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BTP'de Tanýk
ile yola devam

Çorum FK zorlu
deplasmandan üç puan ile
döndü. Deplasmanda hiç kaybetmeyen Kýrmýzý-Siyahlýlar,
iç saha maðlubiyeti bulunmayan Bayburt Ýl Özel Ýdarespor'a karþý kazanmayý
baþardý. Çorum FK'ye üç
puaný getiren golleri takýmýn
iki kaptaný attý. 8’DE

75 Kuruþ

ÇORUM ALARM
VERiYOR!
Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca,
son bir hafta içerisindeki vaka sayýlarýný açýkladý.
Buna göre Çorum, en çok vaka sayýsý yaþanan
beþinci il oldu. 4 Eylül tarihinden bugüne kadar
vaka sayýsýnýn yüzde 100 oranýnda arttýðý
görülüyor. Yerel yöneticilerin ek tedbirler alýp
almayacaðý ise henüz bilinmiyor.

Baðýmsýz Türkiye Partisi (BTP) Çorum 8.
Olaðan Genel Kurul Toplantýsý Genel Baþkan Av. Hüseyin Baþ'ýn katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn
okunmasý ile baþlayan genel kurulda, partinin kurucu lideri Prof. Dr. Haydar Baþ da
anýldý. BTP Genel Baþkaný Av. Hüseyin
Baþ'ýn yaptýðý konuþmanýn ardýndan tek
adayla yapýlan seçimde Mehmet Ali Tanýk
yeniden Çorum Ýl Baþkaný seçildi. 2’DE
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Mahkeme yaþlý
çiftin ayaðýna gitti

HÝTÜ'DE ÜÇÜNCÜ UYGULAMALI
YARA BAKIM KURSU START ALDI

Çorum'da hakim, katip ve mübaþirden oluþan mahkeme heyeti, saðlýk sorunlarý nedeniyle taraf olduklarý duruþmaya katýlamayan 81 yaþýndaki Ergin çiftinin 60 kilometre uzaklýktaki evine giderek 'evde
adalet hizmeti' kapsamýnda ifadelerini aldý. 3’TE

KLÝMÝK Diyabetik Ayak Ýnfeksiyonlarý
Çalýþma Grubu ve Hitit Üniversitesi Ýþbirliðinde düzenlenen 3. Uygulamalý Yara Bakým Kursu sürüyor.
6’DA

BiR BABANIN

ÇARESiZ BEKLEYiÞi
Çorum'da trafik kazasýnda hayatýný kaybeden kýzýnýn cansýz
bedeninin yanýndan ayrýlmayan baba, yürekleri yaktý. 3’TE

Ekercanlar Gross'a

COÞKULU AÇILIÞ
Hüseyin Ekercan ve Sedat Ekercan'ýn iþletmeciliðini yaptýðý
Ekercanlar Gross'un ikinci þubesi Bahçelievler Mahallesi Bahabey
Caddesi No: 165/A adresinde Çorumlulara hizmet verecek. Yeni
nesil alýþveriþ trendine ayak uyduran Ekercanlar Gross, maðazacýlýkta market konseptinin yaný sýra; mobilya, beyaz eþya, koltuk
takýmlarý ve birçok ürünü de vatandaþlarla buluþturuyor. 2’DE

Gökcan: Uyuþturucuyla mücadelede
alýnmasý gereken tüm tedbirler alýnýyor
Anayasa Mahkemesi Baþkanvekili Hasan Tahsin Gökcan,
Ýskilip'te düzenlenen
"Uyuþturucu ile Mücadelede Bilim" konulu sempozyuma
katýldý.
Anayasa
Mahkemesi Baþkanvekili
Hasan
Tahsin
Gökcan,
"Anayasal Açýdan
Baðýmlýlýkla Mücadelede Devletin Yükümlülükleri ve Temel Haklarýn Sýnýrlandýrýlmasý Meselesi" baþlýklý sunumunda "uyuþturucu
baðýmlýlýðýnýn tüm
insanlýk adýna mücadele edilmesi gereken büyük bir bela
olduðunun uluslararasý toplum tarafýndan kabul edildiðine
iþaret etti.
5’TE

'BEYAZ ALTIN'ýn sofralara
uzanan yolculuðu baþladý
Çorum'un Osmancýk ilçesinde yýlda 25-30 bin ton
üretilen ve binlerce ailenin de geçim kaynaðýný
oluþturan çeltiðin hasadýna baþlandý. Ülkedeki pirinç ihtiyacýnýn yüzde 5'ini karþýlayan 'Osmancýk97'
pirinci, Osmancýk'ta yaþayan ailelerin önemli gelir
kaynaklarýndan birisini oluþturuyor.
7’DE

Zihin
Türbülansý

HANGÝ FÝLMÝN NERESÝNDEYÝM
Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer

atakentpsk@gmail.com

- YAZISI 2’DE

Hasan Tahsin Gökcan

2022 BÜTÇE TEKLÝFÝ HAZIR,
ASLAN PAYINI EÐÝTÝMÝN 2’DE

ÜNÝVERSÝTELÝ GENÇLER, DOÐA
YÜRÜYÜÞÜNDE BÝR ARAYA GELDÝ 7’DE

"ÇALIÞMA MEVZUATINI
YENÝLEMELÝYÝZ" 4’TE

GENÇ GÝRÝÞÝMCÝLERE
200 BÝN TL DESTEK 5’TE

2
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Zihin Türbülansý

2022 Bütçe Teklifi hazýr,
aslan payýný eðitimin
Cumhurbaþkaný Yardýmcýsý Fuat Oktay, Cumhurbaþkanlýðý Külliyesi'nde 2022
Yýlý Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi
ile ilgili açýklamalarda bulundu.
Cumhurbaþkaný
Yardýmcýsý Oktay,
2022 bütçesinden
sosyal harcamalara 104,2 milyar lira,
tarýma 57,6 milyar
lira, reel kesim desteklerine 68,9 milyar lira kaynak ayrýldýðýný açýkladý.
Bununla beraber
Fuat Oktay
Oktay, "Bütçeden
savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyaçlarý için ayrýlan
kaynak 2021 yýlýnda 139,7 milyar lira iken
2022 yýlýnda yüzde 29,6 artýþla 181 milyar
liradýr" diye konuþtu.
(Haber Merkezi)

HANGÝ FÝLMÝN NERESÝNDEYÝM
Hangi izler geçmiþse senden, dön
geri al!
"Düþümüz, susturulan sesimizdir
bizim."
Bir fikrin düþüneni baþka patronu
baþkaysa, er geç hayatýn karþýsýna
geçer, çürür ve çürütür.

Çok güzelsin ama bu, yüzünle alakalý bir mevzu deðil. Kurduðun veya
yazdýðýn cümlelerle, ses tonunla veya
saçýnýn uzunluk ölçüsüyle alakalý. Ya
da retinanýn etrafýndaki o koyu çemberle ve elmacýk kemiklerinle. Ama
kesinlikle yüzünle alakalý deðil. Sen,

parça parça güzelsin. Bütünken ise
diyecek kelime bulamýyor insan...
"Yazgým beni hangi anda hangi
yöne savurmayý uygun görmüþse!"
Bazen küçük bir çocuk gibisin...Ýstiyorsun ki hemen anlaþýlayým, ihtiyaçlarým görülsün, hemen karþýlansýn. Kendimi açtýysam ayný þekilde
karþýlýk alayým...Tüm bunlarý alamayýnca da kýzýp küsüyor, belki yýkýp döküyorsun.
Ama fark etmen gereken bir þey
var;sen artýk büyüdün.
Hiç baþýmýzdan eksik olmayan
gökyüzüne, gününkaranlýksaatlerine,
arasýra kopsa da fýrtýnalara,bir gün
boðulacaðýmýz denizlere, neler neler
olacaðýný bilmesek de geleceðe, kötülüklerle dolu olsa bile tarihi,tarihin
akýþýný düze çýkarmaya çalýþan tüm
güzel yüzlü çocuklara, don kiþotlara.

Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer
atakentpsk@gmail.com

‘ASGARi ÜCRET AYLIK 10 BiN LiRA OLMALI’
Baðýmsýz Türkiye Partisi Genel Baþkan Av. Hüseyin
Baþ, Çorum'dan söz verdi. Baþ, iktidara geldiklerinde
aylýk 10 bin lira asgari ücret, vatandaþlýk maaþý ve ev
hanýmlarýna maaþ vaat ettiklerini açýkladý.
BTP Çorum Ýl Kongresine katýlan Genel Baþkan Hüseyin Baþ,
Türkiye'nin dýþ politika, ekonomi,
tarým ve hayvancýlýk, eðitim gibi hayatýn birçok açýsýndan çýkmazda olduðunu anlatarak, sorunlarýn ve
kalkýnmýþ, güçlü bir Türkiye'nin ancak ve ancak BTP'nin uygulayacaðý milli ekonomi politikalarý ile
mümkün olabileceðini anlattý.
BTP Genel Baþkaný Hüseyin
Baþ, "Bu ülkenin acilen kurtulmaya
ihtiyacý var. Ülkemizin geleceðini
kararttýlar. Gençlerimiz fýrsatýný bulup ülkemizden gitmenin çabasýna
düþmüþ. Ýþsizlik, yoksulluk, açlýk,
umutsuzluk almýþ baþýný gidiyor" diyerek en büyük umutlarýnýn gençlik
olduðunu söyledi.
Baþ, "Þimdi geliþen ve deðiþen
bir gençlik geliyor. Siyasi palavralara pirim vermeyen bir gençlik geliyor. Neyin ne olduðunu bilen bir
gençlik geliyor" dedi.
Baþ, konuþmasýnda özetle þu
konulara deðindi:
"Ülkemizin baþýna bir FETÖ belasý geldi. Biz kime gidip bu durumu
anlatsak birileri bize 'hoca efendinin bildiði vardýr' deyip bize Fetul-

lah Gülen'i savundular. 25 yýldýr
Haydar hoca bu adamlarla mücadele etti. Yýllarca benim babam bazý medya kuruluþlarýnýn hedefi oldu. Bu kuruluþlar hep üstüne geldi.
O da yetmedi biz çocuklarýna baský
kuruldu. Buna raðmen babam bu
adamla 25 yýl mücadele etti ve bu
adamýn kim olduðunu anlattý. Milletimiz Haydar hocanýn bilinci ve bakýþ açýsý ile FETÖ belasýnýn üstesinden gelmiþtir."
Çiftçilerin sorunlarýna da deðinen Baþ, "Çorum'da çiftçi kalmadý.
Ekecek biçecek çiftçi kalmadý. Ektiðini biçtiðini pazarlayamýyor. Bunlar sizin þeker fabrikanýzý satmadýlar mý, sattýlar. Siz hala Þeker Fabrikasýnýn sizin olduðunuzu ve sizin
malýnýzý sattýklarýnýn farkýnda deðil
misiniz. Devletin neyi varsa milletindir, bizimdir" ifadesini kullandý.
Hüseyin Baþ, partisinin Türk
milletinin tek umudu ve güvencesi
olduðunu belirterek, iktidara geldiklerinde aylýk 10 bin lira asgari ücret,
vatandaþlýk maaþý ve ev hanýmlarýna maaþ vaat ettiklerini söyleyerek
bunlarý nasýl hayata geçireceðini
anlattý.
(Mehmet Halim Coþkun)

Hüseyin Baþ

BTP'de Tanýk ile yola devam
Baðýmsýz Türkiye Partisi (BTP)
Çorum Ýl Kongresinde seçimlere tek
aday olarak giren Mehmet Ali Tanýk
yeniden baþkan seçildi.
BTP'nin 8. Olaðan Genel Kurul
Toplantýsý kentteki bir otelde yoðun bir
katýlýmla yapýldý.
Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn
okunmasý ile baþlayan genel kurulda,
partinin kurucu lideri merhum Prof. Dr.
Haydar Baþ da anýldý.
Haydar Baþ'ýn oðlu, Türkiye'nin en
genç parti genel baþkaný Hüseyin
Baþ'ýn coþkuyla karþýlandýðý genel kurulda parti politikalarý ve çözüm önerileri paylaþýldý.
Yoðun bir katýlýmýn olduðu programda sinevizyon gösterisi ise bayraklar eþliðinde izlendi. Sinevozyon
gösterisinde Haydar Baþ'ýn konuþmasý sýrasýnda bazý partililerin aðladýklarý gözlendi.
BTP Genel Baþkaný Hüseyin Baþ,
ülke sorunlarý ve çözüm önerilerini
içeren konuþmasýnýn ardýndan partiye
yeni katýlan üyelere rozetlerini taktý.
Ýl Baþkaný Mehmet Ali Tanýk da gü-

nün anýsýna Genel Baþkan Hüseyin
Baþ'a bir tablo hediye etti.
BTP'NÝN YENÝ YÖNETÝMÝ
Konuþmalarýn ardýndan Ýl Kongresine geçildi. Ýl Baþkaný Mehmet Ali Tanýk'ýn güven tazeleyerek yeniden baþkan seçildiði kongrede yönetim ve disiplin kurulu belli oldu.
Yeni yönetim þöyle oluþtu:
"Ýl Yönetim Kurulu; Emrah Biçer,

Ekercanlar Gross’a

coþkulu açýlýþ
Çorumlular, yeni bir alýþveriþ merkezine kavuþtu.
Ekercanlar Gross, gýda
perakendeciliðindeki 45'inci
yýlýnda Çorum'da ikinci þubesini açtý.
Hüseyin Ekercan ve Sedat Ekercan'ýn iþletmeciliðini
yaptýðý
Ekercanlar
Gross'un ikinci þubesi Bahçelievler Mahallesi Bahabey

Caddesi No: 165/A adresinde Çorumlulara hizmet verecek.
Yeni nesil alýþveriþ trendine ayak uyduran Ekercanlar Gross, maðazacýlýkta
market konseptinin yaný sýra; mobilya, beyaz eþya,
koltuk takýmlarý ve birçok
ürünü de vatandaþlarla buluþturuyor.

Ekercanlar Gross'un yapýlan açýlýþ törenine çok sayýda davetli katýldý.
Halk oyunlarý ve palyaço
gösterileri ile renklenen açýlýþ törenini Bülent Özkömürcü sundu.
Törende bir konuþma
yapan CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz ve AK Parti
Çorum Milletvekili Ahmet

Sami Ceylan, firma sahiplerine hayýrlý-uðurlu olsun dileklerini ileterek Ekercan ailesinin daha nice yatýrýmlar
yapmasý dileðinde bulundu.
Yapýlan duanýn ardýndan
açýlýþ kurdenasýný kesen
protokol üyeleri, daha sonra
maðazayý gezerek ürünler
hakkýnda bilgi aldý.
Ekercanlar Gross'un açýlýþ törenine; AK Parti MKYK
Üyesi ve Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan, CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, CHP
Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ
Tokgöz, Ticaret ve Sanayi
Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal,
CHP Mecitözü Ýl Genel
Meclis Üyesi Özcan Çetin,
CHP Belediye Meclis Üyesi
ve Grup Baþkan Vekili Tuncay Yýlmaz, AK Parti Mecitözü Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar, CHP Ýl Kadýn Kollarý
Baþkaný Kamile Anar, CHP
Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý
Baþkaný Hanim Ergül, CHP
Ýl ve Merkez Ýlçe yöneticileri
ile çok sayýda davetli katýldý.
(Furkan Kalkan)

Mustafa Sezek, Harun Köklen, Ali Kiremitçi, Hüseyin Kökden, Bekir Can
Biçer ve Mehmet Hýþýroðlu'ndan oluþtu.
Ýl Disiplin Kurulu; Ýsmihan Kurulay,
Nejla Tanýk ve Hüseyin Akmaz getirilirken, Büyük Kongre Delegeleri de þu
isimlerden oluþtu: Mehmet Ali Tanýk,
Abdullah Þahin, Hasan Hüseyin Afþar, Seyfullah Karbulut, Uður Pak ve
Kadriye Çolak.
(Haber Merkezi)
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Çorum'da trafik kazasýnda
hayatýný kaybeden kýzýnýn cansýz
bedeninin yanýndan ayrýlmayan
baba, yürekleri yaktý.

BiR BABANIN
ÇARESiZ BEKLEYiÞi
Çorum'da meydana gelen
kazada bir kiþi öldü, iki kiþi
de yaralandý. Kazada kýzýný
kaybeden babanýn çaresiz
bekleyiþi herkesin yüreðini
yaktý. Kaza, Sungurlu-Boðazkale karayolunda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre
Sungurlu'dan Boðazkale'ye
seyir halinde olan Sebahattin
K. yönetimindeki otomobil,
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada 58
yaþýndaki Tekmile Kýlýç olay
yerinde hayatýný kaybetti.
Kazada sürücü Sebahattin
K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Esma B.S. yara-

tesi Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'ne sevk
edildiði öðrenildi.

landý.
Yaralýlar olay yerindeki ilk
müdahalenin ardýndan ambulansla Sungurlu Devlet

Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
Ayrýca durumu aðýr olan
Esma B.S.'nin Hitit Üniversi-

ÇARESÝZ BABA KIZININ
YANINDA AYRILMADI
Kazada hayatýný kaybeden Tekmile Kýlýç'ýn babasý
Hasan H., uzun süre kýzýnýn
cansýz bedeni baþýndan ayrýlmadý. Acýlý babanýn çaresiz
bekleyiþi herkesin yüreðini
yaktý.
Cumhuriyet Savcýsýnýn
incelemesinin ardýndan Tekmile Kýlýç'ýn cenazesi, Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Jandarmanýn
kazayla ilgili soruþturmasý
sürüyor.
(ÝHA)

Uyuþturucu profilleme
çalýþmasý takdir topladý
Mahkeme yaþlý
çiftin ayaðýna gitti
Çorum'da hakim,
katip ve mübaþirden
oluþan mahkeme heyeti, saðlýk sorunlarý
nedeniyle taraf olduklarý duruþmaya katýlamayan 81 yaþýndaki
Ergin çiftinin 60 kilometre uzaklýktaki evine giderek 'evde adalet hizmeti' kapsamýnda ifadelerini aldý.
Ýnsan Haklarý Eylem Planý'nda da benimsenen hedeflerden biri olarak yer
alan adalete eriþimin
güçlendirilmesine yönelik uygulamalarýn
yaygýnlaþtýrýlmasý ve
eriþilebilir adaletin eþit
bir þekilde saðlanmasý amacýyla engelliler,
yaþlýlar ve yataða baðýmlý hastalara iliþkin adli süreçlerin adliyelere gelmelerine gerek
duyulmaksýzýn bulunduklarý yerlerden doðrudan ya da görüntülü
iletiþim teknolojileri kullanýlarak
yürütülmesi hedefleniyor. Ceza
Muhakemesi Kanunu da hastalýk
veya engelleri nedeniyle duruþmaya katýlmasý mümkün olmayan vatandaþlarýn mahkemelerce evlerinde dinlenebilmesine
olanak saðlýyor. Adalet hizmetlerinde memnuniyetin arttýrýlmasýna katký saðlayan 'evde adalet
hizmeti' uygulamasý Çorum'da da
gerçekleþti. Çorum 1'inci Aðýr Ce-

za Mahkemesi'nde
'yaðma'
suçundan
açýlan ve 1 tutuksuz
sanýðýn yargýlandýðý
davada þikayetçi Hasan Ergin ile tanýk eþi
Fatma Ergin, duruþma için adliyeye çaðrýldý. Ancak yaþlýlýða
baðlý saðlýk sorunlarý
yaþayan çift, mazeret
bildirerek adliyeye gidemedi. Bunun üzerine mahkeme, Adalet
Bakanlýðýnca uygulamaya konulan 'evde
adalet hizmeti' kapsamýnda çiftin evlerinde
ifadelerinin alýnmasýný kararlaþtýrdý. Karar
üzerine aðýr ceza
mahkemesi üyesi 2
hakim, katip ve mübaþirden oluþan mahkeme heyeti, kent merkezine 60 kilometre uzaklýktaki Ortaköy ilçesinde kýrsal bölgede ikamet eden
çiftin yaþadýðý eve gitti. Çiftin ifadelerini alan heyet, sonra Çorum
Adliyesi'ne döndü.
Evine gelen mahkeme heyetine ifade veren Hasan Ergin, verilen hizmetten çok memnun kaldýklarýný, karþýlarýnda hakim ve
diðer görevlileri görünce mahcup
olduðunu söyledi. Eþi Fatma Ergin ise, "Ýyi ki hakim ve savcýlarýmýz var. Duruþmaya gidemediðimiz için onlar evimize geldiler, Allah razý olsun" dedi.
(ÝHA)

Ýçiþleri Bakanlýðý Emniyet
Genel Müdürlüðü Kriminal
Daire Baþkanlýðý'nýn ele geçirilen uyuþturucu maddelere
yönelik profilleme çalýþmasý
takdir topladý.
Ýskilip Belediyesi'nin ev
sahipliðinde
düzenlenen
"Uyuþturucu ile Mücadelede
Bilim" konulu sempozyum
sona erdi. Sempozyumun
son gününde Emniyet Genel
Müdürlüðü Kriminal Daire
Baþkanlýðý'nýn ele geçirilen
uyuþturuculara yönelik yaptýðý biyometrik veri çalýþmasýnýn, uyuþturucu ile mücadele
çalýþmalarýna sunduðu katkýya dikkat çekildi. Ýçiþleri Bakaný Süleyman Soylu'nun talimatýyla Emniyet Genel Müdürlüðü Kriminal Daire Baþkanlýðý bünyesinde baþlatýlan uyuþturucu profillemesi
çalýþmasý neticesinde uyuþturucu ile mücadelede etkin,
verimli ve hýzlý sonuçlar alýndýðý açýklanýrken, çalýþma,
sempozyuma katýlan katýlýmcýlar tarafýndan büyük ilgi ve
takdir topladý.
Ýçiþleri Bakanlýðý Emniyet
Genel Müdürlüðü Kriminal
Daire Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, "Ýçiþleri Bakanýmýz Süleyman Soylu'nun
öngörü ve talimatlarýyla 2021
tarihi itibariyle ülke genelinde
yakalanan uyuþturucu maddelerin üzerinde uyuþturucu
madde profilleme iþlemlerine
baþlandýðýnýn
belirtilmiþ
amaçlarýnýn
uyuþturucu
maddelerde var olan kimyasal parmak izini açýða çýkartmak olduðunu ve uyuþturucu
maddelerin tüm biyometrik
veri analizlerini son bilimsel
ve teknolojik cihazlar ile laboratuvar ortamýnda yaptýklarýný yaptýklarý çalýþmalarda
elde ettiklerini uyuþturuculardan elde edilen biyometrik
verilerden analiz yapýldýðý
böylelikle, farklý yer ve zamanlarda yakalanan uyuþturucu maddelerin arasýnda
baðlantý kurulduðunu suç ve
suçlularla etkin mücadele ettiklerini
açýklamýþlardýr.
Uyuþturucu ile mücadelede
gerekli raporlama çalýþmasýný soruþturmacý birimlere

yaptýklarýný ülkemizde Kriminal Daire Baþkanlýðý tarafýndan yapýlan çalýþmalar neticesinde ülke genelinde tedarikçi kullanýcý aðý, yakalanan
uyuþturucu maddelerin kaynak ya da kaynaklarý, daðýtým aðlarý ve yöntemleri gibi
bilgiler elde edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
Sempozyumda uyuþturucu ölümlerini anlatan Ankara
Üniversitesi Adli Týp Profesörü Hamit Hancý, uyuþturucularla ilgili sýnýflandýrmalar yaparak, uyuþturucunun bir ön
suç olduðunu, uyuþturucu
kullanmaya baþlayan bir kiþinin zamanla uyuþturucu satýcýsý olduðunu, hýrsýzlýk,
gasp, fuhuþ hatta terör eylemlerine para bulmak amacýyla karýþtýðýna dikkat çekti.
Madde kullananlara karþý
iletiþim dili konusunu anlatan
Adnan Menderes Üniversitesi Söke Ýþletme Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Turan Akkoyun
ise, uyuþturucunun bugün

gelinen noktada sadece saðlýk ya da kolluk kuvvetlerinin
ilgi alaný olmaktan çýktýðýný,
sosyoloji, psikoloji, farmakoloji, hukuk gibi birçok çalýþma
alanlarýný konusu ve ortak
çalýþma yapmasý zorunlu hale geldiðini, iletiþim biliminin
birbirinden farklý çalýþma sahasýný birleþtirebileceði gibi
uyuþturucu bataðýna düþen
bireye karþý kullanýlacak dili
de belirlediðinin altýný çizdi.
Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri
Anabilim
Dalý
Baþkaný
Prof.Dr. Ali Çayköylü de, "Ülkemiz insaný görünür tehlike
ve tehdit ile uðraþmakta marifetli olmasýna raðmen daha
sinsi tehdit ve tehlikeleri karþýlamakta ve onla mücadele
etmekte mahir olduðu söylenemez. Sinsi sinsi gençliðimizi ve bekamýzý tehdit eden
madde baðýmlýlýðýnýn yaný sýra, teknolojik ürünler, telefon,
internet, bilgisayarýn kötüye
kullanýmý ve baðýmlýlýðýnýn

yaný sýra alýþveriþ baðýmlýlýðý, cinsel iliþki baðýmlýlýðý
meseleler ve dertler konusunda acilen dikkat çekebilmek için sempozyumun
önemli" diye konuþtu.
Ankara Hacý Bayram Üniversitesi Psikoloji Bölüm
Baþkaný Hatice Demirbaþ ise
konuþmasýnda, ailelerin çocuklarýnýn madde kullandýðýný, kullanmaya baþladýktan
sonra 2 yýl sonra anladýklarýný ve bu nedenle gençlerde
çeþitli davranýþsal deðiþimlerine bakarak madde kullanýp
kullanmadýðýný anlayabileceklerini söyledi.
Madde kullanan gençlerde yalan söyleme, hýrsýzlýk/suç iþleme farklý arkadaþ
gruplarý ile birlikte olma, okul
baþarýsýnda düþüþ, uyku sorunlarý, fiziksel görünümde
deðiþiklikler, yeme içme alýþkanlýðýnda deðiþiklikler, aile
ile iletiþimde kopukluklar,
kendine öz bakýmda azalma
kýlýk kýyafetinde deðiþiklikler
dikkat edilmesi gereken durumlar olduðunu anlatan Demirbaþ, bu dönemin ergenlik
dönem belirtileri ile de karýþtýrýlabildiðini, ailelerin çocuklarýna deðer vermelerini, iletiþim kurmalarýný, anlamaya
çalýþmalarýný, çocuklarýn yeteneklerine uygun sosyal ve
kültürel faaliyetlere yönlendirilmesi ve gerektiðinde profesyonel destek alýnmasý gerektiðini vurguladý.
(ÝHA)

Yeni hafta yaðmurla baþlayacak!
Aðaçtan düþen adam topraða verildi
Aðaçtan düþerek hayatýný kaybeden Mecitözü Dernekleri Federasyonu Baþkaný Kemal Tepe'nin amcaoðlu Ýzzet Tepe (58), son yolculuðuna uðurlandý.
Mecitözü Ýlçesi Þeyhler Mahallesi nüfusuna
kayýtlý, Ahmet Tepe'nin oðlu, Müþeref, Hasan,
Ýsmet ve Fatma'nýn kardeþi, Ceyda ve Çaðatay'ýn babasý Ýzzet Tepe, elma aðacýndan düþerek aðýr yaralý olarak Mecitözü Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Ýzzet Tepe, kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti.
Merhumun cenazesi Þeyhler Mahallesi mezarlýðýnda topraða verildi.
(Haber Merkezi)

Ýzzet Tepe

Meteorolojinin beþ günlük hava durumu
tahminlerine göre bugün ve yarýn yaðýþ etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüðü,
beþ günlük hava durumu tahminlerini yayýnladý. Buna göre Çorum'da hava Pazartesi günü yaðýþlý olacak. En yüksek sýcaklýðýn ise 16 derece olmasý bekleniyor. Salý
günü ise yaðýþ bekleniyor. Yine en yüksek
sýcaklýðýn 15 derece olarak tahmin ediliyor.
ÇARÞAMBA'DAN SONRA
GÜNEÞ GELÝYOR
Çarþamba gününden itibaren ise havanýn güneþli geçmesi bekleniyor. Çarþamba
günü hava bulutlu 15 derece, Perþembe
günü parçalý bulutlu 17 derece, Cuma günü ise havanýn parçalý bulutlu 19 derece olmasý bekleniyor.
(Bahattin Sümüþ)
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Ordu'da düzenlenen Yerel Yönetimler Ýstiþare ve Deðerlendirme Toplantýsý, AK Partili belediye
baþkanlarýný buluþturdu. Toplantýya Çorum ve ilçelerinden çok sayýda belediye baþkaný katýldý.

‘BU ÜLKEDE MUHALEFET
SORUNU OLDUÐU KESiN'
AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet
Özhaseki, "Gelecekte de bu ülkede sorun namýna ne varsa gözüken her þeyi çözebilecek Allah'a hamdolsun ki yine AK Parti'dir. Bundan hiç
kimsenin endiþesi olmasýn." dedi.
AK Partili belediyelerin baþkanlarý, Ordu'da
düzenlenen "Yerel Yönetimler Ýstiþare ve Deðerlendirme Bölge Toplantýsý'na katýldý.

KURTULMUÞ VE ÖZHASEKÝ KONUÞTU
Toplantýda AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Özhaseki ve AK Parti Genel Baþkanvekili ve Ýstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuþ,
birer konuþma yaptý.

zi birinci yapmaya devam ediyor. Son dönemde
de gönül belediyeciliðini inþa ediyoruz." deðerlendirmesinde bulundu.
CHP'YÝ ELEÞTÝRDÝ
CHP'yi de eleþtiren Özhaseki, þöyle devam
etti:
"Bu CHP'ye de Deniz Baykal sonrasýnda bir
haller oldu. Eskiden Deniz Baykal, yerli ve milli
bir insandý. Ben hiç oy vermedim ayrý bir konu
ama yerli ve milli olduðuna þahitlik ederiz. Kendine has birtakým ilkeleri vardý. Cumhuriyet'in temel ilkeleri, Atatürk'ün ilke ve inkýlaplarý ile laiklik
üzerinden bir muhalefet yürütürdü. Bir FETÖ
operasyonu yaptýlar, yerine Kýlýçdaroðlu diye kiþi getirdiler, her þeye müsait bir adam. 8-10 senedir 2 tane temel stratejileri var. Biri Recep Tayyip Erdoðan ve AK Parti karþýtlýðý. Recep Tayyip
Erdoðan gitsin de ne olursa olsun. Ne olacak gidince? Siz ne yapýyorsunuz. Millet sizi seviyor
mu ve oyunuzu yükseltiyor mu? Bir taraflarýnda
ÝYÝ Parti, bir taraflarýnda da biraz utanarak söylemeye sýkýldýklarý, arkada tutup kimse anlamaz
diye düþündükleri HDP var. Bunun içinde ne kadar benzemez varsa, ne idealleri ne inançlarý ne
bu ülke hakkýndaki hiçbir görüþü birbirini tutmayan tüm gruplarý bir araya topladýlar."

"BU ÜLKEDE BÝR MUHALEFET
SORUNU OLDUÐU KESÝN"
CHP'nin baþka bir taktiðinin yalan üzerine bir
algý operasyonu olduðunu ifade eden Özhaseki,
"Olmayaný olmuþ gibi göstermek. Var olmayaný
varmýþ gibi sunmak.
Yalanlarla milleti idare etme taktiði. Gerçekten insan utanýr. Düþünün bir genel baþkan yalan söylüyor. Bunlarýn bir tanesini ispat et. Muharrem Ýnce içlerinden ayrýlýyor, bülten açýklamasýnda 8 yerde onlarýn yalancý olduðunu söylüyor. Kendi içlerinden bir adam bunu söylüyorsa, doðru söylüyor. Ne yazýk ki böyle bir CHP ile
karþý karþýyayýz. Hakikaten bu ülkede bir muhalefet sorunu olduðu da kesin." deðerlendirmesinde bulundu.
Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Ekrem
Ýmamoðlu'nun AK Parti'li meclis üyelerinin kendilerine mani olduðu iddialarýna yönelik Özhaseki,
"Mehmet Tevfik Göksu'dan rica ettim, 'Meclise
ne kadar karar geldi, siz bunun kaçýný kabul ettiniz, kaçýný reddettiniz?' diye sordum. Tevfik
Bey'in verdiði rakam þu, Ýstanbul meclisinde
CHP geldikten sonra 3 bin 37 tane teklif gelmiþ.
Bizim reddettiðimiz dosya sayýsý 73. Yani neredeyse 3 binini kabul etmiþiz. Yüzde 98'lerde. Sayýlar ortada." diye konuþtu.
(Furkan Kalkan)

Sosyal yardým baþvurularý
e-Devlet'ten yapýlacak

"BEYAZ BAYRAK
UYGULAMASINI BAÞLATACAÐIZ"
Örgütlenme özgürlüðü konusunda
mevzuattaki engellerin ortadan kaldýrýlmasýnýn gündemlerinde olduðunu belirten Bilgin, þöyle konuþtu:
"Biz bu konuda bir çalýþma içerisindeyiz. Türk-Ýþ Genel Baþkaný Ergün Bey de
bir çalýþma yaptýrdý. Bizim çalýþma mevzuatýmýz çok eski. Hem sendikalar kanunumuz hem iþ kanunumuz hem de toplu sözleþme kanunumuz. Bütün bu mevzuatý yenilememiz lazým. Örgütlenme özgürlüðünün önünü açmamýz lazým, hýzlandýrmamýz lazým. Burada bazý sorunlar var. Boþluklar var, o boþluklar Yargýtay kararlarýyla
dolduruluyor. Onlar da kendi açýlarýndan
kararlar veriyorlar. Mevzuatýn eskiliði nedeniyle birtakým sorunlar oluyor. Örgütlenme özgürlüðünün önünü açtýðýmýzda kayýt
dýþýyla mücadelede ciddi bir mesafe alýrýz.
Zaten kurumsal iþletmelerde böyle bir sorun yok. Önümüzdeki günlerde sendikal
örgütlenmesi olan, sigorta ve vergi borcu
olmayan iþletmelerimize Beyaz Bayrak
Ödülü vereceðiz. "Burada iþçiler örgütlüdür, burada örgütlenme özgürlüðü gerçekleþmekte, burada iþletme, iþçilerin saðlýk
sigortasý primini yatýrmaktadýr' mesajýný
içeren bir Beyaz Bayrak uygulamasýný
baþlatacaðýz. Bu kayýt dýþý istihdamla mücadelenin de önünü açacaktýr."
"SERMAYE HAREKETLÝLÝÐÝNÝN
SONUÇLARINI DÜZENLEMEMÝZ
LAZIM"
Bakan Bilgin, dünyadaki hýzlý deðiþimin
sermayenin çok hýzlý yer deðiþimini de beraberinde getirdiðine iþaret ederek, Türk
Metal Sendikasýna üye olduklarý için iþten
çýkartýlan Xiaomi-Salcomp iþçileriyle ilgili
þu ifadeleri kullandý:
"Sermaye grubu gittiði her yerde o ülkenin þartlarýna uymuþ ama 'burada kadýn
iþçileri baþta olmak üzere onlarýn sendikalaþmasýna müsaade etmem' yaklaþýmýyla
onlarý sokaða atmýþ. Sermaye hareketliliðinin yarattýðý sonuçlarý bizim düzenlememiz lazým. Sendika direndi, biz orada devlet olarak devreye girip 'burasý Türkiye ve
demokratik bir ülke, iþçiler sizin kölenizdir
gibi davranamazsýnýz, burada hukuk devleti vardýr' mesajýný verdik. Bu hareketli
dünyada bu tür olaylarla karþýlaþacaðýz
ama bunlara müsaade etmeyeceðiz."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakaný Derya
Yanýk, sosyal yardým baþvurularýnýn artýk
e-Devlet üzerinden yapýlacaðýný açýkladý.
Sosyal Yardýmlarda Çocuk Refahý
Konferansý'nda konuþan Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakaný Derya Yanýk, yeni bir
geliþmeyi aktardý.
"BAÞLIYOR"
e-Devlet'e bir yeni hizmetin daha eklendiðini duyuran Yanýk, ''Bugün itibari ile Türkiye vizyonuna uygun olarak sosyal yardým
baþvurularýný e-Devlet'ten almaya baþlýyoruz. Farklý kurumlardan belge toplamadan
e-devletten ihtiyaç duyduðu desteðe kolay
ulaþmýþ olacak'' ifadelerini kullandý.
VATANDAÞ ARTIK FARKLI KURUMLARDAN BELGE TOPLAMAYACAK
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlýðý'ndan da konuyla ilgili þu açýklama yapýldý: " Bugün itibarýyla sosyal yardým baþvurularýný e-Devlet kapýsý üzerinden almaya
baþlýyoruz. Ýhtiyaç sahibi vatandaþlarýmýz
artýk farklý kurumlardan belge toplamadan, e-Devlet üzerinden, doðrudan baþvuru yapabilecek."
(Haber Merkezi)

Bilgin: Çalýþma
mevzuatýný
yenilemeliyiz
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný
Vedat Bilgin, "Bizim çalýþma mevzuatýmýz
çok eski. Hem sendikalar kanunumuz hem
iþ kanunumuz hem de toplu sözleþme kanunumuz. Bütün bu mevzuatý yenilememiz lazým." dedi.
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný
Vedat Bilgin, Türkiye Ýþveren Sendikalarý
Konfederasyonu'nun (TÝSK) MESS Teknoloji Merkezi'nde (MEXT) "Ýþimizin Yarýný"
ana temasýyla düzenlediði Ortak Paylaþým
Forumu'na katýldý. Forumun önemini dile
getiren Bilgin, "Platformlarda her sorun çözülmez ama bu ortak platform þöyle bir
kültür yaratýr; birlikte konuþmayý, neyin çözülüp çözülemeyeceðini bilmeyi, onun
üzerine tartýþmayý ve alternatiflerin olduðunun farkýna varmayý saðlar. Bu benim
açýmdan önemli. Türkiye'nin de buna ihtiyacý var." diye konuþtu.
Kovid-19 salgýnýnýn dünyada deðiþim
sürecini hýzlandýrdýðýna dikkati çeken Bilgin, "Kovid süreci, esnekliði, uzaktan çalýþmayý, dijital çalýþmayý gündemimize taþýdý. Dolayýsýyla bizim çözmemiz gereken
yeni sorunlardan biri bu. Bu bizim karþýmýza neyi çýkartýyor, buna güvenceyi -saðlýk
ve emeklilik primi- nasýl saðlayacaðýz. Yeni bir durumla karþý karþýyayýz. Bunlarýn
üzerinde durmamýz gerekir." deðerlendirmesinde bulundu.

ÇORUM'DAN TAM KATILIM
Toplantýya, Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf
Ahlatcý, Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, Bayat
Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, Ortaköy Belediye
Baþkaný Taner Ýsbir, Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, Alaca Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Þaltu ve Oðuzlar Belediye Baþkaný Muzaffer Yýldýrým da katýldý.

"TÜRKÝYE'DE HER ALANDA
BAÞARILIYIZ"
Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Baþkan
Yardýmcýsý Mehmet Özhaseki, belediye baþkanlarýnýn, vatandaþlarýn kendi içerisinden emin olarak gördüðü ve seçtiði kiþiler olduðuna iþaret
ederek, belediyeciliðin okulunun bulunmadýðýný,
bu iþin bilgi ve tecrübe istediðini belirtti.
AK Parti kadrolarýnýn Türkiye'de her alanda
baþarýlý olduðuna dikkati çeken Özhaseki, bunu
iftiharla söylediðini, AK Parti ailesi olarak bundan
övündüklerini vurguladý.
Salgýn sürecinde dünya sýnýfta kalmýþken
Türkiye'de hiçbir hastanýn dýþarýda býrakýlmadýðýný, huzurevlerinde toplu ölümlerin olmadýðýný
dile getiren Özhaseki, herkesin hastanelere gittiðinde hizmet aldýðýný söyledi.
Sorunlarýn da olabileceðini ifade eden Özhaseki, son zamanda anketlere konu bir durumun
söz konusu olduðunu dile getirerek, "Bu sorunlarý kim çözecek. Ýþte bu anketlere konu olmuþ.
Anketlerde kim çözebilir diye soruluyor. Yüksek
oranda 'Yine AK Parti çözer.' diyorlar. Gelecekte
de bu ülkede sorun namýna ne varsa gözüken
her þeyi çözebilecek Allah'a hamdolsun ki yine
AK Parti'dir. Bundan hiç kimsenin endiþesi olmasýn." diye konuþtu.
Özhaseki, AK Parti'nin girdiði tüm yerel seçimlerde birinci parti olduðuna deðinerek, "En
son yerel seçimde moralimizi bozan bazý sonuçlar alsak da yine AK Parti olarak oyumuz yüzde
44,30. Çok þükür yine birinci partiyiz. 1389 belediyenin þu anda 804'ü AK Parti'li belediyeler."
dedi.
Millete ayný dili konuþtuklarýný ve ayný deðerleri taþýdýklarýný vurgulayan Özhaseki, "Çalýþýyoruz ve gayret ediyoruz, hizmet üretiyoruz, eser
ortaya býrakýyoruz. Baþkalarý gibi yalan algýlar
peþinde deðiliz. Millet bu yaptýklarýmýz nedeniyle hem yerel hem de genelde desteklemeye, bi-

Vedat Bilgin

CHP: Zamlar, belimizi kýrýyor
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, beraberindeki
parti yöneticileri ile birlikte Cumartesi Pazarý'ný ziyaret ederek üreticiler ve alýþveriþ yapan
vatandaþlarla sohbet etti.
Tahtasýz, 15 Ekim Dünya
Kadýn Çiftçiler Günü nedeniyle
pazarda bulunan kadýn çiftçilerle sohbet ederek sorun ve
taleplerini dinledi.
Üreticiler, mazot gübre, ilaç
gibi tarýmsal girdilerin pahalýlýðýndan, her gün yeni zamlarýn
gelmesinden, ürettikleri ürünlerin de karþýlýðýný alamamaktan
yakýndý.
CHP Ýl Baþkaný Mehmet
Tahtasýz, beraberinde Merkez
Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz, Ýl

Kadýn Kollarý Baþkaný Kamile
Anar, Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý
Baþkaný Hanim Ergül, il ve
merkez ilçe yöneticileri, kadýn
kollarý üyeleri ile birlikte pazarý
gezerek durum analizi yaptý.
CHP heyeti, hem alýþveriþ yap-

tý, hem de sorun dinledi. CHP'li
yöneticiler, kadýn çiftçilerin 15
Ekim Dünya Kadýn Çiftçiler Gününü kutlayarak, CHP iktidarýnda hayata geçirilecek olan tarýmsal politikalar hakkýnda bilgiler verdi.
(Haber Merkezi)

"GELECEÐE DAÝR EN BÜYÜK
GÜVENCEMÝZ GENÇLÝK"
Türkiye'nin geleceðine dair hiçbir endiþe duymadýðýný vurgulayan Bilgin, gençlerin yurt dýþýna gitme eðilimiyle ilgili þunlarý
kaydetti:
"Geleceðe dair en büyük güvencemiz
gençlik. Þu anda Türkiye'nin yurt dýþýnda
doktora yapan 30 bin genci var. Dünyanýn
en iyi üniversitelerine gidip orada bir Türk
gencine rastlarsanýz. Bunlardan endiþe
duymamak lazým. Dönenler, oralarda kalanlardan daha çok. Türkiye eski Türkiye
deðil. Genetik biyoloji alanýnda uzmanlýk
yapmýþ biri eskiden döndüðünde çalýþacak yer bulamazdý. Genetik laboratuvarý
yoktu. Þimdi ülkemizin her alanda yatýrým
yapmýþ iþletmeleri, üretim tesisleri ve laboratuvarý var. Gençlerin yurt dýþýna gitme
hevesi eðitimli gençlerde daha fazla.
Gençlerdeki bu arzunun olmasý doðal.
'Türkiye'den kaçmak istiyorlar' diye bakmamak lazým. Gençler dünyayý tanýmak
istiyorlar. Dünyayý tanýyacak bilgiye ve donanýma sahipler."
(Haber Merkezi)
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ÇORUM ALARM VERiYOR!
Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca,
son bir hafta içerisindeki vaka sayýlarýný
açýkladý. Buna göre Çorum, en çok vaka
sayýsý yaþanan beþinci il oldu. 4 Eylül
tarihinden bugüne kadar vaka sayýsýnýn
yüzde 100 oranýnda arttýðý görülüyor.
Yerel yöneticilerin ek tedbirler alýp
almayacaðý ise henüz bilinmiyor.
Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca, 2-8 Ekim arasýnda illere göre her 100 bin kiþide
görülen Covid-19 vaka sayýlarýný açýkladý. Buna göre Çorum, yüz binde vaka sayýsý
436,31 ile en çok vaka sayýsýnýn arttýðý beþinci il oldu.
Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabý üzerinden yaptýðý paylaþýmda, "2-8 Ekim arasýnda,
100 bin

kiþi içinde bir haftalýk toplam
yeni Covid-19 vaka sayýsý il
bazýnda neydi? Yaþadýðýnýz,
gidip geldiðiniz ildeki durumu
haftalýk insidans haritamýzdan
öðrenebilirsiniz" dedi.
VAKA SAYISI EN ÇOK
ARTAN BEÞÝNCÝ ÝL
Bakan Koca'nýn açýkladýðý
verilere göre Çorum, en çok
vaka artýþýnýn yaþandýðý beþinci il oldu. Birinci sýrada Giresun yer alýrken, onu Ordu,
Ardahan Kastamonu, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraþ ve Karabük takip
etti.
SALGIN HIZLA
YAYILIYOR
Eylül ayý baþlangýcýyla birlikte Çorum'da
vaka sayýlarý hýzla
artmaya baþladý. Her
ne kadar kentin yüzde 77'i aþýlansa da
vaka sayýsýndaki
artýþýn önüne geçilemiyor.

Fahrettin Koca

TEDBÝR YOK, VAKA SAYISI
DAHA DA ARTACAK
Yerel yöneticilerin ek tedbirler almamasý ve halen almamaya devam etmesi ise vaka
sayýsýnýn daha da artacaðý
gerçeðini gözler önüne seriyor.
OKULLAR ÇOK ETKÝLÝ
Son günlerdeki vaka sayýsýndaki artýþta okullarýn öneminin büyük olduðu görülüyor. Özellikle 7 Eylül'de okullarýn açýlmasýyla birlikte salgýn yayýlýmýnýn hýzlandýðý
gözleniyor.

SAYI YÜZDE 100 ARTTI
Eylül ayýnýn baþýnda yüz
binde 217,68 olan vaka sayýsý, 11-17 Eylül tarihlerinde
301,63'e, 18-24 Eylül tarihlerinde 325,08'e 19 Eylül-1
Ekim
tarihleri
arasýnda
351,05'e yükseldi. Bakan Koca'nýn son açýkladýðý verilere
göre ise yüz binde gerçekleþen vaka sayýsý 436,31'e yükseldi. Böylece 4 Eylül tarihinden bugüne kadar vaka sayýsýnýn yüzde 100 olduðu hesaplanýyor.
(Mehmet Halim Coþkun)

Gökcan: Uyuþturucuyla mücadelede
alýnmasý gereken tüm tedbirler alýnýyor
Çorum'da sempozyuma
katýlan Anayasa
Mahkemesi Baþkanvekili
Hasan Tahsin Gökcan,
"Devletimiz Anayasa'nýn
ve uluslararasý sözleþmelerin kendisine verdiði
görevler doðrultusunda
uyuþturucuyla mücadele
için alýnmasý gereken tüm
tedbirleri her yönüyle
almaktadýr" dedi.
Anayasa Mahkemesi Baþkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, Ýskilip'te Ýskilip Belediyesinin ev sahipliðinde düzenlenen "Uyuþturucu ile
Mücadelede Bilim" konulu sempozyuma katýldý. Sempozyumun açýlýþýna, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi,
Ýskilip Kaymakamý Muharrem Eligül, Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük ile bilim insanlarý katýldý. Ýki gün
sürecek sempozyumda, bilim insanlarý, uyuþturucuyla mücadelede
konusunda uzmanlýk alanlarýnda
sunumlar yapacak.
Anayasa Mahkemesi Baþkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, "Anayasal Açýdan Baðýmlýlýkla Mücadelede Devletin Yükümlülükleri ve Temel Haklarýn Sýnýrlandýrýlmasý Meselesi" baþlýklý sunum yaptý. Gökcan, uyuþturucu baðýmlýlýðýnýn tüm
insanlýk adýna mücadele edilmesi
gereken büyük bir bela olduðunun
uluslararasý toplum tarafýndan kabul edildiðine iþaret etti.
Uyuþturucu ticareti yapan suç
örgütlerinin uluslararasý faaliyetlerinin önlenmesi için 100 yýlý aþkýn süredir uluslararasý iþ birliði yapýldýðýný belirten Gökcan, bunun devletlere uyuþturucu madde üretim ve ticaretinin önlenmesi konusunda görevler verdiðini anlattý.
"MADDE BAÐIMLILIÐIYLA
SADECE POLÝSLE
MÜCADELE EDÝLEMEZ"
Madde baðýmlýlýðýyla yalnýzca
polisiye tedbirlerle mücadele edilemeyeceðinin altýný çizen Gökcan,
"Bu açýdan toplumun tüm kesimlerinin, özellikle çocuklar, gençler ve
ailelerin bilinçlendirilmesi çok
önemlidir. Nitekim devletimiz de
Anayasa'nýn ve uluslararasý sözleþmelerin kendisine verdiði görevler
doðrultusunda mücadele için alýnmasý gereken tüm tedbirleri her yönüyle almaktadýr." diye konuþtu.
Dünyada uyuþturucu üretimi ve
ticaretinin suç örgütlerinin faaliyet
alaný haline geldiðini aktaran Gökcan, þöyle devam etti:
"Hatta kimi terör örgütleri uyuþ-

TÜBÝTAK'tan
genç giriþimcilere
200 bin TL destek
Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeþil
dönüþümüne katký saðlamak amacýyla iklim
deðiþikliðiyle mücadele çalýþmalarý kapsamýnda yeþil dönüþüm projesi geliþtiren genç
giriþimcilere 200 bin liralýk hibe desteði saðlanacak. Edinilen bilgiye göre, TÜBÝTAK Bireysel Genç Giriþim Programý (BÝGG) Programý, "teknolojik Ar-Ge ve inovasyon" içeren
projeler için açýlan çaðrýlara yüzde 100 geri
ödemesiz (hibe) destek imkaný sunuyor. Bu
kapsamda, hem iklim deðiþikliðiyle mücadele hem de Türkiye'nin ekonomisi ve sanayisinin yeþil dönüþümüne katký saðlamak
amacýyla BÝGG Yeþil Büyüme Çaðrýsý açýldý.
Söz konusu çaðrý için TOBB ETÜ, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi (TTM) ve Konya Ticaret Odasý (KTO) iþ
birliðiyle BÝGG GARAJ Giriþimcilik Destekleme Programý uygulanacak. Program kapsamýnda 200 bin liralýk TÜBÝTAK hibe desteði
için ilk tematik baþvurular alýnmaya baþlandý. BÝGG GARAJ Programý kapsamýnda
saðlanacak teknoloji tabanlý giriþimcilik eðitimleri, iþ planý oluþturma, proje yazma eðitimleriyle tüm mentorluk destekleri TOBB
ETÜ TTO GARAJ tarafýndan ücretsiz gerçekleþtirilecek.

turucu ticaretini terör faaliyetlerinin
finansmaný için kullanýyorlar. Zehir
tacirleri öncelikle çocuk ve gençlerimizi hedef alýyor ve bu amaçla her
türlü yöntemi kullanýyor. Uyuþturucu çeteleri, sürekli yeni yöntemler
denemektedir. Yeni sentetik maddeler üretmekte, yeni iletiþim yollarý
bulmaktadýr. Dolayýsýyla alýnan tedbirlerin ve mücadele yöntemlerinin
gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerekmektedir."
"ANAYASAL ÇERÇEVE
ÝNSAN HAKLARINA UYGUN"
Türk hukuk sisteminde uyuþturucuyla mücadeleye iliþkin Anayasal çerçevenin, uluslararasý sözleþmelere ve insan haklarý hukukunun
temel ilkelerine uygun olduðunu ifade eden Özcan, "Anayasa Mahkemesi'nin ilgili kanunlar üzerinde
yaptýðý denetimler sýrasýndaki yaklaþýmý da bu doðrultuda olmuþtur.
Mahkeme incelediði davalarda,
uyuþturucuyla ve diðer kötü alýþkanlýklarla mücadele kapsamýndaki
kurallarýn kiþileri ve toplumu koruma amacý taþýdýðýný, demokratik
toplum bakýmýndan bunun zorunlu
olduðunu ve ölçülü olduðunu kabul
etmiþ ve kararlarýný bu þekilde so-

nuçlandýrmýþtýr." diye konuþtu.
Anayasa'ya göre devletin baðýmlýlýkla mücadele amacýyla kiþi
haklarýný sýnýrlandýrabilmesi için
haklý nedenlerinin olmasý gerektiðine iþaret eden Gökcan, madde kullanýmý ile baðýmlýlýðýnýn bireysel ve
toplumsal zararlarý karþýsýnda devletin ciddi tedbirler almasý gerekliliðinin ortaya çýktýðýný vurguladý.
"BÝREYSEL KULLANIMLA
ÝLGÝLÝ FARKLI
DÜZENLEME VAR"
Türk Ceza Kanunu'nda uyarýcý
ve uyuþturucu madde üretim imal
ve ticaretinin suç olarak kabul edildiðini, aðýr cezai yaptýrýmlara tabi
tutulduðunu hatýrlatan Gökcan, bireysel kullanýmla ilgili farklý düzenlemenin olduðuna dikkati çekerek,
þunlarý kaydetti: "Bireysel madde
kullanýmýna gelince, Ceza Kanunu'na göre kullanmak için uyuþturucu veya uyarýcý madde satýn almak
veya kullanmak da suçtur. Fakat
kullanma fiilleri bakýmdan amaç kiþilerin baðýmlýlýktan kurtarýlmasý olduðundan tedavi olmayý kabul etmesi durumunda kiþi cezalandýrýlmamaktadýr. Bireysel kullanýmýn cezalandýrýlamayacaðýna dair madde-

nin iptali istendiðinde bu konu Anayasa Mahkemesi tarafýndan tartýþýlmýþtýr. Anayasa Mahkemesi, saðlýk
ve yaþam haklarýnýn korunmasý için
ceza yerine tedaviye yönelik etkin
piþmanlýk uygulamasýnýn da uygun
bir mücadele yöntemi olabileceðini
ifade etmiþ ve kanun hükmünün iptal talebini reddetmiþtir. Mahkeme
bu kararýyla ceza yaptýrýmý konusunun yasama organýnýn takdir alaný
içinde olduðunu kabul etmiþtir."
(Mahmut Emin Söylemez)

Hasan Tahsin Gökcan

AKILLI ULAÞIMDAN
SÜRDÜRÜLEBÝLÝR TARIMA KADAR
PROJELER DESTEKLENECEK
Projede, "Ýklim Deðiþikliði, Çevre ve Biyoçeþitlilik", "Karbon Salýmý ve Sera Gazý
Emisyonlarýnýn Düzenlenmesi Amacýna Katký Sunacak Çalýþmalar", "Temiz ve Döngüsel Ekonomi", "Temiz, Eriþilebilir ve Güvenli
Enerji Arzý", "Yeþil ve Sürdürülebilir Tarým",
"Tarladan Sofraya Sürdürülebilir Tarým",
"Sürdürülebilir Akýllý Ulaþým" gibi tematik
alanlar yer alýyor. Baþvuru yapacak kiþilerin,
herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans
veya doktora programýna kayýtlý öðrenci veya mezun olmasý, daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Teknogiriþim Sermayesi
Desteði ya da TÜBÝTAK 1512 Programý 2.
Aþamasý kapsamýnda destek almamýþ olmasý, ön baþvuru tarihi itibarýyla herhangi bir
iþletmenin ortaklýk yapýsýnda yer almamasý
þartlarýný saðlamasý gerekiyor.
Teknoloji tabanlý ve inovasyon içeren
projelerini gerçekleþtirmek ve 200 bin liralýk
yüzde 100 geri ödemesiz (hibe) destekle
kendi þirketini kurmak isteyen giriþimci öðrenciler baþvuru için gerekli þartlara ve bilgiye "https://etugaraj.org/" adresinden ulaþýlabiliyor. Program kapsamýnda son baþvurular
yarýn alýnacak.
TÜBÝTAK BÝGG Programý kapsamýnda
2015 yýlýndan bugüne kadar, 20 ilde 800 kiþi giriþimcilik eðitimlerine, 450 giriþimci mentorluk desteklerine katýldý. Katýlanlar arasýnda 71 ekip iþ fikirlerini hayata geçirmek için
11,3 milyon lira geri ödemesiz hibe desteði
almaya hak kazandý.
(Haber Merkezi)
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HÝTÜ'DE ÜÇÜNCÜ UYGULAMALI

YARA BAKIM KURSU START ALDI
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Ýnfeksiyon Hastalýklarý Derneði (KLÝMÝK) Üyesi ve Diyabetik Ayak Ýnfeksiyonlarý Çalýþma Grubu eski Baþkaný Prof. Dr.
Bülent Ertuðrul, dünyada ve Türkiye'de diyabetik
ayak yarasýyla ilgili çok ciddi hasta potansiyeli bulunduðunu belirterek, "Çorum'da, þu anda Türkiye'nin en büyük yara bakým merkezi var ve bunun
deðerini iyi bilmek gerekiyor" dedi.
KLÝMÝK Diyabetik Ayak Ýnfeksiyonlarý Çalýþma
Grubu ve Hitit Üniversitesi Ýþbirliðinde düzenlenen
3. Uygulamalý Yara Bakým Kursu devam ediyor.
KLÝMÝK Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuðrul, programda yaptýðý konuþmada, Çanakkale, Eskiþehir
ve Aydýn'da daha önce aktif olan diyabetik ayak
merkezlerinin kapandýðýný, Hitit Üniversitesi Týp
Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ndeki Diyabetik Ayak Merkezi'nin ise yýllardýr hizmet vermeye devam ettiðini söyledi.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi Diyabetik Ayak Merkezi'nin baþarýlý hizmetlerinden dolayý, 3. Uygulamalý Yara Bakým Kursu'nu Çorum'da düzenlediklerini belirten Prof. Dr.
Ertuðrul, "Hep sevinerek ve gururla söylüyorum;
Çorum'da þu anda Türkiye'nin en büyük yara bakým merkezi var ve bunun deðerini iyi bilmek gerekiyor. Çünkü bu konuda çok ciddi hasta potansiyeli ve çok ciddi bir sorun var" ifadesini kullandý.
"DÝYABETÝK POPÜLASYON'DA SON
11 YILDAKÝ DURUMU BÝLMÝYORUZ"
KLÝMÝK Derneði Diyabetik Ayak Enfeksiyonlarý
Çalýþma Grubu Baþkaný Prof. Dr. Ayten Kadanalý
da kronik yaranýn yalnýzca Türkiye'de deðil dünyada da önemli bir sorun olarak öne çýktýðýný, bunun
en önemli sebeplerinden birinin diyabetik hastalýklar olduðunu söyledi.

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:23
06:47
12:30
15:33
18:04
19:22

Ali Osman Öztürk

Nurcan Baykam

Diyabetik hasta sayýsýnýn, yýllar içinde giderek
arttýðýna iþaret eden Prof. Dr. Kadanalý, "En son
yapýlmýþ çalýþmada diyabetik popülasyon yüzde
13,7 olarak bulunmuþ. Son 11 yýldaki durumu bilmiyoruz. Muhtemelen daha da artmýþ olabileceðini düþünüyoruz. Bu hastalarýn yaklaþýk yüzde
50'sinde diyabetik ayak yarasý açýlýyor ve hayatlarýnýn herhangi bir döneminde de yüzde 50'yi bulan
oranlarda bu yaralar enfekte oluyor. Doðru tedavinin zamanýnda ulaþmamasý durumunda maalesef
endikasyonla sonuçlanabiliyor. Biz bu doðru tedaviye ulaþmak adýna aslýnda ilk etapta enfeksiyon
hekimleri olarak yola çýkmýþtýk. Sonra ekip çalýþmasýnýn ne denli önemli olduðunu gördük ve Hitit
Üniversitesinin de bunun çok iyi bir örneði olmasý
nedeniyle Hitit Üniversitesinde bu toplantýnýn yapýlmasý kabul edildi. Çok teþekkür ediyoruz. Bu güzel örneðin, Türkiye'ye örnek olmasý, diðer merkezlerde de bu tarz ekip çalýþmalarýnýn cerrahi bilimlerce kabul edilmesi son derece önemli" ifadelerini kullandý.
"DÝYABETÝK AYAK, MULTÝDÝSÝPLÝNER
YAKLAÞIMI GEREKTÝREN BÝR ALAN"
Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý ve Týp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nurcan Baykam da,
Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Diyabetik Ayak Merkezi'nin ortaya koyduðu baþarýnýn heyecan uyandýrdýðýný belirterek, "Bunun ne kadar
haklý heyecan olduðunu þu anda tekrar yaþýyorum" dedi.
Diyabetik Ayak Merkezlerinin sürdürülebilir olamamasýnýn en önemli nedeninin, dünyada þu anda
önemli baþarý parametresi olan bir arada çalýþabilme yeteneðiyle ilgili yaþanan sorunlar olduðunu dile getiren Prof. Dr. Baykam, "Eðer hýzlý gitmek istiyorsanýz tek baþýnýza ama sürdürebilir ve ileriye git-

Bülent Ertuðrul

Ayten Kadanalý

mek istiyorsanýz bir arada gideceksiniz. Gerçekten
tamamen multidisipliner yaklaþýmý gerektiren bir
alan. Bunu üniversitemizde, hastanemizde baþarabilmenin gururunu yaþýyoruz" þeklinde konuþtu.
"TÜRKÝYE'NÝN HER YERÝNDEN
HASTA GELÝYOR"
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman
Öztürk de, Hitit Üniversitesi Týp Fakültesini hem ülkeye, hem bölgeye hem de Çorum'a katký sunan
yapýda geliþtirmek için gayret ettiklerini söyledi.
Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi'nin, 2010'da Gazi Üniversitesi ile beraber baþlayan yolculuðunda,
ilk öðrencilerini 2016'da aldýðýna dikkati çeken
Prof. Dr. Öztürk, genç bir fakülte olmasýna raðmen
öðrencilerin baþarýlý bir afiliasyonun yürütüldüðü,
muazzam bir hastanede taný ve tedavi baðlamýnda iyi bir eðitim aldýklarýný ifade etti.
Týp Fakültesi'nin geniþ yelpazede uzmanlýk
alanlarýndaki baþarýsýyla gurur duyduklarýný söyleyen Prof. Dr. Öztürk, "Bunlar arasýnda diyabetik
ayak çok özel noktada. Bunun 2015-2016'dan beri farkýndayýz. Herhangi bir konjonktürel bunalým
ya da sýkýþýklýða maruz kalmadan ayakta kalabilen
ve deðeri, önemi giderek daha çok anlaþýlan klinik
olmasýndan dolayý da ayrýca mutluyuz. Tabi ki burada fiziksel ve altyapý anlamýnda Saðlýk Bakanlýðýmýzýn saðladýðý imkanlarýn da sayesinde, uzmanlarýmýzýn, hocalarýmýzýn gerçekten baþarýya
imza attýðýný görüyoruz. Burada daha iyi nasýl yapýlabilir bunu konuþmamýz gerekiyor. Türkiye'nin
her yerinden hasta geliyor. 30 yatak kapasiteli servisimiz genellikle dolu. Uzun tedavi süreçleri var.
Belli sirkülasyon gerekiyor. Bunun için kapasite artýrma noktasýnda ciddi altyapý çalýþmasý gerekiyor.
Bu çalýþmalarýmýzý sürdüreceðimize emin olabilirsiniz" þeklinde konuþtu.
(ÝHA)

TARiHTE BUGÜN
1912- Trablusgarp Savaþý'ný sona erdiren
Uþi Antlaþmasý imzalandý.
1920- Türkiye Komünist Fýrkasý, Ankara'da
resmen kuruldu.
1920- Saimbeyli'nin kurtuluþu
1936- Atatürk, Ankara Hipodromu'nda at yarýþlarýný izledi.
1943- Ulvi Cemal Erkin ve Necil Kazým Akses, Berlin'de baþarýlý bir konser verdi.
1959- III. Akdeniz Oyunlarý Beyrut'ta yapýldý.
Türkiye serbest güreþ milli takýmý 8 sýklette birinci oldu.
1976- Baþbakan Süleyman Demirel, Fýrat
nehri üzerindeki Karakaya Barajý ve hidroelektrik santralýnýn temelini attý.
1979- Balgat katliamýnýn iki sanýðý Mustafa
Pehlivanlý ve Ýsa Armaðan idama mahkûm
edildi. 10 Aðustos 1978'de Ankara Balgat'ta
solcularýn gittiði 4 kahve taranmýþ, 5 kiþi ölmüþ, 11 kiþi yaralanmýþtý.
1982- 574 sanýklý Ankara Dev-Yol davasý
baþladý: 186 kiþi idam istemiyle yargýlanýyor.
1988- Tuzla'da 7 Ekim’de Türkiye Ýþçi Köylü
Kurtuluþ Ordusu (TÝKKO) üyesi olduðu öne
sürülen dört kiþi öldürüldü. Olaya karýþan 16
polise 56'þar yýl hapis cezasý istemiyle dava
açýldý.
1996- Gazeteci Metin Göktepe'nin gözaltýnda dövülerek öldürülmesiyle ilgili dava Aydýn'da baþladý.
1996- Yargýtay, Yaþar Kemal'e verilen 1 yýl 8
aylýk hapis cezasýný onadý.
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YIL: 5 / SAYI: 1887

Ýmtiyaz Sahibi: Ayhan

AYKANAT

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr

Ömer Faruk SÖYLEMEZ

Yönetim Yeri: Gazi Cad. Kulaksýz
Sok. Kavukcu Ýþmerkezi 3/42 Çorum

Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

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

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

ÝLAN
ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ ÝL ENCÜMENÝNDEN
Ýlimiz Bayat Ýlçesi Yukarýyoncalý köyü sýnýrlarý içerisinde bulunan þlam(leonardit) malzemesinin satýþ
iþleminin yapýlmasý için, 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri çerçevesinde
açýk teklif usulü ile ekli ihale þartnamesinde ve komisyon raporunda belirtilen 70.344.00, TL (KDV hariç) (yetmiþbinüçyüzkýrkdörtTürk Lirasý) bedel üzerinden ihaleye çýkartýlmasýna, satýþ ihalesinin
27/10/2021 Çarþamba günü saat 14.20'de Mimar Sinan Mahallesi, Ýnönü Caddesi No:167 Çorum adresinde bulunan, Ýl Özel Ýdaresi ana binadaki Genel Sekreterlik toplantý salonunda yapýlmasýna
1- Ýlimiz Bayat Ýlçesi Yukarýyoncalý köyü sýnýrlarý içerisinde bulunan þlam(leonardit) malzemesinin satýþ iþleminin yapýlmasý için, 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri çerçevesinde açýk teklif usulü ile ekli ihale þartnamesinde ve komisyon raporunda belirtilen 70.344.00, TL (KDV
hariç) (yetmiþbinüçyüzkýrkdörtTürk Lirasý)) bedel üzerinden, 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanunu'nun 45.
maddesi gereðince açýk teklif usulüyle ihaleye çýkartýlmýþtýr.
2- Ýhale 27/10/2021 Çarþamba günü saat 14:20'de, Mimar Sinan Mahallesi, Ýnönü Caddesi No:167 Çorum adresinde bulunan, Ýl Özel Ýdaresi ana binadaki Genel Sekreterlik toplantý salonunda yapýlacaktýr.
3- Satýþý yapýlacak malzeme ile ilgili Ýhale dosya bedeli 150 TL'dir, þartnameler Çorum Ýl Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðünde mesai saatleri içerisinde görülebilir veya alýnabilir.
4- ÝHALEYE KATILACAK OLANLARDAN ÝSTENÝLEN BELGELER
Gerçek Kiþiler:
a)Müracaat dilekçesi,
b)Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi.
c)Geçici ihale teminatý.
d)Baðlý olduðu Vergi Dairesi,Ýli ve vergi numarasý,
e) T.C. kimlik numaralý nüfus cüzdaný fotokopisi.
f) Ýmza sirküleri aslý(Vekaleten iþtirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslý)
g) Þartnamenin kabul edildiðine dair imzalý þartname örneði,
Tüzel Kiþiler:
a)Müracaat dilekçesi,
b) Þirketin kuruluþ statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslý veya onaylý sureti.
c)Baðlý olduðu Vergi Dairesi, Ýli ve Vergi Numarasý,
d) Noter tasdikli imza sirkülerinin aslý.
e) Vekaleten iþtirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslý,
f)Tüzel kiþilik adýna ihaleye katýlacaklardan, tüzel kiþiliði temsilen yetkili olduðuna dair yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.
g)Ýlgililerin kum ocaðý ve madencilik faaliyetleri ile uðraþtýðýna dair, Ticaret ve Sanayi Odasýndan veya ilgili olduðu Odadan alýnacak yazýlý belgenin aslý veya onaylý örneði,
h)Þartnamenin kabul edildiðine dair imzalý þartname örneði,
i)Geçici ihale teminatý.
Ýlan Olunur.
ÝÞÝN ADI

Ýlimiz Bayat Ýlçesi
Yukarýyoncalý köyü sýnýrlarý
içerisinde bulunan þlam
(leonardit) malzemesini.
Satýþý yapýlacak malzeme
1.250,56 m3 'tür

MÝKTARI

MUHAMMEN
BEDELÝ
(K.D.V. Hariç) TL
1.250,56 m3 70.344,00 TL.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

ÝHALÝ
ÝHALE
GEÇÝCÝ
SAATÝ
TARÝHÝ
TEMÝNATI
(% 3) TL
2.110,32 TL. 27/10/2021 14:20

BASIN: 1469040

BACAKLARDAKÝ ÖDEM -23. BESLENMENÝZE
DAHÝL EDEBÝLECEÐÝNÝZ GIDALAR
Günlük hayatta yapmanýz
gereken
en
önemli þeylerden birisi tuz
tüketme oranýnýzý düzenlemektir. Vücudunuz kendini kompleks hormonal
sistem yoluyla tutulan ödem seviyesine göre ayarlar.
Tuz vücudunuzda birikince, dokular iltihaplanýr ve ödem meydana gelir.
Vücudunuz ürin ve ter bezleri ile
fazla suyu atamamaya baþlar, bu da
sizin aþýrý þiþkin hissetmenize neden
olur.
Fakat enflamasyona sebep olan
tek þey sadece tuz deðildir. Doymuþ
yaðlar, þekerli içecekler, tatlýlar ve beyaz un sizin temel vücut fonksiyonlarýnýzý deðiþtirecek diðer zararlý gýdalardan bazýlarýdýr.
Bu tuzaklardan kaçýnýn ve aþaðýdaki yiyeceklerden düzenli olarak tüketmeye baþlayýn:
- Soðan
- Kuþkonmaz
- Maydanoz
- Kereviz
- Enginar
- Hindiba
- Marul
- Patlýcan
- Karpuz
- Armut
- Ananas
- Muz
- Kavun
4. DOÐRU BÝR ÞEKÝLDE,
BOLCA SU TÜKETÝN
Büyük sonuçlarý olan küçük hatalar
yapmak çok kolaydýr. Muhtemelen,
günde en az 2 litre su içmenin iyi bir fikir olduðunu duymuþsunuzdur.
Eðer bu düþünce gün içinde aklýnýzda duruyor ise, koca bir bardak veya 2 bardak suyu bir seferde içmeye
çalýþýyor olabilirsiniz. Peki eðer arka
arkaya 6 bardak su içerseniz günlük
ihtiyacýnýzý karþýlamak için? Sizce bu
iyi bir fikir mi? Hayýr tabii ki de!
Bunun yaptýðý tek þey midenizi doldurmaktýr, vücudunuzun o suyu doðru
olmayan bir þekilde muhafaza etmesine sebep olacaktýr.
Yapmanýz gereken gün boyunca
azar azar su içmektir. Bu þekilde vücudunuza aþýrý su yüklemesi yapmadan
ayný zamanda su dengenizi saðlýyor
olacaksýnýz.
5. HER GÜN YARIM SAAT
ÝÇÝN YÜRÜYÜÞE ÇIKIN
Rahat kýyafetler giyin, spor ayakkabýlarýnýzý ayaðýnýza geçirin ve yürüyüþe çýkýn. Bu bir zorunluluk veya egzersiz olarak hissettirmemeli size: bunun vücudunuza mola verdirdiðini ve
zihninizi rahatlattýðýný düþünün.
Bu nazik ve düzenli hareket dolaþým sisteminize iyi gelecek, damarlarýnýza ve arterlerinize oksijen gidiþini
arttýracak ve onlara elastikiyet saðlayacak.
Bu þekilde birkaç hafta içinde bacaklarýnýzýn daha hafif ve daha dinlenmiþ olduðunu göreceksiniz. Beslenme
düzeninize de dikkat eder, saðlýklý bir
kilo seviyesine ulaþacak, tuzaklardan
uzak duracak ve hareketsiz bir yaþam
tarzýna hayýr demiþ olacaksýnýz. Yapacaðýnýz bu minik deðiþiklikler size
ödemle ilgili olan bütün sýkýntýlarýnýzý
unutturacak.

AKLINIZDA BULUNSUN

GRÝBE VE FARANJÝTE
DOÐAL ÇÖZÜM
YÖNTEM 1 - "Orta boy bir soðan iri
iri doðranýr, üzerine bir yemek kaþýðý
bal ilave edilerek cam kavanozda 3
saat sulanmasý beklenir, daha sonra,
küçük çocuklarda günde 3 defa 1 tatlý
kaþýðý, büyüklerde günde 3 defa 1 yemek kaþýðý kullanýlýr."
Karýþým, baðýþýklýk sistemini güçlendirmek ve antibakteriyel ve öksürük
kesici olarak kullanýlabilir
YÖNTEM 2 - "2-3 gram adaçayý
yapraðý üzerine taze kaynatýlmýþ ve
bir miktar soðumaya býrakýlmýþ bir fincan su ilave edilir, üzeri kapatýlýr ve 10
dakika demlenir. Gün içinde 5-10 kez
dolu dolu gargara yapýlýrsa faranjit de
son derece etkili olacaðý görülecektir."

7
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‘BEYAZ ALTIN'ýn sofralara
uzanan yolculuðu baþladý
Çorum'un Osmancýk ilçesinde 'beyaz altýn' olarak adlandýrýlan çeltiðin hasadý baþladý. Rekolteden memnun olduklarýný söyleyen üreticiler, maliyetlerin artmasý sebebi ile pirincin fiyatýnýn
da yükseldiðini söyledi.
Çorum'un Osmancýk ilçesinde yýlda
25-30 bin ton üretilen ve binlerce ailenin de geçim kaynaðýný oluþturan çeltiðin hasadýna baþlandý. Ülkedeki pirinç
ihtiyacýnýn yüzde 5'ini karþýlayan 'Osmancýk97' pirinci, Osmancýk'ta yaþayan ailelerin önemli gelir kaynaklarýndan birisini oluþturuyor. Pirincin 'pýrlanta' ya da 'beyaz altýn' olarak adlandýrýldýðý Osmancýk'ta çeltik hasadý sonbaharýn gelmesi ile baþladý. Mayýs ayýnda
ekinde ekilen ve olgunluðunu yaklaþýk
5 ayda tamamlayan çeltik, biçerdöverlerle hasat edilmeye baþlandý. Hasat
edilen çeltikler daha sonra kurutulma
iþleminden geçirilecek. Son aþamada
ise pirinç fabrikalarýna satýlan çeltikler,
kabuklarýndan ve kepeklerinden ayrýlýp
satýþa hazýr hale getirilecek. Rekoltenin
yüksek olmasý sebebi ile üreticisinin
yüzünü güldüren Osmancýk pirincinin
Çorum'da 8 TL, Ýstanbul ve Ankara gibi
büyük þehirlerde ise yaklaþýk 14 TL'den
satýldýðý belirtildi.
Rekoltenin bu yýl yüksek olmasýna
raðmen üreticiler artan maliyetlerin
kendilerini etkilediðini ifade etti. Tadý ve
lezzetinin çok güzel olmasý sebebiyle
Türkiye'de marka olan 'Osmancýk97'
pirincinin zorlu bir üretim sürecinin olduðunu söyleyen Hüseyin Gündem,
"Üreticiler olarak rekolteden memnunuz. Fiyatlardan memnun deðiliz. Maliyetler çok yüksek olduðu için çeltik fiyatlarýnýn yüksek olmasýný isterdik.
Gübre fiyatlarý geçtiðimiz yýl 130 TL'ydi,
bu yýl 350 lira. Maliyetlerdeki artýþ devam ederse ekim yapamayýz. Çeltik

ekiyoruz ancak çiftçi kazanamýyor. Burada pirinç fiyatlarý 8 lira. Ayný pirinç Ankara'da, Ýstanbul'da 13-14 TL" dedi.
"BU YIL ÇELTÝKTE
REKOLTE VE VERÝM ÝYÝ"
15 yaþýndan itibaren çeltik ekimi ile
uðraþtýðýný anlatan Ýsmet Uysal ise,
"Bu yýl çeltikte rekolte ve verim iyi. Ancak fiyatlarý düþük. Çeltik fiyatlarýna
zam yapýldý, ancak girdi maliyetleri artýnca bize verilen fiyat düþük kaldý.
Bundan muzdaribiz. Yetkililerden sesimizi duyarak buna göre önlem almasýný isteriz. Gübre fiyatlarý geçen yýla göre 2-3 kat arttý" ifadelerini kullandý.
"TÜCCARLARIN ELÝNE
BIRAKILMAYALIM"
Çeltikte ürün kalitesi ve rekoltenin

iyi olmasýna raðmen maliyetlerin yüksekliði sebebiyle sorun yaþadýklarýný
ifade eden Aslan Türkmen, "Çeltik ekiminden, yetiþtirmekten, halkýmýza güzel ve kaliteli ürün sunmaktan memnunuz. Tüccarlarýn eline býrakýlmayalým.
Tüccarlarýn eline býrakýldýðýmýzda geçtiðimiz yýldaki fiyat üzerinden benden
ürün almak istiyor. Geçen yýl mazot fiyatlarý belli, bu yýlki mazot fiyatlarý belli.
Gübre fiyatlarý belli. Elimizden tutulsun.
Maliyetler düþürülsün.
Çeltik fiyatlarý da düþsün. Halkýmýza
da yazýk. Çeltik fiyatlarý 10 ila 20 lira olsun istemiyorum. Girdiler normal olsun,
vatandaþýmýz da pirinci rahatlýkla alsýn.
Bizim ektiðimiz pirinci vatandaþ yemedikten sonra ne önemi var. Çiftçilerin
elinden tutulursa tarým ürünleri herkese
yeter" diye konuþtu.
(ÝHA)

ÝLAN
ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ ÝL ENCÜMENÝNDEN
Ýlimiz Bayat Ýlçesi Yukarýyoncalý köyü sýnýrlarý içerisinde bulunan linyit malzemesinin satýþ iþleminin
yapýlmasý için, 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri çerçevesinde açýk teklif
usulü ile ekli ihale þartnamesinde ve komisyon raporunda belirtilen 410.003,10 TL (KDV hariç) (dörtyüzonbinüçTürkLirasýonkuruþ) bedel üzerinden ihaleye çýkartýlmasýna, satýþ ihalesinin 27/10/2021
Çarþamba günü saat 14.30'da Mimar Sinan Mahallesi, Ýnönü Caddesi No:167 Çorum adresinde bulunan, Ýl Özel Ýdaresi ana binadaki Genel Sekreterlik toplantý salonunda yapýlmasýna
1- Ýlimiz Bayat Ýlçesi Yukarýyoncalý köyü sýnýrlarý içerisinde bulunan linyit malzemesinin satýþ iþleminin yapýlmasý için, 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri çerçevesinde açýk teklif usulü ile ekli ihale þartnamesinde ve komisyon raporunda belirtilen 410.003,10TL (KDV hariç)
((dörtyüzonbinüçTürkLirasýonkuruþ) bedel üzerinden, 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanunu'nun 45. maddesi gereðince açýk teklif usulüyle ihaleye çýkartýlmýþtýr.
2- Ýhale 27/10/2021 Çarþamba günü saat 14:30'da, Mimar Sinan Mahallesi, Ýnönü Caddesi No:167 Çorum adresinde bulunan, Ýl Özel Ýdaresi ana binadaki Genel Sekreterlik toplantý salonunda yapýlacaktýr.
3- Satýþý yapýlacak malzeme ile ilgili Ýhale dosya bedeli 150TL'dir, þartnameler Çorum Ýl Özel Ýdaresi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðünde mesai saatleri içerisinde görülebilir veya alýnabilir.
4- ÝHALEYE KATILACAK OLANLARDAN ÝSTENÝLEN BELGELER
Gerçek Kiþiler:
a)Müracaat dilekçesi,
b)Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi.
c)Geçici ihale teminatý.
d)Baðlý olduðu Vergi Dairesi,Ýli ve vergi numarasý,
e) T.C. kimlik numaralý nüfus cüzdaný fotokopisi.
f) Ýmza sirküleri aslý(Vekaleten iþtirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslý)
g) Þartnamenin kabul edildiðine dair imzalý þartname örneði,
Tüzel Kiþiler:
a)Müracaat dilekçesi,
b) Þirketin kuruluþ statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslý veya onaylý sureti.
c)Baðlý olduðu Vergi Dairesi, Ýli ve Vergi Numarasý,
d) Noter tasdikli imza sirkülerinin aslý.
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Üniversiteli gençler, doða
yürüyüþünde bir araya geldi
AK Parti Gençlik Kollarý
Üniversiteler Birim Baþkanlýðý
ve Çorum Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafýndan 600'e yakýn Gencin katýlýmýyla doða
yürüyüþü organize edildi.
Sýklýk Tabiat Parkýndan
baþlatýlan yürüyüþ Çorum Belediyesi tarafýndan yapýmý tamamlanarak hizmete açýlan
Gençlik Obasýnda son buldu.
Yürüyüþ sonunda oba merkezine gelen gençler kendilerini
bekleyen sanatçý gençlerle
canlý müzik eþliðinde programlarýna devam ettiler. Çeþitli þarkýlarýn söylendiði bölümde müzik þöleninde gençler
doyasýya eðlendi. Hep birlikte
söylenen þarkýlarla kimi zaman oyunlar kimi zamansa
halaylar çekildi. Birlikte hareket etme kabiliyetini artýrýcý
oyunlar oynandý. Etkinlikte
canlý müziðin ardýndan takým
ruhunu geliþtirecek, birlikte hareket etme kabiliyetini artýracak ödüllü oyunlar da oynandý.
Bir konuþma yapan AK
Parti Gençlik Kollarý Baþkaný
Muhammed Fatih Temur, Çorum'a sevdalý olduklarýný dile
getirerek "Arkadaþlar hepiniz
bizler için çok kýymetlisiniz.
Çünkü Türkiyemizin birçok
farklý noktasýndan Çorum ilimizi tercih ederek buraya gel-

diniz. Bizler burada sizlere en
güzel hizmetleri sunmak için
varýz. Ýstiyoruz ki memleketimizi tercih eden kardeþlerimiz iyi ki çoruma gelmiþiz desinler. Üniversite yýllarýnýzý
doya doya geçirmeniz için
birçok proje ve faaliyeti sizler
için hazýrladýk ve bir bir hayata geçiriyoruz. Sizlerden de
bu noktada gelecek talep ve
beklentileri bekliyoruz. Burada iki teþekkür etmek istiyorum. ÜNÝAK Baþkanýmýz Seren Ökmen öncülüðünde Üni-

versiteler birimimiz, Çorum
Kent Konseyi Gençlik Meclisi
ile güzel bir uyum yakaladý.
Burada Mehmet Aþgýn ve Seren Ökmen Baþkanlarýma da
teþekkür ediyorum. Çorum'a
gençlik anlamýnda güzel bir
enerji kattýk. Ýnþallah daha da
yakýn çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz. Hepiniz iyi ki varsýnýz
arkadaþlar. Dünyanýn merkezine, sevdamýz Çorum'umuza hepiniz hoþ geldiniz. Güzel bir gün diliyorum" dedi.
(Bahattin Sümüþ)
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Deplasmanda hiç maðlubiyeti bulunmayan Çorum FK, iç sahada hiç kaybetmeyen rakibini yenmeyi baþardý.
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Çorum FK ligin 8'inci
haftasýnda zorlu deplasmandan üç puan kopardý. Kýrmýzý-Siyahlýlara üç puaný getiren
golleri aylar sonra formasýna kavuþan kaptan Umut Kaya ve 2'nci kaptan Salih Zafer Kurþunlu attý.
Bayburt Genç Osman Stadý'nda
saat 14'te baþlayan maçý Van Bölgesi hakemlerinden Fatih Tokail yönetti.
Rakibin daha çok topa sahip olduðu, daha çok tehlikeli atak ürettiði maçta Çorum FK hem bulduðu
fýrsatlarý iyi deðerlendirdi hem de
kaleci Hüseyin'in performansý ile
maçý kazandý.
ÝLK GOL UMUT'TAN
Maçýn 12'nci dakikasýnda bulduðu ilk ciddi atakta Umut'un güzel
golü rakip fileleri havalandýran Çorum FK ilk yarýda geride kalan sürede ciddi tehlike yaratamadý. Yine ilk
yarýda rakibin yarattýðý etkili ataklarda da Kaleci Hasan'ýn baþarýlý performansý Çorum FK'yi soyunma
odasýna 1-0 önde götürdü.
SALÝH FARKI 2'YE ÇIKARDI
2'nci yarýda da topa daha fazla
hakim olan ve daha çok tehlike ya-

1-2
ratan taraf ev sahibi Bayburt Ýl Özel
Ýdarespor'du ancak Çorum FK bulduðu fýrsatýlarý deðerlendirmeyi baþardý. Maçýn 57'nci dakikasýnda kazanýlan köþe atýþýnda penaltý noktasý üzerinde iyi yükselen Salih uzak
direðe yaptýðý güzel bir kafa vuruþu
ile farký 2'ye çýkaran golü kaydetti.
EV SAHÝBÝ
BASKISINI ARTIRDI
Golden sonra baskýsýný artýran
ev sahibi ekip golden hemen sonra
iki önemli ataktan faydanalamadý.
Zaman zaman Çorum FK kalesinde tehlikeler yaratan Bayburt Ýl
Özel Ýdare aradýðý golü 67'nci dakikada buldu. Defansýn arkasýna atýlan uzun pasta topla buluþan Ýbrahim Alan kaleci Hasan ile baþ baþa
kaldý. Ceza sahasýna girer girmez
uzak direðe topu býrakan Ýbrahim
farký 1'e indiren golü kaydetti.
FARK TEKRAR
2'YE ÇIKABÝLÝRDÝ
Çorum FK maçýn son bölümünde Halil Ýbrahim ile rakibinin fiþini
çekmeye çok yaklaþtý ancak bu fýr-

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

satý deðerlendiremedi. Atýlan pasta
rakip ceza sahasý sol çaprazýnda
topla buluþan Halil Ýbrahim kalecinin de kalesini terk ettiðini görerek
aþýrtma denedi. Ýbrahim'in aþýrtma
þutu yakýn direðin dibinden dýþarý
gitti.
KALECÝLERÝ
CEZA SAHAMIZDA
Maçýn uzatma dakikalarýnda

tüm riskleri göze alarak yüklenen
ev sahibi ekip saðlý sollu ataklar ile
gol aradý. Artýk maçýn son dakikasýna girilirken kazanýlan köþe atýþýna
rakip kaleci Zülküf de dahil oldu.
Kalesini terk edip Çorum FK ceza
sahasýnda gelen Zülküf yapýlan ortaya cýlýz bir kafa dokunuþu yaptý.
Devamýnda oluþan karambolden
sonuç çýkmayýnca karþýlaþma 2-1
sonuçlandý. (Abdulkadir Söylemez)

Formasýna kavuþtu, golünü attý
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Çorum FK'nin kaptaný
Umut 10 maç sonra kavuþtuðu formasý ile klas bir gole imza attý.
Çorum FK'nin etkili
isimlerinden Umut Kaya 10
maç sonra formasýna kavuþtu. Bu sezon ilk maçýna
çýkan baþarýlý orta saha
oyuncusu Umut son olarak
2020-2021
sezonunun
33'üncü haftasýnda oynanan Hacettepe maçýnda

HAFTANIN MAÇLARI
23.10.2021 CUMARTESÝ
ÇORUM FK-SARIYER
SOMASPOR-KAHRAMANMARAÞSPOR
HEKÝMOÐLU TRABZON-TURGUTLUSPOR
BODRUMSPOR-BAYBURT ÖZEL ÝD.
ADIYAMAN FK-DÝYARBEKÝRSPOR
ÝNEGÖLSPOR-SAKARYASPOR
SÝLAHTAROÐLU VAN-SÝVAS BELEDÝYE
NÝÐDE ANADOLU FK-ERGENE VELÝMEÞE
ANKARASPOR-SERÝK BELEDÝYESPOR
AFJET AFYONSPOR-ETÝMESGUT BELEDÝYE

MAÇTAN DAKiKALAR...
6' Orta sahanýn ilk metrelerinden defansýmýzýn
arkasýnda atlan ara pasta top ile buluþan Emre
Þahin kalecimiz Hasan ile karþý karþýya kaldý.
Kalecimiz Hasan açýyý iyi kapatýrken geçen
sürede Sefa çizgiye koþtu. Emre'nin þutunu Sefa
güçlükle dýþarý gönderdi.
12' GOOOL … Burak Çalýk'ýn baskýsý sonuç
verdi. Burak kazandýðý topu ceza sahasýna koþu
yapan Umut'un önüne býraktý. Umut da harika bir
dribling ile iki oyuncuyu geçerek kaleci ile baþ
baþa kaldý. Klas bir dokunuþ ile topu aðlar gönderen Umut takýmýný öne geçirdi: 0-1
19' Sol kanattan serbest vuruþ kazanan
Bayburt tehlike yarattý. Arka direðe yapýlan sert
ortada uygun pozisyonda topa dokunamayan ev
sahibi beraberlik þansýný kaçýrdý.
24' Sol kanattan Onur Kolay kullanýlan köþe
atýþýnda ön direðe sert kesti. Ön direkte topla
buluþan Bayburtlu oyuncu topu dýþarý niþanladý.
33' Yaklaþýk 25 metreden kaleyi cepheden
gören bir yerden frikik kazanan Bayburt temsilcisi
doðrudan kaleyi denedi. Barajýn arkasýna atýlan
topta Kaleci Hüseyin topa tek hamlede sahip oldu.
51' Sað kanattan etkili gelen ev sahibi ekip ön
direðe yerden ortaladý. Kritik pozisyonda rakip

Çorum FK Kulüp Baþkaný
Fatih Özcan, maç sonunda
soyunma odasýna inerek
galibiyet coþkusunu
futbolcularýyla paylaþtý

oyuncudan önce Çorum FK defansý araya girdi.
57' Peþ peþe iki köþe atýþý kazanan Çorum FK,
Salih ile farký 2'ye çýkardý. Halil Ýbrahim'in kullandýðý köþe atýþýnda penaltý noktasýna yakýn bir
yerde topla buluþan Salih uzak direðe sert bir kafa
vuruþu yaparak kaleciyi maðlup etti: 0-2
59' Sol kanattan ceza sahasýna giren Bayburt
Ýl Özel Ýdare'de arka direðe yerden atýlan pasta
Çorum FK defansý topu uzaklaþtýrdý.
67' GOL … Bayburt kendi yarý alanýndan uzun
ve havadan attýðý pasta Ýbrahim ile topu buluþturdu. Topu kontrol edip ceza sahasýna giren Ýbrahim
uzak direðe yaptýðý vuruþ ile farký 1'e indirdi: 1-2
83' Ceza sahasýnda top ile buluþan Sefa Narin
kaleci Hüseyin ile karþý karþýya kaldý. Sefa'nýn
vuruþunda Hüseyin açýyý kapatarak golü engelledi.
87' Gürkan'ýn sol kanattan yaklaþýk 40 metrelik
uzun pasýnda topla buluþan Halil Ýbrahim topun
geliþine aþýrtma denedi. Kalesini terk eden
Zülküf'ün üstünden giden top kaleyi tutmadý.
90' Köþe atýþý kazanan ev sahibi ekip tüm hatlarý ile yüklendi. Kaleci Zülküf'ün de ceza
sahamýza kadar geldiði atakta oluþan karambolde
Çorum FK defansý topu uzaklaþtýrdý.

forma giymiþti.
O maçtan sonra sakatlanan ve geride býraktýðýmýz
sezonda görev almayan
Kaptan Umut bu sezon baþýnda da sakatlanmýþtý.
Geride kalan yedi haftada da formasýna kavuþamayan Umut ilk çýktýðý
maçta takýmýnýn galibiyetinde önemli rol oynadý.
Maçýn henüz 12'nci dakikasýnda Burak'ýn pasýnda ra-

kip ceza sahasý yayýnda top
ile buluþan Umut rakibini
klas bir dribling ile geçerek
kaleci ile baþ baþa kaldý.
Kaleci Zülküf'ün açýldýðý
gören Umut yine bir klas
bir dokunuþ ile topu kalecinin üzerinden aðlara gönderdi. Böylelikle kaptan
Umut 10 maç sonra kavuþtuðu formasý ile 12 dakika
sonra gol sevinci yaþadý.
(Abdulkadir Söylemez)

Rakipte tanýdýk isimler
Çorum FK'nin deplasmanda konuk olduðu Bayburt Ýl Özel Ýdare maçýnda sahada tanýdýk isimler vardý.
Kýrmýzý-Siyahlýlarýn deplasmanda karþý
karþýya geldiði maçta ev sahibi formasý giyen iki oyuncu
eski takýmlarýna karþý forma giydi.
Geride býraktýðýmýz sezonda Kýrmýzý-Siyahlý formayý terleten Onur Kolay
ve Tarýk Mayhoþ, Çorum FK'ye karþý puan mücadelesi verdi.
Ýskilip doðumlu
olan orta saha oyuncusu Onur Kolay, ilk
11'de ve kaptan olarak baþladýðý maçta
90 dakika görev aldý.
Geride kalan sekiz
haftada da ilk 11'de
Tarýk Mayhoþ
maça baþlayan ve

tüm maçlarda 90 dakika sahada kalmayý baþardý. Görev aldýðý 720 dakikada iki sarý kart
gören Çorumlu oyuncu fileleri havalandýrmayý baþaramadý. 30 yaþýndaki oyuncu geçtiðimiz sezon içinde Þanlýurfaspor'a transfer olmuþ
oradan da sezon baþý
Bayburt temsilcisi ile sözleþme imzaladý.
Çorum FK'ye karþý forma giyen bir diðer oyuncu
da Tarýk Mayhoþ idi.
2020-2021 sezonunda Çorum
FK formasý giyen Tarýk da yedek kulübesinde baþladýðý
maça 67'nci
dakikada dahil
oldu.
(Abdulkadir
Onur Kolay
Söylemez)

