Ramazanda kapatma kararý alýnabilir

Yakaladýðý form ile bir anda play-off'unkapýsýný çalan Kýrmýzý-Siyahlýlar son
iki haftada aldýðý iki maðlubiyet ile play-off potasý ile arasýndaki farký açtý

ÝÞÝ ZORA
SOKTUK

Koronavirüs vakalarý 60 bine dayandý. 9 Nisan'da
açýklanan tabloda vaka sayýsý 55 bin 791 olurken son
açýklanan verilerde 248 kiþi hayatýný kaybetti, 52 bin
676 yeni vaka tespit edildi.
Vaka sayýlarýnýn bu kadar
hýzlý artmasýnýn baþlýca
nedeni olarak mutant virüs
gösterildi. Bu geliþmelerin
ardýndan gözler Ramazan
boyunca kapanma seçeneðinin tartýþýlacaðý kabine
toplantýsýna çevrildi. 2’DE

KESiN

10

Play-off potasýna bir adým daha yaklaþtýrmak
için Þanlýurfaspor karþýsýna çýkan Çorum FK
bu maçtan da eli boþ ayrýldý. Geçen hafta Hekimoðlu, bu hafta da Þanlýurfaspor yenilgisi
ile play-off ile arasýndaki puan farkýný 6'ya çýkaran Kýrmýzý-Siyahlýlar iþi zora soktu. 8’DE

GOLÜ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

KARAR
DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ
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75 Kuruþ

ÇORUM'DA ÜÇ AYDA
161 BiN DOZ AÞI YAPILDI
Türkiye'de korona virüsünün (Kovid-19) en
yaygýn olduðu bölgelerden biri olan Karadeniz
Bölgesi'nde 1 milyon
403 bin 676 birinci doz,
998 bin 624 ikinci doz
olmak üzere toplam 2
milyon 402 bin 300 doz
aþý yapýldý. Çorum'da
ise 93 bin 194 birinci
doz, 67 bin 981 ikinci
doz olmak üzere 161
bin 175 doz aþý uygulandý. Kovid-19'un mutasyona uðramasýnýn
ardýndan Türkiye'de virüsün yayýlým hýzý, Çorum'unda içinde bulunduðu bölgedeoldukça
etkili oldu.
3’TE

Çorum'da deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðýndan (AFAD) alýnan bilgiye
göre Çorum'da saat 17.06'da merkezi Dodurga olan 4,2 büyüklüðünde deprem meydana geldi. 3’TE

Bulut: Böyle giderse
bu belediye hizmet
binasý yarým kalacak
CHP Belediye Meclisi Üyesi Nazik
Bulut belediye hizmet binasýnýn taahhüt edilen zamanýn üzerinden
üç yýl geçmesine raðmen bitirilemediðini, 15 milyon TL'ye bitmesi
hedeflenen binanýn maliyeti
en az iki üç katýna çýktýðýný
belirterek, "Çorum'u ve Çorumluyu zarara
uðratanlar halka bu konuda
hesap vermeliNazik Bulut
dir" dedi. 4’TE

ÝKÝ ÖLÜ, BEÞ YARALI
Çorum-Osmancýk kara yolunun 10. kilometresinde meydana gelen kazada 19 BS 219 plakalý hafif ticari araç ile 19 BS 026 plakalý hafif
ticari araç kafa kafaya çarpýþtý. Kazada bir kiþi olay yerinde hayatýný kaybederken araçlardaki Vural Ö. (19) Tunahan D. (19), Ramazan
T. (30) ve Ferhat A. (31) 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptýðý ilk müdahalenin ardýndan hastaneye kaldýrýlarak tedavi altýna
alýndý.Yaralýlardan durumu aðýr olan Ferhat A,
hastanede yapýlan tüm müdahalelere raðmen
kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti.
3’TE

AÞGIN: HAYATIMDA
ÝLK KEZ SAÇ DÝPLERÝMÝN
AÐRIDIÐINI HÝSSETTÝM
Çorum Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn korona virüs
nedeniyle kaybolan tat alma duyusunun yeniden
geri geldiðinde yaþadýðý duyguyu anlatarak "Hayatýmda hiç bu kadar güzel armut yememiþtim.
Armut yiyebilmenin armudun tadýný alabilmenin
HABERÝ
ne kadar kýymetli bir þey olduðunu anladým" deÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU di. 22 Mart'ta koronavirüs testi pozitif çýkan Belediye Baþkaný Aþgýn bir süre Hitit Üniversitesi
OKUTUN
Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde
devam eden tedavisinin ardýndan taburcu oldu.
5’TE

Kafa kafaya çarpýþtýlar:

Koronavirüsü yenen Belediye
Baþkaný Aþgýn o süreci anlattý:

Ýtfaiyeden polise
pasta sürprizi

Takla attý: Üç yaralý

Sungurlu Belediyesi Ýtfaiye Müdürü Eþref Bayav 155 Polis imdatý arayarak Terminalde kavga olduðunu ihbar etti. Ýhbar üzerine Kýsa sürede olay yerine gelen ekipler, kendileri için hazýrlanan sürprizle karþýlaþýnca kýsa süreli þaþkýnlýk yaþadý. Polisler, kavga anonsu diye geldikleri olay yerinde güzel bir sürprizle karþýlaþtýklarýný belirterek, birden fazla duyguyu bir arada yaþadýklarýný ifade etti.
2’DE

Çorum çevreyolu pazartesi pazarý yanýnda
meydana gelen kazanda 28 AY 413 plakalý
otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi sonucu kontrolden çýkarak takla
attý. Sürücü M.U. ile yolculardan Huriye E. (62)
ve Nuray E.U. (28) yaralandý. Yaralýlar hastaneye kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
3’TE

Ceylan: Tarým ve hayvancýlýkta Çorum'u
cazibe merkezi yapmayý hedefliyoruz
Çorum Ziraat Odasý Baþkanlýðý tarafýndan yapýlan deðerlendirme toplantýsýna katýlan AK Parti Çorum
Milletvekili ve MYKY Üyesi Ahmet Sami Ceylan tarým ve hayvancýlýk alanýnda kente yapýlan yatýrýmlar
hakkýnda bilgi vererek, 2020 yýlýnda tarýma verilen destekleme miktarýnýn 350 milyon lira olduðunu açýkladý. Damýzlýk ve Sýðýr Yetiþtiricileri Birliðinin Ankara yolu üzerinde almýþ olduðu arsaya TKDK'den
onaylanan kampüs yapýmý için 9 milyon lira destek saðlandýðýný hatýrlatan Milletvekil Ceylan, Çorum
çiftçisinin ürettiði ürünlerinin bu kampüste satýþa sunulacaðýný belirtti.
7’DE

ÇORUM'DA TIRAÞA
REKOR ZAM 2’DE

ÝKÝ AÞI ARASI KORONAVÝRÜSE
YAKALANANLARA KÖTÜ HABER

3’TE

RAMAZAN ÖNCESÝ GIDA
DENETÝMÝ YAPILDI 7’DE

Zihin
Türbülansý

AKILLILAR ÖLÜM SESSÝZLÝÐÝNDE
Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer

atakentpsk@gmail.com

- YAZISI 2’DE

VEKTÖREL MÜCADELE
ERKEN BAÞLADI 5’TE

2

12 NÝSAN 2021 PAZARTESÝ

Zihin Türbülansý
AKILLILAR ÖLÜM SESSÝZLÝÐÝNDE
"Anadolu basýný kimliðine,
mesleðine ve geleceðine
sahip çýkmalýdýr"
Türkiye Gazeteciler Federasyonu 64. Baþkanlar Konseyi toplantýsý Koronavirüs nedeniyle online olarak internet üzerinden Baþkanlar Konseyi
üyeleri ve Basýn Vakfý üyelerinin yoðun katýlýmýyla
gerçekleþtirildi.
Basýn Ýlan Kurumu Anadolu Gazete sahipleri
temsilcileri seçimlerinin görüþüldüðü toplantýda,
Anadolu basýnýnýn geleceði için mutlaka deðiþim
yaþanmasý gerektiði belirtilerek, bu deðiþimin ancak TGF adaylarýnýn seç ilmesi halinde gerçekleþeceði vurgulandý.
Sonuç bildirgesi ise þu þekilde:
10 yýldýr görevde olanlar Anadolu basýnýnýn sorunlarýnýn çözümü noktasýnda hiçbir varlýk gösterememiþler, yüksek oturum bedelleri ve yakýnlarýný BÝK'te iþe yerleþtirmenin dýþýnda hiçbir þey yapmamýþlardýr. Anadolu basýnýnýn kimliklerine, mesleklerine ve geleceklerine sahip çýkmak için bu kötü gidiþe dur demesi gerekmektedir.
- TGF adaylarýnýn seçimi kazanarak göreve
gelmeleri halinde; Basýn Ýlan Kurumu tarafýndan
üç büyük ildeki gazete sahiplerine verdiði kredinin
tüm Anadolu Basýný sahiplerine de verilmesi,
- Basýn Ýlan Kurumu tarafýndan alýnan yüzde
15'lik komisyonun, yüzde 8'e çekilmesi,
Güç durumda olan ilçe gazetelerinin kadro zorunluluðunun kaldýrýlmasý, merkez gazetelerinin
ise kadro zorunluluðunun esnetilmesi,
- Gereksiz olan ve sayýlarý 36 olan genel kurul
üyeliklerinin kaldýrýlmasý, ödenen 2-3 milyon liranýn üzerine bütçeden ilave edilerek gazete sahiplerine kredi imkaný olarak saðlanmasý
Basýn kartlarýnýn yenilenmesinde büyük sýkýntý
yaþayan meslektaþlarýmýzýn bu sorununun en kýsa sürede çözümlenmesi,
TBMM'den Anadolu Basýnýna yönelik olarak
mutlaka karþýlýksýz destek paketi çýkarýlmasý için
var güçleriyle çalýþacaðý karara baðlanmýþtýr.
- Aþý konusunda öncelikli gruba alýnan Basýn
Kartý olan meslektaþlarýmýzýn yaný sýra, basýn kartý olmayan meslektaþlarýmýzýn ve eþlerinin de aþýda öncelikli gruba alýnmasý konusunda çalýþmalara devam edilecektir.
Ýnternet Medya Yasasý ve basýn kartlarý konusunda yaþanan sorunlarla ilgili giriþimler devam
edecektir.
(Abdulkadir Söylemez)

Duygular bulaþýcýdýr. Güçlü duygularý aynen bir nezle virüsü gibi "kaparýz" ve bu yüzden de soðuk algýnlýðýnýn duygusal muadili olan bir rahatsýzlýk duyabiliriz.
Eski bir Japon masalýna göre, kavgacý bir samuray günün birinde bir Zen
ustasýný cennet ve cehennem kavramlarýný açýklamaya davet eder. Ancak
rahip onu küçümseyen bir tavýrla,
"Sen eþeðin tekisin. Senin gibilerine
zaman harcayamam," der.
Onuru zedelenen samuray, öfkeden köpürerek kýlýcýný kýnýndan çýkarýp, "Seni bu küstahlýðýn için öldürebilirim," diye baðýrýr.
"Ýþte," der Zen rahibi sakince, "bu
cehennemdir."

Samuray, kapýldýðý öfkeyi ima eden
ustanýn doðru sözleri karþýsýnda irkilir
ve sakinleþerek kýlýcýný yerine koyar.
Sonra da eðilip, kendisine kazandýrdýðý içgörü için rahibe teþekkür eder.
"Ýþte bu da cennettir," der rahip.
Samurayýn nasýl bir sinire kapýldý-

ðýný birden fark etmesi, duygunun
rüzgârýna kapýlýp gitmekle bunun bilincinde olmak arasýndaki önemli farký
sergilemektedir.
Her etkileþimin duygusal bir ikincil
anlamý vardýr. Yapmakta olduðumuz
herhangi bir baþka þeyin yaný sýra, birbirimizin kendini daha iyi, hatta çok daha iyi veya biraz daha kötü ya da benim baþýma geldiði gibi çok daha kötü
hissetmesini saðlayabiliriz.
Sokrates'in "Kendini bil" öðüdü,
duygusal zekânýn bu temel taþýna, yani kiþinin duygularýnýn farkýnda olabilmesine deðinir.
"Sana bütün bunlarý kim öðretti" diye sorarsanýz yanýtým "acý çekmek"
olur.

Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer
atakentpsk@gmail.com

RAMAZANDA KAPATMA
KARARI ALINABiLiR

Koronavirüs vakalarýndaki artýþ sonrasýnda yeni önlemlerin gelip gelmeyeceði merak konusu oldu. Kulislerde Ramazan boyunca kapanma seçeneðinin tartýþýldýðý belirtildi.
Koronavirüs vakalarý 60 bine dayandý. 9 Nisan'da açýklanan tabloda vaka sayýsý 55 bin 791 olurken son açýklanan verilerde 248 kiþi hayatýný kaybetti, 52 bin 676 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayýlarýnýn bu kadar hýzlý artmasýnýn
baþlýca nedeni olarak mutant virüs gösterildi.
Geçtiðimiz günlerde koronavirüsle mücadeleye iliþkin
açýklamalarda bulunan Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan "Amacýmýz ülkemizi Ramazan ayýnda dinlendirerek
bayram sonrasý güzel günlere hazýrlamak istiyoruz" ifadesini kullanmýþtý. Bu geliþmelerin ardýndan gözler bugün yapýlmasý planlanan kabine toplantýsýna çevrildi.

"TAM KAPATMA ÝLE KAPATMAARASINDA FARK VAR"
Alýnacak önlemlerin arasýnda tam kapanmanýn olup olmayacaðý merak konusu oldu. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ýn yazýsýnda göre 'tam kapatma' ile 'kapatma' arasýnda
ciddi fark olduðu, Türkiye'nin en riskli dönemlerde uyguladýðý kararlara 'kapatma' denildiði aktarýldý. Kulislerde hükümetin ramazan boyunca 'kapatmaya' daha yakýn olduðu
belirtildi. Olasý bir 'kapatma' kararýnýn alýnmasýyla; Türkiye'nin altý ay öncesine döneceði, lokantalarýn, kafelerin kapatýlmasý, kuaför ve spor salonlarýna yasak gelmesi, 65
yaþ ve 20 yaþ için yeni kurallar ve saat uygulamasýnýn yapýlmasý, düðün, taziye, asker uðurlama gibi konularda sýnýrlama olabileceði belirtildi.
(Haber Merkezi)

Kavga ihbarýna gelen

POLiSE PASTA SÜRPRiZi
Çorum'da týraþa
rekor zam geldi
Çorum'da berber ve kuaförlerin
fiyat tarifelerine rekor zam geldi.
Çorum Berberler ve Kuaförler Odasý malzeme fiyatlarýndaki artýþlarý
gerekçe göstererek saç ve sakal týraþý ile yýkamayý 60 liraya yükseltti.
DAMAT 250,
GELÝN BAÞI 500 TL!
Çocuk týraþýnýn 30 liraya çýkarýldýðý yeni tarifede damat týraþý 250
TL, gelin baþý ise 500 TL oldu.

ZAM GEREKÇESÝ MALÝYET ARTIÞI
Berberler ve Kuaförler Odasý,
zam gerekçesi olarak maliyet artýþlarýný gösterdi. Fiyat tarifesine en
son 2019 yýlýnda zam yapýldýðýný
belirten oda yetkilileri, bu tarihten
beri giderler artarken fiyatlarda yenileme yapýlmadýðýný ancak giderlerin artýk altýndan kalkýlamayacak
hale geldiði için fiyatlarý yenilemek
zorunda kaldýklarýný ifade etti.
(Bahattin Sümüþ)

Çorum'da yapýlan kavga
ihbarýna giden polis ekipleri
olay yerinde pasta sürprizi ile
karþýlaþtý.
Yeniyol Mahallesi Muhtarý
Seydi Demiray, 155 Polis Ýmdat Hattý'ný arayýp muhtarlýk
yanýnda iki grup arasýnda
kavga olduðu ihbarýnda bulundu. Ýhbar üzerine olay yerine çok sayýda polis ekibi sevk
edilirken mahalleliler de beklemeye baþladý. Kýsa sürede
olay yerine gelen ekipler, ken-

dileri için hazýrlanan sürprizle
karþýlaþýnca kýsa süreli þaþkýnlýk yaþadý. Muhtar Demiray olay yerine gelen ekiplere
kavga olmadýðýný, Türk Polis
Teþkilatýnýn kuruluþunun 176.
yýl dönümü dolayýsýyla sürpriz
yapmak için ihbarda bulunduklarýný söyledi. Polis ekipleri daha sonra Demiray ve
azalarýyla birlikte hazýrlanan
pasta kesti. Sürpriz karþýsýnda þaþýran polis ekipleri Demiray'a teþekkür etti.
(ÝHA)

Ýtfaiyeden polise pasta sürprizi
Jandarmayý tanýttýlar
Çorum merkezdeki Bayat Mahallesi'nde bulunan Þehit Mustafa
Solak Mesleki Teknik ve Anadolu
Lisesi öðrencileri ve öðretmenleri
tarafýndan Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýna ziyaret gerçekleþtirildi.
Öðrencilere Komutanlýk binasý
gezdirilirken; Jandarma komando
birliklerinin görev alanlarý, silah ve
malzeme tanýtýmý yapýlarak Jandarma Genel Komutanlýðýnýn icra ettiði
faaliyetlere iliþkin sunum yapýldý.
Ayrýca öðrenciler; iz takip, uyuþtu-

rucu ve bomba arama köpeklerinin
gösterisini ilgi ile izledi.
Öðrencilere Jandarma Genel
Komutanlýðý personel temini konularý ve Covid-19 pandemisiyle mücadelede "Maske, Mesafe ve Temizlik" kuralýna azami riayet edilmesi hususunda hatýrlatmalarda
bulunulurken, anlamlý ziyaretleri
için teþekkür edildi. Jandarma yetkilileri, öðrencileri, öðrenim hayatlarýnda baþarýlar dileyerek uðurladý.
(Haber Merkezi)

Sungurlu'da kavga ihbarýna giden polis ekipleri, itfaiyecilerin pasta sürprizi ile karþýlaþtý.
Sungurlu Belediyesi Ýtfaiye Müdürü Eþref Bayav
155 Polis imdatý arayarak Terminalde kavga olduðunu ihbar etti. Ýhbar üzerine Kýsa sürede olay yerine
gelen ekipler, kendileri için hazýrlanan sürprizle karþýlaþýnca kýsa süreli þaþkýnlýk yaþadý.
Ýtfaiye Müdürü Eþref Bayav kýsa sürede olay yerine gelen ekiplere kavga olmadýðýný, Türk Polis Teþkilatýnýn kuruluþunun 176. yýl dönümü dolayýsýyla sürpriz yapmak için ihbarda bulunduklarýný söyledi. Polis
ekipleri daha sonra Bayav ve itfaiye personeliyle birlikte hazýrlanan pasta kesti. Sürpriz karþýsýnda þaþýran polis ekipleri itfaiye personeline teþekkür etti.
Polisler, kavga anonsu diye geldikleri olay yerinde
güzel bir sürprizle karþýlaþtýklarýný belirterek, birden
fazla duyguyu bir arada yaþadýklarýný ifade etti. (ÝHA)
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Çorum'da deprem!
Dodurga'da 4,2 büyüklüðünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðýndan (AFAD) alýnan bilgiye göre Çorum'da
saat 17.06'da merkezi Dodurga olan 4,2 büyüklüðünde deprem meydana geldi. Depremin 11 kilometre derinlikte gerçekleþtiði bildirildi. Dodurga'nýn yaný sýra Osmancýk,
Oðuzlar, Laçin, Kargý ve Çorum merkezde
de hissedilen deprem ilk belirlemelere göre
can ve mal kaybýna neden olmadý.
(ÝHA)

Emrah Yýlmaz
virüse yenildi
Covid-19 virüsü, Çorum'da can almaya devam ediyor. Mecitözü koronavirüse bir kurban
daha verdi.Mecitözü'nün Alancýk Köyü nüfusuna kayýtlý olup Amasya'da optisyen olarak faaliyet gösteren Emrah Yýlmaz (41) yakalandýðý
koronavirüs salgýný sonucu hayatýný kaybetti.
Amasya'da ikamet eden; Hüseyin Yýlmaz'ýn
oðlu, Seher Yýlmaz'ýn eþi, Emre Yýlmaz'ýn aðabeyi Emrah Yýlmaz genç yaþta virüs illetine yenik düþtü. Emrah Yýlmaz'ýn cenazesi Amasya'da topraða verildi.
(Haber Merkezi)

Nuray
Ece Bal

Genç yaþta kansere
yenik düþtü
Ýki yýldýr kanser tedavisi gören Çorumlu
genç kadýn hayata veda etti.
Uðurludað nüfusuna kayýtlý, Þükrü Bal'ýn kýzý Nuray Ece Bal (38) aramýzdan ayrýldý.
Ankara'da iki yýldýr kanser tedavisi gören
genç kadýn tedavi gördüðü hastanede doktorlarýna tüm müdahalelerine raðmen kurtarýlamadý. Merhumenin cenazesi Uðurludað Ýlçe
Mezarlýðýnda topraða verildi. (Haber Merkezi)

Nuh Demir

Emekli polis elim
kazada hayatýný kaybetti
Mecitözü'nde Kýþlacýk köyü nüfusuna kayýtlý, emekli polis memuru Nuh Demir geçirdiði bir
trafik kazasý sonucu hayata veda etti.
Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu bir
kiþi hayatýný kaybetti. Mecitözü'ne baðlý Kýþlacýk köyünden, bir sürede Antalya'da ikamet
eden emekli polis memuru Nuh Demir'in kullandýðý 52 FV 784 plakalý otomobil, Çorum-Ortaköy karayolunda kontrolden çýkarak devrildi.
Ýhbar üzerine kaza yerine sevk edilen jandarma ve saðlýk ekipleri, sürücünün yaþamýný
yitirdiðini tespit etti. Demir'in cenazesi, Hitit
Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi morguna kaldýrýldý. Emekli polis
Nuh Demir'in ölüm haberi, ailesi baþta olmak
üzere sevenlerinde büyük üzüntü yarattý.
Nuh Demir'in Emniyet Genel Müdürlüðü Trafik Denetleme biriminde görev yaptýðý ve emekli olduðu öðrenildi. (Mahmut Emin Söylemez)

ÇORUM'DA ÜÇ AYDA
161 BiN DOZ AÞI YAPILDI
Kovid-19'un mutasyona uðramasýnýn ardýndan
Türkiye'de virüsün yayýlým hýzý, Samsun baþta olmak üzere tüm Karadeniz'de oldukça etkili oldu.
Kovid-19 risk haritasýnýn açýklandýðý ilk günden bu
zamana Samsun nüfusa oranla vaka sayýsýnda baþý çekerken, Ordu ve Sinop gibi iller de Samsun'u
takip ederek çok yüksek riskli iller arasýnda yer aldý. Normalleþme adýmlarýna katký saðlamasý ve virüsün yayýlým hýzýnýn düþürülmesi için baþlatýlan
aþýlama çalýþmalarýnýn ardýndan Karadeniz Bölgesi'nde bulunan 18 ilde þimdiye kadar 1 milyon 403
bin 676 birinci doz, 998 bin 624 ikinci doz olmak
üzere toplam 2 milyon 402 bin 300 doz aþý yapýldý.
KARADENÝZ'DEKÝ 18 ÝLDE 2 MÝLYON
402 BÝN DOZDAN FAZLA AÞI YAPILDI
Karadeniz Bölgesi'nde en çok aþý Samsun'da
yapýldý. Samsun'da 223 bin 326 birinci doz, 155 bin
177 ikinci doz olmak üzere 378 bin 503 doz aþý uygulandý. Artvin'de 33 bin 525 birinci doz, 24 bin 802
ikinci doz olmak üzere 58 bin 327 doz aþý yapýldý.
Rize'de 57 bin 593 birinci doz, 41 bin 235 ikinci doz
olmak üzere 98 bin 828 doz aþý uygulandý. Trabzon'da 142 bin 224 birinci doz, 101 bin 499 ikinci
doz olmak üzere 243 bin 723 doz aþý uygulandý.
Bayburt'ta 9 bin 208 birinci doz, 6 bin 292 ikinci doz
olmak üzere 15 bin 500 doz aþý uygulandý. Gümüþhane'de 17 bin 925 birinci doz, 12 bin 219 ikinci
doz olmak üzere 30 bin 144 doz aþý uygulandý. Giresun'da 95 bin 816 birinci doz, 68 bin 442 ikinci
doz olmak üzere 164 bin 258 doz aþý uygulandý.
Ordu'da 138 bin 184 birinci doz, 97 bin 28 ikinci
doz olmak üzere 235 bin 212 doz aþý uygulandý.
Tokat'ta 104 bin 873 birinci doz, 76 bin126 ikinci
doz olmak üzere 180 bin 999 doz aþý uygulandý.
Amasya'da 67 bin 569 birinci doz, 49 bin 711 ikinci doz olmak üzere 117 bin 280 doz aþý uygulandý.
Çorum'da 93 bin 194 birinci doz, 67 bin 981 ikinci
doz olmak üzere 161 bin 175 doz aþý uygulandý.
Sinop'ta 47 bin 551 birinci doz, 33 bin 207 ikinci
doz olmak üzere 80 bin 758 doz aþý uygulandý.
Kastamonu'da 77 bin 195 birinci doz, 53 bin 679
ikinci doz olmak üzere 130 bin 874 doz aþý uygulandý. Karabük'te 41 bin 619 birinci doz, 29 bin 795
ikinci doz olmak üzere 71 bin 414 doz aþý uygulandý. Bartýn'da 36 bin 932 birinci doz, 26 bin 71 ikinci
doz olmak üzere 63 bin 3 doz aþý uygulandý. Bolu'da 57 bin 858 birinci doz, 43 bin 412 ikinci doz
olmak üzere 101 bin 270 doz aþý uygulandý. Zonguldak'ta 104 bin 134 birinci doz, 73 bin 198 ikinci
doz olmak üzere 177 bin 332 doz aþý uygulandý.
Düzce'de 54 bin 950 birinci doz, 38 bin 750 ikinci
doz olmak üzere 93 bin 700 doz aþý uygulandý. Karadeniz Bölgesi'nde böylece 1 milyon 403 bin 676
birinci doz, 998 bin 624 ikinci doz olmak üzere toplam 2 milyon 402 bin 300 doz aþý yapýlmýþ oldu.
10 Nisan 2021 itibariyle Türkiye genelinde 10
milyon 855 bin 123 birinci doz, 7 milyon 575 bin
795 ikinci doz olmak üzere toplam 18 milyon 430
bin 918 doz aþý uygulanmýþ oldu. Türkiye'de yapýlan 10 milyon 855 bin 123 birinci doz aþýnýn 1 milyon 403 bin 676'sý Karadeniz Bölgesi'nde bulunan
18 ilde uygulandý. Ayný zamanda Türkiye'de yapýlan 7 milyon 575 bin 795 ikinci doz aþýnýn 998 bin
624 dozu da Karadeniz'deki illerde uygulandý. Öte
yandan Türkiye genelinde uygulanan 18 milyon
430 bin 918 doz aþýdan 2 milyon 402 bin 300 dozu
yine Karadeniz'deki illerde uygulandý.
(ÝHA)

Türkiye'de korona virüsünün (Kovid-19) en yaygýn olduðu bölgelerden biri olan
Karadeniz Bölgesi'nde 1 milyon 403 bin 676 birinci doz, 998 bin 624 ikinci doz olmak üzere toplam 2 milyon 402 bin 300 doz aþý yapýldý. Çorum'da ise 93 bin 194
birinci doz, 67 bin 981 ikinci doz olmak üzere 161 bin 175 doz aþý uygulandý.

ÝKÝ AÞI ARASI KORONAVÝRÜSE
YAKALANANLARA KÖTÜ HABER
Antalya Ýl Saðlýk Müdürü
Ünal Hülür koronavirüs aþýsýnýn
ilk dozunu olduktan sonra tedbiri elden býrakarak virüs kapanlara kötü haber verdi. Hülür
böyle bir durumda kiþiye ikinci
dozun yapýlmadýðýný, 180 gün
sonra belirlenen aralýklarla tekrar iki doz aþý uygulandýðýný bildirdi.
Çin'den alýnan SARS-CoV-2
inaktif Sinovac, nisan ayý itibarýyla da Almanya'dan alýnan
mRNA teknolojisi BioNTech/Pfizer aþýlarýnýn uygulanmasý tüm
Türkiye'de devam ediyor.
10 Nisan itibarýyla yapýlan
Kovid-19 aþýsý 19 milyona yaklaþtý. 11 milyona yakýn vatandaþa birinci doz, 8 milyona yakýn
vatandaþa ise ikinci doz aþý uygulandý. Virüsten koruyuculuk
oranlarý bilim adamlarýnca
onaylanan her iki aþýnýn uygulanmasý devam ederken, birinci
doz aþý olduktan sonra tedbirlere uymayýp virüs kapanlara da
kötü haber geldi.
"BAÞA DÖNÜLÜYOR"
Ünal Hülür, korona virüs
aþýsýnýn birinci dozu sonrasý
nadir de olsa pozitif olan vatan-

daþlarýn olduðunu bildirdi. Böyle bir durumda aþýlamanýn ikinci doz safhasýna geçilemediðini
belirten Hülür, "Eðer ilk aþýyý olduktan sonra pozitif tespit edildiyse, bakanlýðýmýzýn E-nabýz
üzerindeki sistemi, aþý için öncelikli grupta olunmadýðý mesajýný veriyor. Pozitif olanlara iyileþmenin olduðu 10 günden
sonra 180 gün takvimi iþletiyor.
180 günün sonunda tekrar aþý
yapýlabiliyor ve baþa dönülüyor.

Yani o kiþi yeniden iki doz aþý
olmak durumunda. Þuanda
hakký gelmiþ 60 yaþýnda ama 1
ay önce pozitif olan bir kiþiye
de, aþý için öncelikli grupta olduðu ancak daha önce Kovid19 geçirdiði için aþý yapýlamaz
uyarýsý geliyor" dedi.
Ünal Hülür, vatandaþlarýn
tedbirleri elden býrakmadan bu
sürecin bitmesini sabýrla beklemesi gerektiðini sözlerine ekledi.
(ÝHA)

Kafa kafaya çarpýþtýlar: Ýki ölü, beþ yaralý
Çorum'da
iki hafif ticari
aracýn kafa kafaya çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda
iki kiþi hayatýný
kaybetti,
1'i
aðýr beþ kiþi de
Mehmet Ünal
yaralandý.
Kaza, Çorum-Osmancýk kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre sürücüleri öðrenilemeyen
19 BS 219 plakalý hafif ticari araç ile
19 BS 026 plakalý hafif ticari araç kafa kafaya çarpýþtý. Çarpýþmanýn þiddeti ile araçlardan biri þarampole uçtu. Kazayý gören diðer sürücülerin ihbarý ile olay yerine çok sayýda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada bir kiþi olay yerinde hayatýný kaybederken araçlardaki Vural Ö.
(19) Tunahan D. (19), Ramazan T.
(30) ve Ferhat A. (31) 112 Acil Servis
ekiplerinin olay yerinde yaptýðý ilk müdahalenin ardýndan Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hasta-

nesi ve kentte
bulunan özel
hastanelere
kaldýrýlarak tedavi
altýna
alýndý.
Yaralýlardan durumu
aðýr olan Ferhat A, hastaFerhat Arslan
nede yapýlan
tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Kaza nedeni ile bir süre
trafiðe kapanan Çorum-Osmancýk kara yolu kontrollü olarak tekrar ulaþýma
açýldý.
Kaza ile ilgili soruþturma baþlatýldý.
EMNÝYET PERSONELÝ
KAZADA CAN VERDÝ
Çorum Emniyet Müdürlüðü'nde
görevli iþçi Mehmet Ünal, Laçin'in
Kýrkdilim mevkiinde geçirmiþ olduðu
trafik kazasý sonucu hayatýný kaybetti.
Mehmet Ünal'ýn cenazesi Ulu Mezarlýk'ta kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan topraða verildi.
Mehmet Ünal'ýn Çorum Emniyet

Takla attý: Üç yaralý
Çorum'da kontrolden çýkan
otomobilin takla attýðý kazada üç kiþi
yaralandý. Kaza Çorum çevreyolu
pazartesi pazarý yanýnda meydana
geldi.
Edinilen bilgiye göre M.U. idaresindeki 28 AY 413 plakalý otomobil,
sürücünün direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi sonucu kontrolden çýka-

rak takla attý. Sürücü M.U. ile yolculardan Huriye E. (62) ve Nuray E.U.
(28) yaralandý. Ýhbar üzerine 112 Acil
Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralan üç kiþi de ambulansla Hitit Üniversitesi Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak
tedavi altýna alýndý. Kazaya iliþkin inceleme baþlatýldý.
(ÝHA)

Müdürlüðü'nde teknisyen olarak görev yaptýðý ve Koop-Ýþ Sendikasý'nýn
baþ temsilcisi olduðu öðrenildi.

OTO KÝRALAMA
SEKTÖRÜNDE
ÇALIÞIYORDU,
GENÇ YAÞTA
ARAMIZDAN AYRILDI
Kazada ayrýca Hasan Arslan'ýn oðlu, oto kiralama sektöründe faaliyet gösteren Ferhat
Arslan da hayatýný kaybetti.
Araç kiralama sektörünün sevilen isimlerinden Ferhat Arslan'ýn genç yaþta vefat etmesi, sevenlerini üzüntüye boðdu. (Haber Merkezi)
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"Gündemi saptýrmayýn,
gerçek gündeme dönün"

Yeniden Refah Partililer
Polis Haftasý'ný kutladý
Yeniden Refah Partisi Kadýn Kollarý Ýl
Baþkaný Seda Özdemir ve yönetim kurulu
Polis Haftasý münasebetiyle emniyet teþkilatý ziyaretinde bulundu.
Seda Özdemir "Kutsal vatan topraklarýmýzýn dört bir tarafýnda büyük bir özveri ile
çalýþan, milletimizin huzuru ve güvenliði için
hiçbir fedakârlýktan kaçýnmayan Türk Polis
Teþkilatýmýzýn 176. kuruluþ yýldönümünü ve
içinde bulunduðumuz 'Polis Haftasý'ný kutluyorum" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Demokrasi ve Atýlým Partisi
(DEVA) Çorum Ýl Baþkaný Orhan
Vargeloðlu iktidarýn bir siyaset
taktiði olarak yapay gündem
oluþturup halkýn gerçek gündemini görmezden geldiðini ve gerçek gündemi unutturmaya çalýþtýðýný belirterek "Gündemi saptýrmayýn, gerçek gündeme dönün"
çaðrýsýnda bulundu.
Vargeloðlu "Ülkemizde, iktidar gerçek gündem maddelerine
dönmediði sürece doðru yolda
ilerleyemeyiz. Halkta karþýlýðý olmayan hiçbir gündem oluþturulamaz, oluþturulmamalýdýr.
Gündemi saptýrarak gerçek
gündemden uzaklaþmak, ülkenin geleceðini çalmak, karartmak demektir" dedi.
Vargeloðlu'nun konuyla ilgili
deðerlendirmesi þu þekilde:
"HALKIN GÜNLÜK YAÞAMI
EN SOMUT GERÇEKLÝKTÝR"
Ülkemizde ve ilimizde siyaset
ve siyaset kurumunun son günlerde tekrar türbülansa girdiðini
maalesef görüyoruz. AKP iktidarý, siyasette meydana gelen yeni
geliþmeler sonucu gerçeklik zemininden kopmayý fýrsat bildi.
Medyanýn ve yeni yönetim sisteminin avantajlarýný kullanarak
yeniden sanal gündemler oluþturmaya hýz verdi. Bu sayede vatandaþlarýmýzýn gerçek sorunlarý
görmesini engellenmek istendi.
Ýktidarýn gündemi saptýrma
çarpýklýðý iki yönlü iþliyor. Birincisi toplumun gerçek gündemini
kabullenmeyip görmemezlikten
geliniyor, deðerlendirmeye alýnmýyor. Ýkinci olarak da sanal gündem üreterek gündemi saptýrmaya çalýþýlýyor.
Artýk günümüzde algý savaþlarý siyasetin doðal bir parçasý
haline gelmiþ durumda ancak
þunu unutmamak gerekir ki, si-

CHP Belediye Meclisi
Üyesi Nazik Bulut

Bulut: Böyle giderse
bu belediye hizmet
binasý yarým kalacak
DEVA Ýl Baþkaný
Orhan Vargeloðlu

yaset sadece algýlara göre þekillenmiyor.
Reel siyaset olgulara dayanýr.
Halkýn günlük yaþamý en somut
gerçekliktir. Ýktidarlar da halkýn
gerçekliðine göre vaziyet almalýdýr ama ülkemizde nafile …
"ÜLKENÝN GELECEÐÝ ÇALINIYOR, KARARTILIYOR"
Ülkemizde, iktidar gerçek
gündem maddelerine dönmediði
sürece doðru yolda ilerleyemeyiz. Halkta karþýlýðý olmayan hiçbir gündem oluþturulamaz, oluþturulmamalýdýr. Gündemi saptýrarak gerçek gündemden uzaklaþmak, ülkenin geleceðini çalmak, karartmak demektir ancak
bu günkü iktidar gibi topluma sunacaðýnýz yeni bir fikriniz, yeni
bir projeniz yoksa, gündemi saptýrarak; suni, zararýndan baþka
faydasý olmayan gündemler belirlemek zorunda kalýrsýnýz.
"YALANCININ MUMU
YATSIYA KADAR YANAR"
Günümüzde iktidarýn tekelin-

de bulunan, iktidar partilerinin
basýn yayýn organý gibi çalýþan
yazýlý ve görsel basýn organlarýnýn tümüne yakýný, siyasi iktidarýn, meþruiyetini saðlamada, gücünü ve iktidarýný onaylama ve
sürdürme sürecinde de etkili olabilmektedir.
Topluma yeni düþmanlar üreterek oyalayan iktidar partisi
unutmamalýdýr. Unutmuþsa hatýrlamalýdýr. Yalancýnýn mumu
yatsýya kadar yanar.
Siyasi iktidar ne kadar ülkenin gerçek gündemini saptýrýrsa
saptýrsýn; bunca çürümenin,
bunca yozlaþmanýn, bunca kokuþmuþluðun üstünü örtemez.
Zira mýzrak çuvala sýðmýyor.
Hukukun, adaletin, eðitimin ve
eðitim sisteminin olmadýðý bir yönetimde baþarý beklenemez, kiþilere deðil ülkemize sahip çýktýðýmýz sürece muasýr medeniyet
seviyesine ulaþabiliriz ve diyoruz
ki, ülkemizin gerçek gündemi ve
halkýmýzýn geleceðinin teminatý
olan DEVA iktidarý yakýndýr.
(Abdulkadir Söylemez)

CHP’den Emniyet
Teþkilatýna kutlama
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl
Baþkaný Mehmet Tahtasýz beraberinde parti yöneticileri ile birlikte Türk
Polis Teþkilatý'nýn kuruluþunun 176.
yýlý nedeniyle Çorum Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'i ziyaret etti.
Tahtasýz "Ülkemizin köklü kurumlarýndan biri olan Polis Teþkilatýmýzýn,
vatandaþlarýmýzýn huzur ve güveni
için ülke çapýnda gösterdiði gayretler
her türlü takdire þayandýr" dedi.
Emniyet Müdürü Mehmet Gülser
nezdinde tüm teþkilatýn Polis Haftasýný tebrik eden ve çalýþmalarýnda baþarýlar dileyen Tahtasýz, günün anýsýna çiçek hediye etti.
Ýl Baþkaný Tahtasýz 176 yýllýk köklü bir geçmiþe ve geleneðe sahip emniyet teþkilatýnýn, emniyet ve asayiþin

saðlanmasý, kamu düzeninin temini,
insan hak ve özgürlüklerinin korunmasý ile ilgili görev ve sorumluluklarýný, toplumun desteðini de almak suretiyle çaðdaþ bir anlayýþla yerine getirdiðini kaydetti.
Tahtasýz, pandemi süreci nedeniyle güvenlik güçlerinin görev ve sorumluluklarýnýn büyük oranda arttýðýný, polisin özveriyle görevini yerine
getirdiðini sözlerine ekleyerek, kolaylýklar ve baþarýlar diledi. Emniyet Müdürü Gülser ise ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getirerek Tahtasýz
ve beraberindekilere teþekkür etti.
Ziyarette Tahtasýz'a parti yöneticileri; Duran Arslan, Kenan Sýr, Ali Özgür ve Burhan Erdem de eþlik etti.
(Fatih Yýldýrým)

Baþkan vekili Çam
polis haftasýný kutladý
Ýskilip Belediye Baþkan Vekili
Hatun Çam, Türk Polis Teþkilatý'nýn
kuruluþunun 176'ncý yýl dönümü ve
Polis Haftasý münasebetiyle Ýlçe
Emniyet Müdürlüðünü ziyaret etti.
Belediye Baþkan Vekili Hatun
Çam, Belediye Basýn ve Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Atýf Boncuk ve Zabýta Amiri Aydýn Müzde ile Ýlçe Emniyet Müdürlüðünü ziyaret ederek
Emniyet Müdürü Erol Karasu ve
Emniyet Mensuplarýnýn Polis Haftasýný kutladý.
ÞEHÝTLERÝMÝZÝ RAHMETLE
ANIYOR, GAZÝLERÝMÝZÝ
MÝNNETLE YÂD EDÝYORUM
Baþkan Vekili Hatun Çam yaptýðý açýklamada "Gece-gündüz her

Emniyetten Ata'ya saygý
Ýskilip'te, Polis Teþkilatýnýn 176. Kuruluþ yýldönümü
ve Polis Haftasý nedeniyle
hükümet konaðý önünde
Atatürk Anýtýna çelenk sunma töreni düzenlendi.
Çelen sunma törenine;
Ýlçe Emniyet Müdürü Erol
Karasu, Ýlçe Jandarma Komutanlýðý yetkilileri, Ýskilip
Müftüsü Vahit Demiral ve
Emniyet personelleri katýldý.
Ýlçe Emniyet Müdürü Erol
Karasu Atatürk Anýtýna çelenk sundu. Çelenk sunumundan sonra saygý duruþu
yapýlarak Ýstiklal Marþý söylendi.
(Haber Merkezi)

zaman ve her yerde huzur ve güvenin saðlanmasý için görev yapan
emniyet mensuplarýmýzýn Polis
Haftasýný kutluyor, ebediyete intikal
eden tüm þehitlerimizi rahmetle
anýyor, gazilerimizi minnetle yâd
ediyorum" dedi.
EMNÝYET MÜDÜRÜ KARASU
TEÞEKKÜR ETTÝ
Ýlçe Emniyet Müdürü Erol Karasu ziyaretten sonra yaptýðý açýklamada "Polis Haftasý münasebetiyle
ziyaretimize gelen, Baþkan Vekili
Hatun Hanýma, Belediye Basýn ve
Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Atýf Beye
ve Zabýta Amiri Aydýn Beye nazik
ziyaretlerinden dolayý teþekkür ediyorum" dedi.
(Haber Merkezi)

CHP Belediye Meclisi Üyesi Nazik Bulut belediye hizmet binasýnýn taahhüt edilen zamanýn
üzerinden üç yýl geçmesine raðmen bitirilemediðini, 15 milyon TL'ye bitmesi hedeflenen binanýn maliyeti en az iki üç katýna çýktýðýný belirterek, "Çorum'u ve Çorumluyu zarara uðratanlar
halka bu konuda hesap vermelidir" dedi. Bulut,
belediye yönetiminin saçak, çatý, dam, duvar,
kafe tadilatlarýna tam gaz devam ettiðine dikkati çekerek "Siz böyle aþkla çalýþmaya devam
edin. Böyle giderse bu aþk yarým kalacak" dedi.
Nazik Bulut, Belediye Meclisi'nde oy çokluðuyla kabul edilen 2020 yýlý faaliyet raporuna
iliþkin görüþlerini açýkladý.
Bulut, deðerlendirmesinde, Çorum Belediyesi'nin 2020 yýlýnda performans programýna
koyduðu ve yapmayý planladýðý faaliyetler için
ayýrdýðý ödeneðin 126 milyon 175 bin TL'lik kýsmýnýn iptal edildiðine dikkat çekti.
"BU BÝR BAÞARI DEÐÝL
BAÞARISIZLIKTIR"
Bulut "Bu bir baþarýsýzlýk göstergesiyken vatandaþa vaat edilen ve gerçekleþtirilemeyen iþlerin bütçesi iptal edilip Çorum halký maðdur
edilmiþken, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail
Yaðbat'ýn 'Bütçe yüzde 13 fazla verdi ve belediyemiz kârda' diye yaptýðý açýklama manidardýr.
Bu bir baþarý deðil baþarýsýzlýktýr" deðerlendirmesinde bulundu.
'BELEDÝYEMÝZ KÂRDADIR
AÇIKLAMASI MANÝDARDIR'
"Hakikaten aþkla çalýþýyorlar ve her Belediyeye nasip olmayacak çok büyük projelere imza atmýþlar" diye Belediye yönetimine göndermede bulunan CHP'li Üye Nazik Bulut, "Belediye yönetimini tebrik ediyoruz; bu baþarýlý iþlere
imza attýklarý için. Saçak, çatý, dam, duvar, kafe
tadilatlarýna tam gaz devam. Siz böyle aþkla çalýþmaya devam edin. Böyle giderse bu aþk yarým kalacak" diye konuþtu. CHP Belediye Meclisi Üyesi Nazik Bulut, 2020 yýlý faaliyet raporuna iliþkin deðerlendirmesini þöyle sürdürdü:
Çorum Belediyesi'nin yatýrým kalemlerinin
yapým iþlerini gerçekleþtiren Etüt ve Proje Müdürlüðünün toplam 2020 yýlý net ödeneði 97milyon 791 bin 678 TL'dir.
Etüt ve Proje Müdürlüðü 2020 yýlýnda gerçekleþtirdiði faaliyetlerin toplamý için 31 milyon
TL harcama yapmýþ olup bütçesinin 56 milyon
TL'lik kýsmýný iptal etmiþtir.
Çorum Belediyesi'nin 2020 yýlýnda performans programýna koyduðu ve yapmayý planladýðý faaliyetler için ayýrdýðý ödeneðin 126 milyon
175 bin TL'lik kýsmýný iptal etmiþtir.
Bu bir baþarýsýzlýk göstergesiyken vatandaþa vaat edilen ve gerçekleþtirilemeyen iþlerin
bütçesi iptal edilip Çorum halký maðdur edilmiþken, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat'ýn 'Bütçe yüzde 13 fazla verdi ve belediyemiz kârda' diye yaptýðý açýklama manidardýr. Bu
bir baþarý deðil baþarýsýzlýktýr.
Çorum Belediyesi'nin 2020 yýlýnda gerçekleþtirmeyi amaçladýðý performans hedefleri:
Veteriner iþleri saðlýk binasý yapýmý ve hayvan parkýnýn geniþletilmesi, Dikiciler Arastasý
yapým iþi, Velipaþa Haný çevre düzenlemesi,
Belediye hizmet binasýnýn tamamlanmasý, Pazar yeri cephe kaplama iþi, Engelsiz cafe - millet kýraathanesi, Çocuk köyü projesi hizmet alým
iþi, Trap spor tesisi ve atýþ poligonu yapýmý, Güvenli sürüþ eðitim kompleksi ve yarýþ pisti, Etap
mahalle mescitleri, Biyokütle tesis yapýmý, Refakatçi misafirhanesi, Ýtfaiye müfrezesi yapýmý
vb yapým ve tadilat iþlerini üstlenmiþ. Bu projelerden 14 tanesini bitirmiþ.
BELEDÝYE BINASININ EN SON
DURUMU NE AÞAMADA?
Kaç yýldýr bitirilmesi beklenen, çürümeye
yüz tutmuþ, kaderine terk edilmiþ Belediye Hizmet binasýnýn yapýmýný 2020 yýlýnda bitirmeyi
öngören belediye yönetimi, müteahhit firmayla
yapýlan sözleþmeyi feshetmiþtir. 15 milyon
TL'ye bitmesi hedeflenen binanýn maliyeti en az
iki üç katýna çýkmýþtýr. Çorum'u Çorumluyu zarara uðratanlar halka bu konuda hesap vermelidir. Belediye binasýnýn en son durumu ne aþamadadýr, ne zaman tamamlanacaktýr, gelelim
yapýmý ve tadilatý tamamlanan bu büyük projeler nelermiþ?
Refakatçi Misafirhanesi, Biyokütle Tesis yapýmý, mahalle mescitleri, Ýtfaiye Müfrezesi, Ýstiklal Þehitleri Anýtý, Nikâh Sarayý tadilatý, Velipaþa
Konaðý onarým iþi, Su Arýtma Tesisi çatý onarým
iþi, Sanat Galerisi ve Müzesi onarým iþi, Piri Baba Parký kafeterya tadilatý, Þehitlik istinat duvarý yapýmý, Kamyon Garajý saçak yapýmý, 15
Temmuz Hürriyet Parký tuvalet yapýmý.
14 tane proje tamamlanmýþ helal olsun. Hakikaten aþkla çalýþýyorlar ve her Belediyeye nasip olmayacak çok büyük projelere imza atmýþlar. Belediye yönetimini tebrik ediyoruz; bu baþarýlý iþlere imza attýklarý için.
Saçak, çatý, dam, duvar, kafe tadilatlarýna
tam gaz devam. Siz böyle aþkla çalýþmaya devam edin. Böyle giderse bu aþk yarým kalacak!
(Mahmut Emin Söylemez)
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Hayatýmda ilk kez saç
diplerimin aðrýdýðýný hissettim
Koronavirüsü yenen
Belediye Baþkaný Aþgýn,
o süreci anlattý:

Çorum
Belediye
Baþkaný Halil Ýbrahim
Aþgýn korona virüs nedeniyle kaybolan tat alma duyusunun yeniden
HABERÝ
ÝZLEMEK
geri geldiðinde yaþadýðý
ÝÇÝN KODU duyguyu anlatarak "HaOKUTUN
yatýmda hiç bu kadar
güzel armut yememiþtim. Armut yiyebilmenin armudun tadýný alabilmenin
ne kadar kýymetli bir þey olduðunu
anladým" dedi.
Koronavirüs tedavisinin ardýndan
saðlýðýna kavuþan Çorum Belediye
Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn yeniden
görevinin baþýna döndü. 22 Mart'ta
koronavirüs testi pozitif çýkan Belediye Baþkaný Aþgýn evinde karantina
süreci devam ederken, kontrole gittiði
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesinde doktorlarýn
tavsiyesi üzerine hastaneye yatýþý yapýldý. Hastanedeki tedavisinin ardýndan bir süre evde dinlenen ve kendisini izole eden Baþkan Aþgýn, Ýhlas Haber Ajansý'na yaþadýðý süreci anlattý.
"HAYATIMDA ÝLK KEZ
SAÇ DÝPLERÝMÝN
AÐRIDIÐINI HÝSSETTÝM"
22 Mart'ta korona virüs testinin
pozitif çýktýðýný hatýrlatan Aþgýn "Eve
gidince belirtileri yavaþ yavaþ hissetmeye baþladým. Özellikle bacaklarýmýzdan baþlayan eklem aðrýlarýný
hissettim ama ilk kez saç diplerimin
aðrýdýðýný hissettim. Daha önce böyle
bir aðrýyý hissetmemiþtim. Ýnsanýn saçýnýn dibi aðrýyor. Bunu hissettim. O
aðrýlar ilerleyen süreçte terlemelere,
ateþe neden oldu. Bu süreç içinde hiç
oksijen desteði almadým. O nedenle
þanslýydým. Ýlk gittiðimizde sadece
hastaneye gideceðiz, orada son tahlillerimizi vereceðiz ve iþimizin baþýna
döneceðimizi düþünüyorduk. Tahliller
sonucunda yüzde 15-20 civarýnda
akciðerlerde bir tutulum olduðu tespit
edildi. Bunu beklemiyordum çünkü
hayatým boyunca sigara kullanma-

gün sonrasýna göre bir hesabýmýz
yok. Onu biz bilmiyoruz. Bugünün hesabýnda saðlýðýn, malýn, mülkün, makamýn bir emanet olduðunu bu emanete iyi þekilde sahip çýkmamýz gerektiðini Allah'ýn rýzasý, halkýn duasý
noktasýnda bu makamlarý vesile kýlmamýz gerektiðini anladým. Asla yarýn yaparým yok. Bugün imkânýmýz
varsa bugün yapacaðýz, yarýna býrakmayacaðýz" þeklinde konuþtu

Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn

dým. Herhangi bir kötü alýþkanlýðým
yok. Saðlýk problemim yok. Doktora
en son ne zaman gittiðimi hatýrlamýyorum. Hastanede yattýðýmý hatýrlamýyorum ama bir þekilde nasýl oldu
ciðerlerimizde tutulum olmasý hastaneye yatmamýza neden oldu" dedi.
"DOKTORLARIMIZIN
GÖZLERÝNDEKÝ HEYECAN SÝZÝ
BÝR AN ÖNCE SAÐLIÐINA
KAVUÞTURMA ARZULARI
HASTALARA BÜYÜK BÝR
GÜÇ VE DESTEK VERÝYOR"
Hastanede yattýðý süre içinde
doktorlar ve saðlýk çalýþanlarýnýn hastalara gösterdiði yakýn ilgiden dolayý
teþekkür eden Baþkan Aþgýn "Hastanede þunu gördüm. Doktorlarýmýzýn
gözlerindeki heyecan sizi bir an önce
saðlýðýna kavuþturma arzularý size
büyük bir güç ve destek veriyor. Her
gelen doktorun gözündü bu umudu
görüyorsunuz. Hastalara karþý gösterdikleri samimi alakayý hissediyorsunuz. Bu milletin bir ferdi olarak saðlýk çalýþanlarýmýzýn gösterdiði bu ilgi
ve alakadan dolayý da çok mutlu oldum. Hepsine teþekkür ediyorum"
ifadelerini kullandý.
"ARMUT YÝYEBÝLMENÝN
ARMUDUN TADINI ALABÝLMENÝN
NE KADAR KIYMETLÝ BÝR ÞEY
OLDUÐUNU ANLADIM"
Koronavirüs nedeniyle kaybettiði
tat alma hissini yeniden kazandýðý
andaki heyecaný da anlatan Baþkan
Aþgýn "Rahatsýzlýðýmdan birkaç gün
içinde koku ve tat kaybý oldu. Yediðimiz hiçbir þeyden lezzet alamadým.
Ne yediðimizin farkýnda deðiliz. Lezzet alamýyoruz. Neden çünkü tat kaybý var. Bir armut ikram edildi. Armudu
yedim. Hayatýmda hiç bu kadar güzel
armut yememiþtim. Armut yiyebilmenin armudun tadýný alabilmenin ne
kadar kýymetli bir þey olduðunu anladým. Hakikaten Allah'ýn bize verdiði
nimetlerin ne kadar lezzetli olduðunu,
her bir nimetin ne kadar kýymetli ne
kadar deðerli olduðunu o armut bana

bir kez daha hatýrlattý. Her þeyin baþýnda bize saðlýk veren rabbimizdir.
Rabbimize de hamt ediyorum" dedi.
"KORONAVÝRÜS BÝZE HER
ÞEYÝN EMANET OLDUÐUNU
GÖSTERDÝ. HAYITIMIZIN,
EÞÝMÝZÝN, ÇOCUKLARIMIZIN,
MALIMIZIN, MÜLKÜMÜZÜN,
MAKAMLARIMIZIN
HEPSÝNÝN BÝZE EMANET
OLDUÐUNU GÖSTERDÝ"
"Korona virüs bize her þeyin emanet olduðunu gösterdi. Hayýtýmýzýn,
eþimizin, çocuklarýmýzýn, malýmýzýn,
mülkümüzün, makamlarýmýzýn hepsinin bize emanet olduðunu gösterdi"
diyen Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim
Aþgýn, "5 Nisan 2019 tarihinde mazbata alarak göreve baþladým. 5 Nisan
2021 yýlýnda hastaneden çýktým. Hakikaten bu makamlarýn mevkilerin,
hepsinin fani olduðu, boþ olduðu baki
olanýn gök kubbede hoþ bir sada býrakmak olduðunu bir kez daha anlamýþ olduk. Bu hayat bize emanet. Bugün varýz yarýn yoðuz. Allah nasip
ederse bugün bu hizmetin baþýndayýz, makamýn baþýndayýz. Bu þehrin
hizmetkârýyýz. Yüce Allah müsaade
etmezse bir saat sonra, bir gün sonra
yoðuz. Madem bu makamda bugün
buradayýz, hizmet ediyoruz. Ýþimizi
yarýna asla býrakmamalýyýz çünkü yarýn olur biz olmayabiliriz. Bugün Allah
için, bu aziz millet için ne yapmamýz
gerekiyorsa mutlaka yapmamýz gerekiyor çünkü bir saat sonrasýna, bir

PANDEMÝ KURALLARINA
UYUN ÇAÐRISI
Son günlerde korona virüs vakalarýnda artýþ yaþandýðýna vurgun yapan Baþkan Aþgýn "Ülkemizde koronavirüs vakasýnýn ilk görüldüðü 11
Mart 2020 tarihinden bugüne bir yýlý
aþkýn süre geçti. Bu süreç içerisinde
büyük mücadeleler verildi. Büyük kayýplar, acýlar yaþandý. Devletimiz o
milletine olan maþuk yönünü bir kez
daha gösterdi. Ve hiçbir devletin yapmadýðý yeryüzünde hemen hemen
büyük olan devletlerin baþarýsýz olduðu noktalarda korona virüsle mücadele de büyük baþarýlara imza attý.
Önümüzdeki süreçte daha dikkatli olmamýz lazým. Yeni mutasyonlar var.
Hýzla yayýlmasý söz konusu. Bugünlerde hem þehrimiz de hem ülkemizde vaka sayýlarýnda artýþ var. Bu iþin
üç tane kuralý var. Maske, mesafe,
hijyen. Mutlaka maskeye dikkat edelim. Maskesiz asla sokaða çýkmamalýyým. Asla belirli bir mesafe dýþýnda
maskesiz bulunmayalým. Mutlaka
maskeyi hepimiz takalým. Temizlik bu
iþin olmazsa olmazý. Zaten temizliði
dinimiz emrediyor. Bizim milletimizde
temiz bir temizlik. Hijyene mutlaka
dikkat edelim. 3'üncüsü ise mesafe,
mutlaka aramýza 1,5 metre mesafe
koyalým. Sýcakkanlý bir milletiz, bu
mesafeler hoþumuza gitmiyor. Ýþimize gelmiyor, sevmiyor ve zorlanýyoruz. Ýnsanlýk için, ülkemiz için buna
katlanmak zorundayýz. Aþý çalýþmalarý hýzla devam ediyor. Aþýlanma belirli bir noktaya geldiðinde acýsýný çýkartýrýz. Sarýlýp býrakmamayýz birbirimizi.
Biraz daha sabýr diyoruz. Maske, mesafe ve hijyeni tekrar hatýrlatýyoruz"
diye konuþtu.
(ÝHA)

Vektörel mücadele

erken baþladý
Çorum Belediyesi vektörel mücadele çalýþmalarýný karasineðin
üreme alanlarýndan olan hayvan
gübrelerinin döküldüðü bölgelerde sürdürüyor.
Çorum Belediyesi Temizlik Ýþleri
Müdürlüðü Vektörel Mücadele Ekibi bahar mevsiminin
gelmesiyle
birlikte karasinek
ile kaynaðýnda
mücadele çalýþmalarýna baþladý.
Ekipler, kent genelinde halk saðlýðýnýn korunmasý amacýyla
karasinek üreme noktalarý olan hayvan gübrelerinin döküldüðü yerlerde vektörel mücadele
çalýþmalarýna devam ediyor.
"BU ÇALIÞMA ÖNEM ARZ EDÝYOR"
Belediye Baþkan Vekili Ýsmail Yaðbat "Birçok hastalýðýn bulaþmasýna neden olan vektörel mücadeleyi il genelinde en etkili þekilde
yapmak amacýyla çalýþmalara kýþ aylarýnda
baþladýklarýný belirterek ilk önce karasinek üreme alanlarýnýn baþýnda gelen hayvan gübrelerinin döküldüðü alanlarý tespit ettik. 95 gübrelik
alaný coðrafi bilgi sistemine iþleyerek haritalandýrma çalýþmasý yaptýk. Bu alanlarda üreyen
karasinek gibi vektör canlýlara karþý fiziksel ve
larva mücadele çalýþmamýzý gerçekleþtiriyoruz. Larva üremesinin engellenmesi açýsýndan
kaynaðýnda yapýlan bu çalýþma büyük önem
arz ediyor" dedi.
VATANDAÞLARA ÇAÐRI
Çorum halkýna da çaðrýda bulunan Baþkan
Vekili Yaðbat "Evsel katý atýklarýnýzý çöp poþetine koyarak aðzý kapalý bir þekilde çöp konteynýrýna býrakýnýz ve konteynýr kapaklarýný kapalý
tutunuz. Evlerinizde ve bahçelerinizde uzun
süre çöp bulundurmayýnýz.
Hayvan gübrelerini açýkta býrakmayýnýz, yýðýn haline getirip üzerine toprak veya kireçle
örtünüz" dedi.
(Fatih Yýldýrým)
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Kutsal mekânlara "bereket" dikildi
Çorum'da cem evlerinin bahçesine deyiþler, semahlar eþliðinde karadut fidaný dikildi.
2021 yýlýnýn Hacý Bektaþ-i Veli,
Yunus Emre ve Ahi Evran yýlý ilan
edilmesi nedeniyle sevginin, bereketin simgesi olan karadut fidanlarý toprakla buluþturuldu.
Alevilerin yüzlerce yýllýk inanýþý,
aðaç kampanyasýna dönüþtü. Hacý
Bektaþ Veli adýyla özdeþleþen karadut aðacý dikilerek anýlýyor.
UNESCO tarafýndan 2021 yýlý Hacý Bektaþ Veli'yi anma yýlý ilan edilmiþti. Horasan'dan piri tarafýndan atýlan asanýn düþerek karadut aðacýna
dönüþtüðüne inanýlan yerde dergâh
kuran Hacý Bektaþ Veli'yi anmak için
ülke genelinde cem evlerinin,
dergâhlarýn, kutsal mekânlarýn bahçelerine karadut aðacý dikiliyor.
OSMANCIK KOYUNBABA
TÜRBESÝNE KARADUT DÝKÝLDÝ
Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür
Vakfý, Alevi Kültür Merkezi ve Osmancýk Koyunbaba Kültür Derneði'nin organizesi ile Osmancýk'ta Bektaþi Dergahý Koyunbaba Türbesi'nde
karadut fidaný dikildi. Aþýklarýn gülbengleri, deyiþleri eþliðinde karadut

fidaný toprakla buluþturuldu. Osmancýk'ta Aþýk Mustafa Alegöz ile Ýsmail
Güçlü deyiþleriyle programa eþlik etti. Etkinlik sýrasýnda türbe ziyareti yapýlarak dua okundu.
KARADUT FÝDANI
TOPRAKLA BULUÞTURULDU
Daha sonra ise Hacý Bektaþ
Veli Anadolu Kültür Vakfý bahçesinde
karadut fidaný dikim etkinliði düzenlendi.
Burada da deyiþler, gülbengler
eþliðinde karadut fidaný dikilirken,
Emine Özten yönetimindeki semah
ekibi de program yaptý. Ýsmail Güçlü
ve Fikret Özpolat da baðlamalarýyla
etkinliðe renk kattý. Etkinliðin sonunda ise lokma daðýtýmý yapýldý.
Karadut fidaný dikim programlarýna; CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz,
Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz,
Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Þube Baþkaný Nurettin Aksoy,
Emek Platformu temsilcileri, bazý siyasi parti yöneticileri ve vakýf üyeleri
katýldý.
KARADUT PROJESÝ SÜRÜYOR
Konuyla ilgili bilgi veren Hacý
Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý

MISIR FAYDALARI

Baþkaný Dede Nurettin Aksoy, Birleþmiþ Milletler Eðitim, Bilim ve Kültür
Örgütü'nün (UNESCO), 2021 yýlýný
Hacý Bektaþ-i Veli, Yunus Emre ve
Ahi Evran yýlý ilan ettiðini belirterek,
"Hünkar Hacý Bektaþ Veli Vakfý Baþkaný ve Postniþimiz Veliyettin Hürrem Ulusoy'un talimatý ile anma etkinlikleri kapsamýnda dergahlarýmýza, kutsal mekanlarýmýza karadut
aðaçlarý dikiyoruz" dedi.
NEDEN KARADUT?
Dede Nurettin Aksoy, karadutun
sevginin, hoþgörünün, bereketin simgesi olduðunu dile getirdi.
Aksoy "Velayetname'de Horasan'dan fýrlatýlan yarý yanmýþ bir odun
parçasý düþtüðü yerde yeþermiþtir.
Ýnanýþa göre Horasan'dan yola
çýkmadan önce hocasý, piri olan Lokman Perende (Ahmet Yesevi'nin öðrencisi kabul ediliyor) elinde tuttuðu

yarýsý yanmýþ asa þeklindeki karadut
kökünü fýrlatarak "Bunu bul, düþtüðü
yeri yurt edineceksin" demiþti.
Asayý gören Hacý Bektaþ Veli, Horasan'dan baþlayan yolculuðunu sonlandýrarak asanýn da bulunduðu yeri
kapsayacak þekilde dergâhýný kurdu.
Asa da dikili olduðu yerde zamanla bir karadut aðacýna dönüþtü.
Ýnanýþa göre o gün fýrlatýlan yarý
yanmýþ odun parçasý bugün Balým
Sultan Türbesinin önündeki karadut
aðacýdýr ve yüzyýllardýr durmaktadýr.
Hacý Bektaþ Veli'nin torunu Seyit
Ali Sultan türbesinde ve dergâhlarýmýzýn genelinde ayný cins karadut
aðacý bulunmaktadýr" dedi.
Ýnançta bereketi temsil eden karadut fidanlarýný kutsal mekânlarýn bahçesinde toprakla buluþturduklarýný
açýklayan Aksoy projenin ülke genelinde devam ettiðini kaydetti.
(Mahmut Emin Söylemez)

Miniklerin doða ve sanata
olan ilgileri artýrýlýyor
Çorum Merkez V.H.G.B. Sevgi
Anaokulu'nda minik öðrencilerin biliþsel, sosyal, duygusal, dil, motor, hareket ve öz bakým becerilerini geliþtirmeyi hedefleyen "Doða,Sanat ve Çocuk/ Nature, Art End Children eTwinning" projesi hayata geçirildi.
Proje; 2020-2021 eðitim-öðretim
yýlýnda Çorum V.H.G.B. Sevgi Anaokulu öðretmenleri Aliye Ayla Velidedeoðlu ve Gülay Arýcý rehberliðinde
dört yaþ grup çocuklarý ile Doða,Sanat Ve Çocuk/ Nature, Art End Children eTwinning projesi yapýlan birbirinden güzel çalýþmalarla sona erdi.
Farklý etkinliklere yer verilen proje
hakkýnda bilgi veren Çorum V.H.G.B.
Sevgi Anaokulu öðretmeni Aliye Ayla
Velidedeoðlu, "Okul öncesi çocuklarýnýn biliþsel, sosyal, duygusal, dil, mo-

tor, hareket ve öz bakým becerilerini
geliþtirme, bunlarý geliþtirirken, ayný
zamanda etkinlikler yoluyla Doðaya,
sanata ve sanat çeþitlerine karþý ilgi
uyandýrmayý amaçlanmýþtýr" dedi.
Doðadan alýnan materyallerle
(yaprak, taþ, dallar v.b.) özgün sanat
etkinlikleri çalýþmalarý yaptýklarýný belirten proje ortaðý Anaokulu öðretmeni Gülay Arýcý, "Doða ile ilgili drama,
þiir ve müzik çalýþmalarý yapýlmýþ,
web2 araçlarý kullanarak teknoloji tabanlý uygulamalar ile doðayý tanýmalarý ve teknolojiyi eðitim alanýnda
kullanmalarý saðlanmýþtýr. Çocuklarýn
aktif katýlýmlarýný destekleyen eTwinning Projesi hem öðrenciler, hem veliler tarafýndan büyük ilgi ile tamamlanmýþ, projenin hedeflerine ulaþýlmýþtýr" diye konuþtu. (Fatih Yýldýrým)

GAZETESÝ VE YAYINLARI
Abonelik ve sipariþleriniz için

www.ozdengazetesi.com.tr
0212
K.K.001

518 23 97

Mýsýr koçaný ve üzerindeki sarý renkli mýsýrlar iyi bir bitkisel kaynaklý gýda çeþididir.
Ýçeriði bakýmýndan lif, niþasta, B1 vitamini, B5
vitamini, B9 vitamini, C vitamini, K vitamini ve
fosfor açýsýndan oldukça faydalý ve yararlý bir
besin kaynaðýmýzdýr.
Mýsýr gibi lif yönünden zengin besinler diyetlerde rahatlýkla kullanýlmakla birlikte tek
baþýna vücudun ihtiyacý olan elyaf için %19
luk oranýný karþýlamaktadýr. Ayrýca içeriði ve
etkileri sayesinde yüksek kolesterol düzeylerini düþürür ve kolon kanseri oluþumu riskini
azaltmaktadýr. Sindirim sistemi ve kalp üzerindeki yararlý etkilerine ek olarak içeriðinde
bol lif sayesinde kan þekeri seviyelerini de
stabilize etmeye yardýmcý olabilmektedir. Ayný zamanda Ýnsülin direncini arttýrýr, hipoglisemi ya da þeker hastalýklarý için yavaþ yanan
enerji kaynaðý olmaktadýr. Kan þekerinin dengeli olmasýna da yardýmcý olmaktadýr.
MISIR ÝÇERÝÐÝ
Mýsýr içeriðinde kalp saðlýðýný korumak
adýna sadece lif yatmýyor ayný zamanda B9
vitamini de mýsýrda bol miktarda bulunmakta
ve kalp saðlýðýný korumaktadýr. Doðum sonucu meydana gelebilecek kusurlara karþý mýsýr
tüketimi önerilmektedir. Ayný zamanda daha
düþük düzeyde homositein, metilasyon döngüsü olarak önemli bir metabolik süreç içinde
amino asit ihtiyacýný karþýlamaktadýr. Homosistein doðrudan kan damarlarýna zarar verebilmektedir. Bu tehlikeli molekülün kan düzeylerini yükselterek kalp krizine, inmelere ve damar hastalýklarýna sebebiyet verebilmektedir.
Mýsýr ve Mýsýr tohumu yaðý damar sertliði ve
yüksek kolesterol için iyi bir saðlýk gýda takviyesi vermektedir.

NANE NEDÝR?
FAYDALARI...

Hasan Eker ve Yönetimi

güven tazeledi
S.S. Çorum 32 Nolu
Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifi'nin 2021 yýlý
Olaðan Genel Kurul
toplantýsý yapýldý. Genel
Kurul sonunda mevcut
Kooperatif Baþkaný Hasan Eker ve Yönetimi
güven tazeledi.
Ankara yolu 7. kilometrede bulunan kooperatif yerleþkesinde
gerçekleþtirilen Olaðan
Genel Kurul toplantýsýna Ticaret Ýl Müdürü Fikret Yýldýrým,
ÇESOB Baþkaný Recep Gür, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve
Kefalet Kooperatifi Baþkaný Vedat
Canbek, Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkaný Özkan Þanal, Elektrik
ve Su Tesisatçýlarý Odasý Baþkaný
Erol Bozkurt, Aþçý ve Lokantacýlar
Odasý Baþkaný Burhan Balcý, Dikiciler ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Halil Gürbüzer, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi
yöneticileri ile çok sayýda kooperatif
üyesi katýldý.
Divan Baþkanlýðýný Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifi Baþkaný Vedat Canbek'in yaptýðý Mali Genel Kurul'da
katip üyeliklerini ise Yusuf Aktaþ ve
Ekrem Gürsel yaptý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Mar-

Kooperatif
Baþkaný
Hasan Eker

þý'nýn okunmasýnýn ardýndan kooperatifin yönetim ve denetim kurulu faaliyetleri ile gelir-gider bilançolarý okunarak ibra edildi. 2022 yýlý
tahmini bütçenin okunmasýnýn ardýndan seçimlere geçildi.
Tek liste halinde yapýlan seçim
sonucunda Hasan Eker Baþkanlýðý'ndaki kooperatifin Yönetim Kurulu ise Yaþar Bozok, Serdar Gümüþ,
Celal Kýnýklý, Arap Girgin, Hasan
Karagöz ve Cemil Ercan'dan oluþtu.
Genel Kurul sonunda bir teþekkür konuþmasý yapan S.S. 32 Nolu
Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifi Baþkaný Hasan Eker, üyelerine hizmet
etmekten onur ve gurur duyduðunu
ifade ederek, kooperatif üyelerine
iþlerinde kazasýz belasýz günler temenni ederek, hayýrlý iþler ve bol
kazanç diledi.
Genel kurulda ayrýca pandemi
kullarýna özen gösterildi.
(Abdulkadir Söylemez)

Nanenin en etkin özelliði baðýrsak, sinir
sistemlerini ve mideyi rahatlatmasýdýr. Sindirime yardýmcý olmak adýna tükürük bezlerini
beslemekte ve adet akýþlarýný uyarmaktadýr.
Ayný zamanda nane sýkýlaþtýrýcý özelliði sayesinde sinir sistemlerini rahatlatmaktadýr.
Ýlk olarak 1696 yýlýnda Ýngiltere'de kullanýlmaya baþlayan nane, içeriðinde yað aromalarý olduðundan çeþitli kramplara ve enfeksiyonlara karþý kullanýlmaktaydý. Daha sonra
da Doðu ve Batý'ya açýlarak genel týp altýnda
hastalýklar için aktif olarak kullanýlmaya baþladý. Genel olarak yayýlmaya baþlanan nane
üzerinde yapýlan araþtýrmalara göre kanser,
soðuk algýnlýðý, hazýmsýzlýk, bulantý, boðaz
aðrýsý, diþ aðrýlarý gibi hastalýklarýn tedavisinde kullanýlmaya baþlandý.
NANENÝN GÜNÜMÜZDEKÝ
KULLANIM ALANLARI
Günümüzde ise sakýz çeþitlerinde, diþ
macunlarýnda, aðýz gargaralarýn da, sigara
ve uyuþturucuyu býrakmaya katký olmasý adýna yaygýn bir þekilde kullanýlmaktadýr. Ayrýca
öksürük, soðuk algýnlýðý ve baðýrsak sendromu içinde katký maddesi olarak kullanýlmakta,
koruyucu mentol etkisi ile mikrop öldürücü,
anti- kaþýntý ve lokal anestezik preparatlarda
da kullanýlýr.
ÖNEMLÝ: Nane ve nane yaðýný hamiler,
mide reflüsü ve mide ülseri hastasý olanlarýn
kullanmamasý gerekmektedir.
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Ramazan öncesi gýda denetimi yapýldý

“Tarým ve hayvancýlýkta Çorum'u
cazibe merkezi yapmayý hedefliyoruz”

SAHiBiNDEN

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

Kadir Þimþek
K.K.003

0532 623 89 90

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

04:30
06:00
12:46
16:27
19:23
20:46

TARiHTE BUGÜN

KESiN

1918- Hakkari'nin kurtuluþu.
1932- Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin kuruluþu.
1969- Sonradan Atatürk Kültür Merkezi adýný
alacak Ýstanbul Kültür Sarayý, Aida Operasý ve
Çeþmebaþý Balesi ile açýldý.
1983- Eski bayýndýrlýk bakanlarýndan Þerafettin Elçi, Yüce Divan'da iki ayrý suçtan dolayý
görevini kötüye kullandýðý gerekçesiyle toplam
2 yýl 4 ay hapis, 4.660 lira para cezasýna
mahkûm edildi.
1991- Ýstanbul genelevi iþletmecilerinden Matild Manukyan Ýstanbul'da vergi rekortmeni oldu.
1993- Türkiye Ýnternet'e baðlandý.
2008- Tandoðan'da yaklaþýk 300.000 kiþinin
katýlýmýyla "Ulusal Egemenlik Mitingi" yapýldý.
2010- Samsun'da adliye çýkýþý Ahmet Türk 'e
yumruklu saldýrý düzenlendi. Ahmet Türk'ün
burnu kýrýldý.

KARAR
DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ
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Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
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Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
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AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan tarým ve hayvancýlýkta bölgesinde
örnek olacak bir kent olmayý hedeflediklerini kaydetti. Çorum Ziraat Odasý Baþkanlýðý tarafýndan deðerlendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýya katýlan AK
Parti milletvekili Ceylan tarým ve hayvancýlýk alanýnda kente yapýlan yatýrýmlar hakkýnda bilgi verdi. Þehre 2020 yýlýnda tarýma verilen destekleme miktarýnýn
350 milyon lira olduðunu açýklayan Ceylan; bunun
içerisinde mazot, gübre, tohumluk ve ürün desteði
gibi birçok kalenin bulunduðunu açýkladý.
Damýzlýk ve Sýðýr Yetiþtiricileri Birliðinin Ankara
yolu üzerinde almýþ olduðu arsaya TKDK'den onaylanan kampüs yapýmý için 9 milyon lira destek saðlandýðýný hatýrlatan Ceylan, Çorum çiftçisinin ürettiði
ürünlerinin bu kampüste satýþa sunulacaðýný belirtti.
100 bin koyun projesi hakkýnda da açýklamada
bulunan Ceylan "Ýlk etapta 200 kiþiye 20 bin koyun
daðýtýldý. Proje kapsamýnda geçtiðimiz haftalarda
ikinci müracaatlar alýnmaya baþlandý. Küçükbaþ
hayvan varlýðýný artýrmak zorundayýz. Hayvan yetiþtiricilerimizin projeye baþvurmalarýný bekliyoruz" ifadelerini kullandý.
Týmarlý ve Alaca Koçhisar sulama projeleri hakkýnda da bilgi veren Ceylan "Týmarlý Sulama projemiz Bayat, Ýskilip ve Uðurludað'a ait toplam 63 bin
700 dekar tarým arazisinin sulanmasýna olanak saðlanacaktýr. Söz konusu projenin 2021 yýlý ile bedeli
267 milyon 366 bin TL'dir. Ýlimizde 30 bin dekar arazide çalýþmalar tamamlanarak sulamaya açýldý. Projenin tamamlanmasýyla Çorum'da 63 bin 700 dekar
arazinin sulanmasý saðlanacaktýr. Sulamasý 2. sýsým
adý altýnda yapýlmasý planlanan Toyhane, Ambarcý
ve Çaðlak Pompaj Sulamalarý ile de 28 bin 280 dekar tarým arazisi daha sulamaya kavuþacaktýr. Alaca Koçhisar Sulama proje kapsamýnda ise daha önceki yýllarda yapýlan çalýþmalar neticesinde cazibeli
sulama olan 75 bin 670 dekar alana ait sulama þebekesi imalatlarý tamamlanmýþ ve bu alan sulamaya
açýlmýþtýr. 2021 yýlýnda ise 80 milyon TL keþif bedelli pompajlý sulama olan 42 bin 670 dekar alana sahip sulama þebekesin yapým ihalesi gerçekleþtirilmiþ ve ihale sürecinin sonuna gelinmiþtir. Sözleþmesine müteakip yer teslimi yapýlarak inþaatýna
baþlanacaktýr" diye konuþtu.
Amaçlarýnýn Çorum çiftçisine katký sunmak destek olduðunu dile getiren Ceylan "Bizim derdimiz
Çorum çiftçisi kazansýn. Ýlimiz tarým ve hayvancýlýkta daha iyi yerlere gelsin. Sulamada hedefimiz 2023
yýlýna kadar sulanabilir arazi oranýný yüzde 80-85
seviyelerine çýkarmak. Sevdamýz, derdimiz Çorum'a hizmet etmek. Biz yolumuza bakýyoruz. Toplumun tüm kesimleriyle bölgesinde örnek bir olan
Çorum'u tarým ve hayvancýlýkta cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz" diye konuþtu.
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý da,
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan baþkanlýðýnda geçtiðimiz günlerde gerçekleþtirilen il baþkanlarý toplantýsýnda illerin tarým alanýndaki sorunlarýn
masaya yatýrýlarak görüþüldüðünü bildirdi.
(ÝHA)

Oðuzlar Belediye
Baþkaný Yýldýrým'a
yeni görev
Oðuzlar Belediye Baþkaný Muzaffer Yýldýrým,
T.C. Ýç Anadolu Belediyeler Birliði Plan ve Bütçe
Komisyonu Üyesi oldu.
T.C. Belediyeler Birliði ve T.C. Ýç Anadolu Belediyeler Birliði iþbirliðiyle 8-12 Nisan tarihlerinde Antalya'da gerçekleþen 63. Olaðan Meclis ve Mevzuat Bilgilendirme Semineri'nde Meclis Genel Kurulu
seçimleri yapýldý.
Yapýlan seçimde Plan ve Bütçe Komisyonu
Üyesi olarak aday gösterilen Oðuzlar Belediye
Baþkaný Muzaffer Yýldýrým oy birliðiyle seçildi.
Seçimin ardýndan kendisine oy kullanan tüm katýlýmcýlara teþekkürlerini ileten Oðuzlar Belediye
Baþkaný Muzaffer Yýldýrým "Rabbim hayýrlý hizmetlerde bulunmayý nasip etsin, oy kullanan herkese
teþekkür ederiz" dedi.
Baþkan Yýldýrým dört gün süren seminer sürecinde Çorumlu hemþerilerimiz T.C. Ýç Anadolu Belediyeler Birliði Genel Sekreteri Salim Çoruk ve T.C.
Türkiye Belediyeler Birliði Ýdari Hizmetler Müdürü
Ýbrahim Azak ile bir araya geldi.
(Fatih Yýldýrým)

Osmancýk'ta yaklaþan ramazan ayý öncesinde özellikle ekmek ve unlu mamuller
üretimi yapýlan fýrýn, pastane
gibi iþletmelerde gýda denetimleri yapýldý.
Belediye Zabýta Müdürlüðü ekipleri, Ramazan ayýna
kýsa bir süre kala özellikle
ekmek ve unlu mamulleri
üretimi yapan fýrýn, pide salonu ve pastanelerde hijyen
ve gýda güvenliði denetimi
yaptý.
Ekipler, imalathanelerin
genel durumuna, depolara,
ekmeklerin
gramajlarýna,
üretim þartlarýna iliþkin kontroller gerçekleþtirdi. (ÝHA)

KALÝBRASYON HÝZMETÝ ALINACAKTIR
ÝL SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ SAÐLIK BAKANLIÐI BAKAN YARDIMCILIKLARI
2021 YILI KALÝBRASYON HÝZMET ALIMI (81 KALEM) hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler
aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2021/204178
1-Ýdarenin
a) Adresi
: Bahçelievler Mah. Çamlýk Sok. No:3 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarasý
: 3642195500 - 3642195529
c) Elektronik Posta Adresi
: corum.ism@saglik.gov.tr
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu hizmetin
a) Niteliði, türü ve miktarý
: 81 Kalem Kalibrasyon Hizmet Alýmý
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Yapýlacaðý yer
: 1.Hitit Üniversitesi Çorum Erol OLÇOK Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi 2.Göðüs Hastalýklarý Hastanesi 3.Aðýz ve Diþ Saðlýðý
Merkezi 4.Sungurlu Devlet Hastanesi 5.Osmancýk Devlet
Hastanesi 6.Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi 7.Alaca Devlet
Hastanesi 8.Mecitözü Ýlçe Devlet Hastanesi 9.Bayat Devlet
Hastanesi 10.Kargý Ahmet Hamdi AKPINAR Devlet Hastanesi
11.Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü Halk Saðlýðý baþkanlýðý, 112 Ýl
Ambulans Servisi Baþhekimliði ve entegre hastaneler ile
yüklenicinin kendi laboratuvarýnda gerçekleþtirilecektir. Kalibrasyon
hizmeti ile ilgili ölçüm yapýlacak yerler Teknik Þartname ekinde
sunulmuþtur.
c) Süresi
: Ýþe baþlama tarihi 15.05.2021, iþin bitiþ tarihi 14.05.2022
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
: Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü Ýhale Salonu(Bahçelievler Mahallesi
Çamlýk Sok No: 3 ÇORUM)
b) Tarihi ve saati
: 19.04.2021 - 14:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
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, Ýdari Þartname ekinde yer alan Tüzel Kiþilerde Ortaklýk Bilgilerine
ve Yönetimdeki Görevlilere Ýliþkin Son Durumu Gösterir Belge 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 iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini 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, standart forma uygun 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 deneyimini gösteren belgeler:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda iliþkin belgeler:
a) Kalibrasyon Hizmeti sunacak firmanýn TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri-Þartlar Belgesini ve/veya TS-EN-ISO/IEC 17025 standartlarýný kapsayan test, kontrol ve kalibrasyon yapabilme yetkisine sahip olduðunu gösteren uygunluk belgesine sahip olmalýdýr. Bu belgeler teklif ile birlikte sunulacaktýr. b)TS-EN-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve/veya TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ve ilgili belgenin kapsamýnda "Biyomedikal Cihaz Kalibrasyonu" ibaresi yazýlý olmalýdýr.
c)Yüklenici firma kullanacaðý referans donanýmlarýn izlenebilirliði baðýmsýz, metroloji yetkinliði bir üst
klasmanda onaylanmýþ ve/veya akredite kurumlarca ve/veya üretici ve/veya üretici tarafýndan yetkilendirilmiþ kuruluþlarca düzenlenebilir. Referans donanýmlarýn izlenebilirliðinin yenilenebilmesi için bir
üst metroloji kuruluþundan hizmet alýnmalýdýr.Ýzlenebilirliði olan geçerli tarihli sertifikalarý teklifleri ile
birlikte sunacaklardýr. ç)Yüklenici firma, teklif ettiði hizmet iþini; Müdürlüðümüzce belirlenen listede
yer alan cihazlar için uygulayacaðý test ve kalibrasyon parametlerini, metotlarýný ve kullanacaðý test
ve kalibrasyon cihazlarýna ait bilgileri ve bu bilgilerin TKHK ?nýn 27.10.2014 tarih
2014.5458.519/809.99 sayýlý yayýnlanmýþ olan(son güncel hali ile)Biyomedikal Metroloji Faaliyetleri
Kýlavuzu ? EK-2 de Referans Standartlar Tablosunda belirtilen standartlara uygunluðunu gösteren
detaylarý içeren ayrý bir tabloda tekliflerinde belirtecektir. d)Firma hangi referans donanýmlarýný kullanacaðýný bir tablo halinde teklifi ile birlikte sunmalýdýr.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1. Kamu ve/veya özel sektörde yapýlmýþ olan Kalibrasyon Hizmetleri Alýmý benzer iþ olarak
kabul edilecektir.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü Satýnalma Birimi (Bahçelievler Mahallesi Çamlýk Sok No: 3 ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
14. Diðer hususlar:
Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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Yakaladýðý form ile bir anda play-off'un kapýsýný çalan Kýrmýzý-Siyahlýlar
son iki haftada aldýðý iki maðlubiyet ile play-off potasý ile arasýndaki farký açtý

ÝÞÝ ZORA
SOKTUK
Yeni bir galibiyet serisi baþlatmak ve kendini play-off
potasýna bir adým daha yaklaþtýrmak için Þanlýurfaspor karþýsýna çýkan Çorum FK bu maçtan da eli boþ
GOLÜ
ayrýldý. Geçen hafta Hekimoðlu bu hafta da ÞanlýurÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
faspor yenilgisi ile play-off ile arasýndaki puan farkýný
OKUTUN
6'ya çýkaran Kýrmýzý-Siyahlýlar iþi zora soktu. Maçýn
tek golü 26'ncý dakikada Cihan Can'ýn kafa vuruþu ile geldi.
Stat: 11 Nisan
Hakemler: Batuhan Gültek, Selman Timur, Harun Reþit Güngör, Metin Ateþ
Þanlýurfaspor: Hakan Canbazoðlu,
Süleyman Luþ (Mehmet Taþçý Dk. 79), Galip Güzel, Gökdeniz Varol (Fevzi Özkan
Dk.78), Mustafa Çakýr, Yunus Emre Gedik
Göksu Alhas Dk. 65), Can Erdem, Cihan
Can, Hüseyin Cihan Avcu (Muhammed Ali
Kurt Dk.65), Onur Kolay (Tarýk Kurt Dk.
90), Muhammet Reþit Yöndem
Çorum FK: Hasan Hüseyin Akýnay,
Mehmet Seyfettin Sedef (Eren Tokat Dk.
89), Tarýk Mayhoþ, Abdulhamit Yýldýz, Murat Türkkan, Muhammet Fettahoðlu, Hüseyin Bak (Oktay Balcý Dk. 46), Umut Kaya,
Ömer Bozan (Salih Zafer Kurþunlu Dk. 60),
Cengiz Ötkün, Sinan Kurumuþ
Sarý Kart: Hüseyin Cihan Avcu, Hakan
Canbazoðlu, Göksu Alhas, Mehmet Taþçý
(Þanlýurfaspor), Umut Kaya, Mehmet
Sedef (Çorum FK)
Gol: Cihan Can (Dk. 28) (Þanlýurfaspor)

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grupta
33'üncü haftada kümede kalma mücadelesi veren Þanlýurfaspor ile playoff hedefindeki Çorum FK karþý karþýya geldi. Kýrmýzý-Siyahlýlarýn pozisyon üretmekte zorlandýðý ve etkili olamadýðý maçýn tek golü ilk yarýda geldi. Sol kanattan kullanýlan köþe atýþýnda ön direðe güzel bir koþu yapan
Cihan Zan düzgün bir kafa vuruþu ile
topu yakýn direðin dibinden Hasan'ýn
bakýþlarý arasýnda filelere göndermeyi baþardý. Pozisyon anlamýnda kýsýr
geçen maçta baþka gol olmayýnca ev
sahibi ekip istediðini aldý ve maçtan
üç puan ile ayrýlan taraf oldu.

MiSLi.COM
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MANÝSA FUTBOL K. 32
HEKÝMOÐ.TRABZON 31
31
KOCAELÝSPOR
ANAGOLD 24 ERZ. 31
32
SARIYER
31
ANKARA DEMÝR
32
AMEDSPOR
AFJET AFYONSPOR 31
31
ÇORUM FK
31
UÞAKSPOR
ZONGULDAK KÖMÜR 31
KAHRAMANMARAÞ 31
31
ÝNEGÖLSPOR
31
ÞANLIURFASPOR
GÜMÜÞHANESPOR 32
31
NÝÐDE ANADOLU
32
SANCAKTEPE FK
ERGENE VELÝMEÞE 31
HACETTEPESPOR 31
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36
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78
63
56
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50
49
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31
31
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28
27
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26
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HAFTANIN SONUÇLARI
ÞANLIURFASPOR-ÇORUM FK
KAHRAMANMARAÞ-ÝNEGÖLSPOR
HEKÝMOÐLU TRABZON-KOCAELÝSPOR
ZONGULDAK KÖMÜR-GÜMÜÞHANE
UÞAKSPOR-MANÝSA FK
ANAGOLD 24ERZÝNCAN-AFJET AFYON
HACETTEPESPOR-SARIYER
AMED SPORTÝF-NÝÐDE ANADOLU FK
SANCAKTEPE FK-ERGENE VELÝMEÞE
ANKARA DEMÝRSPOR (BAY)

HAFTANIN MAÇLARI
15.04.2021 PERÞEMBE
ÇORUM FK-UÞAKSPOR
AFJET AFYON-HEKÝMOÐLU TRABZON
KOCAELÝSPOR-ÞANLIURFASPOR
MANÝSA FK-HACETTEPESPOR
SARIYER-ZONGULDAK KÖMÜR
ANKARA DEMÝRSPOR-SANCAKTEPE FK
ERGENE VELÝMEÞE-AMED SPORTÝF
NÝÐDE ANADOLU FK-KAHRAMANMARAÞ
ÝNEGÖLSPOR-ANAGOLD 24ERZÝNCAN
GÜMÜÞHANESPOR (BAY)

: 1-0
: 0-1
: 0-0
: 1-1
: 1-1
: 3-1
: 1-4
: 0-1
: 3-1

PLAY-OFF POTASI
ÝLE FARK AÇILDI
Çorum FK 23'üncü hafta ile 32'nci
hafta arasýnda aldýðý baþarýlý sonuçlar ile play-off potasýnýn kapýsýna dayanmýþtý ancak Kýrmýzý-Siyahlýlar son
iki haftada aldýðý maðlubiyetler ile
tekrar orta sýralara geriledi.
Geride býraktýðý dokuz haftada yedi galibiyet iki de beraberlik alarak puan cetvelinden uzun bir aradan sonra
üst basamaklara týrmanma imkaný
bulan Ýsmet Taþdemir'in öðrencileri
son iki haftada aldýðý yenilgiler ile neredeyse 23'üncü hafta konumuna
düþtü.
33'üncü hafta alýnan sonuçlardan
sonra temsilcimiz sýralamada ayný
yerde kalsa da hafta öncesi üç puan
olan play-off potasý farký 6'ya çýkmýþ
oldu.
YEDÝ HAFTA SONRA
GOL ATAMADIK
32'nci haftada sahasýnda kaybettiði
Hekimoðlu maçýna kadar çok iyi bir çýkýþ yakalayan ve son 10 maçta 21 gol

atmayý baþaran Çorum FK bu hafta
gol atamadý. Rakibine 1-0 maðlup olan
Kýrmýzý-Siyahlýlar böylelikle yedi maç
sonra gol sevinci yaþamamýþ oldu.
Çorum FK son olarak 24 Þubat'ta
oynanan 25'nci hafta maçýnda deplasmanda Niðde Anadolu FK'ye konuk olmuþ ve maç 0-0 bitmiþti.
RAKÝPTE TANIDIK ÝSÝMLER
Rakip Þanlýurfaspor'da tanýdýk
isimler vardý. Sarý-Yeþillilerin teknik
direktörü ve iki oyuncusu daha önce
Çorum temsilcilerinde forma giymiþ
oyunculardý.
Son yedi haftada daha önce Çorumspor ve Çorum FK'yi çalýþtýran
Gürses Kýlýç'ýn gelmesi ile çýkýþ yakalayan Þanlýurfaspor'da sezona Çorum FK'de baþlayan ve ara transfer
döneminde takýmdan ayrýlan Onur
Kolay ve 2015-2016 sezonunda Çorum Belediyespor formasý giyen kaleci Fatih Kaldan da vardý.
Onur Kolay'ýn 89 dakika sahada
kaldýðý maçta Fatih Kaldan ise yedek
kulübesindeydi. (Abdulkadir Söylemez)

Bedenler Þanlýurfa'da
kafalar nerede belli deðil

Çorum FK Baþkaný
Fatih Özcan

2. LiG BEYAZ GRUP

Maçtan

Baþkan Özcan'dan kaybedilen maçýn hemen ardýndan açýklama geldi:

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

Çorum FK Baþkaný Fatih Özcan 1-0 kaybedilen Þanlýurfaspor
maçý sonrasý sosyal medya hesabýndan maçla ilgili açýklamada bulundu. Takýmýnýn oynadýðýný oyunun galibiyeti hak etmediðini dile
getiren Özcan "Umarým sadece
üç kaybetmiþizdir" dedi.
Özcan'ýn açýklamasý þu þekilde:

Maçýn baþýndan sonuna kadar
maðlubiyeti hak eden bir oyun oynadýk. Bedenler Urfa'ya gitmiþ
ama kafalar nerede kalmýþ o hiç
belli deðil. Ýnþallah kaybettiðimiz
sadece üç puan olmuþtur. Aksi
halde bugünümüzü ve yarýnlarýmýzý da kaybederiz. Yazýk olur!
(Abdulkadir Söylemez)

Son saniye penaltýsý 33'üncü hafta
ile þampiyonluk sevinci KIZARDI
Misli.com 2. Lig Beyaz
Grup'ta Uþakspor ile deplasmanda son saniyede kazandýðý penaltý atýþý ile 1-1 berabere
kalan Manisa FK ligin bitimine
beþ hafta kala þampiyonluðunu ilan etti ve TFF 1. Lig'e
yükseldi.
Uþak 1 Eylül Stadý'ndaki
müsabakanýn 21. dakikasýnda
Noyan Öz'ün golüyle öne geçen Uþakspor ilk yarýyý 1-0 önde tamamladý. Ahmet Kesim'in
90+1. dakikada penaltý vuruþundan bulduðu golle 1-1 eþitliði yakalayan Manisa müsabakadan bir puanla ayrýldý.
Takipçisi Hekimoðlu Trabzon'un da Kocaelispor ile berabere kalmasýyla son beþ haftaya rakibinin 15 puan önünde 78
puanla giren Manisa gelecek
sezon ilk defa TFF 1. Lig'de
mücadele edecek.
Maçýn ardýndan Manisalý
futbolcular büyük sevinç yaþadý.
EYÜP DE ÞAMPÝYON
Diðer yandan Kýrmýzý Grupta da þampiyon belli oldu. Ýstanbul temsilcisi Eyüpspor da bitime beþ hafta kala þampiyonluðunu ilan etti.
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33'üncü haftaya kadar aldýðý
24 galibiyet, yedi beraberlik ve
iki maðlubiyet ile 79 puan toplayan Eyüpspor þampiyonluðu
ilan etti.
ÜÇ YENÝLGÝDEN
1'Ý ÇORUM FK'YE
Ligde oynadýðý 33 hafta
maçta yalnýzca iki kez yenilgi
yüzü gören Eyüpspor sezonda
üç yenilgi aldý. Kupada Çorum
FK ile karþýlaþan Eyüpspor, Çorum'da oynanan maçta KýrmýzýSiyahlýlara 3-0 maðlup olmuþtu.
(Haber Merkezi)

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 33'ncü
hafta maçlarýna kýrmýzý kartlar damgasýný
vurdu. Oynanan dokuz karþýlaþmanýn 5'inde toplam sekiz kýrmýzý kart çýktý.
Uþak deplasmanýnda 90'ýncý dakikada
attýðý penaltý golü ile þampiyonluðunu ilan
eden Manisa FK'de Mehmet Güven ve
Uþakspor'da penaltýya sebebiyet veren Alpay Koldaþ 90'ýncý dakikada 2'nci sarý karttan kýrmýzý kart gördü.
Kümede kalma mücadelesi veren Niðde
Anadolu FK'nin deplasmanda Amed Sportif'i
1-0 yendiði maçta Ferhat Katipoðlu 26 ve
86'ncý dakikada gördüðü iki sarý kartýn ardýndan kýrmýzý kartla oyundan atýlarak takýmý
Niðde Anadolu FK'yi sahada 10 kiþi býraktý.
1-1 Beraberlikle sona eren Zonguldak
Kömürspor-Gümüþhanespor
maçýnýn
76'ncý dakikasýnda Gümüþhanespor'dan
Berkay Yýldýrým, 90'ýncý dakikada ise Zonguldak Kömürspor'dan Tezcan Gökmen
oyuna girdikten üç dakika sonra direkt kýrmýzý kart gördü.
Kahramanmaraþspor deplasmanýndan
aldýðý 1-0'lýk galibiyet ile küme düþme potasýndan çýkmayý baþaran Ýnegölspor'da Fatih Çiplak ve Kahramanmaraþspor'dan Kadir Kaan Özdemir 90'ýncý dakikada direkt
kýrmýzý kart gördü.
21 hafta sonra kazanmayý baþaran Sancaktepe FK evinde Velimeþespor'u 3-0
maðlup etmeyi baþardý. Karþýlaþmanýn 39
ve 61'inci dakikalarýnda sarý kart gören Alihan Kalkan da kýrmýzý kart gören oyuncular
arasýnda yer aldý. (Abdulkadir Söylemez)

Dakikalar…

6' Çorum FK savunmasýndan
uzun atýlan topta Hüseyin topu kafa
ile Sinan'ýn önüne indirdi. Sinan'ýn
kaleci Hakan ile baþ baþa kaldýðý pozisyonda yardýmcý hakem ofsayt bayraðýný kaldýrdý.
23' Çorum FK sað kanattan rakip
kaleye girme isterken yapýlan faul
sonrasý yarý sahanýn ortalarýndan
serbest vuruþ kazandý. Arka direðe
ortalanan topa kimse dokunamadý ve
auta çýktý.
25' Karþýlaþmada tempo artmaya
baþladý. Þanlýurfaspor sol kanattan
ceza sahamýza girdi. Yapýlan ortayý
savunmamýz uzaklaþtýrýrken Çorum
FK'nin hýzlý ataðý baþladý. Umut Kaya'nýn sað kanatta pasýnda yapýlan
ortayý Sinan'a gelmeden önce Þanlýurfaspor savunmasý uzaklaþtýrdý.
28' GOL … Þanlýurfaspor korner
atýþýnda golü buldu. Ön direðe yapýlan ortaya Cihan Can müsait pozisyonda yükseldi ve kafa vuruþunda top
yakýn direkten aðlarýmýza gitti: 1-0
30' Çorum FK sað çaprazdan ceza sahasýna yakýn bir noktadan frikik
kazandý. Yapýlan ortaya Sinan yükseldi ancak istediði gibi vuramayýnca
top auta çýktý.
45' Sol kanattan geliþen ataðýmýzda atýlan pasta Umut kaya ceza
sahasýnda topla buluþtu. Umut Kaya
dar açýdan þutunu çýkardý ancak top
kaleyi tutmadý.
52' Yunus Emre ile baþlayan Þanlýurfaspor ataðýnda Gökdeniz ceza
sahasý dýþýnda topla buluþtu. Sert vuruþunda top savunmamýzdan döndü.
54' Þanlýurfaspor bir kez daha etkili geldi. Ayný atakta iki sefer þut fýrsatý bulan Þanlýurfaspor kaleyi tutturamadý.
56' Çorum FK Sinan ile beraberlik
golüne yaklaþtý. Ömer'in pasýnda ceza yayý üzerinde topla buluþan Sinan
bekletmeden vuruþunu yaptý ancak
zayýf þutu kaleci halan kontrol etti.
57' Þanlýurfaspor'da Can Erdem
sol kanattan ceza sahamýzda girdi.
Mehmet geçen Can Erdem dar açýdan þutunu çekti. Kaleci Hasan iki
hamlede topu kontrol etti.
68' Orta sahadan atýlan uzun topta Sinan Þanlýurfaspor savunmasý arkasýnda topla buluþtu ancak hakem
ofsayt bayraðýný kaldýrdý.
71' Çorum FK'de Umut Kaya ceza yayýnýn hemen üzerinde yerde
kaldý. Çorum FK tehlikeli bir yerden
frikik kazandý. Sinan ve Ömer topun
baþýna geçti. Ömer'in vuruþunda top
barajdan döndü.
82' Rakip sahanýn ortalarýndan
Sinan'a atýlan uzun pasta Þanlýurfaspor kalecisi Hakan önce davranarak
topa sahip oldu.
90' Þanlýurfaspor'da sað kanattan
yapýlan ortaya ceza sahasý içinde
Can Erdem önce kontrol etti sonra
þutunu çekti. Kaleci Hasan güçlükte
topu kornere çeldi.
90' Çorum FK'nin kazandýðý korner atýþýnda Kaleci Hasan da kalesini
terk ederek ceza sahasý içine geldi.
Yapýlan ortayý Þanlýurfaspor savunmasý uzaklaþtýrdý.

