal vatan topraklarýnýn dört
bir tarafýnda devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüðünü koruma; huzur ve güven ortamýný temin etme konusunda zaman ve mekân
mefhumu gözetmeksizin disiplinli, dürüst ve özverili çalýþma anlayýþýyla görevini en iyi þekilde
yerine getiren Türk Polis Teþkilatýmýzýn Kuruluþunun 176'ncý yýlýný kutluyorum" dedi.
"Devleti, milleti ve þanlý bayraðý uðruna mücadele ederken gerektiðinde canýný feda ederek
nice kahramanlýk destanýný gönüllere nakþeden
Türk Polis Teþkilatýmýz; üstlendiði bu kutsal görevi bundan sonra da ayný azim, kararlýlýk ve
inançla yerine getirmeye devam edecektir" diyen Ceylan mesajýnda þu ifadelere yer verdi:
Diðer yandan bütün dünyayý saran ve ülkemizin de saðlýðýný tehdit eden koronavirüs salgýnýna karþý, devletimizi ve milletimizi korumak
adýna olaðanüstü gayret göstererek, gece-gündüz demeden fedakârlýkla mücadele eden güvenlik güçlerimizi yürekten kutluyorum.
Cumhuriyetimizin ve milli bütünlüðümüzün
koruyucularý olan Türk Polis Teþkilatýmýzýn
176'ncý kuruluþ yýldönümünü kutlar; devletimiz,
milletimiz, bayraðýmýz, vatanýmýz ve kutsal deðerlerimiz için canlarýný feda eden aziz þehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve þükran
duygularýyla anarken, içinden geçtiðimiz bu zor
günlerde vatanýmýzýn ve milletimizin güvenliði
için görevleri baþýnda gecesini gündüzüne katarak mücadele eden personellerimize ve aileleriyle birlikte saðlýk, mutluluk, huzur ve baþarýlar
dilerim.
(Mahmut Emin Söylemez)

Vakýf Katýlýmdan
Sezen'e ziyaret
Vakýf Katýlým Bankasý KOBÝ Bankacýlýðý Müdürü Lokman Avcý ve KOBÝ Bankacýlýðý Yönetmen
Yardýmcýsý Orkun Koç, Sungurlu Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Bahri Sezen'e finansal kaynaklar konusunda bilgilendirme amaçlý ziyarette bulundu.
Yapýlan görüþme ve bilgilendirme sonrasý Avcý ve
Sezen birbirlerine hediye verdi. (Fatih Yýldýrým)

Güreþ Takýmý Avrupa Þampiyonasý
elemelerinde zaferle döndü
Ýskilip Belediye Spor Güreþ Takýmý Avrupa
Þampiyonasý eleme müsabakalarý için gittiði Antalya Kemer'den zafer biletiyle dönüyor. Belediye güreþ takýmý 30 Mayýs'ta Bulgaristan da düzenlenecek olan Avrupa Þampiyonasýna þimdiden iki güreþçisiyle katýlmaya hak kazandý.
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týðýmýz sokak hayvanlarý
bizim kurduðumuz sokaklarda aç, susuz çaresiz dolaþmamalýdýr. Bu nedenle
sokaktaki candostlarýmýz
için rahat edebilecekleri,
kendilerini güvende hissedebilecekleri ve özgürce
hareket edebilecekleri bir
yaþam alaný oluþturmamýz
gerekmektedir. Bizde bu
düþünceyle sokak hayvanlarýnýn en iyi þekilde barýnma, beslenme ve saðlýk ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý
için bir proje geliþtirdik.
Hazýrlayacaðýmýz yaþam alaný onlara ait olacak
ve onlarýn özelliklerine göre inþa edilecek, onlarýnda
bir mahallesi bir sokaðý olacak.
Giriþte büyük bir kapý ve GarguCanDostlar diyarýna hoþgeldiniz yazan bir yazý ile bizleri içlerine
almaya hazýr sýcacýk bir yuva olacak. Aðaçlarla
çevrili bu alanda giriþte idari bir bina ve güvenlik
kameralarý olacak. Bu sayede onlarýn güvenliðini
saðlamýþ olacaðýz." diye konuþtu.
Akpýnar açýklamalarýn þöyle devam etti: Ýdarenin hemen yanýndaki alanda kliniðimiz olacak burada acil müdahale odasý, normal bakým ve tedavi
odasý, yýkama ve temizleme odasý, ilaç ve týbbi
malzemelerinin bulunduðu bir oda ve diðer araç
gereçlerin konulduðu bir bölüm bulunacak. Kliniðin
yan tarafýnda ilk gelen kontrol ünite bölümü, onun
yanýnda kedi evleri bölümü bulunacak. Bu kedi evleri hem kapalý hem açýk alana sahip olacak. Burada kediler kendilerini sýcak bir yuvada hissedecek
ve diðer tehlikelerden de özgürlüklerini engellemeden korunabilecekler. Kedi evinin üst tarafý komple
aðaçlarla kaplý, gelen ziyaretçilerin rahatlýkla piknik
yapabilecekleri doðal bir alandan oluþacak. Tam
karþý tarafta köpekler için açýk alan, köpek kulübeleri onun hemen yan tarafýnda; ayný hizada köpek
barýnak birimleri yapýlacak. Bu alanýn karþýsýnda
ise otopark yapýmý için ayrýlan alan yer alacak.
Bunlarýn yanýnda bu alanlarla baðlantýsý olacak þekilde piknik masalarý, yürüyüþ alanlarý, çardaklar
ve su havuzu bulunacak. Aileler rahatlýkla buraya
gelip çocuklarýyla doðal bir ortamda etrafýndaki kedi, köpek ve kuþlarla vakit geçirip çocuklarýna hayvan sevgisini aþýlayabilecekler. Hatta isteyen aileler buradan istedikleri can dostlarýmýzý gerekli kriterlere sahip olduklarý araþtýrýldýktan sonra sahiplenebilecekler. Yaþam alanýna ilk gelen can dostlarýmýz belediyemizin veteriner hekimi tarafýndan saðlýk kontrolleri yapýlarak ve ilk gelen kontrol ünitesinde misafir edilip doðal yaþam alanýna alýþtýktan
sonra açýk alan bölümümüze býrakýlacak. Her ay
veteriner hekimimiz tarafýndan rutin kontrolleri ve
aþýlamalarý yapýlacak. Hasta olan can dostlarýmýz
bu sayede gecikmeden fark edilip hemen
müdahalesi yapýlarak
saðlýðýna kavuþturulduktan sonra arkadaþlarý arasýna dönebilecek. Yapacaðýmýz bu
yaþam alaný ilçemiz ve
çevresinde bir ilk olacak ve diðer il ve ilçelerimizi de örnek teþkil
edebilecek. Hatta diðer il ve ilçelerden de
buraya bakýma muhtaç can dostlarýmýzý
alarak onlarý da sýcak
bir yuvaya kavuþturmuþ olacaðýz.
(ÝHA)

ÝKÝ TÜRKÝYE ÞAMPÝYONU
Toplamda yedi güreþçisiyle Antalya Kemer'de
düzenlenen müsabakalarda Belediye Güreþ Takýmý iki tane Türkiye Þampiyonu çýkartarak adýný Bulgaristan'da düzenlenecek finale yazdýrdý. Belediye
Güreþ Takýmý Antrenörü Âdem Uysal yaptýðý açýklamada "Yýllardýr Türkiye Þampiyonluðunda iddialý
olan Ferhat Yiðit (Sarý Fýrtýna) geleneði bozmadý
ve bu sene gene altý kiloda final maçýnda rakibini
18-4 yenerek finale adýný yazdýrdý. Diðer bir þampiyonumuz ise 57 kiloda güreþen Mürsel Aslan oldu.
O da rakiplerini nakavt ederek Bulgaristan biletini
cebine koydu" dedi.
ÝKÝ GÜREÞÇÝMÝZ ÖN ELEME OYNAYACAK
Yapýlan müsabakalarda rakiplerine az farkla finale kalamayan güreþçilerimiz için ön eleme oynayacaklarýný ve milli takým kampýnda gösterdikleri
performansa göre deðerlendirileceðini dile getiren
Antrenör Uysal "Ýki yiðidimiz müsabakalarda az
farkla rakiplerine yenilerek 3'üncü oldular. 41 kilo
kategorisinde Enes Kavlu, 44 kilo kategorisinde
Yunus Emre Battal ise milli takým Kampýna alýnarak deðerlendirilecekler" dedi.
"BAÞARILARINIZ DAÝM OLSUN YÝÐÝTLER"
Belediye Baþkaný Ali Sülük yaptýðý açýklamada

" Yüzümüzün akýyla gittik ve bileðimizin bükülmeyeceðini, sýrtýmýzýn yere gelmeyeceðini tüm Türkiye'ye duyurduk.
Antalya Kemer'den iki tane Türkiye Þampiyonu
çýkararak dönüyoruz. Avrupa Þampiyonasý için çok
çalýþmalý ve yorulmadan, durmadan ona konsantre
olmalýyýz. Ýlçemizde Avrupa þampiyonu güreþçiler
görmek istiyoruz.

Biz gençlerimize inanýyor ve güveniyoruz. Güvendiðimiz için, sonuna kadar desteklerimizle ve
dualarýmýzla yanlarýnda olmaya çalýþýyoruz. Ayrýca
son olarak müsabakalarda ter döken bütün güreþçilerimize de baþarýlar diliyor, bizler için mücadele
eden baþta Antrenörümüz Âdem Uysal Hocamýzý
ve Yiðit Pehlivanlarýmýzý tebrik ediyorum. Baþarýlarýnýz daim olsun yiðitler" dedi.
(Fatih Yýldýrým)
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MÜD. KARÞISI

Çorum FK Teknik Direktörü Ýsmet Taþdemir Pazar günü oynanacak maç ile ilgili düþüncelerini paylaþtý:

Alttaki en iyi takým ile oynayacaðýz
RAKAMLARLA

2.Lig Beyaz Grup

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup'ta 33'üncü
hafta öncesi oynanan 288 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 288 karþýlaþma nasýl sonuçlandý:
119 maç (%41) Ev sahibi takýmlar kazandý
89 maç (%31) Konuk takýmlar kazandý
80 maç (%28) Berabere sonuçlandý
Grup'ta alýnan en sýk skorlar:
39 maç (%14) 1-1 sona erdi
27 maç (%9) 1-0 sona erdi
23 maç (%7) 0-1 sona erdi

Çorum FK'nin teknik patronu
Taþdemir, Þanlýurfa maçý için
"Alttaki en iyi takýmla oynayacaðýz" dedi.
Çorum FK Teknik Direktörü
Ýsmet Taþdemir rakipleri Þanlýurfaspor maçý ile ilgili açýklamalarda bulundu. Perþembe günü antrenman öncesi tesislerde basýn
mensuplarýnýn sorularýný yanýtlayan baþarýlý teknik adam Þanlýurfa maçý ile görüþlerini belirtti.
Þanlýurfaspor'un 2'nci yarý
çok diplerden kurtulup gelip diðer takýmlarýn 3-4 basamak üstüne çýktýðýný dile getiren Taþdemir "Özellikle devre arasý çok ve
iyi oyuncular da aldýlar. Ýyi de bir
ivme yakaladýlar. Sadece o ivme
içerideki Sarýyer maçlarýyla bozuldu. Þimdi çok daha farklý bir
durumda olabilirlerdi. Alttaki en
iyi takýmla oynayabiliriz bu hafta.
Alt grup için söylüyorum bunu.
Maçýn zorluðuyla alakalý söyle-

miyorum. Her maç zor bunu hep
söylüyorum. Bizim takýmýmýz gerekli oyunu ortaya koyduðu zaman ancak bir kere Hekimoðlu
maçýndaki gibi böyle þanssýz
maðlubiyet alabiliriz. Allah'ýn iz-

Çorum FK Þanlýurfa’da
Ligin 33. haftasýnda Þanlýurfaspor’a konuk olacak olan KýrmýzýSiyahlýlar þehre ulaþtý. Pazar günü
oynanacak maç için dün hava yoluyla Þanlýurfa’ya giden Çorum
FK, kamp yapacaðý otele yerleþti.
Kýrmýzý-Siyahlýlar bugün yapacaðý antrenmanla hazýrlýklarýný tamamlayacak ve maç saatini beklemeye baþlayacak.

2-3 gol (%45) 131 maç
0-1 gol (%24) 71 maç
4-5 gol (%22) 65 maç
En çok gol atýlan dakikalar:
185 gol (%23) 76-90 dakikalar arasý
145 gol (%18) 61-75 dakikalar arasý
129 gol (%16) 46-60 dakikalar arasý
En golcü isimler:

En çok gol atan takýmlar
77 gol Manisa FK - Maç baþý 2,48 gol
68 gol H. Trabzon - Maç baþý 2,27 gol
59 gol Çorum FK - Maç baþý 1,97 gol
En çok gol yiyen takýmlar
66 gol Sancaktepe FK - Maç baþý 2,13 gol
65 gol Þanlýurfaspor - Maç baþý 2,17 gol
64 gol Gümüþhanespor - Maç baþý 2,06 gol
En çok sarý kart gören takýmlar
100 kart Zonguldak Kömür - Maç baþý 3,33
92 kart Þanlýurfaspor - Maç baþý 2,93
84 kart Amed Sportif - Maç baþý 2,77

PFDK'YE
SEVK EDÝLDÝK
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 32'nci hafta
maçýnda hafta içi Hekimoðlu Trabzon ile karþýlaþan temsilcimiz Çorum FK "talimatlara aykýrý
hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatý'nýn 46. maddesi ile COVÝD-19 Salgýný nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere
iliþkin talimat'ýn 9/2 ve 9/3 maddesi uyarýnca
PFDK'ye sevk edildi.
Grubumuzda mücadele eden 24Erzincanspor, Þanlýurfaspor "Yedi futbolcusunun sarý kart
görmesi suretiyle takým halinde sportmenliðe
aykýrý hareketi" Gümüþhanespor "talimatlara
aykýrý hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatý'nýn 46. maddesi ile COVÝD-19 Salgýný
nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere uymadýðý gerekçesi ile Hacettepe Spor ise
Gümüþhanespor maçýnda yaþanan olaylardan
dolayý PFDK'ye sevk edildi. (Haber Merkezi)

Çorum FK
Teknik Direktörü
Ýsmet Taþdemir

Maç baþý gol oranlarý:

26 gol Sinan Kurumuþ (Çorum FK)
20 gol Sinan Akaydýn (Amed Sportif)
20 gol Batuhan Karadeniz (H. Trabzon)

niyle de bir daha böyle þanssýz
maðlubiyetler almayýz ve bizim
için gerekli olan ne varsa oradan
üç puanýmýzý alýp yolumuza devam ederiz" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Play-Off yolundaki rakiplerimiz
birbirleri ile karþýlaþacak
Misli.com 2'nci Lig Beyaz
Grup 33'üncü hafta maçlarý
play-off'a kalmak için mücadele eden dört takýmýn birbirleri ile mücadelesine sahne
olacak.
Ligde 62 puanla 2'nci sýrada alan Hekimoðlu Trabzon
sahasýnda 55 puanla 3'üncü
sýrada yer alan Kocaelispor'u
konuk edecek. Çorum FK'yi
de yakýndan ilgilendiren bir diðer karþýlaþma ise 52 puanla
5'inci sýrada yer alan 24Erzi-

canspor sahasýnda 8'inci sýrada yer alan Afjet Afyonspor'u
konuk edecek. Erzincanspor Afjet Afyonspor maçýndan çýkacak bir beraberlik Çorum
FK için avantaj olacak.
53 Puanla 4'üncü sýrada
yer alan Ankara Demirspor
ise bu haftayý bay geçecek.
Puan tablosunda üzerimizde
yer alan 52 puanlý Sarýyer ve
51 puanlý Amed Sportif'in de
birer maç fazlasý bulunuyor.
(Haber Merkezi)

FUTBOLCULAR
AÞILANACAK
TFF Baþkaný Nihat Özdemir, Bakan Fahrettin Koca'dan onay aldý: Futbolcular aþýlanacak
Türkiye Futbol Federasyonu Baþkaný Nihat
Özdemir, Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca ile yaptýðý görüþmenin ardýndan futbolcularýn aþýlama
kapsamýna alýndýðýný açýkladý.
Özellikle Milli Takým arasýndan sonra birçok
futbolcuda korona virüsüne rastlanýlmasýnýn
ardýndan çok önemli bir geliþme yaþandý. TFF
futbolcularýn aþýlama kapsamýna alýnmasý için
Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca'dan onay aldý.
FOX Haber'de Ýsmail Küçükkaya, Türkiye
Futbol Federasyonu Baþkaný Nihat Özdemir ile
konu hakkýnda yaptýðý görüþmeyi açýklarken,
alýnan kararý da duyurdu.
Küçükkaya "TFF Baþkaný Nihat Özdemir'den haberi aldým. Nihat Özdemir, TFF olarak Ankara'da konuyu detaylý olarak ele aldýklarýný, devletin ilgili kurumlarýyla temasa geçtiklerini ve futbolcularýn aþýlama kapsamýna alýndýðýný belirtti" sözleriyle kararý izleyenleriyle
paylaþtý.
(Haber Merkezi)

YILDIRIM
NAKLiYAT ve PETROL
ÇORUM FK’YE
BAÞARILAR DiLER...
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2. LiG BEYAZ GRUP
TAKIMLAR
1
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O G B M A Y P

MANÝSA FUTBOL K. 31
HEKÝMOÐ.TRABZON 30
KOCAELÝSPOR
30
ANKARA DEMÝR
31
ANAGOLD 24 ERZ. 30
SARIYER
31
AMEDSPOR
31
AFJET AFYONSPOR 30
ÇORUM FK
30
UÞAKSPOR
30
KAHRAMANMARAÞ 30
ZONGULDAK KÖMÜR 30
GÜMÜÞHANESPOR 31
ÝNEGÖLSPOR
30
ÞANLIURFASPOR
30
ERGENE VELÝMEÞE 30
HACETTEPESPOR 30
NÝÐDE ANADOLU
30
31
SANCAKTEPE FK

23
18
16
14
14
14
15
13
14
13
7
7
8
5
7
4
6
4
6

8
8
7
11
10
10
6
11
7
8
10
9
5
10
7
12
5
11
5
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77
68
45
48
42
43
46
45
59
48
36
27
34
32
35
35
23
24
29

21
27
26
32
26
31
40
36
33
36
52
42
64
47
65
60
44
48
66

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

77
62
55
53
52
52
51
50
49
47
31
30
26
25
25
24
23
23
23

