Çorum FK Baþkaný Fatih Özcan, sezonun
tamamlanmasýyla birlikte açýklamalarda bulundu

Polis
memurundan
örnek
davranýþ

“CAMiAMIZI
HEYECANIN
iÇiNDE TUTMAYA
ÇALIÞTIK”

Buharaevler Bayat Gediðin de ikamet eden K.Ö.
ve M.Ö. adlý vatandaþlara Vefa Sosyal Destek çalýþmalarý kapsamýnda gýda kolisi götüren toplum
destekli polis ekibi, ikamet sahibi K.Ö'nün evin duvarlarýný boyadýðýný gördü. Yaþlý amcanýn boya
yapmakta zorlandýðýný fark eden polis memuru
O.A. evin duvarlarýný boyadý.
2’DE

Çorum FK
Baþkaný
Fatih Özcan

Sosyal medya hesabýndan yaptýðý paylaþým ile düþüncelerini anlatan Özcan
"Çok arzuladýðýmýz bir sezon olmamasýna raðmen en azýndan son haftalara kadar camiamýzý play-off heyecanýnýn içinde tutmaya çalýþtýk" dedi.
8’DE

Trafik kazalarý
saniye saniye
kaydedildi

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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75 Kuruþ

Türkiye genelinde nisan
ayý boyunca meydana
gelen trafik
kazalarýnýn
görüntülerini izlemek
için kodu
okutun.

PAZARLAR DOLUP TAÞTI

Semt pazarlarýnda
inceleme yapan Vali Mustafa
Çiftçi, vatandaþlarla sohbet etti

17
17 günlük
günlük sokaða
sokaða çýkma
çýkma kýsýtlamasý
kýsýtlamasý kapsamýnda
kapsamýnda Çorum'daki
Çorum'daki beþ
beþ ayrý
ayrý
yerde semt
semt pazarý
yerde
pazarý kuruldu.
kuruldu. Pazar
Pazar yerlerine
yerlerine vatandaþlarýn
vatandaþlarýn ilgisi
ilgisi bir
bir hayli
hayli yoðun
yoðun
olurken
olurken pazar
pazar yerlerinde
yerlerinde tedbirlerin
tedbirlerin oldukça
oldukça yetersiz
yetersiz olduðu
olduðu da
da gözlemlendi.
gözlemlendi.
2’DE
Fiyatlar
Fiyatlar ise
ise el
el yaktý
yaktý ancak
ancak tezgâhlarda
tezgâhlarda ürünler
ürünler kýsa
kýsa zamanda
zamanda tükendi.
tükendi. 2’DE

Starlink uydularý Çorum semalarýnda da görüldü
Ülkemizin birçok ilinde görüntülenen ve merak konusu olan Starlink uydularý Çorum semalarýnda da görüntülendi. Akþam saatlerinde Alaca'da da görüntülenen uydular vatandaþlarýn dikkatinden kaçmadý. Uydu interneti eriþimi saðlamak üzere uzaya gönderilen uydularýn sýralý bir
þekilde geçiþi bir vatandaþ tarafýndan cep telefonu kamerasý ile kayýt altýna alýndý.
2’DE

Trafik
kazalarýndaki
can kayýplarýný
azaltýyoruz

Belediye altý yeni
park yapacak
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
Baþkan Yardýmcýsý Zübeyir Tuncel, Park
Bahçeler Müdürü Gökhan Mesci ve teknik
personelle yaptýðý toplantýda çalýþmalarýna baþlanacak olan yeni parklarla ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Daha yaþanabilir bir kent için gece gündüz demeden
çalýþtýklarýný hatýrlatan Belediye Baþkaný
Aþgýn; Ulukavak, Kunduzhan, Bahçelievler ve Gülabibey Mahallelerine 2021 yýlý
içerisinde altý yeni semt parký kazandýra5’TE
caklarýný vurguladý.

Biontech aþýsý dört hastanede
daha uygulanabilecek
Ýl Saðlýk Müdürü
Uzm. Dr. Ömer
Sobacý tarafýndan
yapýlan açýklamada
17 Mayýs'tan
itibaren dört farklý
hastanede daha
Biontech aþýsýnýn
uygulanmaya baþlayacaðý ifade edildi. Sungurlu Devlet
Hastanesi, Alaca
Devlet Hastanesi,
Osmancýk Devlet
Hastanesi, Ýskilip
Atýf Hoca Devlet
Hastanesi'nde de
Biontech aþýsýnýn
uygulanacaðý
bildirildi.
3’TE

Trafik Haftasý etkinlikleri kapsamýndaÝl Emniyet Müdürü Mehmet
Gülser ile birlikte her iki yolda
oluþturulan kontrol noktalarýnda
durdurulan sürücülerle sohbet
ederek denetleyen Vali Çiftçi, ayrýca sürücülere trafik kurallarýna uymalarý çaðrýsýnda bulundu. 3’TE

HÝTÜ'nün 12 projesi
desteðe deðer görüldü
TÜBÝTAK Bilim Ýnsaný Destek Programlarý
Baþkanlýðý (BÝDEB) tarafýndan yürütülen
2209-A Üniversite Öðrencileri Araþtýrma
Projeleri Destekleme Programý 2020/2.
Dönem bilimsel deðerlendirme sonuçlarýný açýklandý. HÝTÜ'den 15 projenin sunulduðu söz konusu program kapsamýnda,
6'sý makine mühendisliði, 1'i elektrik ve
elektronik mühendisliði, 2'si endüstri mühendisliði, 3'ü moleküler biyoloji ve genetik alanýnda olmak üzere toplam 12 proje6’DA
nin desteklenmesi kararlaþtýrýldý.

Ahlatcý'dan anneler günü ziyaretleri

Fotoðraf yarýþmasý
31 Mayýs'a uzatýldý

AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, Anneler Günü nedeniyle Devlet Övünç Madalyasý sahibi , Cumhurbaþkaný Baþdanýþmaný ve 15 Temmuz gazisi Çorumlu Turgut Arslan'ýn annesi Reyhan Arslan'ý ziyaret
ederek Anneler gününü kutladý. Ahlatcý ayrýca þehit Ýhsan Kaya'nýn eþi Fatma Kaya'yý da ziyaret etti. 4’TE

Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen
"Çorum'da Bahar" fotoðraf yarýþmasýnýn
baþvuru süresi 31 Mayýs tarihine uzatýldý.
Yarýþma seçici kurulu adýna açýklama yapan fotoðraf sanatçýsý Ercan Ayancý seçici
kurulun yaptýðý deðerlendirme sonucu yarýþma takviminin 31 Mayýs'a kadar tehir
edilmesi kararý aldýklarýný kaydetti. 5’TE

ÝFTAR VE SAHUR
VAKÝTLERÝ

Zihin
Türbülansý

ÇORUM
ÝFTAR
SAHUR
19:52
03:38

ÝNCÝR AÐACI KORKUSU

OSMANCIK
ÝFTAR
SAHUR
19:53
03:36

Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer

atakentpsk@gmail.com

- YAZISI 2’DE

"ANNELER; ÝYÝLÝÐÝN, ÞEFKATÝN,
SEVGÝNÝN KAYNAÐIDIR" 2’DE

"ANNELER HER GÜN GÖNÜLLERÝMÝZDE
AÇAN BÝR ÇÝÇEK GÝBÝ OLMALIDIR" 6’DA

"BEDENÝMÝZÝ VE RUHUMUZU ZÝNDE
TUTMAYA GAYRET EDELÝM" 7’TE

2019'DA 301 MÝLYAR 555
MÝLYON YOL KAT EDÝLDÝ 5’TE
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Zihin Türbülansý
ÝNCÝR AÐACI KORKUSU

Polis memurundan

örnek davranýþ

Çorum'da yardým kolisi götürdükleri evin
yaþlý sahiplerinin boya yaptýðýný gören polis memuru, boya rulosunu alarak evin duvarlarýný boyadý.
Edinilen bilgiye göre, Buharaevler Bayat Gediðin de ikamet eden K.Ö. ve M.Ö. adlý vatandaþlara Vefa Sosyal Destek çalýþmalarý kapsamýnda gýda kolisi götüren toplum destekli polis
ekibi, ikamet sahibi K.Ö'nün evin duvarlarýný boyadýðýný gördü. Yaþlý amcanýn boya yapmakta
zorlandýðýný fark eden polis memuru O.A. elinden boya ruloyu alarak evin duvarlarýný boyadý.
Yaþadýklarý karþýsýnda duygulanan çift "Allah
devletimize de, milletimize de zeval vermesin"
diyerek duygularýný dile getirdi.
(ÝHA)

"Kokular, resimler, sesler, duyduklarýmýz bizim yeniden hatýrlamamýzý
saðlar ve tüm bunlar sadece bellek deðil insaný insan yapan deðerlerin de
toplamýdýr."
Yavaþ yavaþ ve alýþarak yitirdiðiniz
en basit þeylerle bir zaman sonra karþýlaþýnca, mucizevi bir olaya tanýklýk
etmiþ hissi uyanýyor insanda... Ne kadar çok þeyi, ne kadar ucuza kaybettiðinizin kanýtýdýr aslýnda bu.
Geçmiþe dair hatýrladýklarým özlemden daha çok kederdi. Keder, yaný
sýra sevinçleri de hatýrlatmýyorsa altýnda ezilip yok olabilirdim. Hatýrladýklarýmla, baþýmdan geçenlerle, ölümlerle,
ayrýlýklarla, ya da küslüklerle ilgili yazmaya baþladýðýmda ayný zamanda sevinçlerimi ve o ana dair ümitlerimi de
kurabiliyor muydum gerçekten?
Yýllar önce dedemin incir aðacýnýn

üstünde beni yakaladýðý an gibi,benim
dünyanýn sonu gelmiþ korkum olsa
keþke,basit korkularým kaybolmuþ taþlarýný yeniden yaptýrarak dedemi ziyarete gitsem. Annem, küçük bir kýz çocuðu gibi sevinmiþti, anasýyla babasý-

Çorum Þeker Fabrikasý Genel Müdürü Kemal Ateþ görevinden ayrýldý.
Kemal Ateþ yaptýðý açýklamada "2018 yýlýnda üç yýl süreli sözleþme ile göreve baþladýðým
Çorum Þeker Fabrikasýndan 06.05.2021 tarihi
itibariyle görev süremin tamamlanmasý nedeniyle ayrýlmýþ bulunmaktayým. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Safi ailesine, Çorum bürokrasisine, Çorum pancar çiftçisine ve nakliyecilerine, kýymetli Çorum Þeker çalýþanlarýna,
Çorum'a ve deðerli Çorum halkýna gönülden teþekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Öte yandan Safi Holding tarafýndan "Þirketimizde genel müdürlük görevini sürdüren Kemal
Ateþ bey kendi isteði ile iþten ayrýlmýþtýr. Kendisine yaptýðý hizmetlerden dolayý teþekkür eder,
bundan sonraki hayatýnda baþarýlar dileriz"
açýklamalarýna yer verildi.
Kemal Ateþ, Vali Mustafa Çiftçi'ye de veda
ziyaretinde bulundu.
(Abdulkadir Söylemez)

Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer
atakentpsk@gmail.com

Pazarlar dolup taþtý
17 günlük sokaða çýkma kýsýtlamasý kapsamýnda Çorum'daki beþ ayrý yerde semt
pazarý kuruldu.
Pazar yerlerine vatandaþlarýn ilgisi bir
hayli yoðun olurken, bazý pazarlarýn önünde
ise uzun kuyruklar oluþtu. Vali Mustafa Çiftçi
semt pazarlarýnda inceleme yaptý.
Tam kapanma döneminde 8 ve 15 Mayýs'ta iki kez açýlmasýna karar verilen semt
pazarlarý ülke genelinde olduðu gibi Çorum'da da kuruldu.
Pazartesi Pazarý, Akkent Mahallesi TOKÝ
pazarý, Bahçelievler Mahallesi cumartesi pazarý, Buharaevler Mahallesi perþembe pazarý ve Mimar Sinan Mahallesi'nde cuma pazarý müþterinin hizmetine açýldý.
VALÝ PAZARLARI GEZDÝ
Vali Mustafa Çiftçi tam kapanma sürecinde kurulmaya baþlayan pazar yerlerini ziyaret ederek, pazarýn son durumunu ve alýnan
tedbirleri yerinde inceledi.
Vali Mustafa Çiftçi, pazar yerlerindeki kalabalýklara dikkat çekerek Pazarcýlar Odasý
Baþkaný Erdoðan Yýlmaz'a "Esnaf sayýsý az,
vatandaþlar tezgâhlarda kümelenmiþ durumda" diyerek çeþitli uyarýlarda bulundu.

Kemal Ateþ, Þeker
Fabrikasý'na veda etti

nýn yanýnda olmak ne iyi gelmiþti. Bana göre bir iyileþme dönemi olmuþtu,dedem sevgi görmemiþti ki sevmeyi
bilsin,ama ben bilirdim sevmeye çalýþtýðýný, mesela beraber domates toplardýk hiç beðenmezdi ama bilirdim beni
sevmeye çalýþtýðýný.
Ama kederliyim... Deðiþtiremediðimiz, razý olduðumuz ya da yapabileceðimiz halde yapmadýklarýmýz yüzünden. Birbirimizden biraz uzak kalýnca
mesafeler kalbimizi soðutma kudretini
kendinde bulamasaydý keþke... Kavuþmalar heyecanýný yitirmeseydi eskiden olduðu gibi. Yine konuþabilseydik her þeyden... Beklemenin azameti
gücümüzü tüketmeseydi ve daha çok
ve sýký sarýlmayý unutmasaydýk.
Deðiþen bir þey yok, ölüm hariç.
"Ayný gökyüzünün altýnda, ayný kederle" yaþýyoruz iþte…

Semt pazarlarýnda inceleme yapan Vali Mustafa Çiftçi, vatandaþlarla sohbet etti.

ÜRÜNLER KISA SÜREDE TÜKENDÝ
Bu arada pazarda tezgâh açan esnafýn
ürünleri kýsa sürede tükenirken, pazara giden birçok vatandaþ eþi boþ döndü.
Saat 17'de kapanacaðý bildirilen pazar
yerleri, yoðun talep ve ürünlerin kýsa sürede
satýlmasý sonucu erken saatte daðýldý.
(Abdulkadir Söylemez)

Starlink uydularý Çorum
semalarýnda da görüldü
Türkiye'nin birçok kentinde gökyüzünde sýralý ýþýklar halinde ortaya çýkan Elon Musk'ýn geliþtirdiði Starlink
uydularý Çorum semalarýnda da görüldü. O anlar bir vatandaþýn cep telefonu kamerasýna yansýdý. Türkiye'nin
birçok ilinde görüntülenen ve merak
konusu olan Starlink uydularý Çorum

semalarýnda da görüntülendi. Akþam
saatlerinde Alaca'da da görüntülenen
uydular vatandaþlarýn dikkatinden
kaçmadý. Uydu interneti eriþimi saðlamak üzere uzaya gönderilen uydularýn sýralý bir þekilde geçiþi bir vatandaþ
tarafýndan cep telefonu kamerasý ile
kayýt altýna alýndý.
(ÝHA)

"Anneler; iyiliðin,
þefkatin, koþulsuz
sevginin kaynaðýdýr"

ÝSKÝLÝP'TE SEMT
PAZARI KURULDU
Ýskilip'te Ýçiþleri Bakanlýðýnýn genelgesi doðrultusunda sebze pazarý kýsýtlamalara uyularak açýldý.
Koronavirüs tedbirlerine uygun
olarak açýlan pazarda vatandaþlar
bayram öncesi alýþveriþ ihtiyaçlarýný karþýlarken polis ve zabýta ekipleri denetim yaptý.
Belediye Zabýta Müdürü Aydýn

Müjde yaptýðý açýklamada "Halkýmýzýn can güvenliði için alýnan kararlara gene halkýmýzý korumak
için harfiyen uymaya ve halkýmýzý
da kurallara teþvik etmeye devam
ediyoruz. Emniyet mensuplarýyla
beraber tam kapanma sürecinde
kontrollerimize devam ediyoruz"
dedi.
(ÝHA)

Sungurlu Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner, Anneler Günü
dolayýsýyla
bir
mesaj yayýnladý.
Baþkan Þahiner "Ýyiliðin, þefkatin, fedakârlýðýn, merhametin
ve koþulsuz sevginin kaynaðý anAbdulkadir Þahiner
nelerimizin mübarek
ellerinden
öperek Anneler Gününü kutluyorum" dedi.
Þahiner mesajýna þu sözlerle devam etti:
Bugün, senenin tek bir günü deðil, ömrümüzün her günü baþ tacý yaptýðýmýz annelerimizin günü. Bizleri bu dünyaya getiren, her
türlü fedakârlýða, cefakarlýða katlanarak büyüten annelerimiz, hayattaki kýlavuzumuz,
yol göstericimizdir. Mutluluðumuzla mutlu
olan, üzüntümüzle kederlenen annelerimizin
yüzünü güldürmek, onlarýn gururlanacaðý birer evlat olmak boynumuzun borcudur. Ýyiliðin, þefkatin, fedakarlýðýn, merhametin ve
koþulsuz sevginin kaynaðý baþta þehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin mübarek ellerinden öperek Anneler Günü´nü
kutluyorum.
(Fatih Yýldýrým)
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"Saðlýkta þiddet
kol geziyor"

Biontech aþýsý dört hastanede
daha uygulanabilecek
Biontech aþýsý 17 Mayýs'tan itibaren
dört farklý hastanede daha uygulanmaya
baþlayacak. Saðlýk Ýl Müdürlüðünden yapýlan açýklamada Sungurlu Devlet Hastanesi, Alaca Devlet Hastanesi, Osmancýk
Devlet Hastanesi, Ýskilip Atýf Hoca Devlet
Hastanesi'nde de Biontech aþýsýnýn vurulabileceði açýklandý.
Ýl Saðlýk Müdürü Uzm. Dr. Ömer Soba-

cý yaptýðý açýklamada "Ýlimizde Erol Olçok
Eðitim ve Araþtýrma Hastanemizde uygulanmakta olan Biontech Covid-19 Aþýsý 17
Mayýs 2021 tarihinden itibaren Sungurlu
Devlet Hastanesi, Alaca Devlet Hastanesi, Osmancýk Devlet Hastanesi, Ýskilip Atýf
Hoca Devlet Hastanesi olmak üzere dört
ilçe hastanemizde de uygulanmaya baþlayacaktýr" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

TRAFiK KAZALARINDAKi CAN
KAYIPLARINI AZALTIYORUZ

Engelli genç 160
çocuðu sevindirdi
Sungurlu'da yaþayan Volkan Hançeroðlu baþlattýðý yardým kampanyalarýyla bu
kez de çocuklarý sevindirdi.
Daha önce de kendi gibi bir engelli vatandaþýn yüzünü güldürmek için bir kampanyalar baþlatan ve topladýðý paralarla tekerlekli sandalye alan Hançeroðlu bunlarý
ihtiyaç sahiplerine teslim etmiþti. Ramazan
ayýnda da hayýrseverler ile yardýma muhtaç
aileler arasýnda köprü olmaya devam eden
Hançeroðlu, ihtiyaç sahibi 400 aileye hediye çeki daðýttý. Bununla da yetinmeyen
Hançeroðlu, ramazan ayý boyunca 30 aileye her gün pide yardýmýnda bulundu. Hayýrseverlerin yaptýðý yardýmlarý ihtiyaç sahiplerine bir bir ulaþtýran Hançeroðlu, bu
kez de çocuklarý sevindirdi. Ramazan bayramý öncesi yine hayýrseverlerin yardýmlarýyla oyuncak, yapboz, boyama kitabý ve hikaye kitabý gibi çeþitli hediyeler alan Hançeroðlu 160 çocuðu sevindirdi.
(ÝHA)

Sýnýf öðretmeni
covid-19 kurbaný
Covid-19 virüsü bir eðitimciyi daha hayattan kopardý.
Osmancýk 75. Yýl Cumhuriyet Ýlkokulu'nda yýllardýr sýnýf öðretmenliði yapan
Rahmi Kýlýç koronavirüsten hayatýný kaybetti.
Osmancýk Devlet
Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Kýlýç bütün müdahalelere raðmen
kurtarýlamadý. Merhumun cenazesi Osmancýk - Çayýr köyünde topraða verilRahmi Kýlýç
di. (Haber Merkezi)

Vali Mustafa Çiftçi,
Çorum'un trafik kazalarýnda can kayýplarýný yüzde 50 azaltan 10 ilden biri olduðunu açýkladý.
Trafik Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Vali
Mustafa Çiftçi; AnkaraÇorum, Çorum-Samsun
karayolunda incelemelerde bulundu. Ýl Emniyet
Müdürü Mehmet Gülser
ile birlikte her iki yolda
oluþturulan kontrol noktalarýnda durdurulan sürücülerle sohbet ederek
denetleyen Vali Çiftçi, ayrýca sürücülere trafik kurallarýna uymalarý çaðrýsýnda bulundu. Türkiye'de 2011-2021 yýllarý
arasýnda Karayolu Trafik
Güvenliði Stratejisi ve
Eylem Planý hazýrlandýðýný hatýrlatan Vali Çiftçi, bu
kapsamda trafik kazalarýndan kaynaklanan can
kayýplarýnýn en aza indirilmesinin hedeflendiðini
açýkladý.

Vali Mustafa Çiftçi; Ankara-Çorum, Çorum-Samsun karayolunda incelemelerde bulundu

"ÇORUM TRAFÝK
KAZALARINDA CAN
KAYIPLARINI
YÜZDE 50 AZALTAN 10 ÝL ARASINDA"
2020 yýlý sonunda Türkiye'nin bu hedefi tutturan iki ülkeden birisi olduðunu açýklayan Vali
Çiftçi "Ayrýca Çorum ilimiz açýsýndan da sevindirici bir geliþme var. Çorum da trafik kazalarýnda
can kayýplarýný yüzde 50 azaltan 10 il arasýnda
yer almaktadýr. Bu ilimiz açýsýndan önemli ve
memnun edici bir çalýþmadýr. Sonuçtur, göstergedir. Bu çalýþmada katkýsý olan emniyet ve jan-

darma teþkilatýmýza, kurallara uyma noktasýnda
dikkat ve hassasiyet gösteren Çorum halkýný
tebrik ediyoruz. 2021 yýlýnda da, bu yýlýn ilk dört
aylýk rakamlarý ile 2020 yýlýnýn ayný dönemini
karþýlaþtýrdýðýmýzda yine trafik kazalarýndan
kaynaklanan can kayýplarýnda yüzde 20 oranýnda azalýþ görüyoruz. Bu da sevindirici bir geliþme. Bu düþüþün devam etmesini saðlamak, trafik kazalarýnýn zararlarýný azaltmak açýsýndan
lütfen trafik kurallarýna uyalým" dedi.
(ÝHA)

Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý saðlýkçýlarýn bir yandan pandeminin yükünü
omuzlamaya, diðer yandan da þiddetle mücadele etmeye devam ettiðini belirtti. Saatcý nisan
ayý saðlýkta þiddet raporuyla ilgili yayýnladýðý
mesajýnda "Pandeminin artan yükü saðlýk çalýþanlarýnýn omuzlarýndayken, þiddet
saðlýk merkezlerinde kol gezmeye Nisan ayýnda da devam etti" dedi.
Saðlýk çalýþanlarýnýn þiddet görme
oranýnýn, virüs bulaþma oranýndan
çok daha yüksek olduðunu ifade eden
Saatcý"Nisan ayý
boyunca, 22 saldýrganýn karýþtýðý 15
Ahmet Saatcý
þiddet olayýnda, 27
saðlýk çalýþaný þiddetin kurbaný oldu. Mart ayýnda ise 22 saldýrganýn yer aldýðý 16 þiddet olayýnda, 24 saðlýk çalýþaný þiddete maruz kalmýþtý. Nisan ayýnda yaþanan olaylarda Mart ayýna göre düþüþ yaþansa da maðdur saðlýk çalýþaný sayýsýnýn yüksek
olduðu görülmektedir" ifadesini kullandý.
Saatcý açýklamasýný þöyle sürdürdü:
Þiddet uygulayanlarýn özellikle saðlýk çalýþanlarýndan yardým bekleyen hasta ve yakýnlarý olduðu gerçeði görüldüðünde, durumun vahameti daha fazla gün yüzüne çýkmaktadýr. Yaþanan þiddet olaylarýnda sadece þiddete maruz
kalan saðlýk çalýþanlarý etkilenmiyor, kurumdaki
tüm çalýþanlar "benim baþýma da aynýsý gelirse'
diye korkuyor. Ne yazýk ki korktuklarý da baþlarýna bir þekilde geliyor. Sadece günü ve faili deðiþiyor. Yapmýþ olduðumuz araþtýrmalarda,
'sözlü veya fiziki þiddete maruz kaldýnýz mý' sorusunu yönelttiðimiz dört saðlýk çalýþanýndan
3'ü 'evet' cevabýný vermektedir. Oysa ortalýðý
kasýp kavuran COVID-19 virüsünün saðlýk çalýþanlarýna bulaþma oraný yüzde 25'i bulmuyor.
Yani saðlýk çalýþanlarýnýn þiddet görme oraný,
virüs bulaþma oranýndan çok daha yüksek.
Çünkü saðlýk çalýþanlarý, pandemiye karþý kendi önlemlerini alabiliyor ancak þiddete karþý bir
önlem almalarý mümkün olmuyor. Saðlýkta þiddet bu boyuta gelmiþken artýk kýnamaktan, söz
söylemekten öteye gidilmesi gerektiðini herkesin kabul etmesi gerekir. Bu konuda da toplumun tüm kesimlerine, özellikle de adli mercilere, eðitimcilere ve rol modellere büyük sorumluluk düþmektedir. Nisan ayý içinde en trajik þiddet olayý ise Osmaniye'de yaþandý. Bu vakanýn
faalinden sebebine, yan etkilerinden sonuçlarýna her yönüyle üzerinde çokça düþünülmesi ve
dersler çýkarýlmasý gereken bir olaydýr. Þiddet
olayýnýn kahramaný bir savcý ve randevusu olmadan muayene odasýna girerek, sýrasýný beklemesini hatýrlatan doktora hakaretler ediyor ve
ardýndan gözaltýna aldýrýyor. Hastanenin tek nöbetçi doktoru olan Kemal Gökhan Günel ifadesi
alýndýktan sonra serbest býrakýlýyor ancak hastalar saatlerce beklemek zorunda kalýyor. Millet
adýna adalet mekanizmasýný iþletmekle yükümlü bir savcý, hakký, hukuku kiþisel çýkarlarýna
kurban ederek saðlýk zincirini bir anda yok edebiliyor. Hâkimler ve Savcýlar Kurulu'nun bu savcý hakkýnda soruþturma baþlattýðý açýklandý ancak benzer her durumda olduðu gibi soruþturmanýn sonucu kamuoyuyla paylaþýlmadý. Þiddet gören, hakaretlere maruz kalan, gözaltýna
alýnmak suretiyle haksýzlýða uðrayan doktor arkadaþýmýz baþta olmak üzere tüm saðlýk çalýþanlarý ve tüm kamuoyu bu soruþturmanýn sonucunu bekliyor. Þiddet olaylarýný gerçekleþtiren faillerin kimliði, nasýl þiddet göstermelerine
mani olmuyorsa, saðlýk çalýþanlarýnýn cinsiyeti,
yaþý, görevi de þiddet kurbaný olmalarýna engel
taþýmýyor. Nisan ayý verilerine bu zaviyeden
baktýðýmýzda, þiddete maruz kalan 27 saðlýk çalýþanýndan 10'unun kadýn, 17'si ise erkek olduðunu görüyoruz. 15 olayýn 13'ü hastane ortamýnda yaþanmýþ, 1 olay ilçe saðlýk müdürlüðünde, 1 olay ise saha çalýþmalarý sýrasýnda gerçekleþmiþtir. Yaþanan olaylarda; 13 doktor, 4
hemþire, 7 güvenlik görevlisi, 3 de diðer saðlýk
çalýþaný maðdur olmuþtur. Yaþanan 15 vakanýn
12'si hem fiili hem sözlü, 3'ü ise yalnýzca sözlü
olarak vuku buldu. Yaþanan olaylarda; 13 doktor, 4 hemþire, 7 güvenlik görevlisi, 3 de diðer
saðlýk çalýþaný maðdur olmuþtur. Olaylarý gerçekleþtirenlere baktýðýmýzda ise 5 olaya bizzat
hastalar, 6 olaya hasta ve hasta yakýnlarý, 3 olaya yöneticiler, 1 olaya ise magandalar sebep olmuþtur. Uygulanan cezai müeyyideler ise yine
ezber bozmamýþtýr. Yaþanan olaylarda 11 saldýrgan gözaltýna alýnýp serbest býrakýlýrken, 6
þahýs hakkýnda hiçbir iþlem yapýlmamýþtýr. Bunun yanýnda 3 saldýrgan hakkýnda soruþturma
baþlatýlýrken, 2 saldýrgan ise çýkarýldýklarý mahkemelerce tutuklanmýþtýr. Saldýrganlara bu denli toleranslý yaklaþan adalet mekanizmasý, Ýstanbul'da sonuçlanan bir davada ise herkesi
hayretler içinde býrakan bir karara imza atmýþtýr.
Nisan ayý raporunu deðerlendiren Saatcý
"Pandeminin tüm yükü saðlýk emekçilerinin
omuzunda. Saðlýk çalýþanlarý hem pandemiyle
hem de þiddet virüsü ile mücadele ediyor. Þiddet artýk öyle can yakýcý hale geldi ki saðlýk sistemini tehdit ediyor. Bugün dört saðlýk çalýþanýndan 3'ü bir þekilde þiddet gördüðünü söylüyor. Bu çok vahim bir durum.
Þiddet maðduru bir saðlýk ordusundan bahsediyoruz. Bu insanlarýn vazifesinin þifa daðýtmak olduðu unutulmamalýdýr. Bu nedenle þiddete karþý çýkmak, kýnamak, söylem üretmek
artýk yetmiyor. Þiddetin önüne geçmek için 84
milyonun dahil olduðu toplumsal bir mücadele
baþlatýlmalýdýr. Bunun için de yetkililer þiddeti
önleyecek bir eylem planýný ivedi bir þekilde hayata geçirmelidir" dedi. (Abdulkadir Söylemez)

4

10 MAYIS 2021 PAZARTESÝ

Ahlatcý'dan anneler günü ziyaretleri
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av.
Yusuf Ahlatcý, Devlet Övünç Madalyasý sahibi olan Cumhurbaþkaný Baþdanýþmaný Çorumlu Turgut Arslan'ýn annesini ve þehit Ýhsan Kaya'nýn eþi Fatma Kaya'yý
ziyaret etti.
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, Anneler Günü nedeniyle bazý ziyaretlerde bulundu.
Devlet Övünç Madalyasý sahibi olan Cumhurbaþkaný Baþdanýþmaný ve 15 Temmuz gazisi
Çorumlu Turgut Arslan'ýn annesi
Reyhan Arslan'ý ziyaret ederek
Anneler gününü kutlayan Ahlatcý
"15Temmuz Gazimiz, Cumhurbaþkanýmýzýn Baþdanýþmaný, deðerli hemþehrimiz Turgut Arslan'ýn ve bizlerin kýymetli annesi
Reyhan Arslan'ý evlatlarý olarak
Kadýn Kollarý Baþkanýmýz Meryem Demir ve Mimarsinan mahal-

le baþkanýmýz Hatice Küyükoðlu
ile birlikte ziyaret ederek anneler
gününde yalýnýz býrakmadýk. Yeryüzünün en aðýr yükünü çeken,
bir tebessümü cennete deðer,
tüm cefakar annelerimizin ellerinden saygýyla öperim" dedi.
Ahlatcý ayrýca þehit Ýhsan Kaya'nýn eþi Fatma Kaya'yý da ziyaret etti. Ahlatcý "Anayurdumuz için
Baþkale'de þahadete yürüyen Ýhsan Kaya'nýn kýymetli eþi Fatma
Kaya'yý ve evladýmýz Ýlter Kaya'yý
ziyaret ettik. Karþýlýksýz ve sonsuz fedakârlýðýn, saf sevginin
mihrabý; hayýr duasýyla manevi
kalkanýmýz, can evimizin direði;
her çocuðun ilk sözünün, ilk bakýþýnýn, ilk gülüþünün, ilk gözyaþýnýn muhatabý sevgili annelerimizin Anneler Günü'nü câný gönülden kutluyorum" dedi.
(Haber Merkezi)

Ýbrahim Zorlu

"Öz yurdunda garipsin
öz vatanýnda parya"

"PAZARLAR NORMAL
GÜNÜNDE AÇILSIN"
DEVA Partisi Çorum Ýl Baþkaný
Orhan Vargeloðlu pazar yerlerinin
kendi gününde ve kendi yerinde
açýlmasý gerektiðini söyledi.
Ayný gün farklý yerde pazar açýlmasýnýn, pazarda ürün ve satýcý azlýðýna ve fiyat yüksekliðine neden
olduðunu ve üreticinin yetiþtirdiði
ürünleri tek bir günde satmak zorunda kaldýðý için elinde kalan ürünlerin çöpe döktüðünü hatýrlatan
Vargeloðlu iktidarýn ve yereldeki
temsilcilerinin plansýz uygulamalarýnýn hem üreticiyi hem de tüketiciyi
maðdur ettiðini savundu.
Demokrasi ve Atýlým Partisi (DEVA) Çorum Ýl Baþkaný Orhan Vargeloðlu tarafýndan yapýlan açýklama
þu þekilde:

"PAZAR YERLERÝNÝ HAFTADA
BÝR GÜN AÇMAK YETERSÝZ"
Ýçiþleri Bakanlýðýnýn 81 Ýl Valiliðine gönderdiði genelge ile sadece
hafta sonu pazaryerlerinin açýlmasýna izin verildiðini belirtmesi, yapýlan yanlýþtan kýsmen dönülmesi
açýsýndan olumlu bir geliþme olsa
da yetersizdir. Alýnan keyfi ve yanlýþ
kararlarýn itirafý niteliðindedir. Pazar
yerlerini sadece 8 Mayýs ve 15 Mayýs Cumartesi günleri açmak, hasat
edilen ürünlerin tüketilmesi için yeterli olmayacaktýr. Ayrýca sadece
belirli günlerde açýlan pazarlar yoðunluklara, ürün yetersizliklerine,
satýcý yetersizliklerine ve fiyat yüksekliklerine sebep olacak ve salgýn
açýsýndan tehdit oluþturacaktýr.

nemde üretici ile tüketiciyi bir araya
getirilemedi, fiyatlar düþtü ve üreticilerimiz maðdur edildi.

"ÜRETÝCÝNÝN TARLADAN
60 KURUÞA ÇIKARIP
ÇÖPE DÖKTÜÐÜ SEBZELER
MARKETTE 10 TL"
Üreticinin tarladan 60 kuruþa çýkarýp satamadýðý için çöpe döktüðü
sebzelerin, marketlerde 10 liraya
satýlmasý gibi ucube bir görüntü
oluþtu. Üreticide kilosu 10 kuruþ
olan salatalýk markette 6 liraya satýldý.
"ÇÖZÜM BASÝT"
Ýnsanlarýn evlerine yürüme mesafesindeki pazarlara gidebilmesi,
giriþte maske, mesafe kurallarýnýn
sýký bir þekilde denetlenmesi ve giriþte HES Kodu sorulmasý þeklinde
alýnacak tedbirler ile hem sorun çözülür hem de sebze meyve sekteye
uðramadan taze ve ucuz bir þekilde

Orhan Vargeloðlu

tüketiciye ulaþýr. DEVA Partisi olarak iktidar ve yereldeki temsilcilerinden aklýselim hareket etmesini istiyor, gerekli tedbirleri yerel yönetimler ile koordineli bir þekilde alarak,
bulaþ riski kapalý alan marketlerden

daha da düþük olan pazar yerlerini
acilen açmalarýný ve vatandaþlarýmýzýn taze sebze ve meyveye bu
mübarek ramazan gününde ulaþmalarýna imkân saðlamalarýný bekliyoruz.
(Abdulkadir Söylemez)

"HEM ÜRETÝCÝ
HEM TÜKETÝCÝ MAÐDUR"
Ýktidarýn gerekli çalýþmalarý ve
hazýrlýklarý yapmadan kapanmaya
geçmesinin sonucu pek çok üretici
ürünlerini çöpe atmak zorunda kaldý. Tüketici de, üretici de iktidarýn
bu plansýz uygulamalarýnýn maðduru oldu. Vatandaþlarýn taze sebze
meyveye eriþimi ortadan kaldýrýldý.
Bahar döneminde iklim koþullarýna
baðlý olarak üretimin arttýðý bir dö-

Tahtasýz: Cumhuriyetin temeli,
annelerimizin elinde atýlmýþtýr
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl
Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Cumhuriyet`in temellerini atan yürekli Türk
kadýnlarýnýn; saygýnýn, asaletin ve
özverinin simgesi olduðunu vurguladý. Tahtasýz "Anneler, varoluþ kaynaðýmýzýn, sýnýrsýz sevmenin, karþýlýksýz korumanýn canlý anýtlarý, her
birimizin ilk öðretmenidir" dedi.
Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayýnlayan CHP Ýl Baþkaný Tahtasýz baþta Türkiye Cumhuriyetinin
kurucusu ve kurtarýcýsý Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi
Zübeyde Haným ve þehitlerimizin
anneleri olmak üzere, yüreði sevgiyle, aydýnlýk yarýnlar için çarpan, sevgisi ve emeði ile hayatý güzelleþtiren
tüm annelerin gününü kutladý.
Mehmet Tahtasýz "Anne sevgisi,
insan yaþamýnýn her evresinde var
olan en anlamlý duygulardan birisidir. Onlar karþýlýksýz sevgileri, þefkatleri ve sonsuz özverileri ile baþýmýzýn tacýdýrlar. Bizi biz yapan deðerleri barýndýran annelerimiz, varlýklarýyla bizleri onurlandýrmakta, geleceðimizi ellerinde þekillendirmektedirler" ifadesini kullandý.
Tahtasýz, açýklamasýný þu þekilde
sürdürdü:

Karþýlýksýz emeðin, þefkatin, tükenmez kaynaðý annelerimiz, bizi
millet yapan deðerlerin her birimizde
hayat bulmasýnda, yaþatýlmasýnda
en çok payý olan aile ve toplum hayatýnýn temel direðidir.
Anneler, varoluþ kaynaðýmýzýn,
sýnýrsýz sevmenin, karþýlýksýz korumanýn canlý anýtlarý, her birimizin ilk
öðretmenidir.
Kadýnlarýmýz, annelik sorumluluðunun yaný sýra, ülkemizin en zorlu
dönemlerinde mücadeleci, azimli,
fedakâr ve güçlü duruþlarý ile engelleri her zaman aþmaya çalýþmýþ ve
baþarmýþlardýr. Bugün de anneleri-

Mehmet Tahtasýz

mizin, kadýnlarýmýzýn taþýdýklarý görev ve sorumluluklar en az Kurtuluþ
Savaþý yýllarýndaki ölçüde önem arz
etmektedir. Ülkemizin içinde bulunduðu þartlar ve üzerinde dolaþtýrýlan
karanlýk bulutlara karþý durmaksýzýn
mücadele edeceðiz.
Cumhuriyet`in temellerini atan,
yürekli Türk kadýnlarý, Anneler Gününde saygýnýn, asaletin ve özverinin simgesi durumundadýr. Bugün,
annelik duygularýnýn ayrýcalýðýnýn
hatýrlandýðý gündür. Gerektiðinde
yavrularýnýn, gerektiðinde evinin direði, eþinin aynasý olan kadýnlarýmýzýn her gününün annelik hissiyatý
içinde geçmesini temenni ederiz.
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal
Atatürk'ün attýðý temeller doðrultusunda; artýk her alanda sesini duyuran, adýný altýn harflerle yazdýran
Türk kadýnlarý her zaman gururumuzdur. Baþta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm þehit annelerimiz olmak üzere, düþtüðümüzde, kalktýðýmýzda, güldüðümüzde,
aðladýðýmýzda, mücadele ettiðimizde, vazgeçtiðimizde, iniþlerde, çýkýþlarda hep yanýmýzda olan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.
(Furkan Kalkan)

Saadet Partisi Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ýbrahim Zorlu pandemi döneminde alýnan tedbirlerin yetersizliðini ve sýk sýk karar deðiþtirilmesini eleþtirerek, insanlarýn çok zor durumdan
geçtiðini, hükümetin acilen ekonomik düzenlemeye yoðunlaþmasý gerektiðini belirtti.
Gündeme dair açýklamalarda bulunan
Zorlu "Yapmayýn, alýnan tedbirler yeterli deðil. Akþam alýnan bir karar sabah deðiþiyor,
sabah alsa akþam deðiþtiriyor. Ülke böyle
yönetilmez, kimse iktidarýn aldýðý kararlara
güvenmiyor artýk. Bizim ne yapýp edip iktidarýn; vatandaþýn sýkýntýsýný görmesini saðlamalýyýz" dedi.
Zorlu'nun konuyla ilgili açýklamasý þöyle:
Türkiye'ye bu þartlarda dövizin gelmesi
ve bunun için de turistlerin gelmesi elbette
önemli ama turistler otellerde partiler düzenlerken, denizde kalabalýk ortamlarda yüzerken gariban Türk vatandaþýný cezalandýrmak
akýlla mantýkla baðdaþýr bir hal deðil.?Aklýselim ve itidal; bunu kaybetti iktidar!
Necip Fazýl diyordu ya: Vicdan azabýna
eþ, kayna kayna Sakarya, öz yurdunda garipsin, öz vatanýnda parya!?
"EVÝNE EKMEK GÖTÜREMEYEN BABA ÝNTÝHARA SÜRÜKLENMEKTEDÝR"
Üzülerek ifade ediyorum ki sýkýntýya düþüp bu sýkýntýlardan kurtulamayanlarýn intihar hadislerinde yaþanan artýþla karþý karþýyayýz. "Taþýyamýyorum ben bu yükü!" diyor
insanlar. Ýktidarýn bunu uzun uzun düþünmesi gerekiyor! Salgýn süreciyle birlikte dayatýlan "yeni normal", sosyal hayattan tecrit edilen "birey", iþsiz kalan insan, evine ekmek
götüremeyen baba, kepenk kapatan esnaf,
borca batan vatandaþ; bir çýkýþ bulamadýðý
noktada intihara yönelmektedir.
Yapmayýn, alýnan tedbirler yeterli deðil.
Akþam alýnan bir karar sabah deðiþiyor, sabah alsa akþam deðiþtiriyor. Ülke böyle yönetilmez, kimse iktidarýn aldýðý kararlara güvenmiyor artýk. Bizim ne yapýp edip iktidarýn; vatandaþýn sýkýntýsýný görmesini saðlamalýyýz.
Þehrimizde ki iktidar yetkilileri açýklamalar
yapýyorlar: Çorum'da 110 milyon TL pandemi
desteði saðlandý diyorlar. Esnafýmýzla görüþtüðümüzde onlar da bize soruyor bu destekler kime gidiyor. Esnafýmýzýn ve iþ yerlerinin
kapalý olmasýndan dolayý iþsiz kalan hizmet
sektörü çalýþanlarýnýn hiç deðilse bayram sonuna kadar geçimlerini saðlayabilmeleri için
acil önlemler alýnmalýdýr. Þimdi buradan tekraren çaðrýmýzý yeniliyoruz. Ýstisnasýz Türkiye
Cumhuriyeti kimlik numarasý olan herkese kiþi baþý 1000 TL acilen ödeme yapýlmalý, halkýmýza bir nebze olsun rahat nefes aldýrýlmalýdýr. Bu parayý nereden bulacaðýz diye soran
yetkili olursa milletimizin cevabý gayet net; þu
parka, betona milletin servetini gömmekten
vazgeçip bir de milletin parasýyla þahsýnýza
saðladýðýnýz itibardan biraz tasarruf edebilirseniz emin olun bu söylediðimiz yardýmýn finansmaný kendiliðinden ortaya çýkacaktýr.
Millet karnýný doyurma derdinde! Ýktidar
anayasa teklifleri hazýrlýyor. Sen hangi kanunu, anayasa deðiþikliðini gündeme getirirsen
getir. Zaten onu icraya koyacak gücün de
yok!
(Fatih Yýldýrým)

"Kadir Gecesi hayýrlý
geliþmelere vesile olsun"
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Kadir Gecesi dolayýsýyla bir mesaj yayýnladý. Kadir Gecesi'nin ülkemize, ilimize ve tüm insanlýða, barýþ, kardeþlik ve huzur getirmesini dileyen Baþkan Þahiner, Allah-ü Teâlâ'dan bu özel gecenin hürmetine, tüm Müslüman coðrafyasýnda yaþanan zülümlerin sona ermesi
için dua ve niyazda bulundu.
Baþkan Þahiner mesajýnda þu ifadelere yer verdi:
Mübarek Ramazan ayýnýn sonuna
yaklaþmanýn üzüntüsünü yaþarken,
diðer yandan da bin aydan daha hayýrlý olan Kadir Gecesi ve Ramazan
Bayramýna kavuþmanýn mutluluðunu
yaþýyoruz. Birlik beraberliðe kardeþlik
ve dayanýþmaya en çok muhtaç olduðumuz bu günlerde mübarek gecelerin önemi büyüktür. Ýnsanlarý engin
düþünmeye ve deðerlendirmeye yönlendiren bu gecenin, her zaman ve
her mekânda muhtaç olduðumuz birlik ve beraberliðimize katký saðlayacaðýna, toplumu toplum yapan özelliklerin baþýnda sayýlabilecek olan
saygý ve sevginin bu gecede gönüllerde hayat bulacaðýna inanýyoruz.
Bu vesile ile hoþgörü ortamýnýn kurulmasýna, kardeþlik ve beraberliðimizin
güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygýnlaþmasýna çaba göstermeliyiz. Kadir Gecesi, karanlýklar

Abdulkadir Þahiner

ve cehalet içinde yüzen insanoðluna
kurtuluþ yolunu gösteren Yüce Kitabýmýz Kur'an-ý Kerim'in, Allah (c.c) tarafýndan sevgili Peygamberimize
'oku' emriyle vahyedilmeye baþlandýðý ilk gecedir ve bin aydan daha hayýrlý olduðu yine bizzat Allah (c.c) tarafýndan belirtilmektedir. Bu nedenle
bu geceyi iyi deðerlendirerek dünya
ve ahiretimizi mamur edecek ameller
yapmaya gayret edelim. Kadir Gecesi ile birlikte bayram havasýný da solumaya baþladýðýmýz þu günlerde,
Sungurlulu hemþehrilerimin kandilini
tebrik ediyor, ilçemiz, ülkemiz, Ýslam
Dünyasý ve bütün insanlýk için hayýrlý
geliþmelere vesile olmasýný diliyorum.
(Mahmut Emin Söylemez)
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Belediye altý yeni

PARK YAPACAK

Çorum Belediyesi, þehrin deðiþik bölgelerinde altý yeni semt parký
yapacak.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Baþkan Yardýmcýsý Zübeyir Tuncel, Park Bahçeler Müdürü Gökhan Mesci ve teknik perso-

nelle yaptýðý toplantýda çalýþmalarýna baþlanacak olan yeni parklarla
ilgili deðerlendirmelerde bulundu.
Daha yaþanabilir bir kent için gece
gündüz demeden çalýþtýklarýný hatýrlatan Belediye Baþkaný Aþgýn;
Ulukavak, Kunduzhan, Bahçeliev-

ler ve Gülabibey Mahallelerine
2021 yýlý içerisinde altý yeni semt
parký kazandýracaklarýný vurguladý.
Çorum'da kiþi baþýna düþen yeþil alan miktarýný daha da artýrmak
için gayret ettiklerini dile getiren
Baþkan Aþgýn "Daha yeþil bir Ço-

rum için aþkla çalýþýyoruz. Bu yýl
içerisinde yapacaðýmýz altý semt
parkýndan 4'ünün ihalesini gerçekleþtirdik. Ýki parkýn ihalesini de kýsa
sürede gerçekleþtireceðiz" dedi.
ÇOCUK OYUN GRUPLARI
YENÝLENÝYOR
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, yeþil alan ve parklarda
yer alan eskiyen çocuk oyun gruplarýný yenileriyle deðiþtireceklerini
söyledi.
Parklarda geniþ kapsamlý tamir,
tadilat çalýþmalarý yaptýklarýný vurgulayan Belediye Baþkaný Halil
Ýbrahim Aþgýn "Pandemi sonrasý
minik yavrularýmýz için oyun gruplarýný yeniliyoruz. Eskiyen, yýpranan
çocuk oyun gruplarýný yenileriyle
deðiþtiriyoruz. Vatandaþlarýmýzýn
parklar içerinde spor yaptýklarý yürüyüþ yollarýnda yýpranan zeminlerle ilgili de çalýþmalarýmýzý baþlattýk.
Yürüyüþ yollarýndaki ve çocuk oyun
alanlarýnýn zeminlerinde yer alan
kauçuk zeminleri de yenileyeceðiz"
þeklinde konuþtu.
(ÝHA)

14 kiþi ve bir iþyerine
15 bin TL ceza kesildi
Çorum'da 7-8 Mayýs tarihleri arasýnda
yapýlan denetimlerde 14 kiþi ve bir iþ yerine
toplam 15 bin 230 TL para cezasý uygulandý.
Çorum Valiliði pandemi tedbirleri kapsamýnda yapýlan denetimler ile ilgili bilgilendirme yapmaya devam ediyor. Valilikten yapýlan açýklamada 7 Mayýs Cuma ve 8 Mayýs
Cumartesi günü uygulanan denetimler ve
kesilen cezalarda 206 marketin denetlendiðini, 721 aracýn kontrol edildiðini, 870 kiþinin de denetime tabi tutulduðu ve kurallarýn
ihlali neticesinde de 14 kiþi ve bir iþ yerine
toplam 15 bin 230 TL para cezasý uygulandýðýný açýkladý.
(Abdulkadir Söylemez)

Þehitlikte mescit ve binalarýn temeli atýldý

2019'da 301 milyar
555 milyon yol kat edildi

Belediye, Çorum Þehitliðinin
çehresini deðiþtirecek yenileme
projesinde mescidin temel atma töreni dualarla gerçekleþtirildi.
Yaklaþýk bir yýl önce þehitliðin
tüm eksikliklerinin giderilmesi ve
bakýmýnýn yapýlmasý konusunda
Çorum Valiliði ile protokol imzaladýklarýný belirten Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn protokol
kapsamýnda þehitliðin tüm bakým
ve onarým çalýþmalarýn yaptýklarý
söyledi.
Çorum Þehit Aileleri ve Vazife
Malulleri Derneði Baþkaný Galip
Deniz ve þehit yakýnlarýnýn da katýldýðý programda konuþan Baþkan
Aþgýn, Çorum Þehitliðinde yaptýklarý çalýþmalar kapsamýnda ilk olarak
istinat duvarlarý ve yaklaþýk iki buçuk dönüm otopark alaný ile ilgili çalýþmalarý tamamladýklarýný belirterek "Ýstinat duvarlarýný hem rölyef
hem resimlerle bezeyeceðiz. Hem
bizim savaþ tarihimizin anýsýný canlandýracaðýz hem de Çorumlu tüm
þehitlerimizin isimlerine yer vereceðiz. Þehitliðimizi resmi törenlerde
kullaným için uygun bir alana dönüþtüreceðiz. Giriþte bekleme salonu yapýyoruz. Hemen yanýnda yer
alan aný odasýný da tamamen yeniliyoruz. Orayý þehitlerimizin anýlarýnýn yaþayacaðý, isimlerinin, hatýralarýnýn bulunacaðý dijital görsellerle
donatacaðýz. Özellikle gençlerimizin buraya geldikleri zaman o maneviyatý, o atmosferi yaþamalarýný
istiyoruz. Ayrýca, minaresiyle beraber buranýn siluetine çok katký saðlayacak bir mescidi þehitliðimizde
inþa edeceðiz" dedi ve her zaman
þehit yakýnlarý ve gazilerin yanýnda
olacaklarýný vurguladý.
Projenin yaklaþýk 2 Milyon TL'lik
bir çalýþma olduðunu belirten Baþkan Aþgýn "1 Milyon TL'lik kýsmý
Ýçiþleri Bakanlýðýmýz, 1 Milyon TL'lik
kalan kýsmýný da Belediyemiz karþýlýyor. Þehitliðimiz ziyarete gelen misafirlerimizin manevi atmosferi daha iyi yaþayabilmeleri için bir takým
düzenlemeler yapýyoruz. Hem þehitlik abidemizi hem Mehmetçik

Türkiye'de 2019 yýlýnda trafiðe kayýtlý motorlu kara taþýtlarý tarafýndan 301 milyar 555
milyon kilometre yol kat edildi.
Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge
Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre; toplam
taþýt-km'nin %55,2'si otomobiller, %20,9'u
kamyonetler, %12,4'ü kamyonlar, %4,3'ü
motosikletler, %4,0'ý minibüsler ve %3,2'si
otobüsler tarafýndan yapýldý.
Toplam taþýt sayýsý bir önceki yýla göre
%1,3 artarken toplam taþýt-km %1,7 azaldý.
Türkiye'de 2019 yýlýnda trafiðe kayýtlý toplam motorlu kara taþýtlarý sayýsý bir önceki yýla göre %1,3 artarken toplam taþýt-km %1,7
azalýþ gösterdi. Taþýt sayýsý; motosikletlerde
%3,7, minibüslerde %1,2, kamyonetlerde
%1,1 ve otomobillerde %0,8 artarken, otobüslerde %2,4, kamyonlarda ise %0,1 azaldý. Taþýt-km'de ise kamyonlarda %3,5, motosikletlerde %1,0 artýþ olurken, otobüslerde
%9,8, minibüslerde %7,9, otomobillerde
%2,5 ve kamyonetlerde %0,8 azalýþ gerçekleþti. Taþýtlarýn bir yýlda yaptýklarý ortalama kilometreler incelendiðinde; 2019 yýlýnda sýrasýyla otobüslerin 45 bin 100, kamyonlarýn 44
bin 346, minibüslerin 24 bin 636, kamyonetlerin 16 bin 562, otomobillerin 13 bin 325 ve
motosikletlerin 3 bin 854 kilometre yaptýðý
hesaplandý.
Otomobiller tarafýndan 2019 yýlýnda kat
edilen mesafe taþýtlarýn yakýt türlerine göre
incelendiðinde; toplam taþýt-kilometre'nin
%48,4'ü dizel, %33,3'ü LPG ve %18,3'ü benzin yakýtlý otomobiller tarafýndan yapýldý.
Türkiye'de 2019 yýlýnda kat edilen toplam
mesafe taþýtlarýn yaþ gruplarýna göre incelendiðinde; en fazla yol %34,4'lük oranla taþýt filosunun %46,5'ini oluþturan 12 yaþ ve
üstü taþýtlar tarafýndan yapýlýrken, bunu sýrasýyla, %27,4 ile 0-3 yaþ, %25,6 ile 4-7 yaþ ve
%12,6 ile 8-11 yaþ gurubu taþýtlar takip etti.
Bu oran otomobillerde 12 yaþ ve üstü otomobiller için %35,3, 0-3 yaþ için %30,1, 4-7 yaþ
için %24,3 ve 8-11 yaþ için %10,3 oldu.
Türkiye'de 2019 yýlýnda 9 milyon 379 bin
831 taþýt muayeneye tabi tutuldu. Taþýtlarýn
%65,7'si muayeneye bir kez girerken,
%33,4'ü iki, %0,7'si üç ve %0,2'si ise dört ve
üzeri sayýda muayeneye tabi tutuldu. Muayeneye giren toplam taþýt sayýsý 2019 yýlýnda
2018 yýlýna göre %5,7 arttý. Bu artýþ motosikletlerde %13,0, otomobillerde %7,4, kamyonetlerde %4,0, minibüslerde %2,9 olurken,
kamyonlarda %1,8 ve otobüslerde %1,6 azalýþ gerçekleþti.
(Abdulkadir Söylemez)

anýtýmýzý tamamen yeniliyoruz" dedi.
Þehitlikte yapýlan yenileme ve
imar çalýþmasýnýn kendilerini çok
mutlu ettiðini dile getiren Çorum
Þehit Aileleri ve Vazife Malulleri
Derneði Baþkaný Galip Deniz "Bize
bu imkâný vererek protokol ile þehitliðimizin belediyemize geçmesinde
katkýsý olan Sayýn Valimize, Belediye Baþkanýmýza, baþkan yardýmcýlarýmýza, , ödenek konusunda yardýmcý olan Ýçiþleri Bakanlýðýmýza

sonsuz þükranlarýmýzý sunuyoruz.
Þehitliðimizin geniþ ve kapsamlý bir
tadilata girmesini çok istiyorduk. O
gün bu günmüþ. Ben ve derneðimiz
adýna sonsuz teþekkürler ediyorum. Hayýrlý uðurlu olsun" diye konuþtu.
Çorum Þehitliðinin ileriye dönük
olarak köklü bir yenilemeyle örnek
bir mekana dönüþeceðini söyleyen
þehit yakýný Dursun Tan "Þehitliðimizde ileriye dönük bir yenileme
çalýþmasý baþlatýldý. Þehitliði yeni-

Fotoðraf yarýþmasý 31 Mayýs'a uzatýldý
Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen
"Çorum'da Bahar" fotoðraf yarýþmasýnýn baþvuru süresi 31 Mayýs tarihine uzatýldý.
Yarýþma seçici kurulu adýna açýklama yapan
fotoðraf sanatçýsý Ercan Ayancý seçici kurulun
yaptýðý deðerlendirme sonucu yarýþma takvimi-

nin 31 Mayýs'a kadar tehir edilmesi kararý aldýklarýný kaydetti.
Pandemi sürecinde tam kapanma nedeniyle
yeterli sayýda fotoðraf sanatçýsýnýn yarýþmaya
baþvuruda bulunamadýðýný ifade eden Ercan
Ayancý "Gönderilen eserler içinde ödüle deðer
fotoðraf görülememiþtir.
Hem pandemi þartlarý nedeniyle alýnan tam kapanma kararý hem de gönderilen eserlerin ödüle deðer görülememesi nedeniyle seçici kurulumuz oy
birliði ile yarýþmanýn son
baþvuru süresini 31 Mayýs 2021 Pazartesi gününe kadar uzatmýþtýr. Yarýþmaya katýlan fotoðraf
sanatçýlarý isterlerse çektikleri yeni fotoðraflarla
yarýþmaya katýlabilecekler. Önceki fotoðraflar dikkate alýnmayacaktýr" dedi.
(Mahmut Emin Söylemez)

lemek kolay bir iþ deðil belediyemiz
burayý yenilemek için büyük emek
sarf ediyor. Zaten devraldýðý günden beri belediyemiz buranýn bakýmlarýný çok güzel yapýyor. Bizim
yetiþemediðimiz yerlerde belediyemiz kabirlerin bakýmlarýný da yapýyor. Tamamlandýðýnda ortaya çok
güzel bir iþ çýkacak" diye konuþtu.
Tan, þehitlik konusunda gösterdiði
ilgiye alakaya çok teþekkür ederim.
Þehitliðe ziyaret ve zaman geçirmek için geldiklerinde yazýn sýcak, kýþýnsa yaðýþlardan dolayý burada uzun süre kalamadýklarýný yapýlacak yeni binalar ile bu problemin ortadan kalkacaðýný söyleyen
þehit yakýný Gülay Erkoç da "Biz þehitliðe beþ yýldýr geliyoruz. Sað olsun belediyemiz buranýn bakýmýný
ve tadilatýný üstlendi. Þimdi çok güzel þeyler yapýlacak biz projeyi gördük. Ýnþallah Þehitlerimize ve Çorum'umuza yakýþýr hale gelecek. Ziyarete geldiðimizde dilediðimiz kadar burada kalabileceðiz, vakit geçirebileceðimiz çok güzel bir çalýþma olacak" dedi ve tüm þehit aileleri adýna, Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn'a ve yetkililere teþekkür etti.
(Haber Merkezi)
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HÝTÜ’nün 12 projesi
desteðe deðer görüldü
Hitit Üniversitesi (HÝTÜ) öðrencilerinin saðlýk,
makine ve imalat teknolojileri alanlarýnda hazýrladýðý 12 proje Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araþtýrma Kurumu (TÜBÝTAK) tarafýndan desteklenmeye deðer bulundu.
TÜBÝTAK Bilim Ýnsaný Destek Programlarý
Baþkanlýðý (BÝDEB) tarafýndan yürütülen 2209-A
Üniversite Öðrencileri Araþtýrma Projeleri Destekleme Programý 2020/2. Dönem bilimsel deðerlendirme sonuçlarýný açýklandý. HÝTÜ'den 15
projenin sunulduðu söz konusu program kapsamýnda, 6'sý makine mühendisliði, 1'i elektrik ve
elektronik mühendisliði, 2'si endüstri mühendisliði, 3'ü moleküler biyoloji ve genetik alanýnda olmak üzere toplam 12 projenin desteklenmesi
kararlaþtýrýldý.
Hitit Üniversitesi Makine Mühendisliði Bölümü öðrencilerinden Chamberlain Tagni Fossi'nin
"Eklemeli Ýmalat Teknolojisi ile Üretilmiþ Farklý
Baðlantý Yüzey Alanlarýna Sahip Yapýþtýrmalý
Baðlantýlarýn Çevresel Koþullar Altýndaki Mekanik Özelliklerinin Ýncelenmesi", Engin Haydar
Bektaþ'ýn "Isý Depolamalý Dirençlerle Bir Güneþ
Kolektörünün Etkinliðinin Arttýrýlmasý", Büþra Kaya'nýn "Yüksek Alüminyum Çeliklerinin Sürekli
Dökümü için Lime-Alümina Esaslý Kalýp Tozlarýnýn Geliþtirilmesi", Uðurcan Çelik'in "3-B Yazýcýlar ile Üretilen Ürünlerin Yüzey Kalitesinin Ýyileþtirilmesinin Ürünlerin Mekanik ve Tribolojik Özelliklerine Etkisi" ve Zeliha Örnek'in "3-B Yazýcý Ýle
Büyük Boyutlu Parçalarýn Üretilmesi Ýçin Yöntemlerin Geliþtirilmesi", Elektrik - Elektronik Mühendisliði Bölümü'nden Ceyda Özmen ve Þevval Topçu'nun "Görüntü Ýþleme Yöntemi ile Kapalý Mekanlar Ýçin COVID-19 Mesafe Kuralý
Uyarý Sistemi Geliþtirilmesi", Endüstri Mühendisliði Bölümü'nden Gaye Nur Baþol'un "Kovid-19
Aþý Nakil Çantasý Geliþtirilmesi" ile Zeynep Kaya
ve Zeynep Yücel'in "Yapay Sinir Aðý Kullanýlarak
Endüstriyel Seramik Atýk Malzemelerinden Geliþtirilen Fren Balatalarýnýn Sürtünme Katsayýsýnýn Tahmini", Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden Rama Abdülhamid ve Esra Özel'in "Kakao Tozuna Keçiboynuzu Tozu Ýlavesi Ýle Yapýlan Taðþiþinin Saptanmasýnda Alternatif Yöntemlerin Geliþtirilmesi", Yusuf Saðýr, Hanife Çakal ve Esma Elmacý'nýn "Seramik Takviyeli Kompozit Mg alaþýmlarýnýn yapay vücut solüsyonlarýnda biyo-uyumluluk incelemeleri", Buket Uysal,
Sena Nur Susamcý ve Suzan Kübra Þahin'in
"Kolorektal Kanserde Hipoksi Durumunda Matriks Metalloproteazlarýn Jelatin Nanopartiküllere
Enkapsüle Doðal Bir Polifenol ile Ýnhibisyonu" ile
Mücahit Ebrar Çuluk'un "Un Yem Sektöründe
Kullanýlan Pnömatik Sistemlerin Geometrik Optimizasyonu" baþlýklý projesi, TÜBÝTAK tarafýndan desteklenen projeler arasýnda yer aldý.
HÝTÜ öðretim elemanlarý ve Proje Koordinasyon ve Yönlendirme Ofisi ile Teknoloji Transfer
Ofisinin koordinasyonunda, öðrenciler tarafýn-

HÝNT YAÐI
Yüzyýllardan beri bilinen ve birçok ülkede
saðlýk, kozmetik gibi alanlarda kullanýlan hint
yaðý ülkemizde de kullanýlmaya baþlandý. Birçok rahatsýzlýk için faydalý bir yaðdýr. Hint yaðý
(castor oil) kastor yaðý ismiyle de bilinir.
HÝNT YAÐININ FAYDALARI NELERDÝR?
Kabýzlýk baþta olmak üzere, cilt güzelliði, cilt
nemlendiricisi, saçkýran, saç dökülmesi ve saçlarda kepek oluþumu gibi birçok rahatsýzlýk için
kullanýlabilir. Ayrýca migren, güneþ yanýðý, kadýnlarýn adet döngüsündeki aksamalar (menstrüel bozukluklar) için faydalý bir yað olmasý da
hint yaðý (kastor yaðý) faydalarý arasýndadýr.

dan hazýrlanan söz konusu projelerin, makine,
imalat ve saðlýk teknolojileri alanýnda önemli yenilikler ortaya koymasý bekleniyor.
REKTÖR PROF. DR. ÖZTÜRK: MAKÝNE
VE ÝMALAT TEKNOLOJÝLERÝ ALANINDA
ATAÐA GEÇMÝÞ DURUMDAYIZ
Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Türkiye'de makine ve imalat teknolojileri alanýnda ihtisaslaþan tek üniversite olarak Hitit Üniversitesi'nin kabul edildiðine iþaret ederek, bu alanda
atýlan adýmlarýn sonuçlarýnýn yavaþ yavaþ görülmeye baþlandýðýný söyledi.
"TÜBÝTAK'ýn desteklemeye deðer bulduðu
öðrenci projelerimiz, aðýrlýklý olarak makine ve
imalat teknolojilerine yönelik" diyen Prof. Dr. Öztürk þunlarý kaydetti:
Ýhtisaslaþmayý ciddi bir husus olarak ele alarak, Çorum'un kabiliyeti, niteliði ve iþ hayatý itibarýyla makine ve imalat teknolojileri alanýnda bir
süredir adeta ataða geçmiþ durumdayýz. YÖK
bu anlamda bize destek vereceðini deklare etmiþti. Bu konuda her türlü desteði alýyoruz. 1 yýldýr biz altyapýsýný, planlamasýný müthiþ hýzla ve
detaylý bir þekilde gerçekleþtiriyoruz. Proje Koordinasyon ve Yönlendirme Ofisimiz ile Teknoloji
Transfer Ofisimizi hayata geçirerek, üniversitemiz çatýsý altýnda akademik personelimizin ve
onlarýn danýþmanlýðýnda öðrencilerimizin proje
çalýþmalarýna ivme kazandýrdýk. Özellikle makine ve imalat teknolojilerine yönelik projeleri
önemsiyoruz. Hitit Üniversitesinin özgün bir yapýda, makine ve imalat teknolojilerinin amiral gemisi olmasý için gayret ediyoruz. TÜBÝTAK'a sunulan ve desteklenmeye deðer görülen öðrenci

projelerimiz, bu açýndan önemli.'
"COVÝD-19 ÝLE MÜCADELEYE KATKI
SUNACAK ÝKÝ AYRI PROJE HAZIRLANDI"
Hitit Üniversitesi öðrencilerinin sunduðu projeler arasýnda Covid-19 ile mücadeleye katký sunacak projelerin de yer aldýðýna iþaret eden
Prof. Dr. Öztürk, þöyle devam etti:
Bizim için araþtýrma geliþtirmeye ihtiyaç duyan kim ve hangi sektörümüz varsa onlarla temas halindeyiz. Þu an içinde bulunduðumuz süreçte, tüm dünyada etkisini sürdüren Covid-19
salgýnýna karþýn bir mücadele veriliyor ve biz bu
mücadelede kayýtsýz kalamazdýk. Bu mücadelenin daha etkin yürütülmesine önemli katký sunacak 2 ayrý proje hazýrlandý. 'Kovid-19 aþý nakil
çantasý' geliþtirilmesine yönelik proje, aþý malzemesinin güvenli naklini saðlamayý öngörürken,
'Görüntü Ýþleme Yöntemi ile Kapalý Mekanlar
Ýçin COVID-19 Mesafe Kuralý Uyarý Sistemi Geliþtirilmesi" projesi ile de kapalý mekanlarda sosyal mesafe uygulamasýnýn etkinliðini artýracak
sistemin oluþturulmasý planlanýyor. Kiþilerin mesafe koruma kurallarýna mümkün olduðunca uymasý için dijital teknolojiden yararlanýlabilecek
alt yapýnýn oluþturulmasý ve böylelikle COVID19 bulaþ riskinin azaltýlmasý için alýnacak tedbirlere katký saðlanmasý hedeflenmektedir. Bu projelerin TÜBÝTAK tarafýndan da desteklenmeye
deðer bulunmasýndan dolayý mutluyuz."
Prof. Dr. Öztürk, projeleri kabul edilen öðrencileri ve destek veren öðretim elemanlarýmýzý
tebrik ederek, baþarýlý bir çalýþma dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu.
(Abdulkadir Söylemez)

"Anneler her gün gönüllerimizde
açan bir çiçek gibi olmalýdýr"

Belediyeden "Yunus
Emre Þiirleri" yarýþmasý
Çorum Belediyesi "Yunus Emre Þiirleri" þiir
okuma yarýþmasý düzenliyor. Ödüllü yarýþmanýn
baþvurularý 22 Mayýs'ta sona erecek.
Çorum Belediyesi Yunus Emre ve Türkçe Yýlý etkinlikleri kapsamýnda þiir okuma yarýþmasý
düzenliyor. Yunus Emre þiirlerinin seslendireceði yarýþma için baþvurular baþladý. Yarýþma 18
yaþ altý ve 18 yaþ üstü olmak üzere iki kategoride gerçekleþecek.
Finali 29 Mayýs'ta yapýlacak olan yarýþma
sonunda 18 yaþ altý kategorisinde birinciye 800
TL, ikinciye 500 TL, üçüncüye 400 TL, dördüncüye 250 TL, 18 yaþ altý kategorisinde birinciye
1000 TL, ikinciye 750 TL, üçüncüye 500 TL ve
dördüncüye 250 TL para ödülü verilecek.
Yarýþmaya katýlmak isteyenler okuduklarý þiiri 22 Mayýs'a kadar 535 700 46 39 numaralý
Whatsapp hattýna göndererek yarýþmaya katýlabilecek.
(Haber Merkezi)

GAZETESÝ VE YAYINLARI
Abonelik ve sipariþleriniz için

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

518 23 97

DEVA Partisi Çorum Ýl Baþkan Yardýmcýsý
ve Ýl Kadýn Politika Baþkaný Zehra Benli tüm
annelerin gününü kutladý.
Benli "Büyük fedakârlýklarla; þefkati, merhameti besleyip büyütmeyi, sabýr göstermeyi,
sadakati, cesareti, hoþgörü ve sevgiyi bizlere
karþýlýksýz sunan, Peygamber Efendimizin
'Cennet analarýn ayaklarýnýn altýndadýr' övgüsüne mazhar olan deðerli annelerimize, þükran ve sevgimizi sunabileceðimiz bir Anneler
Günü'ne daha kavuþmanýn mutluluðunu
hep birlikte yaþýyoruz" dedi.
Demokrasi ve Atýlým Partisi (DEVA) Çorum Ýl Baþkan Yardýmcýsý
ve Ýl Kadýn Politika Baþkaný Baþkaný Zehra Benli, Anneler Günü
nedeniyle bir açýklama yaptý.
Benli'nin açýklamasý þu þekilde:
Yüreðimizdeki en deðerli hazinemiz olan annelerimiz; hepimizin ilk
öðretmeni ve yaþam boyu yol
göstericimiz olmuþtur. Dünya üzerindeki en güzel,
en temiz, en masum duygu hiç þüphesiz ki anneliktir. Unutmamalýyýz ki, bizi millet yapan deðerlerin
her birimizde hayat bulmasýnda ve yaþatýlmasýnda da en çok annelerimizin payý vardýr. Tarih boyunca milletine yol gösteren önderlerin, kahramanlarýn yetiþmesinde
de bilge annelerimiz çok
ayrý bir yere ve öneme
Zehra Benli
sahiptir.
Bizleri canýndan, ruhun-

dan, özünden bir parça olarak gören ve tüm
hayatýný bizim hayatýmýzýn daha iyi olmasý için
harcayan annelerimizin hakký asla ödenmez
ve bu nedenle annelerimizin kýymeti sadece
tek bir günle anlaþýlamaz. Hayatý boyunca anne ve babasýna nezaket ve hürmet gösteren
bir evlat, her gününü ihya etmiþ demektir. Dinimiz, her günün anneler günü olmasýný ister.
Anneler her gün gönüllerimizde açan bir çiçek
gibi olmalýdýr.
Özellikle annelerimizin bu mutlu ve özel
günlerinde, evlatlarýný baðrýna basamayan, onlarý kucaklayamamanýn hüznünü
en derinden bir kez daha yaþayan, yüreði yaralý tüm þehit annelerimizin de
her zaman yanlarýnda olduðumuzu bir
kez daha vurgulayýp kendilerine en derin minnet ve þükranlarýmý sunuyorum.
O Anneler; yüreðimizde sonsuza kadar
yaþayacak olan kahraman þehitlerimizin
bizlere emanetidir.
Bu duygu ve düþüncelerle; hayatýn tüm güzelliklerine layýk
olan, varlýklarýyla hayatýmýza
anlam katan, dünyamýzý zenginleþtirip, hayat boyu yol
göstericimiz, baþ tacýmýz
olan ve anne olmanýn en
mukaddes gururunu taþýyan baþta þehit annelerimiz olmak üzere,
bütün annelerimizin
Anneler Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal etmiþ
annelerimize de Allah'tan rahmet dileyerek, sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum.
(Fatih Yýldýrým)

HÝNT YAÐININ (KASTOR YAÐI)
CÝLDE FAYDALARI:
- Sivilceler, akneler herkesin canýný sýkar.
Güzel bir görünüme kavuþmak için birçok yol
denenir. Özellikle kýþ aylarýnýn baþladýðý þu
günlerde, rüzgar cildimizi kurutur ve nemlendiriciye ihtiyaç duyarýz. Ýþte sivilce ve aknelerin
bir an önce geçmesi yada cildin kolayca nemlendirilmesi, cilt çatlaklarýnýn giderilmesi için
hint yaðý bulunmaz bir formüldür.
- Ellerinizde çýkan siðillerden þikayetçi misiniz? Siðiller hiç anlamadan, bir anda özellikle
ellerde çok sýk bir þekilde çýkabilir. Ellerde oluþan siðiller zamanla kiþileri rahatsýz eder. Ellerdeki siðiller gibi ayaklarda oluþan mantarlar da
rahatsýzlýk vericidir. Siðil, ayak mantarý yada
vücudun çeþitli bölgelerinde çýkan çýbanlar için
de hint yaðý kullanýlabilir.
- Cildi nemlendirmesi, çatlaklarý gidermesi,
sivilce ve akneleri yok etmesi, siðil yada ayak
mantarýna iyi gelmesi için hint yaðý ile þu formül uygulanýr: Bir parça pamuk alýnarak top
haline getirilir. Hint yaðýna batýrýlýr. Uygulamak
istenilen bölgeye yaðlý pamuk sürülür. Örneðin elinizdeki siðiller için þifa bulmak istiyorsanýz elinize, ayaðýnýzdaki mantar için þifa bulmak istiyorsanýz ayaðýnýza sürebilirsiniz. Yaðý
sürdüðünüz bölgeyi bir saat yýkamayýn, böylece o bölge yaðý iyice emecektir. Bir saat sonra yýkayýn. Sabah ve akþam olmak üzere günde iki kez uygulayýn.
- Cildi yumuþatýr, nemlendirir ve pürüzsüz
bir cilde kavuþmanýzý saðlar. Cildi güzelleþtirmesi de kastor yaðý faydalarý arasýndadýr.
SAÇKIRAN ÝÇÝN HÝNT YAÐI:
- Saçlarýnýzýn dökülüyorsa ve saçkýran olmaktan korkuyorsanýz saç dökülmesi yada
saçkýran için de bu þifalý yaðý uygulayabilirsiniz.
Düzenli uygulandýðýnda saçkýraný azalttýðýný
göreceksiniz. Saçkýran tedavisi için 2 çay kaþýðý hint yaðý ile 4 çay kaþýðý hindistan cevizi yaðýný karýþtýrýn. Bir pamuk yardýmýyla karýþtýrdýðýnýz yaðlarý saçkýran olan bölgeye sürün. Daha sonra yaðlarý sürdüðünüz bölgeyi bir bez ile
örtün. Bu karýþýmý gece uygulayýn ve sabah ýlýk
su ile yýkayýn. Tüm gece bekletmek faydalý olacaktýr. Ayrýca saçkýran geçene kadar ayný iþlemi tekrarlamanýz gerekmektedir.
SAÇLARINIZIN KOLAY UZAMASI VE
KAÞLARINIZIN SIKLAÞMASI ÝÇÝN:
- Saçkýran oluþmasý haricinde saçlarýnýzýn
kolay uzamasýný, saç tellerinizin kalýnlaþmasýný
istiyorsanýz hint yaðý kullanabilirsiniz. Saçlarýn
doðal olarak, kendiliðinden uzamasý, saç tellerinin daha kalýn olmasý için her gün saç diplerine 6 dakika boyunca bir miktar hint yaðý ile masaj yapabilirsiniz. Bu þifalý yað ayný zamanda
saçlardaki kepek oluþumunu da engeller. Kaþlarýnýzýn daha kalýn olmasý ve aralarýnda kaþ
çýkmasý için de bir miktar pamuða birkaç damla hint yaðý damlatýn ve kaþlarýnýza sürerek birkaç dakika masaj yapýn. Zamanla kaþlarýnýzýn
kalýnlaþtýðýný fark edeceksiniz.
TIRNAKLARIN KIRILMAMASI ÝÇÝN:
- Özellikle hanýmlar týrnaklarýnýn kýrýlmasýndan rahatsýz olur ve bakýmlý týrnaklarý olmasýný
ister. Hint yaðý içeriðinde týrnak bakýmýna katkýda bulunan E vitamini bulundurur. Eller ve týrnaklar hint yaðý ile ovularak masaj yapýlýrsa zamanla týrnaklar daha bakýmlý görülür ve týrnak
kýrýlmalarý azalýr. 2-3 ay boyunca bu iþleme devam edilmelidir.
ROMATÝZMA, KAS VE EKLEM
AÐRILARINA KARÞI:
- Romatizma gibi kronik rahatsýzlýk birçok
kiþi için can sýkýcýdýr. Zaman zamanda çeþitli
sebeplerden oluþan kas ve eklem aðrýlarýný geçirmek için çeþitli çareler ararýz. Hint yaðý kullanýmý ile özellikle dizlerde ve bacaklarda oluþan
kas, eklem aðrýlarýný hafifletmek mümkündür.
Bir parça bezi hint yaðýna batýrýn, yaðlý bezi aðrýyan bölgeye koyun, üzerine sýcak su torbasý
da koyun ve bir saat civarýnda bekletin. Bu þekilde kan dolaþýmýnýz artacak, aðrýyan bölgedeki aðrý geçerek, rahatlamanýzý saðlayacaktýr.
Bu uygulamayý haftada 2 kez yapabilirsiniz. Sýcak su torbasý koymadan da ayný iþlemi uygularsanýz yine olumlu sonuçlar elde etmeniz
mümkündür ve aðrýlarýnýz geçecektir.
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Ýskilip Belediyesi'nden 300
aileye Ramazan paketi
Mustafa Kürbüz

Borsadan ihtiyaç sahibi
ailelere gýda yardýmý

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

03:39
05:22
12:42
16:35
19:52
21:27

TARiHTE BUGÜN
1919- Ýtilaf Devletleri temsilcileri, Paris'te,
Yunanlarýn Ýzmir'i iþgali konusunda karar aldý.
1921- Mustafa Kemal Paþa, TBMM'de Müdafaayý Hukuk Grubu'nu kurdu.
1961- TBMM, nispi temsil seçim sistemini
kabul etti.
1971- Sýkýyönetim yasasýnda deðiþiklik yapýldý. Gözaltý süresi 30 güne çýkarýldý.
1978- Ýstanbul, Beyoðlu'ndaki tarihi Çiçek
Pasajý çöktü. Enkaz altýnda kalan 12 kiþi öldü,
16 kiþi yaralandý.
1996- DYP Genel Baþkaný Tansu Çiller'in
baþbakanlýktan ayrýlmadan 22 gün önce örtülü ödenekten 500 milyar lira çektiði açýklandý.
2008- Türkiye'de ilk kez Psikologlar Günü
kutlandý.
2008- Galatasaray, Gençlerbirliði OFTAÞ'ý
2-0 yenip Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 2-0
yenilmesi ile 17. Þampiyonluðunu ilan etti
2010- Deniz Baykal CHP Genel Baþkanlýðý'ndan istifa ettiðini açýkladý.
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YIL: 5 / SAYI: 1732

Ýmtiyaz Sahibi: Ayhan
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Ömer Faruk SÖYLEMEZ
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

AYKANAT

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

Ali Ceylani KOLAÇ

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

kep:
ayhan.aykanat@hs01.kep.tr

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

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

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

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

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

Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliði katkýlarý ve Sungurlu Ticaret Borsasý iþ birliðinde, Sungurlu'da 800
ihtiyaç sahibi aileye
100 TL'lik alýþveriþ
çeki daðýtýldý.
Ýlçedeki dört ayrý
marketten ihtiyaç sahipleri ailelere yardýmda bulunulduðunu
belirten Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkaný Mustafa Kürbüz
"Türkiye Odalar ve
Borsalar
Birliði'nin
destek verdiði yardýmlar, Borsamýz Yönetim Kurulu üyeleri,
Meclis Kurulu üyeleri
ve borsa üyeleri aracýlýðý ile ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýldý. Her
yýl yapýlan bu yardýmlardan dolayý Türkiye
Odalar ve Borsalar
Birliði Genel Baþkaný
Rifat Hisarcýklýoðlu'na
teþekkür ederiz" þeklinde konuþtu. (ÝHA)

Ýskilip Belediyesi tarafýndan, hayýrseverlerin de desteðiyle ihtiyaç sahibi
vatandaþlar için hazýrlanan ramazan
paketinin daðýtýmýna baþlandý.
Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük'ün talimatýyla, Hilal Masa Birimi tarafýndan baþlatýlan Ramazan Paketleri; 14 mahalle de 300 aileye ulaþacak.
Gýda ihtiyaç paketleri, Belediye
Meclis üyesi Hatun Çam, Hilal Masa
Birimi Sorumlusu Seval Yönten ve görevli Zabýta Memuru Ergül Uysal tarafýndan, tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaþlara tek tek elden teslim ediliyor.
Ramazan ayý dolayýsýyla hazýrlanýp
ihtiyaç sahibi insanlara daðýtýlan gýda
kolilerinin içinde siyah zeytin, tuz, makarna, nohut, þeker, mýsýr, pirinç, fasulye, bulgur, mercimek, un, salça, reçel,
yað, çay, sývý sabun ve peçete gibi gýda ve hijyen ürünler bulunuyor.
Öte yandan, Ýskilip Belediyesi Aþevinde piþen yemekler Ramazan ayý
boyunca her gün 1500 kiþiye Ramazan pidesi ve sýcak yemek ulaþtýrmaya
devam ediyor.
"BÝRLÝK, BERABERLÝK VE
KARDEÞLÝÐÝMÝZÝ YAÞATMAYA
DEVAM EDECEÐÝZ"
Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük

"Bedenimizi
ve ruhumuzu
zinde tutmaya
gayret edelim"
Çorum Ýl Müftüsü Muharrem Biçer tüm
Çorum halkýnýn ve Ýslam aleminin Kadir
Gecesini tebrik etti.
Mübarek Kadir Gecesi nedeniyle bir
mesaj yayýnlayan Müftü Biçer "Kadir Gecesiyle birlikte, kutlu ve mübarek Ramazan
ikliminin sonuna geldiðimizi hüzünlenerek
müþahede etmekteyiz. Kendimizi ve çevremizi mamur eden bu deðerli ayýn güzelliklerini Ramazan'dan sonra da devam ettirerek bedenimizi ve ruhumuzu zinde tutmaya gayret edelim" dedi.
Müftü Biçer'in mesajý þu þekilde:
Yüce Allah (c.c.) bazý zamanlarý fazilet
ve bereket yönüyle diðer zamanlara üstün
kýlmýþtýr. Kadir gecesi de böyle bereketli ve
faziletli bir zaman dilimi olarak, Yüce Rabbimiz tarafýndan Kur'an-ý Kerim'in indirilmeye baþlandýðý, sema kapýlarýnýn açýldýðý, dua ve tövbelerin kabul edildiði, bin aylýk zaman boyunca yapýlacak ibadetten
daha hayýrlý bir gece olarak bizlere hediye
edilmiþtir.
Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bu geceye mahsus olarak "Ey Allah'ým sen çok affedicisin, affetmeyi seversin beni de affet"
diye dua edilmesini tavsiye etmiþtir. Kadir
gecesinin faziletiyle ilgili olarak ise; "Her
kim inanarak ve mükâfatýný Allah'tan umarak Kadir gecesini ihya ederse onun geçmiþ günahlarý baðýþlanýr" buyurmuþtur.
Kadir Gecesiyle birlikte, kutlu ve mübarek Ramazan ikliminin sonuna geldiðimizi
hüzünlenerek müþahede etmekteyiz. Kendimizi ve çevremizi mamur eden bu deðerli ayýn güzelliklerini Ramazan'dan sonra da
devam ettirerek bedenimizi ve ruhumuzu
zinde tutmaya gayret edelim.
Bu vesileyle siz deðerli hemþehrilerimin
ve Ýslam aleminin, Kadir Gecesini tebrik
ediyor, Cenab-ý Allah'tan sevdiklerimizle ve
ailemizle birlikte saðlýk ve afiyet içerisinde
Ramazan Bayramýna ulaþmayý nasip etmesini niyaz ediyorum. (Furkan Kalkan)

"Ramazan ayý; rahmet, maðfiret ve bereket ayýdýr. Korona virüs salgýnýna
karþý alýnan tedbirler nedeniyle bu Ramazan'da vatandaþlarýmýzla ayný iftar
sofralarýnda olamasak bile; birlik, beraberlik, yardýmlaþma ve dayanýþmanýn
en güzel örneklerini yaþatmaya devam
edeceðiz. Ýskilip Belediyesi olarak, tüm
ekiplerimizle birlikte 7 gün 24 saat görevimizin baþýndayýz. Ýçerisinde temel
gýda malzemelerinin olduðu Ramazan
Paketlerimizi, Hilal Masa Birimimiz

aracýlýðýyla tespit ettiðimiz ve bize baþvuran ihtiyaç sahibi vatandaþlarýmýza
ulaþtýrýyoruz. Ramazan ayý boyunca
insanlarýmýzýn yanýnda olmaya, kardeþlik ve dayanýþma ruhu ile hareket
etmeye devam ettik. Tüm vatandaþlarýmýzýn ve Türk Ýslam Âleminin yaklaþan Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramýný kutlar, tutulan oruçlarýmýzýn ve
yapýlan ibaretlerimizin Allah katýnda
kabul olmasýný dilerim" dedi.
(Fatih Yýldýrým)

SPOR MALZEMESÝ ALIMI
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Spor Malzemesi Alýmý mal alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk
ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alýnacaktýr.
Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN
: 2021/265790
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
b) Adresi
: Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642250810/1453 - 3642245805
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve e-imza kullanýlarak indirilebileceði internet sayfasý
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu mal alýmýn
a) Adý
: Spor Malzemesi Alýmý
b) Niteliði, türü ve miktarý
: Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüðü
hizmetlerinde kullanýlmak üzere 24 kalem spor malzemesi alýmý.
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer: Çorum Belediye Baþkanlýðý Gençlik ve Spor Hizmetleri
Müdürlüðünün belirteceði adrese teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi
: Sözleþmenin imzalanmasýný takip eden günden itibaren 20 (yirmi)
takvim gün içerisinde ihale konusu tüm malzeme teslim
edilecektir.
d) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþmeden itibaren iþe baþlanacaktýr.
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.05.2021 - 14:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Turgut Özal Ýþ Merkezi
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Konferans Salonu / Yeniyol Mah. Gazi 4. Sok. No : 4/310
Kat :4 ÇORUM
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý unsurlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine iliþkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler (anonim þirketler tarafýndan her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarýn, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn
çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucunda, üzerine ihale yapýlan istekli ile birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Aþýrý düþük teklif deðerlendirme yöntemi: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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Çorum FK Baþkaný Fatih Özcan, sezonun tamamlanmasýyla birlikte açýklamalarda bulundu

“CAMiAMIZI HEYECANIN
iÇiNDE TUTMAYA ÇALIÞTIK”

“Sonunu getirebileceksek yollarýmýz keþiþsin”
Çorum FK Teknik Direktörü Ýsmet Taþdemir, Sarýyer maçý sonrasý basýn mensuplarý ile
vedalaþtý. Veda konuþmasýnda basýnýn desteðini hep hissettiðini söyleyen Taþdemir kendisine destek verenlere de teþekkür etti. Taþdemir

konuþmasýnda ayrýca play-off'a çok yaklaþtýklarýný ancak sonunu getiremedikleri için mahcup olduðunu belirtirken "Bir daha eðer sonunu getirebileceksek yollarýmýz keþiþsin yoksa
nasip olmasýn" dedi. (Abdulkadir Söylemez)

Play-Off bileti alan
son iki takým belli oldu
Misli com. 2'nci Lig Beyaz Grupta Hekimoðlu Trabzon ve Kocaelispor'un ardýndan play-off biletini
alan diðer iki takým son hafta maçlarýnýn ardýndan belli oldu. Ankara
Demirspor sahasýnda Hekimoðlu Trabzon'u 3-1 yenerek 4'uncü sýrada
yerini korudu ve
play-off'lara kaldý.
Erzincanspor
ise düþmesi kesinleþen Sancaktepe FK'yi
deplasmanda
3-0 yendi ve
Sarýyer'in Çorum'da
puan
kaybetmesinin ardýndan play-off bileti alan son takým oldu.
PLAY-OFF
EÞLEÞMELERÝ BELLÝ OLDU
Misli.com 2. Lig'de normal sezonun bitmesiyle play-off eþleþmeleri
ve çeyrek final programý açýklandý.
Play-off finali, 28 Mayýs'ta oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonun-

dan yapýlan açýklamaya göre playoff çeyrek final ilk maçlarý 12 Mayýs
Çarþamba, rövanþ maçlarý ise 16
Mayýs Pazar günü oynanacak. Lig
statülerine göre ilk maçlar gruplarýnda 4. ve 5. sýrada yer alan
takýmlarýn
sahasýnda
olacak. Yarý finaller
20 ve 24 Mayýs, final müsabakasý
ise 28 Mayýs Cuma günü yapýlacak.
Final
maçýnýn oynanacaðý yer daha sonra ilan
edilecek.
Misli.com 2.
Lig'de
play-off
çeyrek final programý þöyle:
12 Mayýs Çarþamba
24Erzincanspor - Hekimoðlu Trabzon (16.00), Ankara Demirspor - Kocaelispor (16.00)
16 Mayýs Pazar
Hekimoðlu Trabzon- 24Erzincanspor (16.00), Kocaelispor-Ankara Demirspor (20.00)
(Abdulkadir Söylemez)

Küme düþen son takým belli oldu
Misli com. 2'nci Lig Beyaz
Grupta son hafta öncesi küme
düþmesi kesinleþen Hacettepe
Spor ve Sancaktepe FK'nin ardýndan play-off'a kalmayý garantileyen Kocaelispor'a 5-0 maðlup
olan Gümüþhanespor küme düþen son takým oldu.
Son haftada oynanan maçlar-

daki anlýk skorlara göre zaman
zaman küme düþme potasýnýn
üzerine çýkmayý baþaran Gümüþhanespor, kümede kalma yolundaki en ciddi rakibi Ergene Velimeþe'nin Þanlýurfaspor karþýsýnda maçý 2-0 maðlubiyetten 2-2
'ye getirmesi ile lige veda eden
taraf oldu. (Abdulkadir Söylemez)

Çorum FK Baþkaný Fatih
Özcan sezonu deðerlendirdi.
Sosyal medya hesabýndan
yaptýðý paylaþým ile düþüncelerini anlatan Özcan "Çok arzuladýðýmýz bir sezon olmamasýna
raðmen en azýndan son haftalara kadar camiamýzý play-off
heyecanýnýn içinde tutmaya
çalýþtýk" dedi.
Fatih Özcan'ýna açýklamasý
þu þekilde:
Dün sahamýzda oynadýðýmýz Sarýyer maçý ile birlikte sezonu tamamlamýþ olduk.
Sezon içinde genç futbolcumuz Kývanç Kaya'nýn can sýkan sakatlýðý ve pandemi sürecinde takým halinde atlatmýþ olduðumuz koronavirüs hastalýðý
dýþýnda çok þükür sorun teþkil
edecek ciddi durumlar ile karþýlaþmadýk.
Bizim adýmýza çok arzuladýðýmýz bir sezon olmamasýna
raðmen en azýndan son haftalara kadar camiamýzý play-off
heyecanýnýn içinde tutmaya
çalýþtýk.
Golcü oyuncumuz Sinan
Kurumuþ'un 27 gol ile grubumuzda gol kralý olarak sezonu
tamamlamasý hem kulübümüz
hem de taraftarýmýz adýna sevinç ve gurur kaynaðý olmuþtur.
Bizlere bu sevinç ve gururu yaþatan Sinan kardeþimi ve onun
nezdinde tüm takýmý yürekten
kutluyorum.

Bu zorlu sezonda birlikte
yol yürüdüðüm yönetici arkadaþlarýma, sezona baþladýðýmýz deðerli hocam Bahri Kaya
ve ekibine, sezonu tamamladýðýmýz deðerli hocam Ýsmet
Taþdemir ve ekibine, futbolcu
kardeþlerime, kýymetli kulüp
çalýþanlarýmýza, spor basýnýmýza ve tribünde yerini alamamalarýna raðmen ekran
baþýnda dualarý ile bizlerden desteðini esirgemeyen büyük taraftarýmýza,
tüm sponsorlarýmýza sonsuz teþekkür ediyorum.
Geride býraktýðýmýz sezonu þampiyon olarak tamamlayan tüm takýmlarý tebrik ederken, play-off mücadelesi verecek
olan takýmlara
da baþarýlar
diliyorum.
Ayrýca küme düþen
takýmlara
da geç-

miþ olsun dileklerimi iletiyorum.
Þu zor günlerde böylesine
zor bir görevi ifa ederken sürçi
lisan etmiþsem affola.
(Abdulkadir Söylemez)

Çorum FK
Baþkaný
Fatih Özcan

Sinan baþarýsýný krallýkla taçlandýrdý
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grupta
Sinan Kurumuþ Çorum FK formasý ile
oynadýðý 35 maçta attýðý 27 gol ile
krallýk yarýþý zirvede yer aldý.
Son haftalarýn suskun golcüsü Sinan Kurumuþ sezon boyunca 27 gol
atarak maç baþýna 0,77'lik gol atma
oraný yakaladý. Hekimoðlu Trabzon'dan
Batuhan Karadeniz ise maç baþýna
0,75 gol oraný ile 24 gol atarken, Amed
Sportfi'ten Sinan Akaydýn ise maç baþýna 0,63 oranla 20 gol attý ve grubun en
golcü 3'ncü futbolcusu oldu.
2'NCÝ LÝGÝ GOL KRALI
KIRMIZI GRUPTAN
Misli.com 2'nci Lig Kýrmýzý Grupta
ise sezonu 6'ncý sýrada play-off hattýnýn dýþýnda bitiren Bodrumspor'un forvet oyuncu Ozan Sol oynadýðý 27
maçta yüzde 1,11 oranla 30 gol atarak 2'nci ligin gol kralý oldu.
(Abdulkadir Söylemez)

Dünkü gazetemizde yer alan, Sarýyer maçý sonrasý yaþanan olaylarýn ve
maç sonu görüntülerinin yer aldýðý haberi izlemek için kodu okutun

