Hayvanlara kötü davranan

ÝLK MAÐLUBiYETiMiZi
17 kiþiye 70 bin TL ceza ALDIK
0-2
Tarým ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüðü 11. Bölge Müdürlüðü yaban hayatý tedavi çalýþmalarý
kapsamýnda 2021 yýlýnda 58 hayvanýn tedavisini yaparak
doðaya býrakýrken,"Hayvanlarý Koruma Kanunu" kapsamýnda
17 kiþiye hayvanlara kötü muamele ya da iþkence suçundan
toplam 70 bin 205 TL idari para cezasý kesti. 2’DE

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

Kýrmýzý-siyahlýlar
ligin 7. haftasýnda
sahasýnda yenilgisiz
lider Sivas Belediyespor'u konuk etti.
Saat 19'da baþlayan
maçta Çorum FK,
19 ve 53. dakikalarda
kalesinde gördüðü
gollerle karþýlaþmayý
2-0 kaybederek ilk
maðlubiyetini aldý.
HABERÝ 8’DE
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75 Kuruþ

ARTIÞ HIZ
KESMiYOR

Nazik Bulut

Bulut: Toplu
taþýma araçlarý
eziyete dönüþtü

Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yayýnlanan, 25 Eylül - 1 Ekim tarihlerini içeren insidans haritasýnda Çorum'daki koronavirüs vakalarýnýn bir kere daha arttýðý görüldü. Son altý haftadýr düzenli
bir þekilde artan Çorumdaki vaka sayýlarý, bir önceki insidans haritasýnda 100 binde 325,58
olarak gerçekleþmiþti. Tedbirlerin iyice gevþetilmiþ olmasýna vatandaþlarýnda boþ vermiþliði
de eklenince bu hafta vaka sayýlarý 100 binde 351.05rakamýna yükseldi. 3’TE

Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca tarafýndan açýklanan Günlük Covid-19 Tablosu'nda geçen hafta
Karadeniz'de 7 olan mavi il sayýsý bu hafta Çorum'un da eklenmesiyle 8'e çýktý. 9 olan sarý il sayýsý 8'e düþerken, turuncu renkte yer alan il sayýsýnda bir deðiþiklik olmadý ve 2 olarak kaldý. Karadeniz Bölgesi'nde aþýlama oraný en yüksek
olan il Ordu (yüzde 79,7) olarak dikkat çekti. 3’TE

Belediye Meclisi Toplantýsýnda CHP grubu adýna söz alarak konuþan CHP Çorum Belediye Meclisi Üyesi Nazik
Bulut, Çorum halkýnýn toplu
taþýma araçlarýndan þikayetçi
olduðunu belirtti. Bulut konuþmasýnda "Çorum'un bir çok ilçesine bile 1 saatte gidebildiðimizi düþünürsek, þehir içerisinde ulaþýmýn saatler sürmesi vatandaþlara eziyet midir,
hizmet midir? Bazý noktalara
kapalý, ýsýtmalý akýllý duraklar
konulurken diðer bölgelere
neden ayný hizmet verilmemektedir?" diye sordu. 4’TE

‘Fedakârlýk yapýyoruz, zamlarý
en az þekilde yansýtýyoruz”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Fatih Dönmez doðalgaz fiyatlarýyla ilgili olarak "Fedakârlýk yaparak vatandaþa en az þekilde
yansýtýyoruz" açýklamasýnda bulundu. 6’DA

BEDESTEN PROJESiNiN
MALiYETi 30 MiLYON

Çorum’da silahlý
kavga: Bir yaralý
Ýnönü Caddesi üzerinde meydana gelen
olayda araçla gitmekte olan Tevfik Þ.,
Y.Þ., M.N.A. ve T.K., daha önceden tanýdýklarý Murat B. ile karþýlaþtý. Caddede
yürüyen Murat B. ile araçtaki þahýslar
arasýnda çýkan sözlü tartýþmanýn sonunda üzerinde bulunan tabancayý çýkaran
Murat B., Tevfik Þ.'ye ateþ etti.
3’TE

Karadeniz'de
8 il mavi 8 il sarý
2 il de turuncu

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Bilal Erdoðan
Çorum'a geliyor
Çorum Belediyesi tarafýndan yapýlan açýklamaya göre yapýmý tamamlanan Gençlik Obasý'nýn
13 Ekim'de gerçekleþtirilecek olan resmi açýlýþ
törenine katýlmak üzere
Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan'ýn oðlu
Bilal Erdoðan'ýn Çorum'a gelecek.
6’DA

Çorum Belediyesi tarafýndan
proje çalýþmalarý tamamlanan bedesten
ve kapalý otopark projelerinin temeli düzenlenen törenle atýldý. Recep Tayyip Erdoðan Caddesi üzerinde inþa
edilecek olan ve 30 milyon
TL'ye mal olacak Bedesten
Projesi'nin temel atma törenine Çorum Valisi Mustafa
Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan,
Oðuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ali Osman
Öztürk, Ýl Protokolü ve vatandaþlar katýldý.
5’TE

Çorum'un güzellikleri Ankara'ya taþýndý
Çorumlu Dernekler
Federasyonu
ve
Mamak Belediyesi'nin ortaklaþa düzenlediði ve ilki gerHABERÝ
ÝZLEMEK
çekleþtirilen hemÝÇÝN KODU þehri Festivali HEMOKUTUN
FEST'te stant açan
Çorum merkez ve ilçe belediyeleri Çorum'un deðerlerini Ankara'da yaþayan Çorumlularla buluþturdu. Festivalde konserler
düzenlendi, halaylar çekildi, ikramlarda bulunuldu, memleket
üzerine sohbetler yapýldý. 5’TE

Zihin
Türbülansý

YOL YALNIZLIÐI
Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer

atakentpsk@gmail.com

- YAZISI 2’DE

TAHTASIZ: TARÝHÝ REDÝF KIÞLASI
TURÝZME KAZANDIRILMALI 4’TE

SUNGURLU'DA ASAYÝÞ VE
GÜVEN UYGULAMASI 3’TE

SURLAR ÇOK DAHA
DERÝNDE
5’TE

Sýrýk kebabýnda
fiyat düþüyor
Kargý'nýn asýrlýk lezzetlerinden
meþhur sýrýk kebabý kilogram
fiyatý 130 liradan satýþa sunulurken, baþlayan rekabetle ilk önce
100 liraya, daha sonra da 85
liraya kadar düþtü. 2’DE

4 METREKARE ATÖLYEDE 33
YILDIR TAMÝR YAPIYOR 6’DA
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Zihin Türbülansý
YOL YALNIZLIÐI
Varoluþçu terapinin öncülerinden,
psikiyatrist Viktor EmilFranklÝkinci

Dünya Savaþý sýrasýnda toplama
kamplarýnda tutuklu olarak yaþadýðý

Sungurlu göçmen
kuþlarýn uðrak
noktasý oldu
Sungurlu, sýcak bölgelere göç eden kuþlarýn
dinlenme ve beslenme için tercih ettiði noktalardan biri haline geldi.
Son yýllarda ilçede hemen her gün yeni kuþ
türleri görülmeye baþlandý. Geçen yýllarda birkaç tane görülebilen balýkçýl kuþlar, artýk sürüler
halinde Sungurlu'ya geliyor. Önceki gün 4 bin
kilometre kat ederek Finlandiya'dan göç yoluyla
Türkiye'ye gelen balýk kartalý, Sungurlu'da elektrik akýmýna kapýlarak telef olmuþtu.
(ÝHA)

Sýrýk kebabýnda
fiyat düþüyor

deneyimlerini anlatýrken þöyle der;
"Ýnsaný en çok yaralayan þey fiziksel acý deðil, haksýzlýðýn ve mantýksýzlýðýn verdiði ruhsal ýstýraptýr…"
Bir akranýnýzýn öldüðü haberiyle sizin ölümünüz de baþlar.
"Hayatý pek ciddiye aldýk doktor.
Þimdi geçmiþe bakýyorum da, keþke
az biraz gayret etseymiþ daha da ciddiye alsaymýþým... Çocuklarýn oyun
oynarkenki halleri kadar, hiç deðilse!"
Hikayecik dünya zor bir yer. Yaþamaya gönlünüz yoksa... Korkak diyorsunuz, hiçbir tavþan duydunuz mu yaþamaktan þikayet eden?
Ýnsan birbirine yaptýðý eziyetle, tüm
canlýlardan geri, yaþama nankörüdür.
Defterden silmek için birinin açýðýný
bulmaya çalýþmak... Yeryüzü tanrýcýklarýnýn temrinidir.

Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer
atakentpsk@gmail.com

Hayvanlara kötü davranan

17 kiþiye 70 bin TL ceza
Tarým ve Orman Bakanlýðý 11. Bölge Müdürlüðü tarafýndan 5199 sayýlý Hayvanlarý Koruma
Kanunu kapsamýnda 17 kiþiye hayvanlara kötü
muamele ya da iþkence suçundan toplam 70 bin
205 TL idari para cezasý kesildi.
Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü 11. Bölge Müdürlüðü yaban hayatý tedavi
çalýþmalarý kapsamýnda 2021 yýlýnda 58 hayvanýn tedavisi yapýlarak doðaya býraktý. 2002-2020
yýllarý arasýnda ise bin 4 hayvanýn tedavisi yapýlarak doðal yaþam alanlarýna salýndý. Yaban hayatý yemleme çalýþmalarý kapsamýnda ise kýþ

Kargý'nýn meþhur Sýrýk kebabýnýn kilogram
fiyatý kasaplar arasýnda baþlayan rekabetle 130
liradan 85 liraya kadar düþtü.
Kargý'nýn asýrlýk lezzetlerinden meþhur sýrýk
kebabý kilogram fiyatý 130 liradan satýþa sunulurken, baþlayan rekabetle ilk önce 100 liraya,
daha sonrada 85 liraya kadar düþtü. Bazý kasaplar rekabete katýlarak fiyatlarýný indirirken,
bazý kasaplar ise rekabet fiyatlarýnýn maliyetleri
karþýlamadýðý gerekçesiyle fiyatlarýnda deðiþiklik yapmadýðý görüldü.
Fiyatlarýn düþmesiyle birlikte sýrýk kebabýna
olan raðbet de arttý. Kasaplar önünde yoðunluk
meydana gelirken kasaplar artan talebi karþýlamak için yoðun þekilde çalýþýyor. Ýndirim yapan
kasaplar rekor kýrarak günlük 13 -14 sýrýk arasýnda satýþ yapýyor. Vatandaþ ise baþlatýlan rekabetten memnun, esnaflar iþyerlerinde öðlen
yemeði olarak kebap yediklerini belirtirken, rekabetin ne zamana kadar süreceði henüz bilinmiyor.
(Haber Merkezi)

döneminde 3 bin 800 kg yem vahþi hayvanlar
için doðaya konuldu.
HAYVANLARA KÖTÜ DAVRANAN
17 KÝÞÝYE 70 BÝN TL CEZA KESÝLDÝ
Bölge müdürlüðünün av koruma ve kontrol
çalýþmalarý kapsamýnda 2021 yýlýnda 150 kiþiye
toplam 247 bin 969 TL idari para cezasý kesildi.
5199 sayýlý Hayvanlarý Koruma Kanunu kapsamýnda ise 2021 yýlý içerisinde 17 kiþiye 'hayvanlara kötü muamele ya da iþkence' suçundan toplam 70 bin 205 TL idari para cezasý kesildi.
AV PULU SATIÞINDAN 351 BÝN TL
GELÝR ELDE EDÝLDÝ
Avcýlýk ve belgelendirme çalýþmalarý kapsamýnda bu yýl 5 avcýlýk kursu açýldý. 93 kiþi bu
kurslardan avcýlýk belgesi almaya hak kazandý.
2021-2022 av döneminde satýlan bin 711 puldan
351 bin 370 TL gelir saðlandý. Son verilere göre
bölgedeki aktif avcý sayýsý 4 bin 679 olarak güncellendi.
TÜRKÝYE'YE KENE AVCISI
15 BÝNDEN FAZLA SÜLÜN DAÐITILDI
Gelemen Sülün Üretim Merkezinin kurulduðu
1969 yýlýndan 2021 yýlýna kadar 322 bin 529
adet sülün üretildi. 2021 yýlýnda 15 bin 921 adet
sülün üretildi. Bu yýl Giresun'a 560, Mardin'e
600, Kastamonu'ya 1500, Zonguldak'a 120, Çorum'a 840, Batman'a 1820, Adýyaman'a 300,
Hakkari'ye 840, Rize'ye 700, Artvin'e 80, Siirt'e
1060, Diyarbakýr'a 1400, Trabzon'a 980, Or-

du'ya 880, Samsun'a 1260 ve diðer illere de 600
adet olmak üzere toplam 15 bin 40 adet sülün
daðýtýmý gerçekleþtirildi. Ayrýca yaban hayvaný
salým ve yerleþtirme çalýþmalarý kapsamýnda
2021 yýlýna kadar Giresun, Gümüþhane, Samsun ve Çorum illerinde 75 adet kýzýl geyik doðaya yerleþtirildi.
(ÝHA)

Çocuklara yumurta daðýtýldý
Dünya Yumurta Günü, Çorum'da
düzenlenen
çeþitli
etkinliklerle
kutlandý.
Ticaret Borsasý tarafýndan Nene
Hatun Anaokulu ve Dr. Sadýk Ahmet
Sadýk Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliklerde yumurtanýn besleyici deðerine dikkat çekildi. Etkinlikte ayrýca Ticaret Borsasý Baþkaný Naki Özkubat
öðrencilere yumurta daðýtarak, faydalarý hakkýnda bilgi verdi.

"Yumurta iyi ki dünyamýzda var"
þeklinde konuþan Ticaret Borsasý Baþkaný Naki Özkubat "Ýnsanoðlu için en
iyi protein ve en iyi beslenme kaynaðýmýz yumurtadýr" dedi.
Çaðýn en büyük hastalýklardan birisinin alzheimer olduðuna dikkat çeken
Naki Özkubat bu hastalýðýn en büyük
düþmanýn yumurta olduðunu ve yumurtanýn barýndýrdýðý proteinlerle bu
rahatsýzlýðý engellediðini, düzenli ve

sürekli tüketimi halinde de olumlu etkilerinin görüldüðünü vurguladý.
Anne sütünden sonra en iyi besin
kaynaðýnýn yumurta olduðunun altýný
çizen Özkubat bu deðerli ürünü üretmekten onur duyduklarýný ifade etti.
Palyaço gösterilerinin yer aldýðý etkinlikte çocuklar gönüllerince eðlendi.
Programa Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Süleyman Çifçi de katýldý.
(Mahmut Emin Söylemez)

Metin Soylu, son yolculuða uðurlandý

Talihsiz iþçi topraða verildi

Nurettin Uçak

Ýnþaattan düþerek hayatýný kaybeden Çorumlu iþçi Nurettin Uçak,
Ýzmir'de son yolculuðuna uðurlandý.
Mecitözü Ýbek köyü nüfusuna
kayýtlý olup Ýzmir'de ikamet eden
Nurettin Uçak çalýþmak için gittiði
Balýkesir'de inþaattan düþerek hayatýný kaybetti. Balýkesir'de bir inþaatta çalýþtýðý sýrada üç metre yükseklikten kafasý üstü düþen Nurettin Uçak olay yerine gelen saðlýk
ekipleri tarafýndan aðýr yaralý olarak
hastaneye kaldýrýldý.

Talihsiz vatandaþ, hastanede
yapýlan tüm müdahalelere raðmen
kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti.
Merhumun cenazesi Ýzmir Karþýyaka Soðukkuyu Kabristan Camiinde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Doðançay Mezarlýðýnda
topraða verildi. Cenazeye Dünya
Çorumlular Platformu Baþkaný Tevfik Göktürk ve Mecitözü Dernekler
Federasyonu Ýzmir Þube Baþkaný
Osman Altunörs'ün yaný sýra çok
sayýda vatandaþ katýlým saðladý.
(Bahattin Sümüþ)

Geçirdiði bir trafik kazasý sonucu
hayatýný kaybeden emekli gardiyan,
Çorum Merkez Mislerovacýðý köyünden Metin Soylu (60) gözyaþlarý
arasýnda topraða verildi.
Metin Soylu merkez Tolamehmet
köyü yakýnlarýnda kullandýðý aracýn
tekerinin patlamasý sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek takla
attý. Kazada yaralanan Soylu, olay
yerine gelen ambulansla Çorum
Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Soylu, doktorlarýn tüm müdahalesine raðmen kurtarýlamayarak hayata veda etti.
Kamil Soylu'nun (Kara Kamil) oðlu, Fatma
Soylu'nun eþi, Zafer, Emre ve Elif'in babalarý

olan Metin Soylu'nun vefatý derin
üzüntüyle karþýlandý.
Merhumun cenazesi Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum
Þubesi'nde düzenlenen törenin ardýndan Mislerovacýðý köyünde topraða verildi.
Cenaze törenine; CHP Ýl Baþkan
Yardýmcýsý Osman Soylu ve bazý
parti yöneticileri, ÝYÝ Parti Ýl Baþkan
Yardýmcýsý Çaðdaþ Doðan, Anadolu Hitit Dernekleri Federasyonu
Baþkaný ve Küresel Gazeteciler
Konyesi Ýl Temsilcisi Hacý Odabaþ,
bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn ve siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý.
(Mahmut Emin Söylemez)
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Artýþ hýz kesmiyor
Eda Naz Fýndýklý

Amerika’da
yaþamýný yitirdi
Boðazkale nüfusuna kayýtlý, Ankara'da
ikamet eden Adem Fýndýklý'nýn kýzý Eda
Naz Fýndýklý eðitimi için gittiði Amerika'da
genç yaþta hayatýný kaybetti.
Amerika'dan Türkiye'ye gönderilen
genç kýzýn cenazesi, Ankara Esenboða
Havalimaný'nda alýnarak Ankara'nýn Elmadað ilçesine getirildi.
Merhumenin cenazesi daha sonra Hasanoðlan Tokluoðlu Cami'de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan, gözyaþlarý içinde
topraða verildi. (Mehmet Halim Coþkun)

Çorum'da vaka sayýlarý artmaya
devam ediyor.
25 Eylül - 1 Ekim tarihlerini içeren insidans harita yayýnlandý. Paylaþýlan bilgilere göre Çorum'daki
vaka sayýlarý bu hafta da arttý.
Son altý haftadýr aralýksýz artan
vaka sayýsý ile Çorum'un 100 bindeki vaka sayýsý 351,05 olarak
açýklandý.
Çorum'un bir önceki haritada
100 bindeki vaka sayýsý 325,58 idi.
Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca,
25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasýnda
vaka sayýlarý bir önceki haftaya göre en çok artan 10 illerin "Bursa,
Balýkesir, Uþak, Kýrklareli, Sakarya,
Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli,
Samsun" olduðunu belirterek "Bu illerden birindeyseniz þimdi daha da
dikkatli olmalýsýnýz" dedi.
Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca,
sosyal medya hesabýndan haftalýk
vaka sayýlarýnýn yer aldýðý haritayý
paylaþtý. Bakan Koca yaptýðý paylaþýmda vaka sayýlarýnýn en çok arttýðý 10 ile de yer verdi.
Bakan Koca'nýn sosyal medya
üzerinden yaptýðý açýklamalar þu
þekilde:
25 Eylül-1 Ekim arasýnda, 100
bin kiþi içinde bir haftalýk toplam yeni Covid-19 vaka sayýsý neydi? Yaþadýðýnýz, gidip geldiðiniz ildeki durumu haftalýk insidans haritamýzdan öðrenebilirsiniz.
VAKA SAYILARININ
ARTTIÐI 10 ÝL
Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca
"25 Eylül-1 Ekim arasýnda vaka yoðunluðu bir önceki haftaya gören
çok artan 10 ilimiz; Bursa, Balýkesir,

Çorum’da silahlý
kavga: Bir yaralý
Çorum'da iki kiþi arasýnda çýkan tartýþmada bir kiþi tabanca ile vurularak yaralandý. Olay, Ýnönü Caddesi üzerinde meydana
geldi. Edinilen bilgilere göre, araçla gitmekte
olan Tevfik Þ., Y.Þ., M.N.A. ve T.K., daha önceden tanýdýklarý Murat B. ile karþýlaþtý.
Caddede yürüyen Murat B. ile araçtaki þahýslar arasýnda sözlü tartýþma çýktý. Tartýþmanýn kýsa sürede büyümesi üzerine araçtan inen Tevfik Þ., Murat B.'ye tokat attý.
Üzerinde bulunan tabancayý çýkaran Murat
B., Tevfik Þ.'ye ateþ etti.
Tabancadan çýkan kurþunun beline isabet etmesi üzerine yaralanan Tevfik Þ., saðlýk görevlilerinin olay yerinde yaptýðý ilk müdahalenin ardýndan Hitit Üniversitesi Erol
Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Olayýn ardýndan kaçan zanlýnýn yakalanmasý için polis
ekipleri çalýþma baþlattý.
(ÝHA)

Uþak, Kýrklareli, Sakarya, Ardahan,
Edirne, Mersin, Denizli, Samsun.
Bu illerden birindeyseniz þimdi daha da dikkatli olmalýsýnýz" dedi.
ÇORUM 18'ÝNCÝ SIRADA
81 ilde 25 Eylül-1 Ekim'de her
100 bin nüfusta görülen Kovid-19
vaka sayýlarý (yüksekten düþüðe
doðru) þöyle gerçekleþti:
Zonguldak (557,17), Düzce
(460,22), Sakarya (449,53), Kastamonu (445,83), Trabzon (436,75),
Kütahya
(435,24),
Kayseri
(402,83), Rize (399,29), Tokat
(386,04), Kýrýkkale (383,2), Kocaeli
(374,86), Bolu (372,62), Yozgat
(366,03), Bursa (363,75), Ankara

(363,69), Malatya (360,35), Kýrþehir (352,61), Çorum (351,05), Karabük (341,93), Samsun (338,33),
Bingöl (332,9), Ordu (330,97), Erzincan (324,62), Uþak (315,62),
Bartýn (308,07), Elazýð (294,41),
Niðde (292,48), Erzurum (291,05),
Sivas (288,89), Bilecik (287,59),
Kars (266,39), Çankýrý (259,84),
Nevþehir (257,08), Konya (254,49),
Ýstanbul (252,11), Kilis (245,81),
Adýyaman (245,55), Ardahan
(243,34), Karaman (243,21), Kahramanmaraþ (237,55), Yalova
(237,28), Afyon (233,54), Eskiþehir
(231,54), Giresun (230,21), Amasya (228,62), Bayburt (220,97), Gümüþhane (220,18), Sinop (218,52),

Aðrý (208,99), Balýkesir (208,5),
Manisa (205,29), Adana (202,64),
Kýrklareli (200,7), Artvin (198,82),
Muþ (195,32), Burdur (180,84), Hatay (179,41), Isparta (173,52), Edirne (171,18), Denizli (158,71), Aksaray (155,79), Bitlis (154,7), Osmaniye (150,94), Gaziantep (150,3),
Tekirdað (141,06), Iðdýr (140,58),
Mersin (138,86), Hakkari (130,83),
Çanakkale (130,37), Batman
(121,56), Tunceli (119,84), Þanlýurfa (110,1), Diyarbakýr (105,75),
Mardin (76,4), Þýrnak (51,88), Aydýn (47,09), Ýzmir (47,01), Siirt
(43,5), Muðla (40,07), Antalya
(39,83), Van (35,76)
(Abdulkadir Söylemez)

Karadeniz’de 8 il mavi,
8 il sarý, 2 il de turuncu
Günlük Covid-19 Tablosu'na göre Karadeniz Bölgesi'nde en az 2
doz aþý olmuþ illerin nüfus yüzdesine göre 8 il 'mavi' kategoride, 8 il
'sarý' kategoride ve 2 il ise 'turuncu'
kategoride yer aldý.
Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca Günlük Covid-19 Tablosu'nu
paylaþtý. Geçen hafta Karadeniz'de
7 olan mavi il sayýsý bu hafta Çorum'un da eklenmesiyle 8'e çýktý. 9
olan sarý il sayýsý 8'e düþerken, turuncu renkte yer alan il sayýsýnda
bir deðiþiklik olmadý ve 2 olarak kaldý. Karadeniz Bölgesi'nde aþýlama
oraný en yüksek olan il Ordu (yüzde
79,7) olarak dikkat çekerken, en az
aþýlama oraný ise Bayburt (yüzde
60) olarak kayýtlara geçti.
Covid-19 Tablosu'na göre Ordu,
Amasya, Bartýn, Zonguldak, Giresun, Artvin, Sinop ve Çorum mavi
kategoride yer aldý. Kastamonu,
Samsun, Bolu, Tokat, Trabzon, Ri-

ze, Karabük ve Düzce sarý kategoride yer alýrken, Gümüþhane ve Bayburt ise turuncu kategoride yer aldý.
Karadeniz Bölgesi'nde en az 2
doz aþý olmuþ 18 yaþ ve üstü nüfus
yüzdesine göre en çok aþý yapýlan

Sungurlu'da trafik
kazasý: Bir yaralý
Sungurlu'da yolun karþýsýna geçmeye
çalýþan çocuða otomobil çarptý.
Edinilen bilgiye göre kaza, Ankara-Samsun karayolu Kentpark civarýnda meydana
geldi. Çorum'dan Ankara istikametine seyir
halinde olan 19 ABJ 326 plakalý otomobil,
aniden yola çýkan Hacý Haydar Ç. isimli çocuða çarptý. Aðýr yaralanan çocuk, olay yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan çocuk Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne
sevk edildi. Polis kazayla ilgili olarak soruþturma baþlattý.
(ÝHA)

Sungurlu’da asayiþ
ve güven uygulamasý
Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne baðlý ekipleri asayiþ
ve trafik uygulamasý yaptý.
Ýlçe Merkezinde denetim
noktasý kuran ekipler, motorlu
araç ve motosikletleri durdurarak evrak kontrolü yaptýlar. Ya-

pýlan denetimlerde þahýslarýn
kimlik sorgulamasýda yapýlýrken kurallara uymayan kiþi ve
araçlara idare para cezasý uygulandý. Ýlçedeki huzur ve güvenliði için bu tür denetimlerin
devam edeceði belirtildi. (ÝHA)

iller sýrasýyla: birinci sýrada yüzde
79,7 ile Ordu oldu. Yüzde 79,5 aþýlama oranýna sahip Amasya ikinci
sýrada yer aldý. Yüzde 77,3 ile Bartýn üçüncü, yüzde 77,2 ile Zonguldak dördüncü, yüzde 77,1 ile Gire-

sun beþinci, yüzde 76,6 ile Artvin
altýncý, yüzde 76,5 ile Sinop yedinci
ve yüzde 76 ile Çorum sekizinci sýrada yer aldý. Kastamonu yüzde
74,8 ikinci doz aþýlama ile Karadeniz'de 9. sýrada yer aldý. Yüzde
74,3 ile Samsun onuncu, yüzde
73,8 ile Bolu on birinci, yüzde 73,4
ile Tokat on ikinci, yüzde 72,7 ile
Trabzon on üçüncü, yüzde 71,6 ile
Rize on dördüncü, yüzde 70,6 ile
Karabük on beþinci ve yüzde 67,9
ile düzce on altýncý sýrada yer aldý.
Karadeniz Bölgesi'nde turuncu kategoride yer alan Gümüþhane yüzde 64,5 oran ile 17. sýrada yer alýrken, son sýradaki Bayburt'un aþýlama yüzde ise yüzde 60'ta kaldý.
Türkiye genelinde 2. doz aþý yapýlma oraný yüzde 74,16, birinci doz
aþý yapýlma oraný ise yüzde 87,69
oldu. Öte yandan Türkiye genelinde
1., 2. ve 3. doz aþý toplamý 112 milyon 37 bin 763 oldu.
(ÝHA)
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BELEDiYE MECLiSi

SAKiN GEÇTi

Çorum Belediye Meclisi'nin ekim ayý olaðan toplantýsý sakin ve sade bir þekilde tamamlandý.
Uzun süredir kavgalý,
bol tartýþmalý ve gerginliklerin yaþandýðý bir ortamda
gerçekleþtirilen Belediye
Meclisi toplantýsýnda bu kez
hiçbir tartýþma yaþanmadý.
Turgut Özal Konferans
Salonu'nda Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn
baþkanlýðýnda toplanan Belediye Meclisi'nde Çorum
Sanayi Sitesi'ndeki 75 hektarlýk heyelan bölgesi yeþil
alan olarak iþaretlendi.
Aþgýn'ýn Ekim ayýna iliþkin özel günlerin önemini
hatýrlattýðý konuþmasýnýn
ardýndan MHP Grup Baþkaný Selim Güloðlu da gündem dýþý bir konuþma yaparak, Ülkü Ocaklarý'ný terörist
örgütler arasýnda göstermeye çalýþan ABD'ye tepki
gösterdi. CHP Belediye
Meclisi Üyesi Nazik Bulut
ise toplu ulaþýmda yaþanan
sorunlara deðinerek, bunlarýn biran önce çözülmesini
istedi.
Yapýlan konuþmalarýn
ardýndan gündem maddelerinin görüþülmesine geçildi.
Toplantýda 1975 yýlýndan
önce yapýlan ve ruhsat kayýtlarý olmayan bir kýsým
yerlerin durumu ele alýnýrken, ruhsatý mesken olarak
kayýtlý ancak iþyeri olarak
kullanýlan bir kýsým yerlerin
iþyeri ruhsatlama iþlemlerine kolaylýk getirildi.
Ortaköy'deki Þapinuva
kazýlarýna destek verilmesi
maddesi kabul edilirken,
Yaydiðin mevkiinde bulunan Çorum Sanayi Sitesi'nin güneyinde kalan 75
hektarlýk alanda imar planý
deðiþikliðine gidildi.
Meclis toplantýsýnda, çeþitli imar planý deðiþikliði talepleri de görüþüldü.
ERZURUM DEDE
BÖLGESÝNDE ÝMAR
PLANI DEÐÝÞÝKLÝÐÝ
Belediye Meclisi'nde Erzurum Dede bölgesinde yapýlacak olan yeni yapýlaþmayla ilgili imar planý deðiþikliði talebi oybirliðiyle kabul edildi.
Konuyla ilgili bilgi veren
Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, "Almýþ olduðu-

gesindeki Fuzuli kenti ile
kardeþ þehir olduklarýný ve
bu kapsamda 4-9 Kasým tarihleri arasýnda bu kenti ziyaret ederek, gerekli iþbirliði
protokollerini imzalayacaklarýný söyledi.
Aþgýn, 8 Kasým tarihinin
ayný zamanda Karabað bölgesinin Ermenistan iþgalinden kurtuluþunun birinci yýldönümü olduðunu da belirterek, orada düzenlenecek
olan kutlama törenlerine de
katýlacaklarýný bildirdi.
Aþgýn'la birlikte Azerbaycan'a gidecek heyet
arasýnda Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Turhan Candan,
AK Parti Belediye Meclisi
üyeleri Bilal Selman Özünal, Murat Kýlýçlý, Bülent
Özdoðan, Muhammet Fatih
Temur, CHP Belediye Meclisi üyeleri Nazik Bulut, Erkan Özbal, Hüseyin Gazi
Uysal, MHP Belediye Meclisi üyeleri Selim Güloðlu,
Halil Ýbrahim Özcan, Strateji Geliþtirme Müdürü Talat
Tekin ve Belediye Basýn Birimi'nden Enis Tekinasa da
yer alýyor.

muz karar çok önemli bir karar" diyerek, seçim vaatleri
içinde yer alan Erzurum Dede civarýnda yeni bir þehir
kurma iddiasýnda ilk somut
adýmýn atýldýðýný söyledi.
Gelinen nokta itibariyle
Çorum'da kurulacak olan
yeni þehir sayýsýnýn Çimento arazisinin Belediye tarafýndan satýn alýnmasýyla birlikte ikiye çýktýðýný anlatan
Aþgýn, "Ancak ilk vaat ettiðimiz bölge ise Erzurum Dede bölgesi. Bu bölge kýþlanýn olduðu yer. Geçmiþte
TOKÝ'ye ait bir yer. Ankara'da yaptýðýmýz görüþmeler sonucunda yüzde 48 gibi bir kýsmýný kesmek sure-

tiyle merkezi cami, etrafýnda resmi kurumlar, konutlar,
ticaret alanlarý olacak þekilde güzel bir noktaya taþýmýþ olduk. Kentsel tasarým
bakýmýndan, içerik bakýmýndan içimize sinen, yeni þehir kurma iddiamýzý destekleyen bir þekilde 110 hektarlýk alanda yeni bir þehir
olacak" dedi.
Erzurum Dede bölgesinde 2020 itibariyle tapular
verilmeye baþlandýðýný, ancak bir-iki noktada halen
mahkeme sürecinin devam
ettiðini kaydeden Aþgýn,
"Yeni þehir projesinde somut bir adýmý atmýþ olacaðýz. Bazý resmi kurumlarýn

da buraya gidecek olmasýyla merkezdeki trafikte rahatlatama olacaðý kanaatindeyiz" dedi.
ÇORUM HEYETÝ
AZERBAYCAN'A
GÝDÝYOR
Çorum Belediyesi'nin
geçtiðimiz yýl iþgal altýndaki
Karabað bölgesinde bulunan Fuzuli kenti ile kardeþ
þehir olmasýnýn ardýndan iki
þehir arasýndaki ilk somut
adýmlar da atýlmaya baþlandý.
Belediye Baþkaný Halil
Ýbrahim Aþgýn, kadim bir
Türk yurdu olan Azerbaycan'ýn Daðlýk Karabað böl-

BELEDÝYEDEN
ORTAKÖY KAZISINA
DESTEK
Çorum Belediyesi, Ortaköy'deki Þapinuva ören yeri
kazýsýna maddi destek saðlayacak.
Belediye Meclisi toplantýsýnda konu hakkýnda bilgi
veren Belediye Baþkaný
Halil Ýbrahim Aþgýn, Çorum'un tarihi ve kültürel yapýsýný ilçeleriyle birlikte yeniden ayaða kaldýrmak istediklerini söyledi.
Çorum'a yerli ve yabancý turistleri çekebilmek için
stratejik hamleler yaptýklarýný ve bu kapsamda Hititlerin
önemli merkezlerinden birisi olan Ortaköy'deki Þapinuva ören yeri kazýsýna
maddi destek saðlayacaklarýný kaydeden Aþgýn, özellikle kazý evinin durumunun
içler acýsý bir halde olduðunu belirterek, bu konuda artýk somut adým atýlmasý gerektiðini dile getirdi.
Aþgýn, "Bundan sonra
da tarihi ve kültürel deðerlerimize elimizden geldiði kadar destek vermeye devam
edeceðiz" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

"Tarihi Redif Kýþlasý turizme kazandýrýlmalý"
CHP Çorum Ýl Baþkaný Mehmet
Tahtasýz, Ýskilip'te bulunan tarihi
Redif Kýþlasý'nýn turizme kazandýrýlmasýný istedi.
Tahtasýz "Ýskilip'in Ankara, Çorum, Tosya ve Oðuzlar turizm yolu
bir an önce bitirilmelidir. Çorum halký adýna bu konunun takipçisi olacaðýz. Tarihi Redif Kýþlasýnýn bir an
önce turizme kazandýrýlmasý gerekiyor" dedi.
Beraberindeki parti yöneticileri
ile birlikte Ýskilip ilçesinde yarým býrakýlan yatýrýmlarý inceleyen ve son
durum hakkýnda bilgi alan CHP Ýl
Baþkaný Tahtasýz, tarihi Redif Kýþlasý konusunda verilen sözlerin yerine getirilmesini istedi.
Mehmet Tahtasýz, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi:
150 yýl önce Osmanlý Döneminde askerlerin toplanma, eðitim ve
sevk merkezi olarak kullanýlan Re-

dif Kýþlasý Balkan, 1.Dünya, Çanakkale ve Kurtuluþ Savaþýnda faal
olarak 1945 yýlýna kadar ülkemize
hizmet etmiþtir.

Redif Kýþlasý 2016 yýlýnda Orta
Karadeniz Kalkýnma Ajansýnýn 794
bin lira desteði toplam iki milyon sekiz yüz doksan beþ bin lira proje be-

deliyle restorasyonuna baþlanmýþ,
dönemin Çorum Valisi Necmettin
Kýlýç buranýn bir yýl içerisinde Çorum turizmine kazandýrýlacaðýný
açýklamýþtýr.
Yarým kalan projeyi 2019 yýlýnda
Valimiz Mustafa Çiftçi yerinde inceleyerek en kýsa zamanda eksikliklerin tamamlanarak turizme kazandýrýlacaðýný beyan etti.
En sonunda AKP Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da bir açýklamasýnda restorasyonun 2022 yýlýnda
tamamlanacaðýný açýkladý. Ýskilip'in
Ankara, Çorum, Tosya ve Oðuzlar
turizm yolu bir an önce bitirilmelidir.Çorum halký adýna bu konunun
takipçisi olacaðýz. Tarihi Redif Kýþlasýnýn bir an önce turizme kazandýrýlmasý gerekiyor.
Tahtasýz, Redif Kýþlasý'na gidecek yolun da bir an önce yapýlmasýný talep etti. (Mahmut Emin Söylemez)

Nazik Bulut

"Toplu taþýma araçlarý
eziyete dönüþtü"
CHP Çorum Belediye Meclisi Üyesi
Nazik Bulut, Çorum halkýnýn toplu taþýma
araçlarýndan þikayetçi olduðunu belirterek,
"Çorum'un bir çok ilçesine bile 1 saatte gidebildiðimizi düþünürsek, þehir içerisinde
ulaþýmýn saatler sürmesi vatandaþlara eziyet midir, hizmet midir? Bazý noktalara kapalý, ýsýtmalý akýllý duraklar konulurken diðer bölgelere neden ayný hizmet verilmemektedir?" diye sordu.
Belediye Meclisi Toplantýsýnda CHP
grubu adýna söz alarak gündem dýþý bir
konuþma yapan Nazik Bulut, bazý cadde
ve sokaklara yol bölme çalýþmasý adý altýnda yeni beton refüjler eklendiðini, bunun
da o sokakta çeþitli konularda faaliyet gösteren esnafý zor durumda býraktýðýný ifade
ederek, "Bu refüjlerin konulmasýndaki
amaç trafiði rahatlatmak mý, yoksa trafiði
týkamak mýdýr?" sorusunu yöneltti. Nazik
Bulut, konuþmasýnda þu konulara deðindi:
TOPLU TAÞIMA ARAÇLARI
HÝZMET MÝ, EZÝYET MÝ?
"Hepimizin bildiði gibi havalar soðudu.
Önümüz kýþ. Tam da toplu taþýmaya en
çok ihtiyaç duyulan bir döneme giriyoruz.
Çorum'un hemen hemen bütün mahallelerinden toplu taþýmayla ilgili þikayetler gelmekte, halkýmýzýn ulaþým hizmetlerinden
memnun olmadýðýný görmekteyiz. Her geçen gün artan nüfus, Arap saçýna dönen
trafik problemi, kamu kurumlarý ve yerleþim yerlerinin giderek þehir merkezinden
uzaklaþmasýyla beraber toplu taþýma
araçlarýndaki seyahat süreleri uzamaktadýr. Covid - 19 vakalarýnýn en çok görüldüðü 10 ilden birisiyiz. Covid - 19 belirtisi
gösteren ve test vermeye giden vatandaþlarýmýz toplu taþýmayý kullandýklarýnda
hastaneye en iyi ihtimalle 1 saat içerisinde
ulaþmaktadýrlar. 1 saat boyunca otobüste
yolculuk yapan 40-50 kiþiyi riske atmaktadýrlar. Çorum'un bir çok ilçesine bile 1 saatte gidebildiðimizi düþünürsek, þehir içerisinde ulaþýmýn saatler sürmesi vatandaþlara eziyet midir, hizmet midir? Bazý noktalara kapalý, ýsýtmalý akýllý duraklar konulurken diðer bölgelere neden ayný hizmet verilmemektedir?
BEKLEME SÜRESÝ
KISALTILMALIDIR
Bazý bölgelerde yolcu sayýsýnýn azlýðý
gerekçe gösterilerek otobüs hatlarý baþka
güzergahlara aktarýlmaktadýr. Ýster binsin,
ister binmesin siz Çorum'un en ücra köþesinde yaþayan vatandaþa bu hizmeti götürmek zorundasýnýz. Siz kâr amacý güden
bir ticari iþletme deðilsiniz. Bu bölgenin
yolcusu az, bu bölgenin yolcusu çok diyemezsiniz. Sizin asli görevlerinizden bir tanesi de her yurttaþýn ulaþým hizmetlerinden eþit þekilde faydalanmasýný saðlamaktýr. Kale Mahallesinden belediyenin þikayet hattýna gelen ulaþýmla ilgili mesajlara dönülmediði, herhangi bir çözüm üretilmediði, otobüs hatlarýnýn yetersizliði, yine
Bahçelievler Mahallesinde bulunan eski
devlet hastanesinden kalkan otobüslerin
ulaþým sürelerinin uzunluðu konusunda
halkýmýzdan çok ciddi þikayetler almaktayýz. Farklý farklý mahallelerimizden gelen
taleplerin de dikkate alýnarak gerekli görülen noktalarda yeniden ulaþým planlamasýnýn yapýlmasýný önemsiyoruz.
Gerek duraklarda geçen bekleme sürelerinin, gerekse toplu taþýma araçlarý
içerisinde geçen sürelerin kýsaltýlmasý için
belediyemizin bir çalýþmasý var mýdýr yok
mudur meclisimizi ve halkýmýzý bilgilendirmesini talep ediyoruz.
BETON REFÜJLER ESNAFI
ZOR DURUMDA BIRAKIYOR
Belediyemiz bazý cadde ve sokaklarda
yol ve kaldýrýmlarýn bakým ve onarýmýný,
gerek gördüðü bazý noktalarda ise yol bölme çalýþmalarý yapmaktadýr.
Keþke bu çalýþmalarý pandemi sürecinde sokaða çýkma yasaðýnýn uygulandýðý,
okullarýn kapalý olduðu ve trafik yoðunluðunun en az olduðu dönemde planlayýp
yapsaydýnýz. Ne için yapýldýðýný bilmediðimiz yaya geçitleri açýlmakta, yaya geçitleri kapatýlmaktadýr.
Yine bazý cadde ve sokaklara yol bölme çalýþmasý adý altýnda yeni beton refüjler eklenmekte, bu da o sokakta çeþitli konularda faaliyet gösteren esnafý zor durumda býrakmaktadýr. Bu refüjlerin konulmasýndaki amaç trafiði rahatlatmak mý,
yoksa trafiði týkamak mýdýr? Kulaksýz Sokakta plastik dubalarý kaldýrdýnýz, beton
refüj uygulamasý yaptýnýz. Esnafý maðdur
ettiniz. Esnaf dükkanýna gelen mallarý indiremez hale geldi, maðdur oldu.
Siz bunlarý yaparken o caddedeki o sokaktaki esnafýn görüþünü alýyor musunuz?
Adalet, liyakat, istiþare diyorsunuz ya sayýn baþkan, istiþare bunun neresinde?"
(Abdulkadir Söylemez)
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Çorum'un güzellikleri Ankara'ya taþýndý
Çorum Belediyesi,
Ankara'da düzenlenen
Hemþehri Festivali'nde
stant açtý.
HABERÝ
Çorumlu Dernekler
ÝZLEMEK
Federasyonu ve Mamak
ÝÇÝN KODU
Belediyesi'nin ortaklaþa
OKUTUN
düzenlediði ve ilki gerçekleþtirilen hemþehri Festivali HEMFEST'te stant açan Çorum Belediyesi,
Çorum'un deðerlerini Ankara'da yaþayan Çorumlularla buluþturdu.
Festivalde konserler düzenlendi,
halaylar çekildi, ikramlarda bulunuldu,
memleket üzerine sohbetler yapýldý.
Çorumlularýn, memleket özlemini giderdiði festivalde ortaya birbirinden
renkli görüntüler çýktý.
SICAK LEBLEBÝ HERKESÝ
ÇORUM BELEDÝYESÝ
STANDINA ÇEKTÝ
Çorum'un tarihi ve kültürel deðerlerinin, birbirinden güzel yemeklerinin
ve doðal güzelliklerinin sergilendiði
HEMFEST'te Çorum Belediyesi'nin
kavurduðu sýcak leblebinin kokusu
festival alanýnda bulunan herkesi Çorum Belediyesi standýna çekti.
Sabah saatlerinde kavrulmaya
baþlanan Çorum leblebisi gün boyu
Çorum Belediyesi standýna gelen ziyaretçilere ikram edildi. Belediye Baþ-

kan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat da standa gelen ziyaretçilere sýcak leblebi ikramýnda bulundu.
ÇORUM'A YAPILAN HÝZMETLER
BÝZÝ MEMNUN EDÝYOR
Çorum Belediyesi standýný ziyaret
eden Ankara'da yaþayan Çorumlular,
belediyenin tanýtýcý kitapçýklarýný ve
broþürlerini inceledikten sonra Çorum'a birkaç yýl içerisinde yapýlan hizmetlerin Çorum'un çehresini deðiþtirdiðini ifade etti. Pandemi dolayýsýyla
bir süredir Çorum'a gidemediklerini dile getiren Ankara'da yaþayan Çorumlular, Çorum'a son 2 yýlda yapýlan hizmetlerden Çorumlular olarak ziyadesiyle memnun kaldýklarýný belirttiler ve
en kýsa sürede Çorum'a gelerek yapýlanlarý yerinde görmek istediklerini
söylediler.
ÇORUM BELEDÝYESÝ STANDINA
ZÝYARETÇÝ AKINI
Birbirinden güzel ve deðerli kitaplarýn yer aldýðý, sýcacýk leblebinin kavrulduðu Çorum Belediyesi standýný
Ankara'da yaþayan Çorumlular ve Çorum sevdalýlarýnýn yaný sýra siyasilerden ve bürokratlardan da çok sayýda
kiþi ziyaret etti. AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Çorum Vali Yardýmcýsý Dr. Hakan Kubalý, AK Parti

mek ruhumuzda var" dizelerinin geçtiði þarkýsýna vurgu yaparak baþlayan
Ýsmail Yaðbat "Çorumlular olarak Çorum'u deli gibi sevmek ruhumuzda
var. 30 aydýr AK Parti belediyeciliðinin
en güzel örneklerinden birini Çorum'da sergiliyoruz. Çorum'umuz için
aþkla çalýþýyoruz. Bu sebeple Çorumlu hemþehrilerimizin ve Çorum sevdalýlarýnýn bir araya geldiði bir festivalin
düzenlenmesinde emeði geçen Mamak Belediye Baþkanýmýz Murat Köse'ye ve Çorumlu Dernekler Federasyonu ile Mamak Çorumlu Dernekler
Federasyonu baþkanlarýna teþekkürlerimi sunuyorum. Çorum sevdasý ortak paydasýnda bir araya gelen tüm
hemþehrilerimizi yürekten kutluyorum" dedi.
Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, önceki dönem Çorum Milletvekilleri Salim
Uslu, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, 25.
ve 26. Dönem Ankara Milletvekili Ahmet Gündoðdu, Çorumlu Dernekler
Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýr,
Mamak Çorumlu Dernekler Federasyonu Baþkaný Ercan Aksu ve çok sayýda siyasi Çorum Belediyesi'nin Ankara'da Hemfest Festivalinde açmýþ
olduðu standa ziyarette bulundu. Hoþ
muhabbet çerçevesinde geçen ziyaretlerde Çorum Belediyesi standýna
gelenleri Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Ýsmail Yaðbat misafir etti.
YAÐBAT, BAÞKAN AÞGIN'IN
SELAMLARINI ÝLETTÝ
Çorum'a kazandýrýlacak hizmetlerden biri olan bedesten ve çok katlý
otopark projesinin temel atma töreninin gerçekleþtirilmesi nedeniyle Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn HEMFEST'e katýlamadýðýný söyleyen Yaðbat, festivale katýlanlara Baþkan Aþgýn'ýn selamlarýný
iletti. Konuþmasýna, festival alanýndan
çalan Müslüm Gürses'in "deli gibi sev-

ÝSKÝLÝP DOLMASINA YOÐUN ÝLGÝ
Çorum'a özgü tescilli lezzetlerin
baþýnda gelen ve Çorum mutfaðýnýn
vazgeçilmez yemekleri arasýnda olan
Ýskilip dolmasý HEMFEST'te Ankara'da yaþayan Çorumlulara ve festival
alanýna gelen misafirlere ikram edildi.
Ýskilipli ustalar tarafýndan hazýrlanan
ve 10 saatte piþirilen Ýskilip dolmasý,
yapýlan dualarla açýldý.
Ankara'da yaþayan Çorumlular Ýskilip dolmasýna yoðun ilgi gösterdi.
(Mahmut Emin Söylemez)

30 MiLYON LiRALIK
PROJENiN TEMELi ATILDI
Çorum Belediyesi tarafýndan proje
çalýþmalarý tamamlanan bedesten ve
kapalý otopark projelerinin temeli düzenlenen törenle atýldý.
Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn seçim vaatleri arasýnda
yer alan bedesten ve yeraltý otoparký
projesinin temeli düzenlenen törenle
atýldý. Recep Tayyip Erdoðan Caddesi
üzerinde inþa edilecek olan ve 30 milyon TL'ye mal olacak Bedesten Projesi
þehre yeni bir kimlik kazandýracak. Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn'ýn ev sahipliðinde gerçekleþen temel atma törenine Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri
Ahmet Sami Ceylan, Oðuzhan Kaya ve
Erol Kavuncu, Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Ýl Genel
Meclisi Baþkaný Mehmet Bektaþ ve vatandaþlar katýldý. Temel atma töreninde
konuþan Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Çorum'un büyük bir tarihi
ve kültürel potansiyele sahip olduðunu
belirterek, bu tarihi ve kültürel dokuyu
ayaða kaldýrmaya çalýþtýklarýný söyledi.
"ÝLHAMINI TÜRK-ÝSLAM
MEDENÝYETÝNDEN ALAN YENÝ
CAZÝBE MERKEZLERÝ
OLUÞTURMAYA ÇALIÞIYORUZ"
Stratejik hamlelerle þehri ilmek ilmek
dokumak istediklerini dile getiren Beledi-

Surlar çok daha derinde ve
zemininde farklý katmanlar var
HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

ye Baþkaný Aþgýn, "Çorum güzel bir þehir. Þehirdeki cazibe merkezlerini artýrmak istiyoruz. Þehrimiz sahabeler kenti.
Bölgesinin yýldýzý. Ekonominin yýldýzý.
Her alanda Çorum bölgesinin yýldýzý. Ancak bizim cazibe ve çekim merkezlerini
artýrmamýz lazým. Bunun için bir plan ve
program dahilinde stratejik hamleler yapýyoruz. Bir tarihi dokuyu ayaða kaldýrmak istiyoruz. Þehrimizde bir çok tarihi
ve kültürel varlýðýmýz var. Bundan haberden olmayan kendi hemþehrilerimiz
var. Dolayýsýyla biz þehrimizdeki kültürel
ve tarihi dokuyu ayaða kaldýrmaya çalýþýyoruz. Konaklarýmýzýn restorasyonu,
tarihi Kültür Yolu Projesi, Ulu Camii'nin

etrafýnýn açýlmasýyla tarihi bir meydana
kavuþmasý. Cephe saðlýklaþtýrma projesi, Çorum Kalesi'nin restorasyonu adeta
þehrimizde mevcut tarihi yapýmýzý ayaða
kaldýrmaya çalýþýyoruz. Ýlhamýný Türk-Ýslam medeniyetinden alan yeni cazibe
merkezleri oluþturmaya çalýþýyoruz.
Gençlik obasýný bunun için yapýyoruz.
Bu anlamda Çorumminia'yý geçtiðimiz
hafta hizmete açtýk" dedi.
"AÐUSTOS AYINDA
KURDELEYÝ KESECEÐÝZ"
Bedesten ve yeraltý projesi hakkýnda
da bilgiler veren Baþkan Aþgýn, "Bedesten 12 dönüm alan içerisinde yaklaþýk 5
bin metrekare kapalý alana sahip olacak. Burasýyla ilgili geçmiþte bir proje
getirildi. Zeminden yukarý doðru iki katlý
bir otoparktý. O projeyi gördüðümde olmaz dedim. Biz þehrin meydanýnda,
þehrin merkezi yerinde her zaman bu
büyüklükte bir alan bulamayýz. Ulaþým
bakýmýndan otoparka ihtiyaç var. Mutlaka yapalým ancak üzerine de biblo gibi
bizim o gönlümüze ilmek ilmek dokunmuþ bedeni bunun üzerine inþa edelim
dediðimde arkadaþlarýmýz baþkaným bu
hayal dediler. Þuan borçlarý ödemekte
zorlanýyoruz. Bunu þuanda yapamayýz
dediler. Bende hayal kuracaðýz, hedef
koyacaðýz ulaþmazsa mýzrak utansýn
dedim. Ve o hayal o hedefle yola çýktýk.
Bedesten projemiz tamamlandýðýnda ilk
iki katýnda 211 araçlýk otoparkýmýz olacak. Bedestenimizde 25 iþyerimiz bulunacak. Esnafýmýz sabah besmele ile
açýp Ahilik kültürü ile burada onu temsil
edecek. O kültürü o mayayý tekrar hayata geçirecek. Altý aydýr çalýþmalar devam ediyor. Bugün sembolik olarak temel atýyoruz. 2022 yýlý Aðustos ayýnda
da inþallah kurdeleyi keseceðiz" diye
konuþtu. Protokol konuþmalarýnýn ardýndan yapýlan duayla birlikte projenin
temeli atýldý.
(ÝHA)

Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Sultan Kýlýç Arslan tarafýndan 11'inci yüzyýlda inþa ettirildiði
tahmin edilen Çorum Kalesi'nde,
yapý iþgalinden kurtarýlmasýnýn ardýndan baþlatýlan kazý çalýþmalarýnda zemininde farklý tarih katmanlarýnýn bulunduðu ortaya çýktý.
Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de yer alan tarihi Çorum
Kalesi'nin turizme kazandýrýlmasý
için çalýþmalar devam ediyor. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde
Sultan Kýlýç Arslan tarafýndan 11'inci yüzyýlda inþa ettirildiði tahmin
edilen kalenin restorasyon projesi
kapsamýnda, yapý iþgalinden kurtarýlmasý için içindeki 41 yapý kamulaþtýrýldý. Kültür Varlýklarýný Koruma
Bölge Kurulu'nca verilen onayýn ardýndan Çorum Belediyesi'nce kamulaþtýrýlan 41 yapý yýkýlýrken, kale, cami ve 3 yapýnýn restore edilmesi için çalýþma baþlatýldý. Restorasyon çalýþmalarý kapsamýnda kalede ayrýca jeoradar uygulamasý
yapýldý. Jeoradar uygulamasý neticesinde, kale içerisinde belirlenen
farklý bölgelerde yapýlan kazý çalýþmasýnda, kale surlarýnýn çok daha
derinde olduðu ve zemininde farklý
tarih katmanlarýnýn bulunduðunu
tespit edildi. Kazýlarda dönemin
günlük yaþamýna ait objeler de bulundu. Çalýþmalarla ilgili açýklamalarda bulunan Çorum Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat,
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn'ýn seçim vaatlerinden birisi
olan Çorum Kalesi'nin restorasyonu ve turizme açýlmasý ile ilgili proje çalýþmalarýnda sona gelindiðini
söyledi.

"KALENÝN ZEMÝNÝNDE
YÜZYILLARA SARÝ BÝR
YAPILAÞMANIN OLDUÐU
TESPÝT EDÝLDÝ"
Jeoradar çalýþmalarýnýn ardýndan kale içerisinde bir takým duvar
kalýntýlarý tespit edildiðini açýklayan
Yaðbat, "Bunun üzerine Müze Müdürlüðü yetkilileri ile irtibata geçtik.
Çorum Müzesi yetkilileri ile bir protokol imzalayarak Çorum Kalesi
içerisinde belirlenen anomali alanlarýnýn kazýlarak sondaj yapýlmasý
yönünde bir protokol imzaladýk. Bu
çalýþmalar tamamlandý. Çalýþmalar
sonucunda kalenin içerisinde bir
yaþayan bir alan olduðu ve katmanlarýn aþaðýya doðru indiði yüzyýllara sari bir yapýlaþmanýn olduðu
tespit edildi. Yine çalýþmalar sýrasýnda gündelik yaþama iliþkin bir
takým objeler bulundu. Bunlar Çorum Müzesi tarafýndan koruma altýna alýndý. Þuanda kazý heyeti tarafýndan bulunan objelerin ve sondaj
çalýþmalarýnýn tarihlendirilmesi ve
teknik incelemeleri yapýlmakta. Rapor düzenlendikten sonra kamuoyuyla bulgularý paylaþacaðýz" diye konuþtu.

"BÝLÝM HEYETÝ ÇAÐIRARAK
BURADA BÝR JEORADAR
ÇALIÞMASI YAPTIK"
Kale duvarlarýnýn saðlamlaþtýrýlmasý ve restorasyonuna yönelik
bir projenin hazýrlandýðýný belirten
Baþkan Yardýmcýsý Yaðbat, "Bu
projenin yürütülmesi sýrasýnda projeyi hazýrlayan, yürüten teknik ekiple yapmýþ olduðumuz görüþmeler
sýrasýnda burada daha sonra yapýlacak imalatlara engel olmamasý
için jeoradar uygulamasý yapýlmasýnýn daha uygun olacaðý bize ifa-

"RESTORASYON ÇALIÞMALARINI BAÞLATACAÐIZ"
Kalenin turizme açýlacaðýný belirten Yaðbat "Kalenin restorasyonu
ile ilgi yapmýþ olduðumuz çalýþmalarýný tamamladýk. Kurul onaylarýmýzý aldýk. Gelecek yýldan itibaren
restorasyon çalýþmalarýný baþlatacaðýz. Jeoradar çalýþmasý yapýlan
alanlardan bir tanesini gerekli tedbirleri aldýktan sonra üzerini kapatarak ýþýklandýrýp Çorum Kalesi'ne
gelenlerin ziyaretine açmayý düþünüyoruz" þeklinde konuþtu. (ÝHA)

de edildi. Konu Belediye Baþkanýmýz Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a iletildi.
Belediye baþkanýmýz da tarihe ve
kalenin turizme kazandýrýlmasýna
vermiþ olduðu önemden dolayý jeoradar uygulamasý yapýlmasý için
talimat verdi. Ankara Kültür Varlýklarý Koruma Kurulu'nun onayýyla
teknik ekiplerimizle beraber il dýþýndan bir bilim heyeti çaðýrarak burada bir jeoradar çalýþmasý yaptýk"
dedi.
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4 metrekare atölyede

33 yýldýr tamir yapýyor
Arkadaþýnýn ayakkabýsýný tamir ederek baþladýðý iþi çeyrek asýrdan fazladýr sürdüren Ali Tepe'nin hikayesi Çorum'da baþladý.

GREYFURT -2GREYFURT
YAÐI ÝLE ALKOL
DÜÞKÜNLÜÐÜNÜ
YOK EDEBÝLÝRSÝNÝZ!
Greyfurt yaðý da hoþ
kokusu ve etkileri sayesinde özelikle kozmetik sanayinde yer
bulmuþtur. Bu þifalý yað diüretik bir etkiye sahiptir. Bu nedenle böbrek ve karaciðer tedavilerinde kullanýlýr. Alkol
düþkünü olan ve tedavi olmak isteyen
kiþiler bolca greyfurt tüketmelidirler.
Büyükada'da kundura tamirciliði yapan Ali Tepe kahvede arkadaþýnýn ayakkabýsýný tamir etmesiyle baþladýðý mesleðini
þevkle sürdürüyor. 4 metrekare
atölyesinde 33 senedir Büyükada halkýna hizmet vermeye devam eden Ali usta, Sultanbeyli'deki evinden çýkýp her gün Büyükada'ya giderek dükkânýný
açýyor.

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:16
06:40
12:32
15:41
18:14
19:33

TARiHTE BUGÜN
1922- TBMM Hükümeti ile Ýtilaf Devletleri
arasýnda Mudanya Mütarekesi imzalandý.
1924- TBMM yeni binasýna taþýndý; Cumhuriyet Bayramý'nýn ilk kutlama töreni burada
yapýldý.
1926- Kýyafet Kanunu kabul edildi.
1929-Yavuz Savaþ Gemisi'nin onarýmý bitti;
gemi Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi.
1963- Batman'da bir petrol damarý daha
bulundu.
1972- Milli Selamet Partisi kuruldu.
1979- Gazeteci Abdi Ýpekçi cinayeti zanlýsý
Mehmet Ali Aðca'nýn yargýlanmasýna baþlandý.
1980- Yönetmen Ali Özgentürk'ün "Hazal"
filmi, 29. Uluslararasý Mannheim Film Festivali'nde 3 ödül aldý.
1984- Avrupa Parlamentosu, Türkiye-Avrupa Ekonomik Topluluðu Karma Parlamento
Komisyonu'nun yeniden kurulmasýna karar
verdi, fiili çalýþmayý askýya aldý.
1999- CNN Türk yayýn hayatýna baþladý.
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Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

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
BASIN YAYIN A.Þ.
Zübeyde Haným Mah. Elif Sok
No: 7/246-247 Altýndað / Ankara
Tel: 0554 960 62 24
wwww.gazetebaski.com

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
Erdoðan'ýn oðlu Bilal Erdoðan, 13
Ekim 2021 Çarþamba günü Çorum'a geliyor. Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn seçim vaatleri arasýnda yer alan Gençlik Obasý'nda çalýþmalar tamamlandý.
Obanýn resmi açýlýþ töreni 13
Ekim'de yapýlacak. Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, açýlýþ

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

"ÇIRAK YETÝÞTÝÐÝ
MÜDDETÇE MESLEÐÝN
ÖLMEYECEÐÝNE
ÝNANIYORUM"
Mesleðin geleceði hakkýnda
konuþan Tepe, "Bizim yaþadýðýmýz yer malum yazlýk sezonluk
yer. Yazýn hayli kalabalýk. Ama
kýþýn tabiri caizse çorbayý zor
kaynatýyoruz. Gençlerimiz kesinlikle ilgi göstermiyor. Ustalar yok
olduðu müddetçe meslek yok olmaya mahkumdur. Ama çýrak
olursa insanlar ayakkabý giydiði
müddetçe bütün ayakkabýlar tamir edilmeye mecburdur. Onun
için, çýrak yetiþtiði müddetçe ben
mesleðin ölmeyeceðine inanýyorum" diye konuþtu.
(ÝHA)

törenine Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan'ýn oðlu Bilal Erdoðan'ýn da katýlacaðýný bildirdi.
Baþkan Aþgýn "Bu topraklarý
Türk yurdu yapan oymaðýn ismi
Çorumlu Oymaðý'dýr. Bunun için
obamýzýn adýný "Çorumlu Obasý"
koyduk. Sýklýk Tabiat Parký'ndaki
obamýzý 13 Ekim saat 13'te hizmete açacaðýz" dedi. (Haber Merkezi)

Bilal Erdoðan

Bakan Dönmez: Fedakârlýk yapýyoruz
zamlarý en az þekilde yansýtýyoruz

AYKANAT

Ömer Faruk SÖYLEMEZ

"ARKADAÞIMIN
AYAKKABISINI
DÝKEREK BAÞLADIM"
Ayakkabý tamirciliði mesleðine baþlama hikayesini anlatan
Ali Tepe "Bir gün kahvede otururken arkadaþtan bir sigara istedim. Arkadaþým da 'benim ayakkabýmý dikersen sana sigara vereceðim' dedi. Ve ben ayakkabýyý aldým götürdüm. Evde nasýl dikebilirim ne yapabilirim diye düþündüm. Annemin yorgan iðnesi
vardý. Birinciyle baþladým iðne
kýrýldý. ikinciyle devam ettim. Ýðne yine kýrýldý. Ve üçüncüyle ben
bu ayakkabýyý diktim. Geri getirip
teslim ettim. Sigaramý aldým.
Ama tek yerine paket sigara aldým. Baktým ki bu iþte az veya
çok para var. Ben artýk ayakkabý
dikiyorum diyerek baþladým. O
sýrada ayakkabýlarýn derilerini ve
altýndaki topuklarýný alacaðým
yer yoktu. Köyde daha önceden
yapýlmýþ, giyilmiþ, kullanýlmýþ, ta-

van arasýna atýlmýþ ayakkabýlarý
toplayarak o ayakkabýlarýn derilerini ve topuklarýný deðerlendirdim. 1986 yýlýnda Büyükada'ya
bulaþýkçý olarak geldim. Ama yerime insan alýndýðýndan dolayý,
ayakkabý tamirat ve boya yapmak için yoluma devam ettim.
Nihayetinde 1988'de dükkan
açarak iþlerime devam ettim. O
gün bugündür devam ediyorum"
dedi.

Bilal Erdoðan, Çorum'a geliyor

YIL: 5 / SAYI: 1880

Ýmtiyaz Sahibi: Ayhan

Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

HÝKAYE ÇORUM'DA
BAÞLIYOR
Çorum'da, annesinin yorgan
iðnelerini kullanarak arkadaþýnýn
ayakkabýsýný tamir eden ve ardýndan bu iþten para kazanabileceðini düþünerek ayakkabý ustasý olmaya karar veren 64 yaþýndaki Ali Tepe, Büyükada'da 4
metrekarelik atölyesinde mesleðini sürdürmeye devam ediyor.
Ali usta 33 senedir mesleðini hevesle icra ediyor. Ali usta ayný
zamanda yok olmaya yüz tutmuþ
meslekler arasýnda yer alan kundura tamirciliðinin Büyükada'da
son temsilcisi. Her gün Sultanbeyli'den Büyükada'ya giden Ali
Tepe, kundura tamiri ile baþladýðý mesleðine günümüzde her çe-

þit ayakkabý tamiri ile Büyükadalýlara hizmet vermeye devam
ediyor. Ali usta ayakkabý tamiri
mesleðinin son ustalar ile biteceði görüþünde.

Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Fatih Dönmez doðalgaz fiyatlarýyla ilgili olarak "Fedakârlýk
yaparak vatandaþa en az þekilde
yansýtýyoruz" açýklamasýnda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakaný Fatih Dönmez gündeme
iliþkin sorularý yanýtladý.
Dünyada yaþanan enerji krizine iliþkin "30 yýldýr bu sektörün
içindeyim. Böylesini görmedim"
diyen Bakan Dönmez özetle
þunlarý söyledi:
Bu yýl petrolün varil fiyatý 80
dolarýn üzerinde. Avrupa'da üretim azaldý. Bu durum fiyatlarda
yükselmeye neden oldu.

TÜRKÝYE'NÝN ENERJÝ
ARZI NE DURUMDA?
Teknik altyapý olarak herhangi bir sorun yok. Kuraklýk nedeniyle elektrik üretim miktarýmýz
azaldý.
RUSYA'DAN ÝLAVE GAZ
ALINABÝLÝR MÝ?
Gerekirse Rusya'dan ilave
gaz alýnýr. Bir sýkýntý yaþanmayacaðýný yetkililer ifade etti.

AKARYAKITA DEVLET
DESTEÐÝ SÜRER MÝ?
Devlet vergi gelirinden 52
milyar TL fedakarlýk yaptý.

DOÐALGAZ FÝYATINDA
ARTIÞ OLACAK MI?
Fedakârlýk yaparak vatandaþa en az þekilde yansýtýyoruz.

NÜKLEER
SANTRAL HEDEFÝ
Ýleride iki, üç, hatta dördüncü
santraller gelebilir.

KONUT ELEKTRÝÐÝNE
ZAM GELECEK MÝ?
Dar gelirli ailelerin elektrik tüketimlerinin bir kýsmýný karþýlýyoruz. Devlet fedakârlýk yaparak
maliyeti vatandaþa yansýtmýyor.

MADEN ÝHRACATINDA
SON DURUM
Ýhracatýmýz ilk dokuz ayda
4,38 milyar dolara ulaþtý. Bu sene bor ihracatýnda rekor beklentimiz var.
(Haber Merkezi)

KARADENÝZ'DE SONDAJ
FAALÝYETLERÝ
Türkali'de bugün itibarýyla altý
kuyumuz var. Hedef 2023'te vatandaþýmýzý Karadeniz gazýyla
buluþturmak.

GREYFURTU KÝMLER
KULLANMAMALIDIR?
Çeþitli hastalýklara karþý ilaç kullanan kiþiler bu þifalý meyveyi dikkatli tüketmelidir. Çünkü meyvenin içindeki
maddeler ilaç ile etkileþime geçip vücudunuza zarar verebilir. Eðer ilaç kullanýyorsanýz bu meyveyi tüketmeden
önce doktorunuza danýþmanýzda yarar
vardýr. Özellikle kolesterol, yüksek tansiyon, kalp ve antidepresan ilaçlarý kullanýyorsanýz bu meyveyi yemeden önce doktorunuza danýþmalýsýnýz. Epilepsi yani sara hastalýðý olan ve bu
hastalýkla ilgili ilaç kullanan kiþiler ile
mide ilaçlarý ve iktidarsýzlýða karþý ilaç
kullanan kiþiler doktorlarýna danýþmadan bu meyveyi tüketmemelidir.
GREYFURT ÝLE SÝGARAYI
BIRAKABÝLÝRSÝNÝZ!
Greyfurt sigaraya karþý oldukça
faydalý bir meyvedir. Sigara içen kiþiler
düzenli greyfurt tüketerek bu alýþkanlýðýn vücuda yaptýðý zararlarý bir parça
da olsa azaltabilir. Bu þifalý meyve sigara içme isteðini azaltýr. Bu sayede
sigara içenlerin sigarayý býrakmasý daha kolay olacaktýr. Ayrýca bu meyve
sayesinde vücutta biriken nikotin kolay
bir þekilde atýlabilir.

HER DERDE DERMAN
KEÇÝ BOYNUZU, NEFES
DARLIÐINA DA ÇARE…

Keçiboynuzunun en önemli özelliði
nefes darlýðýna karþý oldukça etkili olmasý.
Keçiboynuzunun, nefes darlýðýna
karþý etkili olan, etken maddesi hemen
hemen baþka hiçbir bitkide bulunmamaktadýr. Bu etken madde astým rahatsýzlýklarýnda da öyle etkilidir ki kullanýldýðýnda hemen etkisini gösterir.
Alerjinin neden olduðu nefes darlýðýnda da baþarýyla uygulanabilir.
Keçiboynuzu düþük kalorilidir. Yenildiði zaman insaný uzun zaman tok
tutar. Kalsiyum açýsýndan çok zengin
olan keçiboynuzu (sütün 3 katýdýr), nefes darlýðý çekenlere ýsrarla tavsiye
edilir.
Birçok hastalýða çare olan keçiboynuzu; potasyum, kalsiyum, fosfor, sodyum magnezyum, demir, bakýr, çinko
açýsýndan da zengindir.
ÝÞTE GENEL NEFES DARLIÐI VE
ALERJÝK NEFES DARLIÐI
ÇEKENLER ÝÇÝN ÖNERECEÐÝMÝZ
KEÇÝBOYNUZU KÜRÜ:
Orta büyüklükteki keçiboynuzundan 6-7 adedini önce soðuk su altýnda
yýkayýnýz. Daha sonra bunlarý küçük
küçük ( 3-4 cm uzunluðunda) kýrarak,
kaynamakta olan yaklaþýk yarým litre
suyun içine atýnýz. Hafif ateþte 7-8 dakika kaynatýnýz. Soðuduktan sonra süzerek suyunu cam þiþeye doldurunuz.
Her gün sabah kahvaltý arasýnda
ve akþam yemeðinden önce bir çay
bardaðý için. Yaklaþýk yarým litre olarak
hazýrladýðýmýz keçiboynuzu suyu üç
gün buzdolabýnda bozulmadan korunabilir.
Her üç günde bir, taze olarak hazýrlamanýz gerekecektir. Hiç ara vermeden on beþ gün devam ediniz. On beþ
günlük kürü uygularken bir çay bardaðý içerisine bir küçük çay kaþýðý bal ilave edip karýþtýrýnýz ve sabah kahvaltýnýz arasýnda ve de akþam yemeðinden
önce birer çay bardaðý içiniz.
NOT: Keçiboynuzu kürünü uygularken sabah kahvaltýnýzda ayrýca bal tüketmeyiniz.
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SGK YENi YERiNDE
HiZMETE BAÞLADI
Hayýrsever vatandaþtan
tekerlekli sandalye baðýþý
Sungurlu Belediyesi'ni sosyal medya üzerinden takip eden
Ýzmirli hayýrsever, Sungurlu Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý Sakine Sarýyüce ile iletiþime geçerek tekerlekli sandalye baðýþýnda bulunmak istediðini söyledi.
Ýhtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlan
sandalyelerin haberini görünce
kendisinin de bu iyilik projesine
destek olmak istediðini daha önce de üç adet sandalye baðýþla-

dýðýný, bundan sonra aile bireylerinin her biri için tekrardan baðýþ yapacaðýný söyledi. Yapýlan
hizmet için teþekkür eden hayýrsever vatandaþ, bir baðýþta daha bulundu. Duyarlýlýðý ve nezaketi için hayýrsever vatandaþýmýza teþekkür eden Baþkan
Yardýmcýsý Sakine Sarýyüce
sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine
ulaþtýrmak üzere teslim aldý.
(Mehmet Halim Coþkun)

Çorum Sosyal Güvenlik Çorum Ýl Müdürü Ömer
Tök, Sungurlu SGK Müdürlüðü'nün bugünden itibaren Bahçelievler Mahallesi'ne yapýlan yeni hizmet
binasýnda hizmet vereceðini söyledi.
Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Sungurlu'ya gelen Sosyal Güvenlik Kurumu Çorum Ýl Müdürü Ömer Tök
yapýmý tamamlanan Sungurlu Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Binasýnda
incelemelerde bulundu.
813 metrekare üzerine
yapýlan yeni hizmet binamýz, bodrum dahil üç kattan oluþuyor diyen Tök
"Hizmet binamýz tamamlandý ve Pazartesi günü
Sungurlu halkýmýzýn hizmetine sunulacaktýr. Sungurlumuza hayýrlý olsun"
ifadelerini kullandý.
(Mehmet Halim Coþkun)

YÜKÜMLÜLER 30 CAMiNiN
TEMiZLiÐiNi YAPACAK

Ürünleri Türkiye'nin
her yerine ulaþýyor
Kargý Yeþilköy Köyü Kadýn
Giriþimi Üretim ve Ýþletme Kooperatifi'ndeki kadýnlarýn ürettikleri ürünler Türkiye'nin her yerine
ulaþýyor.
Doðal üretim yapan kadýnlar
ürettikleri ürünleri satýþa sunarak, hem ev ekonomisine katkýda
bulunuyor hem de vatandaþlarý
doðal ve katkýsýz lezzetlerle buluþturuyorlar.
Tarlalarýnda yetiþtirdikleri doðal domates, salatalýk, biber, fasulye, havuç gibi ürünlerden hazýrlamýþ olduklarý turþulardan tutunda çeþit çeþit hazýrlanmýþ ve
özenle paketlenmiþ, sade ve
sebzeli eriþtelerden meþhur Kargý tarhanasýna kadar birçok ürünün üretimini yapan kadýnlar artýk ürettikleri ürünleri Türkiye'nin

her yerine ulaþtýrýyorlar.
Kadýnlarýn ürettikleri ürünler
arasýnda ayrýca salça, pekmez,
kuþburnu marmeladý gibi çok sayýda yiyecek de bulunuyor.
Kargý Yeþilköy Köyü Kadýn
Giriþimi Üretim ve Ýþletme Kooperatifi Baþkaný Zeliha Aksoy,
üretmiþ olduklarý ürünlerin satýþýný yaparak hem ev ekonomisine
katký saðladýklarýný hem de kadýnlarýn üretimde istihdamda yer
almalarýnýn saðlandýðýný belirterek, artýk Türkiye'nin pek çok
þehrine ürettikleri ürünleri gönderdiklerini vurguladý.
Baþkaný Zeliha Aksoy, üretimde emeði geçen kadýnlara ve
kendilerine destek olan herkese
teþekkür ettiklerini söyledi.
(Bahattin Sümüþ)

Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüðü, 1-7 Ekim 2021 tarihleri arasýnda kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftasý nedeniyle Ulu Cami'nin temizliðini yaptýlar.
Konuya iliþkin olarak yapýlan açýklamada "Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüðünce kurumsal iliþkileri geliþtirme ve iþbirliði potansiyelini açýða çýkarma amacýyla ilçede bulunan kurum ve kuruluþlar ziyaret edilmekte, önemli gün ve haftalar kapsamýnda ilgili kurumlara ziyaretler gerçekleþtirilmektedir. Müdürlük tarafýndan daha
öncesinde Þehitler ve gaziler derneði ziyareti gerçekleþtirilmiþ, Derneðin ve Þehitliðin temizliði ve bakýmý yapýlmýþtýr. Devam
eden faaliyetler kapsamýnda 1-7 Ekim
2021 tarihleri aralýðýnýn Camiler ve Din Görevlileri haftasý olmasý münasebetiyle Ýlçe
Müftülüðü, Denetimli Serbestlik Müdürü
Mesut Öztürk ve þef Serkan Eyüp Soruklu
tarafýndan ziyaret edildi. Ýlçe Müftüsü Ýbrahim Köksal ile yapýlan istiþare sonucu ilçede bulunan Ulu Caminin temizliðinin müdürlük personelleri tarafýndan gerçekleþtirilmesi yönünde fikir birliðine varýldý. Pandemi nedeniyle hükümlülerin izinli olduðu,
söz konusu þartlarýn bitimini takiben ilçemizde bulunan toplam 30 caminin temizlik
ve bakým iþlerinin denetimli serbestlik tedbiri altýnda bulunan yükümlülerce gerçekleþtirileceði konusunda mutabýk kalýndý. Ziyaretin ardýndan ilçemizde bulunan Ulu
Caminin temizlik, bakým ve çevre düzenleme iþleri Denetimli Serbestlik Müdürlüðü
personellerince yerine getirildi" denildi.
Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk ise ilçede bulunan kurum ve kuruluþlarla iþbirliði içerisinde bu tür faaliyetlerin
devam edeceðin ifade etti.
(ÝHA)

Atatürk Caddesi'nde asfalt çalýþmasý

Oðuzlar'da içme suyu alt yapý yenileme ve doðalgaz çalýþmalarý sonrasýnda
Atatürk Caddesi'nde asfalt çalýþmasý
baþladý. Ýlçe halkýnýn saðlýklý içme suyuna kavuþmasý için yýllardýr deðiþmemiþ
olan içme suyu hatlarýnýn yenilenmesi
ve 3. etap çalýþmalarý kapsamýnda doðalgaza kavuþan Oðuzlar Atatürk Caddesi'nde asfalt çalýþmasý baþladý. Ýlçe
halkýna hizmet etmek için gönül belediyeciliði ile çalýþmalarýný aralýksýz sürdürdüðünü ifade eden Oðuzlar Belediye
Baþkaný Muzaffer Yýldýrým "Gölbaþý Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yapýlan
doðalgaz ve içme suyu alt yapý çalýþmalarý ile mahalle halkýmýzý saðlýklý içme
suyuna ve doðalgaz konforuna kavuþ-

GAZETESÝ VE YAYINLARI
Abonelik ve sipariþleriniz için

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

518 23 97

turduk. Bu çalýþmalarýn bitmesinin ardýnda da Atatürk Caddemizin asfaltýna
baþladýk en kýsa sürede tamamlanacak

olan asfalt çalýþmasý ilçemize hayýrlý olsun. Gönül belediyeciliði ile durmak yok
hizmete devam" dedi. (Bahattin Sümüþ)

BUGÜN
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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Ýlk maðlubiyetimizi aldýk
0-2

Kýrmýzý-siyahlýlar ligin 7. haftasýnda sahasýnda yenilgisiz lider Sivas Belediyespor'u
konuk etti. Saat 19'da baþlayan maçta Çorum FK, 19 ve 53. dakikalarda kalesinde
gördüðü gollerle karþýlaþmayý 2-0 kaybederek ilk maðlubiyetini aldý.
Kýrmýzý-siyahlýlar ligin 7. haftasýnda sahasýnda yenilgisiz lider Sivas Belediyespor'u konuk
etti. Saat 19'da baþlayan maçta taraftar desteðini arkasýna alan kýrmýzý-siyahlýlar karþýlaþmaya
daha iyi baþlayan taraftý.
16'ýncý dakikada kalesinde golü gören kýrmýzý-siyahlýlar golden sonra topa daha çok hakim
oldu ancak pozisyonlarý tamamlama aþamasýnda baþarýlý olamayýnca karþýlaþmanýn ilk yarýsý
konuk ekibin 1-0'lýk üstünlüðü ile tamamlandý.
Konuk ekibin attýðý golden sonra sürekli oyunu soðutma çabalarý hem kýrmýzý-siyahlý oyunculardan hem de taraftardan büyük tepki topladý.
Her fýrsatta kendini yere atan oyunculardan dolayý ilk yarýda maç uzun süre durdu.
1-0 geriye düþtükten sonra bulduðu gol fýrsatlarýný deðerlendiremeyen Çorum FK, ilk yarýnýn son dakikasýnda da kalesinde ciddi bir gol
tehlikesi yaþadý. Yücel'in ceza sahasýna girer

girmez attýðý þut uzak
direðin dibinden
auta gitti
2'inci yarý
ilk yarýya göre daha iyi
baþlayan Çorum FK, istediði baskýyý kursa
da atak sonuçlandýrmada bu devre de
sorunlar yaþadý. Batuhan ile
bulduðu ciddi gol þansýný deðerlendiremeyen Kýrmýzý-Siyahlýlar daha sonra rakip kaleyi yoklasa da baþarýlý olamadý.
Ýlk yarý da olduðu gibi 2'nci yarýda da konuk
takým oyuncularý oyunu soðutmak için ciddi çaba gösterdi. Sahada oyuncularýn statta taraftarlarýn büyük tepkisi toplayan bu hareket sonunda

iki Çorum FK taraftarý
sahaya girerek Sivas
Belediyesporlu
futbolculara tepki gösterdi. Güvenlik güçlerinin
araya girmesi
ile sorun yaþanmazken tribünlerde tansiyon düþmedi.
Büyüyen olaylara Çevik
Kuvvet müdahale etti.
Karþýlaþmanýn son dakikalarýnda Çorum FK tribünleri Teknik direktörü Ahmet Yýldýrým'ý
aleyhinde tezahürat yaparak istifasýný istedi. Böylelikle kýrmýzý- siyahlýlar hem rakibin sürekli süre
harcama çabasýndan dolayý hem hakemin kötü
yönetiminden hem "oynanamayan" hem "yönetilemeyen" maçý 2-0 kaybetti. (Abdulkadir Söylemez)

Hakemler: Batuhan Kolak, Emin Barlas, Abdülhamit Söyler
Çorum FK: Hasan Akýnay, Salih Zafer
Kurþunlu, Serkan Yavuz, Abdulhamit Yýldýz, Ýsmet Benli, Batuhan Er (61' Çýktý), Murat Yýldýrým, Muhsin Yýldýrým (73' Çýktý), Mikail Albayrak (46' Çýktý), Mehmet Gürkan
Öztürk (83' Çýktý), Halil Ýbrahim Sönmez
Sivas Belediyespor: Taha Demirtaþ,
Gökhan Çetinus, Uður Bulut, Eþref Korkmazoðlu, Enes Yýlmaz, Yasin Elmas, Alpay
Koçaklý (64' Çýktý), Ozan Kýlýçoðlu (86' Çýktý), Yücel Candemir (86' Çýktý), Barýþ Saðýr,
Timur Kosovalý (35' Çýktý)
Goller: 19' Alpay Koçaklý - 53' Sinan Özkan (Sivas Belediyespor)
Sarý Kartlar: Ýbrahim Sönmez, Gürkan
Öztürk (Çorum FK); Ozan Kýlýçoðlu Gökhan Çetinus (Sivas Belediyespor)

Maçýn 81'inci dakikasýnda
tansiyon bir kez daha yükseldi. Saha
içinde birbirine giren futbolcularýn yaný
sýra tribünlerden iki taraftar sahaya
girdi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi
ile taraftarlar sahadan çýkarýldý.

MAÇTAN DAKiKALAR…

1' Maça Çorum FK'nýn vuruþuyla baþlandý. Maçýn baþlamasýyla
birlikte taraftar takýmýna coþkulu bir
þekilde destek veriyor. Maraton tribün neredeyse tamamen doluyken,
kale arkalarýnda dörtte üçlük boþluklar var. Protokolün ve VIP tribünün de bu maça ilgisi yoðun.
4' Maçýn ilk tehlikeli ataðý kýrmýzý-siyahlýlardan geldi. Murat Yýldýrým'ýn ceza sahasý dýþýndan düzgün
vuruþunda kaleci son anda kornere
çeldi.
10' Karþýlaþma Sivas Belediyespor'lu oyuncularýn sakatlýklarý nedeniyle zaman zaman duruyor.
11' Sivas Belediyespor orta

alandan kazandýðý serbest atýþý
hýzlý kullandý. Uður Bulut, kaleci Hasan'ýn önde olduðunu gördü, attýðý
þut üstten aut'a gitti.
Gol… 16' Sivas Belediyespor 10 öne geçti. Orta alanda kaptýrdýðýmýz topta Sivas Belediye hýzlý çýktý.
Yasin Elmas'ýn pasýnda Alpay sol
çaprazdan ceza sahamýza girdi. Alpay'ýn plasesi filelerle buluþtu.
26' Sivas Belediyespor sað kanattan atak geliþtirdi. Enes'in arka
direðe ortasýnda top kimseye dokunamadý.
28' Maçta tansiyon yükseldi. Sivas Belediyespor'lu oyuncularýn sürekli kendilerini yere býrakmasý hem

taraftarlarýn hem de futbolcularýn
tepkisini topluyor.
33' Golden sonra topa daha çok
hâkim olan Çorum FK olsa da ataklarý sonuçlandýrma da sýkýntý yaþýyor
37' Çorum FK'de Serkan'ýn
Mehmet'e ara pasýnda kaleci Taha
tehlikeyi sezerek kalesini terk etti
ve topa sahip oldu.
39' Kýrmýzý - Siyahlýlar sol kanattan atak geliþti. Gürkan'ýn ceza sahasýna yaptýðý ortada Batuhan'ýn penaltý noktasý üzerinden kafa vuruþunda
top kaleci Taha'nýn üzerine gitti.
42' Çorum FK'de Murat'ýn pasýnda Mikail vucüt çalýmý ile rakibi geçti ancak vuruþunda top auta çýktý.
45' Sivas Belediyespor gole çok
yaklaþtý. Yücel'in savunmamýzý çalýmla geçerek çektiði þutta az farkla
auta gitti.
45+3' Çorum FK sað kanattan
etkili geldi. Gürkan'ýn yerden sert
ortasýna hiçbir oynkunamadý ve top
taca çýktý.
46' Çorum FK 2'inci yarýya hýzlý
baþladý. Önce sol kanattan Murat
Çalýk'ýn ortasý tehlike yaratýrken ardýndan sað kanattan Serkan'ýn yaptýðý orta da Çorum FK gole yaklaþtý
ancak fileleri havalandýrmadý.
Gol… 50' Sivas Belediyespor

farký 2'ye çýkardý. Ozan'ýn pasýnda
ceza sahasýna hareketlenen Sinan
kaleci Hasan'ý da geçerek topu aðlarýmýza gönderdi.
58' Çorum FK oyunu rakip yarý
sahaya yýkarken, Sivas Belediyespor her fýrsatta oyunu soðutmaya
devam ediyor.
60' Çorum FK'de son kanattan
yapýlan ortaya Batuhan ceza sahasý içinde kafayý vurdu ancak top kaleci Taha'da kaldý.
69' Çorum FK'de Halili Ýbrahim
uzaktan kaleyi yokladý ancak top
kaleci Taha'da kaldý.
81' Maça tansiyon bir kez daha
yükseldi. Saha içinde birbirine giren
futbolcularýn yaný sýra tribünlerden
iki taraftar sahaya girdi. Güvenlik
güçlerinin müdahalesi ile taraftarlar
sahadan çýkarýldý. Tribünlerde tepkiler azalmayýnca Çevik Kuvvete saha ile tribünler arasýna yerleþtirildi.
85' Çorum FK'de sol kanattan
yapýlan ortaya bu sefer Abdulhamit
yükseldi ancak kaleci Taha'yý geçemedik
90' Sivas Belediyespor ceza sahasýna yapýlan ortada yaþanan karambol sýrasýnda Murat kaleyi yoklamak istedi ancak istediði gibi vuruþ yapamadý.

Özcan, Aþgýn ve Sezikli'yi ziyaret etti
Çorum FK Baþkaný Fatih Özcan, Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Dr.
HABERÝ
Mesut Sezikli'yi ziyaret etti. ÖzÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU can; Aþgýn ve Sezikli'ye Çorum
OKUTUN
FK'ye katkýlarýndan dolayý teþekkür etti. Çorum Futbol Kulübü Baþkaný Fatih Özcan Cuma günü bir dizi
ziyaretlerde bulundu. Özcan ilk olarak Hitit
Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi Baþhekimi Dr. Mesut Sezikli'yi
makamýnda ziyaret etti.
"BULUNDUÐUMUZ YERDEN
TATMÝN OLMAMIZ MÜMKÜN DEÐÝL"
Özcan ardýndan Belediye Baþkaný Sayýn
Halil Ýbrahim Aþgýn'ý makamýnda görüþtü.
Özcan "Umarýz bu kupayý bu sene buraya getiririz" dedi.
Belediye Baþkaný Aþgýn da "Bizim þu an
bulunduðumuz yerden tatmin olmamýz
mümkün deðil. Sizde de kulübü üst lige ta-

ÇORUM FK’YE
BAÞARILAR
DÝLER...
TFF

2. LiG KIRMIZI GRUP
TAKIMLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SÝVAS BELEDÝYE
HEKÝMO. TRABZON
SÝLAHTAROÐLU VAN
BODRUMSPOR A.Þ.
ANKARASPOR
BAYBURT ÖZEL ÝD.
SAKARYASPOR A.Þ.
ÇORUM FK
ÝNEGÖLSPOR
SOMASPOR
AFJET AFYONSPOR
SARIYER
ETÝMESGUT BELED.
SERÝK BELEDÝYE
DÝYARBEKÝRSPOR
NÝÐDE ANADOLU FK
ADIYAMAN 1954
TURGUTLUSPOR
ERGENE VELÝMEÞE
KAHRAMANMARAÞ

O G B M A Y P
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

5
5
5
5
4
4
3
3
3
3
2
3
3
3
1
1
1
0
0
0

2
2
2
0
2
2
4
3
2
2
4
1
1
0
1
1
0
2
1
0

0
0
0
2
1
1
0
1
2
2
1
3
3
4
5
5
6
5
6
7

14
15
14
15
16
8
8
8
12
11
13
10
10
7
5
3
7
5
3
3

1
4
6
4
5
5
2
3
10
10
11
10
11
11
10
17
15
13
19
20

17
17
17
15
14
14
13
12
11
11
10
10
10
9
4
4
3
2
1
0

HAFTANIN SONUÇLARI
ÇORUM FK-SÝVAS BELEDÝYESPOR
SÝLAHTAROÐLU VAN-SERÝK BELEDÝYE
ADIYAMAN FK-ETÝMESGUT BELEDÝYE
HEKÝMOÐLU TRABZON-ERGENE VELÝMEÞE
NÝÐDE ANADOLU FK-AFJET AFYONSPOR
BODRUMSPOR-KAHRAMANMARAÞ
SOMASPOR-TURGUTLUSPOR
SARIYER-BAYBURT ÖZEL ÝDARE
ÝNEGÖLSPOR-DÝYARBEKÝRSPOR
ANKARASPOR-SAKARYASPOR

HAFTANIN MAÇLARI
þýyacak heyecaný görüyoruz. Umarým 2'nci
ligden 1'inci lige çýkmak da sizin yönetiminize nasip olacak. Son üç maçý da izledim. Takýmý da iyi görüyorum. Sonuna kadar da Çorum FK'nin yanýndayým" dedi.
"ÞAMPÝYON OLACAÐIZ"
Kulüp Baþkaný Fatih Özcan, Baþhekim

Dr. Mesut Sezikli'yi ziyaretinde yakýn ilgisinden dolayý Sezikli'ye teþekkür ederken Sezikli de "Umarým galibiyetlerinden devamý
gelecek ve þampiyon olacaðýz" dedi.
Her iki ziyarette de konuþan Özcan kulübe verdikleri desteklerden ötürü teþekkürlerini iletirken ve forma hediye etti.
(Abdulkadir Söylemez)

16.10.2021 CUMARTESÝ
ETÝMESGUT BELEDÝYE-SARIYER
17.10.2021 PAZAR
BAYBURT ÖZEL ÝDARE-ÇORUM FK
TURGUTLUSPOR-ANKARASPOR
SÝVAS BELEDÝYESPOR-BODRUMSPOR
ERGENE VELÝMEÞE-ÝNEGÖLSPOR
SERÝK BELEDÝYESPOR-SOMASPOR
KAHRAMANMARAÞ-SÝLAHTAROÐLU VAN
SAKARYASPOR-HEKÝMOÐLU TRABZON
AFJET AFYONSPOR-ADIYAMAN FK
DÝYARBEKÝRSPOR-NÝÐDE ANADOLU FK

: 0-2
: 2-0
: 3-0
: 3-1
: 0-0
: 4-0
: 1-1
: 3-0
: 1-0
: 1-1

