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"KARDEÞ AZERBAYCAN'IN
HER ZAMAN YANINDAYIZ"

KESiN

Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet
Gelgör, Azerbaycan Toplumsal Siyasal Uluslararasý Araþtýrmalar Merkezi Genel Baþkaný Samir Adýgözelli ve
Dýþ Ýliþkiler Editörü Þahin Hasanov'un Belediyeye gerçekleþtirdiði
ziyarette yaptýðý konuþmada "ziyaretlerinden ve deðerli hediyelerinden
dolayý teþekkürlerimi sunarým. Azerbaycan'ýn Karabað harekâtýna destek veren Türkiye'ye, özellikle de Osmancýklý kardeþlerine teþekkür etmek için buraya kadar bizzat gelmelerinden onur duydum" dedi. 2’DE

2-3
Ýki formda rakibin
karþýlaþmasýnda kazanan
Hekimoðlu oldu. Rakip
oyuncularýn abartýlý zaman
geçirmeleri ve hakemin
kötü kararlarýnýn skorda
etkili olduðu maç 3-2
sonuçlandý. 8’DE

GOLLERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

KARAR
DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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75 Kuruþ

“LÜTFEN ACiL DURUMLAR
DIÞINDA 112'Yi ARAMAYIN”
Acil durumlarda baþvurmak için tek
merkezde toplanan acil çaðrý merkezinin baþý, asýlsýz aralamalarla dertte. Saðlýk, itfaiye, jandarma, orman
birimleri, AFAD ve emniyet birimleriHABERÝ
nin de sisteme entegre edilmesiyle
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU birlikte 112 numarasýný arayan vatanOKUTUN
daþlar her türlü acil durumda yardým
alabilecekleri tek merkeze kavuþtu.
Çorum'da acil çaðrýlarýn toplandýðý 112 Çaðrý Merkezi'ne bugüne kadar gelen aramalarýn yaklaþýk
yüzde 85'inin asýlsýz olduðu ifade edildi.
3’TE

Zeytin Dalý Harekatý bölgesindeki terör
saldýrýsýnda iki askerimiz þehit oldu.
Milli Savunma Bakanlýðý, Zeytin Dalý Harekatý bölgesinde
gerçekleþtirilen terör saldýrýsýnda iki askerin þehit olduðunu ve verilen karþýlýk sonucu
en az üç YPG/PKK'lý teröristin
etkisiz hale getirildiðini açýkladý.
Saldýrýda Piyade Komando Uzman Çavuþ Gökhan Çakýr ile Piyade Komando Uzman Çavuþ Ahmet Akdal þehit oldu.
Uzman Çavuþlar Gökhan Çakýr ile Ahmet
Akdal'ýn naaþlarý, memleketleri Kahramanmaraþ ile Bursa'ya uðurlandý. (Haber Merkezi)

Kavuncu'dan üç ilçeye

yatýrým müjdesi

Gençlik ve Spor Bakaný Mehmet Muharrem
Kasapoðlu ile görüþen AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Sungurlu'ya Güreþ
Eðitim Merkezi ile Yüzme Havuzu, Ýskilip ve
Bayat Ýlçelerine Gençlik Merkezleri yapýlacaðý müjdesini verdi. Milletvekili Kavuncu konuyla ilgili açýklamasýnda "hýzlý bir þekilde
ihale edilerek süresi içerisinde inþasý tamamlanacak olan tesislerimiz halkýmýzýn istifadesine, hizmetine sunulacaktýr" dedi.
4’TE

AK Parti
Çorum Milletvekili
Erol Kavuncu

Belediyeden sokaktaki
canlar için 38 kedi evi
Çorum Belediyesi Dünya Sokak
Hayvanlarý Günü'nde 38 kedi evini çeþitli noktalara yerleþtirdi. Mahalle muhtarlarýnýn görüþü alýnarak ihtiyaca göre belirlenen noktaHABERÝ
lara kendi evleri býrakýldýðý ifade
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU edilen Çorum Belediyesi açýklaOKUTUN
masýnda "sokaðýmýzýn kedisi, sokaðýmýzýn köpeði düþüncesiyle
sokak hayvanlarýna sevgiyi ön plana çýkaracak
çalýþmalarýmýz devam ediyor" denildi.
2’DE

BARO DELEGELERÝ
AÇIKLANDI
5’TE

Ýki askerimiz
þehit oldu

Çorum'da ilk kez kapalý kalýn
baðýrsak ameliyatý yapýldý
Çorum'da
kabýzlýk
þikâyeti ile hastaneye
baþvuran bir kadýn
hastada kanser tespit
edilmesinin ardýndan
Cerrahi Onkoloji Uzmaný Dr. Ertuðrul Gazi
Alkurt ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmaný
Dr. Doðukan Durak tarafýndan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi'nde LaparoskopikSubtotalKolektomi
(kapalý tüm kalýn baðýrsak
çýkarýlmasý
ameliyatý) yapýldý. Bu
ameliyat Çorum'da ilk
kez yapýldý.
3’TE

Konya'da askeri gösteri uçaðý düþtü. Milli
Savunma Bakanlýðý, bir pilotun þehit olduðunu duyurdu. Milli Savunma Bakanlýðý'ndan
yapýlan açýklamada, "Konya’da eðitim uçuþu
yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçaðýmýz saat 14.15’te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kýrýma uðramýþtýr. Konuyla ilgili
gerekli inceleme baþlatýlmýþtýr. Konya’da eðitim uçuþu sýrasýnda kaza kýrýma uðrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçaðýmýzýn pilotu
þehit olmuþtur" denildi.
Konya'da kaza kýrýma uðrayan uçakta þehit düþen Hava Pilot Yüzbaþý Burak Gençcelep'in (38) cenazesi bugün memleketi Trabzon'a uðurlanacak.
(Haber Merkezi)

Kýrkdilim'de T-3 tüneli yýlsonunda bitecek
Bu yýlýn Ýl Koordinasyon Kurulu
toplantýlarýnýn 2'ncisi Çorum Valisi Mustafa Çiftçi baþkanlýðýnda
gerçekleþtirildi. Toplantýda Karayollarý 7. Bölge Müdür Yardýmcýsý Ertuðrul Dinç, bir sunum
yaparak Kýrkdilim'de yapýlan tünellerle ilgili bilgiler verdi. Dinç
"Kýrkdilim Geçiþi için bugüne
kadar 296,5 milyon TL harcama
yaptýk. Bu yýl da 60 milyon lira
ödeneðimiz var. Bu ödeneðin
yüzde 50'sini harcadýk. Bu sene
sonu itibariyle güzergâh üzerindeki T-3 tünelinin tamamlanmasýný hedefliyoruz" dedi.
5’TE

AYARIK'TAKÝ TAÞINMAZLAR
SATILACAK
5’TE

Askeri gösteri uçaðý
düþtü: Bir pilot þehit

AHLATCI GENEL MERKEZDE
TOPLANTIYA KATILDI 4’TE

Gökçedoðan'ýn karantinasý
dört gün uzatýldý
Kargý Kaymakamlýðýndan yapýlan açýklamada;
Gökçedoðan köyünde baþlatýlan 14 günlük karantinanýn dört gün daha uzatýldýðý, Baðözü
Köyü Merkez Mahallesi ve ÇaykýþlaMahallaesi'nde ise durumun normale dönmesi nedeniyle karantinanýn kaldýrýldýðý açýklandý. 3’TE

HOÞÇA-KAL
Yusuf
DEMiRLENK

IZGARA ET AYRI ÝHANET AYRI
- YAZISI 2’DE

TAM KAPANMA MI
GELÝYOR?
3’TE

2
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HOÞÇA-KAL

IZGARA ET AYRI ÝHANET AYRI

Musluktur zamanla sýzdýrmaya baþlar yalama
olur bazen de su gelmez týslar. Koçtur toslar. Araba lastiðidir söner hava kaçýrýr patlar. Çiçektir solar kurur toz olur. Eþyadýr kýrýlýr dökülür eskir. Çoraptýr kaçar vidadýr gevþer ateþtir yakar soðuktur
dondurur damdýr akar köpektir havlar alettir çalýþmaz antendir çekmez yeldir eser seldir yutar.
Bu saydýklarýmýz tedariði telafisi tamiri yamasý tedbiri alýnacak yapýlacak sýkýntýlar olsa da
hepsinin icabýna bakýlýr elbette.
Peki ya ÝNSAN nasýl sýzdýrýr nasýl yalama olur
nasýl týslar nasýl toslar nasýl söner nasýl patlar nasýl toz olur nasýl havlar nasýl çekemez nasýl yakar. Bu sýfatlar eþyalara hayvanlara bitkilere
mahsustur bunlardan bir tanesini ÝNSAN yaparsa
iþte o zaman onun adý ihanettir ve bahanesi telafisi olmaz ihanetin rengi olmaz mesafesi olmaz

Anadolu Masallarý

Yusuf
DEMiRLENK
tan orduyu bir orduda ülkeyi kurtarýrsa kendine
ihanet eden ailesine ailesine ihanet eden yaþadýðý þehrine ve devamýndaysa ülkesine ihanet etmiþ sayýlýr. Orucu bir damla su nasýl bozuyorsa
ihanetinde bir lokmasý tüm insanlýðý bozmuþ demektir.
Mevlana'nýn da dediði gibi;
Davet et
Hayret et
Af et
Tövbe et
Ama insansan
Ýhanet etme.

Aþgýn görevinin baþýna dönüyor

Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü "Anadolu Masallarý" etkinliði baþlattý. Zoom programý üzerinden
yapýlacak etkinlik 8 Nisan 2021 Perþembe günü
saat 20'de gerçekleþtirilecek. Programa; Masal
Öðretmeni Aytaç Nayman Ýpek, Esra Eser ve Anadolu Masallarý Çorum Ýl Koordinatörü Sümeyra
Tozlu katýlacak.
(Mahmut Emin Söylemez)

Aylýk en yüksek reel getiri
Amerikan dolarýnda oldu
En yüksek aylýk reel getiri, yurt içi üretici fiyat
endeksi (YÝ-ÜFE) ile indirgendiðinde %4,11, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiðinde ise
%7,25 oranlarýyla Amerikan dolarýnda gerçekleþti.
Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre; YÝ-ÜFE ile indirgendiðinde; yatýrým araçlarýndan Euro %2,40 oranýnda kazandýrýrken; külçe altýn %1,29, mevduat
faizi (brüt) %2,78, BIST 100 endeksi
%6,26 ve Devlet Ýç Borçlanma
Senetleri (DÝBS) %7,26
oranlarýnda yatýrýmcýsýna
kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiðinde Euro %5,49,
külçe altýn %1,69 ve mevduat
faizi (brüt) %0,16 oranlarýnda
kazandýrýrken; BIST 100 endeksi
%3,43 ve DÝBS %4,46 oranlarýnda yatýrýmcýsýna kaybettirdi.
BIST 100 endeksi, üç aylýk deðerlendirmede; TÜFE ile indirgendiðinde %3,56
oranýnda yatýrýmcýsýna en yüksek reel getiri saðlarken; YÝ-ÜFE ile indirgendiðinde ise %0,75 oranýnda yatýrýmcýsýna kaybettirmiþtir. Üç aylýk dönemde,
külçe altýn YÝ-ÜFE ile indirgendiðinde %14,70, TÜFE ile indirgendiðinde ise %11 oranýnda yatýrýmcýsýna en çok kaybettiren yatýrým aracý oldu.
Altý aylýk deðerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; YÝ-ÜFE ile indirgendiðinde %13,24, TÜFE
ile indirgendiðinde ise %23,21 oranýnda yatýrýmcýsýna en yüksek kazancý saðlayan yatýrým aracý oldu. Ayný dönemde külçe altýn, YÝ-ÜFE ile indirgendiðinde %23,93, TÜFE ile indirgendiðinde ise
%17,23 oranýnda yatýrýmcýsýna en çok kaybettiren
yatýrým aracý oldu.
Finansal yatýrým araçlarý yýllýk olarak deðerlendirildiðinde BIST 100 endeksi; YÝ-ÜFE ile indirgendiðinde %19,34, TÜFE ile indirgendiðinde ise
%34,75 oranýnda yatýrýmcýsýna en yüksek reel getiriyi saðlayan yatýrým aracý oldu.
Yýllýk deðerlendirmede, YÝ-ÜFE ile indirgendiðinde; yatýrým araçlarýndan külçe altýn %0,05, Euro %0,69, Amerikan dolarý %7,65, mevduat faizi
(brüt) %15,95 ve DÝBS %20,34 oranlarýnda kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiðinde külçe altýn
%12,87, Euro %12,14 ve Amerikan dolarý %4,28
oranlarýnda yatýrýmcýsýna kazandýrýrken; mevduat
faizi (brüt) %5,09 ve DÝBS %10,05 oranlarýnda
kaybettirdi.
(Abdulkadir Söylemez)

aðýrlýðý olmaz kokusu olmaz. Verilen bir sözün bile tutulmamasý kamu huzurunu bozmak için yeterlidir. Daha çok antrenman yapýp yumuþak yerlerimizi de adaleye çevirmemiz gerekiyor yoksa
bu alçaklar hep yumuþak yerlerimizden bizi yakalayýp yýkmaya devam edecekler. Daha saðlam
daha radikal kararlarla bu alçaklarýn kökünü kazýmak þart olmuþtur. Bu tedbirler bireysel baþlayýp
kamu ve kurumlara kadar dikkat edilmesi gerekir.
Ülkeme milletime topraðýma bayraðýma dinime
inancýma býrakýn bir söz söylemeyi þöyle gözünün ucuyla bakana bile müsaade edilmesin ettirmeyelim. Bizi bize þikayet edenlere prim vermeyelim. Kuzu ile kuzu kurt ile kurt çobanla çoban
olanlarýn dostluðu düþmandýr düþmanlýðý ise bizim için tedbirdir.
Evet nasýl bir nal atý bir at komutaný bir komu-

Belediye
Baþkaný
Dr. Halil
Ýbrahim
Aþgýn

Covid-19 virüsüne yakalanan ve bir süredir tedavi gören Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn saðlýðýna kavuþtu.
Baþkan Aþgýn 9 Nisan Cuma günü görevinin
baþýnda olacaðýný bildirdi.
Aþgýn sosyal medya hesabýndan yayýnladýðý
teþekkür mesajýnda þu ifadelere yer verdi:
22 Mart tarihinde verdiðimiz Covid-19 testimizin pozitif çýktýðý günden beri tedavi sürecimiz bir
süre evde sonrasýnda ise doktorlarýmýzýn tavsiyesi üzerine altý gün de hastanede devam etti. Bu
süreçte eþim Feyza Haným ile tedavi sürecimizi

yakýndan takip eden Hitit Üniversitesi Erol Olçok
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Prof.
Dr. Mesut Sezikli'nin þahsýnda; fedakârane bir þekilde çalýþan doktorlarýmýz, hemþirelerimiz, hasta
bakýcýlarýmýz, güvenlikçilerimiz, filyasyon ekipleri
ve dualarýný esirgemeyen tüm hemþehrilerimize
kalbi þükranlarýmý sunuyorum.
Saðlýk çalýþanlarýmýz tarafýndan bugün yapýlan PCR testi negatif çýkmýþ olup inþallah 9 Nisan
Cuma günü görevimizin baþýnda olacaðýz. Ýlk
günkü aþk ve heyecanla çalýþmaya devam edeceðiz. Yeniden Bismillah (Abdulkadir Söylemez)

Belediyeden sokaktaki
canlar için 38 kedi evi
Çorum Belediyesi
Dünya Sokak Hayvanlarý Günü'nde de sokaktaki canlarý unutmadý. 38
kedi evi sokaðýmýzdaki
HABERÝ
kediler için hazýrlanarak
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU belirlenen noktalara yerOKUTUN
leþtirilmeye baþlandý.
Baþkan
Yardýmcýsý
Lemzi Çöplü her yýl 4 Nisan'ýn sokak
hayvanlarýnýn durumuna dikkat çekmek ve farkýndalýk oluþturmak amacýyla Dünya Sokak Hayvanlarý Günü
olarak kutlandýðýný ve bu günde Çorum Belediyesi olarak 38 kedi evi
yaptýrýp belirlenen noktalara yerleþtirmeye baþladýklarýný söyledi.
Mahalle muhtarlarýnýn da görüþlerini alarak ihtiyaca göre belirlenen
yerlere kedi evlerini býraktýklarýný ifade eden Çöplü "4 Nisan Dünya Sokak Hayvanlarý Günü olarak kutlanmaktadýr. Çorum Belediyesi olarak
biz de 'Sokaðýmýzýn kedisi, sokaðýmýzýn köpeði' anlayýþýyla bir takým çalýþmalar yapýyoruz. Bunlardan bir tanesi de bugün 38 tane kedi evimizi sokaðýmýzýn kedilerine hazýrladýk. Muhtarlarýmýzla birlikte sokak hayvanlarýmýzýn yoðun olduðu bölgelerde, gönüllü beslemecilerimizle birlikte tespit
edilen yerlere kedi evlerini koyaca-

ðýz. Muhtarlarýmýzla her konuda olduðu gibi bu konuda da istiþareler yaparak Veteriner Ýþleri Müdürlüðü ekiplerimizle ortak çalýþmalarý devam ediyor. Sokaðýmýzýn kedisi, sokaðýmýzýn
köpeði düþüncesiyle sokak hayvanla-

rýna sevgiyi ön plana çýkarak çalýþmalarýmýz devam ediyor" þeklinde
konuþtu.
Karadeniz Hayvan Haklarý Federasyonu Çorum Temsilcisi Þeyda Çimen ise Çorum Belediyesinin hayvan

dostu çalýþmalarýný takdirle karþýladýklarýný vurgulayarak "Çorum Belediyesinin yaptýrdýðý 38 tane kedi evini
muhtelif yerlere koyacaðýz. Hayvan
haklarýyla alakalý, hayvanlarla alakalý
bu dönemde böyle bir çalýþma yaptýklarý için Belediye Baþkanýmýza ve Veteriner Ýþleri Müdürlüðümüze teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý.
Hazýrlanan kedi evleri mahalle
muhtarlarýyla birlikte ihtiyaç görülen
yerlere Baþkan Yardýmcýsý Lemzi Çöplü'nün de katýlýmýyla 38 farklý noktaya
yerleþtirildi.
(Abdulkadir Söylemez)

65 yaþ üstü ve 20 yaþ altýna kýsýtlama
"Kardeþ Azerbaycan'ýn her zaman yanýndayýz"
Osmancýk Belediye Baþkaný
Ahmet Gelgör, Azerbaycan Toplumsal Siyasal Uluslararasý Araþtýrmalar Merkezi Genel Baþkaný
Samir Adýgözelli ve Dýþ Ýliþkiler
Editörü Þahin Hasanov'ý aðýrladý.
Azerbaycan'ýn Karabað harekâtýna destek veren Türkiye'ye,
özellikle de Osmancýklýlara teþekkür etmek için gelen Azerbaycan ekibini Osmancýk'ta aðýrlamaktan onur duyduðunu dile getiren Baþkan
Gelgör kardeþ Azerbaycan'ýn her zaman yanýnda olduklarýný ifade etti. Baþkan Gelgör "Kardeþ
Azerbaycan'dan çok deðerli misafirlerimizi ilçemizde konuk ettik. Azerbaycan Toplumsal Siyasal Uluslararasý Araþtýrmalar Merkezi Genel
Baþkaný Samir Adýgözelli ve Dýþ Ýliþkiler Editörü
Þahin Hasanov'a ziyaretlerinden ve deðerli he-

diyelerinden dolayý teþekkürlerimi sunarým. Biz
de ilçemizin tarihi mekânlarýný yansýtan tablomuzu takdim ettik. Azerbaycan'ýn Karabað harekâtýna destek veren Türkiye'ye, özellikle de
Osmancýklý kardeþlerine teþekkür etmek için buraya kadar bizzat gelmelerinden onur duydum.
Osmancýk halký her zaman kardeþ Azerbaycan'ýn yanýndadýr, yanýnda olmaya devam edecektir" þeklinde açýklama yaptý. (Haber Merkezi)

Sungurlu'da 65 yaþ ve üzeri ile 20 yaþ altý çocuklar ve gençlere belirli saatler arasýnda sokaða
çýkma kýsýtlamasý getirildi.
Çorum'un risk haritasýnda kýrmýzý olmasý nedeniyle ilçede koronavirüs tedbirleri artýrýlmaya baþlandý. Bu kapsamda 65 yaþ ve üzeri vatandaþlar
saat 10.00 ile 14.00 arasýnda sokaða çýkabilecek.
20 yaþ altý çocuklar ile gençler de 14.00 ile 18.00
saatleri arasýnda sokaða çýkabilecek.
Sungurlu Kaymakamlýðý'ndan yapýlan açýklamada "30/03/2021 tarih ve 2021/21 sayýlý Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisi Kararý'nýn 1.maddesinin ç
bendinde; Hafta içi günlerinde; 65 yaþ ve üzeri vatandaþlarýn 10.00-14.00 saatleri arasýnda, 20 yaþ
altý çocuklar ve gençlerin ise 14.00-18.00 (Cuma

günleri 12.00-18.00) saatleri arasýnda sokaða çýkabilmelerine, ayrýca Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisinin 04/03/2021 tarihli ve 2021/12 nolu kararýnýn
4'üncü maddesinde "Ýlimizde 65 yaþ ve üstü vatandaþlarýmýz için þehir içi toplu taþýma araçlarýnda
uygulanan ücretsiz ulaþým hizmetinin 05/03/2021
tarihinden itibaren ikinci bir talimata kadar 10.0015.00 saatleri arasýnda uygulanmasýna, belirtilen
bu saatlerin dýþýndaki þehir içi toplu taþýma ulaþým
hizmetlerini ücretli olarak kullanmalarýna" þeklinde
yer alan ücretsiz kullaným saatlerinin ikinci bir talimata kadar 10.00-14.00 olarak uygulanmasýna
hükmü yer almaktadýr. Vatandaþlarýmýzý bu konuda duyarlý olmaya ve kurallara uymaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanýldý.
(Fatih Yýldýrým)
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Tam kapanma mý geliyor?
Cumhurbaþkaný Erdoðan: Amacýmýz ülkemizi Ramazan ayýnda dinlendirmek
Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý toplantýsýnda konuþan Cumhurbaþkaný Erdoðan, koronavirüs tedbirlerinden bahsederek, "Amacýmýz ülkemizi Ramazan ayýnda dinlendirerek bayram sonrasýna hazýrlamak. Ramazan ayýnda rakamlarýmýzý düþürmeyi
amaçlýyoruz, önceliðimiz saðlýk" ifadelerinde bulundu.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, AK
Parti Grup Toplantýsý'nýn ardýndan Geniþletilmiþ Ýl
Baþkanlarý Toplantýsý'na katýldý. Erdoðan, toplantýda önemli açýklamalar yaptý.
Tüm dünyayý kasýp kavuran koronavirüsle mücadeleden de bahseden Cumhurbaþkaný Erdoðan,
"Hiçbir temeli olmayan finans hareketlerine karþý
önlemlerimizi alýyoruz. Ülkemizi büyütmeye çalýþýyoruz. Üretim tarafýnda çarklar dönüyor. Salgýn
tedbirinden etkilenen yeme-içme sektöründekiler
baþta olmak üzere çözüm üretmeye çalýþýyor, bunu ortadan kaldýrmak istiyoruz. Amacýmýz ülkemizi
Ramazan ayýnda dinlendirerek bayram sonrasý gü-

zel günlere hazýrlamak istiyoruz. Avrupa ülkelerinin
hemen tamamý Türkiye'den daha aðýr kapatma
tedbirleri uyguluyor." ifadelerine yer verdi.
"ÖNCELÝÐÝMÝZ SAÐLIKTIR"
Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Ramazan ayýnda
rakamlarýmýzý birkaç binli rakamlara düþürebilirsek,
mayýs ayýnda baþlayacak turizm hareketliliðinden
yararlanabiliriz. Aksi taktirde bir turizm sezonunu
daha kaçýrabiliriz. Önceliðimiz saðlýktýr" sözleriyle
konuþmasýna devam etti.
Ýþte Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn konuþmasýndan satýr baþlarý:
"Kendimizi küresel deðiþimin tam merkezine
yerleþtirmeyi baþardýk. Sýkýntýlarýmýz yok mu, elbette var. Teþkilatlarýmýzdan baþlayarak her seviyede bu deðiþimi hayata geçiriyoruz. Geçirmeye
de devam edeceðiz. Yanlýþ insanlar ve yöntemlerle de karþýlaþtýðýmýz oluyor. Asla yanlýþý savunmuyor ve gereðini yerine getiriyoruz. Bundan sonra da

getirmeyi sürdüreceðiz. Milletle inatlaþýlmayacaðýný, millete teslim olunacaðýný biliyoruz. Türkiye'nin
geldiði noktayý hala kabullenemeyenler var. Türkiye'nin sýnýrlarý boyunca terör koridoru oluþturmayý
hala sürdürmeye çalýþanlar var. Proje genel baþkanlar, proje partiler ve þahsiyetler üzerinden bizi
yýkmaya, Türkiye'ye diz çöktürmeye çalýþanlar var.
Bunlara karþý da tavizsiz bir þekilde mücadeleyi
sürdürüyoruz.
"ATOMU PARÇALAMIÞ GÝBÝ KONUÞUYOR"
CHP'nin baþýndaki zatýn söylediklerinin yarýsý
yalan yarýsý yanlýþ. Atomu parçalamýþ edasý ile konuþuyor. Ýlgili birimlerimizden verilen yanýta raðmen arsýzca ayný iftirayý sürdürüyor. Pek çok kanaldan yanlýþý düzeltilmesine raðmen tekrar tekrar
devam ediyor. Tek bir konuþmasýnda 40 iftirayý, yalaný, yanlýþý sýralayan bu zat bol keseden vaatler
savuruyor. Vaatlerini yerine getirmezse siyasetçi
oradan ayrýlýr. Bay Kemal hariç. Türkiye'de 10 mil-

Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan

yon iþsiz var, ben bunu çözeceðim diyor. Söylediði
formüle kargalar bile gülüyor.
Emekli amiraller, büyükelçiler ve emekli milletvekillerinin yayýnladýðý, ki merkezinde CHP var.
Ýçinde açýk darbe tehdidi olan bildiriye onlardan daha çok sahipleniyor."
(Haber Merkezi)

BiR AYDA VAKA SAYISI
11,5 KAT ARTTI
Gökçedoðan'ýn karantinasý

DÖRT GÜN UZATILDI

Kargý Kaymakamlýðýndan yapýlan
açýklamada; Gökçedoðan köyünde
baþlatýlan 14 günlük karantinanýn dört
gün daha uzatýldýðý, Baðözü Köyü
Merkez Mahallesi ve Çaykýþla Mahallaesi'nde ise durumun normale dönmesi nedeniyle karantinanýn kaldýrýldýðý açýklandý.
Kargý Kaymakamlýðý'ndan yapýlan
açýklamada þu bilgiler verildi:
'Ýlçe Umumi Hýfzýssýhha Meclisi
toplanmýþ; Ýlçemiz Gökçedoðan Köyü, Ýlçe Umumi Hýfzýssýhha Meclisinin
24.03.2021 tarih ve 2021/13 sayýlý kararý ile 14 gün süre ile karantinaya
alýnmýþtý, yapýlan deðerlendirmeler
üzerine karantinanýn dört gün daha
uzatýlarak 11.04.2021 tarih ve saat
21'e kadar devam etmesine, Ýlçe

Umumi
Hýfzýssýhha
Meclisinin
24.03.2021 tarih ve 2021/13 sayýlý kararý ile 14 gün süre ile karantinaya alýnan Ýlçemiz Baðözü köyü ( Merkez
Mahalle ve Çaykýþla Mahallaesi) vakalarýn iyileþmesi ve yeni vaka gözlenmemesi sebebiyle uygulanan karantinanýn 07.04.2021 saat 21 itibariyle sonlandýrýlmasýna, karantina uygulamasý devam eden köylerde kontrolün Ýlçe Jandarma Blk. Komutanlýðýnca saðlanmasýna, Karantina süresince karantina altýndaki vatandaþlarýn ihtiyaçlarýnýn vefa sosyal destek
grubunca temin edilmesine, karantina
uygulamasý kaldýrýlan yerleþim yerlerindeki vatandaþlarýmýzýn maske, mesafe ve temizlik kurallarýna uymalarýna karar verilmiþtir. (Fatih Yýldýrým)

2 Mart'ta baþlayan kontrollü normalleþme döneminden bu yana Çorum'da kovit vaka sayýsýnýn 11,5 kat arttýðý açýklandý. Vali Mustafa Çiftçi açýklamasýnda "Vaka sayýsý 2 Mart'tan itibaren 11,5 kat arttý"
dedi.
Ýl Koordinasyon Kurulu toplantýsýnda
konuþan Vali Çiftçi, yetkililere salgýn mücadelede tedbirlere hassasiyetle uymalarý
uyarýsýnda bulundu. Salgýnla mücadele
kapsamýnda 2 Mart'ta Türkiye genelinde

kontrollü normalleþme sürecinin baþladýðýný hatýrlatan Çiftçi "Martýn baþý itibarýyla
Saðlýk Bakanlýðýnýn açýkladýðý verilere göre 100 binde 28 olan vaka sayýsý, günümüz itibarýyla 100 binde 302'ye ilerlemiþtir. Oranlama yapýldýðýnda mart baþýndan
bugüne kadar vaka sayýlarýnýn 11,5 kat
arttýðýný rahatlýkla söyleyebiliriz. Sadece
ilimizde deðil, bölgemizde deðil, tüm Türkiye çapýnda artýþ söz konusu" dedi.
Konuya gereken hassasiyetin göster-

Vali
Mustafa Çiftçi

melerini isteyen Vali Mustafa Çiftçi denetimlere, karantina ve izolasyon tedbirlerine özen gösterilmesi gerektiðini vurguladý.
(haber Merkezi)

"Lütfen acil durumlar dýþýnda 112'yi aramayýn"
112 Acil Çaðrý Merkezi gereksiz aramalarla meþgul ediliyor. Çorum'da acil çaðrýlarýn
toplandýðý 112 Çaðrý Merkezi'ne
bugüne kadar gelen aramalarýn
HABERÝ
yaklaþýk yüzde 85'inin asýlsýz
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU olduðu ifade ediliyor. 112 Acil
OKUTUN
Çaðrý Merkezi Müdürü Arif Demiral vatandaþlara mesaj verdi.
Çorum 112 Acil Çaðrý Merkezi Müdürlüðü
vatandaþlarýn acil durumlarda baþvurabileceði acil yardým hatlarýnýn tek merkezden kontrol edilmesi amacýyla 27 Ocak'ta faaliyete
baþladý.
112 Acil Çaðrý Merkezi ilk etapta saðlýk, itfaiye, jandarma, orman birimleri ile aktif olarak faaliyete baþlarken, AFAD ve emniyet birimleri de sisteme entegre edildi. Böylece
Çorum'da tüm acil müdahale birimleri 112 çatýsý altýnda toplandý.

Ýskilip
Belediye Baþkaný
Ali Sülük

Ali Sülük
Baþbuð'u andý
Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Lideri Merhum
Alparslan Türkeþ'in vefatýnýn sene-i devriyesinde andý.
Baþkan Ali Sülük vefatý sene-i devriyesinde yayýnladýðý mesajda " 4 Nisan 1997
hepimiz için üzüntünün en üst seviyede yaþandýðý gündü. Ömrünü Türk milletinin daha müreffeh yaþamasý davasýna adayan,
bu uðurda tabutluk dâhil birçok iþkencelere
maruz kalan Baþbuð Alparslan Türkeþ'in
hakka yürüdüðü gündü. Varlýk sebebini bu
necip millete hizmet olarak adlandýran ve
bu uðurda milyonlarca genç yetiþtiren Baþbuðumuz Alparslan Türkeþ'i 24. ölüm yýl
dönümünde saygý rahmet ve þükranla anýyoruz. Dün yanýnda olmaktan büyük þeref
ve onur duyan bizler bu günde emanetlerine ve ülküsüne sahip çýkmanýn tarifsiz
mutluluðunu yaþýyoruz. Baþbuðumuzun
emanetlerine her geçen gün daha sýký sarýlacaðýmýza kimsenin þüphesi olmasýn.
Üstte gök çökmedikçe, altta yaðýz yer yarýlmadýkça, Türk milletinin bölünmez bütünlüðünü ve menfaatlerini savunmaktan bir
adým geri durmayacaðýz. Milliyetçi Ülkücü
hareketin baþarýsý için son nefer, son nefes
ve son damla kana kadar mücadelemizden
asla vazgeçmeyeceðimizi, 24. ölüm yýldönümünde yâd ettiðimiz Cennet Mekân
Baþbuð Alparslan Türkeþ Bey'in manevi
huzurunda, Yüce Türk Milletine ve tüm ülküdaþlarýmýza bir kez daha ifade eder, saygýlar sunarým" dedi.
(Bahattin Sümüþ)

Çorum WEB TV'ye konuþan 112 Acil Çaðrý Merkezi Müdürü Arif Demiral merkezin iþleyiþi hakkýnda açýklamalarda bulunu. Demiral
"Vatandaþlarýn herhangi bir acil durumda
112'yi aramalarý yeterlidir" dedi. Demiral, 112
Acil Çaðrý Merkezi'nde 24 saat acil çaðrýlarýn
karþýlanarak, filtreden geçirdikten sonra ilgili
kuruma yönlendirildiðini açýkladý.
Vatandaþlarýn acil yardýmdan ziyade çeþitli konularda bilgi almak için 112 Acil Çaðrý
Merkezi'ni aradýðýný belirten Arif Demiral bazý
isteklerde bulundu.
Özellikle sokaða çýkma kýsýtlamasý sürecinde çaðrý yoðunluðu yaþandýðýna dikkat
çeken Arif Demiral bilgi almak amacýyla yapýlan aramalarýn çaðrý yoðunluðuna neden olduðunu dile getirdi. Demiral "Vatandaþlardan, acil durum dýþýndaki durumlarda 112
acil çaðrý merkezini meþgul etmemelerini rica
ediyoruz" dedi.
(Haber Merkezi)

Çorum'da ilk kez kapalý kalýn
baðýrsak ameliyatý yapýldý
Hitit Üniversitesi Erol Olçok
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ilk
kez kapalý tüm kalýn baðýrsak çýkarýlmasý ameliyatý gerçekleþtirildi.
Çorum'da kabýzlýk þikâyeti ile
hastaneye baþvuran bir kadýn
hastaya Cerrahi Onkoloji Uzmaný
Dr. Ertuðrul Gazi Alkurt ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmaný Dr. Doðukan Durak tarafýndan yapýlan
kolonoskopide kalýn baðýrsaðýnýn
iki farklý yerinde kanser tespit edildi. Gerekli hazýrlýklarýn ardýndan
80 yaþýndaki hastaya ilk kez Laparoskopik Subtotal Kolektomi
(kapalý tüm kalýn baðýrsak çýkarýlmasý ameliyatý) yapýldý. Kýsa sürede saðlýðýna kavuþan hasta, hastaneden taburcu edildi.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok
Eðitim ve Araþtýrma Hastane-

si'nden yapýlan açýklamada "Ýleri
laparoskopik beceri gerektiren ve
belli merkezlerde yapýlan bu kapalý ameliyatlar yandal doktorlarý
(gastroenteroloji cerrahi ve cerrahi onkoloji) tarafýndan baþarýlý bir
þekilde Çorum'da da uygulanýyor.
Eskiden sevk ile baþka illere giden bu hastalar artýk ilimizde bu
hizmete ulaþabiliyorlar" ifadelerine yer verildi.
(ÝHA)
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Kavuncu'dan üç ilçeye
yatýrým müjdesi
AK Parti
Ýl Baþkaný
Yusuf Ahlatcý

"Saðlýklý toplum,
saðlýklý gelecektir"
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý
her bireyin dünyanýn neresinde olursa olsun
kaliteli, saðlýklý bir yaþam hakkýna sahip olduðunu vurguladý.
Ahlatcý "7 Nisan Dünya Saðlýk Günü ve 814 Nisan Dünya Saðlýk Haftasý" münasebetiyle bir mesaj yayýmladý.
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý
mesajýnda þu ifadelere yer verdi:
Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan 7 Nisan
'Dünya Saðlýk Günü' ve bugünü takip eden 814 Nisan ise 'Dünya Saðlýk Haftasý' olarak
kutlanmaktadýr. Saðlýk Haftasýnýn amacýna
uygun olarak toplumun ihtiyaçlarý doðrultusunda, saðlýkla ilgili bilgilerin geniþ halk kitlelerine ulaþtýrýlmasý, koruyucu saðlýk hizmetlerinin yaygýnlaþtýrýlmasý, bireylerin saðlýklý yaþam konusunda bilinçlenmeleri ve hastalanmadan gerekli tedbirlerin alýnmasý konusunda dünya ülkeleri arasýnda ne kadar önde olduðumuzu görmekteyiz.
Saðlýklý toplum, saðlýklý gelecektir. Kanuni
Sultan Süleyman'ýn 'Halk içinde muteber bir
nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda
bir nefes sýhhat gibi' dizeleriyle ifade ettiði gibi bizim için en küçüðümüzden en büyüðümüze kadar her ferdimizin saðlýðý önem arz
etmektedir. Dünyada ve ülkemizde yaþanan
Covid-19 salgýný nedeniyle, saðlýðýn önemini
daha iyi kavradýðýmýz bu günlerde, ülkemizin
ve milletimizin geleceðinin daha saðlýklý olmasý için yapýlan çalýþmalarýn baþarýsý vatandaþlarýmýz kadar, tüm dünyanýn da ilgisini
çekmiþtir. Unutulmamalýdýr ki her birey tüm
dünyanýn neresinde olursa olsun kaliteli saðlýklý bir yaþam hakkýna sahiptir.
Bu duygu ve düþüncelerle 'Dünya Saðlýk
Haftasý' vesilesiyle saðlýk hizmetlerinin yürütülmesinde fedakârca görev yapan bütün
saðlýk çalýþanlarýmýzýn 'Dünya Saðlýk Haftasý'ný kutlar, tüm vatandaþlarýmýza saðlýklý
günler, hastalarýmýza acil þifalar dilerim.
(Haber Merkezi)

Gençlik ve Spor Bakaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu ile görüþen AK Parti Çorum Milletvekili
Erol Kavuncu, Sungurlu'ya Güreþ Eðitim Merkezi
ile Yüzme Havuzu, Ýskilip ve Bayat Ýlçelerine Gençlik Merkezleri yapýlacaðý müjdesini verdi.
Milletvekili Kavuncu "Ýlçelerdeki söz konusu yatýrýmlar için ilgili kurumlar Gençlik ve Spor Bakanlýðýmýza davet edilerek yatýrým ve tesislerin sözleþmeleri imzalanacaktýr. Daha sonra hýzlý bir þekilde
ihale edilerek süresi içerisinde inþasý tamamlanacak olan tesislerimiz halkýmýzýn istifadesine, hizmetine sunulacaktýr" dedi.
Kavuncu açýklamasýný þöyle sürdürdü:
Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan liderliðinde 'insanlarýn hayýrlýsý insanlara faydalý olandýr' anlayýþýyla her geçen gün hizmet çýtamýzý daha yukarýlara taþýmak için çalýþýyoruz. Milli
ve manevi deðerlerimize sahip çýkan; sanat, spor,
bilim ve kültür alanlarýnda insanlýða katký saðlayan
nesiller yetiþtirmek en önemli hedeflerimizdendir.

Geçtiðimiz haftalarda Antalya'da yapýlan U23
Türkiye Güreþ þampiyonasýnda 60 kg'da Türkiye
1'incisi olan hemþerimiz Mert Ýlbars ve 82 kg'da
Türkiye 2'ncisi olan hemþerimiz Samet Yaldýran
Sungurlu ilçemizin evlatlarýdýr. Bu vesileyle gençlerimizi tekrar tebrik ediyorum. Yiðidin harman olduðu, ata sporumuz güreþte, yetenekli evlatlarýmýzý
sinesinde barýndýran Sungurlumuza yapýlacak güreþ eðitim merkezimizde al bayraðýmýzý þerefle dalgalandýran yeni þampiyonlarýmýz yetiþecektir.
2023, 2053, 2071 Türkiyesini kendilerine emanet edeceðimiz nesillerimizin baðýmlýlýk ve kötü
alýþkanlýklardan uzak, ruhen ve bedenen saðlýklý
nesiller olarak yetiþmeleri hayati önemi haizdir. Zira gençlerimizin, nesillerimizin saðlýklý ve donanýmlý bireyler olarak yetiþmesi, emanetimizin yarýnlara
daha güçlü bir þekilde taþýnmasýna vesile olacaktýr.
Bu gerçeklikten hareketle, ilimize yapýlan ve yapýlacak olan gençlik merkezlerini, bütün spor yatýrýmlarýný, kültür merkezleri yatýrýmlarýný, önemsiyor ve

AK Parti
Çorum Milletvekili
Erol Kavuncu

destekliyoruz. Bundan sonra da, ilimiz genelinde
sözkonusu yatýrýmlarýmýz artarak devam edecektir.
Ýlimize, ilçelerimize yapýlan yatýrýmlar ve desteklerinden dolayý; gençlerin, sporcularýn hamisi
Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'a, Gençlik ve Spor Bakanlýðýmýza, ilimiz, ilçelerimiz adýna teþekkür ediyorum.
Yeni yýldýzlarýn yetiþmesine vesile olacak olan
yatýrýmlar, Çorumumuza, hemþerilerimize hayýrlý
olsun.
(Fatih Yýldýrým)

Ahlatcý genel merkezde toplantýya katýldý
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý ve beraberindeki heyet
genel merkezde düzenlenen geniþletilmiþ il baþkanlarý toplantýsýna katýldý.
AK Parti Genel Baþkaný ve
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýya Gençlik Kollarý
Baþkaný Muhammed Fatih Temur,
Belediye Baþkan yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat ve Ýl Genel Meclis Baþkaný Mehmet Bektaþ da katýldý.
Ahlatcý ayrýca toplantýda Enerji
Bakanlýðý Protokol Müdürü Çorumlu Ayþe Çýnar ile de bir araya
gelerek sohbet etti ve hatýra fotoðrafý çekildi. (Abdulkadir Söylemez)

"LAÝKLÝÐÝN KALDIRILMASINA
CANIMIZ PAHASINA KARÞIYIZ"

Tahtasýz: Emeklilerin refah
seviyesini yükselteceðiz
Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve
yönetimi, CHP Ýl Baþkanlýðýný ziyaret etti.
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, CHP iktidarýnda emeklilerin insan onuruna yakýþýr bir hayat sürmeleri ve refah seviyelerinin yükselmesi için gereken her türlü önlemi alacaklarýný vurgulayarak, Ýntibak Yasasýnýn çýkartýlacaðýný ve
emeklilerden kesilen 12 kalem katký payýnýn kaldýrýlacaðýný bildirdi.
Emekliler Derneði'nin ziyareti sýrasýnda Baþkan Hýdýr Kýnýklý ve yönetiminin sorun ve taleplerini dinleyen Tahtasýz, CHP'nin emeklilere
yönelik projelerinden bahsetti.
Tahtasýz, CHP'nin hayata geçireceði uygulamalar hakkýnda þu bilgileri verdi:
- Ýntibak yasasý çýkarýlacak, ayný
dönemde ayný primi yatýranlar farklý maaþ alamayacaklar.
- Emeklilerden kesilen 12 kalem
katký payý kaldýrýlacak.
- Dini bayramlarda bir maaþ ikramiye verilecek.
- Gýdada ne kadar enflasyon
varsa maaþlara o oranda yansýtýlacak.
- Türkiye milli geliri üç kat arttý

ise milli gelirden o oranda maaþlarda artýþ yapýlacak.
- Emekli maaþlarý çalýþýrken alýnan maaþlarýn altýnda kalmayacak.
Emekli yaþam koþullarýný eskisi gibi
devam ettirecek, yapýlacak kesinti
çok az miktarlarda olacak.
- Emekliler için kültür evleri açýlacak, ayrýca yaþanabilir yeni huzur
evleri yapýlacak.
- TSK'de (Türk Silahlý Kuvvetleri) yargý kararý olmadan kimse iþten
çýkarýlmayacak. Gerekirse baþka
kamu kuruluþunda görevlendirilip
emekli olmalarý saðlanacak.
- Bankalarda yapýlan sözleþme
promosyonundan sadece çalýþanlar deðil, emekliler de yararlanacak.
- Emeklilerin sendikasý olacak
- Emeklilerin taban aylýðý olacak
dul ve yetimler onun altýnda maaþ
almayacak. Açlýk sýnýrýnýn altýnda
taban aylýðý olmayacak.
Ziyaret sýrasýnda CHP Merkez
Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz ve Ýl Baþkan Yardýmcýsý Duran Arslan da hazýr bulundu.
Ýl Baþkaný Tahtasýz, ziyaretten
duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Emekliler Derneði heyetine teþekkür etti ve baþarý dileklerini paylaþtý.
(Fatih Yýldýrým)

Atatürkçü Düþünce Derneði Çorum Þube Yönetim Kurulu Baþkaný Uður Demirer;
ADD'nin kurulduðu günden itibaren demokrasinin tüm kurumlarýna ve kurallarýna;
cumhuriyetimizin temel niteliklerine ve kazanýmlarýna ödün vermeksizin sahip çýktýðýný belirterek, "Demokrasimizin rafa kaldýrýlmasýna, Anayasa Maddelerinin örselenmesine, demokrasinin olmazsa olmaz koþulu olan laikliðin kaldýrýlmasýna canýmýz
pahasýna karþýyýz. Her türlü vesayet zihniyetinin tam karþýsýndayýz" dedi.
Uður Demirer, yaptýðý yazýlý açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi:
Türk Milleti'nin yapýsýna, kiþiliðine ve
karakterine en uygun yönetim þekli olan
demokrasiye sahip çýkmayý bir yurttaþlýk
görevi olarak görmekteyiz. Anayasal zemin ve kurallar dâhilinde demokrasimizin
güçlenmesi için çalýþmaktayýz. Hemen belirtmeliyiz ki yakýn tarihimizde yaþanan askeri darbelerin maðdurlarýnca kurulmuþ bir
Demokratik Kitle Örgütüyüz. Kuruluþumuzda var olan bu maya; bugün her zamankinden daha güçlü ve daha saðlam bir
þekle bürünmüþtür. Kendisini ýsrarla Demokratik Kitle Örgütü olarak ifade eden, tanýmlayan baþkaca bir kurum yoktur.
Aziz Milletimiz, millet ve devlet olarak
yaþadýðýmýz sorunlarýn temelinde, üzülerek belirtmeliyiz ki Atatürk'ün çizdiði rotadan uzaklaþmamýz yatmaktadýr. En son
Andýmýz ve devlet madalyalarýndan, niþanlarýndan Atatürk abartmalarýnýn kaldýrýlmasý vicdanlarýmýzý sýzlatan ciddi meselelerdir. Ayný þekilde "sarýklý amiral" görüntüsü
geniþ kesimlerde kaygýya yol açmýþtýr.
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. Oysa, Atatürk'ün Milliyetçilik anlayýþýnda "tasada, kývançta birlik ve
beraberlik" esastýr.
Toplumsal kutuplaþmanýn en büyük nedeni yaratýlan acýmasýz algý operasyonlarýdýr. Baþta yazýlý ve görsel basýnýn bu konuda ki tavrý dikkat çekici ve düþündürücüdür.

Uður Demirer

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.
Atatürkçü Düþünce Sistemi'ni özümsemiþ herkes gerçek anlamda yurtseverdir.
Ülkemizin, vatanýmýzýn, devletimizin bölünmez bütünlüðünü ve Cumhuriyetimizin deðerlerini savunmak ve sahiplenmek yurtseverliðin, vatanseverliðin bir gereðidir. Vatanýný seven, Milli benliðe sahip her vatandaþ; milletini ve devletini korumak kaygýsýyla hareket eder. Düþünür… Üretir…
Paylaþýr… Vatanseverler içinden demokrasi düþmaný çýkmaz. Vatanseverler içinden hain çýkmaz. Yeter ki siyasi argümanlar ve algýlarla deðil; birbirimizi anlamaya
çalýþarak hareket edelim.
Emperyalizmin "böl parçala ve yönet"
projesini boþa çýkarmýþ bir büyük lidere sahibiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliðinde tarihte emperyalizmi ilk kez yenmiþ bir milletiz ancak yanlýþlýklara ve sorunlu uygulamalara dikkat etmediðimiz takdirde bölünüp parçalanacaðýmýz kaygýsýný
yaþamaktayýz.
Bu nedenle Lozan ve Montrö konusundaki hassasiyetlerin her türlü siyasi ve kiþisel algýnýn üstünde tutulmasýnda yarar
görmekteyiz. Lozan ve Montrö hassasiyeti
olsa olsa yurtseverliðin bir iþaretidir. Millet

ve Devlet olarak varlýk nedenimiz olan Lozan ve Montrö'ya ýsrarla vurgu yapmamýzýn baþkaca bir anlamý olamaz.
Anayasa, herkesi baðlar. Demokrasi,
hepimiz için gereklidir. Kiþilere ya da kesimlere özel yaklaþýmlar, Anayasamýza aykýrý olduðu gibi demokratik anlayýþla da çeliþmektedir. Bütünün hayrýna olan birlik ve
beraberliðimizi koruyucu çabamýzý sürdüreceðiz. Atatürkçü Düþünce Derneði; 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. Unvan ve statü, içeriði gölgelememelidir. 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.
"Vesayet" ve "darbe" söylemlerinin
gündemde tutulmasýný, geçmiþin kötü örneklerinin canlý tutulmasýný daha büyük
sosyal yaralara yol açacaðý endiþesiyle istemiyoruz.
Atatürkçü Düþünce Derneði; bir Demokratik Kitle Örgütü olarak; siyasileri, yazýlý ve
görsel basýnýmýzý ve yurttaþlarýmýzý bu konularda bir kez daha duyarlý davranmaya
davet etmektedir. Hepimiz için demokrasi,
hepimiz için adalet, hepimiz için saygý, sevgi ve hoþgörü talebimizi yineliyoruz.
Atatürk Devrimi'nin kazanýmlarýna,
Cumhuriyetimizin temel niteliklerine sahip
çýkarak demokrasimizi yaþatabiliriz. Milli
birlik ve bütünlüðümüzü koruyabiliriz. Atatürk'ün çizdiði rotadan uzaklaþmanýn neden olduðu sorunlarý yaþadýðýmýzý bir kez
daha hatýrlatýyoruz. (Abdulkadir Söylemez)
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KIRKDiLiM'DE T-3 TÜNELi
YILSONUNDA BiTECEK
Karayollarý 7. Bölge Müdür Yardýmcýsý Ertuðrul Dinç, Kýrkdilim'de T-3 tünelini yýlsonunda tamamlamayý hedeflediklerini açýkladý.
2021 yýlý Ýl Koordinasyon Kurulu toplantýlarýnýn 2'ncisi Çorum Valisi Mustafa Çiftçi
baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Toplantýda
Karayollarý 7. Bölge Müdür Yardýmcýsý Ertuðrul Dinç, bir sunum yaptý. Sunumda Kýrkdilim'de yapýlan tünellerle ilgili bilgiler veren
Dinç bugüne kadar proje için 296,5 milyon
liralýk harcama yaptýklarýný ifade etti.
T-3 tünelini yýlsonuna kadar tamamlamayý hedeflediklerini vurgulayan Dinç "Kýrkdilim Geçiþi 675 milyon TL'lik bir proje. Bugüne kadar 296,5 milyon TL harcama yaptýk. Bu yýl da 60 milyon lira ödeneðimiz var.
Bu ödeneðin yüzde 50'sini harcadýk. Bu sene sonu itibariyle güzergâh üzerindeki T-3
tünelinin tamamlanmasýný hedefliyoruz" ifadelerini kullandý.

Öte yandan yapýmý devam eden ÇorumLaçin-Osmancýk yolunun son durumuyla ilgili bilgiler veren Dinç "Çorum-Laçin-Osmancýk devlet yolu 147,5 milyon lira. Bu
yolda 17 kilometrelik bir kesim trafiðe açýldý.
Bu yýl ayrýlan ödenek 6 milyon lira. Ödene-

ðin tamamý harcanmýþ durumda. Ek ödenek saðlanmasý halinde Eymir varyantýný
tamamlayacaðýz" dedi.
Dinç, bu yýl Çorum'daki projeler için 190
milyon lira ödenek ayrýldýðýný sözlerine ekledi.
(Mahmut Emin Söylemez)

Eþinin vefatýndan sonra
tesisin baþýna geçti
Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý
Destekleme Kurumu (TKDK)
desteðiyle Çorum Merkez Atçalý köyünde Kenan Kümbet'in
kurduðu süt üretim çiftliði yatýrýmcýnýn geçen yýl elim bir kazada hayatýný kaybetmesinden sonra eþi Hatem Kümbet
tarafýndan baþarýyla iþletilmeye devam ediyor.
Kenan Kümbet, IPARD
Programý bütçesinden desteklenen projesiyle 2018 yýlýnda
49 büyükbaþ saðmal hayvan
kapasiteli süt üretim iþletmesi
kurdu. 1 milyon lira sözleþme
tutarlý projeye, TKDK 570 bin
lira hibe ödedi.
Baþarýyla sürdürdüðü hayvancýlýk faaliyetinde günlük bir
tona yakýn süt üretim kapasitesine ulaþtý. 2020 yýlý ocak
ayýnda geçirdiði elim bir kaza
sonrasý hayatýný kaybetti.
Yatýrýmýn desteklenmesi
için TKDK ile faydalanýcý arasýnda yapýlan sözleþmede
"faydalanýcýnýn ölümü" halinde
izlenecek yolu gösteren maddede geçen "yatýrým, baþvuru
þartlarýný
taþýyan
varise
TKDK'nin uygun görmesi halinde devredilebilir ve varis ile
yeni bir sözleþme imzalanýr"
hükmü gereði tesisi eþi Hatem
Kümbet devralarak, iþletmeye
baþladý.

rimizi sürdürdük. O dönemde
TKDK hep yanýmýzda oldu. Ýþletmenin devamý için sözleþmemizde yer alan tüm konular
hakkýnda bizleri aydýnlatýp, izlenecek yol hakkýnda bilgilendirdiler. TKDK ile yeni bir sözleþme imzalayarak iþletmenin
faaliyetlerini sürdürmeye yönelik eþimin yükümlülüklerini
üzerime aldým.

"TESÝSÝMÝZ
GÖZBEBEÐÝMÝZ"
Kümbet, devletin destek
verdiði ve eþinden kalan bu
miras tesisin göz bebekleri gibi kýymetli olduðunu, iki oðlu
ile birlikte en iyi þekilde iþletmenin gayreti içinde olduklarýný, ömrü oldukça eþinin ismini
onun kurduðu tesiste yaþatacaðýný bildirdi.
Kümbet, açýklamasýnýn devamýnda þunlarý dile getirdi:
"TKDK HEP
YANIMIZDA OLDU"
Ömrümüz tarým ve hayvancýlýkla geçti. Uzun yýllar köyümüzün muhtarlýðýný da yapan
rahmetli eþim, TKDK'den daha

önce hibe alarak iþletme sahibi olan bir arkadaþýnýn da tavsiyesi üzerine köyümüzün hemen yakýnýnda bulunan arazimiz üzerine bu tesis için proje
hazýrlattý. 2018 yýlý Temmuz
ayýnda 49 baþ simental ýrký gebe düve alarak tam kapasite
ile iþletmeyi faaliyete geçirdik.
Eþim, 2 oðlum ve ben gecemizi gündüzümüze katarak iþletmeyi bugünlere getirdik. Her
þey yolunda giderken eþim geçirdiði kaza sonrasý hayatýný
kaybetti. Canlý hayvanýn olduðu bu tesis ihmal edilecek ya
da acýnýzý yaþamanýza fýrsat
verecek kadar size zaman tanýmýyor. Hem acýmýzý yaþadýk,
hem de hayvancýlýk faaliyetle-

"ÝÞÝMÝZÝ DAHA DA
BÜYÜTMENÝN GAYRETÝ
ÝÇÝNDE OLACAÐIZ"
Aradan geçen bir yýlý aþkýn
süre zarfýnda hiçbir iþimiz geri
gitmedi. Bilakis daha da ileriye
taþýma noktasýnda baþarýlar
saðladýk. Oðullarým Emrah ve
Onur ile birlikte tüm gayretimizi bu tesisimiz üzerine verdik.
Genç ve saðmal hayvanlarýmýzla birlikte tesisimizde 100
hayvan varlýðýna ulaþtýk. Ýþletmeyi kurduðumuzdan bu yana
hem kendi hayvan varlýðýmýzý
artýrdýk hem de Çorumlu üreticilere 22 damýzlýk düve ve 60
erkek hayvan vererek ilimiz ve
ülkemiz hayvancýlýðýna, süt ve
et üretimine katký saðladýk.
Günlük süt üretimimiz bir tonun üzerine çýktý. Ürettiðimiz
sütü Çorum'da TKDK'den destek alan bir iþleme tesisine vererek ilimizde katma deðer yaratýlmasýna vesile olduk. Daha
iyi nasýl yapabiliriz diye çocuklarým hep araþtýrma içerisindeler. Devletimiz rahmetli eþime
verdiði destekle bize kendi iþimizi modern bir tesiste yürütme imkâný verdi. Ama þunun
bilinmesini isteriz ki verilen
destek emin ellerde. Biz iþimizi daha da büyütmenin gayreti
içinde çalýþmalarýmýza devam
edeceðiz.
Verdiði destek için devletimize, her zaman yanýmýzda
olan Sayýn Çorum Valimize ve
kamu kurumlarýmýza, bu tesisin hayata geçmesinde ve eþimin ölümünden sonra devam
etmesinde yardým ve katkýlarýný esirgemeyen TKDK'ye ve
çalýþanlarýna, teþekkürü bir
borç biliyoruz. (Fatih Yýldýrým)

CHP BELEDÝYE MECLÝSÝ
GRUBU ÝSTÝÞARE YAPTI
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum
Belediye Meclisi Grup Toplantýsý, Ýl
Baþkaný Mehmet Tahtasýz'ýn baþkanlýðýnda yapýldý.
Belediye Meclisinin Nisan dönemi olaðan toplantýsý öncesi CHP Ýl
Baþkanlýðýnda bir araya gelen
CHP'li Meclis Üyeleri, görüþ alýþveriþinde bulunarak gündem deðer-

lendirmesi yaptý.
Ýl Baþkaný Tahtasýz meclis üyelerinin Çorum halkýnýn yararýna olan
konularý savunduðunu, halkýn yararýna olmayan, kiþisel düzenlemelere ise karþý çýktýðýný dile getirerek,
alýnan kararlarýn hayýrlý olmasý dileðinde bulundu.
(Mahmut Emin Söylemez)

CHP il yönetimi
toplandý
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl Yönetim Kurulu Toplantýsý, Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz'ýn baþkanlýðýnda parti binasýnda yapýldý.
Toplantýda mart ayýnýn deðerlendirmesi yapýlarak nisan ayýnda yapýlacak faaliyetler, parti çalýþmalarý ve gündeme iliþkin görüþ alýþveriþinde bulunuldu.
(Haber Merkezi)

Ayarýk'taki
taþýnmazlar satýlacak
Ýl Genel Meclisi, Ayarýk'ta bulunan 14 adet parselin satýþýyla ilgili
yeniden oluþacak parsellerin satýlmasý, gelir olarak kaydedilmesi ve
elde edilecek gelirin bütçeleþtirilmesiyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu'nca hazýrlanan rapor görüþüldü.
Yeni baþkan Mehmet Bektaþ'ýn
baþkanlýðýnda toplanan Ýl Genel
Meclisinde mülkiyeti Çorum Ýl Özel
Ýdaresine ait olan Ayarýk'ta bulunan
19 bin 121 metrekare alana sahip
taþýnmazýn önceki imar planýnda
"belediye evi" olarak planlandýðý,
herhangi bir yapýlaþmanýn olmadýðý
"belediye evi olarak iþaretlenmiþ taþýnmazýn Çorum Ýl Özel Ýdaresi'nin
teklifi üzerine civardaki düþük yoðunluklu yapýlaþmalar göz önünde
bulundurularak imar planýnda deðiþikliðe gidildiði belirtildi. Söz konusu deðiþikliðin Belediye Meclisi'nce
onaylanmasý ve itiraza konu olmadan kesinleþmesiyle birlikte bin
metrekare yüzölçümlü 14 adet arsa
üretilerek tapuya tescillerinin sað-

landýðý ancak bugüne kadar arsalarýn satýlamadýðý bilgisi verildi.
Bu kapsamda, Özel Ýdare Ýmar
ve Kentsel Ýyileþtirme Müdürlüðünün ilgili yazýsý ile söz konusu sahadaki imar planýnýn revize edilerek
yeniden oluþacak parsellerin satýlmasý ve satýþ bedellerinin gelir olarak kaydedilmesi konusunda yapýlan deðerlendirmede, imar planýnýn
günümüz ihtiyaçlarýný karþýlayacak
þekilde yeniden düzenlenerek revize edilmesi ve Çorum Belediye
Meclisine sunulmasý, onaylanarak
kesinleþmesi durumunda revize
imar planýna uygun parselasyon
planlarýnýn hazýrlanarak Belediye
Encümenine sunulmasý ve tapu
tescillerinin saðlanmasýna ve revize
edilen imar planlarý sonrasý imar
uygulamasý ile oluþacak imar parsellerinin Özel Ýdarenin belirleyeceði usul ve esaslar doðrultusunda
satýþlarý ile ilgili talebin Ýl Genel
Meclisine yeniden görüþülmesine
karar verildi.
(Haber Merkezi)

Baro delegeleri açýklandý
Çorum Barosu Baþkaný Kenan Yaþar mazbatasýný aldý.
Çorum Barosu Olaðan Genel Kurulu'nda
tekrar seçilerek, güven
tazeleyen Av. Kenan
Yaþar mazbatasýný aldý.
Çorum Barosu Yönetim, Denetim ve Disiplin
Kurulu üyelerinin hazýr
bulunduðu mazbata töreninde Seçim Kurulu Baþkaný Hulusi Gül'ün elinden mazbatasýný
alan Baro Baþkaný Av. Kenan Yaþar
tüm meslektaþlarýna teþekkür etti.
Av. Kenan Yaþar Baþkanlýðý'ndaki Çorum Barosu'nun Yönetim, Disiplin ve Denetim Kurulu ile
TBB Delegeleri ise þu isimlerden
oluþuyor:
Yönetim Kurulu Üyeleri: Turan
Kalýpçý, Lale Koldaþ, Ekrem Demirten, Altuð Afat, Manolya Kayiþ Du-

ran, Ýbrahim Þimþek, Bekir Çetin,
Can Emre Kakaç, Tuðrul Damar ve
Feyza Dugan
Disiplin Kurulu Üyeleri: Filiz Gözübüyüklü, Adem Ýþli, Avni Zafer
Yamaner, Gamze Gizem Abuhanoðlu ve Fatma Gülþah Çataroðlu
Denetleme Kurulu Üyeleri: Mustafa Tuncay, Ayþe Çiftçi ve Gizem
Tosun Çan
TBB Delegeleri: Yaþar Okumuþ,
Neslihan Boyabatlý ve Ekrem Sülük.
(Haber Merkezi)
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Üniversite-sanayi
iþbirliði konuþuldu
Prof. Dr.
Ýrfan Çaðlar

"Milletimizin sinir
uçlarýyla oynamayýn"
Çorum Türk Ocaðý Baþkaný Prof. Dr. Ýrfan
Çaðlar; Türk Milleti'nin millî iradeyi, demokratik hukuk devletini her zaman savunmaya
devam edeceðine olan inancýnýn tam olduðunu vurguladý.
Çaðlar "Montrö Boðazlar Sözleþmesi
hakkýndaki tartýþmalar gerekçe gösterilerek
yayýmlanan bildiri; yurt içinde, yurt dýþýnda ve
Mavi Vatan'da Türk Devleti'nin bekasý için
bütün gücüyle operasyonlarýna devam eden
Türk Silahlý Kuvvetleri'nin istek ve deruni gücünü olumsuz etkilemekten ve ülkemizin
dâhilî ve haricî düþmanlarýný sevindirmekten
baþka bir iþe yaramamýþtýr" dedi. Ýrfan Çaðlar'ýn konuyla ilgili açýklamasý þöyle:
Türkiye'nin meseleleriyle ilgili görüþlerini
hür ve serbest bir þekilde açýklamak, her
yurttaþýn temel haklarýndandýr. Ancak ülkemizin yakýn tarihi; darbelerle, muhtýralarla örselenmiþ demokrasisi dikkate alýndýðýnda,
emekli üst düzey ordu mensuplarýnýn toplu
hâlde bildiri yayýmlamalarýnýn demokratik
haklarýn kullanýmýnýn ötesinde algýlanmasý
kaçýnýlmazdýr. 15 Temmuz 2016 gecesi yaþanan ihanetin milletimizin hafýzasýnda tazeliðini korumakta olduðu bir ortamda, böyle bir
bildiriyi yayýmlamak, en iyi ihtimalle hamakat
göstergesidir.
Montrö Boðazlar Sözleþmesi hakkýnda kiþiler, partiler, sivil toplum kuruluþlarý görüþlerini serbestçe ifade ederlerken bir grup
emekli amiralin bu konu baþta olmak üzere
birtakým kaygý ve görüþlerini ortak bir bildiri
ile duyurmalarýný fikir ve ifade hürriyeti baðlamýnda deðerlendirmek mümkün deðildir.
Kurmay eðitimi almýþ tecrübeli kiþilerin,
siyasi çaðrýþýmlarý açýk olan böyle bir bildiri
yayýmlamalarý, Türk demokrasisi açýsýndan
son derece talihsiz ve tehlikeli olmuþtur. Bildirinin gece yarýsý yayýmlanmasý "milletimizin
sinir uçlarýyla oynamak" sonucunu doðurmuþtur ve bu kabul edilemez bir durumdur.
Montrö Boðazlar Sözleþmesi hakkýndaki
tartýþmalar gerekçe gösterilerek yayýmlanan
bildiri; yurt içinde, yurt dýþýnda ve Mavi Vatan'da Türk Devleti'nin bekasý için bütün gücüyle operasyonlarýna devam eden Türk Silahlý Kuvvetleri'nin istek ve deruni gücünü
olumsuz etkilemekten ve ülkemizin dâhilî ve
haricî düþmanlarýný sevindirmekten baþka bir
iþe yaramamýþtýr.
Bu yanlýþ bildiriye karþý gösterilen tepkilerin de demokratik hukuk devleti çerçevesinde olmasý, Doðu Akdeniz'de çok sýkýntýlý bir
süreçten geçtiðimiz bu dönemde, ordumuzun þevk ve isteði açýsýndan vazgeçilmez bir
zorunluluktur. Unutulmasýn ki; Türkiye Cumhuriyeti'nde darbe dönemleri geride kalmýþ
ve darbeci zihniyet, 15 Temmuz gecesi, kahraman Türk Milleti tarafýndan bir daha geri
gelmemek üzere tarihin sayfalarýna gömülmüþtür. Türk Ocaklarý olarak, Türk Milleti'nin
millî iradeyi, demokratik hukuk devletini her
zaman savunmaya devam edeceðine olan
inancýmýz tamdýr. Büyük Türk Milleti'ne ilan
ederiz.
(Haber Merkezi)

Hitit Üniversitesi (HÝTÜ) Çorum Ticaret ve Odasýný (ÇTSO) ziyaret etti.
Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Nurcan Baykam ile Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik
Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTÜAM) Müdürü Prof.Dr Ýrfan Kurtbaþ, ÇTSO'yu ziyaret etti.
Üniversite - Sanayi Ýþbirliði çerçevesinde deðerlendirmede bulunmak üzere ÇTSO Yönetim

Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý ziyaret eden
HÝTÜ'lüler Baþaranhýncal ile bir süre sohbet etti.
ÇTSO ziyaret sonrasý yaptýðý açýklamada "Hitit
Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Nurcan
Baykam ile Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTÜAM) Müdürü
Prof.Dr Ýrfan Kurtbaþ'a ziyaretlerinden dolayý teþekkür ederiz" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Belediye personeli ve
ÝYÝ Parti teþkilatý fidan dikti
Sungurlu'da belediye çalýþanlarý
ve ÝYÝ Parti Sungurlu ilçe teþkilatý
"Herkesin bir aðacý olsun" diyerek
yaklaþýk 568 adet mavi servi aðacý
fidaný dikti.
Bahçelievler Mahallesi manastýr
tepesi eteklerindeki boþ arazide
düzenlenen fidan dikim organizasyonunda, ÝYÝ Parti Ýl Genel Meclis
Üyesi Ercan Þahin, Belediye Baþkanvekili Mehmet Tevfik Akyüz, ÝYÝ
Parti Ýlçe Baþkaný Dursun Kanmýþ,
Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Sakine Sarýyüce, Bahri Sezen ve Mükremin Daðaþan, belediye personeli
ve ÝYÝ Parti ilce teþkilatýyla birlikte
fidan dikti.
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner þehir dýþýnda olmasý nedeniyle organizasyona katýlým saðlayamazken, konuyla ilgili
bir açýklama yaptý. Aðaç dikmeye
önem verdiklerini, bu nedenle Sungurlu'nun tüm noktalarýný aðaçlandýrdýklarýný ifade eden Baþkan Þahiner "Personelimiz ve parti teþkilatý adýna bir hatýra ormaný oluþturmak istedik. Bunun ilk adýmýný atarak, fidanlarý toprakla buluþturduk.
Ýnþallah bu aðaçlar büyüyecek ve
gelecek yýllarda gölgesinde oturma
imkânýmýz olacak. Bizler aðaç dikmeye önem veriyoruz. Aðaç dikmek dinimizce de önemseniyor.
'Yarýn kýyametin kopacaðýný bilseniz bile elinizdeki fidaný dikiniz' hadis-i þerifinden bunu anlýyoruz" dedi.
(Mahmut Emin Söylemez)

YEDAÞ'tan kütüphaneye destek
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým AÞ
(YEDAÞ), Samsun Valiliði ve Samsun Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü iþ birliði
ile gerçekleþen "Samsun Okuma
Vakti Projesi", "Her Yere Kitap Her
Yerde Kitap" etkinliði kapsamýnda bir
kütüphaneyi modern cihazlar ile donatarak destekte bulundu.
Samsun, Ordu, Çorum, Amasya
ve Sinop illerinde toplam 40 bin kilometrelik alanda 3 milyon tüketiciye
kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti
sunmak için 7/24 faaliyet gösteren
YEDAÞ, sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkatleri üzerine çekmeye
devam ediyor. Son olarak Samsun
Valiliðince baþlatýlan "Samsun Okuma Vakti" baþlýðý altýndaki kitap okuma seferberliði hamlesine, baðýþta
bulunarak projeye tam destek verdi.

HEDEF 1 MÝLYON KÝTAP
Samsun Valiliðinde gerçekleþen
imza töreninde bir araya gelen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Daðlý, Samsun Ýl Milli Eðitim Müdürü Coþkun
Esen, YEDAÞ Genel Müdürü Hasan
Yasir Bora ve YEDAÞ Samsun Bölge
Müdürü Uður Asan "Her Yere Kitap
Her Yerde Kitap" etkinliði kapsamýnda YEDAÞ tarafýndan yaptýrýlacak dijital kütüphanenin protokolünü imza-
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0212
K.K.001

518 23 97

ladýlar. Proje hakkýnda bilgi veren
Samsun Ýl Milli Eðitim Müdürü Coþkun Esen, hedeflenen kitap sayýnýn 1
milyon olduðunu açýkladý. Samsun
Valisi Doç. Dr. Zülkif Daðlý projeye ve
eðitime verdikleri destekten dolayý
YEDAÞ Genel Müdürü Hasan Yasir
Bora'ya teþekkür etti.
"EÐÝTÝME DESTEÐÝMÝZ SÜRECEK"
YEDAÞ Genel Müdürü Hasan Ya-

sir Bora "Yerel bir hareket olarak baþlayan ancak ulusal bir etki gösteren
Samsun Okuma Vakti Projesi'ni þirket
olarak benimseyerek desteklediklerini söyledi. Çocuklarýmýzýn, gençlerimizin her ortamda rahatça kitap okuyabilmelerini, kitabý ve taþýdýðý deðeri yaþatmayý hedefleyen projeye katkýda bulunmanýn mutluluðunu yaþýyoruz" dedi.
Kitap okumanýn önemine de vurgu yapan Genel Müdür Bora "Öðrencilerimizden isteðim okul hayatlarý
süresince ve tüm yaþamlarý boyunca
çok kitap okumalarýdýr çünkü okumak
insanýn ufkunu geniþletiyor" diye konuþtu.
Toplantý sonrasýnda Bora'ya projeye verdikleri destekten dolayý teþekkür belgesi verildi.
(ÝHA)

ZERDEÇAL -2HAFIZANIZI
KUVVETLENDÝRÝR!
Çabuk öðrenmek, belleðin
güçlü olmasý beyinle alakalýdýr. Ayný zamanda birþeyleri
hatýrlamamak da insanlarý üzer
ve yorar. Bu þifalý bitki çabuk öðrenmeye, öðrenme kabiliyetinin artmasýna yardým
eder. Ayný zamanda hafýzayý güçlendirir, unutkanlýk ve alzheimer'a karþý iyi gelir. Beyine iyi
gelir, beyin fonksiyonlarýný geliþtirir.
ZERDEÇAL NASIL TÜKETÝLÝR?
Yazýmýzda birçok faydasýndan bahsettiðimiz zerdeçal, günlük hayatýmýzda birçok yerde
kullanýlabilir. Peki zerdeçal kullanýmýnerelerde
olmalýdýr? Ýþte bu sorunun yanýtý çok basittir.
Öncelikle yapýlan yemeklerde, turþularda baharat olarak kullanmak mümkündür. Hatta keklerde bile kullanabilirsiniz. Özellikle zerdeçallý
pilav herkesin denemesi gereken bir yemektir.
Bunun dýþýnda dana, kuzu gibi çeþitli et yemeklerinizde de kullanabilirsiniz. Yemeklerde
ve salatalarda baharat olarak da kullanýlabilir.
Diðer bir soru ise zerdeçalýn nasýl kullanýlacaðý ve zerdeçalýn nasýl tüketileceði sorusudur.
Yemeklerinize aðýz tadýnýza göre 1-2 çay kaþýðý zerdeçalý baharat olarak kullanmanýz mümkündür. Baharat eklediðiniz birçok yemeðe ilave edebilirsiniz. Örneðin kýsýr, dolma ve hatta
köftelerin içine bile koyabilirsiniz. Balla karýþtýrarak da zerdeçal tüketebilirsiniz. Sadece 1-2
çay kaþýðý zerdeçal ile kanser baþta olmak
üzere birçok hastalýða þifa bulabilir, birçok hastalýðý ise önleyebilirsiniz.
Ayrýca zerdeçalý, zerdeçal çayý veya zerdeçal maskesi olarak da kullanabilirsiniz.
ZERDEÇALIN ZARARLARI VE
YAN ETKÝLERÝ NELERDÝR?
Bilinen büyük bir zararý veya yan etkisi yoktur. Fakat bilindiði gibi her þeyin fazlasý zarardýr, bu yüzden zerdeçalýn da aþýrý kullanýmýndan kaçýnmak gerekir. Yüksek miktarda kullanýlýrsa kusmaya sebep olabilir. Kan sulandýrýcý
ilaçlarla birlikte kullanýlmasýndan kaçýnýlmalýdýr. Ayrýca safra kesesinde taþ olanlar ile gastrit, ülser gibi mide rahatsýzlýðý bulunan kiþiler
de kullanmaktan kaçýnmalýdýrlar. Karaciðer iltihabý olan kiþilerin de zerdeçal tüketmesi tavsiye edilmez. Hamile kadýnlar doktorlarýna danýþýp zerdeçal tüketmelidir.
ZERDEÇAL FARKLI
ÝSÝMLERLE DE ANILIR!
Birçok farklý isimle adlandýrýlýr. Özellikle
Hindistan'da yetiþtirilmesi ve kullanýlmasý sebebiyle zerdeçala 'Hint Safraný' adý verilir. Ayrýca zerdeçav, kurkuma, sarýboya, sarýkök, zerdeçöp isimleriyle de anýlýr. Safrana benzemesi
sebebiyle ise safran kökü de denir.

SÝNAMEKÝ OTU NEDÝR?
Sinameki bitkisi baklagiller familyasý ailesinden gelen ve 100 ile 150 cm arasý uzayabilen þifalý bir bitki kaynaðýdýr. Çoðunlukla sýcak
tropikal bölgeler de yetiþen bu bitki 260 farklý
çeþidi ile insan saðlýðý üzerinde birçok etkisi
bulunmaktadýr. Ülkemizde ise Güney Ege ve
Akdeniz bölgelerinde yetiþmektedir. Asýl olarak
orijinal ismi Senâü Mekki olarak da bilinmektedir. Bu bitkinin en büyük özelliði ise kabýzlýða
iyi gelmesidir. Müshil olarak da kullanýlan sinameki doðal þifa kaynaðý olmasý sebebi ile hiçbir yan etkisi bulunmamaktadýr. Genellikle en
etkili bölgesi olan yapraklarý toplanarak öðütüldükten sonra toz haline getirilir ve doðal þifa
kaynaðý çayý yapýlarak tüketilebilmektedir. Bazý durumlarda toz haline getirilmeden yapraklarý da kullanýlmaktadýr.
SÝNAMEKÝ OTU FAYDALARI
Sinameki otu basur hastalarýnýn kullanmasý
tavsiye edilen ve lif açýsýndan oldukça zengin bir
bitki çeþididir. Kabýzlýk üzerinde oldukça etkili
olan sinameki çoðunlukla düzensiz ve yanlýþ
beslenme sonucu insanlar üzerinde meydana
gelen kabýzlýða karþý kullanýlmaktadýr. Sinamekinin diðer etkilerinden bahsetmek gerekirse;
Basur, fistül, anal ve baðýrsak bölgelerindeki ameliyatlardan sonra içilirse kolay dýþký yapýmýný saðlar.
Kötü hava þartlarý sonucu cilt üzerinde
meydana gelebilecek çatlaklýklarý önler.
Saçlarýn daha gür ve fazla çýkmasýný saðlayarak, saçtaki bitlere karþý da etkilidir.
Baðýrsaklarý temizlemede etkilidir.
Kalp saðlýðýný korur ve kalbi kuvvetlendirir.
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Ýçme suyu altyapýsý tamamlandý
Osmancýk'ta içme suyu altyapýsý
ile ilgili yapýlan çalýþmalar sürüyor.
Gemici Mahallesi Kabalaktepe Mevkiindeki yerleþim yerlerinin Ýçme Suyu
Alt Yapýsý tamamlanarak þebekeye
baðlantýsý yapýldý. Osmancýk Belediye
Baþkaný Ahmet Gelgör; Gemici Ma-

hallesi Kabalaktepe Mevkiindeki yerleþim yerlerinin içme suyu alt yapýsýnýn tamamlanarak þebekeye baðlantýsýnýn yapýldýðýný dile getirerek, ilçenin
sorunlarýnýn çözüme kavuþturulmasý
için çalýþmalarýn aralýksýz devam ettiðinin altýný çizdi.
(Haber Merkezi)

Kýzýlay'a Atatürk portresi hediyesi

Osmancýk
Belediye Baþkaný
Ahmet Gelgör

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum
Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Türkiye Kýzýlay Derneði Çorum Þube
Baþkaný Hüseyin Kýlýç'ý ziyaret etti.
Ýl Baþkaný Tahtasýz, Hüseyin Kýlýç'a Kýzýlay Kan Merkezi için Atatürk portresi hediye etti.

Ziyarette Ýl Biliþim Sorumlusu Ali
Bükücü de hazýr bulundu.
Kýzýlay Baþkaný Kýlýç ziyaretten
ve anlamlý hediyeden dolayý memnuniyetini dile getirerek, Tahtasýz'a
teþekkür etti.
(Mahmut Emin Söylemez)

Ortaköy Belediyesi
araç filosunu büyütüyor

SAHiBiNDEN

Ortaköy Belediye Baþkanlýðý araç
filosuna yenilerini katarak geniþletmeye devam ediyor.
Ortaköy Belediye Baþkanlýðý, filosuna kattýðý çöp toplama aracýný ilçeHABERÝ
ye getirdi. Ortaköy Belediye Baþkaný
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU Taner Ýsbir yapmýþ olduðu açýklamaOKUTUN
da "Bu yýl hizmetimizde 7'nci yýlýmýz.
Çöp toplama aracý ise bu yýla kadar
Ortaköy Belediye Baþkanlýðý araç filosuna eklediðimiz 8'inci sýfýr araçtýr. Bir zamanlar traktör ile çöp

alýnan ilçemde þu an piyasa deðeri yaklaþýk olarak
500 bin TL olan bir çöp toplama kamyonumuz var.
Bizler genç yaþtan beri ilçemizin geliþip güzelleþmesi için, bir ilçe, bir þehir kimliði kazanmasý için
çaba gösterdik. Çok þükür ki devletimiz arkamýzda
ihtiyaçlarýmýza ve sýkýntýlarýmýza çözüm oluyor.
Çok þükür ki halkýmýz vermiþ olduðu destek ile bizlerin yanýnda, bizlere zaferler yaþatýyor. Yeni aracýmýzýn Belediye Baþkanlýðýmýza ve ilçemize hayýrlý
olmasýný diliyor, kazasýz belasýz hayýrlý iþler temenni ediyorum" dedi.
(Mahmut Emin Söylemez)

KiRALIK FIRIN

Ýl Özel Ýdaresinden
tekerlekli sandalye baðýþý

Ýnkýlap Caddesi No: 8 adresinde
bulunan fýrýn sahibinden kiralýktýr.

Ýl Özel Ýdaresi tekerlekli sandalye baðýþlarýna devam ediyor. Kurum bu kez de Sultan Çitak isimli kadýna tekerlekli sandalye hediye etti.
Çorum Ýl Özel Ýdaresi akülü manuel tekerlekli sandalye baðýþlarýna devam ediyor. Bu
baðlamda merkezde ikamet eden Sultan Çitak
adlý kiþiye hastaneden alýnan 'manuel tekerlekli sandalye kullanmasý uygundur' saðlýk raporuna istinaden 05.04.2021 tarihinde manuel tekerlekli sandalye baðýþlandý. (Haber Merkezi)

Kadir Þimþek
K.K.003

0532 623 89 90

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

04:37
06:06
12:47
16:25
19:18
20:41

TARiHTE BUGÜN

KESiN

1923- Mustafa Kemal 9 Umde'yi açýkladý.
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin seçim bildirisi niteliðindeki bu ilkelerin baþýnda, 'Egemenlik Ulusundur' maddesi gelmekteydi.
1924- Þeriye mahkemelerini kaldýran yeni
Mahkemeler Teþkilatý Kanunu TBMM'de kabul
edildi. Kadýlarýn yerini hakimler aldý.
1956- Seyhan Barajý hizmete girdi.
1960- Ýstanbul'a on saat çamur yaðdý.
1968- Ortadoðu Teknik Üniversitesi'nde öðrenciler rektörlük binasýný iþgal etti.
1982- Uluslararasý Atatürk Barýþ Ödülü'nün
Güney Afrikalý lider Nelson Mandela'ya verilmesi kararlaþtýrýldý. Mandela, Türk hükümetine yönelik insan haklarý ihlali suçlamalarý nedeniyle
ödülü kabul etmedi.
1999- Hakkari Valisi Nihat Canpolat'a, Yüksekova ilçesinde bombalý saldýrý düzenlendi.
Canpolat saldýrýdan küçük sýyrýklarla kurtuldu,
þoförü öldü, yedi kiþi yaralandý.

TDV gönüllüleri Ýdlib ve Azez'e vardý
Çorum Ýl Müftülüðü TDV Gönüllüleri, Suriye'nin Ýdlib ve Azez bölgesindeki savaþ maðduru aileleri ziyaret
etti. Çorum'da hayýrseverlerin baðýþlarýyla hazýrlanan 350 gýda kolisini
daðýtmak ve yaptýrýlan 60 briket evi
yerinde görmek amacýyla Ýdlib'e doðru yola çýkan Ýl Müftülüðünün gönüllü
ekibi Ýdlib ve Azez bölgelerinde çadýr

kentlerde yaþayan savaþ maðduru
ailelerle buluþtu.
Burada þehit aileleri ve yetim çocuklarla buluþan TDV gönüllü ekibi,
Türkiye Diyanet Vakfýnýn günlük yapmýþ olduðu yemek daðýtýmýna yardýmcý oldu.
Ardýndan yetimhane kamplarýný
ziyaret ederek þehit ailelerine gýda

kolileri, yetim çocuklara da hediyeler
daðýtan TDV gönüllü ekibi Ýdlib ve
Azez'de yapýmý devam eden kurs,
okul, cami gibi inþaatlar hakkýnda bilgi aldý.
Ýl Müftülüðünden yapýlan açýklamada "Gerek yurt içinde gerekse yurt
dýþýnda ihtiyaç sahiplerine el uzatan
Türkiye Diyanet Vakfý'nýn faaliyetleri

ilelebet devam edecektir. Bu minvalde yardým kampanyamýza katkýlarýndan dolayý hayýrsever vatandaþlarýmýza ve tüm personelimize teþekkür
ediyor, yardýmlarýn daðýtýmda aktif rol
oynayan TDV gönüllü ekibimize þükranlarýmý sunuyor, gayretlerinin yüce
Allah katýnda kabul edilmesini diliyorum" denildi.
(Fatih Yýldýrým)

ÇiMENTOSPOR’A
STADYUM
DESTEÐi
KARAR
DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ
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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

Çorum Belediyesi ilimizi Bölgesel Amatör Ligde
temsil eden Çimentospor'a antrenmanlarýný yapabilmesi için Dr. Turhan Kýlýççýoðlu Stadyumu'nu
tahsis etti.
Çorum'un Bölgesel Amatör Ligi temsilcilerinden
Çimentospor teknik heyeti, Çorum Belediyesini ziyaret etti. Çimentospor Teknik Direktörü Hüseyin
Ulusoy ile Antrenörler Menderes Özarslan ve Yasin Aksoy baþkan yardýmcýlarýný ziyaret etti.

Çorum Belediyesi'nin bugüne kadar verdiði
destekler için teþekkür eden teknik heyet, eski
stadyum yerine yapýlacak millet bahçesi projesi
hayata geçene kadar BAL müsabakalarýný Dr. Turhan Kýlýççýoðlu Stadyumunda gerçekleþtirmek ve
antrenmanlara devam etmek istediklerini kaydetti.
Baþkan Yardýmcýsý Lemzi Çöplü ise bugüne kadar olduðu gibi spora ve sporcuya desteklerinin
devam edeceðini kaydetti.
(Fatih Yýldýrým)

Karanfil ve Alagöz
niþanlandý
Oðuzlar Belediye Meclis Üyesi Büþra Karanfil ile Klasman Futbol Hakemlerinden Emre
Alagöz niþanlandý.
Galip ve Güldane Karanfil'in kýzlarý CHP
Oðuzlar Belediyesi Meclis Üyesi Büþra Karanfil ile AK Parti Çorum Ýl Baþkan Yardýmcýsý
Mustafa Alagöz ve Sibel Alagöz'ün oðlu Klasman Yardýmcý Hakemi Emre Alagöz evlilik yolunda ilk adýmý attý. Pandemi nedeniyle aile
arasýnda yapýlan niþan töreninde Büþra ile
Emre niþan yüzüklerini takarken, pasta keserek mutluluklarýný aileleriyle paylaþtý. Genç çifti Oðuzlar Belediye Baþkaný Muzaffer Yýldýrým
da yalnýz býrakmadý.
(Haber Merkezi)

BUGÜN

KESiN

KARAR

DEVA ECZ. DOÐA ECZ. KONAK ECZ.

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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www.kesinkarar.com / haber@kesinkarar.com

75 Kuruþ

ÇORUM HAVA TAHMiNi

(TEL: 222 06 07)
BAHÇELÝEVLER MH.
DUMLUPINAR 5.SOK.
NO: 4/B

(TEL: 225 40 47)
ÝNÖNÜ CAD.
NO: 9
KUBBELÝ CAMÝ YANI

(TEL: 221 96 97)
GÜLABÝBEY MAH.
EKÝN CAD.
NO: 42/A

Ýki formda rakibin karþýlaþmasýnda kazanan Hekimoðlu oldu. Rakip oyuncularýn abartýlý zaman geçirmeleri ve hakemin kötü kararlarýnýn skorda etkili olduðu maç 3-2 sonuçlandý.

ART NiYETE YENiLDiK
Maçtan
Maçtan

Dakikalar…
2' Umut, ceza sahasýna koþu yapan Kerem'in önüne havadan çok güzel bir pas býraktý. Kerem topun geliþine vurdu ancak kaleci Aziz topu kornere çelmeyi baþardý.
15' GOL … Hekimoðlu ataðýnda ceza
sahasýnda topla buluþan Samet topu arkadaþýna çýkardý. Yerden yapýlan ortayý Halil
tek vuruþla aðlara gönderdi: 0-1
26' Ceza sahasý içinde Ömer topla buluþtu. Yerde kalan Ömer penaltý bekledi ancak hakem devam dedi.
30' Mücahit Can Akçay topla ceza sahamýza doðru ilerlerken Umut arkadan topa
kayarak faulsüz bir þekilde topu kazandý.
45' GOL … Sað kanattan Samet ile ceza
sahasýna gelen Hekimoðlu yerden içeri ortaladý, Ertuðrul'a çarpan top aðlara gitti: 0-2
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oldu.
Stat: Þehir Stadý
Hakemler: Mehmet Türkmen, Ufuk Uðurlu,
Ozan Bekar
Çorum FK: Hasan Hüseyin, Kerem (Oktay
Balcý dk. 46), Umut, Cengiz, Ömer, Muhammet
(Mete dk. 87), Eren (Abdulhamit dk. 65), Ertuðrul,
Tarýk (Mikail dk. 46), Murat, Sinan
Hekimoðlu FK: Abdulaziz, Uður, Samet, Mücahit Can (Batuhan dk. 67), Serkan (Mehmet dk.
83), Burhan (Berkay Sefa dk. 74), Halil Ýbrahim
(Musa Caner dk. 74), Ali, Yasin, Bahadýr, Oðuz
Goller: Muhammet (dk. 59), Abdulhamit
(90+1) (Çorum), Halil Ýbrahim (dk. 16), Ertuðrul
(dk. 45+3 k.k.), Musa Caner (dk. 89) (Hekimoðlu)
Kýrmýzý kart: Mikail (dk. 63) (Çorum FK)
Sarý kartlar: Ertuðrul (Çorum FK), Mücahit,
Samet (Hekimoðlu FK)

Çorum FK
Baþkaný
Fatih Özcan

Özcan: Bu maðlubiyet
nazar boncuðu olsun
Fatih Özcan'dan "nazar boncuðu" paylaþýmý
geldi. Dokuz maç sonra sahadan puansýz ayrýlan Çorum FK'nin baþkaný Fatih Özcan maç ile
sosyal medyadan bir paylaþým yaptý. "Canýnýz
sað olsun çocuklar. Bu maðlubiyet nazar boncuðumuz olsun" diyen Özcan rakibi de tebrik
etti. Özcan açýklamasýnda "Yaþamýn en büyük
zevki, baþkalarýnýn yapamayacaðýnýzý söylediði
þeyleri yapmaktýr" dedi. (Abdulkadir Söylemez)

90+1’de Abdulhamit’in
bu vuruþuyla farký 1’e indirdik

Play-Off ile puan
farký ayný kaldý ama ...
Misli.com 2'nci Beyaz Grup'ta haftaya playoff hattýnýn bir basamak altýnda ve üç puan gerisinde giren Çorum FK aldýðý maðlubiyete raðmen grupta alýnan sonuçlardan dolayý play-off
potasý ile üç puan farkýný açmadý ancak pota ile
arasýna üç takýmý almýþ oldu.
49 puanla tekrar 9'uncu sýraya gerileyen Çorum FK geride kalan haftalarda play-off'a kalmak için sýrasýyla 52'þer puanlý Erzincanspor ve
Sarýyer'in ardýnda yer alan 51 puanlý Amed
Sportif ve 50 puanlý AfjetAfyonspor'un son altý
haftada puan kaybetmesini bekleyecek.

Misli.com 2'nci Lig
Beyaz Grup 32'nci
hafta maçýnda Çorum FK sahasýnda ligin güçlü ekiplerinGOLLERÝ
den Hekimoðlu TrabÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU zon'u aðýrladý. Þehir
OKUTUN
Stadýnda saat 14'te
baþlayan maçý Ýstanbul Bölgesi Klasman hakemlerinden Mehmet Türkmen yönetti. Ýlk
yarýsý rakip takýmýn 2-0'lýk üstünlüðü ile biten maçýn 2'nci yarýsýnda
temsilcimiz farký iki kez 1'e indirmeyi baþarsa da maçtan 3-2 maðlup ayrýlarak dokuz hafta sonra
maðlubiyet ile tanýþtý. Mikail ise
gördüðü kýrmýzý kart ile takýmýný
sahada 10 kiþi býraktý. Rakip oyuncularýn ilk yarýdan itibaren oyunu
soðutma çabalarý ve hakemin verdiði kararlar ise Kýrmýzý-Siyahlý
oyuncular ve taraftarlar tarafýndan
sýkça eleþtirildi.

yahlýlar da istediði etkiyi yaratamadý. Maç 1-0 iken Ömer ceza sahasýnda yerde kaldý ancak hakem
tartýþmalý bir karara imza atarak
"devam" dedi. Tam maçýn ilk yarýsý
bu sonuçla bitecek derken ilk yarýnýn uzatma dakikalarýnda ilk gole
benzer pozisyonda fark 2'ye çýktý.
2'nci yarýya iki ofansif deðiþiklik
ile baþlayan Kýrmýzý-Siyahlýlar 2'nci
yarýya daha etkili baþladý. Rakip
alanda daha çok zaman geçiren
Kýrmýzý-Siyahlýlar aradýðý golü Muhammet'in harika þutu buldu. 60'da

VERÝLMEYEN PENALTI,
KIRMIZI KART, OYUN
SOÐUTMA ÇABALARI …
Rakibine göre maça daha iyi
baþlayan Çorum FK iyi kapanan
rakibi karþýsýnda pozisyon bulmakta zorlandý. Rakip Hekimoðlu
ise ofansý 2'nci plana aldýðý maçta
hücumu düþünmedi. Ta ki 16'ncý
dakikaya kadar. 16'ncý dakikada
Halil Ýbrahim Tuna ile öne geçen
konuk ekip golden sonra da ciddi
bir atak geliþtiremedi. Savunma kilidini açmakta zorlanan Kýrmýzý-Si-

farký 1'e indiren Kýrmýzý-Siyahlýlar
rakibinin üstüne daha çok gelmeye
baþlamýþtý ki bu kez yine tartýþmalý
bir karar ile 10 kiþi kaldý. 10 kiþi olmasýna raðmen baskýsýný sürdüren
Kýrmýzý-Siyahlýlar 89'uncu dakikada
kalesinde bir gol daha gördü. Tam
umutlar tükendi derken bu kez sahneye Hamit Yýldýz çýktý ve farký tekrar 1'e indirdi. Geride kalan kýsa sürede bulduðu ataklardan faydalanamayan Çorum FK dokuz haftalýk
yenilmezlik serisine son vermiþ oldu. (Abdulkadir Söylemez)

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

DOKUZ MAÇTA
YEDÝÐÝMÝZ GOLÜ
TEK MAÇTA
KALEMÝZDE
GÖRDÜK
Hekimoðlu Trabzon
maçý öncesinde dokuz
maçtýr kaybetmeyerek
büyük bir çýkýþ yakalayan
temsilcimiz Çorum FK bu
maçlarda 19 gol atarken
kalesinde yalnýzca üç gol
görmüþtü. Temsilcimiz
Hekimoðlu Trabzon maçýnda kalesinde gördüðü
üç golle engel olamayarak dokuz haftada yediði
toplam golü bir maçta kalesinde görmüþ oldu.

MiSLi.COM

Ýlk kez 45 dakika
sahada kalan Oktay’ýn
çabasý galibiyeti
getirmedi

Dokuz maç sonra kaybettik
Çorum FK bu sezon
oynadýðý 30 maçta daha
önce bir kez beþ maçlýk
kaybetmeme serisi yakalarken bunu geçen hafta
dokuz karþýlaþmaya çýkarmayý baþarmýþtý. Çorum FK üst üste aldýðý
Manisa FK ve Kocaelispor maðlubiyetlerinin ardýndan kaybetmeme serisi yakalamýþ ve sonrasýnda oynadýðý dokuz
maçýn 7'sini kazanýrken
2'si ise beraberlikle sonuçlanmýþtý.

48' Sol kanattan çizgiye kadar inen Halil
topu ceza sahasý içine yerden ortaladý. Mücahit uygun pozisyonda topa vurdu. Hasan
topun filelere gitmesini engelledi.
50' Ömer bu kez soldan ortaladý. Sinan
altý pasa çok yakýn bir yerde yükseldi ama
istediði vuruþu yapamadý.
58' GOOOL … Muhammet yaklaþýk 25
metreden uzak direðe düzgün bir vuruþla topu filelere gönderdi: 1-2
62' Gole giden rakibine faul yapan Mikail doðrudan kýrmýzý kart gördü.
88' GOL … Sað kanattan yapýlan ortada
penaltý noktasýna yakýn bir noktada Caner
Aktaþ kafa vurdu. Uzak direðe giden topa
Hasan müdahale edemedi: 1-3
90+1' GOOOL … Sað kanattan Umut ile
baþlayan atakta ceza sahasý önünde Sinan
topla buluþtu. Sinan'ýn vuruþunda top kaleciden sekti. Kaleciden seken topu Abdulhamit
Yýldýz tamamladý: 2-3
90+3' Kazanýlan köþe atýþýnda Çorum
FK tüm hatlarýyla rakip ceza sahasýnda idi.
Kaleci Hasan da köþe atýþý için ceza sahasýna geldi ancak kullanýlan köþe atýþýnda rakip
savunma topu uzaklaþtýrdý.

Sinan bu maçta alýþýlagelmiþ
performansýnýn uzaðýndaydý

Rakip teknik adamdan

ÞAÞIRTAN AÇIKLAMA
Hekimoðlu Trabzon
Teknik Direktörü Bayram Toysal, Çorum FK
maçý ile ilgili "Maça çok
iyi baþladýk. Topa daha
çok sahip olduk. Oyunu
yönlendirdik ve maçý
biz kontrol ettik" dedi.
Play-off yolunda iki
formda takýmý karþý karþýya getiren maçta kazanan taraf olan Hekimoðlu cephesinden maç ile ilgili þaþýrtýcý bir açýklama geldi. Rakip teknik adam Bayram
Toysal maçý izleyenlerin düþüncelerinin aksine "Soyunma odasýndan iki
farklý üstünlükle döndükten sonra,

farký arttýrmak için
þanslar da bulduk" dedi. Toysal açýklamasýnda þu ifadelere de
verdi:
Rakibimizin puan
sýralamasýndaki yerini
de düþünürsek, farkýn
iki kez 1'e inmesi onlarý umutlandýrsa da savunmadaki direncimizle bunu puana dönüþtürmelerine
izin vermedik. Ligin sonuna yaklaþtýkça maçlarýn önemi, dolayýsýyla zorluðu artýyor. Bu nedenle, bugün oynadýðýmýz maç da ilerledikçe gergin bir
hale geldi.
(Abdulkadir Söylemez)

2. LiG BEYAZ GRUP
TAKIMLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13
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15
16
17
18
19

O G B M A Y P

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

23
18
16
14
14
14
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14
13
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7
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7
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4
6
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8
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5
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45
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48
36
27
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35
23
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29
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27
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26
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40
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33
36
52
42
64
47
65
60
44
48
66

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

HAFTANIN SONUÇLARI
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

HAFTANIN MAÇLARI
11.04.2021 PAZAR
KAHRAMANMARAÞ-ÝNEGÖLSPOR
HEKÝMOÐLU TRABZON-KOCAELÝSPOR
ZONGULDAK KÖMÜR-GÜMÜÞHANE
UÞAKSPOR-MANÝSA FK
ÞANLIURFASPOR-ÇORUM FK
ANAGOLD 24ERZÝNCAN-AFJET AFYON
HACETTEPESPOR-SARIYER
AMED SPORTÝF-NÝÐDE ANADOLU FK
SANCAKTEPE FK-ERGENE VELÝMEÞE
ANKARA DEMÝRSPOR (BAY)

: 2-3
: 0-0
: 4-2
: 1-1
: 2-1
: 2-1
: 1-2
: 1-2
: 0-3
(BAY)

