Puan kaybeden tarafýn play-off'a havlý atacaðý zorlu maçta
Çorum FK kazanmaktan baþka bir þey düþünmüyor

Üç ayda 411 kiþiye
672 TL ceza kesildi

KESiN

Dünyayý etkisi altýna alan koronavirüs salgýnýna karþý tedbirler
uygulanmaya devam ediyor. Vatandaþlarýn tedbirlere uymasýný
saðlamak amacý ile denetimlerini
sýklaþtýran ekipler, kurallarý ihlal
edenlere ise idari ve adli para
cezasý uygulanýyor. Çorum'da
koronavirüs tedbirlerine uymayan 411 kiþiye 672 bin 500 lira
para cezasý uygulandý.
3’TE

Tamam mý, devam mý?
Çorum FK bugün play-off yolunda hayati öneme sahip bir maça çýkýyor. Sahasýnda Uþakspor'u aðýrlayacak olan Çorum FK olasý bir puan kaybýnda play-off yolunda çok büyük ölçüde havlu atacak. 8’DE

KARAR
DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ
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75 Kuruþ

"Yüz bindeki vaka sayýsýnýn artýþýný neye baðlýyorsunuz?" ve "Ramazan ayý için alýnan kýsmi
kapanma kararýný nasýl deðerlendiriyorsunuz?" diye sorduðumuz vatandaþlarýn kafasý karýþýk.

VATANDAÞ

ÖMER
DERÝNDERE
VEFAT ETTÝ

NE YAPSIN!
Zeki
Ahýskalý

Ýstanbul'da yaþayan Osmancýk kökenli tanýnmýþ hayýrsever iþadamý
Ömer Derindere (85) Bodrum'da
tedavi gördüðü hastanede çoklu organ yetmezliði nedeniyle hayatýný
kaybetti.
3’TE

Caner
Beyaz

Haným
Aydemir

MUKABELE

Her gün saat 13.30'da;
tekrarý ise saat 04.30'da
95.5 Çorum FM'de
Kurulduðu günden bu yana Ramazan ayý nedeniyle Mukabele yayýný yapan radyonuz Çorum FM, bu
yýl da mukabele yayýnýný sürdürüyor. 29’uncusunu gerçekleþtireceðimiz Mukabele yayýný her gün öðlen saat 13.30’da, tekrarý ise gece
saat 04.30'da 95.5 Çorum FM'de
(Fatih Yýldýrým)
yayýnlanacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlan
son deðerlendirmelere göre; Marmara, Batý Karadeniz, Ýç Anadolu'nun batýsý, Batý
Akdeniz ile Çorum
ve Afyonkarahisar
çevrelerinin yaðmur ve saðanak,
yer yer gök gürültülü saðanak yaðýþlý geçeceði tahmin ediliyor. 2’DE

Hayri
Özkes

Muzaffer
Yýlmaz

Tanýk: Haydar Baþ ömrünü
milletine hizmete adamýþtýr

Çorum için yaðýþ uyarýsý
ÇORUM FM’DE

Ramazan ayý için uygulanacak olan kýsmý kapanma kararý ile ilgili düþüncelerini öðrenmek istediðimiz Çorum halkýna
"Yüz bindeki vaka sayýsýnýn artýþýný neye baðlýyorsunuz?" ve "Ramazan
ayý için alýnan kýsmý kapanma kararýný nasýl deðerlendiriyorsunuz?" diye
sorduk. Görüþlerini gazetemiz ile paylaþan
vatandaþlar bir yandan salgýn bir yandan da
geçim derdiyle uðraþýyor. Kurallara uymasý
gereken vatandaþlar ayný zamanda ekonomik
sýkýntýlarla da baþ etmek zorunda.
5’TE

"DÜÐÜNLER DAHA
FAZLA ERTELENEMEZ"
Anadolu Davet ve Etkinlik Federasyonu (ADEF)
Baþkaný Murat Köksal koronavirüs salgýnýndan dolayý düðün sektörünün 13 aydýr iþ yapamadýðýný ve
zor durumda olduðunu söyledi.
4’TE

Haydar Baþ'ýn vefatýnýn birinci yýldönümü nedeniyle bir açýklama yapan BTP Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Ali Tanýk
"Merhum liderimiz, hem geçmiþi
BTP Çorum
çok iyi bilen, hem
Ýl Baþkaný
Mehmet Ali
bugünü çok iyi yoTanýk
rumlayan, hem de
geleceði ön görebilen ufkun insanýydý" dedi. 4’TE

Ýçiþleri Bakanlýðý merakla beklenen genelgeyi yayýnlandý

KISMi KAPANMANIN
DETAYLARI BELLi OLDU
Kabine Toplantýsý kararlarý, milyonlarýn gündeminde yer almaya devam ediyor. Cumhurbaþkaný Erdoðan, Kabine Toplantýsý sonrasý tüm Türkiye'nin beklediði yeni koronavirüs tedbirlerini açýkladý. Vaka sayýlarýnýn konrollü normalleþme sürecinde ciddi
oranda artýþ göstermesi yeniden çok sayýda iþletmenin Ramazan ayý boyunca kapanmasýna, sokaða çýkma yasaklarýnýn kapsamýnýn geniþletilmesine neden olurken, yeniden uzaktan eðitim baþladý, kamuda esnek çalýþma düzenine geçildi.
2’DE

son aþamaya gelindi

ÝFTAR VE SAHUR
VAKÝTLERÝ

Veli Paþa Hanýnda yapýlan çalýþmayý teknik heyet
ile birlikte inceleyen Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, süreç
ve yapýlan iþlemlerle ilgili Etüt ve
Proje Müdürü Said Toraman'dan
bilgi aldý.
5’TE

ÇORUM
ÝFTAR
SAHUR
19:26
04:22
OSMANCIK
ÝFTAR
SAHUR
19:27
04:21

ZABITA EKÝPLERÝNDEN
RAMAZAN DENETÝMÝ 3’TE

Veli Paþa Haný'nda

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

TMO, ÇORUM'DA ÜRÜN
ALIMINA BAÞLADI 5’TE

KARGI'DA ARICILAR ÝÇÝN
ÇITA ÜRETÝMÝ
5’TE

HOÞÇA-KAL
Yusuf
DEMiRLENK

BÝZÝ BÝLEN YALAN SÖYLEMEZ
- YAZISI 2’DE

KARÞIYA GEÇMEK ÝSTEYEN
KADINA OTOMOBÝL ÇARPTI

3’TE

2
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HOÞÇA-KAL

Çorum için

yaðýþ uyarýsý
Meteoroloji Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlan son deðerlendirmelere göre; Marmara, Batý
Karadeniz, Ýç Anadolu'nun batýsý, Batý Akdeniz ile
Çorum ve Afyonkarahisar çevrelerinin yaðmur ve
saðanak, yer yer gök gürültülü saðanak yaðýþlý geçeceði tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüðünden alýnan tahminlere göre hava sýcaklýðýnýn iç
ve batý bölgelerde 2 ila 6 derece artacaðý, diðer
yerlerde önemli bir deðiþiklik olmayacaðý tahmin
ediliyor. Rüzgâr, genellikle güney ve güneybatý
yönlerden hafif, ara sýra orta kuvvette, Marmara'nýn güney ve batýsý ile Ege bölgesinde kuvvetli
(40-70 km/sa) olarak eseceði tahmin ediliyor. (ÝHA)

Ýçiþleri Bakanlýðý merakla
beklenen genelgeyi yayýnlandý

Yalan söylediklerini biliyoruz yalan söylediklerini biliyorlar yalan söylediklerini bildiðimizi biliyorlar yalan söylediklerini bildiðimizi bildiklerini biliyoruz ama hala yalan söylüyorlar.
Bundan otuz kýrk sene önce çevremizdeki büyüklerimiz aðzýndan bir söz çýkacaðý zaman çokça düþünür daha sonra vaatlerde veya sözlerde
bulunur ve hiç dakika þaþmazdý. Ýnsanlar birbirine
verdikleri sözün ehemmiyetini bilir ne anlama geldiðini ve yapamaz ise mahcup olma korkularý ile
utanmayacaðý sözleri dile getirirlerdi. Bizlere de
sözün önemini anlatýr bir yalan kýrk yalan söyletir
kýrk yalan ise kýrk mahcubiyet getirir bunu sakýn
unutmayýn diye nasihatler verirlerdi. Söz yerini
bulmayýnca yalan pervasýz olur becermek zor zanaat. Ecnebinin adetlerine tarzýna özendikçe huylarý da ister istemez kiþiyi etkisi altýna alýyor. Ýnkarýn iftiranýn yalanýn muhannetliðin çekememezliðin kýskançlýðýn menþei olan yýkýcý tipler bu yaþam tarzýný benimsemiþ buralardan nemalanmýþ
buralardan beslenmiþtir.
Ýddia ediyoruz dünyaya teþvik etmiþ her ÝNSAN yaradýlýþýndaki özelliði hangi kýtada hangi
coðrafyada olursa olsun þerefi þahsiyeti yetkisi ile

BÝZÝ BÝLEN YALAN SÖYLEMEZ
halk edilmiþ olarak gözlerini açýyor büyürken de
çevresinin ve ailesinin adetleri inançlarý ile de yaradýlýþýndaki sadelikten ya uzaklaþýp adý ve þahsiyeti deðiþiyor bunun adýna ister alman ister fransýz ister baþka bir þey de ya da yapýcý tarafýn adamý olarak ÞEREFÝNÝ ispat için yaþýyor.
Bu uzaklaþma yalan ile baþlayýp yalan ile de
mesafesini açmaya devam ediyor yalan söyleyen
ÝNSAN otomatikman inkârda olduðu için var olan
herhangi bir þeyi yok saymakla kendisini de o
yokluðun içine davet etmiþ oluyor. Bunu izah
edenler insanlarý yapýcý ve yýkýcý diye ikiye ayýrmýþlar yapýcýlýk ÝNSANIN yaradýlýþ özelliði olduðu
için de ÞEREFLÝ ÝNSAN diye baþlýyor hayatýna
yaþarken de bu özelliðini koruyup muhafaza ederken en ufak yýkýcýlýkta da yine ufak ufak kirlenmeye baþlýyor. Bu kirler temizlenmedikçe altýndaki insan da yine usul usul kaybolmaya baþlýyor.
Bir nesne nasýl silindikçe parýldayýp göz kamaþtýrýyor ise insan da her an kendisini tazeleyip
temizleyerek yapýcý düþüncelerine hayat vererek
her daim göz kamaþtýrma mecburiyeti vardýr.
Yapýcý düþüncelerin ne kadar ise ve bu yapýcý
düþüncelerine ne kadar hayat verebiliyor isen

Yusuf
DEMiRLENK
inancýnda imanýnda o nispette oluyor. ÝNSANIN
kimliði düþüncelerindeki sadelik ve bu düþüncelerini hayata geçire bildiði ne ise adý da inancý da
imaný da odur.
Resmiyette verilen kimlikler cüzdanýmýzýn bir
köþesinde bazen yýllarca görmeden saklýyoruz
haberimiz bile olmuyor bir yerde sorulduðunda
ancak çýkarýp gösteriyoruz.
Ama esas kimliðimiz her daim teþhir halinde
arz ettiðimizi unutmayalým.
Yalan ÝNSANIN hayat sahnesindeki karakterini parlatan sahte bir rol sahnesidir.
Bugün film olduðunu bildiðin halde seyrettiðin
karakterlere bir yerde rastladýðýnda rolünün gereði yaptýðý yýkýcý sahneleri aklýna geliyor ister istemez bir tepki gösterme hissiyatý gelmiyor mu.
Onun içindir ki ÝNSANIN hedefi þereftir o da
biz TÜRK'lere has bir özelliktir.
Ne kadar yapýcýsýn o kadar TÜRK'sün.
Saygýlarýmla.

KISMi KAPANMANIN

DETAYLARI BELLi OLDU
Kabine Toplantýsý kararlarý, milyonlarýn gündeminde yer almaya devam ediyor. Cumhurbaþkaný
Erdoðan, Kabine Toplantýsý sonrasý tüm Türkiye'nin
beklediði yeni koronavirüs tedbirlerini açýkladý. Erdoðan konuþmasýnda, ramazan ayýnda kýsmi kapanma uygulanacaðýný belirterek "Ramazan ayýnýn
ilk iki haftasýnda tedbirleri biraz daha sýkýlaþtýrarak
kýsmi kapanma uygulamasýna geçiyoruz. Ýki haftalýk dönemde beklediðimiz durumda iyileþme olmazsa çok daha kalýcý kararlar alabiliriz" dedi. Diðer yandan yeni kararlarýn detaylarý Ýçiþleri Bakanlýðý genelgesi ile belli oldu.
Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisi Vali Mustafa Çiftçi
baþkanlýðýnda, 14 Nisan 2021 tarihinde saat
09:30'da Valilik Binasý Toplantý Salonunda olaðanüstü olarak toplandý ve gündemdeki konular görüþerek kararlar aldý.
Valilikten yapýlan açýklamada alýnan kararlar þu
þekilde açýklandý:
MADDE 1- Hafta içerisinde yer alan günlerde
(Pazartesi, Salý, Çarþamba, Perþembe ve Cuma)
19:00-05:00 saatleri arasýnda, hafta sonlarý ise Cuma günleri saat 19:00'da baþlayýp, Cumartesi ve
Pazar günlerinin tamamýný kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05:00'de tamamlanacak þekilde
sokaða çýkma kýsýtlamasý uygulanmasýna,
1.1- Sokaða çýkma kýsýtlamasý uygulanan süre
ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamamasý, saðlýk, tarým ve orman faaliyetlerinin sürekliliðini saðlamak amacýyla Karar
Ekinde yer alan "Ek: Sokaða Çýkma Kýsýtlamasýndan Muaf Yerler ve Kiþiler Listesi"nde belirtilen yerlerin ve kiþilerin kýsýtlamadan muaf tutulmalarýna,
a) Sokaða çýkma kýsýtlamasýna yönelik tanýnan
muafiyetlerin, Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn 14.12.2020 tarih ve 20799 sayýlý Genelgesinde açýkça belirtildiði
þekilde muafiyet nedenine ve buna baðlý olarak zaman ve güzergâh ile sýnýrlý olmasýna, aksi durumlarýn muafiyetlerin kötüye kullanýmý olarak görülerek idari/adli yaptýrýmlar uygulanmasýna,
b) Yabancýlara yönelik sokaða çýkma kýsýtlamasýna dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamýnda geçici/kýsa bir süre için ülkemizde bulunan
yabancýlarý kapsamakta olup? ikamet izinliler, geçici
koruma statüsündekiler veya uluslararasý koruma
baþvuru ve statü sahipleri dâhil olmak üzere turistik
faaliyetler kapsamý dýþýndailimizde bulunan yabancýlarýn sokaða çýkma kýsýtlamalarýna tabi olmalarýna,
1.2- Sokaða çýkma kýsýtlamasýnýn olduðu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav,
kasaplar ve kuruyemiþçilerin 10:00-17:00 saatleri
arasýnda faaliyet gösterebilmelerine, vatandaþlarýmýzýn (65 yaþ ve üzeri ile 18 yaþ altýnda bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý ile sýnýrlý olmak ve araç kullanmamak þartýyla (engelli
vatandaþlarýmýz hariç) ikametlerine en yakýn market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemiþçilere gidip
gelebilmelerine, ayný saatler arasýnda market,
bakkal, manav, kasap, kuruyemiþçiler veonline sipariþ firmalarýnýn evlere/adrese servis þeklinde de
satýþ yapabilmelerine,
1.3- Sokaða çýkma kýsýtlamasýnýn olduðu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapýldýðý fýrýn ve/veya unlu mamul ruhsatlý iþ yerleri ile bu
iþ yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açýk
olmasýna ve bu iþ yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satýþý yapýlabilmesine, vatandaþlarýmýzýn
(65 yaþ ve üzeri ile 18 yaþ altýnda bulunanlar hariç)
ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý
ile sýnýrlý olmak ve araç kullanmamak þartýyla (engelli vatandaþlarýmýz hariç) ikametlerine yürüme
mesafesinde olan fýrýna gidip gelebilmelerine,
a) Ramazan ayý süresince iftar saati ve hemen
öncesinde oluþabilecek pide kuyruklarý ve yoðunluðun oluþturacaðý riskin önlenmesi amacýyla fýrýnlardaki özel sipariþ üretimi de dâhil pide ve ekmek
üretiminin iftardan 1 saat önce sonlandýrýlmasýna
ve iftar saatine kadar sadece satýþ yapýlabilmesine, iftardan sonra fýrýnlarda üretim, satýþ ve diðer
hazýrlýk iþlemlerine devam edilebilmesine,
b) Fýrýn ve unlu mamul ruhsatlý iþyerlerine ait
ekmek daðýtým araçlarýyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapýlabilmesine, ekmek daðýtým araçlarýyla sokak aralarýnda kesinlikle satýþ yapýlmamasýna,
1.4- Sokaða çýkma kýsýtlamasýndaki sürelere
uymak için tüm iþyerlerinin (istisna getirilenler ha-

riç) çalýþma saatlerinin hafta içi günlerde
07:00-18:00 saatleri arasý olarak belirlenmesine,
zincir marketlerin ise saat 10:00'da açýlmasýna,
MADDE 2- Hafta içi günlerde? 65 yaþ ve üzeri
vatandaþlarýn 10:00-14:00, 18 yaþ altý gençler ve
çocuklarýn ise 14:00-18:00 saatleri arasýnda sokaða çýkabilmelerine, bu saat aralýklarý dýþýnda sokaða çýkmalarýnýn kýsýtlanmasýna,
a) Hafta içi/hafta sonu ayrýmý olmaksýzýn 65 yaþ
ve üzeri vatandaþlar ile 18 yaþ altý gençler ve çocuklarýnþehir içi toplu ulaþým araçlarýný kullanmalarýna müsaade edilmemesine,
b) Milli Eðitim Bakanlýðýnca yüz yüze
eðitimin devamýna karar verilen sýnýf
seviyeleri ile destekleme ve yetiþtirme kurslarý/takviye kurslarýnda eðitim gören 18 yaþ
altý gençlerin, durumlarýný
belgelendirmeleri
þartýyla toplu ulaþým
araçlarýndan istifade
edebilmelerine,
MADDE 3- Sokaða çýkma kýsýtlamasý uygulanan
süre ve günlerde
(hafta içi ve hafta
sonunda) zorunlu
hallerdýþýndavatandaþlarýntoplu
ulaþým vasýtalarý dýþýnda þehirlerarasý
seyahatlerine izin verilmemesine,
3.1- Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kiþilerin sokaða çýkma kýsýtlamasý uygulanan süre ve günlerdeki þehirlerarasý seyahatlerinin
ancak toplu ulaþým araçlarý (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanýlmak suretiyle mümkün
olabileceðinden iþi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaþým araçlarýnýn görevlileri ile þehirlerarasý seyahat edeceðini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kiþilerin sokaða çýkma kýsýtlamasýndan
muaf tutulmalarýna,
3.2-Zorunlu Haller Sayýlacak Durumlar?
a) Tedavi olduðu hastaneden taburcu olup asýl
ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk
olan ve/veya daha önceden alýnmýþ doktor randevusu/kontrolü olan kiþiler,
b) Kendisi veya eþinin, vefat eden birinci derece yakýnýnýn ya da kardeþinin cenazesine katýlmak
için veya cenaze nakil iþlemine refakat edecek
olan kiþiler (en fazla 8 kiþi),
c) Bulunduðu þehre son 5 gün içerisinde gelmiþ
olmakla beraber kalacak yeri olmayýp ikamet ettikleri yerleþim yerlerine dönmek isteyen kiþiler (5
gün içinde geldiðini yolculuk bileti, geldiði araç plakasý, seyahatini gösteren baþkaca belge, bilgi ile
ibraz edenler),
ç) ÖSYM tarafýndan ilan edilen ve diðer merkezi sýnavlara katýlacaklar kiþiler ve refakatçileri,
d) Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleþim
yerlerine dönmek isteyen kiþiler,
e) Özel veya kamudan günlü sözleþmeye davet
yazýsý olan kiþiler,
f) Ceza infaz kurumlarýndan salýverilen kiþiler,
Vatandaþlarýn yukarýda belirtilen durumlarýn
varlýðý halinde toplu ulaþým araçlarýyla veya Ýçiþleri
Bakanlýðýna ait E-BAÞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Ýl merkezinde Valiliðe ilçelerde
Kaymakamlýklara doðrudan baþvuru yoluyla Seyahat Ýzin Kurullarýndan izin almak kaydýylaözel araçlarýyla seyahat edebilmelerine,
3.3- Sokaða çýkma kýsýtlamasý uygulanan süre
ve günlerdeki þehirlerarasý seyahat kýsýtlamasýnýn
etkinliðinin artýrýlmasý amacýyla kolluk birimlerince
þehirlerin tüm giriþ ve çýkýþlarýnda (iller arasý koordinasyon saðlanmak kaydýyla) kontrol noktalarý
oluþturulmasýna, özel araçlarla seyahat edenlerin
muafiyet kapsamýndaolup olmadýklarýnýn muhakkak tetkik edilmesine ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kiþilerin þehirlerarasý seyahatlerine izin verilmemesine,
MADDE 4- 16 Mayýs 2021 Pazar günü saat
24:00'e kadar yeme-içme yerleri (restoran, lokanta,

kafeterya, pastane, tatlýcý gibi yerler) iþyerlerinin iç
veya dýþ alanlarýnda masada müþteri kabul edilmemesine,
a) Bu süre içerisinde yeme-içme yerlerinin hafta
içi günlerde 07:00-19:00 saatleri arasýnda gel-al ve
paket servis, saat 19:00'dan sahur vaktine kadar
sadece paket servis, Cumartesi ve Pazar günleri
ise sabah 10:00'dan sahur vaktine kadar sadece
paket servis þeklinde faaliyet gösterebilmelerine,
b) Ayný þekilde online yemek sipariþ firmalarýnýn
hafta içi ve hafta sonlarýnda saat 10:00'dan sahur
vaktine kadar evlere/adrese paket servis þeklinde
satýþ yapabilmelerine,
MADDE 5- Halý saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonlarý, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parklarýnýn, kahvehane, kýraathane, kafe,
dernek lokali, çay bahçesi vb. gibi iþyerlerinin, internet kafe/salonu,
elektronik
oyun yerleri, bilardo salonu vb. gibi
iþyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayýs
2021Pazartesi gününe kadar geçici
olarak ara verilmesine,çay ocaklarýnýn
ise masa, sandalye/taburelerini kaldýrmak ve sadece esnafa
servis yapmak kaydýyla
faaliyetlerine devam edebilmelerine,
MADDE 6- 17 Mayýs 2021
tarihine kadar sivil toplum kuruluþlarý, kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarý ve bunlarýn üst kuruluþlarý ile birlikler ve
kooperatiflerin genel kurul dâhil yapacaklarý geniþ
katýlýmlý her türlü etkinliklerine izin verilmemesine,
MADDE 7- Evlendirme iþlemlerinin gerçekleþtirilmesine devam edilmekle birlikte nikâh ve nikâh
merasimi þeklindeki düðünlerin 17 Mayýs 2021 tarihindenitibaren yapýlabilmesine, bu süreye kadar
herhangi bir þekilde niþan, kýna, tören, merasim,
düðün yapýlmasýna müsaade edilmemesine,
MADDE 8- Þehir içi toplu ulaþým araçlarýnda?
a) Oturma kapasitesinin% 50 ile sýnýrlandýrýlmasýna,
b) Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde
herhangi bir seyreltme ve kaldýrýlma yapýlmayan
otobüsler gibi iç hacim bakýmýndan fiziki mesafe
kurallarýnýn uygulanamayacaðý þehir içi toplu ulaþým araçlarýnda ayakta yolcu alýnmasýna müsaade
edilmemesine,
c) Bunlarýn dýþýnda kalan koltuk kapasiteleri
seyreltilmiþ/kaldýrýlmýþ otobüsler gibi ayakta yolcu
taþýma aðýrlýklý toplu ulaþým araçlarýnda þehir içi
toplu ulaþým araçlarýnda yaþanan yoðunluðun
azaltýlmasý amacýyla? Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisinin 03/03/2021 tarihli ve 2021/11 sayýlý almýþ olduðu kararýnýn 15 inci maddesinde yer alan "Toplu
taþýma araçlarýnda ruhsat bilgilerinde yer aldýðý
üzere þoför hariç, 27 oturan yolcu sayýsýnýn %50'si
kadar olacak þekilde azami 13 oturan yolcu, 72
ayakta yolcu sayýsýnýn %30'u kadar olacak þekilde
azami 22 ayakta yolcu taþýyabilmeleri" yönündeki
uygulamaya devam edilmesine, koltuk kapasiteleri
seyreltilmiþ/kaldýrýlmýþ otobüslerde oturan ve ayakta alýnabilecek yolcu sayýsýný belirtir levha/tabela
herkesin görebileceði þekilde asýlmasý ve ayaktaki
yolcularýn durabileceði yerlerin fiziki olarak iþaretlenmek suretiyle belirlenmesine, toplu taþýma otobüs sefer sayýlarýnýn ise Çorum Belediye Baþkanlýðý tarafýndan talep yoðunluðuna baðlý olarak günlük/saatlik artýrýlabilmesine,
MADDE 9- Huzurevi, yaþlý bakýmevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakým merkezlerine 17 Mayýs 2021 tarihine kadar ziyaretçi kabul edilmemesine,
MADDE 10- Turistik tesisler dâhil tüm konaklama tesislerinin (otel, motel, apart otel, pansiyon
vb.) içerisinde bulunan yeme-içme yerlerinin, sadece konaklamalý müþterilerle sýnýrlý olmak ve ayný

masada en fazla 2 kiþiye servis açýlmasý kaydýyla
hizmet verebilmelerine ve konaklama tesislerinde
kesinlikle toplu iftar organizasyonlarýnýn yapýlmamasýna, Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn 30.09.2020 tarih
16007 sayýlý Genelgesi ile 28.11.2020 tarih 19986
sayýlý Genelgesi doðrultusunda konaklama tesislerinin denetimlerinin etkin þekilde sürdürülmesine,
sahte rezervasyon baþta olmak üzere her türlü kötüye kullanýmýn önüne geçilmesine,
MADDE 11- Çeþitli iþyerleri tarafýndan açýlýþ veya belirli gün ya da saatlere özgü yapýlan indirim
uygulamalarýnýn kontrolsüz þekilde kalabalýklarýn
oluþmasýna neden olabildiðinden bu iþyerleri tarafýndan açýlýþ nedeniyle veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarýnýn yerine yoðunluðun önüne geçilebilmesi için en az bir hafta
sürecek þekilde uzun periyodlarla indirim uygulamalarý yapýlmasýnýn tavsiye edilmesine,
MADDE 12- Cumhurbaþkanlýðýnýn 2021/8 sayýlý Genelgesi doðrultusunda kamu kurum ve kuruluþlarýnda uzaktan ve/veya dönüþümlü çalýþma gibi esnek çalýþmayöntemlerinden azami düzeyde
istifade edilmesine, idari izin kapsamýndaki personele (hamile çalýþanlar, süt izni kullananlar, 10 yaþ
ve altýnda çocuðu olan kadýn çalýþanlar, engelli çalýþanlar, 60 yaþ üzerindeki personel, kronik rahatsýzlýðý bulunanlar) kolaylýk gösterilmesine, kamuda
mesai baþlangýç ve bitiþ saatlerinin 10:00-16:00
olarak uygulanmasýna, çalýþma koþullarý, þartlarý
ve imkânlarý uygun olan özel sektör firmalarýnda da
esnek çalýþma yöntemlerine geçilmesinin teþvik
edilmesine,
MADDE 13- Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn 02.03.2021
tarih ve 3601 sayýlý Genelgesi ile tüm kara, deniz
ve hava sýnýr kapýlarýmýzdan 15 Nisan 2021 tarihine kadar ülkemize giriþ yapmak isteyen kiþilerden
son 72 saat içerisinde yapýlmýþ negatif
SARS-CoV-2 PCR testi sonucu ibrazý zorunluluðuna 31 Mayýs 2021 tarihine kadar devam edilmesine, negatif SARS-CoV-2 PCR testi sonucu ibraz
edemeyen kiþilere uygulanacak karantina koþullarýna iliþkin iþ ve iþlemlerin daha önceden yayýmlanmýþ olan Ýçiþleri Bakanlýðý Genelgeleri ve Ýl Hýfzýssýhha Kurulu Kararlarýna göre yerine getirilmesine,
MADDE 14- Ýlimiz sýnýrlarý içerisinde yer alan,
þehirler arasý yol güzergahý üzerinde bulunan þehirlerarasý yolcu taþýmacýlýðý yapan otobüs, minibüs, midibüsler vb. araçlar, yük taþýmacýlýðý yapan
týr, kamyon vb. araçlar ile hususi ve ticari araçlarýn
ihtiyaç gidermek amacýyla mola verdiði,
18/11/2020 tarihinden önce yeme-içme yeri ile
akaryakýt istasyonu hizmeti sunan tesislerden; Çorum-Samsun Karayolu güzergahý üzerinde bulunan Yýldýrým Dinlenme Tesisinin, Kardeþler Dinlenme Tesisinin, Ýstanbul-Kargý-Osmancýk-Samsun
Karayolu güzergahý üzerinde bulunan Irmak Dinlenme Tesisinin, Metro Dinlenme Tesisinin, Derindere Dinlenme Tesisinin, Asya Dinlenme Tesisinin,
Anadolu Dinlenme Tesisinin, Küçük Ali Star Dinlenme Tesisinin, Alýþkanlar Dinlenme Tesisinin, Ankara-Sungurlu-Çorum Karayolu güzergahý üzerinde
bulunan Baktat Dinlenme Tesisinin, Ocaklý Dinlenme Tesisinin, Mavi Ocak Dinlenme Tesisinin, Ulusoy Dað Dinlenme Tesisinin, Koparan Dinlenme
Tesisinin çalýþma saati kýsýtlamasýndanve çalýþanlarýnýn sokaða çýkma kýsýtlamasýndanmuaf tutulmasýna,
MADDE 15- Ýlimizde Milli Eðitim Müdürlüðüne
baðlý olarak eðitim ve öðretim faaliyeti yürüten eðitim kurumlarýnda 15 Nisan 2021 Perþembe tarihinden itibaren;
a) Ýlkokullarda tüm sýnýf düzeylerinde tam zamanlý olarak uzaktan eðitime geçilmesine,
b) Ortaokullarda tüm sýnýf düzeylerinde (8. sýnýflar hariç) tam zamanlý olarak uzaktan eðitime geçilmesine,
c) Liselerin tüm sýnýf düzeylerinde (12. sýnýflar hariç) tam zamanlý olarak uzaktan eðitime geçilmesine,
ç) 8. ve 12. sýnýflarýn yüz yüze eðitime devam
edebilmelerine,
d) 8. ve 12. sýnýflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiþtirme kurslarý ile takviye
kurslarýna, Cumartesi ve Pazar günleri de dâhil devam edilmesine,
e) Okul öncesi eðitim kurumlarýnýn yüz yüze
eðitime mevcut þekilde devam edebilmelerine karar verilmiþtir.
(Abdulkadir Söylemez)
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ÜÇ AYDA 411 KiÞiYE
672 TL CEZA KESiLDi
Karþýya geçmek isteyen
kadýna otomobil çarptý
Çorum'da karþýdan karþýya geçmeye çalýþan bir kadýna otomobil
çarptý.
Kaza, Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,
cadde de karþýdan karþýyla geçmeye çalýþan H.K. adlý kadýna bir otomobil çarptý. Çarpmanýn etkisiyle
talihsiz kadýn yere düþtü. Vatandaþ-

larýn ihbarý üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafýndan olay yerinde ilk müdahalesi yapýlan H.K,
ambulansla Hitit Üniversitesi Erol
Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna
alýndý. H.K'nin saðlýk durumunun iyi
olduðu hayati tehlikesinin bulunmadýðý öðrenildi.
(ÝHA)

Çorum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan
411 kiþiye 672 bin 500 lira para cezasý uygulandý.
Dünyayý etkisi altýna alan koronavirüs salgýnýna karþý tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Vatandaþlarýn tedbirlere uymasýný saðlamak amacý
ile denetimlerini sýklaþtýran ekipler, kurallarý ihlal edenlere ise idari ve
adli para cezasý uygulanýyor.
Emniyet Müdürlüðünden yapýlan açýklamada
2021 yýlýnýn ilk üç ayýnda korona virüs tedbirleri kapsamýnda 1593
sayýlý Hýfzýssýhha Kanununun 282. maddesine istinaden, fiziki
mesafe kuralýna uymayan 118 kiþiye 248 bin
961 TL, maskesiz dolaþmama kuralýna uymayan 142 kiþiye 71 bin 459 TL, karantina ihlalleri sebebiyle 17 kiþiye 30 bin 535 TL, kapalý alanlarda yapýlan iþlemlerden 134 kiþiye 321 bin
542 TL ve diðer ihlallerden toplam 672 bin 500 TL
idari para cezasý uygulandýðý bildirildi.
(ÝHA)

Osmancýklý hayýrsever iþadamý 85 yaþýnda yaþamýný yitirdi.

Ömer Derindere vefat etti
Kaldýrýma çarptý: Ýki yaralý
Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda iki kiþi yaralandý.
Edinilen bilgiye göre kaza, Sungurlu-Çorum karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Samsun'dan Ankara istikametine seyir
halinde olan sürücüsü öðrenilemeyen 06 BZ 8557 plakalý hafif ticari
araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kon-

trolden çýkarak yol kenarýndaki kaldýrýma çarptý.
Meydana gelen kazada araç
içerisinde yolcu olarak bulunan
H.A. ve B.A. yaralandý. Yaralýlar kaza yerine çaðrýlan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma devam sürüyor.
(ÝHA)

Kaçak makaron operasyonu
Çorum il merkezinden
polis ekipleri tarafýndan
düzenlenen operasyonda,
bir depoda 1 milyon 550
bin adet sahte bandrollü
kaçak makaron sigara ele
geçirildi.
Çorum Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele
Þube Müdürlüðü ekipleri
tarafýndan yapýlan çalýþmalar sonucunda il merkezinde bir þahsýn deposunda çok sayýda sahte
bandrollü kaçak makaron
bulunduðu belirlendi. Söz
konusu depoya düzenlenen operasyonda 1 milyon 550 bin
adet sahte bandrollü kaçak makaron sigara ele geçirilirken gözaltýna

alýnan depo sahibi ise hakkýnda düzenlenen tahkikat evraðý ile adli
makamlara sevk edildi.
(ÝHA)

Çorum'un ünlü hayýrsever iþadamý
Ömer Derendere (85) hayatýný kaybetti.
Ýstanbul'da yaþayan Osmancýk kökenli tanýnmýþ hayýrsever iþadamý Ömer Derindere (85) Bodrum'da tedavi gördüðü
hastanede çoklu organ yetmezliði nedeniyle hayatýný kaybetti.
Osmancýk'ýn sevilen isimlerinden; ilçeye Osmancýk Meslek Yüksekokulunu,
Fen Lisesini, yatýlý kýz yurdunu ve daha
birçok eseri kazandýran, verdiði burslarla
binlerce üniversite öðrencisinin yetiþmesini saðlayan Ömer Derindere vefat etti.
Derindere ayný zamanda TBMM Üstün
Hizmet Madalyasý sahibi bir hayýrsever
iþadamý idi.
Merhum Þevki Derindere'nin oðlu, Tülay Derindere'nin eþi, Sakin, Sabiha, Merhum Hatice ve Abdurrahman Derindere'nin kardeþleri, Özkan ve Öznur Derindere'nin babasý olan Ömer Derindere'nin
vefatý gerek Osmancýk'ta, gerekse eðitim
camiasýnda ve öðrenciler arasýnda derin
bir üzüntü býraktý.
Merhumun cenazesi Zeytinburnu Kazlýçeþme Fatih Cami'de kýlýnan cenaze namazýna müteakip, Ýstanbul Kazlýçeþme
Mezarlýðýnda topraða verildi.
HAYAT HÝKAYESÝ
OLDUKÇA ETKÝLEYÝCÝ
Ömer Derindere, 1936 yýlýnda Osmancýk Kýzýlýrmak Mahallesinde dünyaya geldi. 1949 yýlýnda Osmancýk'ta ilkokulu bitirdi. Öðrenim hayatýný sürdürmesini isteyen
babasý Þevki Bey ortaokul için Çorum'a
gönderdi. Yaklaþýk üç ay sonra Osmancýk'ta ortaokul açýlýnca öðrenimini Osmancýk'ta devam etmeye baþladý. Burada
da fazla kalmadan babasý, Ömer Derindere'yi okumasý için Samsun'a gönderdi.
Samsun'da beþ yýl okuyan Ömer Derindere ortaokulu bitirmeyi baþaramamýþtý. Burada babasýnýn iþyerinde ticaret hayatýna
baþladý.

1956 yýlýnda askerlik vazifesini yerine
getirmek için ayrýldý. 1958 yýlýnda askerliðini tamamlayarak Samsun'a geri geldi.
Zararda olan iþyerini babasýndan devraldý. Ýþyerinin 67 bin lira borcu vardý. Babasý Þevki Bey, kendisine 35 bin lira verdi ve
baþarýlarla dolu ticaret hayatýna baþlamýþ
oldu.
Öncelikle kalite ve müþteri memnuniyetine önem verdi. Adana'dan bir yað fabrikasý kendisine bayilik vermek istedi. Bayilik için büyük miktarda para gerekliydi. O
ise firmayý sattýkça öderim diyerek ikna
etmiþti. Kýsa sürede aldýðý yaðlarý Samsun baþta olmak üzere Amasya ve Çorum
çevrelerinde kýsa sürede tüketir fakat yaz
aylarý gelince nakliye sýkýntýsý baþlar. Bu
yüzden kendi nakliyesi için kamyon alýr.
Kamyonlarý kýsa sürede 3'e çýkarýr. Her yýl
araçlarý yeniler. Araçlarý yenilerken alým
satýmýn daha karlý bir iþ olduðunu görür
ve araç alýp satmaya baþlar. 1970 yýlýnda
Samsun Ticaret Odasý yanýnda bir ofis
açarak oto emlak iþine baþlar. Otomotiv
sektöründe hýzlý bir ilerleme kaydeden
Ömer Derindere, kýsa sürede Samsun
bayilerinden daha fazla araç satar konuma gelir. Bir tanýdýðýnýn aracýlýðý ile Ömer
Ýnönü, onun aracýlýðý ile de Bedri Kamhi
ile tanýþýr. Samsun'da Ford bayisi olduðu
için Antakya'ya Ford bayiliði alýr ancak
araçlarý yine Samsun'da satar. Daha sonra Ömer Ýnönü ile Ankara'da Otokoç bayiliði yaparlar. 1980 ihtilalinde iþleri bozulunca tekrar inþaat ve emlak iþleri ile uðraþýr. 1984 yýlýnda Toyota Samsun bayiliði
alýr. Anadolu da ilk kurulan plaza Samsun
Toyota Plaza olur. 1994 yýlýnda Ýstanbul'u
tercih eden Ömer Derindere, Zeytinburnu'nda Derindere Toyota Plaza ve Kartal
Derindere Toyota Plazayý açar. Ayrýca
DRD Derindere Filo Kiralama adýyla araç
kiralama sektöründe de faaliyet göstermektedir.
Bugün otomotiv sektörünün yýldýzý ko-

numunda bulunan Ömer Derindere kendini hayýr iþlerine adamýþtýr. 1990 yýlýnda
Osmancýklý beþ öðrenciye burs vermeye
baþlamýþ, ardýndan bu sayý 1158 öðrenciye ulaþmýþtýr. Ayrýca Osmancýk'ta kendi
imkânlarý ile yaptýrdýðý Huzurevini YÖK'e
devrederek Osmancýk'a yüksekokul kazandýrmýþtýr. Anadolu Öðretmen Lisesi ve
pansiyonunun masraflarýnýn da büyük çoðunluðunu karþýlamýþtýr. Onun bu iyilikleri
karþýsýnda Çorum ve Osmancýk'ýn ileri
gelenlerinin gayretleri ile yüksekokula ve
Anadolu Öðretmen Lisesine Ömer Derindere ismi verilmiþtir.
Ömer Derindere'nin eðitime yapmýþ olduðu katkýlar ülke genelinde de yanký bulmuþ, kendisi TBMM tarafýndan 2008 yýlýnda "Üstün Hizmet Ödülü" ne layýk görülmüþtür.
(Abdulkadir Söylemez)

Hiti t Üniversitesi, 85 yaþýnda yaþamýný yitiren Osmancýklý hayýrsever
Ömer Derindere için taziye mesajý yayýnladý. Mesajda üniversitenin Fahri
Doktoru unvanlý Ömer Derindere'ye
teþekkür edilirken yakýnlarýna baþ
saðlýðý temennisinde bulunuldu.
HÝTÜ'den yapýlan açýklamada
"Üniversitemize ve pek çok öðrenciye
önemli katkýlar saðlayan, hayýrsever
iþadamý Ömer Derindere'nin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öðrenmiþ
bulunmaktayýz. Çorum ve eðitim sevdalýsý, Üniversitemizin Fahri Doktoru
Ömer Derindere'ye Allah'tan rahmet,
ailesine ve sevenlerine baþsaðlýðý diliyoruz" denildi.
(Haber Merkezi)

Zabýta ekiplerinden ramazan denetimi
Belediye zabýta ekipleri ramazan ayýnýn gelmesiyle birlikte vatandaþlarýn daha saðlýklý bir ortamda alýþveriþ yapabilmelerini saðlamak için denetimlerini artýrdý.
Zabýta ekipler bu kapsamda fýrýn, market ve bakkallara yönelik
denetim gerçekleþtirdi.
Denetimlerde
imalathane
bölümleri, un depolarý ve üretim
malzemelerinin hijyen kurallarýna
uygunluðu ile ekmeklerin gramaj-

HÝTÜ'den Derindere
için taziye mesajý

larý kontrol edilirken, tespit edilen
eksikliklerin giderilmesi noktasýnda iþletmecilere uyarýlarda bulunuldu.
Belediye tarafýndan halk saðlýðý
açýsýndan büyük önem arz eden iþ
yerlerinin genel temizlik kurallarýna
uygunluðu ve personellerin maske,
mesafe ve hijyen kurallarýna uygunluðu ile ilgili kontrollerin Ramazan ayý süresince sýk sýk yapýlacaðý belirtildi.
(ÝHA)

Pideciler denetlendi
Bayat'ta ramazan ayýyla
birlikte belediye zabýta ekipleri
de denetimlerine aðýrlýk verdi.
Bayat Belediyesi Zabýta
Müdürlüðü ekiplerince yapýlan
denetimlerde vatandaþlarýn
özellikle ramazan ayýnda sofralarýndan eksik etmediði pidelerin saðlýklý þartlarda üretilip üretilmediði titizlikle incelendi. Bayat Belediye Baþkaný
Ekrem Ünlü 11 ayýn sultaný

olan Ramazan-ý Þerif ayýyla
birlikte gýda güvenliði ve saðlýðýmýz açýsýndan zabýta ekiplerinin ilçe genelindeki fýrýnlarda
gramaj ve hijyen denetimi gerçekleþtirdiðini belirterek "Vatandaþlarýmýzýn saðlýklý bir ramazan ayý geçirebilmeleri için
halk saðlýðýný tehlikeye düþürebilecek her türlü olumsuzluða karþý denetimler aralýksýz
devam edecek" dedi.
(ÝHA)
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“Düðünler
55 sektörü besliyor,
milyonlarca insanýn
ekmek kapýsý oluyor”

"DÜÐÜNLER DAHA
FAZLA ERTELENEMEZ"
Anadolu Davet ve Etkinlik Federasyonu (ADEF) Baþkaný Murat Köksal koronavirüs salgýnýndan dolayý
düðün sektörünün 13 aydýr iþ yapamadýðýný ve zor durumda olduðunu,
düðün sektörünün 55 alt sektörü beslediðini ve milyonlarca insanýn bu
sektörden ekmek parasý kazandýðýný
dile getirerek, gerekli önlemler alýnmak suretiyle düðünlerin bir an önce
baþlamasýný istedi.
Çorum'da davet, organizasyon ve
düðün sektörünün temsilcileri dernek
çatýsý altýnda bir araya geldi.
Çorum Etkinlik Organizasyoncularý Derneði (ÇEODER) kurularak çalýþmalarýna baþlarken, Dernek Baþkanlýðýna Reyhan Bolat getirildi.
ÇEODER, Anadolu Davet ve Etkinlik Federasyonu'na baðlý olarak faaliyetlerini sürdürecek.
Anadolu Davet ve Etkinlik Federasyonu (ADEF) Baþkaný Murat Köksal, Davet Etkinlik Sahne ve Organizasyon Ýþletmecileri Derneði (DESOÝD) Baþkaný Yýlmaz Ulucan ve DESOÝD Yönetim Kurulu Üyesi Pembe
Gönül'ün katýlýmý ile Yýldýzpark Düðün Salonu'nda dernek açýlýþý ve basýn toplantýsý düzenlenendi. Toplantýda sektörün sorunlarý hakkýnda basýn
açýklamasý yapýldý.

DÜÐÜN, DAVET VE
ORGANÝZASYON SEKTÖRÜ
DERNEKLEÞTÝ
ÇEODER Baþkaný Reyhan Bolat,
Çorum'da davet, organizasyon ve düðün sektörünün temsilcilerinin dernek
çatýsý altýnda bir araya geldiðini bildirerek "Pandemi sürecinin bizim için
tek yararý düðün sektörünün dernekleþme çatýsý altýnda bir araya gelmesidir. Biz de güzel ilimiz Çorum'daki
meslektaþlarýmýzý bir araya getirerek
güç birliði yaptýk. Dernek olarak Anadolu Davet ve Etkinlik Federasyonu'na (ADEF) katýlma kararý aldýk"
dedi. Merkezi Ankara'da bulunan Davet Etkinlik Sahne ve Organizasyon
Ýþletmecileri Derneði (DESOÝD) Baþkaný Yýlmaz Ulucan ise Çorum için
atýlan adýmýn hayýrlý olmasýný diledi.
KONFEDERASYON
KURULMASI HEDEFLENÝYOR
Anadolu Davet ve Etkinlik Federasyonu (ADEF) Baþkaný Murat Köksal da düðün salonu iþletmecileri ve
organizasyon firmalarýnýn pandemi
sürecinde büyük sýkýntýlar çektiðini,
sorunlarýný çözümü noktasýnda siyasilerin, bürokratlarýn kapýsýný çaldýklarýnda muhatap alýnmadýklarýný anlatarak bu nedenle dernek çatýsý altýn-

BTP Çorum Ýl Baþkaný
Mehmet Ali Tanýk

Tanýk: Haydar Baþ
ömrünü milletine
hizmete adamýþtýr

da bir araya geldiklerini, þu ana kadar
26 ilde dernek kurduklarýný ve 81 ilin
tamamýnda dernekleþmeyi hedeflediklerini, ayrýca yedi bölgede federasyon kuracaklarýný, þu ana kadar üç
federasyonun kurulduðunu, daha
sonraki süreçte ise federasyonlarý bir
araya getirip konfederasyon kuracaklarýný açýkladý.
Sektörün bileþenlerini, paydaþlarýný bir araya getirerek sorunlara hep
birlikte örgütlü bir yapý ile çare arayacaklarýný dile getiren Köksal, böylelikle satýn alma gücünü de birleþtireceklerini, sektörü daha iyi yerlere getireceklerini vurguladý.
"GÜVENLÝ DÜÐÜN
YAPILABÝLÝR"
Düðün ve organizasyon sektörünün pandemi sürecinden dolayý 13
aydýr iþ yapamadýðýnýn altýný çizen
Köksal "Düðün sektörü 55 alt sektörü
besliyor. Düðün salonlarý kapalý, düðünler yapýlamýyor. Oysa güvenli turizm yapýlabildiði gibi güvenli düðün
de yapýlabilir. Restoranlarda saat
09.00 - 19.00 arasý servis serbest ancak düðün salonlarý kapalý. Düðün ve
nikâh için sadece bir saatlik için veriliyor. Ýnsan hayatýnýn en önemli günü,
en önemli dönüm noktasý olan düðün, bir saate sýðdýrýlamaz. Düðün
geleneði, örf ve adetlerimiz insanlarýmýz için çok önemlidir. Ýnsanlarýmýz
düðünlerini yapamýyor, birçok düðün
ertelendi. Ýleriki süreçte salonlar yeniden açýldýðýnda ve düðünler serbest
olduðunda büyük bir yoðunluk yaþanacaktýr. O nedenle düðünlerin ertelenmesi sýkýntýyý da beraberinde getirir. Ülkemizde her yýl 550 bin çift evleniyor. Geçen yýl bu rakam 460 bine
düþtü. Ayrýca ülkemizin doðurganlýk
oranýnda da büyük düþüþ var. Düðünler, örf ve adetlerimizin yaþatýldýðý, insanlarýmýzýn maddi manevi yardýmlaþma ve dayanýþma içerisine gir-

diði organizasyonlardýr. Düðün geleneði ülkemizde kaybolmasýn. Bu sektör yaþatýlmalýdýr. Ülkemizde 15 bin
düðün mekaný var. Bu mekanlarda 65
bin kiþi çalýþýyor. Aileleriyle ve yan
kollarýyla birlikte milyonlarca insan bu
sektörden ekmek yiyor.
"DEMEK KÝ SORUMLUSU
DÜÐÜN SALONLARI DEÐÝL!"
Pandemi sürecinde en uzun kapalý kalan sektör düðün sektörüdür.
Ýlk kapanan ve halen açýlmayan bir
sektörüz. Hiç kimse bir saatlik bir organizasyon için düðün salonu tutmaz, nikah salonunda dar çaplý olarak evlilik iþlemini gerçekleþtirir. Bu
durum sektöre büyük zarar veriyor.
Düðünler 1-2 günde olacak iþ deðil. Uzun bir hazýrlýk dönemi gerekiyor. Bu nedenle insanlarýmýzýn hazýrlýklarýný yapmalarý için önünü görmesi gerek. Örneðin mayýs ve ekim aylarý arasý düðünler serbest býrakýlabilir. Salon ayarlanacak, davetiye bastýrýlýp daðýtýlacak, her türlü hazýrlýk yapýlacak. Hazýrlýk yapýldýktan sonra
düðüne yasak getirmek, iptal etmek
büyük sýkýntýlar yaratýr.
Ayrýca düðün salonlarý kapatýldýðýnda vaka sayýsý 900 idi, þimdi 52
bin vaka var. Vaka sayýsýný hangi
sektör etkiliyorsa belirlensin. Demek
ki vaka sayýlarýnýn artýþý düðün salonlarýndan kaynaklanmýyor.
Ramazan bayramýna kadar gerekli hazýrlýklarýmýzý yapalým, önlemlerimizi alalým ve bayramda düðün
salonlarýmýz açýlsýn. Artýk pandemi
kurullarý yerinde karar verecek. Bizler
de Çorum pandemi kurulundan açýlýþ
müjdesi bekliyoruz. Ramazan bayramýnda çifte bayram yapalým" diye konuþtu.
"SALONLAR KAPALI,
ÖDEMELER DEVAM EDÝYOR"
Murat Köksal açýklamasýnýn deva-

mýnda sektörle ilgili sýkýntýlarý þu þekilde dile getirdi:
Düðün salonlarý ve organizasyon
firmalarý kýsýtlamalar nedeniyle hiç
para kazanamýyor ancak kiralarýmýz,
maaþlar, elektrik, su, iletiþim faturalarý gibi birçok iþletme giderimiz devam
ediyor. Devletimiz tarafýndan saðlanan ancak tüm çalýþanlarýmýzý faydalandýrma þansý bulamadýðýmýz kýsa
çalýþma ödeneði ve nakdi ücret desteði dýþýnda hiçbir destek alamadýðýmýz gibi SGK primleri, kira spotajý ve
diðer vergilerimiz iþlemeye devam
ediyor. Firmalarýmýzýn iþsiz geçen kýþ
sezonunun giderlerini karþýlamak ve
yaz sezonunda para kazanarak geri
ödemek umuduyla kullandýklarý iþe
devam kredilerinin taksitleri de Ekim
ayýndan itibaren karþýmýza geldi ve
ödenmeyi bekliyor.
Düðünlerin ikinci kez yasaklandýðý
Eylül ayýnýn baþýndaki vaka sayýlarý
ile düðünlerin yapýlmadýðý son dört
aydaki vaka sayýlarýndaki büyük artýþ
karþýlaþtýrýldýðýnda düðünlerin koronavirüsün yayýlmasýnda çok büyük bir
etkiye sahip olmadýðý da görülmüþtür.
O dönemde var olan risk ve tehlike de
denetimli etkinlik mekanizmalarýndan
ziyade denetimsiz sokak ve köy düðünlerinden kaynaklanmýþtýr.
Aþýnýn bulunmasý ve ülkemizde
aþýlama çalýþmalarýnýn baþlamasýyla
ýþýk görünmüþtür. Devletimizden beklentimiz aþýlama takvimi ve alýnacak
olumlu sonuçlar öngörülerek normalleþme takviminin vakit kaybetmeden
açýklanmasýdýr. Alýnacak ilave önlemler kapsamýnda sadece denetimli etkinlik mekânlarýný kapsayacak þekilde organizasyonlarýn baþlayacaðý tarihin açýklanmasý davet ve organizasyon sektörünün on birlerce paydaþ
firmasý ve bu firmalarda çalýþan yüz
binlerce vatandaþýmýzýn ortak beklentisi ve en büyük umududur.
(Abdulkadir Söylemez)

Tahtasýz'dan Berk köyüne geçmiþ olsun ziyareti
CHP Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz 4,4 þiddetinde bir depremle sallanan
Dodurga'nýn Berk köyüne geçmiþ olsun
ziyaretinde bulundu.
11 Nisan Pazar günü saat 17.06'da
Merkez üssü Dodurga-Berk Köyü olan
deprem, Çorum merkez ve bazý ilçelerde
de hissedilmiþti.
Depremin ardýndan Berk köyünü ziyaret eden CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz
köy halký ile sohbet ederek geçmiþ olsun
dileklerini iletti. Tahtasýz köy halkýnýn sorun ve talepleri hakkýnda da bilgi aldý.
Ziyarete; CHP Dodurga Ýlçe Baþkaný
Mustafa Biçer, Dodurga Ýl Genel Meclis
Üyesi Saadettin Akgül ile parti yöneticileri;
Duran Arslan, Kenan Sýr, Ali Bükücü ve
Burhan Erdem de katýldý. (Fatih Yýldýrým)

Muhtarlar Baþkan Sülük'ü ziyaret etti
Ýskilip Mahalle Muhtarlarý, Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük'ü makamýnda ziyaret etti.
Belediye Baþkaný Sülük'ü ziyaret eden, Ulaþtepe Mahalle Muhtarý Yunus Kýrkýcý ve Çavuþ Mahalle Muhtarý Ali Singer; mahallelerinde ki sorunlarý ve
isteklerini dile getirdi.
Mahalle Muhtarlarý yaptýklarý açýklamada "Baþkanýmýz ile yaptýðýmýz istiþare toplantýmýz sonrasýnda mahallelerimizdeki eksikleri ve yapýlmasýný

istediðimiz isteklerimizi ilettik. Baþkanýmýzda bizleri dinledi ve isteklerimizi ve sorunlarýmýza çareler
olmaya çalýþacaðýný dile getirdi. Mahalle muhtarlarý olarak Belediye Baþkanýmýz Ali Sülük'ten biz razýyýz, Allah da razý olsun " dedi.
MUHTARLARIMIZA TEÞEKKÜR EDÝYORUM
Belediye Baþkaný Ali Sülük "Ýlçemizin iki güzide
mahallesi olan Çavuþ Mahallesi ve Ulaþtepe Ma-

halle Muhtarlarýmýz ile mahallelerimizi konuþtuk.
Mahalleleri için yapýlmasýný istedikleri isteklerini
not alarak, en kýsa sürede yapýlmasý için "Halka
hizmet Hakka hizmet" düsturumuzla çalýþmalara
baþlayacaðýz. Ýnandýðýmýz davada hizmet aþkýyla
üretime devam ederek, çalýþmalarýmýza devam
edeceðiz. Nazik ziyaret ve istiþarelerinden dolayý,
çalýþan ve üreten muhtarlarýmýza teþekkür ediyorum" dedi.
(Mahmut Emin Söylemez)

Baðýmsýz Türkiye Partisi Çorum Ýl Baþkaný
Mehmet Ali Tanýk geçtiðimiz yýl yakalandýðý koronavirüs salgýný sonucu hayatýný kaybeden partinin genel baþkaný Prof. Dr. Haydar Baþ'ý saygý
ve minnetle andýklarýný bildirdi.
Haydar Baþ'ýn vefatýnýn birinci yýldönümü nedeniyle bir açýklama yapan Ýl Baþkaný Tanýk
"Merhum liderimiz, hem geçmiþi çok iyi bilen,
hem bugünü çok iyi yorumlayan, hem de geleceði ön görebilen ufkun insanýydý. Milletimizin
geleceðini karatmak için Ýslam adýna diyalog fitnesi saçanlarla kadrosuyla mücadele etti. Hakkýndaki iftira ve karalama kampanyalarýna, onca
davaya raðmen yolundan dönmedi, üzerine atýlý
suçlamalardan beraat etti. Onu suçlayanlar hem
milletin vicdanýnda, hem de adalet nezdinde
mahkûm oldu" ifadesini kullandý.
Tanýk açýklamasýnda þunlarý belirtti:
Baðýmsýz Türkiye Partisi Çorum Teþkilatý olarak Genel Baþkanýmýz Muhterem Prof. Dr. Haydar Baþ'ý ebediyete irtihalinin birinci yýlýnda rahmetle ve minnetle anýyoruz.
O; ilim, fikir ve bir aksiyon insaný olarak mücadeleyle geçen ömrünü kayalýk darboðazlarda
yönünü arayan bir nesle, ''Ýþte iz, geliniz!'' diyerek yön gösterdi. Gençliðin kendi yararýna kazanýlmasý ölçüsünden hareketle onlarý milletine
hizmet etme ülküsüyle yoðurdu. Sað, sol gibi sýnýflandýrmalarla birbirinin boðazýna sarýlmak
üzere olan topluluklara ''Birliðin Temel Unsurlarý''
sempozyumlarý düzenleyerek hakikatte birbirimizi sevmeden kâmil bir Müslüman dahi olamayacaðýmýzý anlattý. Özel televizyonlarla topluma
ahlaksýzlýk pompalanýrken o, milletimize Kur'an
öðreten televizyon kanallarýný hediye etti. ''Ýslam'a Ýtirazlar ve Kuraný Kerim'den Cevaplar''
konferanslarýyla Ýslam'ýn ve Kuran'ýn savunuculuðunu yaptý. Merhum liderimiz, hem geçmiþi
çok iyi bilen, hem bugünü çok iyi yorumlayan,
hem de geleceði ön görebilen ufkun insanýydý.
Milletimizin geleceðini karatmak için Ýslam adýna
diyalog fitnesi saçanlarla kadrosuyla mücadele
etti. Hakkýndaki iftira ve karalama kampanyalarýna, onca davaya raðmen yolundan dönmedi,
üzerine atýlý suçlamalardan beraat etti. Onu suçlayanlar hem milletin vicdanýnda, hem de adalet
nezdinde mahkûm oldu.
Geçen yüzyýlý Osmanlý Devleti'nin yýkýlýþý þekillendirmiþti. Gelecek yüzyýlý Türkiye'nin kararlarýyla þekillenmektedir. Bu noktada Ulu Önder
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün görüþ ve düþüncelerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Onun emperyalistlerle mücadelesi tekrar incelenmelidir,
anlayýþýyla hareket eden Hocamýz; milletin ufuksuz, lidersiz, hedefsiz býrakýlma gayretlerine
Türk milletini tekrar Atatürk'le tanýþtýrarak cevap
verdi. ''Hoþ Geldin Atatürk'' eseriyle Türk milletini Ulu Önder'le tekrar buluþturdu. Darmadaðýnýk
Ýslam Ümmetini de bir araya getirecek formül de
Muhterem Genel Baþkanýmýza aittir. Kendi bakýþ açýsýný, deðerlendirme kriteri, gerçek din
zanneden ve kendisi gibi düþünmeyenleri gerçek Müslüman olarak kabul etmeyen kitlelere
''Birliðin Merkezi Olarak Ehli Beyti'' iþaret etti.
O bize; milletini ve insanlýðý sevmeyi, sevilmeyi, yüceltmeyi öðretti. Ýnandýðý deðerleri uðrunda dimdik durmayý, eðilip bükülmemeyi, asla
taviz vermemeyi öðretti. O bize geçici dünyalýk
sevdalar peþinde koþanlardan olmamayý öðretti.
O bize öðrenmeyi, öðretmeyi, milletine hizmet
etmeyi öðretti. O fikirleriyle milletimizin ufkunu
geniþletti. Ömrünü milletine hizmete adadý.
Ýnanýyoruz ki liderimizin görüþleri geleceðin
dünyasýna yön verecektir. ''Paraya Tapma Dini''nin ekonomik hakikat diye yutturulduðu Kapitalizmi, ''Milli Ekonomi Modeli''yle tarihe gömdü.
Onun ekonomi hakkýndaki görüþleri geleceðin
dünyasýný þekillendirecek, mazlum milletler için
ümit olacaktýr. Merhum Gelen Baþkanýmýz hem
akademisyen olarak hem de sivil toplum kuruluþlarý yöneticisi olarak hem siyasetteki projeleriyle ülkesine ve insanlýða büyük hizmetler etmiþtir. Hizmetleri sadece görüþ düþünce ve eylemlerinden ibaret deðildir. O yetiþtirdiði insanlarla, kadrosuyla Genel Baþkanýmýz Hüseyin
Baþ'ýn liderliðindeki Baðýmsýz Türkiye partisiyle
geleceðin Türkiye'sine hizmet etmeye devam
edecektir. Bu duygu ve düþüncelerle Merhum
Genel Baþkanýmýzý, Hocamýzý, Baþtürk'ümüzü,
Hoca Atatürk'ümüzü; vefatýnýn birinci yýlýnda
saygý ve rahmetle anýyoruz.
(Fatih Yýldýrým)

Toplam ciro yýllýk
%30,4 arttý
Sanayi, inþaat, ticaret ve hizmet sektörleri
toplamýnda ciro endeksi (2015=100), 2021 yýlý
Þubat ayýnda yýllýk %30,4 arttý. Toplam cironun
alt detaylarýna bakýldýðýnda; 2021 yýlý Þubat
ayýnda yýllýk sanayi sektörü ciro endeksi %37,7,
inþaat ciro endeksi %18,7, ticaret ciro endeksi
%32,8, hizmet ciro endeksi %11,3 arttý.
Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge
Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre; sanayi, inþaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamýnda ciro endeksi (2015=100), 2021 yýlý Þubat ayýnda
aylýk %1,0 arttý. Toplam cironun alt detaylarýna
bakýldýðýnda; 2021 yýlý Þubat ayýnda aylýk inþaat ciro endeksi %5,6, ticaret ciro endeksi %1,0,
hizmet ciro endeksi %3,5 artarken, sanayi sektörü ciro endeksi %0,5 azaldý. (Fatih Yýldýrým)
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"Yüz bindeki vaka sayýsýnýn artýþýný neye baðlýyorsunuz?" ve "Ramazan ayý için alýnan kýsmi
kapanma kararýný nasýl deðerlendiriyorsunuz?" diye sorduðumuz vatandaþlarýn kafasý karýþýk.

VATANDAÞ NE YAPSIN!
Ramazan ayý için uygulanacak olan kýsmý kapanma
kararý ile ilgili düþüncelerini
öðrenmek istediðimiz Çorum
halkýna "Yüz bindeki vaka sayýsýnýn artýþýný neye baðlýyorsunuz?" ve "Ramazan ayý için
alýnan kýsmý kapanma kararýný nasýl deðerlendiriyorsunuz?" diye sorduk.
Görüþlerini gazetemiz ile paylaþan vatandaþlar çeþitli görüþler dile getirdi.
Alýnan tedbirlerin yetersiz olduðunu,
tam kapanmanýn þart olduðunu düþünenler de oldu, kýsmý kapanma kararýný
yerinde bulduðunu söyleyenler de.
Alýnan kararlara önce karar alýcýlarýn
uymasý gerektiðini dile getiren Çorum
halký ayný zamanda vatandaþlarýn da
kurallara uyma konusunda umursamaz
ve bencil davrandýðýný belirtti.
Bu süreçte esnafýn çok zor günler
yaþadýðý ve esnafa destek olunmasý gerektiði konusunda görüþ belirten vatandaþlardan bazýlarý aþý önceliðinin esnafa da uygulanmasý gerektiðini söyledi.
Ýþte Çorum halkýnýn konu ile ilgili düþünceleri:
"TAM KAPANMA
OLMADAN, OLMAZ"
Caner Beyaz: Kýsýtlamalar artýk varla
yok arasýnda. Kimsenin ne korktuðu ne
de aldýrýþ ettiði var. Ben de birçok kiþi gibi en az iki haftalýk tam kapanma olmadan bu pandeminin devam edeceði görüþündeyim. Herhangi bir þekilde vaka
sayýsýnda bir azalma yaþanacaðýný düþünmüyorum.
Özellikle akþam 7'den sonra sokaða
çýkma yasaðýnýn gelmesi ve kalabalýk
bir þekilde gerçekleþecek iftarlarýn yasaklanmasý çok doðru kararlar. Ýnsanlar
iftardan sonra dýþarý çýkmak isteyeceklerdi ama dýþarý çýkma yasaðý olduðu
için bu durum engellenecektir. Þöyle de
bir durum var, gün içinde bir kýsýtlama
mevcut olmadýðý için yine vaka sayýlarý
ayný seviyelerde kalacaktýr.
"ÝÞÝ OLMAYANLAR
EVDEN ÇIKMAMALI"
Haným Aydemir: Kurallara harfiyen
uymamýz gerekiyor. Hükümetteki karar
mercilerinin daha tedbirli, dikkatli olmasý
gerekiyor. Hiç kimse ayýrt etmeden kurallar doðrultusunda yaþantýmýza de-

Zeki
Ahýskalý

vam etmeliyiz. Yapacak bir iþi olmayan
ve boþ gezen insanlarým evden çýkmamasý gerek fakat dükkâný olup ev geçindiren insanlara her türlü kolaylýk saðlanmalý çünkü o insanlar bu pandemi döneminde çok zorluklar çekti. Ramazan ayý
tedbirleri genel anlamda iyi olmuþ. Tek
diyeceðim þey akþam 7'den sonraki sokaða çýkma yasaðýna uyamayacak olan
çalýþan kesimin muafiyetinin korunmasý
gerektiðidir. Bu konuya dikkat edilmeli.
"DEVLET DE HAKLI,
ÝNSANLAR DA"
Zeki Ahýskalý: Bu pandemi süreci çok
uzadý ve insanlar artýk sýkýlmaya, bunalmaya baþladý. Bu sebeple insanlar artýk
kurallara uyma konusunda zorlanýyor.
Kimseye de bir þey diyemiyorum devlet
de haklý insanlar da haklý. Evde kal diyorlar, desinler ama ne kadar daha evde kalabiliriz? Bize evde kal diyenlerin, evde
hayat var diyenlerin bir tanesi evde durmuyor. Adam dýþarý çýkýyor diyor ki dýþarý çok kalabalýk. Sen dýþarýda deðilsin
nereden biliyorsun dýþarýnýn kalabalýk olduðunu? Yani insanlar diyor ki siz içeride
durun, biz dýþarýda rahat rahat gezelim.
Býktý millet býktý artýk býktý. Yapacak bir
þey var mý? Yok! Devletin yerinde sen olsan ne yaparsýn deseler ben de aynýsýný
yaparým ama insanlarýn nasýl zorluklarla
yüzleþtiðinin de bilinmesi lazým.
Bazý insanlar var diyorlar ki: Dünyada son bir tane insan kalana kadar devam etsin. Devam etsin de kardeþim

Caner
Beyaz

Haným
Aydemir

pandeminin ucu sana dokunmadýðý için
rahat konuþuyorsun. Geziyorsunuz, tozuyorsunuz, tatilinizi yapýyorsunuz, maaþýnýz geliyor o yüzden rahatsýnýz ama
esnafý bilen yok.
Bilim kuruluna ekonomist, sosyolog
gibi profesörlerde gelmesi lazým. Bu süreçten devlet de, halk da usandý. Bunun
sonu ne olacak bilmiyorum. Esnafa da
aþý önceliði getirilmesi lazým çünkü bu
süreçte çok zorlandýlar. En azýndan
dükkânlarýný yine dikkatli olarak açabilirler. Ramazan ayý yasaklarý ise beni çok
etkilemiyor. Ben zaten emekliyim. Gündüz bir ihtiyaç olursa onu almaya çýkýyorum baþka da bir þey yapmýyorum evime gidiyorum. Esnaf bu kadar zor durumda iken esnaf dernekleri de mecburen sessiz kalýyor. Aksi bir þey söylediði
an ertesi gün yok orada. Rahmetli Ecevit zamanýnda bir tane yazar kasa atýldý
da hükümet devriliyordu. Þimdi en az 50
bin tane yazar kasa atacak adam var hiç
biri cesaret edemiyor çünkü sindirdiler
insanlarý. Akþama kadar her yerde demokrasi diye baðýrýyorlar biri aksi bir þey
söylediði zaman da o kiþiyi hemen sindiriyorlar.
"SIKILIP BUNALIYORUZ"
Muzaffer Yýlmaz: Vaka artýþýnýn en
önemli sebebi olarak aklýma bizim toplum yapýsý olarak birbirimize asla mesafe koyamamamýz geliyor. Yani tedbirleri
uygulamak istesek de tez canlý bir toplum olduðumuz için hemen sýkýlýp buna-

Hayri
Özkes

lýyoruz ve bunun sonucu olarak da vaka
sayýlarýnda artýþa sebep oluyoruz. Ramazan ayý kýsýtlamalarý içinse olumlu
bakýp destekliyorum.
"ABARTILMADAN GEREKEN
KARARLAR ALINMIÞ"
Hayri Özkes: Uzmanlarýn her dediðini uygulamaya çalýþýyoruz. Vaka artýþýna halk olarak dikkatsiz davranmamýz
neden oluyor. Her iþte vardýr bir hayýr
ama bu pandemi çok zorladý insanlarý.
Gerçekten yorucu bir süreç. Ne olacak
ben de merak ediyorum. Ramazan kýsýtlamalarý hakkýnda ise fazla abartýlmadan olmasý gerekenler yapýlmýþ diye düþünüyorum. Ramazan sonunda vaka
sayýsýnda bir miktar azalma olabilir.
"RAMAZANDA ÇOK
DÝKKAT EDÝLMELÝ"
Mehmet Varlý: Bu verilerin sürekli artýyor olmasý bize gösteriyor ki tedbirler
yetersiz geliyor. Yasaklarýn biraz daha
geniþletilmesi gerekiyor. Özelliklede ramazan ayý boyunca çok dikkat edilmesi
lazým. Ramazan bizim için çok büyük
önem arz eden bir ay bu sebeple dikkatsizlik yaþanabilirdi. Bu tedbirler alýnýrken
belirli hesaplar, kitaplar yapýlýyor ve bunun sonucunda tedbirler alýnýyor. Bize
de uygulamak düþer.
"VERÝLEN SERBESTLÝKLER
ART NÝYETLÝ KULLANILDI"
Halil Ýbrahim Özdemir: Vaka sayýla-

Muzaffer
Yýlmaz

rýnýn insanlarýmýzýn tedbirlere uymamasý sonucu bu kadar çok arttýðýný düþünüyorum.
Alýnan kararlar sonucunda karar verilen serbestliklerin art niyetli kullanýldýðýný düþünüyorum. Artýk bu pandeminin
insanlarýn gözünde önemsizleþtiðini görüyoruz. Daha dün baþýma gelen bir olayý anlatayým. Fýrýnda ekmek için sýra
beklerken fýrýnýn dýþýndan almam gereken ekmeði fýrýnýn içinde neredeyse 50
kiþi ile beraber aldým.
Dýþarýda vermeyecek misiniz ekmeði
dediðimde, hayýr siz içeri gelin dediler.
Bu þekilde bir bilinçsizlikle deðil 400'ler,
800'lere kadar çýkar bu sayýlar. Tüm
bunlar dediðim gibi tedbirsizlikten, cahillikten kaynaklanýyor.
Ýnsanlar hâlâ dikkate almýyor hastalýðý. Bu hastalýk çoktan biterdi. Bu iþin baþýnda en bilinçli olarak gösterilen toplumlardan biri bizdik. Özellikle Avrupa
ülkeleri sürü kavramýna girdikleri için
zorlanmýþlardý ama bizde durumun bununla bir alakasý yok bizde tamamen
umursamazlýktan dolayý böyle oldu.
Pandemi baþýnda süreci çok iyi yöneten
bir ülke konumundan þimdi nasýl bir duruma geldik?
Ýnsanlar hâlâ bir arada oturmaktan
kalabalýk oluþturmaktan uzak durmuyorlar. Bizim insanýmýz karakter olarak da
kýsýtlanmaya karþý bir karakter. Bir ay
evde kalýn bu süreç bitecek deseler, ben
dýþarý çýkayým da pandemi iki senede
bitsin der.
(Abdulkadir Söylemez)

Veli Paþa Haný'nda son aþamaya gelindi
Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
Veli Paþa Haný'nda baþlatýlan restorasyon çalýþmalarýný yerinde inceHABERÝ
leyerek yetkililerden bilÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU gi aldý.
Veli Paþa Haný resOKUTUN
torasyonunda sona gelindi. Osmanlý dönemi eserlerinden
olan 153 yýllýk Veli Paþa Hanýnda,
Çorum Belediyesi tarafýndan yapýlan
restorasyon çalýþmalarýnda sona
yaklaþýlýrken hanýn tarihi ihtiþamý da
ortaya çýkýyor.
Veli Paþa Hanýnda yapýlan çalýþmayý teknik heyet ile birlikte inceleyen Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, süreç ve yapýlan iþlemlerle ilgili Etüt ve Proje Müdürü Said Toraman'dan bilgi aldý.
Veli Paþa Hanýnýn tamamlanýp
hizmete açýlmasýyla birlikte þehrin

kültür ve turizmine olumlu katkýlar
saðlayacaðýný belirten Çorum Belediyesi Etüt ve Proje Müdürü Said Toraman, hanýn restorasyonunda sona
gelindiðini söyledi. Yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler veren Toraman
"Veli Paþa Haný restorasyon iþimiz
büyük bir hýzla devam etmektedir. Þu
anda yüzde 75 seviyelerinde tamamlanmýþ durumda, son iþlemleri yapýlýyor. Han yerleþim olarak, mimari planý olarak 'Genç Osmanlý Þehir Ýçi Haný' yerleþimi planý tarzýnda inþa edilmiþ, bu tarzý yansýtan en güzel örneklerden biri. Restorasyon sonrasý
hanýn zemin katýnda, avluda yöresel
lezzetlerin sunulacaðý bir restoran,
hemen yanýnda bir kafeterya bulunacak. Üst katlarýnda farklý odalar bulunacak. Belediyemizin projelerinden
birisi olan kültür yolu üzerinde de
önemli uðrak noktalarýndan biri olacak" diye konuþtu.
(Fatih Yýldýrým)

TMO, Çorum'da ürün alýmýna baþladý
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan üreticinin elinde kalan patates
ve soðanýn alýnarak ramazan ayýnda
ihtiyaç sahiplerine daðýtýlacaðýný açýklamasýnýn ardýndan Çorum Toprak
Mahsulleri Ofisi de alýmlara baþladý.
Türkiye'de soðan ve patates üretiminde önemli yere sahip olan Çorum'da çiftinin elinde kalan ürünleri
85 kuruþa almasý çiftçileri sevindirdi.
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, merkeze baðlý Karacaköy köyünü ziyaret ederek TMO'nun yaptýðý
alýmlarý yerinde inceledi. Ahlatcý, çalýþmalar hakkýnda Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ve TMO Çorum
Þube Müdürü Turan Ekmekçi'den bilgi aldý.
Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
Erdoðan'ýn açýklamasýnýn ardýndan
TMO yetkilileriyle köyleri ziyaret ede-

rek alým yaptýklarýný söyledi. Alýmlarýn
Çiftçi Kayýt Sistemi'ne üye olan çiftçilerden yapýldýðýný dile getiren Sayan,
çiftçilerin depolarda kalan ürünlerinin
85 kuruþa alýndýðýný ifade etti. Sayan,
önümüzdeki günlerde Alaca ve Mecitözü ilçelerinin yaný sýra diðer ilçelerde de alýmlarýn baþlayacaðýný bildirdi.
Desteklerin devam etmesi için
çaðrýda bulunan Sayan, bu uygulamayý hayata geçiren Cumhurbaþkaný
Erdoðan ile yerelde AK Parti Ýl Baþkaný Ahlatcý ve milletvekillerine teþekkür
etti.
"ÝLK ALIMI
KARACAKÖYDEN YAPTIK"
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf
Ahlatcý, ilk alýmý Karacaköy'den yaptýklarýný belirterek, "Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan açýklamasýnýn
ardýndan çiftçilerin elinde kalan pata-

tes, soðan, çeltik gibi ürünlerinden
alýmýna baþlandý. Cumhurbaþkanýmýzýn talimatýyla alýnan bu ürünleri mübarek Ramazan ayýnda maðdur durumda olan vatandaþlarýmýza ulaþtýracaðýz. Cumhurbaþkanýmýzýn bu uy-

gulamaya duyarlýlýðýný yakýndan biliyor ve takip ediyoruz. Bu güzel uygulamanýn hayata geçmesine öncülük
eden cumhurbaþkanýmýz ve katkýda
bulunan herkese teþekkür ediyorum"
ifadelerini kullandý.
(ÝHA)

Kargý'da arýcýlar
için çýta üretimi
Kargý Belediyesi, Çorum Ýli Arý Yetiþtiricileri
Birliði ile yapýlan anlaþma çerçevesinde arýcýlar
için çýta üretimine baþladý.
Kargý Belediyesi güneþ enerji santralinin ardýndan bu kez de marangoz atölyesi açarak
hem istihdam, hem de katma deðer saðlamayý
amaçlýyor.
Yeni itfaiye binasýnýn yan tarafýna açýlan marangozhanede imalat çalýþmalarý baþladý. Ýlk
etapta Çorum Ýli Arý Yetiþtiricileri Birliði ile arý çýtasý yapým anlaþmasý yapýldý.
Ýbrahim Efe'nin haberine göre Çalýþmalarý
yerinde incelemek için ilçeye gelen Çorum Vali
Yardýmcýsý Recep Yüksel'e, Çorum Ýli Arý Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Yücel Saygý eþlik etti.
Vali Yardýmcýsý Recep Yüksel ve beraberindekileri, Kargý Kaymakamý Abdulhamid Uyar,
Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, Kargý Ýlçe Tarým ve Orman Müdürü Burak Coþkun karþýladý.
Ardýndan çalýþmalarý yerinde inceleyen Vali
Yardýmcýsý Yüksel imalat hakkýnda bilgiler aldý.
Ýncelemelerin ardýndan Vali Yardýmcýsý Yüksel, Baþkan Þen'e yaptýðý çalýþmalardan dolayý
teþekkür etti.
Çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen "Marangoz atölyemizi
açarak ilçemize inþallah bir katma deðer daha
saðlayacaðýz. Ýlk etapta Çorum Arý Yetiþtiricileri
Birliði ile anlaþma yaparak arý kovaný çýtasý
üretmeye baþladýk. Ardýndan bu tür sipariþlerin
yaný sýra, ilçemizde bulunan park bahçe gibi
sosyal faaliyet alanlarýmýzda kullanýlan kamelya, bank v.b. tüm ihtiyaçlarý kendimiz üreteceðiz. Allah'ýn izniyle hem üreterek kazanacaðýz,
hem de iþ istihdamý saðlayacaðýz. Halkýmýza
hayýrlý olsun" dedi.
(Haber Merkezi)
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Ondört yüz yýldan beridir ki, insanlar Allah'a yakýnlýklarýný çeþitli
deneylerle sonuca baðlamýþlardýr. Ýslâm, bir dindir. Uydurma veya
insanlarý uslu tutmak için bir takým kurallar dizisi deðildir. Ýslam
Dini'ne mensup olan Müslümanlarýn çoðu, meseleyi anlamadan
yolunda bulunmuþ olabilirler. Ancak, Müslümanlar arasýnda Ýslâm'ý
çok iyi anlayanlar da vardýr. Ýyi anlayanlar, kendi yaptýklarý ibadetlerden
kiþisel olarak neler elde ettiklerini, deneyerek anlamýþlardýr.
Oruçtan ne faydalarý olduðunu, namazdan neler kazandýklarýný tek tek tespit edenler, konuyu
bambaþka anlatýrlar. Sabahtan akþama kadar açsusuz kaldýðý zannýna düþenlere, kendi yaþayýþlarýný þöyle anlatýrlar:
"Siz bizim aç susuz, beþeri duygulardan uzak
kaldýðýmýzý sanýyorsunuz. Hâlbuki hiç de öyle deðilim. Nasýl oluyor bilmem. Ne açlýk, ne de susuzluk
duymuyorum. Zaten duysam, bir gün, iki gün, vazgeçerim. Oruçlu iken kafam daha iyi çalýþýyor. Yapmak istediklerimi daha kesin yapabiliyorum. Bu bir
ay Ramazan'da kazandýðým irade kuvvetiyle her
harekâtýma yýl boyunca hâkim olmakta kolaylýk
saðlýyorum." Oruç, bir uygulamadýr. Manasý da,
"uygulamanýn uygulamasýdýr" diyebilirim. Þöyle ki:
Oruç deyince, "üstüne çýkmak" akla gelir. Bu bir
maneviyat gürlüðüdür.
Hâdiselerin, durumlarýn, olumlarýn, olaylarýn üstüne çýkmak,yani üzülmemek, sýkýlmamak, parmaða dolamamak, tabii görmek tabii karþýlamak demektir.
Kuvvetli, güçlü olanlar ve olmak isteyenler, oruç
tutarlar. Allah'a, Muhammed(SAV)'e inanmýþ olmanýn, yüreðin tabanýna yerleþtirdiði güç ve güven,
öyle bir güç temeli oluþturur ki; insan yüreðinde
oluþan bu güç, "hazýr bir güç" olarak bekler. Ýnsan
oruç tuttuðu zaman, o güç insanýn iradesine gelir.
Güçlü iradesi olan kiþi, her olayýn üstüne çýkar. Altýnda kalýp ezilmez.
Bazýlarý "akþama kadar aç kalmak" diyor. Onlarýn "akþama kadar aç kalmak" dediði, tüpe hortum
baðlamak gibidir. Nasýl mý?

GÜNÜN SÖZÜ

ORUÇ: YÜREKTEKi ENERJiYi
KAFAYA TAÞIMAKTIR

Þuraya bir tüp gaz koyduk. Þurada da
ocak, hortum baðlanmasa, gaz hortumdan
ocaða nakledilmezse, ocakta enerji olmaz, piþirme söz konusu olamaz.
Kafamýzý ocak kabul etsek, yüreðimizdeki gücü
faaliyetlerimize aksettirebilmemiz için, ibadetler vasýta, yaný hortum görevi yapar. Bu misali daha geniþ ifade edebilmek için iki insaný birbiriyle mukayese ediyoruz. Biri, her þeyden alýnýr, etkilenir, kýzar,
kaþýnýr. Terbiyelidir, kimseye bir þey belli etmez.
Evet, hiçbir davranýþýndan etkilenip kýzdýðýný
belli etmez Ama kendi saðlýðý harap olur. Asabý bozuktur, kafasý meþguldür. Zaman zaman da sersemler, þu arýzalar, bu arýzalar, þu bahaneler, bu
bahanelerle bozukluklar olur, hiç belli olmasa, saðlýðý bozulur.
Öbür insan da her davranýþý, makul bir sebebe
dayandýrýyor. Etkilenmek nedir bilmiyor, kýzmýyor,
küsmüyor.
Ne olsa olanlardan neþelenmesini çok iyi biliyor. En basit þeylerden zevk alýyor. Kafasýnýn takýlýp da, asabýnýn bozulacaðý hiçbir þey olmuyor. Burada anlatýlan iki adamdan birincisi, her þeyden etkilenen, kafasý meþgul olan, saðlýðý dahi bozulan,
ikincisi ise, her hâdisenin üstüne çýkan, güçlü olan.
Güçlü adam, her olayý tabii buluyor, olanlarýn
yerinde olduðunu kabul ediyor. Kasten yapýlaný dahi iyi bir sonuç için olduðuna dayandýrýyor. Hep
zevkli ve neþelidir.
Þimdi birinci adam, tüpüne hortum takýp, enerjisini ocaðýna baðlayamamýþ olandýr.
Ýkinci adam ise, tüpüne hortumu takmýþ, ocaðý-

"ORUÇ; BÝR ADET,
BÝR GÖRENEK DEÐÝL,
ORUÇ ÝNSANA SAHÝPLÝÐÝ
GETÝREN BÜYÜK BÝR
MEZÝYETTÝR."
Abdulkadir DURU

na faaliyet kazandýrmýþ, her gerekeni piþiriyor eksiksiz. Gerçekten inanmýþ insanlarýn, tüpü doludur.
Enerji dolu bir tüp gibi, inanmýþ insanlarýn da yüreði doludur. Kafasý da saðlamdýr. Ýbadetler ise, enerjiyi kafaya taþýyan bir vasýtadýr. Yüreðinizde imanýnýz bir enerji deposu halinde ise, oruç tuttuðunuzda görürsünüz ki, "akþama kadar aç kalmak" diye
bir konu yoktur ortada. Dýþ bakýþtan öyle görünür.
Oruç tutan ise, hayatýndan çok memnun olur.
Oruç tutmayanlara göre oruç tutanlar akþama kadar aç kalýyor. Oysa oruç tutanlar hiç de öyle deðildir. Öyle aç kalýyorum diye düþünmezler de. Eðer
"Oruç tutuyorum da aç kalýyorum, susadým, büyük
bir iþ yapýyorum" diyorsa, delik hortumla boþuna
uðraþýyor demektir.
Ýman sahibi biraz ibadet edince, yani oruç tutarsa, dolu tüpe hortumu baðladý, enerjisini ispatlýyor.
Ne oluyor, her olayýn üstüne çýkýyor. Her olaydan
ve her olumdan zevk alýyor, neþeleniyor. Apaçýk bu
böyledir. Bazý oruç tutanlar eðer her þeyden etkileniyorsa, ya tüpü boþ ya da hortumu delik deþiktir.
Düzenlemek için çaresine bakmalýdýrlar.
Özet þudur. Oruç karþýdan görüldüðü gibi "akþama kadar aç, susuz kalmak" deðildir. Oruç, herkesin kendi öz gücünü anlamasý, olaný bulmasý, olmayaný temin etmesi için, þahsî olarak yani herkesin kendi kendine hayatýný tasnif ve tanzim etmesidir. Ama böyle bir gerek duymayanlara göre, hiçbir
mesele yok. Kendisi için ihtiyaç duymayaný mecbur eden konu yoktur.
(Haber Merkezi)

425 bin öðretmen aþý
randevusuna dahil edildi
Milli Eðitim Bakaný Ziya Selçuk, 425 bin
öðretmenin aþý randevusuna dahil edildiðini
açýkladý.
Öðretmenlerin aþý takvimiyle ilgili paylaþým yapan Milli Eðitim Bakaný Ziya Selçuk
"Þu ana kadar 425 bin 430 çalýþma arkadaþýmýz aþý randevusuna dahil edildi" dedi.
Bakan Selçuk sosyal medya hesabýndan yaptýðý paylaþýmda öðretmenlerin ve
okul çalýþanlarýnýn öncelikli COVID-19 aþý

uygulamasýnýn devam ettiðine dikkat çekti.
Bakan Selçuk, ilkokul ve okul öncesi kurumlarýmýzda bulunan öðretmenler, psikolojik danýþmanlar, okul yöneticileri ve okul çalýþanlarýnýn sistem tanýmlamalarýyla birlikte
aþý için randevu alabileceðini açýkladý.
Selçuk "Aþý planlamasý doðrultusunda
e-nabiz sistemi ve MHRS ve 182'den durumunuzu takip edip randevularýnýzý oluþturabilirsiniz" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Hastane mescidinde
ramazan programý
Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesinde "On bir ayýn sultaný Ramazan" adlý bir program düzenlendi.
Hastane çalýþanlarý ve hasta yakýnlarýnýn
"Ramazan coþkusu" yaþamalarý için Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma
Hastane mescidinin din görevlisi maneviyat dolu bir program tertip etti.
Pandemi kurallarýna uyularak yapýlan programda Çorum Ýl Müftülüðü Hac-Umre Memuru
Adnan Ölçer ve Sanayi Cami Müezzin Kayyýmý
Ýbrahim Sayýn çeþitli kaside ve ilahiler okudu.
Bu yýl yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamýnda iftar sofralarý düzenlenemeyecek ve teravih namazýnýn kýlýnamayacak olmasý münasebetiyle öðle namazý öncesi düzenlenen
programa, Hastane Baþhekimi Prof. Dr. Mesut
Sezikli de katýldý.
(Haber Merkezi)

GAZETESÝ VE YAYINLARI
Abonelik ve sipariþleriniz için

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

518 23 97

Kodek'in ilk duraðý Dodurga,
Oðuzlar ve Laçin oldu
Ýl Millî Eðitim Müdürü Abdullah Kodek'in okul ziyaretleri
kapsamýnda ilk duraðý Türkler
Köyü Ýlkokulu ve Ortaokulu oldu. Kodek burada Mobil EBA
Destek Aracýndan faydalanan
öðrenciler ile bir araya geldi.
Ýl Müdürü Abdullah Kodek
ziyaretlerinin devamýnda Dodurga, Oðuzlar ve Laçin ilçelerinde bulunan okul ve kurumlara giderek incelemelerde bulundu. Kodek, Dodurga' da; Çok
Programlý Anadolu Lisesi, Mustafa Kemal Ýlkokulu, Oðuzlar'da; Oðuzlar Ýlkokulu, Oðuzlar Ortaokulu/Ýmam
Hatip Ortaokulu, Oðuzlar Çok Programlý Anadolu
Lisesi, Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünü Laçin' de ise
Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ile Laçin Çok Programlý Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Okul idarecilerinden okullarýn mevcut durumu,
hijyen kurallarý, yüz yüze ve uzaktan eðitim ile yürütülen projeler hakkýnda bilgi alan Ýl Müdürü Abdullah Kodek öðretmenlerimize ve idarecilerimize
çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
(Fatih Yýldýrým)

DOÐAL YÖNTEMLERLE
KARACÝÐERÝNÝZÝ TEMÝZLEYÝN
Karaciðerimizin zararlý maddeleri
vücuttan uzaklaþtýrma yeteneði
vardýr, fakat bu özelliðine yardýmcý
olmak için en az yýlda iki kere detoks uygulamamýz gerekir. Karaciðer kaný filtreleme, vücuttaki toksinleri atma, vitamin, protein ve enerjiyi
þeker halinde depolama gibi yaþamsal özelliklerinden dolayý en önemli organlarýmýzdan biridir.
Karaciðer, zararlý maddeleri vücuttan atma
kapasitesine sahip olsa bile, bazen kötü beslenme, çevre kirliliði, kötü alýþkanlýklar, hareketsiz yaþam tarzý veya toksik maddelerin kullanýlmasýna
baðlý olarak aþýrý çalýþmaktan etkilenebiliyor. Bunun sonucu olarak, vücudumuzda bulunan çok
miktardaki toksinler ve atýklar karaciðerimizi ve
vücudumuzun genelini kötü etkileyebilir. Bu sebepten ötürü, karaciðere özel bir önem vermek ve
vücudumuza zararlý olan maddeleri atmaya çalýþmasýna yardým etmek gerekir. Daha iyi bir saðlýða sahip olmak için karaciðerinizi nasýl arýndýracaðýnýzý biliyor musunuz?
KARACÝÐERÝNÝZÝ DOÐAL YOLLARDAN
TEMÝZLEMEK ÝÇÝN ÖNERÝLER
- Karaciðer detoksu gerekli gördüðünüz herhangi bir zamanda uygulanabilir, fakat yine de uzmanlar en azýndan her 6 ayda bir defa yapmanýzý öneriyor.
- Baþlangýç olarak, iþlenmiþ besinlerin, hayvansal yaðlarýn, sosislerin, rafine edilmiþ ürünlerin, günlük ürünlerin, kýzartýlmýþ yemeklerin veya
þekerli besinlerin diðer besinlere oranla karaciðere zararý olabileceðini bilmelisiniz.Yapabildiðiniz
kadar bu besinlerin tüketimini azaltmaya çalýþýn.
Detoks sýrasýnda ise bunlarý diyetinize dahil etmemelisiniz.
- Günde 5 veya 6 öðün olacak þekilde, küçük
porsiyonlar halinde yemek yemelisiniz çünkü bir
seferde yenilen aþýrý yemek karaciðere fazla gelip, onu kötü etkileyebilir.
- Detoks süresince, yaðýn sindirimini ve vücudun sývý alýmýný dengelemek için bol bol su içmeniz çok önemlidir.
- Aþýrý alkol veya sigara tüketimi karaciðerimizin saðlýðýný ve tüm vücudumuzun saðlýðýný çok
ciddi bir þekilde etkileyebilir.
- Daha saðlýklý bir yaþam tarzý edinmek ve bunu dengeli beslenmeyle ve fiziksel aktivite ile desteklemek genel olarak çok önemlidir.
KARACÝÐERÝ TEMÝZLEMEK ÝÇÝN
DOÐAL TEDAVÝLER
Þu an anlattýðýmýz öneriler ve aþaðýda anlatacaðýmýz doðal tedavileri aklýnýzda tutarak, karaciðerinizi vücudunuzun ihtiyaç duymadýðý toksinlerden ve atýklardan temizleyebilirsiniz. Ayný zamanda daha saðlýklý bir hale gelip, hayat kalitenizi de
yükseltebilirsiniz.
LÝMONLU ILIK SU
Limonlu ýlýk su, aç karnýna içilmelidir ve detoks
yapmanýn en çok bilinen ve en etkili yöntemlerinden biridir. Fakat bunun bir limonata ile yapýlmayacaðýný unutmayýn, yani þeker veya tatlandýrýcý
eklememelisiniz. Sabah uyandýktan hemen sonra
1 bardak limonlu ýlýk su içmeniz karaciðerinizin temizlenmesine katkýda bulunacaktýr.
SARIMSAK
Sarýmsak tüketmenin saðlýðýmýza bir çok faydasý vardýr ve karaciðeri korumasý da bunlardan
biridir. Sarýmsak sülfür bileþenleri içerir, bunlar ise
karaciðerin enzimlerini aktive etmesine yardýmcý
olur. Ayrýca sarýmsak alisin ve selenyum içerir,
bunlar da karaciðeri koruyan diðer bileþenlerdir.
SU TERESÝ
Su teresi, mükemmel bir doðal idrar söktürücüdür, yað metabolizmasýnýn iyileþmesine ve vücudun temizlenmesine yardýmcý olur. Yüksek
miktarda su, fiber, mineral, A, B ve C vitamini içeriði su teresinin karakteristik özelliklerindendir.
Faydasýný görmek için, çið bir þekilde salatanýza
ekleyebilirsiniz ya da 1 litre suya yumuþatýlmýþ su
teresi ekleyerek çok güçlü bir bitkisel ilaç hazýrlayabilirsiniz. Bu karýþýmý su teresinin içeriðini salmasý için 24 saat buzdolabýnda bekletmelisiniz,
daha sonra günün her saatinde tüketebilirsiniz.
KARA HÝNDÝBA
Kara hindiba idrar söktürücü ve karaciðer için
doðal temizleyici olma özelliðiyle bilinir ve safranýn salgýlanmasýný 2-4 kat arasý artýrýr. Her gün 2
bardak kara hindiba çayý içmek, karaciðeri doðal
yollardan temizlemek için idealdir ve saðlýðýnýzý
kötü etkileyebilecek toksinler ve zararlý atýklarý vücuttan atmanýza yardýmcý olur.
ENGÝNAR
Bu güçlü ve lezzetli sebze, safranýn salgýlanmasýný saðlar ve karaciðerin saðlýðýna birçok açýdan iyi gelir. Bu sebze silymarin denilen, toksinleri ve birikmiþ atýklarý vücuttan atmaya yarayan,
karaciðeri koruyan bir madde içerir.
YEÞÝL ÇAY
Karaciðerin yaðlanma sorunundan muzdarip
olan insanlar için yeþil çay idealdir, çünkü birikmiþ
yaðý sindirmeye ve parçalamaya yardýmcý olur.
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Yardým kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlýyor
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'in öncülüðünde baþlatýlan gýda kolisi kampanyasý ile bu
ramazanda da ihtiyaç sahibi ailelere
ve korona virüsten maddi olarak etkilenen vatandaþlara ulaþýlýyor.Baþkan
Þahiner tarafýndan verilen talimatla
oluþturulan ekipler, Baþkan Yardýmcýsý Bahri Sezen'in koordinatörlüðünde tespit ettikleri aileleri evlerinde ziyaret ederek kolileri teslim ediyor.
Yoðun bir çalýþma temposu ile çalýþan ekipler, mahalle bazýnda çalýþmalarýný sürdürerek ihtiyaç sahibi
tüm ailelere ulaþmayý hedefliyor.
Gýda kolisi kampanyasýna destek
vererek aileleri sevindirmeye vesile

olan hayýrseverlere teþekkür eden
Baþkan Þahiner "Sungurlu Belediyesi olarak her zaman sorumluklarýmýzýn bilincinde çalýþmalar yaptýk. Özellikle korona virüs salgýnýn baþ göstermesi ile bu yardým kampanyalarýmýza aðýrlýk verdik. Mübarek Ramazan
ayýndan çok önce baþlatmýþ olduðumuz koli daðýtýmlarýmýza Ramazan
da daha hýzlý ve etkin yürüteceðiz.
Bu süreçte desteklerini esirgemeyen
hemþerilerime teþekkür ederim. Allah
hepsinden razý olsun. Sungurlu olarak her zaman ki gibi birlik ve beraberliðimizi korumayý baþarýyoruz. Allah birliðimizi bozmasýn" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

2021 YILI MOLEKÜLER MÝKROBÝYOLOJÝ
(SENDROMÝK PANEL) VE HALK SAÐLIÐI LAB
KÝMYASAL SU ANALÝZ TESTLERÝ ALIMI
ÝL SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ SAÐLIK BAKANLIÐI BAKAN YARDIMCILIKLARI

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

04:24
05:55
12:45
16:28
19:26
20:50

TARiHTE BUGÜN

KESiN

1918- Aðrý'nýn kurtuluþu.
1925- Doðu'da isyan baþlatan Þeyh Said yakalandý.
1929- Ýstanbul'da terzilik mektebi açýldý.
1929- Etnoðrafya Müzesi'nde Birinci Genç
Ressamlar Sergisi açýldý. Nurullah Berk, Cevat
Dereli, Refik Fazýl Epikman gibi sanatçýlarýn
eserleri sergilendi.
1931- Türk Tarih Kurumu (Türk Tarihi Tetkik
Cemiyeti) kuruldu.
1933- Ankara-Ýstanbul tarifeli uçak seferleri
baþladý.
1945- Zeytinyaðý karne ile satýlmaya baþlandý.
1946- Þair Necip Fazýl Kýsakürek, Sümerbank’ýn
devlet kurumu gibi deðil, bir partinin organý gibi
çalýþtýðýný söylediði gerekçesiyle üç buçuk ay
hapis, 115 lira para cezasýna çarptýrýldý.
1946- Milli Kütüphane Hazýrlýk Bürosu kuruldu. Kütüphane, 15 Aðustos 1948'de okuyuculara açýldý.
1978- Türk atlet Veli Ballý, Hollanda'da yapýlan 9. Uluslararasý Westland Maratonu'nda birinci oldu.
1983- Ýstanbul Sýkýyönetim Komutanlýðý, vatandaþlýktan çýkarýlan Yýlmaz Güney ve Cem
Karaca'ya ait her türlü eserin basým, yayým, daðýtým ve bulundurulmasýný yasakladý.

KARAR
DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ
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YIL: 5 / SAYI: 1707

Ýmtiyaz Sahibi: Ayhan
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Ömer Faruk SÖYLEMEZ
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

AYKANAT

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

Ali Ceylani KOLAÇ

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

kep:
ayhan.aykanat@hs01.kep.tr

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

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

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

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

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

2021 YILI MOLEKÜLER MÝKROBÝYOLOJÝ (SENDROMÝK PANEL) VE
HALK SAÐLIÐI LAB KÝMYASAL SU ANALÝZ TESTLERÝ ALIMI 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
: 2021/216623
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 (varsa)
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý
: 2021 YILI MOLEKÜLER
MÝKROBÝYOLOJÝ (SENDROMÝK
PANEL) VE HALK SAÐLIÐI LAB.
KÝMYASAL SU ANALÝZ TESTLERÝ ALIMI
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale
dokümaný içinde bulunan idari
þartnameden ulaþýlabilir.
b) Teslim yeri
: 1-HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ EROL OLÇOK
EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ
2-ÇORUM HALK SAÐLIÐI BAÞKANLIÐI
c) Teslim tarihi
: 14.06.2021 tarihinden itibaren iþe baþlanacak ve 14.06.2022 tarihine kadar 60 günlük (2 aylýk ) stoklarda yapýlan
talepler doðrultusunda teslimat yapýlacaktýr. Ýþin süresi 365 takvim günüdür.
. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzamasý nedeniyle öngörülen
tarihte iþe baþlanýlamamasý halinde, Ýdare tarafýndan yeni tarihler yükleniciye bildirilir. 2- Malzemeler Hastanenin yazýlý isteðine göre verilen sipariþe
müteakip (faks vs.) en geç 10 gün içinde teslim edilecektir. Hastanenin ihtiyacýna göre daha erken veya daha geç belirtilen orandan daha fazla veya
daha eksik alýnabilir. 3- Mal teslimi teknik þartnamede belirtilen miktarlarda,
T.C. Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Laboratuvar deposuna ve Çorum Saðlýk Müdürlüðü Halk
Saðlýðý Baþkanlýðýna teslim edilecektir. 4-Son kullanma tarihine 3 ay kalan
malzemeler firmaya haber verildiðinde malzeme ne kadar kalýrsa kalsýn 15
gün içerisinde yenisi ile deðiþtirilecektir. Týbbi malzemeler orijinal ambalajlarýnda olacak, malzeme bitimine kadar ambalaj içerisinden eksik ve bozuk
çýkan miktarlar en geç bir ay içerisinde yüklenici firma tarafýndan tamamlanacaktýr. 5-Týbbi malzemelerin kesin kabulü yapýldýktan sonra (kullanma süresi içinde) kullanýlamaz olduðu tespit edildiðinde yüklenici firma kendisine
haber veriliþinden itibaren en geç bir ay içerisinde malzemeyi deðiþtirecektir. 6-Sözleþmeyi imzalayan firmalar malzemelerin T.C. Ýlaç ve Týbbi Cihaz
Ulusal Bilgi Bankasýnda TÝTUBB onaylý barkod numaralarýný ve etiket adlarýný teslimat sýrasýnda depo yetkilisine yazýlý olarak bildireceklerdir. T.C. Ýlaç
ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasýna kaydý olmayan ve kurum onayýný almamýþ ürünler yetkili idareler tarafýndan teslim alýnmayacaktýr. Depo teslimi sýrasýnda depo yetkilisine barkod numarasý yazýlý olarak belgelendirilmeden teslimat yapýlmayacaktýr. Kurumlarýn laboratuvar deposuna kadar olan
nakliye ve hamaliye yükleniciye aittir. -Sözleþme bitiminde kurumun elindeki kitler bitmez ise cihazlar 15.09.2022 tarihine kadar kurumda kalacaktýr.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
: Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü Destek
Hizmetleri Baþkanlýðý (Bahçelievler Mah.
Çamlýk Caddesi. No:3 Merkez-ÇORUM)
b) Tarihi ve saati
: 07.05.2021 - 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 imza beyannamesi veya imza 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 alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
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. Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler:
a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi.
Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir.
Ýsteklinin imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler ise þunlardýr:
a) Ýstekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b) Ýsteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen
Kapasite Raporu,
c) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen
Ýmalat Yeterlik Belgesi,
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

d) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin Yerli Malý Belgesi,
e) Ýsteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya
imalatçý olduðunu gösteren belgeler.
4.3.2. Satýþ sonrasý servis, bakým ve onarýma iliþkin belgeler:
Yüklenici Teknik Þartnamelerde belirtilen satýþ sonrasý servis, bakým ve
onarým hizmetlerine iliþkin belgeleri sunmakla yükümlüdür.
4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla ilgili belgeler:
Ýsteklilerin ÜTS kaydý olmalýdýr. Ýsteklilerin Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayýtlý olmasý durumunda ise alýmý yapýlacak cihazlarýn/kitlerin ÜTS' de Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylý olmasý ve bunlarý teyit eden belgeler ihale teklif dosyasýnda sunulacaktýr. Ýstekli imalatçý veya ithalatçý firma ise ulusal bilgi bankasý firma numarasýný gösteren belgeyi, istekli bayii ise ulusal bilgi bankasý
bayii numarasýný gösteren belgeyi ihale dosyasýnda sunmak zorundadýr.
Týbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamýndaki cihazlarýn/kitlerin ÜTS' de tedarikçi firma altýnda Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan kayýt veya bildirim iþlemi tamamlanmýþ olmalýdýr.
Teklif edilen cihazlarýn/kitlerin ÜTS' de kaydý gerekmiyorsa, imalatçý/ithalatçý firma tarafýndan ÜTS kapsamýnda olmadýðýna dair imzalý olarak verilmiþ
olan belge ihale dosyasýnda sunulacaktýr. Bununla birlikte imalatçý/ithalatçý
olduðunu gösterir belgede sunulmasý gerekmektedir.
Ayrýca, Teklif edilen kitlere ait ÜTS tarafýndan onaylanmýþ ürün (Barkod) numarasý ve marka adý teklif mektuplarýnda yazýlý olacak ve/veya yetkili kiþi veya kiþiler tarafýndan imzalý ayrý bir liste halinde teklif ile birlikte verilecektir
4.3.4. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile
teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman:
1- Teknik Þartnameye Uygunluk Belgesi ve/veyaTaahhütnamaesini teklifle
birlikte sunulacaktýr.
2- Numuneler ihale sonrasý belirtilen adrese teslim edilecektir. Bu konu ile
ilgili firmalara yazýlý olarak veya EKAP üzerinden bildirim yapýlacaktýr. Numuneler ihale listesinde belirtilen malzemeler ile birebir ayný numune olarak getirilecektir. Numunesi ile birebir ayný olmayan ürünler kabul edilmeyecektir. Ýhale sonrasýnda talep edildiði halde numune getirmeyen firmalar deðerlendirmeye alýnmayacaktýr.
3-Numulerin üzerinde sýra no,marka, model firma isim ve iletiþim bilgileri
mutlaka yazýlý olacaktýr.Numuneler kapalý poþet veya kutularda teslim edilecektir.
4-Numunelerin deðerlendirilmesi sýrasýnda numunelerin zarar görmesi durumunda yüklenici herhangi bir ücret talep etmeyecektir.
a)Firmalar teklif ettikleri cihazlarýn orijinal kataloglarýný ve Türkçe tercümelerini ihale dosyalarýnda bulunduracaklardýr. b)Ýstekliler , teknik þartname
maddelerine ayrý ayrý ve Türkçe olarak þartnamedeki sýraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar ?.................. marka ................. model ............... cihazý teklifimizin ?Teknik Þartnameye Uygunluk Belgesi ? baþlýðý altýnda isteklinin baþlýklý kaðýdýna yazýlmýþ ve yetkili kiþi tarafýndan imzalanmýþ olmalýdýr. Teknik Þartnameye Uygunluk Belgesi, týbbi cihazlarýn orjinal kataloðu
veya broþürü ile karþýlaþtýrýldýðýnda her hangi bir farklýlýk bulunmayacaktýr.b)Ýhale Komisyonu teklif deðerlendirme aþamasýnda demonstrasyon isteyebilir. Demonstrasyon teklifi uygun görülen 1.en avantajlý firmadan baþlamak üzere yapýlacak olup, demonstrasyon ile ilgili her türlü gider, zarar-ziyan ve oluþabilecek hasar ve kazalardan firma sorumlu olacaktýr. Demonstrasyon, Komisyonun belirlemiþ olduðu süre ve yerde yapýlacaktýr. b)Ýhale
Komisyonu teklif deðerlendirme aþamasýnda demonstrasyon isteyebilir. Demonstrasyon teklifi uygun görülen 1.en avantajlý firmadan baþlamak üzere
yapýlacak olup, demonstrasyon ile ilgili her türlü gider, zarar-ziyan ve oluþabilecek hasar ve kazalardan firma sorumlu olacaktýr. Demonstrasyon, Komisyonun belirlemiþ olduðu süre ve yerde yapýlacaktýr. c)Ýstekliler Sözleþme
süresi içinde bitmeyen kitler için, 15/09/2022 tarihine kadar cihazlarýn Hastanemizde kalacaðýný belirten belgeyi teklif dosyasýnda sunacaklardýr.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýk olup yerli malý teklif eden istekliye ihalenin tamamýnda % 15 (yüzde on beþ) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü Destek Hizmetleri Baþkanlýðý (Bahçelievler Mah. Çamlýk Caddesi. No:3
Merkez-ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) 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.
BASIN: 1355434
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Puan kaybeden tarafýn play-off'a havlý atacaðý zorlu maçta
Çorum FK kazanmaktan baþka bir þey düþünmüyor

Tamam mý, devam mý?
misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup
34'üncü hafta maçýnda Kýrmýzý-Siyahlýlar ya umutlarýný sürdüreceði ya da
tüketeceði maça çýkacak. Play-off yolunda tek bir puan kaybýna dahi tahammülü kalmayan Çorum FK mutlak üç
puan için sahada olacak. Ýsmet Taþdemir'in talebeleri ilk yarýda son saniyede
yenildikleri rakiplerine karþý hem rövanþý almak hem de play-off'a yeniden
bir adým da olsa yanaþmak istiyor.
EKSÝKLER VAR
Bu kritik maç öncesi her iki takýmda
da eksikler var.
Kýrmýzý-Siyahlýlarda kaptan Umut
Kaya forma giyemeyecek isimler arasýnda. Umut, geçtiðimiz hafta Þanlýur-

Çorum FK bugün play-off yolunda hayati öneme sahip bir
maça çýkýyor. Sahasýnda Uþakspor'u aðýrlayacak olan Çorum FK olasý bir puan kaybýnda play-off yolunda çok büyük
ölçüde havlu atacak. Sadece temsilcimiz Çorum FK için deðil ayný zamanda rakip Uþakspor için de bu durum geçerli.
Kaybedenin play-off umutlarýný tüketeceði maçta temsilcimizin üç puandan baþka bir hedefi yok. Her iki takým açýsýndan
da oldukça kritik olan maç saat 15'te baþlayacak ve maçý Sakarya bölgesi hakemlerinden Levent Gümüþdere yönetecek.
fa deplasmanýnda gördüðü sarý ile bu
sezon 3'üncü kez cezalý duruma düþtü. Baþarýlý oyuncu bu kritik maçta yalnýz býrakacak.
Kýrmýzý-Siyahlýlardaki bir diðer eksik ise Nafican. Genç sol bek oyuncusu Nafican takým ile antrenmana çýksa

da sakatlýðý tam geçmediði için o da
bugünkü maçta forma giyemeyecek.
Þanlýurfa maçýnýn henüz baþýnda
gördüðü sarý kart ile cezalý duruma düþen Mehmet Sedef ile hafta içi karþýlýklý anlaþýlarak yollar ayrýlmýþtý.
Rakip Uþakspor'da ise kart cezalý-

larý Mehmet Gürkan ve Alpay temsilcimize karþý forma giyemeyecek.
ÞAMPÝYONU ELLERÝNDEN
KAÇIRDILAR
Kýrmýzý-Siyahlýlarýn bugün sahasýnda konuk edeceði Uþakspor geçtiðimiz hafta yenilgisiz lider Manisa Fk
ile karþý karþýya gelmiþ ve maç Manisa
FK'nin son saniye bulduðu penaltý golü ile 1-1 bitmiþti.
Henüz ligde yenilgisi olmayan Manisa FK'ye ilk maðlubiyetini tattýrmaya
çok yakýn olan Uþakspor bunu son saniyede yediði penaltý golü ile baþaramamýþtý.
Manisa FK attýðý o gol ile þampiyonluðunu ilan etmiþti. (Abulkadir Söylemez)

Çorum FK bugün sahasýnda tamam veya devam maçýna çýkýyor. KýrmýzýSiyahlýlarýn teknik patronu Taþdemir bu kritik maçla ilgili görüþlerini açýkladý:

Çorum FK
Teknik Direktörü
Ýsmet Taþdemir

Ya ümitleneceðiz
ya da tükeneceðiz!
Çorum FK Teknik Direktörü Ýsmet Taþdemir
bugün sahalarýnda aðýrlayacaðý Uþakspor maçý
ile ilgili açýklamalarda bulundu. Maçýn önemini
vurgulayan Taþdemir "Ya tamam ya devam maçýna çýkýyoruz" dedi.
Dokuz haftalýk yenilmezlik serisi yakalayarak bir anda play-off kapýsýna kadar dayanan
ve avantaj elde eden Kýrmýzý-Siyahlýlar bu
avantajýný son iki maçta aldýðý maðlubiyetler ile
kaybetti. Yine de play-off umudunu kaybetmediklerini söyleyen Çorum FK'nin teknik patronu Taþdemir son beþ haftada tüm maçlarýný

kazanarak kendilerini play-off potasýnýn içine atacaklarý söyledi. Bugün oynanacak Uþakspor maçý ile
ilgili "Ýki takýmýn da 'Ya tamam ya devam' diyeceðimiz bir maç olacak" diyen Taþdemir kaybedenin
play-off'a büyük ölçüde veda edeceðini vurguladý.
Taþdemir "Artýk bizim de ne bir mazeretimiz ne
de bir bahanemiz kaldý. Ne benim, ne oyuncu grubumuzun hiçbir bahanesi yok. Her þey oynayacaðýmýz
bu maça baðlý. Ya ümitlerimizi devam ettireceðiz
son haftaya kadar ya da tüketeceðiz. Play-off bizim
elimizde. Biz de ona göre çýkýp mücadelemizi vereceðiz" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Ýki takýmýn
form durumu
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup
34'üncü hafta maçýnda karþýlaþacak Çorum FK ve Uþakspor'un son oynadýklarý
beþ maçý deðerlendirdik. Çorum FK son
beþ maçta üç galibiyet ve iki maðlubiyet
alýrken dokuz puan topladý. Bu maçlarda
Çorum FK sekiz gol atarken kalesinde
beþ gol gördü.
Uþakspor ise son beþ haftalýk periyotta iki galibiyet, iki maðlubiyet ve bir
beraberlik alarak yedi puan topladý. Bu
maçlarda dokuz gol atan Uþakspor kalesinde dört gol gördü.
Çorum FK ve Uþakspor'un ligde oynadýklarý son beþ maçýnda aldýklarý skorlar þu þekilde:
Amed Sportif - Çorum FK 1-2, Çorum
FK - K.Maraþaspor 3-0, Erzincanspor Çorum FK 0-1, Çorum FK - H.Trabzon 23, Þ.Urfaspor - Çorum FK 1-0
Uþakspor - Hacettepe 2-0, Z.Kömürspor - Uþakspor 1-0, Uþakspor - Gümüþhane 0-2, Sarýyer - Uþakspor 0-6,
Uþakspor - Manisa FK 1-1
(Abulkadir Söylemez)

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

Rakiplerimize karþý
ilk yarý performansýmýz
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 33'üncü
hafta geride kalýrken Çorum FK, Urfa deplasmanýndan aldýðý maðlubiyet ile play-off hattýnýn
altý puan gerisinde kaldý. Kýrmýzý-Siyahlýlar bu
yenilgi ile bu sezon üç kez üst üste iki maçtan
maðlubiyetle ayrýlmýþ oldu.
Çorum FK kalan beþ maçta oynayacaðý rakiplerine karþý sezonun ilk yarýsýnda iki galibiyet, bir maðlubiyet ve iki beraberlik alarak sekiz puan toplamýþtý. Bu maçlarda Çorum FK,
Zonguldak Kömürspor'a kaybederken Uþakspor ve Sarýyer ile berabere kalmýþ, Hacettepe
ve Gümüþhanespor'u yenmiþti. Bu beþ maçlýk
periyotta dokuz gol atan Çorum FK kalesinde
dört gol gördü.
Çorum FK'nin kalan beþ maçý þu þekilde:
- Çorum FK - Uþakspor
- Hacettepe - Çorum FK
- Çorum FK- Z.Kömürspor
- Gümüþhane - Çorum FK
- Çorum FK - Sarýyer
(Abdulkadir Söylemez)

MiSLi.COM

2. LiG BEYAZ GRUP
TAKIMLAR

UÞAKSPOR'A KARÞI

ÝLK PEÞÝNDEYÝZ
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup
34'üncü hafta maçýnda Uþakspor
ile karþýlaþacak. Çorum FK daha
önce üç kez karþýlaþtýðý rakibini
hiç maðlup edemedi. Ýlk olarak
2017-2018 sezonunda 3'üncü ligde karþýlaþan iki takýmýn maçlarýnda toplam dokuz gol atýlýrken,
ilk maç Çorum'da 1-1'lik eþitlikle

sona erdi. Sezonun ikinci maçýnda ise Uþakspor kendi evinde Çorum FK'yi 4-3 yenmeyi baþardý. O
sezon Uþakspor 68 puanla þampiyon olurken, Çorum FK ise 48
puanla sezonu 7.sýrada tamamlamýþtý.
Bu sezonun ilk maçýnda ise
Çorum FK deplasmanda galibiye-

ti son saniye golü ile kaçýrmýþtý.
Çorum FK maçýn henüz 4.dakikasýnda Sinan ile 1-0 öne geçmeyi
baþarmýþ ilk yarýnýn son dakikasýnda ise Mikail farký 2'ye çýkarmýþtý. 78'inci dakikada Uþakspor
farký 1'e indirirken 90+5'te santrasý bile yapýlmayan golle sahadan
2-2 beraberlikle ayrýlmýþtýk.
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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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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)
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