Þampiyonaya damga vurdular

KESiN

Antalya'da sona eren U15,
Yýldýzlar, Gençler ve U23
Serbest ve Grekoromen müsabakalarýnda baþarýlý bir
performans ortaya koyan
Çorum Belediyesi Gençlik
ve Spor Kulübü sporcularý
üç altýn, üç gümüþ ve dört
bronz olmak üzere toplam
10 madalya ile Türkiye
3.'sü oldu. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreþçileri, Türkiye
Þampiyonasýnda min7’DE
deri salladý.

KRAL
SUSTU
ÇORUM FK
DURDU

Misli.com 2'nci Beyaz grubun gol kralý Çorum FK'li Sinan
Kurumuþ son üç haftayý boþ geçerken, Çorum FK bu maçlardan puan çýkaramadý. Oynadýðý 31 karþýlaþmada 26 gol
atma baþarýsý gösteren ve grubun gol kralý unvanýný elinde
bulunduran Sinan Kurumuþ en son dört hafta önce deplas8’DE
manda 24Erzincanspor maçýnda golünü atmýþtý.

KARAR
DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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ÇORUM’UN VAKA
SAYISI URKUTUYOR

Çorum'un koronavirüs haritasýnda yine vahim bir tablo ile karþýlaþtýk. Çorum'da vaka oraný giderek artýyor. 100 bin nüfusa
karþýlýk gelen haftalýk vaka sayýsý
güncellenerek 0-16 Nisan tarihleri
arasýnda vaka sayýlarý 100 bin kiþide 475,55 oranýna yükseldi. Çorum'da vaka sayýlarýnýn durdurulamýyor olmasý vatandaþlarý endiþeye
sevk ediyor. Öte yandan henüz Çorum'a özgü ciddi kararlarýn alýnma2’DE
mýþ olmasý da dikkat çekiyor.

Bayat'ta bazý köyler
karantinaya alýndý
Bayat'ta bazý köyler koronavirüs
vakalarýnýn artmasý üzerine karantinaya alýndý.
Çorum Valiliði'nden yapýlan
açýklamaya göre; Bayat Ýlçe Hýfzýssýhha Meclisi'nin kararý ile izolasyon
tedbirleri kapsamýnda ilçeye baðlý
Kalýnpelit köyü ile Demirciler köyünün Dangazlar ve Keskinler baðlýlarý 20 Nisan Salý günü saat 00.00 itibariyle 10 gün süreyle karantina altýna alýndý.
(Haber Merkezi)

ÇORUM FM’DE

Osmancýk'ta belediye huzurevi
inþaatýný bakanlýða devretti
Osmancýk Koyunbaba
Mahallesi'nde bulunan
ve mülkiyeti Hazineye ait
63 ada 11 nolu parseldeki 11 bin 398 metrekare
alana 30.05.2017 tarihinde Osmancýk Belediyesi
ve Aile Çalýþma ve Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðünün arasýnda imzalanan protokol gereði, huzurevi inþaat yapým iþi
Belediye tarafýndan üstlenilmiþti.
5’TE

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.

ÝFTAR VE SAHUR
VAKÝTLERÝ
ÇORUM
ÝFTAR
SAHUR
19:31
04:13
OSMANCIK
ÝFTAR
SAHUR
19:32
04:12

KAYIPMAZ: EV ÝÇÝNDE
TOPLANMA OLMAMALI

Aþýlamada sýra
55 yaþ üstünde
Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca aþýlamada yeni programa geçtiklerini açýkladý.
Bakan açýklamasýnda “Bugün itibariyle
aþýlama programýnda yeni bir safhaya geçiyoruz. Aþýlamada sýra 55 yaþýndan büyüklere geldi. Sýrasý gelen vatandaþlarýmýzý aþý
olmaya davet ediyorum. Aþý programýmýz
tedarik koþullarýna baðlý olarak kararlýlýkla
sürecek” dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Ýftarlýklarýný kaðýt toplayýcýlara
veren polisler gönülleri fethetti

“Çorum'da Bahar”
Bahar”
“Çorum'da
fotoðraf
fotoðraf yarýþmasý
yarýþmasý

Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube
Müdürlüðüne baðlý yunus timlerinde
görevli polisler Muhammed Emin
Tosya ve Ali Þener görevlerini yürüttüðü
esnada Valilik konutu önünde
HABERÝ
ÝZLEMEK kaðýt toplayýcýlýðý yaparak geçimini
ÝÇÝN KODU saðlayan yabancý uyruklu bir anne
OKUTUN ve iki çocuðunu gördü.Polislerden biri, Sosyal Yardýmlaþma Vakfýndan aldýklarý iftarlýk kumanyalarýný anne ve çocuklarýna
götürerek verdi. Bir çocukta maske olmadýðýný gören yunuslar küçük çocuða da maske taktý. 5’TE

5’TE

Koronavirüs salgýnýyla mücadelenin en büyük araçlarýndan birisi olan maske üretiminde de güven sorunu ortaya çýktý. Aile, Çalýþma ve Sosyal Hizmetler Bakanlýðý, güvensiz
üretim yapan 41 maske markasý, modeli ve
seri numaralarýn kamuoyu ile paylaþtý. 2’DE

HOÞÇA-KAL

Çorum Belediyesi baharýn geliþiyle þehrin rengârenk çiçeklerle bezenmesini konu alan "Çorum'da Bahar" adlý
fotoðraf yarýþmasý düzenliyor. Çorum'un her mevsim olduðu gibi baharda da ayrý bir güzelliðe büründüðünü
ifade eden Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn "Çorum, tarihi ve kültürüyle çok köklü medeniyetlere ev sahipliði yapmýþ bir coðrafyada bulunuyor, bu
güzelliklerin fotoðraf sanatçýlarýmýzýn objektifinden daha fazla kiþiye ulaþmasýný amaçlýyoruz" dedi.
5’TE

"PEYGAMBERÝMÝZÝ DOÐRU TANIMALI,
ÝNSANLIÐA DOÐRU TANITMALIYIZ" 4’TE

Bakanlýk güvensiz
maskeleri açýkladý

Yusuf
DEMiRLENK

BÝR SÜRÜ PSÝKOLOJÝ
- YAZISI 2’DE

DEMÝRER: MÝLLETÝNÝ VE KURTARICISINI
KÜÇÜMSEYEREK AYDIN OLUNMAZ 4’TE

ADÜ'LÜ PROFESÖR
ÇORUM'U ARAÞTIRACAK 6’DA

2
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HOÞÇA-KAL

Gülten Kaya

Genç kadýn kansere
yenik düþtü
Çorum Merkez Acýpýnar Köyü nüfusuna
kayýtlý Gülten Kaya (40) yakalandýðý kanser
hastalýðý sonucu hayata veda etti.
Ýki çocuk annesi Gülten Kaya yaklaþýk
iki yýldýr kanser tedavisi görüyordu.
Genç anne, Hitit Üniversitesi Erol Olçok
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde hayata
gözlerini yumdu.
Gülten Kaya'nýn cenazesi hastane morgundan alýndýktan sonra Acýpýnar köyünde
topraða verildi.
(Fatih Yýldýrým)

Hastane personeli
kalp krizine yenildi
Sungurlu Devlet
Hastanesi personeli
Musa Yüceldi geçirdiði kalp krizi sonucu
hayatýný kaybetti.
50 yaþýnda hayata
veda eden Yüceldi'nin
cenazesi Sungurlu
Karþýyaka Mezarlýðýnda topraða verildi.
(Haber Merkezi)

Musa Yüceldi

Suhibe Kýlýç vefat etti
Osmancýk Koyunbaba Tuðla Fabrikasý
sahiplerinden Osman
Sinoplu'nun kýzý Suhibe Kýlýç vefat etti.
Osman Kýlýç'ýn eþi,
Osmancýk Belediyesi
eski Baþkaný Emin
Serdar Kurþun'un kayýnvalidesi de olan
Suhibe Kýlýç'ýn naaþý
dün Çorum'da topraða
verildi. (Haber Merkezi)

Bakanlýk güvensiz
maskeleri açýkladý
41 maskeye ait marka, model ve seri numaralarý, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBÝS)
üzerinden kamuoyu ile paylaþýldý.
Koronavirüs ile mücadele devam ederken,
halk saðlýðýný tehdit edebilecek faktörlere yönelik denetimler hýz kesmeden devam ediyor.
Aile, Çalýþma ve Sosyal Hizmetler Bakanlýðý,
335 kiþisel koruyucu donanýmýný denetleyerek
41 ürünün güvensiz olduðunu tespit etti.
Güvensizlik testinden geçemeyen maskeleri
kamuoyu ile paylaþan bakanlýk tarafýndan yapýlan açýklamada, þu ifadelere yer verildi:
Yapýlan denetimlerde güvensizlik þüphesiyle
numunesi alýnan ürünler testlere gönderildi. Güvensizlik tespitleri, solunum koruyucu donanýmlar alanýnda onaylanmýþ kuruluþ olan laboratuvarlarda ilgili standartlara uygun bir þekilde gerçekleþti. Pandemi sürecinde vatandaþlarýmýzýn
ve saðlýk çalýþanlarýnýn uygun ve güvenli kiþisel
koruyucu donanýma ulaþabilmesi için taviz verilmezken, bakanlýk ürettikleri ürünlerle vatandaþýmýzýn saðlýðýna kast eden ve haksýz rekabete
yol açan kiþilerin, firmalarýn takipçisi olmaya devam edecek" denildi.
GÜVENSÝZ OLDUÐU
TESCÝLLENEN MASKELER
- Nez Mask
- LC Waýkýký (Lcw Mask Model Ffp3/ Sipariþ
No: 652002)
- Safeguard (2315 Model Ffp3v Nr, 2313
Model Ffp2v Nr, 2311 Model Ffp1v Nr)
- Arýzon (Kn 95)
- Dna (2934 Model Ffp3v)
- Bozkurt-Bzk44 (Ventilli- Ffp2-Nr, VentilsizFfp2-Nr)
- Emr Natural 1202 V (Ventilli, Ffp2v), 1202
(Ventilsiz Ffp2)
- Wogi (Ffp2), Ffp2 V
- Kgt (Tk-N95)
- Aytý (20532)
- Temsan (Tm 34 V Ffp1)
- Grup Helin (1120 Ffp2)
- Ert Plus 400 (Ffp3), 300 (Ffp3 V), Ert 200
(Ffp2), Ert 100 (Ffp2 V)
- Hori (Ffp2 V)
- Ares (Ffp2 V)
- Mist
- Awon (1200/ Mart 2020 Tarihli Partiler,
1402 /Mart 2020 Tarihli Partiler
- Vip Mask (Ffp2 V, Ffp2, Ffp1 V)

KADIN ÝNSAN ERKEK ÝNSAN OÐLUDUR

Evlat evin neþesi cennet köþesi sýrat da dayanak kalpte huzur gözde ferdir. Annelerimizin
sihirli deðnekleri kýzlarýmýz daha doðduðu andan itibaren hangi yaþa gelirlerse gelsinler ayný þirinliðini sevecenliðini muhafaza etmelerine
severken söylediðimiz sözlerimizin ciciliði kýzlarýmýzýn hiç büyümeyeceði anlamýna gelir. Hiç
büyümeseler de evde annenin her iþteki sað
kolu olurlar hiç büyümeseler de kendi evlerini
çekip çevirirler çocuk dünyaya getirir hiç bitmeyen þefkat ile o çocuða nefes olurlar. Toplumdaki en güvenilir varlýklardýr þefkat merhamet hürmet hoþ görü anlayýþ sabýr ile donanýmlý yaratýlanlarýn en güçlüsüdür.
Bir babanýn annenin yaþlýlýkta ne yapacaðým düþüncelerini minimuma indirmesi sadece
varsa kýz evladýnýn varlýðýnýn rahatlýðýndan
kaynaklanan kýzýna veya kýzlarýna olan güvenin inancýn mutluluðudur.

Güldü mü gözlerinin içinde hayat bulursun
tüm yorgunluðun gider stresin yerini mutluluk
alýr. Aslýnda kaç tane kýzýn var ise o kadar da
annen vardýr. Annelik iç güdüleri daha bir iki
yaþlarýnda hissettirirler insana.
Buradan erkek evlatlara haksýzlýk ettiðim
düþünülmesin. Erkek evlatlarý da baþka bir yazýda anlatmak gerekir. Zaten ne kadar anlatsak yazsak çizsek her iki evlat da sayfalara
sýðmaz.
Evet, kýz çocuðu demiþtik; iþte gerçekten
sevgiden kaynaklanan bitmez tükenmez bir
güce sahip olmalarý ve bunu da þefkatle merhametle süsleyip anne baba eþ kardeþ evlat
hatta komþusuna dahi bu özelliklerini cömertçe
harcamalarýndan cennetle müjdelenmiþlerdir.
Kýzlarýmýz ALLAH CC'nin cemal sýfatýna
mazhar olmuþ esirgeyen ve baðýþlayan ismi ile
de yaþayan muhteþem varlýklardýr.

Yusuf
DEMiRLENK
Bu özellikler onlara daha çok yakýþmasýndan dolayý da ALLAH CC onlara ikram etmiþtir
bu ismin güzelliklerini.
Biz erkeklere de bu nadide varlýklarý armaðan etmiþ onlarý her daim hürmetle hamiliðini
yapma görevi vermiþtir. Veda hutbesinde efendimiz HZ. MUHAMMET MUSTAFA S.A.V. "Eþleriniz benim size emanetimdir" diyerek bu yüce varlýklara iyi bakmamýzý tavsiye etmiþtir.
Emanetin ne anlama geldiðini iyi bilen bu
millet ayrým yapmaksýzýn sahip çýkma derdine
düþmeleri gerekir. Kadýnlarýmýz kýzlarýmýz bir
obje deðil tam aksine KADIN ÝNSAN ERKEK
ÝNSAN OÐLUDUR.
Saygýlarýmla.

ÇORUM’UN VAKA
SAYISI ÜRKÜTÜYOR
Çorum'un koronavirüs haritasýnda yine üzüntü verici sonuçlar var.
Çorum'un vaka oraný giderek artýyor.
100 bin nüfusa karþýlýk gelen
haftalýk vaka sayýsý güncellendi.
Buna göre 10-16 Nisan tarihleri
arasýnda Çorum'da koronavirüs vakalarý 100 bin kiþide 475,55 oranýna yükseldi.
Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca
10-16 Nisan arasýnda 100 bin kiþide görülen Kovid-19 vaka sayýlarýný
açýkladý. Buna göre haftalýk Kovid19 vaka sayýsý, her 100 bin kiþide
Ýstanbul'da 920,57, Ankara'da
534,14, Ýzmir'de 351,97 oldu. Haftalýk verilere göre Çanakkale, Ýstanbul, Yalova ve Kýrklareli 100 bin kiþide en çok Kovid-19 vakasý görülen iller oldu.
Çorum'da koronavirüs vakalarý
hýzla ilerliyor. Çorum'un vaka sayýsýndaki hýzlý yükseliþ bir türlü durdurulamýyor. Çorum'un vaka tablosu her geçen hafta kötüye gidiyor.
Çorum'da geçtiðimiz hafta 100
binde 425,56 olan vaka sayýsý bu
hafta yüz binde 475,55'e yükseldi.
Çorum'da 20-26 Þubat tarihleri
arasýnda yüz binde 28,12 olan vaka
sayýsý, 27 Þubat-5 Mart tarihleri
arasýnda 44,71'e yükseldi.
6-12 Mart 2021 haftasýnýn vaka
sayýsý ise 100 bin kiþide 73,19 olarak tespit edildi.
Bu oran 13-19 Mart tarihleri arasýnda ise daha da yükselerek
138,65 oranýna ulaþtý.
20-26 Mart haftasýnda ise vakalar tavan yaparak 100 binde 232,77
oldu.
27 Mart - 2 Nisan tarihleri arasýnda Çorum'daki vakalar uçuþa
geçti, 322,56'ya yükseldi.
3-9 Nisan tarihlerinin vaka oraný
100 bin kiþide 425,56 oldu.
Çorum bu hafta yine yükseliþten
nasibini aldý, 10-16 Nisan tarihlerinin vaka oraný yüz binde 475,55.
DOÐU'DAKÝ ÝLLER
EN AZ VAKA GÖRÜLEN
KENTLERÝMÝZ OLDU
Haftalýk verilere göre Þýrnak

47,60, Siirt 83,97, Van 89,01, Þanlýurfa 91,01 ile 100 bin kiþide en az
Kovid-19 vakasý görülen iller oldu.
"TEDBÝRLER ARTIÞ HIZINI
DÜÞÜRMEYE BAÞLADI"
Saðlýk Bakaný Koca sosyal
medya hesabýndan yaptýðý açýklamada "Ýllerimizde bir haftada 100
bin nüfusa karþýlýk gelen vaka sayýsýný gösteren insidans haritasýnýn
güncel halini bulabilirsiniz. Kýsýtlama ve tedbirler artýþ hýzýný düþürmeye baþladý.
Bu düþüþü hýzlý ve kalýcý hale
getirmek için birlik olalým" ifadelerini kullandý.

ÝLLERÝN 10-16 NÝSAN
HAFTASINDAKÝ HER
100 BÝN KÝÞÝDE GÖRÜLEN
KOVÝD-19 VAKA SAYILARI
Mardin (93,83), Diyarbakýr
(117,36), Muþ (123,32), Bitlis
(150,15), Batman (157,19), Adana
(187,36), Uþak (207,89), Mersin
(213,56),
Kahramanmaraþ
(221,46), Denizli (223,36), Artvin
(230,09), Ardahan (230,86), Hatay
(239,74), Muðla (242,31), Gümüþhane (242,76), Adýyaman (248,08),
Burdur (258,71), Tunceli (266,05),
Aydýn (268,08), Kars (291,66), Gaziantep
(293,36),
Karaman
(298,92), Bingöl (300,25), Antalya

Saðlýk Bakaný
Fahrettin Koca

(301,65), Manisa (305,39), Aðrý
(307,23), Elazýð (311,93), Kýrþehir
(315,99), Osmaniye (347,46), Aksaray (356,26), Afyonkarahisar
(359,74), Isparta (367,47), Niðde
(370,09), Sivas (372,86), Kütahya
(375,77), Karabük (380,52), Çankýrý (399,11), Sakarya (404,55), Trabzon (409,9), Nevþehir (410,54), Iðdýr (415,77), Kýrýkkale (430,57), Sinop (440,73), Bolu (442,18), Zonguldak (456,36), Amasya (461,11),
Kilis (462,21), Tokat (467,17), Çorum (475,55), Erzurum (493,09),
Bilecik (494,25), Yozgat (499,89),
Bursa (500,57), Kayseri (504,2),
Bartýn (512,11), Rize (516,03),
Düzce (521,38), Malatya (563,79),
Ordu (565,14), Balýkesir (566,32),
Bayburt (568,92), Konya (579,37),
Edirne (590,05), Erzincan (593,35),
Samsun
(601,14),
Eskiþehir
(605,85), Giresun (624,22), Kocaeli
(666,41), Kastamonu (683,09),Ýzmir (351,97), Ankara (534,14), Þýrnak (47,60), Siirt (83,97), Van
(89,01), Þanlýurfa (91,01), Hakkari
(91,26), Çanakkale (962,98), Yalova (838,25), Kýrklareli (830,44), Tekirdað (747,13), Ýstanbul (920,57)
(Abdulkadir Söylemez)

KOBÝ'lere kolay
ihracat semineri
Ticaret Bakanlýðý, KOBÝ'lere yönelik
kolay ihracat semineri düzenliyor. Bugün
14'te baþlayacak programda firmalar;
ürün, hedef pazar ve potansiyel pazar
önerileri ile uygun pazarlara ulaþmalarý
doðrultusunda bilgilendirilecek.
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ndan
konu ilgili yapýlan bilgilendirmede "KOBÝ'leri ilgilendiren yeni uygulamalar ve geliþmeler hakkýnda farkýndalýk oluþturmak
ve ihtiyaç duyulan alanlarda bilgilendirmek amacýyla Birliðimiz tarafýndan ilgili
kurum ve kuruluþlarla iþbirliði içerisinde internet üzerinden zaman zaman bilgilendirme seminerleri gerçekleþtirilmektedir.
Ticaret Bakanlýðý "Kolay Ýhracat Platformu" ile ihracat yapacak firmalarý; ürün,
hedef pazar ve potansiyel pazar önerileri
ile uygun pazarlara ulaþmalarý doðrultusunda bilgilendirmektedir. Bu çerçevede;
Platformun imkânlarýný KOBÝ'lere daha
detaylý aktararak, bilgilenmelerini, ihracatlarýný bilinçle þekillendirebilmeleri ve artýrabilmelerini saðlamak amacýyla; 20 Nisan 2021 Salý günü saat 14'te ekli program çerçevesinde internet üzerinden bilgilendirme semineri gerçekleþtirilecek olup
seminer sonunda katýlýmcýlarýn sorularý
cevaplandýrýlacaktýr" denildi.
Seminere
katýlýma
http://webinar.tobb.org.tr adresinden katýlabilinecek.
(Abdulkadir Söylemez)
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"Peygamberimizi doðru tanýmalý,
insanlýða doðru tanýtmalýyýz"

Yusuf Ahlatcý

AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf
Ahlatcý "Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) doðum günü
münasebetiyle bir mesaj yayýmladý.
Yusuf Ahlatcý "Alemlere
rahmet olarak dünyaya gelen
sevgili peygamberimiz Hz.
Muhammed'in (SAV) doðumunun yýl dönümünü bir
kez daha birlik ve beraberlik duygularý içinde
kutlamanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Dini-

mizin emirlerini insanlýða ulaþtýran,
gerek hayat tarzý, gerekse söz ve düþünceleriyle yaratýlýþ ve var oluþun
sýrrýný anlamaya; bilgi, inanç ve
selâmete çaðýran peygamberimiz,
bütün ahlâki güzellikleri yaþayarak
öðütlemiþtir. Peygamberimizin ortaya koyduðu ve örnek olarak yaþadýðý, hak ve adalet gibi kavramlarýn, insanlýk için ne kadar önemli olduðu,
günümüzde daha iyi anlaþýlmaktadýr" ifadelerini kullandý.
Peygamberin hayatýnda ve öðütlerinde bireysel ve toplumsal hayatý-

mýzý aydýnlatacak güçlü bir ýþýk, güzel bir örnek olduðunu belirten Ýl
Baþkaný Yusuf Ahlatcý "Her açýdan
buhran içinde kývranan insanlýða verdiði mesajlarla çýkýþ yolunu gösteren
Peygamberimiz Hz. Muhammed
(SAV) maddi ve manevi sýkýntýlarla
boðuþan günümüz dünyasýna da
kurtuluþ reçetesini sunmaktadýr. Bu
mübarek günler vesilesi ile Müslümanlar olarak sevgili Peygamberimizi ve onun mesajýný her yönüyle doðru tanýmalý, insanlýða doðru tanýtmalýyýz" dedi.
(Fatih Yýldýrým)

Deva Partisi'nden kripto para
yönetmeliðine '4Y' çýkýþý
DEVA Partisi kripto para
yönetmeliðine sert tepki
gösterdi.
DEVA Partisi Çorum Ýl
Baþkan Yardýmcýsý Mesut
Yýlmaz yaptýðý açýklamada
"4Y ile özetlenebilen 'yaptým oldu'cu, yasakçý, yoksullaþtýran ve yalnýzlaþtýran
yönetim anlayýþýnýn tipik bir
göstergesi" dedi.
Yayýmlanan kripto para
yönetmeliðine DEVA Partisi
Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mesut
Yýlmaz sert tepki gösterdi.
"Kripto varlýklar ile alakalý düzenleme, ülkemizin
içinde bulunduðu yönetim
anlayýþýnýn tipik bir göstergesidir. Bunu 4Y ile özetleyebiliriz 'yaptým oldu'culuk,
yasakçýlýk, yoksullaþtýrma
ve yalnýzlaþtýrma" diyen

Mesut Yýlmaz, açýklamasýný
þöyle sürdürdü:
"TEKNOLOJÝYLE
BÝLEK GÜREÞÝNE
GÝRENLER
KAYBETMEYE
MAHKÛMDUR"
Yaptým oldu'culuk: Karar
kimseye danýþýlmadan alýnmýþ, bir gece yarýsý bildirisi
ile ilan edilmiþtir. Yasakçýlýk:
Yeni teknolojinin imkân ve
riskleri deðerlendirilmek yerine toptan bir yasaklama
yapýlmýþtýr. Ýktidar bir kez
daha yeni geliþmeleri ülkemiz için bir fýrsat olarak kullanmak yerine bunlara set
çekmeyi tercih etmiþtir.
Unutmayalým ki, teknolojiyle bilek güreþine girenler
kaybetmeye mahkûmdur.

Yoksullaþtýrma: Türkiye'nin yepyeni 'unicorn'lar
çýkarabileceði bir alan olan
finansal teknoloji sektörünün önü biraz daha týkanmýþtýr. Yarýnýn kalkýnmasý
ve istihdamýnýn dinamosu
olacak giriþimcilerimize çok
yanlýþ bir sinyal gitmiþtir.
Yalnýzlaþtýrma: Yapýsý itibariyle küresel bir mesele,
Türkiye içinde, yasaklarla
çözülmeye çalýþýlmaktadýr.
Ülkemizin uluslar arasý platformlarda yalnýzlaþmasý derinleþmektedir.
"MÝLLETÝMÝZ
DÜNYAYLA
ENTEGRE BÝR
ÜLKEDE YAÞAMAYI
HAK EDÝYOR"
"Milletimiz özgür, zengin

ve dünyayla entegre bir ülkede yaþamayý hak ediyor"
diyen Mesut Yýlmaz, DEVA
Partisi'nin bu alanda uygulayacaðý politikalarý ise þöyle özetledi:
- Teknoloji düzenlemelerini geniþ istiþare ve ortak
akýlla, çaða uygun þekilde
gerçekleþtireceðiz.
- 'Takip deðil sýçrama'
modelimiz ile yepyeni alanlarýn önünü açacaðýz. 'Düzenleme test bölgeleri' (regulatory sandbox) oluþturarak bu tip teknolojilerle geliþtirilen ürün ve hizmetlerin
denenmesini saðlayacaðýz.
- Giriþimcilerimizin hayatýný kolaylaþtýrmak için startup kanunu çýkaracaðýz.
Vergi, sosyal güvenlik ve
hukuki altyapýyý basitleþtire-

Mesut Yýlmaz

ceðiz. Kamuda giriþimcilerle 'tek durak' olarak ilgilenen bir birim kuracaðýz.
- BM, OECD, AB gibi
uluslararasý platformlarda
kürsü sahibi olacak ve küresel meselelere küresel çözümler geliþtirilmesinde ülkemizi öncü yapacaðýz.
Uluslararasý teknoloji þirketleriyle yakýn temasta olmak
ve yatýrýmlarýný cezp etmek
için Silikon Vadisi'ne büyükelçi atayacaðýz.
(Abdulkadir Söylemez)

Cansuyu, ramazan
hazýrlýklarýný tamamladý

CHP, 128 milyar dolarýn
peþini býrakmýyor:

Ýskilip'te parti
binasýna ayný
pankart asýldý

Cumhuriyet Halk Partisi
Ýskilip Ýlçe Baþkanlýðý parti binasýna "128 Milyar dolar nerede?" sorusunun yer aldýðý
HABERÝ
pankart astý.
ÝZLEMEK
CHP Ýl Baþkaný Mehmet
ÝÇÝN KODU Tahtasýz beraberinde Ýskilip
OKUTUN
Ýlçe Baþkaný Yusuf Var ve bazý parti yöneticileri ile birlikte Ýskilip ilçe binasýna pankart astý.
Pankartta CHP Genel Baþkaný Kemal
Kýlýçdaroðlu'nun "Tüyü bitmemiþ yetim adýna, emekli adýna, esnaf adýna soruyorum:
128 milyar dolar nerede?" ifadesi yer alýyor.
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz "Nerede bu 128 milyar dolar? Bunu sormak
her namuslu, ahlaklý, Allah'a inanan herkesin görevidir" dedi.
Tahtasýz "Bu ülkeye demokrasi gelecek, hýrsýzlýðýn hesabý sorulacaktýr. Yoksulluða, çaresizliðe, iþsizliðe son vereceðiz.
Ýlk sandýkta herkes bunu görecek" ifadesini
kullandý.
Tahtasýz, açýklamasýný þöyle sürdürdü:
128 Milyar dolar nerede? Önce kasada
duruyor dediniz, sonra pandemide kullandýk dediniz. 128 milyar dolarý hangi kurdan
kime sattýnýz? Açýklayýn zengin ettiðiniz kiþileri? Kim aldý 128 milyar dolarý? Merkez
Bankasý 128 milyar dolarý alanlarý niçin
açýklamýyor? Bu ülke hepimizin. 128 milyar
dolar bu ülkenin parasý. Kime verdiniz 128
milyar dolarý? (Mahmut Emin Söylemez)

Cansuyu Derneði ramazan
ayý boyunca muhtaçlara yardým ulaþtýrmak istiyor.
Kurulduðu tarihten bu yana
ramazan aylarýnda yardým organizasyonlarý düzenleyen
Cansuyu Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði bu ramazan
ayýnda da hayýrsever vatandaþlarýn emanetlerini gerçek
muhtaçlara ulaþtýrmayý amaçlýyor.
2021 Ramazan Organizasyonu kapsamýnda, pandemi
sebebiyle yardýmlarýnýn büyük
çoðunluðunu Türkiye içine tahsis eden Cansuyu Derneði yurt
dýþýnda ise Filistin, Arakan, Yemen gibi kriz bölgelerini önceleyerek dünyanýn en fakir ülkelerine yardýmlarýný ulaþtýracaðýný açýkladý.
Ramazanda kumanya daðýtýmlarýndan iftar sofralarý kurulmasýna, yetim aylýklarýnýn daðýtýmlarýndan zekât, fitre ve baðýþlarýn sahiplerine ulaþtýrýlmasýna kadar yardým organizasyonlarý düzenleyecek olan
Cansuyu, ramazanýn bereketini kardeþleriyle buluþturacak.
2021 Ramazan Organizasyonu kapsamýnda Cansuyu
Derneði Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin "Ramazan ayýnda
hayýrsever vatandaþlarýmýzýn
yaptýðý baðýþlarý, fitreleri,
zekâtlarý muhtaçlara ulaþtýrmaya devam ediyoruz. Her yýl
mutat olarak gerçekleþtirdiðimiz Ramazan yardýmlarýmýzý
bu senede Türkiye baþta olmak üzere; Filistin, Yemen,
Arakan gibi kriz bölgeleri ve
dünyanýn en fakir ülkelerine
yapacaðýz. Tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altýna alan
pandemi dolayýsýyla uzun süredir olaðanüstü bir zamandan
geçiyoruz. Bu yüzden yurt içi
yardýmlarýmýzý önceliyoruz.
Son iki yýldýr pandemi sürecinde çok miktarda gýda talebi
geldi. Günübirlik çalýþýp da iþini kaybeden insanlarýn talep
patlamasýna þahit olduk. Ýki
senedir yýl boyu daðýtýmlar yapýyoruz. Cansuyu Derneði olarak vatandaþlarýmýzýn zor günlerinde yanlarýnda olduðumuz
gibi ramazan ayýnda da mað-

duriyetlerini gidermek için çaba sarf ediyoruz" dedi.
Ramazan ayýnýn bereketini
birlik ve beraberlik içinde yaþayacaklarýný belirten Öztekin
"Ramazan aylarýnda vatandaþlarýmýzýn hassasiyeti daha da
artýyor, zekatlarýný, fitrelerini,
baðýþlarýný bizlere emanet ediyorlar. Biz de yapýlan bütün baðýþlarý cinsine uygun olarak fýkýh kurallarý çerçevesinde deðerlendiriyoruz. Cansuyu Derneði olarak "Sizi gerçek muhtaçlara ulaþtýrýr" sloganýna inanarak ciddi bir þekilde uygulamaya çalýþýyoruz. Ýnþallah hayýrsever
vatandaþlarýmýzýn
destekleri ile yüz binlerce muhtaç aileye gýda paketi yardýmýnda bulunacaðýz" dedi.

"Kazancýmýz, Allah için verdiðimizdir" sloganýyla Ramazan Organizasyonlarýný gerçekleþtiren Cansuyu, kumanya
bedelini 150 TL, yurt dýþý iftar
bedelini de 25 TL olarak belirledi.
Baðýþçýlar; Cansuyu Derneði online baðýþ sitesinden
(cansuyu.org.tr), Ziraat Bankasý, Ziraat Katýlým, Türkiye Finans, Kuveyt Türk, Vakýfbank,
Vakýf Katýlým ve Halkbank'taki
baðýþ/kurumsal tahsilat sisteminden yardýmlarýný yapabilecekler. Ayrýca PTT'den 511 75
63 nolu posta çeki hesabýna
veya Cansuyu Ýl Temsilciliklerine giderek makbuz karþýlýðýnda baðýþta bulunabilecekler.
(Fatih Yýldýrým)

Demirer: Milletini ve
kurtarýcýsýný küçümseyerek
aydýn olunmaz
Atatürkçü Düþünce
Derneði (ADD) Çorum
Þube Baþkaný Uður Demirer, Cumhuriyetin temel deðerlerini ve Atatürk'ü
aþaðýlamanýn
"prim yaptýðý" yanýlgýsý
ile meczuplaþanlarýn
yaptýklarýnýn, kendilerini
küçültmekten
baþka
Uður Demirer
hiçbir iþe yaramayacaðýný belirterek, milletini ve kurtarýcýsýný küçümseyerek aydýn olunmayacaðýný söyledi.
Demirer'in, yaptýðý yazýlý açýklama þöyle:
Büyük Atatürk'e saldýrý için birbirleriyle adeta yarýþanlarýn ruh halini en iyi tanýmlayan, þehit Genel Baþkan Yardýmcýmýz Prof. Dr. Ahmet
Taner Kýþlalý'nýn bu ifadesi olsa gerek.
Sözde "Edebiyatçý- aydýn" unvanýyla, bulunduðu konumu borçlu olduðu devletin kurucusunu küçümseyen, kitaplarýnda satýr aralarýna gizlediði ifadelerle, betimlemelerle, dünyanýn saygýyla andýðý, hayran kaldýðý Büyük
Devrimci Mustafa Kemal Atatürk'e saldýrmanýn
dayanýlmaz hafifliðini iliklerine kadar yaþayan
Orhan Pamuk, Veba Geceleri isimli son kitabýnda da ayný ruh halini dýþa vurmuþtur.
Atatürk düþmanlýðýnýn Türk Ulusu'nda karþýlýðýnýn olmadýðýný görmekten aciz bu kiþinin,
bazý uluslararasý alanlarda "muteber" sayýlmasýnýn en önemli nedeni ona bu payeyi verenlerin Mustafa Kemal Atatürk ve Türk halkýndan
yedikleri tokadýn acýsýný hala yüzlerinde hissediyor olmalarýdýr.
Güneþi balçýkla sývamanýn olanaksýz olduðunu göremeyenler, ne yazarlarsa yazsýnlar,
ne söylerlerse söylesinler Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün Türk Ulusu'nun ve dünyanýn gözündeki yerini asla deðiþtiremeyeceklerdir.
Cumhuriyetin temel deðerlerini ve Atatürk'ü
aþaðýlamanýn "prim yaptýðý" yanýlgýsý ile meczuplaþanlarýn yaptýklarý, kendilerini küçültmekten baþka hiçbir iþe yaramayacaktýr.
Milletini ve kurtarýcýsýný küçümseyerek aydýn olunmaz. "Aydýn" olmak sorumluluk ister.
Aydýn, üç kuruþluk kelime oyunlarýyla birilerinin ruhunu tatmin ederek alkýþ bekleyen biri
deðildir. Orhan Pamuk ve daha nice "sözde
aydýn"lara duyurulur. (Abdulkadir Söylemez)

Diken: Tehlikenin
farkýnda mýsýnýz?
Çorum Çaðdaþ Avukatlar Derneði adýna bir
açýklama yapan Av. Bülent Diken "128 milyar
dolar nerede?" þeklindeki dört kelimelik bir soru
cümlesinin ülkemizde
demokrasinin ne halde
olduðunun göstergesine
Bülent Diken
dönüþtüðünü belirtti. Av.
Bülent Diken "128 milyar
dolar nerede sorusunu sormak suç deðildir. Bu
sorunun sorulmasýný engellemek ise ifade özgürlüðü anlamýnda hak ihlalidir" dedi. Bülent
Diken'in konuyla ilgili açýklamasý þu þekilde:
Perþembe günü bir örneðini ilimizde yaþadýðýmýz parti binalarýndan vinçlerle 128 milyar
nerede sorusunu içeren afiþler ve pankartlarýn
sökülmesi Anayasaya, Türk Ceza Kanununa,
Siyasi Partiler Kanununa aykýrýlýk teþkil ettiði
gibi gerisinde çok daha büyük bir tehlikeyi barýndýrmaktadýr.
128 milyar dolar nerede? Dört kelimelik bir
soru cümlesi demokrasimizin ne halde olduðunun göstergesine dönüþmüþ durumdadýr. Bu
dört kelimelik sorunun cevabýný vermeyebilirsiniz, bilgi edinme kanunu kapsamýnda suç iþlemeyi göze alarak kaale almayabilirsiniz ama
bu sorunun sorulmasýný engelleyemezsiniz.
Lebaleb kongreler sonrasý bir pencereden sallanan bir afiþi pandemi gerekçesiyle bulaþtýrýcý
sayamazsýnýz. Hele alenen itham, hakaret veya sövme içermeyen dört kelimelik bir soru
cümlesinin sorulmasýný kamu gücü kullanarak
suç sayamazsýnýz, suç yaratamazsýnýz.
Soruyu ve cevabý net koyalým: 128 milyar
dolar nerede sorusunu sormak suç deðildir. Bu
sorunun sorulmasýný engellemek ise ifade özgürlüðü anlamýnda hak ihlalidir. Yine bu sorunun sorulmasýný engellemek için, Cumhurbaþkanýna Hakaret, Hýfzýssýhha Kanuna aykýrýlýk
ihtiva ediyor veya halký galeyana getiriyor gibi
bahanelerle yasaklamak, TCK 271 kapsamýnda suç uydurma suçunu oluþturur.
TCK 271 suç uydurma suçu "Ýþlenmediðini
bildiði bir suçu yetkili makamlara iþlenmiþ gibi
ihbar eden veya iþlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruþturma yapýlmasýný saðlayacak biçimde uyduran kimseye üç yýla kadar
hapis cezasý verilir" þeklindedir. Demokratik bir
hakký engellemek adýna, suç olmadýðýný bilerek suç uyduran, demokratik haklarý engelleyen kiþiler bugün yargýlanmayabilirler belki
ama 8 yýllýk süreç içerisinde üç yýl hapis cezasýyla karþý karþýya gelebilirler. Suçta ve cezada
kanunîlik ilkesi, hukuk devleti ilkesinin en
önemli görünüm þekillerinden biri olarak ortaya
çýkmaktadýr. Suç tanýmý yapma ve cezasýný belirleme yasama yetkisine dâhil bir konu olduðundan, idare düzenleyici iþlemleriyle suç yaratamaz ve ceza belirleyemez. Medeniyet ve
ilerleme özgürce soru sormakla baþlar. Çünkü
akýl sorular sordukça gerçeðe ulaþýr, soru sordukça geliþir. Soru sormanýn yasaklanmasý,
engellenmesi rejimin kendisini de niteliðini de
sorgulatýr. Çünkü soru sormak ifade özgürlüðünün de ötesindedir. Konu basit bir sorunun keyfiyetle engellenmeye çalýþýlmasý sorunu deðildir. Çünkü bugün 128 milyar dolar nerede sorusu sorulamaz hale geldiðinde; yarýn neden
cezaevine atýldým, paramý kim çaldý, evimi kim
elimden aldý, iþten haksýz neden atýldým, arkadaþýmý kim öldürdü, diye de soramazsýnýz.
Soru sormanýn dahi yasaklandýðý bir ülkede
yaþamak üzere olduðumuzun farkýndalýðýyla
çok daha önemli bir soruyu soruyoruz. Tehlikenin farkýnda mýsýnýz? (Abdulkadir Söylemez)
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Osmancýk'ta belediye huzurevi
inþaatýný bakanlýða devretti
Ýnþaatýna 2017 yýlýnda baþlanan, Osmancýk huzurevi yaþlý bakým ve rehabilitasyon merkezinin
inþaatýnýn devredilmesi Belediye
Meclisi'nin Nisan ayý olaðan toplantýsýnda gündemine geldi.
Koyunbaba Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti Hazineye ait 63
ada 11 nolu parseldeki 11 bin 398
metrekare alana 30.05.2017 tarihinde Osmancýk Belediyesi ve Aile
Çalýþma ve Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðünün arasýnda imzalanan
protokol gereði, huzurevi inþaat yapým iþi Belediye tarafýndan üstlenilmiþti. Belediye imkânlarý ile yapýmýna baþlanýlan inþaatýn tamamlayamayacaðý görülünce Bakanlýk tarafýndan yapýlmasý talebinde bulunulmuþ; 30.05.2017 tarihinde yapýlan
protokolün feshi ve ekonomik nedenlerle tamamlanamayan inþaatýn
kalan kýsmýnýn Bakanlýk tarafýndan

Kayýpmaz: Ev içinde
toplanma olmamalý
tamamlanýp hizmete açýlmasý için
Belediyenin huzurevi inþaat yapýmý
iþi ile ilgili tüm hak ve yükümlülüklerinden vazgeçildiðine dair Belediye
Meclis kararý alýnmasý gerektiði anlaþýlmýþtý.
Belediye Meclisi Nisan ayý ola-

ðan toplantýsýnda yapýlan görüþme
ve deðerlendirmeler sonucunda;
Huzurevi inþaatýnýn bahse konu binanýn amacý dýþýnda (Huzurevi haricinde) kullanýlmamak þartýyla, Belediyenin Huzurevi inþaat yapým iþi
ile ilgili tüm hak ve yükümlülüklerin-

den vazgeçilmesine oy birliðiyle karar verildi. Osmancýk'taki huzurevi
inþaatý tamamlandýðýnda 100 yatak
kapasiteli olarak hizmet verecek.
Huzurevinde tercihe göre tek kiþilik
veya çift kiþilik banyolu odalar yer
alacak.
(ÝHA)

Ýftarlýklarýný kaðýt toplayýcýlara
veren polisler gönülleri fethetti
Cemal Safi

2 bin þiirden
2'nci oldu
Ýlkadým Belediyesi tarafýndan Samsunlu
þair Cemal Safi'yi anmak adýna gerçekleþtirilen þiir yarýþmasý sonuçlandý. Çorumlu yarýþmacý Huriye Erdugan 2 bin þiir arasýndan sýyrýlarak 2'nciliði kazandý.
Türk Edebiyatý'nýn önemli ismi þair Cemal
Safi'ye adanan geleneksel þiir yarýþmasýnýn
ikincisinde kazananlar belli oldu. Ýlkadým Belediyesi sosyal medya hesaplarý üzerinde
canlý olarak kazananlarýn açýklandýðý programda Ýlkadým Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Þerif Mýrýk, Ondokuz Mayýs Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü Bölüm Baþkaný Þahin Köktürk, Ýlyasköy
Türk-Ýþ Ýlkokulu Müdür Yardýmcýsý Ercan Ergül, Kenan Yavuzarslan dereceye giren þiirleri seslendirdiler. Programda Þef Ali Rýza Gündoðdu yönetiminde Türk Halk Müziði Gençlik
Korosu da þair Cemal Safi'nin Vurgun, Git,
Rüyalarým Olmasa eserlerini seslendirdi.
Ölümünün 3. yýlýnda geride birçok eser býrakan Cemal Safi adýna düzenlenen yarýþmaya Türkiye'nin birçok ili ve yurt dýþýndan 2
bin þiir yarýþtý. Yedi kiþilik jüri ekibinin hassasiyetle deðerlendirmeye aldýðý þiirler arasýnda birinciliði 89 puanla Hatay'dan "Yaralý Vatan" adlý þiiri ile Doðu Türkistan'daki zulmü
kaleme alan Zeynal Abidin Payas kazandý.

Çorum'da
iftarlýk
kumanyalarýný
ihtiyaç sahibi
kaðýt toplayýHABERÝ
ÝZLEMEK
cý kadýn ve
ÝÇÝN KODU çocuklarýna
OKUTUN
veren polisler gönülleri fethetti. Yunus
polislerinin insanýn içini
ýsýtan örnek davranýþý takdir topladý.
Olay 15 Nisan'da Çorum merkezde yaþandý.
Edinilen bilgilere göre Ýl
Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðüne
baðlý yunus timlerinde görevli polisler Muhammed
Emin Tosya ve Ali Þener
görevlerini yürüttüðü esnada Valilik konutu önünde kaðýt toplayýcýlýðý yaparak geçimini saðlayan yabancý uyruklu bir anne ve
iki çocuðunu gördü. Ailenin durumundan etkilenen
polisler, bir süre sonra
ekip aracýný durdurarak aileye seslendi. Polislerden
biri, Sosyal Yardýmlaþma
Vakfýndan aldýklarý iftarlýk
kumanyalarýný anne ve çocuklarýna götürerek
verdi. Bir çocukta maske olmadýðýný gören yunuslar küçük çocuða da maske taktý.
Yunus timinin yüreklere dokunan jestiyle
þaþkýnlýk yaþayan anne, polislere teþekkür etti.
Görenleri duygulandýran bu güzel anlar çevrede
bulunan güvenlik kameralarý tarafýndan da sani-

ye saniye görüntülendi.
O ANLARI ANLATTILAR
15 Nisan'da devriye görevini ifa ederken daha önceden bildikleri ihtiyaç sahibi
aileyi gördüklerini dile getiren polis memuru Ali Þener,
ÝHA muhabirine duygularýný
anlattý. Þener "Ýftar saatine
yarým saat gibi bir süre kalmýþtý. Valilik Sosyal Yardýmlaþma Vakfýndan bize verilen
iftarlýk kumanyayý biz bu aileye verdik. Küçük çocuklardan birisinin maskesi de
yoktu. Maskesini de taktýk.
Biz polislik görevimizin yaný
sýra vatandaþlýk görevimizi
de yerine getirmek zorundayýz çünkü toplumun gözü
önündesiniz. Çünkü ne yapsanýz toplum tarafýndan
önemseniyor. Bunu yaptýðýmýz için mutluyuz" dedi.
Yardýma muhtaç aile ile
iftarlýk kumanyalarýný paylaþtýklarý için çok mutlu olduklarýný dile getiren polis
memuru Muhammed Emin
Tosya ise "Aileyle kumanyamýzý paylaþtýðýmýzda hem
anne hem de yanýnda bulunan o küçük tatlý kýz çok mutlu oldu. Mutlu olduk.
Onlarýn gözlerinde gördüðümüz mutluluk bizim
de yorgunluðumuzu aldý. Çok teþekkür ettiler"
ifadelerini kullandý.
Konu ile ilgili düþüncelerini açýklayan Çorum
Valisi Mustafa Çiftçi de gerekenin yapýlacaðýný
ve þüphe duyulmamasý gerektiðini belirtti. (ÝHA)

TÜRK DÜNYASI ÖZEL ÖDÜLLERÝ
ÝRAN VE MAKEDONYA'YA
Yurtiçi ve yurt dýþýndan ilgi gösterilen yarýþmada 84.8 puanla Huriye Erdugan (Çorum) Aþk Benim Adýmla adlý þiiri ile 2'nci, 84.6
puanla Talat Ülker (Gümüþhane) Anka adlý
þiiri ile 3'üncü oldu. Türk Dünyasý Özel Ödüllerini ise Makedonya'dan Altýn Çaðým þiiri ile
Hatice Ayþe Hasan ve Vatan Aþký þiiri ile Ýran
Tebriz'den Hemid Anbaz (Gence) Türk Dünyasý Özel Ödülleri'nin sahibi oldu.
MANSÝYON ÖDÜLLERÝ AZ
FARKLARLA SAHÝPLERÝNÝ BULDU
119 þiirden puanlamaya göre kalan 55 þiirin kitap olarak basýlýp edebiyat hayatýna kazandýrýlacaðý yarýþmada üçüncülük mansiyon ödülü 82.5 puanla "Bal Surat" þiiri ile Ercan Ergül'e (Samsun) , ikincilik mansiyon
ödülü 82.6 "Tütün Rengi Kokular" þiiri ile Kemal Uslu'ya (Trabzon), birincilik mansiyon
ödülü "Eyvallah" þiiri ile Nisa Eylül Baharoðlu'na (Gaziantep) layýk görüldü. Birbirinden
güzel eserlerin yarýþtýðý yarýþmada bu yýla
özel olarak kategoriye alýnan Engelsiz Þiir
Ödülü'nü ise "Bilmiyorsun" þiiri ile Kahramanmaraþ'tan Gülþah Dilbirliði kazandý.
"BÝZÝ BÝZ YAPAN DEÐERLERÝ
YAZDIRAN ÞEHRÝN EVLATLARIYIZ"
Þiirleri ile yarýþmaya katýlan her bir þiirseveri tebrik eden Ýlkadm Belediye Baþkaný Necattin Demirtaþ "Bu yýl ikincisini düzenlendiðimiz sanatýn iki seçkin dalý olan þiir ve musikiye hatýrý sayýlýr izler býrakarak aramýzdan ayrýlýþýnýn 3. yýlýnda sadece Samsun'un deðil
bütün Türkiye'nin bir deðeri haline gelen þair
Cemal Safi'yi þiir yarýþmasý ile hatýrlatmak,
yaþatmak istedik. Katýlýmýn yoðun olduðu 2
bin bin þiirde bizim aradýðýmýz, beþeri, ilahi,
vatan ve bayrak aþkýna dokunan bir kilimdi.
Þiirleri ile katýlým saðlayan vatandaþlarýmýzýn
kadirþinaslýðý, özlemi, hayalleri, aðýtlarýydý.
Bizi biz yapan deðerleri aradýk mýsralarda ve
jürimiz de ona göre kararýný verdi. Bu yarýþmada kaybeden olmadý. Katýlan tüm þairlerimize ayrý ayrý þükranlarýmý sunuyorum. Ne
mutlu bize ki bizi biz yapan deðerleri yazdýran bir þehrin evlatlarýyýz" dedi.
(ÝHA)

“Çorum'da Bahar” fotoðraf yarýþmasý
Çorum Belediyesi baharýn geliþiyle þehrin rengârenk
çiçeklerle bezenmesini konu alan "Çorum'da Bahar" adlý
fotoðraf yarýþmasý düzenliyor.
Daha önce düzenlediði yarýþmalarla ulusal çapta tanýnmýþ fotoðraf sanatçýlarýnýn Çorum'a gelmesini ve Çorum'u fotoðraf sanatýyla tanýtmasýný saðlayan Çorum Belediyesi bu yarýþmalara bir yenisini daha ekledi. Çorum'un her mevsim olduðu gibi baharda da ayrý bir güzelliðe büründüðünü ifade eden Çorum Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn "Çorum, tarihi ve kültürüyle çok
köklü medeniyetlere ev sahipliði yapmýþ bir coðrafyada
bulunuyor. Bunun yaný sýra çevre temizliði, yeþil alanlar
anlamýnda da adýndan bahsettiren bir þehir. Her mevsim
ayrý bir güzelliði olan bu þehirde bahar mevsimi de ayrý
bir güzellik katýyor. Laleler, sümbüller, menekþeler güller
þehrin dört bir yanýnda hem buram buram kokuyor hem
de cadde ve sokaklarýmýzý baharýn o cümbüþ renkleriyle
donatýyor. Çorum Belediyesi olarak bu güzelliklerin fotoðraf sanatçýlarýmýzýn objektifinden daha fazla kiþiye ulaþmasýný amaçlýyoruz" dedi.
20 Nisan'da baþlayacak olan yarýþma 30 Nisan Cuma
gününe kadar devam edecek. Yarýþma þartnamesine
www.corum.bel.tr adresinden ulaþýlabilecek.
ÖDÜLLER AÇIKLANDI
Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen fotoðraf yarýþmasýnda dereceye giren ilk üç fotoðrafa 3 bin, 2 bin ve
bin TL para ödülü verilecek. Yarýþmada ayrýca beþ fotoðrafa da 750'þer TL daðýtýlacak. (Abdulkadir Söylemez)

Saðlýk Bakanlýðý Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afþin Emre Kayýpmaz
"Bulaþlarýn yüzde 85'lik bir bölümü evlerden, ev içinden kaynaklanýyor. Durum
böyle iken ev içerisindeki toplanmalar çok
önem arz ediyor. Evde toplanma olmamalý, herkes hane halkýyla bu Ramazan ayýný geçirmeli" dedi. Ek tedbirlerle ilgili de
konuþan Kayýpmaz vaka sayýlarýna baðlý
olduðunu söyledi.
Saðlýk Bakanlýðý Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Þehir Hastanesi Acil
Týp Kliniði Eðitim Görevlisi Doç. Dr. Afþin
Emre Kayýpmaz, son dönemlerde artýþ
trendinde olan günlük vaka, hasta, aðýr
hasta ve vefat sayýlarýna dikkat çekti. Sayýlarýn düþmesi için tedbirlerin artýrýldýðýný
hatýrlatan Bilim Kurulu Üyesi Kayýpmaz,
kamunun aldýðý tedbirlerin yaný sýra bireysel tedbirlerin de artýrýlmasý gerektiðini
söyledi. Kayýpmaz, Ramazan ayýnýn hane
halký ile birlikte geçirilmesi gerektiðini, ev
içi toplanmalarda bulaþ riskinin oldukça
arttýðýný kaydetti. Kayýpmaz, ayrýca aþýlama ile belli düzeyde baðýþýklýk oluþumu
saðlanan ülkelere de deðinerek, sýrasý gelen vatandaþlarýn tereddüt etmeden aþýlarýný olmalarýný önerdi.
"EV ÝÇÝNDE TOPLANMA OLMAMALI,
HERKES HANE HALKIYLA BU
RAMAZAN AYINI GEÇÝRMELÝ"
Son dönemlerdeki vaka, aðýr hasta ve
vefat sayýlarýnýn artýþýna dikkat çeken Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afþin Emre Kayýpmaz "Bildiðiniz üzere son dönemde yeni vaka sayýlarýmýz 60 binin üzerine çýktý.
Sadece yeni vaka sayýlarý deðil, aðýr hasta sayýlarý ve vefat sayýlarýnda ne yazýk ki
þuana kadar karþýlaþtýðýmýz en yüksek
düzeyde seyrediyor. Bu da bizim tedbirleri bireysel anlamda sýkýlaþtýrmamýz anlamýnda bir kez daha vurgu yapýyor. Zaten
kamu yönetimi yeni ek tedbirleri getirmiþti. Ramazan ayýnýn ilk 15 günü içerisinde
bu ek tedbirlerin vaka sayýlarýna ne þekilde yansýyacaðý izlenecek. 15 gün içerisinde de vaka sayýlarýnýn azalýþý yönünde bir
yansýmasý olmasýný bekliyoruz. Ama sadece kamu yönetiminin almýþ olduðu önlemler deðil, ayný zamanda bizim birey
olarak da dikkat edeceðimiz davranýþlar
bu noktada çok önemli olacak. Ramazan
ayýnýn içerisindeyiz, Ramazan ayý normal
þartlarda sosyalleþtiðimiz, sevdiklerimizle,
arkadaþlarýmýzla, akrabalarýmýzla buluþtuðumuz zamanlardý ama geçen sene de
bu sene de artýk farklý bir dönemdeyiz ve
pandemi halindeyiz. Ondan dolayý mutlaka Ramazan ayý içerisinde evlerde sosyalleþmemeye dikkat etmek gerekiyor.
Çünkü biz biliyoruz ki bulaþlarýn yüzde
85'lik bir bölümü evlerden, ev içerisinden
kaynaklanýyor. Durum böyle iken ev içerisindeki toplanmalar çok önem arz ediyor.
Ev içerisinde toplanma olmamalý, herkes
hane halkýyla bu Ramazan ayýný geçirmeli. Biz kamunun almýþ olduðu önlemlere
bu þekilde katký sunarsak, vaka sayýlarýnýn ay ortasýnda düþüþe geçeceðini umuyoruz. Ama tabi ki düþüþe geçmez yine
böyle yüksek seyrederse artýk ek tedbirlerin alýnmasý o zaman gündeme gelir" ifadelerini kullandý.
"BU AÞILARI OLANLARDA
HASTALIÐI AÐIR GEÇÝRME
ÝHTÝMALÝ OLMAYANLARA
GÖRE ÇOK DAHA DÜÞÜK"
Aþýlamanýn pandemi ile mücadelede
en etkin korunma yöntemlerinden biri olduðunu hatýrlatan Bilim Kurulu Üyesi Doç.
Dr. Kayýpmaz "Aþýlamayý baþarýlý olarak
yürüten ülkelerde, toplum baðýþýklýðýnýn
artýk istediðimiz düzeylere ulaþtýðýný ve
vaka sayýlarýnýn giderek düþüþe geçtiðini
görüyoruz. Aþý burada her türlü tereddüt
bir yana býrakýlarak, bizim pandemi ile
mücadeledeki en önemli aracýmýz. Ön
yargýlar olabilir, tereddütler olabilir, ama
bunlarý gidermek de bilim insanlarýnýn tavsiyeleri ile olacaktýr. Bu arada her aþýnýn,
dünya üzerinde kullanýlan her türlü aþýnýn,
pandemi ile mücadelede çok deðerli ve bir
o kadar da emek verilerek, güvenlik ve etkinlik testlerinden geçerek piyasaya sürüldüðünü vurgulamamýz lazým. Ondan dolayý bulabildiðimiz her aþý bizler için deðerlidir. Çünkü biz biliyoruz ki, bu aþýlarý
olanlarda hastalýðý aðýr geçirme ihtimali
olmayanlara göre çok daha düþük. Hala
daha kendilerine aþý tanýmlandýðý halde
aþý olmayan kiþiler var. Onlara da bu aþýlarý çekinmeden güvenle olmalarýný tavsiye ediyoruz. Bir virüs ile karþýlaþtýklarý takdirde bu hastalýðý daha hafif atlatabilsinler
diye. Çünkü daha önceden vurulmuþ bir
aþý vasýtasýyla vücudun baðýþýklýk sistemi
bu virüsü tanýyor ve ona göre de kendini
hazýr hale getiriyor. Bu çok önemli. Dolayýsýyla aþý sýrasý gelen bütün insanlarýmýza aþýlanmalarýný bir kez daha hatýrlatýyorum" þeklinde konuþtu.
(ÝHA)
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RAMAZAN'I ÞERiF VE MÜHiM
FERÂiZLERDEN OLAN ORUÇ
Oruç: biz insanlara Allah'ýn emri olmakla beraber, Allah'ýn en büyük ikramý, en büyük lütfü ihsanýdýr. Oruç: mühim bir evâmiri ilahiye olmakla
beraber Allah'ýn her emri gibi insan alemi için büyük çok büyük lütuflardýr
Mühim ikram Allah (c.c.) evâmiri ilahisiyle aslýnda insan âlemine mühim ve hudutsuz bir ihsan iltifat ve ikramda bulunmaktadýr.
Çünkü bir orucu alsak içinde sayýlmayacak
kadar maddi-manevi faydalar var
- Ne nimetler
- Zihin sporu
- Kalp sporu
- Maneviyat sporu
- Manevi besin
- Sahiplik talimi
- Ýman gerçekleþmesi
- Akli meleklerin besini
- Ahlak ve meziyet giyiminin icabý
- Kardeþlik baðlarýnýn sýklaþmasý
- Aile düzenlenmesinin tazelenmesi
- Muhabbetleþmenin icabý ve ciddiyeti
- Ýnsan aleminin ihlas sporu
- Ýntizamýn kurumlarý
- Sýhhati afiyetini temelleþmesi
- Hâkimiyet takýnmanýn yarýþý
- Dargýnlýk küskünlüklerin iflasý
- Sýkýntýlarýn tükenip ferahlýklarýnýn hayat bulmasý
Bu mühim iç huzurlarý hep oruçla oluyor. Bir
oruç evet bir oruç ama orucun ne âlemleri neleri var!
Ciddiyete alýnmadan görülmez.
Oruç: Hâkimiyet kurumunun baþýdýr diyebiliriz. Oruç tutan bir insanýn aklý ne kadar kuvvetli
oluyor? Gerçekten bir inceleyelim.
Oruç: Bir adet bir gelenek deðil insana sahipliðini getiren büyük bir meziyettir.
Oruç: Ýnsaný insanlýða yükselten koca bir

DUT NEDiR?
Dut, 10-15 m kadar boylanabilen, yeþil
yapraklý, uzun dallarý olan, beyaz ve kýrmýzýmsý, morumsu meyveleri olan bir bitki türüdür. Dut hemen hemen ülkemizin her yerinde yetiþtirilir. Ýçerisinde barýndýrdýðý vitamin ve minerallerin yanýndan mikrop öldürücü özelliði de vardýr.

âlemdir.
Büyük fazilet dýþ kýsýmdan içe doðru alýrsak
her þeyden evvel oruç insaný hayvandan fark ettiren yani insaný hayvandan ayýran bir fazilettir
çünkü insan yiyip içmek istese fýrsat bulur. Yeriçer ama oruca niyet denilen bir kararý bir defa
verdi mi fýrsat bulunca hayvan gibi yiyip içmez
kararýnda sabit durur.
Hayvan ise karar vermez, bilmez ve fýrsat bulunca yer de içer de …
Oruçtan maksat irade hakimiyetidir. Hâkimiyet insanýn tatmin eden öz hususiyetlerden ön
gelenidir. Dýþtan içe doðru inceliklere bakýlýrsa
birincisi insanýn hayvan gibi olmayýp mahluksal
isteklerini hakim olmasý.
Ýkincisi insanlar arasýnda irade hakimiyetiyle
itibar ve itimat saðlamasýdýr. Öyle ya herkesçe
bu böyle düþünülür. Oruç tutmasýný bilen halisanelikle yerine getiren bir insana itimat edilir. De-

mek ki kendisini bir zaman frenleyebilir. Kendisin
frenlemek yani kendisinde mahluksal arzularýna
dur diyebilmek kudreti var ki oruç tutabiliyor.
Mahlûksal arzularýna yenilmeyen Uymayan
kiþiye de elbette itimat edilir. Ýradesine hakim
olabilene manevi duyuma kýymet verene itimat
etmeyip de mahluksal arzularýnýn esiri olana mý
itimat edilecek ya!
Esasen taksidat ehemmiyetiyle yaþayan güvenilen insandýr.
Bir insan ki küçük düþmemek telaþýyla yaþýyorsa o utanacak mahcup düþecek bir þey yapamaz iþte öylesi insana itimat edilir. Yalana tenezzül eden meþru mazeret hariç oruç tutmadýðý
halde tutuyormuþ gibi görünen itimat kazanamaz. Mazereti olan tutamadýðýný gizlemesi lazýmdýr o baþka…
- Özden Gazetesi ve Yayýnlarý "Orucun
hikmetleri ve Kadir gecemiz" Sayfa 19-23

ADÜ'lü profesör Çorum'u araþtýracak
ADÜ'lü Profesör Uzun, kültürel kimlik baðlamýnda Çorum
yöresi cem ritüelleri ve müzik
pratiklerini araþtýracak.
Aydýn Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarý Müdürü Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun, Müzik Kimlik II
adlý kitabýn, 5. bölümünde yer
alan, 'Kültürel Kimlik Baðlamýnda Çorum Yöresi Cem Ritüelleri
ve Müzik Pratikleri: Abdal Musa

Birlik Cemi Örneði' baþlýklý araþtýrmanýn 1'inci yazarlýðýný üstlendi.
Müzikoloji alanýna ait çalýþmalarý kapsayan kitapta bölüm yazarlýðý yapan Prof. Dr. Mustafa Oner
Uzun "Lisansüstü öðrencim Emrah Þahin ile Çorum yöresinde,
sistematik olarak gerçekleþtirdiðimiz araþtýrma sonucunda ortaya
çýkan verilerin, alanýn ilgililerine
kaynaklýk edeceðini düþünüyoruz"
dedi.
(ÝHA)

DUTUN KULLANIMI
Meyve olarak kullanýlabilir. Bunun yanýnda pekmezi, þurubu, kurutulmuþ þeklinde
de kullanýlabilir. Þurubun kullanýmý genellikle gargara þeklinde boðazdaki iltihaplanma
ve boðaz aðrýlarýna karþý kullanýlabilir.

Prof. Dr.
Mustafa Oner Uzun

Kitabý ve okumayý seven öðrencilere destek
Çorum Kültür ve Turizm Derneði kentin sosyal ve kültürel hayatýna anlamlý dokunuþlarla
katký vermeye devam ediyor.
Dernek kýsa bir süre önce Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nce düzenlenen ödüllü kitap okuma yarýþmasýna katýlan, kitabý ve okumayý seven öðrencilere anlamlý bir destek verecek.
PROJE PANDEMÝ NEDENÝYLE
KESÝNTÝYE UÐRAMIÞTI
Hatýrlanacaðý üzere Çorum Kültür Turizm
Derneði geçtiðimiz yýl 'Çocuklarýmýz Okusun Diye' kampanyasýný baþlatmýþ, toplumun tüm kesimlerinden yoðun ilgi ve destek gören kampanyada 55 bin 650 TL baðýþ toplanmýþ ve toplanan
bu baðýþ ile kitap fuarýný ziyaret eden öðrencilere fuardaki yayýn evlerinden kitap satýn almalarý
planlanmýþtý. Geleneksel hale gelen kitap fuarý,
pandemi nedeniyle iptal edilmiþ ve Çorum Kültür
ve Turizm Derneði koordinatörlüðünde yürütülen
proje süreci kesintiye uðramýþtý.
KÝTAP OKUMA YARIÞMASINA DESTEK
Çocuklarýn kitapla buluþmasýný amaçlayan
ancak pandemi nedeniyle kesintiye uðrayan
proje sürecini yeniden baþlatmak ve projenin
amacýna uygun olarak gerçekleþtirilmesini saðlamak üzere Vali Mustafa Çiftçi'nin talimatlarý ile
bir araya gelen Çorum Kültür Turizm Derneði
Yönetimi ile Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü yetkilileri,
ortak bir çalýþma gerçekleþtirdi.
Yapýlan ortak çalýþma sonrasý "Çocuklarýmýz
Okusun Diye" projesi ile baþlatýlan kampanyada
toplanan baðýþ tutarýnýn Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünce il genelinde gerçekleþtirilen ve 4-5-6-7-89-10-11- ve 12.sýnýflardan toplam 3 bin 564 öðrencinin katýldýðý ödüllü kitap okuma yarýþmasýna katýlan öðrenciler için ihtiyaç duyulan kitaplarýn temin edilmesi için sarf edilmesi konusunda

GAZETESÝ VE YAYINLARI
Abonelik ve sipariþleriniz için

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

518 23 97

ma yarýþmasýna katýlan 3 bin 564 öðrencinin her
birine 15 liralýk hediye çeki olarak verilecek. Hediye çekleri Milli Eðitim Müdürlüðü'nce öðrencilere daðýtýlacak. Kitap okumayý seven öðrencilere verilecek hediye çekleri, 30 Haziran 2021 tarihine kadar Çorum'da faaliyet gösteren kitapevlerinde kitap almak suretiyle kullanýlabilecek.
mutabakata varýldý. Kitap okuma yarýþmasýnýn
sonuçlarý 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramý'nda açýklanmak üzere deðerlendirilmesi 2 Nisan 2021 tarihinde yapýlmýþtý
"ÇOCUKLARIMIZ OKUSUN DÝYE"
Çorum Kültür Turizm Derneði tarafýndan 'Çocuklarýmýz Okusun Diye' kampanyasýnda toplanan 55 bin 650 lira, Çorum merkezde kitap oku-

DUTUN FAYDALARI
- Baðýrsak kurtlarýný düþürmeye yardýmcý olur.
- Ateþ düþürücü özelliði vardýr.
- Bademcik ve boðaz iltihabýna karþý iyi
gelir.
- Kansýzlýða karþý iyi gelir.
- Aðýz yaralarýna ve diþ eti rahatsýzlýklarýna faydalýdýr.
- Vücuda kuvvet verir.
- Aç karnýna kullanýldýðýnda kabýzlýðý giderir.
- Vücuttaki toksinleri atar.
Ayrýca dutun yanýnda taze yapraklarý
kanamalarý durdurmak için tampon yapýlabilir. Meyvenin suyu gargara yapýldýðý takdirde bademcik iltihaplanmasýna, boðaz
aðrýlarýna, diþ eti rahatsýzlýklarýna, aðýz yaralarýna ve bebeklerde görülen pamukçuk
hastalýklarýna da faydalý gelmektedir.
Dut pekmezi olarak kullanýmýnda ülser,
gastrit, astým, bronþit, akciðer rahatsýzlýklarýna karþý çok faydalý gelmektedir. Özellikle küçük çocuklarýn kullanmasý zeka geliþimi için faydalý gelir. Dut pestili ise vücutta
su kaybýný önler ve enerji verir. Bir çok kanser hastalýðýna da faydalý gelmektedir. Soðuk havalarda tüketilirse baðýþýklýk sistemini güçlendirir. Bu da grip, soðuk algýnlýðýna
karþý faydalý olmaktadýr.

KÝTAPEVLERÝNE ÇAÐRI
Çorum'da bu proje içinde yer almak isteyen
kitap-kýrtasiye firmalarý Çorum Kültür ve Turizm
Derneði Yönetimince kampanyaya davet edilirken, projede yer almak isteyen firmalarýn 3 Mayýs Pazartesi 2021 tarihi saat 17'ye kadar 0506
407 74 37 numaralý telefonu aramak suretiyle
kayýt yaptýrmasý gerektiði belirtildi.
(Mahmut Emin Söylemez)

HÝNDÝSTAN CEVÝZÝ
SUYUNUN
TÝROÝDE FAYDALARI
HÝPOTÝROÝDÝNÝZ VARSA,
MUHTEMELEN AÞAÐIDAKÝ
BELÝRTÝLERÝ YAÞIYORSUNUZ:
Kilo alma, Baþ aðrýsý, Uykusuzluk, Saç
dökülmesi, Kuru cilt, Soðuða hassasiyet,
soðuk eller ve ayaklar, Neredeyse sürekli
yorgunluk, Kas aðrýsý, Ýdrar yolu enfeksiyonu, Kabýzlýk.
Bu problemlerin hepsi tiroid bezinde yeterince tiroid hormonu üretilemediði için
gerçekleþir.
HÝNDÝSTAN CEVÝZÝ SUYU
TÝROÝDÝN ÝÞLEVÝNÝ DÜZENLER
Hindistan cevizi suyunun ve hatta Hindistan cevizi yaðýnýn en güzel özelliklerinden biri tiroidin iþlevini düzenlemesidir. Doðal enzimleri aktif olmayan tiroidi uyarýr ve
tiroidiniz aþýrý iþliyorsa da düzenli iþlemesini saðlar. Kilo alýmýný kontrol ettiði ve baðýrsak ile sindirim sistemini düzenlediði için
de Hindistan cevizi suyu hipotiroid durumu
için birebirdir.
* Hindistan cevizi suyu hücresel oksitlenme ile savaþýr
* Hindistan cevizi suyu vücudu nemli tutar
* Hindistan cevizi suyu saçlarý, cildi ve
týrnaklarý besler
HÝPOTÝROÝD TEDAVÝSÝ ÝÇÝN
HÝNDÝSTAN CEVÝZÝ SUYUNU
NASIL TÜKETECEKSÝNÝZ?
Her gün her öðünden sonra iki üç bardak Hindistan cevizi suyu içmeye çalýþýn.
Bunu 20 gün boyunca sürdürün. 10 gün
ara verin ve tekrarlayýn.
Ýsterseniz Hindistan cevizi yaðýný da deneyin. Ayrýca faydalýdýr. Doðal olarak üretilmiþ organik Hindistan cevizi suyu aldýðýnýza emin olun. Soðuk bir yerde tutun ve
özellikle sabahlarý olmak üzere günde bir
yemek kaþýðý tüketin. Hindistan cevizi suyu
gibi yaðý da metabolizmayý hýzlandýrýr ve tiroid hormonunun üretimini uyarýr.
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Þampiyonaya damga vurdular
Antalya'da sona eren U15, Yýldýzlar, Gençler ve U23 Serbest ve
Grekoromen müsabakalarýnda baþarýlý bir performans ortaya koyan
Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor
Kulübü sporcularý üç altýn, üç gümüþ ve dört bronz olmak üzere
toplam 10 madalya ile Türkiye 3.'sü
oldu.
Çorum Belediyesi Gençlik ve
Spor Kulübü güreþçileri, Türkiye
Þampiyonasýnda minderi salladý.
30 Mart - 18 Nisan tarihleri arasýnda gerçekleþen müsabakalarda
Grekoromen stilde 87 kilo Gençler
kategorisinde Tansel Can Örtücü,
Serbest stilde Gençler kategorisi 79
kiloda Recep Bekkaya ve Yýldýzlar
kategorisi 48 kiloda Bekir Keser
Türkiye Þampiyonu oldu.
Þampiyonada dereceye giren
sporcularý ve antrenörleri tebrik
eden Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn "Çorumumuzu ve kulübümüzü baþarýyla temsil eden tüm
sporcu ve antrenörlerimizi can-ý gönülden tebrik ediyorum. Spora ve
sporcuya verdiðimiz desteðin baþarýlarla geri dönmesi bizi gururlandýrýyor. Bugüne kadar verdiðimiz desteði artýrarak vermeye devam edeceðiz" ifadelerini kullandý.

Antalya'da derece yapan sporcularýn isimleri ise þöyle:
- U23 kategorisinde 82 Kg Grekoromen stilde Samet Yaldýran Türkiye 2.si
- Gençler Kategorisinde 87 Kg
Grekoromen stilde Tansel Can Örtücü Türkiye Þampiyonu
- Gençler Kategorisinde57 Kg
Grekoromen stilde Himmet Sandýklý Türkiye 2.si

- Gençler Kategorisinde 79 Kg
Serbest stilde Recep Bekkaya Türkiye Þampiyonu
- Gençler Kategorisinde 97 Kg
Serbest stilde Hasan Taha Küçük
Türkiye 2.si
- Gençler Kategorisinde 86 Kg
Serbest stilde Hakan Satýlmýþ Türkiye 3.sü
- Gençler Kategorisinde 86 Kg
Serbest stilde Mertcan Damatoðlu

Türkiye 3.sü
- Yýldýzlar Kategorisinde 110 Kg
Grekoromen stilde Mücahit Çelik
Türkiye 3.sü
- Yýldýzlar Kategorisinde 48 Kg
Serbest stilde Bekir Keser Türkiye
Þampiyonu
- Yýldýzlar Kategorisinde 55 Kg
Serbest stilde Emre Çetin Türkiye
3.sü
(Abdulkadir Söylemez)

Amatör sporculara ramazan hediyesi
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

04:15
05:47
12:44
16:29
19:31
20:57

TARiHTE BUGÜN

KESiN

1924- 1924 Anayasasý yürürlüðe girdi.
1924- Bilecik il oldu.
1933- Ýstanbul'da Razgrad Olaylarý baþladý.
1944- Türkiye, Almanya'ya krom ihracatýný
durdurdu.
1953- Yedi Türk askeri Kore'deki esir deðiþimiyle geri alýndý.
1962- Dolandýrýcýlýðýyla ünlü Sülün Osman
cezaevinde 'Alýnteri ile Yaþamak' konulu konferans verdi.
2005- Turgut Özakman'ýn, Kurtuluþ Savaþý'ný bir roman kurgusu içinde anlatan 'Þu Çýlgýn Türkler' kitabý yayýmlandý.

KARAR
DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ
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YIL: 5 / SAYI: 1712

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: HAMDÝOÐULLARI
ÝÇ VE DIÞ TÝC. A.Þ.
Zübeyde Haným Mah. Cumhuriyet
Cad. Elif Sok. No: 7/244-246-247
Altýndað/Ankara

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

Ýskilipli güreþçiler

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu
üye kulüplerden 2'þer sporcuya ramazan hediyesinin daðýtýmýna baþlandý.
ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran ve Yönetim
Kurulu üyelerinin katýlýmý ile Hitit Spor Maðazasýnda düzenlenen törene bazý kulüplerin baþkan, yönetici veya teknik adamlarý katýldýlar. Kurtaran, bu yýl yönetim olarak ramazan bayramý
için üye kulüplerden 2'þer sporcuya ayakkabý, tiþört ve eþofman altý olmak üzere hediye vermeye karar verdiklerini belirterek "Gönül isterdi ki
bu sayýyý artýralým ancak ASKF olarak gücümüz
belli. Ýki yýldýr tek kuruþ gelirimiz olmamasýna
karþýn bu yýlda kulüplerimizin yanýnda olmak
adýna böyle bir uygulama yaptýk. Üye her kulübümüzden aldýðýmýz ölçülerde hazýrlanan malzemeleri kulüp temsilcilerimiz Hitit Spor'dan imza karþýlýðýnda alabilecek. Tabii bütün bunlarda
Rumi Beyin emeði de çok. Rumi Bey ile anlaþtýk
ve onun yardýmlarýyla etkinliðimiz bu hale geldi.
Amatör sporun bu sýkýntýlý sürecinde elimizden geldiðince kulüplerimizin yanýnda olmaya
çalýþmaya bundan sonra da devam edeceðiz.
Ramazan ayýnýn ve sonunda kutlayacaðýmýz
bayramýmýzýn tüm insanlýða olduðu gibi amatör
spor camiamýza da hayýrlý olmasýný diliyor ve
pandemiden biran önce kurtularak sahalarýmýza
salonlarýmýzda buluþacaðýmýz günlerde buluþmayý diliyorum" dedi. (Mahmut Emin Söylemez)

ZAFERLE DÖNDÜ

Ýskilip Belediyespor Kulübü Güreþ Takýmý Antalya Kemer'den zaferle döndü.
Türkiye Güreþ Federasyonu Baþkanlýðýnýn, Antalya Kemer Ýlçesinde düzenlediði Yýldýzlar Serbest Güreþ Milli Takým Seçmesi Türkiye finallerinde Belediye Güreþ Takýmý
bir Türkiye Þampiyonu, iki de
Türkiye ikincisi çýkararak zaferle dönüyor.
45 kilo kategorisinde iki tane finalist çýkararak Türkiye
Þampiyonu olarak Dünya
Þampiyonasý biletini cebine
koyan Ýskilip Belediyespor
Güreþ Takýmý bugün ki maçlar
da Ferhat Yiðit rakibine çok az
bir farkla yenilerek Türkiye
ikincisi oldu.
DÜNYA, AVRUPA VE
BALKAN ÞAMPÝYONASI
BÝLETÝ CEBÝMÝZDE
Yýldýzlar Serbest Güreþ
Milli Takým Seçmesi Türkiye
finalleri sonrasýnda Milli Takým
ve Ýskilip Belediyespor Güreþ

Ýskilipspor’dan
kiþiye özel forma
Takýmý Antrenörü Adem Uysal
"Sporcularýmýzý caný gönülden tebrik ediyorum. Dokuz
kiþiyle Türkiye devlerine kafa
tutarak büyük bir baþarý saðladýk. Zaferimiz kutlu olsun"
dedi.
"HEPÝNÝZ BÝRER
YILDIZSINIZ"
Ýskilip Belediyesi Baþkaný

Ali Sülük yaptýðý açýklamada "
Zafere emin adýmlarla yürüyerek Ýlçemizi temsil eden takýmýmýzý caný gönülden tebrik
ediyorum. Derece yapan ve
derece yapamayan tüm pehlivanlarýmýza hepiniz birer yýldýzsýnýz, hepiniz bizim gözümüzde, gönlümüzde þampiyonsunuz" dedi.
(Mahmut Emin Söylemez)

Çorum'un ve bölgenin en eski kulübü olan
Ýskilip Spor, kulüp yararýna kiþiye özel forma satýþý yapacak.
Belediye Ýskilip Spor Kulübü gelen forma talepleri karþýlamak ve kulübe gelir saðlamak adýna yönetim kurulu olarak karar alarak kiþiye
özel forma satýþý yapacak. Belediye Ýskilip Spor
Kulübünden yapýlan açýklamada " Kulüp Yönetimi olarak gelen forma talebini deðerlendirdik.
Aldýðýmýz karar neticesinde kiþiye özel nostalji
formalarýmýzdan yaptýrma kararý aldýk. Forma
satýþýndan saðlanan gelir, kulüp ve sporcu kardeþlerimizin giderleri için kullanýlacaktýr " þeklinde açýklama yapýldý. (Mahmut Emin Söylemez)

BUGÜN

KESiN

KARAR

ÞAHÝN

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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75 Kuruþ

ÇORUM HAVA TAHMiNi
TÜRKER

UÐUR

(TEL: 221 76 09)
(TEL: 270 11 11)
(TEL: 234 73 00)
ULUKAVAK MAH. BAHABEY CAD. 17/A
M. SÝNAN MAH 5.
CAD. NO:1/C - CUMA BUHARAEVLER CAD. DÝÞ HASTANESÝ
KARÞISI
NO: 35A
PAZARI KARÞISI

KRAL SUSTU
ÇORUM FK DURDU

Play-Off umutlarý matematiksel
olarak devam etse de iþi mucizelere
kalan Kýrmýzý-Siyahlýlar ligin en çok
gol atan 3’üncü takýmý konumunda.

Son üç maçtýr
gol atamýyor
Kýrmýzý-Siyahlýlara ligin
ikinci maçýnda katýlan ve
forma giydiði 31 karþýlaþmada tam 26 kez fileleri havalandýrma baþarýsý gösteren
Sinan, ilk defa üç maç üst
üste gol atamadý. Daha
önce Beþiktaþ formasý
da giyen, Çorum FK’ye
Manisa FK’den transfer olan golcü oyuncu
son üç haftadaki
suskunluðuna raðmen hâlâ grubun
en golcü oyuncusu durumunda.

Misli.com 2'nci Beyaz grubun gol
kralý Çorum FK'li Sinan Kurumuþ son
üç haftayý boþ geçerken, Çorum FK
bu maçlardan puan çýkaramadý.
Oynadýðý 31 karþýlaþmada 26 gol atma
baþarýsý gösteren ve grubun gol kralý unvanýný elinde bulunduran Sinan Kurumuþ en son
dört hafta önce deplasmanda 1-0 kazandýðýmýz 24Erzincanspor maçýnda golünü atmýþ
ve takýmýna üç puaný getirmiþti.
Sinan Kurumuþ sonrasýnda oynanan ve
3-2 kaybettiðimiz Hekimoðlu Trabzon maçý
ve gol atamadýðýmýz Þanlýurfaspor ile Uþakspor maçlarýný ise boþ geçti.
Þimdiye kadar en fazla üst üste iki maçta
gol atmayý baþaramayan Sinan bu sayýya ilk
kez 3'e çýkarmýþ oldu.
KÝMLERE ATTI, KÝMLERE ATAMADI
Sinan'ýn gol atmayý baþaramadýðý takýmlar Manisa FK, Kocaelispor, Ergene Velimeþe, Hekimoðlu Trabzon, Zonguldak Kömürspor olurken; gol attýðý takýmlar ise þunlar: Afjet Afyonspor, Ýnegölspor, Niðde Anadolu FK,
Ankara Demirspor, Erzincanspor, Þanlýurfapspor, Uþakspor, Hacettespor, Gümüþhanespor, Sarýyer, Sancaktepe, Amed, Kahramanmaraþspor
(Abdulkadir Söylemez)

Çorum FK Baþkaný Fatih Özcan'dan taraftara yorum uyarýsý:

Aðýr yorumlardan uzak duralým
yapan taraftara "Futbolcular benim
kardeþlerim, aðýr yorumlardan uzak
duralým" ricasýnda bulundu.
Fatih Özcan sosyal medya hesabý üzerinden yaptýðý açýklamada

þu ifadelere yer verdi:
Kulüp hesabýndan yapýlan idman fotoðraflarýna yapýlan yorumlar, gerçekten çok aðýr. Çorum FK
küme düþmedi arkadaþlar, sadece

play-off hedefinden uzaklaþtý. Dört
maçýmýz daha var. Onlarýn hepsi
benim kardeþlerim, rica ediyorum
aðýr yorumlardan uzak duralým.
(Abdulkadir Söylemez)

RAKAMLARLA

Hacettepe maçý hakemi
Karadeniz bölgesinden

2.Lig Beyaz Grup

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup'ta 33'üncü
haftanýn ardýndan oynanan 306 maçýn kaçýný ev sahibi veya konuk takýmlar kazandý,
maçlarýn kaçý beraberlikle sonuçlandý?
Maçlarda en çok hangi skorlar alýndý?
En çok gol atýlanlar dakika ne zaman? Grubun en golcü isimleri kimler?
En çok gol atanlar, en az gol yiyenler, en
çok kart gören takýmlar hangileri?
Oynanan 306 karþýlaþma nasýl sonuçlandý:
126 maç (%41) Ev sahibi takýmlar kazandý
93 maç (%31) Konuk takýmlar kazandý
87 maç (%28) Berabere sonuçlandý
Grup'ta alýnan en sýk skorlar:
42 maç (%13) 1-1 sona erdi
28 maç (%9) 1-0 sona erdi
26 maç (%7) 0-1 sona erdi
Maç baþý gol oranlarý:
2-3 gol (%44) 137 maç
0-1 gol (%25) 78 maç
4-5 gol (%22) 69 maç
En çok gol atýlan dakikalar:
191 gol (%23) 76-90 dakikalar arasý
152 gol (%18) 61-75 dakikalar arasý
136 gol (%16) 46-60 dakikalar arasý
En golcü isimler:
26 gol Sinan Kurumuþ (Çorum FK)
20 gol Sinan Akaydýn (Amed Sportif)
20 gol Batuhan Karadeniz (H. Trabzon)
En çok gol atan takýmlar
78 gol Manisa FK - Maç baþý 2,36 gol
71 gol H. Trabzon - Maç baþý 2,22 gol
59 gol Çorum FK - Maç baþý 1,84 gol
En çok gol yiyen takýmlar
69 gol Sancaktepe FK - Maç baþý 2,09 gol
67 gol Þanlýurfaspor - Maç baþý 2,09 gol
65 gol Gümüþhanespor - Maç baþý 2,03 gol
En çok sarý kart gören takýmlar
104 kart Zonguldak Kömür - Maç baþý 3,25
100 kart Þanlýurfaspor - Maç baþý 3,13
88 kart Amed Sportif - Maç baþý 2,67

Çorum FK
Baþkaný
Fatih Özcan

Hacettepe'nin performansý

Misli.com 2'nci
Lig Beyaz Grup'ta
35'inci hafta maçlarýný yönetecek hakemler açýklandý.
Hacettepe Spor Çorum FK karþýlaþmasýný
Ordu'dan
Adem Cinek yönetirken yardýmcýlýklarýný
Trabzon'dan Ünal
Doðru ve Kenan Özcan yapacak. Karþýlaþmanýn
4'üncü hakemi ise Ordu'dan Volkan Þeker olacak.

Geride kalan 34 haftada yalnýzca altý galibiyet alabilen Ankara
temsilcisi Hacettepe 20 kez maðlup
olurken altý kez ise berabere kaldý.
Mor-Beyazlýlar oynadýklarý 32 maçta 24 gol atýp 48 gol yerken -24
averaja sahip.
Rakibimiz geçtiðimiz hafta deplasmanda Manisa FK'ye konuk olmuþ ve karþýlaþma 0-0 sona ermiþti.
Evinde çýktýðý 16 maçtan dört
galibiyet alan Hacettepe Spor dokuz maçýný kaybederken üç maçý
ise beraberlikle sonuçlandý. Sahasýnda oynadýðý maçlarda 15 gol
atýp kalesinde 24 gol gördü. Rakibin en golcü ismi ise 24 maçta altý

CÝNEK 3'ÜNCÜ KEZ
DÜDÜK ÇALACAK
Hacettepe Spor - Çorum FK
maçýnda düdük çalacak olan hakem Adem Canik daha önce iki
maçýmýzý yönetmiþ ve bu maçlarda bir galibiyet, bir maðlubiyet
almýþtýk. Cinek ilk olarak
2017/2018 sezonunda sahamýzda oynadýðýmýz Elaziz Belediyespor maçýný yönetmiþ ve sahadan 3-1 maðlup ayrýlmýþtýk.
Konuk takýmýn 1-0'lýk üstünlüðü
ile devam eden maçýn 33'üncü
dakikasýnda Abdullah Karmil'e
direkt kýrmýzý kart çýkaran Cinek

gol atan Serdarcan Eralp oldu.
Hacettepe ve Çorum FK'nin son
beþ maçtaki performansý ise þu þekilde:
Çorum FK - K.Maraþaspor
Erzincanspor - Çorum FK
Çorum FK - H.Trabzon
Þ.Urfaspor - Çorum FK
Çorum FK - Uþakspor

3-0
0-1
2-3
1-0
0-1

Uþakspor - Hacettepe
Hacettepe - Z.Kömürspor
Gümüþhane - Hacettepe
Hacettepe - Sarýyer
Manisa FK -Hacettepe

2-0
1-0
2-1
1-4
0-0

Play-off'ta fikstür çetin
Ligin bitimine dört hafta
gibi kýsa bir süre kalýrken
play-off mücadelesi veren takýmlarýn fikstürü de her þeye
gebe bir görüntü çiziyor. Ço-

rum FK de dahil sekiz takýmýn matematiksel olarak
þansýnýn sürdüðü grupta takýmlarýn önümüzdeki maçlarýný derledik.

Misli.com 2'nci Lig Beyaz
Grup'ta Manisa FK önceki
hafta þampiyonluðu ilan
ederken 34'üncü hafta sonunda 64 puaný bulunan Hekimoðlu Trabzon son dört
haftada play-off'lara kalma
yolunda en yakýn takým konumunda. Play-off'lara kalacak diðer üç sýra için ise 59 51 puan bandýnda bulunan
yedi takým kýyasýya bir mücadeleye girecek. 59 Puanlý
Kocaelispor 3'üncü, 56'þar
puanlý Erzincanspor, Ankara
Demirspor ve Sarýyer 4-56'ncý sýrada yer alýyor. Bu
dört takýmýn ardýndan ise
Uþakspor, Afjet Afyonspor ve
Amed Sportif 51'er puanla
play-off zorlayacak takýmlar
arasýnda yer alýyor.

Adem Cinek

Çorum FK Baþkaný Fatih Özcan
taraftarý uyardý. Kýrmýzý-Siyahlýlarýn
sosyal medya hesaplarýna yapýlan
bazý yorumlardan rahatsýz olduðunu dile getiren Özcan bu yorumlarý

maçýn 60'ýncý dakikasýnda ise Elaziz Belediyspor'dan Furkan'ý 2'nci sarýdan
oyun dýþýna atarak iki
takýmý da sahada 10
kiþi býrakmýþtý. Cinek
bu sezon ise deplasmanda oynadýðýmýz
ve Sancaktepe FK'yi
6-0 yendiðimiz maçý
yönetmiþti.

CÝNEK KARÝYERÝNDEKÝ
83'ÜNCÜ MAÇA ÇIKACAK
Bu sezon grubumuzda Sancaktepe FK - Çorum FK maçý dýþýnda Ergene Velimeþe ile Ýnegölspor arasýnda oynanan ve 2-2
beraberlikle sonuçlanan maçý yöneten Adem Cinek, Hacettepe Çorum FK maçý ile bu sezon grubumuzdaki 3'üncü, kariyerindeki
ise 83'üncü maçý yönetecek. Yönettiði 82 karþýlaþmanýn 35'ini ev
sahibi, 27'sini deplasman takýmlarý kazanýrken 20 karþýlaþma ise
beraberlikle sonuçlandý. Cinek
yönettiði maçlarda yüzde 3,72
oran ile 305 sarý kartýna baþvururken 28 kez ise kýrmýzý kartýný
gösterdi. (Abdulkadir Söylemez)

Kocaelispor - 59 Puan

Erzincanspor - 56 Puan

Uþakspor (D)
Hacettepe Spor
Z.Kömürspor (D)
Gümüþhanespor

Niðde Anadolu FK
Velimeþespor (D)
Ankara Demirspor
Sancaktepe FK (D)

Ankara Demir - 56 Puan
Amed Sportif (D)
K.Maraþspor
Erzincanspor (D)
H.Trabzon
Uþakspor - 51 Puan
Kocaelispor
Afjet Afyonspor (D)
Ýnegölspor
Niðde Anadolu FK (D)

Sarýyer - 56 Puan
Gümüþhanspor (D)
Bay
Manisa FK
Çorum FK (D)
Afjet Afyonspor - 51 Puan
Þanlýurfaspor (D)
Uþakspor
Hacettepe Spor (D)
Z.Kömürspor

Amed Sportif - 51 Puan

Çorum FK - 49 Puan

Bay
Ankara Demirspor
Sancaktepe FK (D)
K.Maraþspor

Hacettepe Spor (D)
Z.Kömürspor
Gümüþhanespor (D)
Sarýyer

