Azerbaycan heyetinden Valiliðe teþekkür ziyareti

KESiN

Azerbaycan Toplumsal-Siyasal Uluslararasý
Araþtýrmalar Merkezi (ÝSBAM) Genel Baþkaný Samir Adýgözelli ve Azerbaycan Dýþ Ýliþkiler Direktörü Þahin Hasanov, Azerbaycan'ýn zaferiyle sonuçlanan Karabað savaþýnda kendilerine verilen
destek nedeniyle Çorum halkýna teþekkür etmek
için Çorum Valiliði'ni ziyaret etti. Beraberlerinde
Asýlsýz Ermeni Ýddialarýyla Mücadele Derneði
(ASÝMDER) Doðu ve Güneydoðu Anadolu Baþkaný Ýrfan Ermiþ ve ASÝMDER yönetim kurulu üyeleri Alaattin Engin ve E. Murat Çiðdem'le birlikte Vali Yardýmcýsý Murat Çaðrý Erdinç'i ziyaret eden heyetin baþkaný SamirAdýgözelli, Karabað savaþý
sürecinde Çorum'un desteðini arkamýzda hissetmek bizi daha güçlü kýldý diyerek Vali Yardýmcýsý
Erdinç'e teþekkür plaketi verdi. (Haber Merkezi)

Bu maç nefes keser!
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 32'nci hafta play-off adýna zorlu bir maça sahne olacak. 2'nci yarýnýn
en formda iki takýmýný karþý karþýya getirecek maçta temsilcimiz Hekimoðlu Trabzon'u konuk edecek.
Saat 14'te Þehir Stadýnda oynanacak maç canlý yayýnlanacak.
8’DE

KARAR
DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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75 Kuruþ

PLAYSTATÝON VE ÝNTERNET KAFELER GEREKLÝ ÞARTLARI YERÝNE GETÝRDÝKLERÝNÝ, KENDÝLERÝNÝN
RESTORAN VE KAFELER ÝLE BÝR TUTULMAMASI GEREKTÝÐÝNÝ SAVUNARAK YETKÝLÝLERE SESLENDÝ:

Akyazý köyü karantinada
Çorum'da bir köy karantinaya alýndý. Koronavirüsle
mücadele
kapsamýnda
merkeze baðlý Akyazý köyü
10 gün süre ile karantina
alýndý. Çorum Valiliðinden
yapýlan açýklamada köyün
çarþamba günü itibarýyla 10 gün
karantinaya alýndý.
(Abdulkadir Söylemez)

KAPANMAK
iSTEMiYORUZ
Çorum'da playstation kafe ve internet kafeler hijyen ve virüs tedbirlerini harfiyen uyguladýklarý için iþletmelerinde bulaþ riskinin düþük olduðunu ifade ederek yetkililere seslendi. Playstation ve internet kafe iþletmecileri, müþterilerin mekanda bulunduklarý süre
boyunca maske taktýklarýný ve birbirleriyle
yüz yüze oturmadýklarýný, yönetmeliklere
harfiyen uyduklarýný dile getirerek, iþletmelerinin restaurant ve kafelerle ayný iþleme
tabi tutularak salgýn sürecinde kapalý kalmalarýnýn doðru olmadýðýný ifade etti.
5’TE

Oruçken aþý serbest,
teravih evde kýlýnsýn

Meteorolojiden

fýrtýna uyarýsý!
Meteoroloji bu gece saatlerinden itibaren güney ve güneybatý yönlerden bölgemiz genelinde fýrtýna, iç kesimlerin yükseklerinde rüzgarýn
kuvvetli esme ihtimaline karþý ulaþýmda aksamalar, çatý uçmasý, aðaç ve direk devrilmesi,
soba ve doðalgaz kaynaklý zehirlenmeler gibi
olumsuzluklara karþý vatandaþlarý dikkatli ve
tedbirli olunmasý yönünden uyardý.
2’DE

Osman Oral

Tunahan Eker

Diyanet Ýþleri Baþkaný Ali Erbaþ teravih namazý ve aþý ile ilgili yaptýðý açýklamada "yapýlan istiþareler sonucunda teravih namazýnýn evlerde kýlýnmasýnýn uygun olduðuna
karar verdik" dedi.
2’DE

“Hammaddeye yapýlan ve kaynaðý belli
olmayan zamlar üreticileri zora sokuyor”
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Orman ve Aðaç Ürünleri Grubu
Meclis Üyesi Murat Erdal "Mobilya sektöründe hammaddeye yapýlan
ve kaynaðý belli olmayan zamlar üreticileri zora sokuyor. Üstelik hammadde sýkýntýsý da yaþanýyor. Geçtiðimiz yýldan bu yana hammaddeye
yüzde 200 civarýnda zam geldi" deðerlendirmesinde bulundu.

Üreticilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgýný nedeniyle üretim yapmakta zorlandýðýna dikkat çeken Erdal mobilya
üreticilerinin son aylarda hammaddeye
gelen zamlarla da mücadele etmek
zorunda kaldýðýný vurguladý. 2’DE

Murat Erdal

Evinden dört
kamyon çöp çýktý
HÝTÜ ve
Gazi Üniversitesi
iþbirliði yapacak
Hitit Üniversitesi ihtisaslaþma alaný olarak belirlenen "makine ve imalat teknolojileri" alanýnda Gazi Üniversitesi ile ortak çalýþmalar yapmayý planlýyor.
4’TE

"Bu millete parmak sallamak
hiç kimsenin haddine deðildir"
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý
104 emekli amiralin bildirisine tepki göstererek "Bu millete parmak sallamak hiç
kimsenin haddine deðildir" dedi. Eðitime
Destek Platformu tarafýndan düzenlenen
HABERÝ
ÝZLEMEK
toplantýda konuþan AK Parti Ýl Baþkaný
ÝÇÝN KODU Yusuf Ahlatcý gece yarýsý 104 emekli geOKUTUN
neralin Türk milletine adeta parmaðýný
sallayarak demokrasi dýþý dikte etmeye çalýþtýklarý
darbe kýrýntýsý söylemlerini reddettiklerini belirterek
olayý þiddet ve nefretle kýnadýklarýný söyledi.
4’TE

NEV'i
ÞAHSINA
MÜNHASIR
- YAZISI 2’DE

Serhat Þahin

TARTIÞMA YARATAN
FAKÜLTELERE ATAMA

Kunduzhan Mahallesi'nde bir evden gelen kokular üzerine mahalle sakinleri
belediyeye ihbarda bulundu. Ýhbar üzerine Aþýkpaþa Sokaðý'na gelen zabýta
ve belediye ekipleri Erol B'ye ait olan ikametin, çöp ev olarak kullanýldýðýný
tespit etti. Yetkililerin incelemelerinin ardýndan belediye ekiplerince boþaltýlmaya baþlanan çöp evden çok sayýda eski ev eþyasý ve tekstil ürünü çýkartýldý. Çöp evden çýkan dört kamyon atýk, þehir çöplüðüne götürüldü. 3’TE

6’DA

VALÝ ÇÝFTÇÝ YAPIMI DEVAM
EDEN OKULLARI ÝNCELEDÝ 6’DA

Yusuf
Ahlatcý

SÝNOVAC BAÐIÞIKLIÐI %99
KUVVETLENDÝRÝYOR 3’TE

OSMANCIK'TA SU
KESÝNTÝSÝ YAPILACAK

7’DE

2
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NEV'i ÞAHSINA
MÜNHASIR

Meteorolojiden

fýrtýna uyarýsý!
Meteoroloji Genel Müdürlüðü, Çorum için
fýrtýna uyarýsýnda bulundu. Meteorolojiden
yapýlan açýklamada "Rüzgârýn bu gece saatlerinden itibaren güney ve güneybatý yönlerden bölgemiz genelinde fýrtýna iç kesimlerin
yükseklerinde ve yer yer kuvvetli þekilde eseceði tahmin ediliyor. Ulaþýmda aksamalar, çatý uçmasý, aðaç ve direk devrilmesi, soba ve
doðalgaz kaynaklý zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karþý dikkatli ve tedbirli olunmalýdýr" denildi.
(Haber Merkezi)

Her hafta köþe yazýma baþlamadan önce "Bu hafta ne yazsam?" diye düþünüyorum. Sonra çok sevdiðim bir meslektaþým "Kendin en iyi
bildiðin þeyi yaz" diye bir tavsiyede
bulundu. Mesleðim gereði yeni kelimeler öðrenmeye, kullanýlan kelimelerin anlamlarýný araþtýrmaya oldukça ilgiliyimdir. Bu hafta kendim
gibi bir kelime seçtim: Nev'i Þahsýna
Münhasýr.
Nevi þahsýna münhasýr kelimesi,
günlük hayatta insanlarýn sýklýkla
kullandýðý kelimelerden bir tanesidir.
Uzun yýllar boyunca dilimizde yer
alan nevi þahsýna münhasýr kelimesi, insanlarýn gerek günlük hayat
gerekse sosyal medyada yararlandýðý ve kullandýðý sözcüklerden birisi olarak öne çýkmaktadýr. Türk Dil
Kurumu'na (TDK) göre çeþitli anlamlarý olan nevi þahsýna münhasýr
kelimesi Türkçede tek baþýna veya
farklý cümleler ile beraber kullanýlabilir. Sözlük anlamýna baktýðýmýzda
"Kendine özgü davranýþ ve karakteri olan (kimse)" olarak karþýmýza çýkan bu kelimeyi biraz daha açýklamak ve örneklendirmek istiyorum.

Yaratýlýþtan itibaren her birimiz
aslýnda "Nev-i Þahsýna Münhasýr"
kimseleriz; yani aslýnda bir eþimiz
benzerimiz yok. Arapça kökenli olan
bu kelimenin karþýlýðý da "sahip olduðumuz özelliklerin eþinin benzerinin olmamasý" olarak da dilimize çeviri yapýlabilir.
Günümüzde bu kelimenin gerçekten hakkýný vererek yaþayanlardan biraz örnekler vermek isterim.
Marka ve lüks tutkusu yüzünden artýk hepimizin þaþkýnlýkla izlediði insanlar görür olduk. Su geçiren oje,
abdeste mani olmayan rujlar kullanan insanlar var. Bunlarýn normallerini de kullanabilirsiniz. Hadi bunlarý
hazmettik diyelim. Kullanýlan herhangi bir nesnenin önüne "helal" kelimesi koyarak farklý bir noktaya götürenler var. Helal bira, helal þarap, helal
þampanya. Meþru olmayan herhangi
bir þeyi meþrulaþtýrmaya çalýþmak
da çok kendine has bir davranýþ þeklidir. Bu þekilde yaþamaya çalýþan
gösteriþ meraklýlarý insanlarýn da genellikle hangi zümre veya zümrelere
ait olduðunu söylememe gerek yok
diye düþünüyorum. Paranýn fazlasý

SERHAT ÞAHÝN
insaný bozuyor olabilir.
Bebeðin cinsiyetini tahmin etme
partisi duydunuz mu? Instagram yüzünden ünlülerimizin de yaptýðý birçok þey moda haline gelmeye baþladý toplum içinde. Eleþtirmek veya
kýnamak için söylemiyorum; tabi ki
bir "baby shower" illa ki önemlidir
ama sanýrým bebeðin cinsiyetinden
daha önemli sorunlarýmýz varken
bebeðin cinsiyetini bu kadar önemsemek de çok "kendine has" bir yaþam felsefesi gibi geliyor bana. Afrika'da çocuklar açlýktan ölürken bizimkiler daha doðmamýþ çocuða
duþ aldýrýyorlar. Ramazan iftarlarýný
bile þatafatlý partilere dönüþtürebilirler. Haram para cüzdanda durduðu
gibi durmuyor.
Bizi bu durumlara getiren þeyin
sebebini anlamak lazým. Bana göre
aþaðýlýk kompleksi belki size göre
körfez ülkesi özentiliði … Adýný siz
koyun ama gerçekten ülke olarak
pek de iyi yerlere gittiðimiz söylenemez. Zaten ülkemizin güzelliklerini
yabancýlara satmak konusunda baya bir adým atmýþ haldeyiz. Bilmem
dikkat ettiniz mi ama deðil Türki-

ye'nin dünyanýn sayýlý güzel þehirlerinden biri olan Ýstanbul bile artýk
neredeyse bizlere ait deðil. Gördüðünüz her köþe birilerine satýlmýþ
durumda. Mahremiyet duygusunun
yerini abartýlý gösteriþ ve görgüsüzlük aldý. Para döküp saçmak moda
oldu. Düðünlerde gondolla sahneye
giren gelin damatlar var. Ýþin kötü
tarafý herkes bunlarý görsün diye internetten paylaþanlar var.
Bu konudaki zirve bana göre 27
yaþýnda ve lise mezunu olmasýna
raðmen lüks araba koleksiyonu
olan, Ankara'da lüks sitelerde oturan ve birçoðumuzdan daha fazla
(nasýl oluyorsa) maaþ alan bir arkadaþýmýzýn gayet normalmiþ gibi aracýnda "pudra þekeri" kullanmasý oldu ve bütün bir ülkeye gayet normal
bir þeymiþ muamelesi yapýldý. Koskoca Türkiye'nin geldiði hali görünce artýk maalesef üzülemiyorum;
aksine seviniyorum. Biz böyle sesimizi çýkarmadan, tepki vermeden
oturduðumuz yerden sadece izlersek daha çok Nev'i þahsýna münhasýr insanlarý göreceðimizden hiç
þüphem yok. Haftaya görüþürüz.

“HAMMADDEYE YAPILAN VE
KAYNAÐI BELLi OLMAYAN ZAMLAR
ÜRETiCiLERi ZORA SOKUYOR”
Remzi Torun

UÐURLUDAÐ'A 158
KONUT YAPILIYOR
Uðurludað Belediye Baþkaný
Remzi Torun, TOKÝ tarafýndan ilçeye 158 konut ve üç iþ yerinin yapýlacaðýný duyurdu.
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnýn
100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamýnda Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) Çorum'un Uðurludað
ilçesinde 158 konut ve üç iþ yeri yapacak.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabýndan bir açýklama yayýnlayan

Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi
Torun "Uðurludað büyümeye ve geliþmeye devam ediyor. Sizler için
gece-gündüz demeden çalýþtýðýmýz
ilçemizde bir proje daha hayata geçiyor. Siz Ýstediniz, Biz söz verdik
ve yapýyoruz. Toplu Konut Ýdaresi
tarafýndan ihale edilen ve inþasýna
baþlanan 158 konut ve üç iþ yeri
projesi Ýlçemize ve tüm hemþerilerimize hayýrlý, uðurlu olsun" dedi.
(Mahmut Emin Söylemez)

Oruçken aþý serbest, teravih evde kýlýnsýn
Diyanet Ýþleri Baþkaný Erbaþ'tan teravih namazý ve aþý ile ilgili açýklama geldi.
Diyanet Ýþleri Baþkaný Ali Erbaþ teravih namazýyla ilgili önemli açýklamada bulundu. Erbaþ "Yaptýðýmýz istiþareler neticesinde teravih namazýný camilerde deðil evlerimizde kýlmanýn uygun olduðuna karar verdik" dedi.
Erbaþ ayrýca aþý ile ilgili de "Oruçlu iken aþý olmakta sakýnca yoktur. Bu durum orucu bozmaz"
açýklamasýnda bulundu.
(Haber Merkezi)

Çorum Ticaret ve Sanayi
Odasý (TSO) Orman ve Aðaç
Ürünleri Grubu Meclis Üyesi
Murat Erdal "Mobilya sektöründe hammaddeye yapýlan
ve kaynaðý belli olmayan zamlar üreticileri zora sokuyor. Üstelik hammadde sýkýntýsý da
yaþanýyor. Geçtiðimiz yýldan
bu yana hammaddeye yüzde
200 civarýnda zam geldi" deðerlendirmesinde bulundu.
Erdal, yaptýðý yazýlý açýklamada mobilya üreticilerinin
son aylarda hammaddeye gelen zamlarla mücadele etmek
zorunda kaldýðýný vurguladý.
Fiyatlardaki artýþ nedeniyle
üreticilerin ürün tesliminde
güçlük yaþadýðýný, bazen karýndan vazgeçmek zorunda
kaldýðýna dikkati çeken Erdal
"Mobilya sektöründe hammaddeye gelen zamlarýn kaynaðý
belli deðil. Mobilya sektöründe
hammaddeye yapýlan ve kaynaðý belli olmayan zamlar üreticileri zora sokuyor. Geçtiðimiz yýldan bu yana hammaddeye gelen zamlar %200 civarýndadýr. Hammadde fiyatlarý
için günübirlik döviz büfeleri ve
kuyumcu dükkanlarý gibi fiyat
almak zorunda kalmaktayýz"
ifadelerini kullandý.
Üreticilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgýný nedeniyle üretim yapmakta zorlan-

Murat Erdal

dýðýna dikkat çeken Erdal þunlarý kaydetti:
Üretici, kaporasýný da aldýðý
sipariþi bir an önce tamamlayýp teslim etmek istiyor fakat
hammadde bulmakta zorlandýðý için zamanýnda teslimat yapamýyor. Hammadde bulsa bile yüksek zamlar karþýsýnda
yapacaðý kardan vazgeçmek
zorunda kalýyor. Bu gibi nedenlerden dolayý üretici ve
maðazacýlarýmýz zincirleme
olarak ürün sipariþleri tesliminde büyük zorluklarla karþý kar-

þýya kalýyor. Müþterilerimize
yüksek zamlar ve teslimatta
yaþanan aksaklýklarý anlatmakta zorlanýyoruz. Enerjimizin ve zamanýmýzýn bu gibi konularla yok olmasýný istemiyoruz. Bizler makinalarýmýz baþýnda çalýþmak, maðazalarýmýzda müþterilerimize hizmet
etmek istiyoruz.
DEVLETTEN
YARDIM TALEBÝ
Erdal, hammadde ve fiyat
artýþý sorununun çözümü için

devletten yardým beklediklerini
belirterek "Fiyat artýþý ve hammadde sýkýntýsýnýn nedenlerinden bir tanesi, hammadde üreticilerinin ihracata yönelmesi
olabilir. Sektör temsilcileri olarak yetkililerden ve devlet büyüklerimizden bir an önce
hammadde temini ve gelen
yüksek zamlar karþýsýnda mobilya sektörünün daha fazla
zarar görmemesi için çözüm
bulunmasýný istiyoruz" þeklinde konuþtu.
(Mahmut Emin Söylemez)

Enflasyon rakamlarý açýklandý
Enflasyon mart ayýnda yüzde 1,08 artarak yýllýk
bazda yüzde 16,19 oldu.
Türkiye Ýstatistik Kurumu enflasyon rakamlarýný
açýkladý. Buna göre, tüketici fiyat endeksi mart
ayýnda yüzde 1,08 artarak yýllýk bazda yüzde 16,19
oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yýlý Mart ayýnda bir
önceki aya göre %1,08, bir önceki yýlýn Aralýk ayýna
göre %3,71, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre
%16,19 ve on iki aylýk ortalamalara göre %13,18
artýþ gerçekleþti.
YILLIK EN DÜÞÜK ARTIÞ
ALKOLLÜ ÝÇECEKLER
VE TÜTÜN GRUBUNDA
Yýllýk en düþük artýþ %2,87 ile alkollü içecekler
ve tütün grubunda gerçekleþti. Bir önceki yýlýn ayný
ayýna göre artýþýn düþük olduðu diðer ana gruplar
sýrasýyla, %7,43 ile giyim ve ayakkabý, %8,01 ile
haberleþme ve %8,33 ile eðitim oldu. Buna karþýlýk,

bir önceki yýlýn ayný ayýna göre artýþýn yüksek olduðu ana gruplar ise sýrasýyla, %24,85 ile ulaþtýrma,
%23,64 ile ev eþyasý ve %21,49 ile çeþitli mal ve
hizmetler oldu.
AYLIK EN AZ ARTIÞ
ALKOLLÜ ÝÇECEKLER
VE TÜTÜN GRUBUNDA
Aylýk en az artýþ gösteren grup %0,04 ile alkollü
içecekler ve tütün oldu. Ana harcama gruplarý itibarýyla 2021 yýlý Mart ayýnda ulaþtýrma grubunda deðiþim gerçekleþmedi. En az artýþ gösteren diðer
ana gruplar %0,54 ile ev eþyasý ve %0,70 ile konut
oldu. Buna karþýlýk, 2021 yýlý Mart ayýnda artýþýn
yüksek olduðu gruplar ise sýrasýyla,%3,70 ile saðlýk, %2,77 ile eðitim ve %2,60 ile lokanta ve oteller
oldu. Mart 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 93 maddenin ortalama fiyatýnda düþüþ gerçekleþirken, 35 maddenin ortalama fiyatýnda deðiþim olmadý. 287 maddenin ortalama fiyatýnda ise artýþ gerçekleþti.
ÖZEL KAPSAMLI
TÜFE GÖSTERGESÝ
AYLIK %1,26 ARTTI
Özel kapsamlý TÜFE göstergesi (B) yýllýk %17,49, aylýk %1,26
arttý. Ýþlenmemiþ gýda ürünleri,
enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altýn hariç TÜFE'de 2021 yýlý Mart
ayýnda bir önceki aya göre %1,26,
bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre
%3,73, bir önceki yýlýn ayný ayýna
göre %17,49 ve on iki aylýk ortalamalara göre %13,25 artýþ gerçekleþti.
(Haber Merkezi)
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Sinovac baðýþýklýðý %99 kuvvetlendiriyor
'SARS CoV-2 Ýnaktif (Sinovac-Coronavac) aþýsýnýn baðýþýklýk yanýtý' araþtýrmasý sonuçlandý.
Araþtýrmaya göre aþýnýn 2'nci dozundan sonra kadýnlarda yüzde 99,2 erkeklerde ise yüzde 95,7 oranýnda etkili antikor yanýtý tespit edildi.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Týp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalýklarý, Halk Saðlýðý ve Týbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalý öðretim elemanlarý tarafýndan yürütülen 'SARS CoV-2 Ýnaktif (Sinovac-Coronavac) Aþýsýnýn Baðýþýklýk Yanýtý' konusundaki bilimsel çalýþma tamamlandý.
"BU ÇALIÞMA TÜRKÝYE'DE SONUÇLARI
AÇIKLANAN ÝLK KAPSAMLI ÇALIÞMALARDAN BÝRÝ OLARAK KAYITLARA GEÇTÝ"
Yürütülen çalýþma, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Bilimsel Araþtýrma Fonu Desteði ile
Türkiye'de geniþ ölçekte kullanýlan SARS-CoV-2
inaktif Sinovac (Coronavac) aþýsýnýn antikor oluþturma yetkinliði konusunda yapýldý ve Türkiye'de sonuçlarý açýklanan ilk kapsamlý çalýþmalardan biri olma özelliðini taþýyor. SARS-CoV-2 Spike (Dikensi)
proteininde virüsün insan hücrelerine baðlandýðý bölgeye (RBD) karþý oluþan nötralizan antikorlar kantitatif ve kalitatif olmak üzere iki farklý testle saptandý.
Manisa CBÜ hastanesi gönüllü saðlýk çalýþanlarý üzerinde yürütülen, Manisa CBÜ Týp Fakültesi
Etik Kurulu tarafýndan onaylanan bir aþý antikor yanýtý çalýþmasý olan araþtýrmanýn verileri 11 Ocak 18 Mart 2021 tarihleri arasýnda toplandý ve aþýlama
öncesi tüm katýlýmcýlara antikor testi yapýlarak,
SARS- CoV-2 antikoru saptanmayan 1053 kiþi çalýþmaya alýnmadý. Yapýlan araþtýrmada tüm saðlýk
çalýþanlarýnýn birinci aþýdan en az 28 gün sonra
(939 katýlýmcýdan) ve ikinci aþýdan en az 28 gün
sonra (771 katýlýmcýdan) elde edilen özet sonuçlar
ise þu þekilde açýklandý: "Genel bulgular: 1. aþýdan
en az 28 gün sonra baðýþýklýk yüzdesi yüzde 25.3

(Yüzde 95 GA: 22.5 - 28.1), 2.
aþýdan en az 28 gün sonra
Nötralizan (Kantitatif) testi baðýþýklýðý yüzde
97.92 (Yüzde 95 GA:
96.91 - 98.93) 2.
aþýdan en az 28
gün sonra Nötralizan (Kalitatif) testi
baðýþýklýðý yüzde
97.79 (yüzde 95
GA: 96.75 - 98.23)
olarak belirlendi."
Manisa
Celal
Bayar Üniversitesi
(MCBÜ) Týp Fakültesi
Hastanesi profesörleri,
'SARS CoV-2 Ýnaktif (Sinovac-Coronavac) aþýsýnýn baðýþýklýk yanýtý' araþtýrmasý sonuçlarýný
deðerlendirdi. Ýkinci doz aþýnýn mutlaka
olunmasý gerektiðine dikkat çeken Dr. Öðr. Üyesi
Þebnem Þenol Akar, "Birinci aþýdan sonra yeterli
baðýþýklýk oluþmamakta, ikinci aþýdan sonra toplumun büyük bir kýsmýnda baðýþýklýðý oluþturmuþ durumdayýz" dedi. Akar, ayrýca aþýnýn erkeklerde yüzde 97, kadýnlarda ise yüzde 99 oranýnda bir antikor
geliþtirme oraný olduðunu vurguladý.
"ÝKÝNCÝ AÞIDAN SONRA ANTÝKOR
GELÝÞTÝRME ORANI YÜZDE 97'NÝN DE
ÜZERÝNE ÇIKTI"
Araþtýrmaya bin 53 saðlýk çalýþanýnýn katýldýðýný
belirten Manisa CBÜ Enfeksiyon Hastalýklarý Anabilim Dalý Dr. Öðrt. Üyesi Þebnem Þenol Akar, "Çalýþmamýza baþlangýçta bin 53 kiþi daha önce hastalýðý geçirmemiþ ve antikoru negatif olan saðlýk
çalýþanlarý katýldý. Bin 53 kiþinin öncelikle hastalýðý

geçirmediði yaptýðýmýz antikor
testleriyle kanýtlamýþ olduk.
Birinci aþýnýn ardýndan
ikinci aþýdan önce bir
kan aldýk. Bu kan
alýmýnda antikor
düzeylerini saptadýk. Ýkinci aþýdan
en az 28 gün
sonra ikinci kanlarýmýzý topladýk.
Bu durumda birinci aþýdan sonra
900'ün üzerindeki
saðlýk çalýþanýnda,
ikinci aþýdan 28 gün
sonra da 771 saðlýk çalýþanýnda kanlarýmýzý topladýk. Çalýþmanýn sonucunda
gördüðümüz önemli durumlardan
bir tanesi nötrolizan antikor ve titreyle baktýðýmýz antikor sonuçlarýnýn uyumlu olmasýydý. Birinci aþýdan sonra antikor geliþtirme oraný yüzde
25'te kaldý. Ýkinci aþýdan sonra antikor geliþtirme
oraný yüzde 97'nin de üzerine çýktý. Bu da demek
oluyor ki birinci aþýdan sonra yeterli baðýþýklýk oluþmamakta, ikinci aþýdan sonra toplumun büyük bir
kýsmýnda baðýþýklýðýný oluþturmuþ durumdayýz" ifadelerini kullandý.
"KADINLARDA YÜZDE 99 ORANINDA BÝR
ANTÝKOR GELÝÞTÝRME ORANI SÖZ KONUSU"
Antikor geliþtirme oranlarýna bakýldýðýnda kadýnlarda daha yüksek bir oranýn dikkat çektiðini belirten Akar, "Antikor geliþtirme oraný her iki cinsiyette de yeterli ve anlamlý bir düzeyde olmakla birlikte
kadýnlarda bir miktar daha yüksek antikor düzeyi
saptadýðýmýz doðrudur. Erkeklerde yüzde 97, ka-

dýnlarda yüzde 99 oranýnda bir antikor geliþtirme
oraný söz konusuydu. Bu oraný bir miktar cinsiyetle
farklýlýk gösterebilir. Bunun kesinlikle cinsiyetle iliþkili olup olmadýðýný istatiksel alt deðerlendirmeler
sonuçlandýðýnda söylemek daha doðru olacaktýr.
Burada vurgulamamýz gereken þey bir doz aþýnýn
asla yeterli olmayacaðý, muhakkak ikinci dozun
olunmasý gerektiði, koruyuculuðun bu þekilde oluþabileceðini söylememiz çok önemli" diye konuþtu.
"KÝÞÝSEL KORUNMA ÖNLEMLERÝNÝ ARALIK
VERMEDEN DEVAM ETMEMÝZ GEREKÝYOR"
Aþý olunsa dahi maske, mesafe ve hijyen kurallarýna aralýk verilmemesi gerektiðine dikkat çeken
Akar, "Çalýþmamýzda göstermiþ olduðumuz yüksek
antikor düzeyleri hastalýktan yüzde 100 korunacak
olduklarý anlamýna gelmemektedir. Kesinlikle kiþisel korunma önlemlerini aralýk vermeden devam
etmemiz gerekiyor. Maske kullanýmýna, kiþisel mesafe kurallarýna dikkat edilmesi mutlaka gerekiyor.
Kapalý ortamlardan korunma, böyle ortamlarda
maskemizi çýkarmama gibi önemli konulara dikkati
çekmemiz gerekiyor" dedi.
"HASTALIÐI GEÇÝRMEKTENSE
AÞILI OLMAK ÇOK DAHA GÜVENLÝ"
Tereddütleri azaltmak amacýyla yan etkilerin de
takip edildiðini belirten Akar "Hastalýðý geçirmektense aþýlý olmak çok daha güvenli. Tereddütleri azaltmak amacýyla biz bu çalýþmamýzda yan etkileri de
yakýndan takip ettik. Yan etkilerin son derece az olduðunu gözlemledik. Özellikle yüzde 25'in altýnda
sadece aþý yerinde aðrý gibi veya baþ aðrýsý gibi çok
az yan etkiler görüldüðünü gözlemledik. Yüzde 1'in
altýnda hastaneye baþvurmayý gerektirecek ciddiyette yan etkiler olduðunu gözlemledik. Bu da aþýnýn son derece güvenli olduðunu gösteren önemli
bir kanýt" ifadelerini kullandý.
(Haber Merkezi)

EViNDEN DÖRT
KAMYON ÇÖP ÇIKTI
Çorumlu vatandaþ
Kýrýkkale'de kaçýrýldý
Kýrýkkale'de aralarýnda alacak verecek
meselesi bulunan bir
kiþiyi zorla kaçýrarak
evinde alýkoyan þahýs gözaltýna alýndý.
Alýnan bilgiye göre Sungurlu'ya baðlý
Ýnegazili köyünde yaþayan R.G. (66) iddialara göre 55 bin liralýk alacak verecek
meselesi yüzünden
sabahýn erken saatlerinde kaçýrýldý.
Durumu fark eden yakýnlarý 112 Acil
Çaðrý Merkezine ihbarda bulunarak
þahsýn Kýrýkkale'nin Sulakyurt ilçesine baðlý Ayvatlý köyünde ikamet
eden Ý.G. (63) tarafýndan zorla kaçýrýlmýþ olabileceðini bildirdi.
Ýhbar üzerine harekete geçen
Sulakyurt Ýlçe Jandarma Komutanlýðý devriye ekipleri Ý.G'nin adresine
gitti. Kapýyý geç açan þahýs, ekiple-

ri de yanýltmak için evde kimse olmadýðýný söyledi. Þahsýn davranýþlarýndan þüphelenen ekipler, içeriden de baðýrma sesleri duydu. Evde yapýlan aramada kaçýrýlan þahsýn cep telefonu alýnarak zorla bir
odaya kapatýldýðý tespit edildi.
Sulakyurt Cumhuriyet Baþsavcýsýnýn talimatý üzerine Ý.G. gözaltýna
alýnýrken hakkýnda soruþturma baþlatýldý.
(ÝHA)

Çorum'da yalnýz yaþayan bir kiþinin
evinden kötü kokular gelmesi üzerine
müdahale eden belediye ekipleri iki
katlý evden dört kamyon çöp çýkardý.
Edinilen bilgilere göre Kunduzhan
Mahallesi'nde bir evden gelen kokular
üzerine mahalle sakinleri belediyeye
ihbarda bulundu. Ýhbar üzerine Aþýkpaþa Sokaðý'na gelen zabýta ve belediye
ekipleri Erol B'ye ait olan ikametin, çöp
ev olarak kullanýldýðýný tespit etti.
Anne ve babasý vefat ettikten sonra
yalnýz yaþamaya baþlayan ve ruhsal
problemler yaþadýðý öne sürülen Erol
B, çöp evin kapýsýný belediye ekiplerine
açmadý. Bir yakýnýnýn eve gelerek þahsý ikna ederek çöp evden uzaklaþtýrýlmasýnýn ardýndan, çöpleri boþaltmak
üzere eve giren belediye yetkilileri, karþýlaþtýklarý manzara karþýsýnda þaþkýna döndü. Evin iki katýnýn da çöp yýðýnýyla dolu olduðu, Erol B'nin evi barýnmak için de kullandýðý tespit edildi.
Mahalle sakinlerinden Þahin Metin
þahsýn anne ve babasýný kaybettikten
sonra tek baþýna yaþamaya baþladýðýný belirterek "Tek baþýna kaldý. Ne geleni ne gideni var. Gariban. Evim var
diye buraya girip çýkýyor. Ýyi kötü kendini idare ediyor. Kýþ mevsiminde evimizde kalmasýný söyledim. Gelmedi. Gururuna yediremiyor. Garibanlýðýn gözü
olsun. Gururlu biri" dedi.
Yetkililerin incelemelerinin ardýndan
belediye ekiplerince boþaltýlmaya baþlanan çöp evden çok sayýda eski ev
eþyasý ve tekstil ürünü çýkartýldý. Çöp
evden çýkan dört kamyon atýk, þehir
çöplüðüne götürüldü.
(ÝHA)

Düdüklü tencere patladý
Çorum'da bir evde
yemek yaparken düdüklü tencerenin patlamasý sonucu büyük
çaplý maddi hasar
oluþtu.
Edinilen bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Malazgirt Sokak'ta
yaþayan Sevim D, düdüklü tencere ile yemek yaparken patlama
meydana geldi.
Ocak üzerinde bulunan düdüklü tencere,
yemek piþirilmesi esnasýnda bomba gibi
patladý. Patlamanýn
þiddetiyle evin içindeki
kapýlarýn camlarý etrafa
saçýldý. Olayda þans
eseri yaralanan olmazken, evde maddi hasar
oluþtu.
Düdüklü tencere
kazasý, panik ve tedirginliðe neden oldu.
(Fatih Yýldýrým)

Lastiði patlayan yaþlý çifte
jandarmadan yardým eli
Kesinleþmiþ hapis cezasý
bulunan þahýs yakalandý
Çorum'da 17 suçtan kaydý ve kesinleþmiþ
hapis cezasý bulunan þahýs jandarma JASAT
ekipleri tarafýndan yakalandý.
Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý sorumluluk bölgesinde aranan þahýslarýn yakalanmasýna yönelik çalýþmalar devam ediyor. 11'i hýrsýzlýk olmak üzere toplam 17 suç kaydý bulunan ve hakkýnda 'Bina Ýçinde Muhafaza Altýna
Alýnan Eþya Hakkýnda Hýrsýzlýk' suçundan 9
yýl 10 ay 10 gün kesinleþmiþ hapis cezasý bulunan bir þahýs, Jandarma Suç Araþtýrma Timi
(JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyon
sonucu ikamet ettiði evde yakalandý. Gözaltýna alýnan zanlý hakkýnda düzenlenen adli evraklarla birlikte adliyeye sevk edildi.
(ÝHA)

Çorum'da otomobillerinin lastiði
patlayan yaþlý çifte jandarma ekipleri
yardým etti.
Edinilen bilgilere göre AnkaraÇorum D-190 kara yolu üzerinde
devriye görevi yapan Sungurlu Ýlçe
Jandarma Komutanlýðý ekipleri Ýnegazili köyü kavþaðý yakýnlarýnda em-

niyet þeridi üzerinde lastiði patlamýþ
olan aracý fark etti.
Araçta bulunan yaþlý çiftin yardým
talebi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, otomobilin patlayan
lastiðini deðiþtirdi. Yardýmlarý nedeniyle jandarmaya teþekkür eden yaþlý çift yollarýna devam etti.
(ÝHA)
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“Bu millete parmak sallamak
hiç kimsenin haddine deðildir”
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý 104
emekli amiralin gece yarýsý bildirisine tepki göstererek "Bu millete parmak sallamak hiç kimsenin
haddine deðildir" dedi.
Eðitime Destek
Platformu tarafýndan
düzenlenen toplantýda konuþan AK Parti
Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý gece yarýsý 104
emekli generalin Türk
milletine adeta parmaðýný sallayarak deAK Parti
mokrasi dýþý dikte etÝl Baþkaný
Yusuf Ahlatcý
meye çalýþtýklarý darbe kýrýntýsý söylemlerini reddettiklerini belirterek olayý þiddet ve nefretle kýnadýklarýný söyledi.
"Yüce Türk milletinin kendilerine bahþettiði makamlarý, maaþlarý bu millet aleyhine kullanma cüretini göstererek bu millete parmak sallamak hiç
kimsenin haddine ve cesaretine deðildir" diyen

ADD: Tarafýmýz
demokrasidir

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Ahlatcý þunlarý kaydetti:
Buna en son cesaret edip çýkanlarýn þehit ettiði 251 vatandaþýmýzýn kemiklerini sýzlatmaya da
hiç kimsenin hakký yoktur. Ayrýca buna cesaret
edenlerin de nerelerde ne þekilde bu millet tarafýndan cezalandýrýldýðý da ortadadýr. Cumhurbaþka-

nýmýz ve Genel Baþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn dediði gibi 'hodri meydan' diyoruz. Türk milletine hiç kimse üstten parmak sallayarak konuþamaz bu millet her þeyin en iyisini en güzelini hak
etmektedir. Allah bu millete ihanet etmeye çalýþanlarý kahreylesin.
(ÝHA)

Kaya, Osmancýk OSB'yi ziyaret etti
Sülük, MHP genel
merkezini ziyaret etti
Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük 13. Olaðan Kongre sonrasýnda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýlarýný makamýnda
ziyaret etti. Belediye Baþkaný Ali Sülük, Milliyetçi Hareket Partisinin 13. Olaðan Kongresi sonrasýnda oluþturulan Divan Kurulunda yer alan
ve yeni görevlerinden dolayý, Genel Baþkan
Yardýmcýlarý; Profesör Doktor Edip Semih Yalçýn, Sadir Durmaz ve Ýzzet Ulvi Yönter'e hayýrlý
olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyaret sonrasýnda Baþkan Ali Sülük yaptýðý
açýklamada " Türk dünyasýnýn kalesi Milliyetçi
Hareket Partisi Genel Merkezimizi ziyaret ederek, Genel Baþkan Yardýmcýlarýmýz Sayýn Prof.
Dr. Edip Semih Yalçýn, Sayýn Sadir Durmaz ve
Sayýn Ýzzet Ulvi Yönter beyefendilere 13. Olaðan kongremizden sonra oluþturulan yeni divan kurulundaki görevlerinden dolayý hayýrlý olsun dileklerimi ilettim. Sayýn Baþkanlarýma göstermiþ olduklarý yakýn ilgi ve alakalarýndan dolayý teþekkür ederim "dedi. (Bahattin Sümüþ)

AK Parti Çorum Milletvekili Oðuzhan Kaya, Ýlçe Kaymakamý
Ayhan Akpay ve Belediye Baþkaný Ahmet
Gelgör ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren
iþletmeleri ziyaret etti.
AK Parti Milletvekili
Oðuzhan Kaya ilçe
merkezine yaklaþýk 3
kilometre mesafede
Yaðsiyen Köyü Hamitler mevkisinde bulunan Organize Sanayi
Bölgesinde bir dizi incelemelerde bulundu.
OSB Müdürü Adem Siviþ'in de bulunduðu ziyarette, faaliyet gösteren fabrikalar ziyaret edilerek
üretime baþlayan firmalara hayýrlý olsun diyen
Oðuzhan Kaya inþaatý devam firmalara da kolaylýklar ve baþarý dilekleri iletti.

AK Parti hükümeti olarak Osmancýk OSB'ne
her türlü katkýyýz sunduklarýný, desteklerinin bundan sonraki süreçte de devam edeceðini kaydeden Milletvekili Kaya, Organize Sanayi Bölgesi'nde baðlantý yolu ve dere ýslahý çalýþmasýnýn da
devam ettiði söyledi.
(ÝHA)

Atatürkçü Düþünce Derneði (ADD) tarafýndan gündeme dair yapýlan açýklamada
derneðin kurulduðu günden itibaren demokrasinin tüm kurumlarýna ve kurallarýna cumhuriyetin temel niteliklerine ve kazanýmlarýna
ödün vermeksizin sahip çýkýldýðýna iþaret
edildi.
ADD tarafýndan yapýlan basýn açýklamasýnda "Millet ve devlet olarak yaþadýðýmýz
sorunlarýn temelinde, üzülerek belirtmeliyiz ki
Atatürk'ün çizdiði rotadan uzaklaþmamýz yatmaktadýr. En son andýmýz ve devlet madalyalarýndan, niþanlarýndan Atatürk kabartmalarýnýn kaldýrýlmasý vicdanlarýmýzý sýzlatan
ciddi meselelerdir. Ayný þekilde "sarýklý amiral" görüntüsü geniþ kesimlerde kaygýya yol
açmýþtýr" ifadeleri kullanýldý.
"Bununla birlikte, toplumsal kutuplaþma
ve kamplaþma giderek tehlikeli boyutlara
ulaþmýþtýr. Birbirini anlamak istemeyen, birbirini ötekileþtiren, birbirini neredeyse vatan
haini ilan eden, her konuþulandan bir mana
arayan sýkýntýlý ve sorunlu bir sosyal yapýya
büründüðümüz gerçeði ile yüzleþmekteyiz"
denilen basýn açýklamasýnda ayrýca þu ifadelere de yer verildi:
Toplumsal kutuplaþmanýn en büyük nedeni yaratýlan acýmasýz algý operasyonlarýdýr.
Baþta yazýlý ve görsel basýnýn bu konuda ki
tavrý dikkat çekici ve düþündürücüdür. Bir yarýsýnýn diðer bir yarýsýna hoþ gözle bakmadýðý toplumlar, yok olmaya mahkûmdurlar. Toplumsal ayrýþmalarý derhal sonlandýrmamýz
yaþamsal önemdedir. Bu konuda, özellikle siyasileri ve yazýlý görsel basýnýmýzý sorumlu
davranmaya, söylemlerini gözden geçirmeye
davet ediyoruz.
ADD tarafýndan gündeme dair yapýlan basýn açýklamasýnda "Toplumun her kesiminin
Anayasal sýnýrlar içinde; fikir ve düþünce
açýklamasýný bir vatandaþlýk hakký olarak
görmektedir. Bu hak, Anayasamýzýn 26. maddesince güvence altýna alýnmýþtýr. Fikir açýklayan ya da görüþ beyan eden yurttaþlarýmýzýn meslek, unvan ve statüsü ne olursa olsun; belirtilen düþüncelerin içeriði deðerlendirilmelidir. Unvan ve statü, içeriðin önüne
geçmemelidir" ifadelerine yer verilerek, "Görüþ açýklayanlar; büyükelçi, hekim, öðretmen, avukat, iþçi, emekli, genç, yaþlý, öðrenci olabileceði gibi emekli asker de olabilir.
Demokrasiler; tolerans rejimleridir. Tolerans
ise ön yargýlardan, peþin hükümlerden arýnmayý ve sýyrýlmayý zorunlu kýlar. Bu baðlamda; emekli büyükelçilerin, emekli parlamenterlerin ve emekli amirallerin düþüncelerini
açýklamalarýný, Anayasamýzýn 26. maddesi
kapsamýnda deðerlendirmekteyiz. Biçimsel,
þekli tartýþmalarýn yararýna inanmýyoruz. Vesaye tve darbe söylemlerinin gündemde tutulmasýný, geçmiþin kötü örneklerinin canlý
tutulmasýný daha büyük sosyal yaralara yol
açacaðý endiþesiyle istemiyoruz" denildi.
(Haber Merkezi)

HÝTÜ ve Gazi Üniversitesi iþbirliði yapacak
"Haddinizi bilin"
AK Parti Çorum Milletvekili ve
MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan
104 emekli amiralin gece yarýsý bildirisine sert tepki göstererek "Hodri
meydan" dedi.
Hitit Üniversitesi'nde Çorum Eðitime Destek Platformu tarafýndan düzenlenen toplantýda konuþan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan "Pandemi
koþullarýnda gerekli önlemlerimizi
alarak milli ve manevi deðerlerimizin
bilincinde bir gençlik için birlik ve beraberlik içinde çalýþmaya devam ediyoruz. Ay-yýldýzlý bayraðýmýzýn altýnda Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep
Tayyip Erdoðan etrafýnda kenetlenerek bölgemizde ve ülkemizde oynanan oyunlarý yine ayný þekilde yerle
yeksan edeceðiz" dedi.
15Temmuz'a "tiyatro" diyen ana
muhalefet partisi ve yandaþlarýnýn
bugün de "Gündemi saptýrýyorsunuz"
diye açýklama yaptýklarýný ifade eden
Ceylan "Bu açýklamalarý milletimize
havale ediyorum. Buradan kendilerine sesleniyorum. Netçe tavrýnýzý koyun. Ya milletle beraber olun ya da
milletin karþýsýnda olduðunuzu açýkça ifade edin. Ya ay-yýldýzlý bayraðýn
altýnda milletle beraberiz, bu deðerlerimize sahip çýkacaðýz deyin ya da
bu millete karþýyýz deyin ama bu millet her þey görüyor.

Öyle bir liderimiz var ki 24 saatinin 20 saatini bu aziz milleti için çalýþan merkezine milleti koyan, merkezine ülkeyi koyan ve ülkedeki 780 bin
metrekare de yaþayan 83 milyonun
derdiyle uðraþan hiçbir kimseyi ayýrt
etmeyen bir Cumhurbaþkanýmýz var.
Önemli olan bizlere Enes kardeþlerim gibi ve sizler gibi dertli insanlar
gerekiyor. Bu milletin tek ihtiyacý
dertli insanlardýr. Bizlere tek derdi
millet, bayrak, vatan ve ezan olan insanlar lazým. Bu topluma ne getireyim derdi olan insanlar lazým. Onu da
ben burada görüyorum. Hepinizden
Allah razý olsun. Pandemi sonrasý da
daha geniþ katýlýmlý istiþare toplantýlarýmýza devam edeceðiz.
Emekli müsvettelerine de sesleniyorum. Hodri meydan. Haddinizi bilin. Hiçbir kimse el avuç ovuþturmasýn. Sandýkla gelemeyenler böyle
adice söylemlerden medet ummasýn.
Bu necip millet Türkiye için kimin çalýþtýðýný çok iyi biliyor.
Türkiye sahipsiz deðildir. Milli irade sahipsiz deðildir. Darbeler dönemi
artýk sona ermiþtir. Ayaktayýz, vatan
nöbetindeyiz. Milletin iradesini tanýmayýp demokrasi dýþý söylemlerde
bulunanlara söyleyeceðimiz tek söz
hodri meydan" diye konuþtu.
(Mahmut Emin Söylemez)

Hitit Üniversitesi ihtisaslaþma alaný
olarak belirlenen "makine ve imalat teknolojileri" alanýnda Gazi Üniversitesi ile
ortak çalýþmalar yapmayý planlýyor.
Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý tarafýndan koordine edilen ve Cumhurbaþkanlýðý Strateji ve Bütçe Baþkanlýðý ile eþgüdüm halinde yürütülen "Bölgesel Kalkýnma Odaklý Misyon Farklýlaþmasý ve Ýhtisaslaþma Programý" kapsamýnda "Makine ve Ýmalat Teknolojileri" odak alanýnda
ihtisaslaþacak yükseköðretim kurumu
olarak belirlenen Üniversitemizden, ihtisaslaþma alanýyla ilgili yürütülen çalýþmalar kapsamýnda, Gazi Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Eklemeli Ýmalat
Teknolojileri Uygulama ve Araþtýrma Merkezi bünyesinde çalýþma ziyareti gerçekleþtirildi.
Yapýlan ziyarette HÝTÜ Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Nurcan Baykam, HÜBTUAM Müdürü Prof. Dr. Ýrfan Kurtbaþ,
Makine ve Ýmalat Teknolojileri ihtisaslaþma Koordinatörü (MÝTÝK) Koordinatörü
Doç. Dr. Cengiz Baykasoðlu ve Prof. Dr.
Sinan Çalýþkan ile Dr. Öðr. Üyesi Muhammed Emin Erdin hazýr bulundu.
Ziyaret kapsamýnda Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Nurcan Baykam baþkanlýðýnda ihtisaslaþma sürecinde görev alan
akademik heyet, Gazi Üniversitesi Rektör
Yardýmcýsý Prof. Dr. Ramazan Bayýndýr
baþkanlýðýnda, Mühendislik Fakültesi Dekaný, öðretim üyeleri ve söz konusu araþtýrma merkezi yetkilileriyle görüþmelerde
bulundu.
Görüþmelerde, makine ve imalat teknolojileri alanýnda Ar-Ge (Araþtýrma Geliþtirme) ve Ür-Ge (Ürün Geliþtirme) faaliyetlerine dair yapýlabilecek iþbirliði konularý ele alýndý.
Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Baykam
konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, makine

ve imalat teknolojileri alanýnda ihtisaslaþmaya yönelik yoðun bir çalýþmanýn içinde
olduklarýný belirterek, gerek proje hazýrlýklarý ve gerekse çeþitli görüþmeler ve incelemelerle bu konudaki çalýþmalarýn aralýksýz sürdürüldüðünü söyledi.
Bu kapsamda Gazi Üniversitesi'ne
gerçekleþtirdikleri çalýþma ziyaretinin büyük önem arz ettiðini dile getiren Prof. Dr.
Baykam þunlarý kaydetti:
Burada hedefimiz, Gazi Üniversitesi
Eklemeli Ýmalat Teknolojileri Uygulama
ve Araþtýrma Merkezi'nde yapýlan AR-GE
çalýþmalarýnda bizim de ihtisas alanýmýz
olan makine ve imalat teknolojileri konu-

sunda iþbirliði yapmak, hem AR-GE hem
ÜR-GE noktasýnda akademik ve teknik
alanda mümkün olabilecek iþbirliklerini
belirlemektir. Çok verimli bir toplantý oldu.
Toplantýda, teknik ekiplerimizin ortak proje hazýrlamalarý ve yine görüþ alýþ veriþi
yaparak ortak çalýþmalar yapmalarý sonucuna varýldý. Önümüzdeki dönemde savunma sanayi, týbbi cihaz alanlarý baþta
olmak üzere makine ve imalat teknolojilerine yönelik ortak AR-GE ve ÜR-GE çalýþmalarý yapmayý ve iki üniversite arasýndaki iþbirliklerinin kapsamýný ve sayýsýný
artýrmayý hedeflemekteyiz.
(Abdulkadir Söylemez)
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Playstation ve internet kafeler gerekli þartlarý yerine getirdiklerini, kendilerinin restoran ve kafeler ile bir tutulmamasý gerektiðini savunarak yetkililere seslendi:

Kapanmak istemiyoruz
Çorum'da playstation kafe
ve internet kafeler hijyen ve
virüs tedbirlerini harfiyen
uyguladýklarý için iþletmelerinin bulaþ riskinin düþük olduðunu düþünüyor.
Yetkililere seslenen
playstation ve internet kafe iþletmecileri yaklaþan
ramazan ayýnda açýk kalmalarýnýn virüsün yayýlmasý
konusunda herhangi bir etkisinin olmayacaðýný vurguladý.
Haftanýn üç günü denetlendiklerini
ve yönetmeliklere harfiyen uyduklarýný
dile getiren iþletme sahipleri kendilerinin
restoran ve kafe gibi iþletmeler ile bir tutulmamasý gerektiðini savundu.
Ýstanbul Ýnternet Kafeciler Odasý
Baþkaný Ümit Büyük, Çorum'da faaliyet
gösteren Albayrak E-spor yetkilisi Osman Oral, Class E-sports yetkilisi Tunahan Eker ve Arena Playstation yetkilisi
Mehmet Halim Coþkun son bir yýlýn yedi
ayýnda kapalý olduklarýný ve sektör olarak ekonomik anlamda da zor günler
geçirdiklerini belirtti.
Arena Playstation yetkilisi Mehmet
Halim Coþkun, Çorum'da yaklaþýk 150
ailenin bu sektörden geçimi saðladýðýný
hatýrlattý.
Arena Game Center yetkilisi Mehmet Halim Coþkun "Müþterilerimize hijyenik ortamda oyun oynama imkaný
saðlýyoruz. Pandemi yönetmeliðine uygun þekilde gerekli tedbirleri alarak;
HES kodu sorgusu, ateþ ölçme, maske
temini ve dezenfektan gibi þartlarý yerine getiriyoruz.
Her müþterinin ardýndan konsol ve
joystickler dezenfektan edilerek hijyenik
þekilde kullanýma tekrar sunuluyor.
Pandemiden önce de salonumuz tedbirlere uygundu ancak pandemi ile birlikte hijyen ve mesafe koþullarýný çok
daha yoðun uygulamaya baþladýk. Kafemizde bilgilendirme afiþleri de eksiksiz þekilde bulunmakta. Alýnan tedbirlere harfiyen uyarak hizmetimize devam
ediyoruz. Burada gönül rahatlýðý ile zaman geçirebilirsiniz" dedi.

þekilde oyunlarýný oynuyor veya baþka
iþleri varsa onlarý hallediyorlar. Bir masadan müþteri kalktýðý zaman hemen dezenfektesini gerçekleþtiriyoruz. Ýþ yerimizin kapanmasý durumunda en büyük çekincemiz geçim sýkýntýsý. Zaten bu suretçe elimizde ne var ne yok bir bir satmaya baþladýk ve hâlâ daha borç ödüyoruz.
Esnaf bir kapanmayý daha kaldýracak
durumda deðil. Dokuz ay kapalý kaldýðýmýz süreçte devlet tarafýndan almýþ olduðum destek 4 bin TL. Bað-Kur borcu yapýlandýrmasý oldu borcumu sildiler teþekkür ederim ama borcumu silerken günlerimi de sildiler. Þu an iþe yeni baþlamýþ
gibiyim. Durumumuz zor" dedi.

Osman Oral

Tunahan Eker

"BÝZDE SADECE
BÝLGÝSAYARDA VÝRÜS OLUR"
Çorum'da faaliyet gösteren Albayrak
E-spor'un yetkilisi Osman Oral internet
kafeler olarak bu konuda çok büyük sýkýntýlarýnýn olduðunu, kendilerinin yemeiçme sektöründe olmadýðýný sadece online oyunlar oynanan yerler olduðunu
vurguladý. Oral "Diðer sektörlerdeki esnaf arkadaþlarýmýzý zan altýnda býrakmak istemem ama iddia ediyorum bu
pandemi kurallarýna en çok uyan ve dikkat eden esnaflardanýz. Ramazan ayý

boyunca kapanma ihtimalimize karþý
olarak da böyle bir karar alýnmamasý gerektiðini, alýnýrsa da bunun gereksiz olacaðýný düþünüyorum. Sizin aracýlýðýnýzla
buradan yetkililere mesajýmýz olsun gelip
istedikleri zaman bizleri denetleyebilirler.
Bu konuda da bir endiþemiz yok. Allah
devletimize zeval vermesin ama bu pandemi süreci boyunca aldýðýmýz destekler
de yetersizdi. Ýnternet kafelerde virüs var
doðrudur ama bizim burada olan tek virüs bilgisayar virüsüdür!
Covid-19 konusunda biz sektör ola-

rak gerçekten çok büyük özen gösteriyoruz. Gelip baktýðýnýzda hijyen kurallarýna
uyulduðunu, havalandýrmanýn yeterliliðini ve diðer tedbirlerin yerine getirildiðini
görüyorsunuz. Biz birde sektör olarak
eskiden anýldýðýmýz gibi kötü iþletmeler
deðiliz. Genel anlamda çok büyük geliþme kat ettik. Çorum'da 17-18 tane meslektaþýmýz var, onlarýn da her birinin yatýrýmlarý en kötü 300-400 bin TL. Ekonomiye de çok büyük katkýmýz var.
"ESNAF BÝR KAPANMAYI DAHA
KALDIRACAK DURUMDA DEÐÝL"
Yine Çorum'da faaliyet gösteren
Class E-sports yetkilisi Tunahan Eker ise
"Temel çözüm esnaflarý kapatýp açmak
deðil. Bunu birçok kez denediler ve bu
yol bir çözüme ulaþmadý. Bu konuya
baþka bir çözüm bulmalarý lazým. Esnaf
olarak zaten bitiðiz. Ýnternet kafemiz de
bir dolu, bir boþ ve arada paravan olacak
þekilde müþterilere hizmet veriyoruz.
HES kodu uygulamasýný da kullanýyoruz. Genel kitlemiz genç kesim olduðu
için de daha bilinçli hareket ediyorlar. Bir
önceki kapanmaya gittiðimizde örnek
verecek olursak spor salonlarý ve berberler kapanmamýþtý. Spor salonlarý ve
berberler birebir temasa baðlý olan esnaflar ama bizde müþterilerimiz geliyor
masalarýnda sosyal mesafeye uygun bir

"EÐÝTÝM VE SAÐLIK ANLAMINDA
DA FAYDAMIZ OLUYOR"
Ýstanbul Ýnternet Kafeciler Odasý
Baþkaný Ümit Büyük ise "Ýnternet kafelerdeki masalarýn arasýnda sosyal mesafe için yeterli boþluklar var. Biz de her
müþteri sonrasý klavye ve mouse temizliðimizi yapýyoruz. Ayrýca bizlere uzaktan eðitim ve online sýnavlar için gelen
öðrenciler oluyor. Öðrencilerin eðitim
konusunda bizden yardým talepleri de
oluyor. Yaptýðýmýz faaliyetler içinde fotokopi, çýktý gibi þeyler de var. Bu tarz hizmetler ile vatandaþlara eðitim ve saðlýk
anlamýnda da faydamýz oluyor.
Bizim restoran ve kafe gibi yerlerle
bir tutulmamýz doðru deðil. Bizim iþletmelerimizde açýk yiyecek zaten olmuyor. Zaten müþterilerimiz sürekli maske
ile ve yüzleri birbirlerine karþý deðil ekranlara doðru olduðu için bu da riski oldukça düþürüyor" dedi.
KARAR HIFZISIHHA KURULUNUN
Ýçiþleri Bakanlýðýnýn yayýmladýðý genelgeye göre Çorum'un da içinde bulunduðu risk haritasýndaki kýrmýzý illerde internet kafeler, oyun salonlarý, yüzme havuzlarý, lunapark, hamam, sauna, halý
saha gibi faaliyet alanlarý ile ilgili kararlar
Ýl Hýfzýsýhha Kurulunun inisiyatifinde.
Kurulun önümüzdeki günlerde toplanarak konu ile ilgili karar almasý bekleniyor.
(Abdulkadir Söylemez)

Baþsavcýlýktan

avukatlara çiçek
Ýskilip Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý 5 Nisan
Avukatlar Günü nedeniyle ilçede görev yapan avukatlara çiçek
göndererek günlerini
kutladý.
Ýskilip Cumhuriyet
Baþsavcýsý Esra Hilal
Aylan'ýn jestine karþýlýk
olarak avukatlar bir
araya gelerek teþekkür
ziyaretinde bulundu.
Baþsavcý Aylan "Birey hak ve özgürlüklerin savunulmasýnda,
haklarýn korunmasýnda, hukukun üstünlüðünün var olmasýnda
üstün gayret içerisinde
olan, demokratik, laik,
sosyal hukuk devletinin birer yapý taþý deðerli avukatlarýmýzýn
Avukatlar Gününü kutluyorum" dedi. (ÝHA)

YD-ÜFE yýllýk %28,27 arttý, aylýk %2,46 azaldý
Yurt Dýþý Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yýllýk
%28,27 arttý, aylýk %2,46 azaldý.
YD-ÜFE (2010=100) 2021 yýlý Þubat ayýnda
bir önceki aya göre %2,46, bir önceki yýlýn Aralýk
ayýna göre %3,79 azalýþ, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %28,27 ve on iki aylýk ortalamalara göre
%25,83 artýþ gösterdi.
Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre; sanayinin iki
sektörünün yýllýk deðiþimleri; madencilik ve taþocakçýlýðýnda %26,49, imalatta %28,29 artýþ olarak
gerçekleþti.
Ana sanayi gruplarýnýn
yýllýk deðiþimleri; ara malýnda %31,02, dayanýklý tüketim malýnda %29,11, dayanýksýz tüketim malýnda
%26,02, enerjide %8,42,
sermaye malýnda %25,35
artýþ olarak gerçekleþti.
Sanayinin iki sektörünün aylýk deðiþimleri; madencilik ve taþocakçýlýðýnda %2,76, imalatta %2,45

azalýþ olarak gerçekleþti.
Ana sanayi gruplarýnýn aylýk deðiþimleri; ara
malýnda %1,82, dayanýklý tüketim malýnda
%3,81, dayanýksýz tüketim malýnda %3,27 azalýþ,
enerjide %6,51 artýþ, sermaye malýnda %3,82
azalýþ olarak gerçekleþti.
YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol
ürünleri %8,42 ile, diðer ulaþým araçlarý %15,76
ile, içecekler %17,23 ile endekslerin en az arttýðý
alt sektörler oldu. Buna karþýlýk ana metaller
%40,62, metal cevherleri
%31,37, diðer mamul eþyalar %30,95 ile endekslerin en fazla arttýðý alt sektörler oldu.
YD-ÜFE sektörlerinden
diðer mamul eþyalarda
%5,34, tütün ürünlerinde
%4,69, diðer ulaþým araçlarýnda %4,34 azalýþ gerçekleþti. Buna karþýlýk kok
ve rafine petrol ürünleri
%6,51 ile endeksin arttýðý
tek alt sektör oldu.
(Mahmut Emin Söylemez)

Genel Baþkan Eminoðlu
Çorum'a geldi
Türkiye Gençlik Vakfý (TÜGVA) Genel Baþkaný
Enes Eminoðlu, Çorum'a geldi.
TÜGVA Genel Baþkaný Enes Eminoðlu beraberinde Genel Baþkan Yardýmcýsý Teþkilat Baþkaný Ýbrahim Beþinci, Genel Baþkan Yardýmcýsý Kariyer Yönetimi Baþkaný Emrah Özgül ve Teþkilat
Bölge Sorumlusu Osman Faruk Demirli ile birlikte
Çorum ziyareti gerçekleþtirdi.
Heyet Ýlk önce Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Ardýndan Hitit Üniversitesi Toplantý salonunda Eðitime Destek Platformu'nun Nisan ayý
toplantýsý TÜGVA Genel Baþkaný Enes Eminoðlu'nun baþkanlýðýnda yapýldý. Daha sonrasýnda ise
Turgut Özal Konferans salonunda Çorum Teþkilat
Buluþmasý yapýldý.
Eminoðlu'nu TÜGVA Çorum Teþkilat mensuplarý ile gerçekleþtirdiði buluþmada "81 il, 520 ilçede þu anda çalýþýyoruz, inþallah daha da artarak
600'ü aþkýn ilçede faaliyete geçeceðiz. Türkiye'nin
dört bir tarafýnda gerçekten heyecaný, aþký, motivasyonu yüksek kardeþlerimiz canla, baþla çalýþýyor. Çorum'da çalýþan kardeþlerimizin varlýðý bizi
Ýstanbul'da ve Türkiye'nin dört bir tarafýnda gerçekten bu iþlerde çalýþma azmimizi, heyecanýmýzý
aktaran bir unsurdur arkadaþlar. Ben bu yüzden
özellikle bu pandemi döneminde ki gayretiniz için,
bütün gençlere ulaþma noktasýnda yaptýðýnýz çalýþmalardan dolayý TÜGVA Çorum'da görev alan
her bir kardeþimi tebrik ediyorum ve caný gönülden kutluyorum.
TÜGVA gibi önemli bir gençlik topluluðunun çatýsý altýnda bulunmak bizim için önem arz ediyor.
Bu zamanlarda gençliðimize her zamankinden da-

ha fazla sahip çýkmalýyýz. Geleceðe, deðerlerine
sahip çýkan, sahip çýkmaktan öte deðerlerini yaþayabilen bir gençlik býrakmak boynumuzun borcu.
Bunun için birlikte çalýþacaðýz. TÜGVA, bu kapsamda önemli bir yer teþkil eden gençlik kuruluþudur. Sözlerimi tamamlamadan da TÜGVA Çorum
olarak yapýlan çalýþmalardan dolayý da Enes kardeþime de teþekkür ediyorum" dedi.
Ayný zamanda programda TÜGVA Genel Baþkaný Enes Eminoðlu; Alaca Ýlçe Temsilcisi Muhittin
Koçak, Osmancýk Ýlçe Temsilcisi Hasan Emre Aydýn, Sungurlu Ýlçe Temsilcisi Serdal Tokatlý, Ýskilip
Ýlçe Temsilcisi Alihan Deveci, Kargý Ýlçe Temsilcisi
Ali Nejat Akpýnar ve Bayat Ýlçe Temsilcisi Muhammed Demirtaþ'a rozetlerini takdim etti ve görevlerinde baþarýlar diledi.
Program, TÜGVA Çorum Ýl Temsilcisi Enes Kayabaþý'nýn, TÜGVA Genel Baþkaný Enes Eminoðlu'na ve Genel Baþkan Yardýmcýlarýna hediye takdimi ile son buldu.
(Fatih Yýldýrým)
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TARTIÞMA YARATAN
FAKÜLTELERE ATAMA
Hitit Üniversitesi'nde Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Halil Ýbrahim Þimþek'in vekalet ettiði üç fakülteye dekan atamasý yapýldý.
Hatýrlanacaðý üzere geçtiðimiz
aylarda Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Halil Ýbrahim Þimþek'in birden fazla fakülteye dekanlýk
yaptýðý ortaya çýkmýþ, kamuoyundan

sert tepkiler gelmiþti. Edinilen bilgilere göre Halil Ýbrahim Þimþek'in vekalet ettiði Fen-Edebiyat Fakültesi'ne
Prof. Dr. Mehmet Kutlu, Saðlýk Bilimleri Fakültesi'ne Prof. Dr. Ebru Gökmeþe, Güzel Sanatlar, Tasarým ve
Mimarlýk Fakültesi'ne Prof. Dr. Pelin
Avþar Karabaþ vekaleten atandý.
(Mahmut Emin Söylemez)

Sungurlu MYO'da
Baðcý dönemi
Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü görevini yürüten Dr. Öðr. Üyesi Hakan Kör görevini Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme
Bölümü öðretim elamaný Dr.Öðr.Üyesi Buðra
Baðcý'ya devretti.
Sungurlu Meslek
Yüksekokulu eski müdürü Dr. Öðr. Üyesi Hakan Kör yaptýðý açýklamada 2009 yýlýndan bu
yana görev yaptýðý, 10
aydýr müdürlüðü yürüttüðü kurumda birlikte
çalýþtýðý akademik ve
idari personele emekleri ve katkýlarýndan ötürü
teþekkür etti.
Devir teslim prograDr. Öðr. Üyesi
mýnda sosyal mesafe
Buðra Baðcý
ve maske kuralýnda
uyarak bulunan akademik ve idari personel,
kendisine yüksekokula verdiði emeklerden ötürü teþekkür plaketi sundu. Hakan Kör kendisine verilen plaketin ardýndan Sungurlu Meslek
Yüksekokulu Müdürü Dr. Öðr. Üyesi Buðra
Baðcý'ya baþarý dileyerek çiçek sundu.
Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr.
Öðr. Üyesi Buðra Baðcý, Dr. Öðr. Üyesi Hakan
Kör'e güzel dileklerinde ötürü teþekkür etti.
Kendisini bu önemli göreve atayan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'e teþekkürlerini arz eden Baðcý; saygý, sevgi, huzur ortamýnda bu görevi layýðýyla yerine getireceklerini ifade etti. Baðcý, akademik ve proje
çalýþmalarýnýn sürdürüleceðini, öðrenciye dokunan etkinliklerin önemli olduðunu bildirdi.
(Abdulkadir Söylemez)

CHP'den ADD'ye kutlama ziyareti

Zerdeçal, lifli ve sarý çiçekleri bulunan çok yýllýk bir bitkidir. Geniþ yapraklara sahip
zerdeçalýn rizomlarý bulunur.
Rizomlarýný toprak altýnda büyüten otsu bir bitki olan zerdeçalýn kök kýsmý tüketilir. Kök kýsmý kaynatýlarak kurutulur ve kullanýma hazýr hale getirilir.
Sýcak iklimleri seven zerdeçal, tropik iklim
bölgelerinde yetiþtirilir.

Vali Çiftçi yapýmý devam
eden okullarý inceledi
Çorum Valisi Mustafa
Çiftçi yapýmý devam eden
okullarda incelemelerde
bulundu.
Vali Çiftçi, beraberinde
Ýl Milli Eðitim Müdürü Abdullah Kodek, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Recep Cýplak ile birlikte Eti
Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu. Burada
yüklenici firma temsilcilerinden bilgi alan Vali Çiftçi
son durumu inceledi.
Daha sonra Bahçelievler Ýlkokulu'na geçen Vali
Mustafa Çiftçi yine burada
okulun yapým çalýþmasýyla ilgili bilgiler aldý.
(Abdulkadir Söylemez)

FAZLI ÖÐRETMENiN ADI
KÜTÜPHANEDE YAÞATILIYOR

"ADD'ye ve Atatürkçülere
büyük görevler düþüyor"
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Ýl
Baþkaný Mehmet Tahtasýz ülke olarak zor bir
dönemden geçtiðimizi, Cumhuriyetimizin Kurucusu ve Ýlk Genel Baþkan Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin her zaman kendilerine yol gösterdiðini belirterek, noktada Atatürkçü Düþünce Derneði'nin de bu süreçte önemli
görevler üstlendiðini söyledi.
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Merkez
Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz ve Ýl- Merkez Ýlçe Yöneticileri ile birlikte Atatürkçü Düþünce Derneði
Çorum Þubesi'ni ziyaret ederek, geçtiðimiz pazar günü yapýlan kongrede yeniden Þube Baþkanlýðýna seçilen Uður Demirer ve yönetimini
kutladý. Þube Baþkaný Demirer ve yöneticiler
ile bir süre sohbet eden Tahtasýz, Cumhuriyet
Halk Partisi olarak, Atatürkçü Düþünce Derneði'nin kurumsal kimliðini önemsediklerini belirtirken, bugüne kadar olduðu gibi her zaman
ADD'nin yanýnda olacaklarýný ifade etti.
Ziyaretlerinden dolayý CHP Heyetine teþekkür eden Þube Baþkaný Demirer ise Atatürkçü
Düþünce Derneði olarak; Atatürk ilke ve devrimlerinin yaþatýlmasý ve geliþtirilmesi için toplumun tüm katmanlarý ile diyalog içerisinde olduklarýný ifade ederek, bu noktada CHP ile diyalog içerisinde olmayý da çok önemsediklerini
dile getirdi. Ülkemizin zorlu bir süreçten geçtiðini, bu nedenle Atatürkçülere büyük görevler
düþtüðünü dile getiren Demirer, CHP Heyeti'nin ziyaretini de bu vesileyle çok anlamlý bulduklarýný ifade etti.
(Abdulkadir Söylemez)
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Þehit Erol Olçok Anadolu ÝHL'de
'Fazlý Çolak Ýslami Ýlimler Kitaplýðý'
oluþturuldu.
Geçirdiði kalp krizi sonucu vefat
eden Fazlý Çolak'ý meslektaþlarý ve
öðrencileri unutmadý. Þehit Erol Olçok Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nde
"Fazlý Çolak Ýslami Ýlimler Kitaplýðý"
oluþturuldu.
Þehit Osman Arslan Kýz Anadolu
Ýmam Hatip Lisesi'nde Biyoloji Öðretmeni olarak görev yapan Fazlý Çolak
ocak ayýnda geçirdiði kalp krizi sonucu hayatýný kaybetmiþi. Fazlý Çolak'ý,
uzun yýllar görev yaptýðý Þehit Erol Olçok Anadolu
Ýmam Hatip Lisesi'ndeki meslektaþlarý ve öðrencileri unutmadý. Fazlý Çolak'ýn evindeki kitaplardan
oluþan kütüphane oluþturuldu. Fazlý Çolak Ýslami
Ýlimler Kitaplýðý'nda Tefsir
kitaplýðýnda, siyer kitaplarý ve Ýslam medeniyetine ait yakalýk 100 eser
yer alýyor.
Kütüphanenin oluþmasýna öncülük eden
Þehit Erol Olçok Anadolu
Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Yardýmcýsý Ýsmail Baþer merhum Fazlý Çolak'ýn tefsir okumayý çok
seven bir insan olduðunu
belirterek "Onun ilmini ve
imam hatip aþkýný yaþatmak istedik. Ailesinin izniyle kendi kitaplýðýnda,
okuduðu ve not aldýðý kitaplarý okulumuza getirerek Ýslami Ýlimler Kitaplýðý
oluþturduk" dedi.

Fazlý Çolak'ýn gençlerin Kuran ve
tefsir okumalarý çok arzu ettiðini ve
bu yolda büyük çabalar gösterdiðini
dile getiren Baþer "Onun bu mücadelesinin devam ettirmek istedik" dedi.
Þehit Erol Olçok Anadolu Ýmam
Hatip Lisesi Müdürü Celal Þafak da
öðretmenlerin katýlýmý ve ailesinin
desteði ile Fazlý Çolak Ýslami Ýlimler
Kitaplýðý'ný oluþtuklarýný açýkladý.
Þafak "Fazlý Çolak þuurlu bir
gençlik oluþturulmasýný isteyen bir
öðretmenimizdi. Meslektaþlarý ve öðrencilerinin çok sevdiði baþarýlý bir kiþiydi. Aramýzdan erken ayrýlý bizleri çok üzdü. Biz
de onunu adýný yaþatmak için böyle bir çalýþma
yaptýk" dedi.
(Haber Merkezi)

ZERDEÇALIN FAYDALARI NELERDÝR?
Özellikle Hindistan, Çin ve Endonezya'da
yetiþmesi sebebiyle bu ülkelerin gerek mutfaðýnda gerekse týbbi alanlarýnda kullanýlan bir
þifalý bitkidir. Yüzyýllardan beri faydalarý bilinen bu þifalý bitki, hastalýklara karþý kullanýlmasýnýn yanýnda yemeklere de ayrý bir tat katmýþtýr. Zerdeçalýn çok faydalý bir bitki olmasý
sebebiyle yemeklerinizde baharat olarak da
kullanabilirsiniz. Bu sayede birçok hastalýðý
önlemiþ olursunuz. Mide rahatsýzlýðý çeken kiþiler yemeklerinde, salatalarýnda baharat olarak mutlaka kullanmalýdýrlar.
Karaciðere de büyük fayda saðlar. Antioksidan özelliði sayesinde birçok hastalýða karþý þifa saðlar. Þeker hastalarý yýllardýr hastalýklarýnýn tedavisini ararlar, tamamen tedavi
edilemese de þeker hastalýðýnýn vücuda olan
olumsuz etkilerini zerdeçalýn faydalarý sayesinde azaltmak mümkündür.
Þeker hastalýðý (diyabet) olan kiþiler de
mutlaka zerdeçalý yemeklerine ilave etmelidirler. Bu þekilde bir parça olsun tedavilerine
katký saðlayabilirler. Ayrýca safra kesesi rahatsýzlýðý olan kiþiler zerdeçalý kullanmasý gerekenler listesinde yer alýr.
Ciltteki yaralarýn kolay iyileþmesini saðlar.
Sedef hastalýðý gibi cilt hastalýklarýna iyi gelir.
Depresyona karþý adeta bir antidepresan görevi görür. Baþ aðrýlarýna iyi gelir. Saç dökülmesi, saçkýran gibi rahatsýzlýklara da fayda
saðlar. Aðýz yaralarýna iyi gelir.
KANSERE KARÞI KORUMA SAÐLAR!
Ýçeriðinde kanseri de önemli ölçüde önleyen kukurmin (cucurmin) adlý madde bulunur.
Bu sayede kanserli hücrelerin büyümesini önler. Kolon kanseri, cilt kanseri ve göðüs kanseri gibi kanser türlerine karþý oldukça faydalý bir bitkidir. Prostat kanserine karþý koruma
saðlamasýnýn yanýnda prostat kanseri olan
hücrelerin büyümesini önler. Yapýlan araþtýrmalara göre radyasyon kaynaklý kanserlere
karþý koruma saðladýðý ortaya çýkmýþtýr. Lösemi yani kan kanserine karþý da faydalý bir bitkidir. Yapýlan araþtýrmalara göre çocuklukta
lösemiye yakalanma oranýný düþürür.
ZERDEÇAL ÝLE GRÝBE
KARÞI KALKAN EDÝNÝN!
Soðuk algýnlýðý, grip ve nezle gibi kýþ hastalýklarý birçok kiþinin canýný sýkar. Bu hastalýklara karþý korunmak için bir bardak ýlýk sütün içine bir çay kaþýðý zerdeçal tozu eklenir.
Ýyice karýþtýrýlýr ve içilir. Bu þekilde öksürük,
soðuk algýnlýðý ve gribe karþý koruma saðlanabilir. Baðýþýklýk sistemini de güçlendirir.
ROMATÝZMA AÐRILARI MI
ÇEKÝYORSUNUZ?
Kemik ve eklem aðrýlarýna karþý yararlý
saðlar. Hafif eklem aðrýlarýnýn yaný sýra eklem
iltihabýna da iyi gelir. Romatizma, osteoartrit
ve romatoid artrit için de faydalý bir bitkidir.
ZERDEÇAL ÝLE KALBÝNÝZÝ KORUYUN!
Zerdeçalýn faydalarý bunlarla da sýnýrlý deðildir. Kalp hastalýðý olanlar, kalp damar týkanýklýðý yaþayanlarýn da þifasý zerdeçaldadýr.
Araþtýrmalara göre zerdeçal tüketen kiþilerin
kalp damarlarýnda daha az plak oluþumu görülür ve daha az týkanýklýk olur. Kýsacasý kalp
dostudur. Kalbi korur.
KOLESTEROLÜ DENGELER!
Kolesterol günümüzde birçok kiþinin derdidir. Ýstediðini yiyememek, yediklerine her zaman dikkat etmek bir süre sonra insanlarý yormaya baþlar. Bu gibi sebeplerle kolesterol
hastalýðýna çare aramak günümüzde çok yaygýndýr. Ýþte zerdeçal faydalarý sayesinde kolesterolü de dengeler ve bir parça da olsa rahat yemek yemeyi saðlar.
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‘Belediyenin desteðine
gölge düþürmek yanlýþ’
Çorum ASKF Genel
Baþkaný Sefer Kurtaran

Çorum Belediyesi'nin Çimentospor Kulübü'ne otobüs tahsis etmediði
yönündeki iddialarla ilgili Amatör
Spor Kulüpleri Federasyonu bir açýklama yaptý.
Çorum ASKF Genel Baþkaný Sefer Kurtaran yaþanan olayýn yanlýþ
anlaþýlma ve planlama hatasýndan
kaynaklandýðýný belirtti. Çorum Belediyesi'nin amatör spor kulüplerine verdiði desteði vurgulayan Kurtaran
"Böyle bir olay nedeniyle Çorum Belediyesi'nin amatör spora verdiði desteðe gölge düþürmek yanlýþ olur" dedi.

Bölgesel Amatör Ligde Çorum'u
temsil edecek olan kulüplerimizden
Çimentospor'un hafta sonu Sorgun
Belediyespor ile oynayacaðý hazýrlýk
maçý için Çorum Belediyesi'nde araç
talebi olmuþtu. Çorum Belediyesi tarafýndan 44 kiþi kapasiteli otobüsün
Türkiye Güreþ Þampiyonasý'na katýlmak üzere Antalya'ya gitmesi nedeniyle Çimento Spor Kulübü'ne 16 kiþilik minibüs tahsis edildi. Ancak kulüp
yöneticileri daha büyük bir otobüs
bulduklarýný belirterek kabul etmediler. Bu konu üzerinden ÝYÝ Parti ve

CHP Ýl Baþkanlarý Çorum Belediyesi'ni amatör spor kulüplerine destek
vermemekle suçladý.
Çorum Belediyesi bütün amatör
spor kulüplerine destek olduðunu
vurgulayan Sefer Kurtaran "Ne diðer
kulüplerin ne de Çimentospor Kulübü'nün Çorum Belediyesi ile hiçbir
problemi yok. Burada bir yanlýþ anlaþýlma söz konusu olmuþtur. Yaþananlarýn siyasi olarak tartýþma konusu
yapýlarak büyütülmesini doðru bulmuyoruz. Olay sadece yanlýþ anlaþýlmadan kaynaklanmýþtýr. Çorum Bele-

diyesi'nin yaptýðý açýklamaya göre bir
planlama hatasý olduðunu da anlaþýlmaktadýr. Bu konunun büyütülerek
Çorum Belediyesi'nin amatör spora
verdiði desteðe gölge düþürmek yanlýþ olur" dedi.
Yaþanan tartýþmalarýn Çimentospor Kulübü yöneticilerini de son derece üzdüðünü ifade eden Kurtaran
"Çorum Belediyesi her yýl düzenli olarak amatör spor kulüplerine yardým
ve destekte bulunuyor. Bunlarý unutmamýz mümkün deðil" þeklinde konuþtu.
(Haber Merkezi)

Yaðbat'tan masa tenisi antrenörlük kursuna ziyaret
Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açtýðý 1. Kademe Masa Tenisi Antrenörlük Kursu Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezinde baþladý.
Antrenörlük kursuna katýlmak için Türkiye'nin deðiþik bölgelerinden 33 kursiyer Çorum'a geldi. Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açtýðý 1. Kademe
Masa Tenisi Antrenörlük Kursu 3-9 Nisan 2021 tarihleri arasýnda Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi Spor Salonunda gerçekleþtirilecek. Kurs, Çorum
Belediyesi GSK ve Masa Tenisi Milli Takým Antrenörlerinden Ali Korkmaz tarafýndan veriliyor.
Kursu ziyaret eden ve çalýþmalarý izleyen Çorum
Belediye Baþkan Vekili Ýsmail Yaðbat kursiyerlere baþarýlar dileyerek, kendilerini barýþýn ve kardeþliðin
þehri Çorum'da aðýrlamaktan mutluluk duyduklarýný
ifade etti. Yaðbat "Burada bulunan Federasyon Temsilcisi Alp Bala nezdinde Türkiye Masa Tenisi Federasyonuna bu kurs için Çorum'u tercih etmelerinden
dolayý çok teþekkür ediyorum. Çorum, masa tenisi
branþýnda son zamanlarda kendini kanýtlamýþ, Türkiye ve dünya çapýnda sporcu yetiþtiren bir il. Çorum
Belediyesi olarak sporun her branþýna olduðu gibi masa tenisine de destek veriyor yeni sporcularýn yetiþmesi için gerekli alanlar ve imkânlarý oluþturma gayretiyle yatýrýmlar yapýyoruz. Bu sebeple sizleri de burada aðýrlamaktan mutluluk duyduðumuzu ifade etmek
istiyorum. Pandeminin sona erdiði bir tarihte tekrardan
sizleri Çorum'da görmeyi arzuluyoruz. Tarihiyle, kültürüyle Çorum'u sizlere tanýtmýþ, sizleri buradan bir gönül elçisi olarak uðurlamýþ olmak temennisiyle hepinize baþarýlar diliyor, Allah'a emanet ediyorum" dedi.
Belediye Baþkan Vekili Yaðbat, kursiyerlere Covid-19 tedavi süreci devam ettiði için evinde dinlenen
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn selamlarýný iletti. Ziyarette Çorum Belediyesi Spor Ýþleri Müdürü ve Gençlik ve Spor Kulübü Baþkaný Nadir Solak da
hazýr bulundu.
(Mahmut Emin Söylemez)

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

04:39
06:07
12:47
16:25
19:17
20:40

TARiHTE BUGÜN

KESiN

1966- Orhan Kemal cezaevinde iken dostlarý
30'uncu sanat yýlý jübilesini yaptý.
1978- Muðla'nýn Yataðan ilçesinde termik
santral temeli atýldý.
1978- Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öðretim Üyesi Doç.Dr. Server Tanilli silahlý saldýrý sonucu felç oldu.
1980- Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden
Muammer Karaca hayata veda etti.
1983- Türkiye'nin ilk kadýn milletvekillerinden
Fakhiye Öymen vefat etti.
1987- Altý yýl süren Milliyetçi Hareket Partisi
davasý bitti. Genel Baþkan Alparslan Türkeþ, 11
yýl 10 ay hapse mahkûm oldu.
1994- Almanya, sivil halka karþý kullanýldýðý
iddiasýyla Türkiye'ye silah ambargosu koydu.
1995- Ankara Devlet Tiyatrosu Mahir Canova
Sahnesi açýldý.
1999- Hacýlarý almak için Cidde'ye gitmek
üzere Adana'dan havalanan THY'ye ait Trakya
uçaðý, kalkýþýndan kýsa süre sonra düþtü. Yolcusu bulunmayan uçaðýn altý kiþilik mürettebatý
öldü.
2007- Yýldýz Geçidi SG-1 dizisi Türkiye'de
TRT 1 tarafýndan Türkçe seslendirmeli olarak
yayýnlanmaya baþladý.

KARAR
DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ

7 NÝSAN 2021 ÇARÞAMBA

YIL: 5 / SAYI: 1699

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

PTT'den esnaf ve giriþimcilerin
iþini büyüten akýllý çözümler
Esnaf, sanatkâr ve KOBÝ'lerin yaný sýra iþ yeri
olmaksýzýn evden, internetten, sosyal medyadan
satýþ yapan tüm bireysel satýcýlar, giriþimciler ve eticarete masrafsýz, entegrasyonsuz tek bir platform
üzerinden ulaþmak isteyen herkese, hiçbir ek ücret
ödemeden POS hizmeti sunulmasýný saðlayan
PTT Akýllý Esnaf Projesi hayata geçiyor.
Esnaf, sanatkâr ve KOBÝ'lerin satýþlarýný artýracak, maliyetlerini düþürecek ve birçok noktadan tedarik ettiði hizmetlerin tamamýný tek bir ürünle karþýlamalarýný saðlayacak olan PTT Akýllý Esnaf Projesi, müþterilere de temassýz bir biçimde kolay, hýzlý ve güvenli ödeme fýrsatý sunuyor.
Posta ve Telgraf Teþkilatý Anonim Þirketi'nin
(PTT AÞ), ülke ekonomisine büyük katkýlar saðlayan esnaf, sanatkâr, KOBÝ ve tüm bireysel satýcýlarýn hayatýný kolaylaþtýrmak için hazýrladýðý PTT
Akýllý Esnaf Projesi ile esnaflar iþlerini büyütebilecek. Ayrýca lansmana özel sýfýr komisyon kampanyasý ile 30 Mart tarihinden itibaren, ücretsiz
ve komisyonsuz paket seçenekleri ile de maliyetleri düþecek. Projeden,
pazar ve stant satýþý ve
kapýda teslimat yapan,
temassýz ödeme almak isteyen, ilave cihaz taþýmadan kendi
cep telefonlarý veya
tabletlerinden tahsilat
yapmak isteyenler de
faydalanabilecek.

AVANTAJLI PAKETLER
Müþterilere, PTT Akýllý Esnaf Komisyonsuz Paketi ile aylýk sabit ücret ödeyerek belli bir ciroya kadar hiçbir kesinti, masraf olmadan sýfýr komisyonlu
Link ile Ödeme, Sanal POS ve yeni nesil Akýllý
POS cihazlý ve cihazsýz çözümleri, Ücretsiz Hesap, Kart, Fatura Ödeme ve EFT hizmetleri sunuluyor. Ayný hizmetleri, yüksek pos cirosu olan iþyerleri de rekabetçi oranlar ve iþlem baþýna ücret, entegrasyon ücreti gibi herhangi bir ücret
ödemeden kullanabilecek.
Ayrýca, PTT Akýllý Esnaf, tahsilat,
satýþ ve sipariþ yönetimi, stok takibi
ve kargo süreçlerini tek bir platform
üzerinde birleþtirerek pek çok ihtiyacý tek bir ürünle karþýlýyor ve ticari faaliyetlerin kolaylaþmasýna
da katkýda bulunuyor.
Ýlk etapta online olarak
sunulacak olan PTT
Akýllý Esnaf POS, kýsa
bir süre sonra fiziki olarak da müþterilerin hizmetine açýlacak.

"PTT OLARAK
ESNAF, SANATKÂR,
KOBÝ VE
GÝRÝÞÝMCÝLERÝMÝZÝN
HER ZAMAN
YANINDAYIZ"
PTT Akýllý Esnaf Projesi sayesinde müþterilerin
yeni bir ödeme aracýna kavuþarak, üzerindeki ek
maliyet yükünün hafifleyeceðini vurgulayan PTT
AÞ Genel Müdürü Hakan Gülten, "Esnaf, sanatkâr,
KOBÝ ve tüm giriþimcilerimizin iþlerini büyütüp, maliyetlerini düþürecekleri önemli bir desteði müjdeliyoruz. PTT Akýllý Esnaf Projemiz ile Türkiye'mizin
ekonomisine ve ticaretine büyük katký saðlayacaðýz. Þirketimiz, geliþtirdiði bu yeni proje ile ekonomimizin mihenk taþý olarak deðerlendirdiðimiz esnaf, sanatkâr, KOBÝ ve tüm giriþimcilerimizin yanýnda olduðunu bir kez daha göstermiþ oldu" dedi.
Fiziksel iþ yeri sahibi olmayan ev kadýnlarý,
gençler ve diðer tüm giriþimcilerin de PTT kolaylý-

KOLAY BAÞVURU
ÝMKÂNI
PTT Akýllý Esnaf
üyesi olmak isteyen
müþteriler https://akilliesnaf.ptt.gov.tr/ adresinden ya da PTT iþ yerlerinden baþvurularýný tamamlayarak, yazýlýmla, entegrasyonla, masraflarla
uðraþmadan satýþa baþlayabilecek.
Üye olmak isteyen müþteriler, https://akilliesnaf.ptt.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapacaklarý baþvuru ile online ortamda 1 gün içerisinde iþlemlerini tamamlayabilecek ve ödeme hizmetlerinden yararlanabilecek.
Hizmetlerden yararlanmak için müþterinin iþ yeri web sayfasý olmasý zorunluluðu da bulunmuyor.
PTT Akýllý Esnaf üyeliði tamamlandýðýnda müþterinin cep telefonu veya e-posta adresine gönderilen
güvenli ödeme linkiyle hemen ödeme almaya baþlanabilecek.
(Mahmut Emin Söylemez)

ðý ile satýþ ve tahsilat yapabilme imkânýna kavuþtuðunu kaydeden Gülten, "Bireysel satýcýlarýn önünü açarak ticaretin geliþmesini ve yaygýnlaþmasýný
saðlayan PTT Akýllý Esnaf Projesi, halkýmýzýn refahýna katkýda bulunuyor" ifadelerini kullandý.

Osmancýk'ta su
kesintisi yapýlacak
Osmancýk'ta bugün su kesintisine gidilecek.
07.04.2021 Çarþamba günü Gemici Mahallesi,
Beyazýt Caddesi Kabalak mevkiinde 600 metre
yeni içme suyu hattýnýn baðlantýsý yapýlarak su
verileceðinden Gemici, Gürleyik, Çay Mahallelerinde 9-17 saatleri arasýnda su kesintisi yapýlacaðý duyuruldu.
(Haber Merkezi)

Salih
Turhan

TURHAN: KABUL
ETMÝYORUZ
Anadolu Gençlik Derneði ve Milli Gençlik
Vakfý Genel Baþkaný Salih Turhan emekli amirallerin açýkladýðý bildiriye tepki gösterdi. Turhan "Bu yapýlarýn askerini de, sivilini de, emeklisini de kabul etmiyoruz" dedi. Anadolu Gençlik Derneði ve Milli Gençlik Vakfý Genel Baþkaný Salih Turhan önceki gece bazý emekli amirallerin yayýnladýðý ve içeriðinde hadsiz ifadelerin yer aldýðý bildiriye sert tepki gösterdi. Turhan, açýklamasýnda eski giriþimleri hatýrlatarak
"Ülkemizde farklý zamanlarda darbeler de oldu,
darbe giriþimleri de, çýðýrtkanlýðý yapanlar da.
Bu giriþimlere baktýðýmýzda 28 Þubat ve 15
Temmuz'da olduðu gibi kaynaðý ABD oldu, Siyonist yapýlar oldu. Bu yapýlanlarýn sivilini de,
askerisini de, emeklisini de kabul etmiyoruz"
ifadesini kullandý.
(Fatih Yýldýrým)
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"ELÝMÝZDEN NE GELÝYORSA
FAZLASIYLA YAPACAÐIZ"
Çorum FK Teknik Direktörü Ýsmet Taþdemir, Hekimoðlu Trabzon maçý ile ilgili "Zor bir
maç olacak ama takýmýmýz bu zorluklarýn
üstesinden gelmek için ne gerekiyorsa yapacak" dedi.
Ligin 32'nci haftasýnda bugün sahasýnda
grubun formda ekiplerinden Hekimoðlu
Trabzon'u misafir edecek olan Çorum FK'nin

baþarýlý teknik adamý Ýsmet Taþdemir maç ile
ilgili düþüncelerini paylaþtý. Hekimoðlu'nun
iyi ve üst lige doðrudan çýkmak için kurulmuþ
bir takým olduðunu belirten Taþdemir "Kolay
maçýmýz yok. Zor bir maç olacak. Hekimoðlu da çok fazla oyuncu transfer eden, üst lige doðrudan çýkma hayaliyle oluþturulan
ama þu anda Manisa'nýn da bu kadar iyi git-

mesiyle beraber 2'nci sýrada kalan bir takým. Ýyi bir takým ama her takýmýn kendine
göre zaaflarý var. Bizim için zor bir maç
olacak ama takýmýmýz bu zorluklardan bir tanesini daha alt etmek için
elimizden ne geliyorsa fazlasýyla
yapacak. Bundan hiç kuþkum
yok" dedi. (Abdulkadir Söylemez)

Çorum FK Teknik Direktörü Ýsmet Taþdemir

Dokuz haftadýr kaybetmeyen iki takýmý karþý karþýya getiren Çorum FK - Hekimoðlu
Trabzon karþýlaþmasý haftanýn sonucu en çok merak edilen maçlarýnýn baþýnda geliyor

Dokuz maçtýr

kaybetmiyor
dört maçtýr

kazanýyoruz

Bu maç nefes keser!

Çorum FK bu sezon oynadýðý 29 maçta
daha önce bir kez beþ maçlýk kaybetmeme
serisi yakalarken son oynanan dokuz karþýlaþmayý kaybetmeyerek bu performansýný geliþtirdi. Çorum FK geçen hafta perþembe günü
deplasmanda 24Erzincanspor'u 1-0 maðlup
ederek üst üste aldýðý Manisa FK ve Kocaelispor maðlubiyetlerinin ardýndan kaybetmeme
serisini dokuz maça çýkarmayý baþardý.
Çorum FK'nin dokuz maçlýk yenilmezlik
serisi ise þu þekilde:
AfjetAfyonspor - Çorum FK
Çorum FK - Ýnegölspor
Niðde Anadolu - Çorum FK
Çorum FK - Veli Meþespor
Ankara Demir - Çorum FK
Çorum FK - Sancaktepe FK
Amed Sportif - Çorum FK
Çorum FK - K.Maraþspor
24Erzincanspor - Çorum FK

: 0-1
: 2-0
: 0-0
: 3-0
: 2-2
: 5-0
: 1-2
: 3-0
: 0-1

19 ATTIK, ÜÇ YEDÝK
Dokuz maçtýr kaybetmeyerek büyük bir çýkýþ yakalayan temsilcimiz Çorum FK dört
maçtýr da kazanýyor. Bu performansýndan önce bu sezon en fazla iki maç üst üste kazanabilen Çorum FK bu sefer dört maçlýk galibiyet
serisi yakalamayý baþardý. Kýrmýzý-Siyahlýlar
bu maçlarda tam 19 gol atarken kalesinde yalnýzca üç gol gördü.

Hekimoðlu Trabzon
ile 8'inci randevu
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 32'nci hafta maçýnda sahamýzda karþýlaþacaðýmýz
Hekimoðlu
Trabzon ile dört maç 3'üncü ligde, üç maçta 2'nci ligde olmak üzere toplam yedi
kez karþýlaþtýk.
Ýki takým arasýnda oynanan dört maç beraberlikle sonuçlanýrken Hekimoðlu Trabzon iki
maç, Çorum FK ise bir maç kazanabildi. Bu
maçlarda Çorum FK ve Hekimoðlu Trabzon
birbirlerine 7'þer gol attý.
ÝKÝ TAKIM ARASINDA OYNANAN
MAÇ SKORLARI:
2013/2014 - 3.Lig - Çorum FK-Hekimoðlu
2013/2014 - 3.Lig - Hekimoðlu-Çorum FK
2017/2018 - 3.Lig - Çorum FK-Hekimoðlu
2017/2018 - 3.Lig - Hekimoðlu-Çorum FK
2019/2020 - 2.Lig - Hekimoðlu-Çorum FK
2019/2020 - 2.Lig - Çorum FK-Hekimoðlu
2020/2021 - 2.Lig - Hekimoðlu-Çorum FK:

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

Manisa FK için
þampiyonluk haftasý
Manisa FK bu hafta þampiyonluðunu ilan edebilir.
Grubun yenilgisiz tek
takýmý olan ve Türkiye liglerinin en çok puan toplayan takýmý konumundaki
Ege temsilcisi bugün oynayacaðý maç sonunda þampiyonluk turu atabilir.
Oynadýðý 30 maçta 23 galibiyet yedi beraberlik alarak 76 puan toplamayý baþaran Manisa FK, Hekimoðlu'nun Çorum'da puan kaybetmesi kendisinin de Þanlýurfaspor'a yenilmemesi halinde ligin bitimine altý hafta kala
þampiyonluðunu ilan edecek.
Bir diðer senaryoda ise Manisa FK'nin kazanýp Hekimoðlu'nun Çorum'da kazanamamasý durumunda Ege temsilcine þampiyonluk
turu attýracak.
Çorum FK - Hekimoðlu karþýlaþmasý saat
14'te baþlayacakken Manisa FK - Þanlýurfaspor maçý ise saat 15'te baþlayacak.

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 32'nci hafta play-off adýna zorlu bir maça sahne olacak. 2'nci yarýnýn en formda iki takýmýný karþý karþýya getirecek maçta
temsilcimiz Hekimoðlu Trabzon'u konuk edecek. Saat 14'te Þehir Stadýnda oynanacak maçý Ýstanbul bölgesi klasman hakemlerinden Mehmet Türkmen düdük çalacak. Kritik maç misli.com uygulamasý üzerinden naklen yayýnlanacak.
Son haftalarda aldýðý baþarýlý sonuçlar ile rakiplerini 1'er 2'þer geçerek orta sýralardan play-off'un
kapýsýna kadar dayanan Kýrmýzý-Siyahlýlar yine kritik bir maça çýkýyor. Kendisi gibi dokuz haftadýr
kaybetmeyen Trabzon temsilcisini konuk edecek
Çorum FK sýký çalýþtýðý maçýn hazýrlýklarýný tamamladý. Çorum FK kazanmasý ve play-off yolundaki
rakiplerinden Ankara Demirspor ile Sarýyer'den birinin kaybetmesi durumunda kendini play-off potasýnýn içine atmayý baþaracak.
Rakip son dokuz maçta beþ galibiyet dört de
beraberlik alarak 19 puan toplamayý baþaran Hekimoðlu Trabzon 59 puan ile yenilgisiz Manisa'nýn bir
sýra gerisinde 2'nci sýrada bulunuyor.
Son dokuz maçta 19 gol atýp kalesinde altý gol
gören Hekimoðlu geçen hafta Manisa FK ile 1-1
berabere kaldý.

MAÇ NAKLEN YAYINLANACAK
Kýrmýzý-Siyahlýlarýn baskýsý sonuç verdi, yayýncý
kuruluþ zorlu maçý yayýn listesine ekledi. Çorum
FK - Hekimoðlu Trabzon karþýlaþmasý misli.com
uygulamasý üzerinden ekranlara gelecek.
Yayýncý kuruluþ misli.com'un ilk yayýnladýðý maç
yayýn listesinde Çorum FK - Hekimoðlu Trabzon
karþýlaþmasý yer almýyordu. Haftanýn en çekiþmeli
geçmesi beklenen maçýnýn ekranlara gelmeyecek
olmasý herkesi þaþýrtýrken Kýrmýzý-Siyahlý camia
organize olarak maç yayýný ile ilgili taleplerini yayýncý kuruluþa ilettiði öðrenildi.
Bunun üzerine yayýncý kuruluþ pazartesi gece
23.15'te Çorum FK - Hekimoðlu Trabzon maçýnýn
da naklen yayýn listesine eklendiðini açýkladý.
Karþýlaþma saat 14'te baþlayacak. Gruptaki diðer maçlarýn baþlama saati ise 15 olacak.

SAKAT VE CEZALILAR
Hekimoðlu Trabzon maçýnýn maç kadrosu açýklandý. 20 kiþilik maç kadrosunda Kývanç, Nafican
ve Hüseyin yer almazken Salih maç kadrosunda
yer buldu. Çorum FK'de zorlu Hekimoðlu Trabzon
maçý öncesi üç eksik bulunuyor. Yaklaþýk 1,5 aydýr
sahalardan uzak olan genç sol bek Nafican antrenmanlara baþlasa da henüz tam iyileþmediði için bu
maçta da takýmdaki yerini alamayacak. Bir diðer
eksik ise takýmlar ile antrenmana çýkan ancak henüz sakatlýðý devam eden Kývanç olacak.
Sakatlarýn yaný sýra kart cezalýlarý ile de boðuþan Kýrmýzý-Siyahlýlarda bu hafta ise Hüseyin cezalý duruma düþtü. Ara transferde takýma dahil olan
ve son haftalardaki performansý ile takdir toplayan
36 yaþýndaki oyuncu Erzincan maçýnda gördüðü
sarý kart ile cezalý duruma düþmüþtü.
Çorum FK'nin baþarýlý defans oyuncu Salih ise
sakatlýðýný atlattý ve kadroda yer buldu. Salih görev
verilmesi halinde bugün sahada olabilecek.
Kart cezalýsý olduðu için geçen haftaki Erzincan
maçýnda forma giyemeyen Ömer ve Eren de cezalarýný tamamladý ve maç kadrosunda yer aldý.
(Abdulkadir Söylemez)

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

Rakipte iki tecrübeli isim
Bugün karþýlaþacaðýmýz Hekimoðlu Trabzon'da iki oyuncu ön
plana çýkýyor. Takýmlarýnýn baþarýsýnda tecrübeleri ve golleri ile büyük pay sahibi olan Batuhan Karadeniz ve Burhan Eþer rakipte en
dikkat çeken isimlerden.
GOLCÜ BATUHAN
KARADENÝZ
Hekimoðlu Trabzon'un bu sezonki en önemli transferlerinden
biri olan, Türk Milli takýmýnda forma giyme baþarýsý gösteren ve
geçen sene özellikle play-off maçlarýnda attýðý gollerle takýmý Bandýrmaspor'un 1.lig çýkmasýnda büyük pay sahibi idi Batuhan Karadeniz.
Futbol sevenlerinin tanýmakta
zorlanmayacaðý bir isim olan golcü futbolcu Karadeniz, Beþiktaþ
formasý ile þampiyonlar ligi tecrübesi yaþamasýnýn yaný sýra Trabzonspor, Eskiþehirspor ve Sivasspor gibi önemli takýmlarýn formlarýný terletti. Kariyeri boyunca çýktýðý
318 maçta 128 gol atan Batuhan
Karadeniz 48 de sarý kart gördü.
Hekimoðlu Trabzon formasý ile ligde 20 kupada ise iki kez forma giyen Karadeniz ligde 20, kupada
üç gol atma baþarýsý gösterdi.

MiSLi.COM

2. LiG BEYAZ GRUP
TAKIMLAR

Batuhan Karadeniz

TECRÜBELÝ BURHAN EÞER
Hekimoðlu Trabzon'un bu sezon ses getiren transferlerinden
biri de 36 yaþýndaki tecrübeli orta
saha oyuncusu Burhan Eþer oldu.
Burhan, 18 Yýllýk futbol kariyerinde BB Erzurumspor, Sivasspor,
Eskiþehirspor ve Gençlerbirliði takýmlarý gibi Türkiye'nin köklü kulüplerinde yýllarca futbol oynadý.
Oynadýðý takýmlarda istikrar abidesi olmayý baþaran Eþer ilk ola-

Burhan Eþer

rak 2004-2005 sezonunda Gaziantep Belediyespor ile 2.lig,
2015/2016 sezonunda Sivaspor
ve 2017/2018 sezonunda ise BB
Erzurumspor ile 1.ligden Süper
Lige çýkmak baþarýsý göstererek
kupa kazanmýþtý. Hekimoðlu
Trabzon ile bu sezon ligde 29 kupada ise iki maça çýkan Eþer ligde
19, kupada ise bir gol olmak üzere 20 kez gol sevinci yaþadý.
(Haber Merkezi)
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HAFTANIN MAÇLARI
07.04.2021 ÇARÞAMBA
ÇORUM FK-HEKÝMOÐLU TRABZON
ERGENE VELÝMEÞE-ANKARA DEMÝRSPOR
AFJET AFYONSPOR-KAHRAMANMARAÞ
MANÝSA FK-ÞANLIURFASPOR
NÝÐDE ANADOLU FK-SANCAKTEPE FK
GÜMÜÞHANESPOR-HACETTEPESPOR
KOCAELÝSPOR-ANAGOLD 24ERZÝNCAN
ÝNEGÖLSPOR-AMED SPORTÝF
SARIYER-UÞAK SPOR A.Þ.
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR (BAY)
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