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Zorlu deplasmandan

PUAN KOPARDIK!
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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2'nci Lig Kýrmýzý Grup 15'inci hafta maçýnda zorlu Hekimoðlu Trabzon
deplasmanýna konuk olan Çorum FK zorlu deplasmandan puan koparmayý baþardý ve yenilmezlik serisini sürdürdü. 8’DE

75 Kuruþ

GÜNLÜK YAYIMLANAN TEK GAZETEYÝZ

7.YASINDA

GAZETEMiZ

Gazetemiz 6'ncý yýlýný Çorum'da haftanýn her günü günlük olarak yayýmlanan tek gazete olarak
tamamladý. Kuruluþundan bugüne kadar yayýn hayatýna aralýksýz devam eden gazetemiz QR
kod uygulamasýyla gazete üzerinden haberin video olarak izlenebilme özelliðiyle de öne çýkýyor.
Milli ve manevi deðerlerden ödün vermeden yayýmlanan gazetemiz Çorum'un siyaset, ticaret,
kültür, sanat ve spor hayatýný yakýndan takip ederek, kentin sorunlarýnýn çözümüne katký sunarken, tüm kesimlerin seslerini duyurabileceði mecra olmaya devam ediyor.
5’TE

KESÝN KARAR WEBDE
VE SOSYAL MEDYADA
- 5’TE

Alaca'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan
hafif ticari araç, Ekmekçi
köyü kavþaðýnda karþý
yönden gelen otomobil ile
çarpýþtý. 3’TE

Türkiye onu konuþuyor

AK Parti Grup Baþkanvekili Bülent Turan, Çorum'dan muhalefete mesaj verdi:

HABERÝ
ÝZLEMEK ÝÇÝN
KODU OKUTUN

- 4’TE

Zincirleme
kaza: 6 yaralý

ÇOCUKLARINI BIRAKIP
BAÞKASINA KAÇTI

Çorum'da yaþayan Sevda Þimþek, 20 yýllýk eþini ve 5 çocuðunu býrakýp sosyal medyada tanýdýðý birinin yanýna kaçtý. Sevda
Þimþek ve eþi Duran Þimþek,
ATV'de yayýnlanan Esra Erol'da
adlý programda yüzleþti. 2’DE

OKUYUCULARIMIZIN
GÖRÜÞLERÝ...

GUNDEMDE
SECIM YOK

Yaðmur, kazaya
neden oldu: 2 yaralý
Çorum-Alaca karayolunda
meydana gelen kazada
Alaca istikametinden Çorum istikametine seyir halinde olan kamyonet Çorum'dan Alaca ilçesi istikametine seyir halinde araçla çarpýþtý. 3’TE

AK Parti Grup Baþkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu'nun kýzýnýn düðün törenine katýldý. Düðünün ardýndan partisinin il baþkanlýðýný ziyaret eden Turan, burada açýklamada "Gündemde seçim yok, 2023 Haziran'ýna kadar iþimizin baþýndayýz" dedi. Gündemde olan
50+1 tartýþmalarýna da deðinen Turan "Yüzde 52,5 alan bu teþkilat çalýþýrsa daha üstte oy alma imkanýna
sahip. Derdimiz 50+1 deðil, 52,5'tan ne kadar daha çok alacaðýmýz derdidir" ifadelerini kullandý. 7’DE

Çorum'da aþýlama oraný geçtiðimiz haftaya göre yüzde 0,37 arttý. Böylece Çorum,
TR-83 bölgesinde en çok aþý yapýlan 2., Karadeniz bölgesinde de 8. il oldu.

Muhsin Dere
Çorum’da

BÖLGEDE
iKiNCi,
KARADENiZ’DE
SEKiZiNCi

Milli Savunma Bakan Yardýmcýsý Muhsin
Dere, hafta sonu AK Parti Milletvekili Erol
Kavuncu'nun kýzýnýn düðün törenine katýlmak üzere Çorum'a geldi. Muhsin Dere'yi,
Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Merkez Ýlçe Baþkaný Erhan Akar ile
teþkilat yöneticileri karþýladý. 3’TE

Zihin
Türbülansý

SARI ODALAR
Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer

atakentpsk@gmail.com

- YAZISI 2’DE

HÝTÜ, BAÞARILARINA BÝR
YENÝSÝNÝ EKLEDÝ 6’DA

15 Temmuz gazisinin
adý parkta yaþatýlacak

Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca, 81 ilin aþý
haritasýný sosyal medya hesabýndan paylaþtý. Geçtiðimiz hafta aþýlama yüzde 80 olan
Çorum'da bu oran bu hafta yüzde 80,8'e
ulaþtý. Çorum, bu oranla birlikte mavi
kategoride yer aldý. Çorum içerisinde bulunduðu TR-83 bölgesinde
en yüksek aþýlama oraný bulunan 2. il olurken yüzde 83,9 ile
Amasya bölgede aþýlamanýn
en çok yapýldýðý il oldu. 3’TE

Çorum Belediyesi, Kapaklý 51. Sokakta yapýmýný tamamladýðý 15 Temmuz Gazisi
Turgut Aslan'ýn isminin verildiði semt parkýný açýlýþa hazýr hale getirdi. Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Kapaklý 51.
Sokakta yapýmý tamamlanan semt parkýný
inceleyerek Park ve Bahçeler Müdürü
Gökhan Mesci'den bilgi aldý. 3’TE

JANDARMA ''ÇOCUK DEDEKTÝF''
YETÝÞTÝRÝYOR
3’TE

'ASGARÝ ÜCRET ENFLASYON ORANI
ÜZERÝNDE ARTIRILMALI' 2’DE

BÜLENT TURAN'DAN
ÝSKÝLÝP'E ZÝYARET 7’DE
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'Asgari ücret enflasyon
oraný üzerinde artýrýlmalý'

Zihin Türbülansý
SARI ODALAR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB)
Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, asgari ücretin enflasyon oraný üzerinde artýrýlmasý, iþletmelerin
ise sürdürülebilirliðinin zarar görmemesi için
maliyetlerin düþürülmesi gerektiðini belirtti. TOBB Baþkaný Rifat
Hisarcýklýoðlu, sosyal
medya hesabýndan
2022 asgari ücret
zammý görüþmelerine
iliþkin yaptýðý paylaþýmda, “Emek, alýn teriyle çalýþanlar desteklenmeli. Asgari ücret
enflasyon oraný üzerinde artmalý. Asgari
Rifat Hisarcýklýoðlu
ücrette vergi kaldýrýlmalý. Gelir Vergisi dilimleri yükseltilmeli. Asgari
ücret desteði artýrýlmalý. Ýþletmelerin sürdürülebilirliði de zarar görmemeli, maliyetler düþürülmeli” ifadelerine yer verdi.
(Haber Merkezi)

Sýcak ekmeðin kokusu
adýna, ilk çiçekler adýna, eriyen kar adýna…
Sevmediðim
bütün
adamlar adýna seviyorum
seni.
Usulca büyüsün çocuklar
umutlar...
Bir de nehirlerin uðultusu.
Bundan yirmi yýl sonra
yapmadýðýnýz þeylerden dolayý, yaptýklarýnýzdan daha
fazla piþman olacaksýnýz.
Demir alýn ve güvenli limanlardan çýkýn artýk...
Rüzgârlarý arkanýza alýn,
araþtýrýn, hayal edin ve keþfedin... Yüreðinizi kirleten insanlardan uzak durun ve izleyin.

Ýnsan yalnýzca baþkalarýna güzel, baþkalarýna olaðanüstü! Baþkalarýna yem oluyor!
Eskiden hiç olmazsa kendimize sarýlýp yeni günün olmasýný beklerdik umutla.
Ama her þey çürümüþ kokusu veriyor artýk. Umut da, sokaklar da, kalbimiz de, çiçekler de, yaðmurlar da…
Sonunda geminin batacaðý bilindiði hâlde Titanic
defalarca izlenmiþtir.
Bitecektir
korkusuyla
aþktan kaçarsan hayattan
hiçbir tat alamazsýn.
Çünkü Romeo ölmeli, Titanic batmalý. Ama aþk her
þeye raðmen yaþanmalý.

Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer
atakentpsk@gmail.com

ÇOCUKLARINI BIRAKIP
BAÞKASINA KAÇTI
Türkiye onu
konuþuyor

Çorum'da yaþayan Sevda Þimþek, 20 yýllýk eþini ve 5 çocuðunu býrakýp sosyal medyada tanýdýðý birinin yanýna
kaçtý. Sevda Þimþek'in eþi Duran Þimþek, ATV'de yayýnlanan Esra Erol'da adlý programa baþvurdu. Programda
yüzleþen çift, boþanma kararý aldý. Esra Erol'un eleþtirilerine dayanamayan Sevda Þimþek, stüdyoyu terk etti.
Çorum'un Uðurludað ilçesindeki bir köyde yaþayan
Sevda Þimþek, kýz çocuðuyla birlikte sýrra kadem
HABERÝ
bastý. Sevda Þimþek'in
ÝZLEMEK
eþi Duran Þimþek ise eþi
ÝÇÝN KODU ve çocuðunun bulunmasý
OKUTUN
için ATV'de yayýnlayan
Esra Erol'da programýna baþvurdu.
ÖNCE TELEFONDA GÖRÜÞTÜ,
SONRA PROGRAMA KATILDI
Esra Erol'da programý tarafýndan
Antalya Finike'de bulunan Sevda Þimþek, 25 Kasým'da canlý yayýnlanan
programa telefonla katýldý. Hasan Teke
adlý birine kaçtýðýný söyleyen Sevda
Þimþek, bir sosyal medya uygulamasý
üzerinden tanýþtýklarýný, çok mutlu olduðunu söyledi.
"20 SENEDÝR GÖRMEDÝÐÝM
SAYGIYI 18 GÜNDE GÖRDÜM"
20 yýldýr evli olduðu Duran Þimþek
ve ailesinden görmediði saygýyý, Hasan Teke'nin yanýnda bulduðunu vurgulayan Sevda Þimþek, "Ben onu Ýnstagram'dan buldum. Ýstek attým, kabul
ettik birbirimizi. Ben ona dertlerimi anlattým. Ondan sonra, 'Ben senden hoþlandým, gelirsen evlenelim' dedi. Ben
de geldim. Her þeyimi anlattým ona.
Kendisi 34 yaþýnda. Eþinden ayrýlmýþ.
Ben burada mutluyum. 20 senedir görmediðim saygýyý 18 günde gördüm" diye konuþtu.
ESKÝ NÝÞANLISINI ARARKEN
BAÞKASINI BULMUÞ
Evlenmeden önce niþanlandýðý Ýbrahim Teke'yi ararken Hasan Teke'yi
bulduðunu ifade eden Sevda Þimþek,
"Ben niþanlanmýþtým. Bu aðabeyim
benim iþimi bozdu. Ýbrahim Teke yaz-

ceðiz. Bunu kendi de biliyor. Ben 20
senedir görmediðim iyiliði, sevgiyi,
saygýyý burada gördüm. Adam 70 yaþýndaki adam bana saygý duydu. Bana
ne kardeþim saygý duydu ne eþim" ifadelerini kullandý.
EÞÝ DE ÝKNA OLDU
Duran Þimþek ise "Boþandýðým dakikadan sonra benim seninle iþim olmaz. Gel boþanalým" dedi.

dým çýkmadý. Hasan Teke'ye istek gönderdim belki tanýyordur diye. O da
'Ben tanýmýyorum. Antalya'da yaþýyorum' dedi. Ondan sonra arkadaþ olduk" ifadelerini kullandý.
YÜZÜNÜ BÝLE
GÖRMEDEN KAÇMIÞ
Esra Erol'un sorularýný yanýtlayan 5
çocuk annesi Sevda Þimþek, Hasan
Teke isimli þahýsla, sosyal medya hesabýndan tanýþtýðýný ve bir aydýr tanýdýðýný söyledi. Sevda Þimþek, yüzünü bile görmediði Hasan Teke'ye kaçtýðýný
dile getirdi.
"BOÞANMAK ÝSTÝYORUM"
Boþanmak istediðini onlarca defa
vurgulayan Sevda Þimþek, "Çocuðunu
mu istiyor Duran? Gelsin alsýn. Ýsterse
spikerden yollayým. Eðer annem var
diye gelirlerse kapým açýk ama gelmezlerse onlarý da istemiyorum. Mahkemede isterse mecbur vereceðim.
Ben boþanmak istiyorum" dedi.
AÐABEYÝ VE EÞÝYLE YÜZLEÞTÝ
Daha sonra Sevda Þimþek, 26 Kasým tarihinde yayýnlanan Esra Erol'da
programýnýn canlý yayýn konuðu oldu.
Burada aðabeyi Satýlmýþ ve eþi Duran
ile yüzleþti.
"KALSAYDIM KENDÝME
BÝR ZARAR VERECEKTÝM"
Esra Erol'un "Sen çocuklarýný býrakacak birine benzemiyorsun?" sözleri
üzerine Sevda Þimþek, "Benzemiyordum ama sabýr taþý yarýldý, gittim. Çekemeyecektim çünkü. Orda kalsaydým
kendime bir zarar verecektim" ifadelerini kullandý.
Esra Erol'un "O zararýn en büyüðü
kime?" sorusuna da "Çocuklara yapý-

yoruz ama öyle de çocuklara zarardý
kendime de" diye konuþtu.
"ANKARA'YA GÖÇELÝM' DEDÝM"
Sevda'nýn eþi Duran ise daha önce
kendisine Ankara'da yaþamayý teklif
ettiðini ancak kendisinin bunu kabul etmediðini öne sürdü. Duran Þimþek,
"Ne gerekiyorsa sundum ben ona. Baharda ev yaptýrmaya kalktým. Evimiz
ahþaptý. 'Benim sevenim yok, hayvanlarýmý satýyým Ankara'ya göçelim' dedim. Kim ne dediyse ona kandý bu.
Komþularýn dediklerine inandý. 'Yok istemiyorum. Burasý rahat. Hayvanlar
kuzuladýðý zaman ben sana yardým
ederim' dedi. Yaþadýðýmýz þehri deðiþtirseydik en azýndan dedikodu biterdi.
Sevmeyenim çoktu. Günlük olay çýkýyordu" ifadelerini kullandý.
AÐABEYÝNE DÜÞMAN OLMUÞ
Aðabeyinden þiddet gördüðünü,
hayatýnýn her alanýna müdahale ettiðini kaydeden Sevda Þimþek, "Annesinin hakaretleri yetiyor zaten. Her þeyi
kendi kulaðýný duydu. 20 yýl bizim böyle didiþmeyle geçti. Ondan sonra evden ayrýldýk, 3 senedir iyiydik. Ondan
sonra da aðabeyim geldi o bozdu.
Aðabeyim kendi aile hayatýmýza karýþýyordu. Benim iki tane kulaðým yüzünden sakat. Küçükken teybe kaset koyarlardý. Bende onu bozmuþum. Vurunca zarlarý patladý. Onun benim ya-

þantýma burnunu sokmasýný istemiyorum" þeklinde konuþtu.
Duran Þimþek ise "Benle çok fazla
muhatap bile olmuyor. Çocukluktan arkadaþýz. Aðabeyi ile ben birbirimizi sayýyorduk" dedi.
Bu sözler üzerine Sevda Þimþek
ise "Ben onun yüzünden bitirdim" þeklinde konuþtu.
"YUVAMI AÐABEYÝM YIKTI"
Sevda Þimþek'in sosyal medya hesabýnýn bulunmasý nedeniyle köyde
dedikodularýn çýktýðý belirtilen programda, gerçekler gün yüzüne çýktý.
Sevda Þimþek, aðabeyinin eþinin kafasýný karýþtýrdýðýný dile getirerek, "Ben
3 senedir o ikisi yüzünden çekmediðim
kalmadý. Telefona fazla kafaya taktýðým yok. Ben burayý seçtim. Benim kararým burasý. Ben sadece niþana gitmek istedim. Oradaki adamý çýkarýn
oradan. Benim yuvamý o yýktý. Bana
kardeþim falan istemiyorum. Benim
yuvamý zaten aðabeyim yýktý. Onun
beynini de o yýkýyor. Ben boþanmak istiyorum" diye konuþtu.
20 yýl boyunca hep baský gördüðünü öne süren Sevda Þimþek, "Ben bu
20 yýllýk evlilikte hep baský gördüm, kýsýtlandým. Kendi bile söyledi, 'Domates
almaya bile gidemiyordu' diye. Her fýrsatta eþinle gizli mi gidersin? Ben kapýdan kaçacaðým da eþimin babasý
görmeden gezmeye, hastaneye gide-

ADAMA KAÇAN
BEÞÝNCÝ KADIN ÝDDÝASI
Programa baðlanan ismini vermek
istemeyen bir izleyici de Sevda Þimþek'in kaçtýðý Hasan Teke'ye beþinci
kez bir kadýnýn kaçtýðýný ileri sürdü. Ýsmini vermek istemeyen izleyici, "Kadýn
kendini kurtarsýn. Hasan Teke'den. Beþinci bu olay bu. Bu devamlý insanlarla
tanýþýp getiriyor. Bu kendisinin yanýna
kaçan beþinci kadýn" dedi. Sevda Þimþek ise iddialara, "Yalan, bu adamý da
biliyorum" diyerek yanýt verdi.
"BOÞANIRSA BÝZ ONU
KABUL EDÝYORUZ"
Esra Erol, daha sonra Hasan Teke'nin kuzeniyle telefonda görüþtü.
Teke'nin kuzeni, "Hasan'a çok büyük
suçlamalar atýlýyor. Hasan bir kere evlenip boþandý. Bir tane de çocuðu var.
Bunlarýn hepsi iftira. 'Boþanacaðým'
dedi. Boþanýrsa biz onu kabul ediyoruz" dedi.
ESRA EROL TEPKÝ GÖSTERÝNCE STÜDYOYU TERK ETTÝ
Bunun üzerine Esra Erol da "Böyle
ev bark isteyen, sýðýnmak isteyen birçok insan var. Bari adreslerini vereyim
de onlarýn evinde kalsýnlar. Bundan
sonra Teke'lerin ailesinin adresini vereceðim. Þu kadar menfaatleri olmasa
çaðýrýrlar mý? Kendi doðru olan biri 'çocuklarýný býrakýp gel' der mi? Bir yerde
bir yamukluðu var ki gel diyor" diyerek
duruma tepki gösterdi.
Bunun üzerine Sevda Þimþek stüdyoyu terk etti.
(Mahmut Emin Söylemez)

Kavuncu'nun mutlu günü

DiKKAT, KAR GELiYOR!
Meteoroloji tahminlerine göre yeni haftada
kar, tüm yurtta etkili olacak. Çorum'da ise kar
yaðýþýnýn Çarþamba ve Perþembe günü etkili olmasý bekleniyor. Meteoroloji, 28 Kasým-2
Aralýk haftasýnýn hava tahmin raporunu yayýmladý. 5 günlük rapora göre, yurt genelinde
kuvvetli saðanak ve kar yaðýþý etkili olacak.
Çarþamba ve Perþembe gününe dikkat çekilen açýklamada, Çorum'un da aralarýnda bulunduðu 36 il için kar yaðýþý uyarýsý yapýldý.
ÇARÞAMBA VE PERÞEMBE ONLARCA
ÝLDE KAR BEKLENÝYOR
Meteoroloji'nin tahminlerine göre Çarþamba günü, Çorum, Bilecik, Kütahya, Uþak, Es-

kiþehir, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Karaman, Niðde, Aksaray, Kayseri, Kýrþehir, Nevþehir, Yozgat, Kýrýkkale, Çankýrý, Kastamonu,
Karabük, Amasya, Tokat, Sivas, Gümüþhane,
Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars,
Aðrý, Muþ, Bitlis, Van, Hakkari ve Yozgat'ta
kar yaðýþý etkili olacak. Perþembe günü ise
Artvin, Ardahan, Kars, Iðdýr, Erzurum, Aðrý,
Muþ, Bitlis ve Van'da kar yaðýþý bekleniyor.
BÖLGEDE HAVA
Parçalý çok bulutlu, bölge genelinin yaðmur ve saðanak yaðýþlý, Doðu Karadeniz'in iç
kesimlerinin karla karýþýk yaðmur ve kar yaðýþlý geçeceði tahmin ediliyor. (Haber Merkezi)

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu'nun kýzý Þeymanur Kavuncu, Soner Mazlum ile hayatýný birleþtirdi.
Þeymanur-Soner Mazlum çiftinin düðün törenine AK Parti Grup Baþkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan,
Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Trabzon Milletvekili Salih Cora, Çorum Milletvekili Oðuzhan Kaya, Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Milli Savunma Bakan Yardýmcýsý Muhsin Dere, AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, ilçe belediye baþkanlarý, sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri, iþ
çevreleri, bürokratlar ve çok sayýda davetli katýldý. Milletvekili Kavuncu, mutlu
gününde kendisini yalnýz býrakmayan
herkese teþekkür etti.
(ÝHA)
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BÖLGEDE iKiNCi,
KARADENiZ'DE SEKiZiNCi
Çorum'da aþýlama oraný geçtiðimiz
haftaya göre yüzde 0,37 arttý. Böylece
Çorum, TR-83 bölgesinde en çok aþý yapýlan
2., Karadeniz bölgesinde de 8. il oldu.

15 Temmuz
gazisinin adý
parkta yaþatýlacak

Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca, 81 ilin aþýlama oranlarýný açýkladý. Buna göre Çorum, aþýlamada yüzde 80,8'e ulaþarak yine mavi kategoride yer aldý.
Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca, 81 ilin aþý
haritasýný sosyal medya hesabýndan paylaþtý.
Geçtiðimiz hafta aþýlama yüzde 80 olan Çorum'da bu oran bu hafta yüzde 80,8'e ulaþtý. Çorum, bu oranla birlikte mavi kategoride yer aldý.
Türkiye'de aþýlama oraný en yüksek olan il
Ordu olurken, onu Osmaniye, Amasya, Muðla,
Kýrklareli, Çanakkale, Eskiþehir, Balýkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.
Aþýlama oraný en az olan iller ise Þanlýurfa,
Batman, Siirt, Diyarbakýr, Muþ, Bingöl, Mardin,
Bitlis, Aðrý ve Bayburt oldu. Türkiye'de 1. Doz
aþý yapýlma oraný yüzde 90,52 olurken, 2. doz
aþý yapýlma oraný ise yüzde 81,08 olarak gerçekleþti.Bugüne kadar 56 milyon 188 bin 1. doz,

50 milyon 329 bin 2. doz, 12
milyon 106 bin de 3. doz
aþýlama yapýldý.

Saðlýk Bakaný
Dr. Fahrettin Koca

ÇORUM
BÖLGESÝNDE
ÝKÝNCÝ
Çorum'un içerisinde bulunduðu TR-83
bölgesinde en yüksek
aþýlama oraný bulunan 2. il
oldu. Birinci, yüzde 83,9 ile
Amasya olurken, ikinci yüzde 80,8 ile
Çorum, üçüncü yüzde 79,5 ile Samsun, yüzde
78 oranla Tokat ise dördüncü sýrada yer aldý.
KARADENÝZ'DE 8'ÝNCÝ
Çorum'un içerisinde bulunduðu Karadeniz
bölgesinde ise aþýlama oraný en yüksek il yüzde

84,7 ile Ordu oldu. Bu bölgede Çorum, yüzde
80,8 aþýlama oranýyla sekizinci sýrada
yer aldý.
Karadeniz bölgesindeki sýralama ise þöyle:
"Ordu
yüzde
84,7, Amasya yüzde
83,9, Zonguldak yüzde
82,3, Bartýn yüzde 81,9, Giresun yüzde 81,5, Artvin yüzde 81,
Sinop yüzde 80,9, Çorum yüzde 80,8, Samsun
yüzde 79,5, Kastamonu yüzde 79,5, Trabzon
yüzde 78,1, Bolu yüzde 78, Tokat yüzde 78, Rize yüzde 76,6, Karabük yüzde 75,6, Düzce yüzde 73,7, Gümüþhane yüzde 69,8, Bayburt yüzde 66,5."
(Mahmut Emin Söylemez)

Çorum Belediyesi, Kapaklý 51. Sokakta yapýmýný tamamladýðý 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'ýn isminin verildiði semt
parkýný açýlýþa hazýr hale getirdi.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Kapaklý 51. Sokakta yapýmý tamamlanan semt parkýný inceleyerek Park ve
Bahçeler Müdürü Gökhan Mesci'den bilgi
aldý.
Ýhtiyaç duyulan bölgelerde semt parký
yapýmýna devam edeceklerini belirten
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
"Çorum'u yeni yapýlan semt parklarý ve yýl
boyunca sürdürülen aðaçlandýrma çalýþmalarýyla yeþilin hâkim olduðu bir þehir
haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.
"ÞEHÝT VE GAZÝLERÝMÝZ
BAÞIMIZIN TACIDIR"
Þehit ve Gazilerimiz bizim baþýmýzýn
tacýdýr diyen Baþkan Aþgýn, "Onlar için ne
yapsak azdýr. Ýsimleri yaþasýn diye yeni
yapmýþ olduðumuz semt parklarýmýza þehit ve gazilerimizin isimlerini veriyoruz.
Çorum Belediyesi olarak Kapaklý 51. Sokakta yapýmýný tamamladýðýmýz semt
parkýmýza 15 Temmuz'un kahraman Gazisi Turgut Aslan'ýn ismini verdik. Parkýmýz toplam 3 dönümlük alana kurulu. Ýçerisine 139 farklý çeþit bitki ve aðaçlandýrma dikimi yaptýk. 233 metre karelik oyun
grubunun da yer aldýðý semt parkýmýzý
açýlýþa hazýr hale getirdik. Semt sakinlerimize hayýrlý olsun" dedi.
(Mehmet Halim Coþkun)

Yaðmur, kazaya
neden oldu: 2 yaralý
Çorum'un Alaca ilçesinde bir zincir markete ait kamyon ile mobilya taþýyan kamyonetin çarpýþmasý sonucu meydana gelen
trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý.
Kaza, Çorum-Alaca karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaca istikametinden Çorum istikametine seyir halinde olan Yusuf Soylu idaresindeki 19 UH
056 plakalý kamyonet Çorum'dan Alaca ilçesi istikametine seyir halinde olan sürücü
Mehmet Çað idaresindeki 34 KM 1209 plaka sayýlý araçla çarpýþtý. Kazada her iki sürücü yaralanýrken olay yerinde ilk müdahalesi yapýlan yaralýlar ambulansla hastaneye kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kaza
nedeniyle Çorum-Alaca karayolu bir süre
trafiðe kapatýldý. Kazayla ilgili baþlatýlan
soruþturma sürüyor.
(Haber Merkezi)

ZiNCiRLEME KAZA: 6 YARALI
Çorum'un Sungurlu ilçesinde
meydana gelen zincirleme trafik
kazasýnda 6 kiþi yaralandý.
Kaza, Sungurlu-Alaca yolunda
meydana geldi. Edinilen bilgilere
göre, Alaca'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Halit A. yönetimindeki 18 BA 424 plakalý hafif
ticari araç, Ekmekçi köyü kavþaðýnda karþý yönden gelen Murat Ö. yönetimindeki 06 CPG 950 plakalý
otomobil ve Hasan Þ. yönetimindeki 06 GE 7703 plakalý otomobille
çarpýþtý. Yoldan geçen sürücüler

kazayý jandarma, itfaiye ve saðlýk
ekiplerine haber verdi.
Kýsa sürede olay yerine gelen
Sungurlu Belediyesi ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri, yaralýlarý sýkýþtýklarý yerden çýkardý. Kazada
yaralanan sürücüler ile araçlarda
yolcu olarak bulunan Ahmet Þ.,
Muhammed Burak Ö. ve Canan Ö.,
ambulanslarla Sungurlu ve Alaca
Devlet Hastanelerine kaldýrýlarak
tedavi altýna alýndý.
Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý.
(ÝHA)

Muhsin Dere Çorum'da
Milli Savunma Bakan Yardýmcýsý, hemþehrimiz Muhsin Dere, Çorum'u ziyaret etti.
Milli Savunma Bakan Yardýmcýsý Muhsin Dere, hafta sonu AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu'nun kýzýnýn düðün törenine katýlmak üzere
Çorum'a geldi.
Muhsin Dere'yi, Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,

AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Merkez Ýlçe Baþkaný Erhan Akar
ile teþkilat yöneticileri karþýladý.
Ýlk olarak AK Parti Ýl Baþkanlýðýný ziyaret eden Muhsin Dere, burada teþkilatla bir araya geldi. Ziyarete AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý'nýn yaný sýra, Çorum Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
Merkez Ýlçe Baþkaný Erhan Akar, Ýl
Genel Meclis Baþkaný Mehmet
Bektaþ, Kadýn Kollarý Baþkaný Meryem Demir, il baþkan yardýmcýlarý,
yönetim kurulu üyeleri ile parti yöneticileri katýldý.
Ziyarette yapýlan çalýþmalar ele
alýndý. Daha sonra Çorum Valiliði,
Çorum Belediyesi, Çorum Þehitliði,
15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret eden
Dere, AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu'nun kýzýnýn düðün törenine
de katýldý.
Dere, akþam saatlerinde kentten
ayrýldý. (Mahmut Emin Söylemez)

Jandarma ''çocuk dedektif'' yetiþtiriyor
Trafik Dedektifleri Projesi kapsamýnda Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Jandarma Trafik Timleri,
Ovasaray Ýlköðretim Okulunda seminer verdi.
Seminerde öðrencilere trafik
iþaret ve levhalarý, emniyet kemeri,
yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanýmý, güvenli bisiklet kullanýmý, yaya
güvenliði, görünürlük, araçta güvenli yolculuk, karþýdan karþýya
geçme ve güvenli oyun alanlarý konularýnda sunum yapan trafik timleri, öðrencilerden gelen sorularý yanýtladý.
Proje ile trafik kurallarý konusunda farkýndalýk oluþturularak,

mevcut algýnýn deðiþtirilmesi, böylelikle Türkiye'nin gelecekte trafiði
güvenli, ulaþýmý konforlu bir ülkeye
dönüþmesi amaçlanýyor. Trafik Dedektifleri projesinde, geleceðin sürücü adaylarýný, trafik kurallarýný
tam anlamýyla bilen ve bu konuda
sorumluluk alan bireylere dönüþtürmeyi hedefleniyor. Trafik bilinci aþýlamayý hedefleyen projede, eðitime
katýlan çocuklara 'Trafik dedektifi'
unvaný verilerek trafik konusunda
bilinçli bir davranýþ modeli geliþtirmeleri bekleniyor.
Jandarma ekipleri tarafýndan
eðitime katýlan öðrencilere kimlik
kartlarý daðýtýldý.
(ÝHA)
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ÝÞTE OKUYUCULARIMIZIN GÖRÜÞLERi...
Gazetemizin 6’ncý kuruluþ yýldönümü nedeniyle okuyucularýmýz gazetemizle ilgili deðerli görüþlerini paylaþtý.
Ýstek ve taleplerini de dinlediðimiz okuyucularýmýz gazetemizde halkýn sesine kulak verilmesinden memnun olduklarýný da dile getirdi. Akþam geç saatlerde yaþanan
geliþmelerden bile haberdar olma ayrýcalýðýný hissettiklerini vurgulayan okuyucularýmýz, Kesin Karar Gazetesi’nin yayýn hayatýna bu kararlýlýkla devam etmesini istedi.

AK Parti Ýl Baþkaný
Yusuf Ahlatcý:

Çorum Barosu Baþkaný
Av. Kenan Yaþar:

Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý
Baþkaný Tahsin Þahin:

Kesin Karar Gazetesi kamuoyunun haber alma hakkýna
ilkeli ve tarafsýz katkýda bulunuyor. Kesin Karar, gazetecilik
görevini ciddiyetle yerine getiriyor. Yeni yaþýný kutluyor,
yayýn hayatýnda baþarý diliyorum.

Bölge haberciliðine katký saðlayan, halkýmýza, hýzlý, kaliteli ve
günlük haber sunan gazetenizin 7.yýlýný kutlarým.

Düzenli, istikrarlý ve kararlý bir þekilde çizginizi bozmadan
kaliteli haber yaptýðýnýz için teþekkür ederim.
7. yýlýnýz kutlu olsun.

S.S.Çorum Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi
ve Kefalet Kooperatifi Cemil Eker:

Eðitim-Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný
Selim Bozkurt:

Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þube
Baþkaný Hýdýr Kýnýklý:

Haber arþivlerinize istediðim zaman telefondan ulaþma
kolaylýðý saðladýðýnýz için teþekkür ederim. 7. yýlýnýzý kutlarým.

Ýlkeli ve tarafsýz haber yayýnlayan, saðduyulu gazetenizin
7. yýlýný kutlarým.

Sürekli ileriye dönük emin adýmlar atan, istikrarlý ve hiç
kimseden etkilenmeyen objektif gazetenizin 7. yýlýný kutlarým.

Hacettepe Ýþitme Merkezi
Musa Þen:

Gýrgýr Otopark
Mustafa Çatal:

Diþ Hekimi
Süleyman Yýldýz:

Anlýk haber, ilkeli ve doðru haber sunarak bölge haberciliðine
büyük katkýnýz var. Sizleri tebrik ederim. 7. yýlýnýzý kutlarým.

Toplumumuzu ilgilendiren konularý en taze haliyle
yine topluma aktaran gazetenizin 7. yýlý kutlu olsun.

Gazetecilik refleksiniz çok baþarýlý. Her birinin aynýsý kopya
olan haberlerden uzak,sýra dýþý yazýlarýnýzý memnuniyetle
okuyorum. 7. yýlýnýzda da çizginizi bozmayacaðýnýzý biliyorum.
Nice yýllara.

Mackbear Coffee
Ali Rýza Kýsakol:

Ýlk Arzum Özel Eðitim ve Rehabilitasyon
Merkezi Arzu Koç:

Gelyan Cafe
Ayhan Dalbudak:

Gazeteciliði yenidünya düzenine uyum saðlayacak þekilde
oluþturmuþ,doðru haberden þaþmayan
gazetenizin 7. yýlýný kutlarým.

Haberlerinizdeki karekodu okutup haberi izleyebilmem
muhteþem bir özellik. 7. yýlýnýz kutlu olsun.

Gazetenizin güncel haberlerinin yaný sýra, spor sayfanýzdan
çok memnunum. Her gün keyifle okuyorum. Nice 7. yýllara.

Ýkinci Bahar Restaurant
Bahri Altýkardeþ:

Bahar Dondurma
Erol Kýlýç:

Erol Perde
Erol Özüyaðlý:

Halkýmýz için ilginç olan, halký ilgilendiren haberleri ve olaylarý
yazdýðýnýz için çok teþekkür ederim. Nice 7. yaþlara.

Bizim ve müþterilerimizin keyifle okuduðu gazeteniz, doðru
ve kaliteli haber almamýzý saðlýyor. Sizlere teþekkürlerimizi
sunuyoruz. 7. yýlýnýz kutlu olsun.

Geleneksel medya anlayýþýný yeni medya anlayýþý ile birlikte
sunduðunuz için teþekkür ederim. 7. yýlýnýz kutlu olsun.

Arasta Sokak Lezzetleri
Furkan Emrekaya:

Redline Elektronik
Havva Akçýl:

Uyar Hafriyat
Ýlker Uyar:

Gazetenize 7/24, dilediðim zaman dilediðim yerden
ulaþabiliyor olmak muhteþem. Nice 7 senelere.

Habercilikte mobilitenin de öne çýkmasýný saðlayan,
yenilikçi bir gazete. Nice 7 yýllara.

Doðru haber sunan, halkýmýzýn yanýnda olan gazetenizin
7. yýlý kutlu olsun.
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GÜNLÜK YAYIMLANAN TEK GAZETEYÝZ

7.YASINDA

GAZETEMiZ

Gazetemiz 6'ýncý yýlýný, Çorum'da haftanýn her günü günlük olarak yayýmlanan
tek gazete olarak tamamladý.
28 Kasým 2015 tarihinde Çorum'da yayýn yapan sekiz gazetenin arasýna 9'uncu gazete
olarak katýlan gazetemiz yayýn
hayatýna aralýksýz devam eden
üç gazeteden biri oldu. Kuruluþ
sürecinde bazý gazeteler aralarýnda yaptýklarý ticari anlaþma ile
resmi ilan yayýn hakkýndan vazgeçerek faaliyetlerine son verdi.
Tarihler 28 Kasým 2015'i gösterdiðinde
Kesin Karar Gazetesi'nin ilk sayýsý için baský makinasý dönmeye baþladý. Gazetenin
1'inci sayýsýnda Kesin Karar Gazetesi'ni ortaya çýkaran þartlar "Sorumluluðumuzun
Gereðini Yerine Getirdik" baþlýðýyla kamuoyuna duyuruldu.
Türkiye'nin zor þartlardan geçtiði bir süreçti. Ülkemiz, uçak düþürme nedeniyle
Rusya ile bir krizin içindeydi ve çeþitli toplumsal olaylarýn yaþandýðý bir süreçti.
Kuþkusuz en önemli süreç 2016 yýlýnda
yaþandý. Ankara ve Ýstanbul'da yapýlan
bombalý terör saldýrýlarýnda, Gaziantep'te
düðüne yapýlan terör saldýrýsýnda çok sayýda vatandaþýmýz yaþamýný yitirirken, teröristler asker ve emniyet güçlerine karþý sal-

Kesin Karar webde
ve sosyal medyada
Bünyemizde barýndýrdýðýmýz bilgi iþlem personelleri tarafýndan hazýrlanan www.kesinkarar.com web sitemiz Kasým 2015 tarihinde yayýn hayatýna baþlamýþtý. O tarihten bu
yana gazetemizde yayýnlanan
tüm haberleri, günümüz internet haberciliðine ayak uydurabilmek adýna kendi web sitemiz
olan www.kesinkarar.com ve
sosyal medya sayfasýnda da
paylaþmaktayýz.
Ýlçe haber kategorileri, köþe
yazýlarý, video haberler, özel
haberleri de tek 'týk'la okuyucularýna ulaþtýran gazetemiz web
sitemizde ayný zamanda resmi
ilanlarý da barýndýrmaktayýz.
Ayrýca web sitemizde bulunan
'Haber gönder' sayfasýndan siz
de haberlerinizi bize gönderebilirsiniz.
Kesin Karar web sitesinde
Karar Web TV baþlýðý altýnda
videolu haberler de paylaþýyoruz. Diðer yerel gazete ve haber platformlarýnýn aksine Kesin Karar olarak web sitemizde
haber videolarýný kendi sunu-

cularýmýzda
barýndýrýyoruz.
Böylece video paylaþým platformlarýna herhangi bir engel
geldiði zaman da video haberlere kesintisiz eriþilebiliniyor.
Kesin Karar Gazetesi web
sitesinde paylaþýlan haberler

de anýnda Kesin Karar Gazetesi sosyal medya sayfasýnda da
paylaþýlýyor.
Kesin Karar Gazetesi, Çorum halkýný en doðru habere,
en hýzlý þekilde ulaþtýrmayý hedefliyor.
(Haber Merkezi)

QR KOD UYGULAMALI
TEK GAZETE

Gazetemiz tüm Türkiye'de yayýmlanan gazeteler arasýnda QR
kod uygulamasýyla haberi gazete
üzerinden video olarak izletebilen
tek gazete olmaya devam ediyor.

dýrýlar gerçekleþtirdi ve tarihler 15 Temmuz
2016 olduðunda tarihin en karanlýk eylemi,
devlete karþý kalkýþma olarak ortaya çýktý.
Karanlýk odaklara direniþte 251 vatandaþýmýz can verdi.
Bu süreçte Türkiye, Cumhurbaþkanlýðý
Hükümet Sistemine geçti ve yapýlan erken
seçimle halkýn oylarýyla seçilen ilk Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan oldu.
Ýlk sayýmýzýn çýkýþýnýn ardýndan geçen
sürede ülke gündeminde yaþananlar Çorum'u da etkiledi. Hemen hemen bilinen
tüm siyasi partilerde yönetimler çok kez deðiþti. Belediye Baþkaný, Cumhurbaþkaný tarafýndan istifa ettirilerek görevden alýndý.
Yerel seçimler yapýldý. O tarihten bu yana

Çorum'da üç vali, 1'i görevden alýnan, 1'i atanan, 1'i de 2019 seçimiyle
göreve gelen üç belediye baþkaný oldu. Çorum ise hayalinde olan havaalanýna kavuþamadý. Hýzlý tren ise bekleniyor.
Çorum'da basýlan gazetemiz, okurlarýna altý yýllýk süreç içinde kesintisiz ulaþarak
Çorum'un farklý kesimlerinin sesi oldu.
Diðer yandan 6'ýncý yýlýmýz içinde ise
Çorum'da günlük yayýmlanan tek gazeteyiz. Geçen altý yýllýk süreçte milli ve manevi deðerlerden ödün vermeden yayýmlanan
gazetemiz, haksýz ve hukuksuz uygulamalarýn karþýsýnda durarak tüm kesimlerin takdirini kazandý.
Çorum'un siyaset, ticaret, kültür sanat
ve spor camiasýný yakýndan takip ederek
okurlarýmýza kentimize dair her þeyi tarafsýz bir þekilde sunmaya devam edeceðiz.
(Haber Merkezi)
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HÝTÜ, baþarýlarýna
bir yenisini ekledi
Hitit Üniversitesi, 2000 yýlýndan
sonra kurulan devlet üniversiteleri
arasýnda "Uluslararasý ortaklý en
çok proje yürüten" üniversite oldu.
Hitit Üniversitesi, Kovid-19 salgýn koþullarýna raðmen 2020 yýlýnda da akademik çalýþmalarýný sürdürdü. Üniversitenin imza attýðý
çalýþmalar, Yükseköðretim Kurumu (YÖK) tarafýndan açýklanan
YÖK Karnesi'ne de yansýdý.
Yükseköðretim Kurulu (YÖK)
tarafýndan "Eðitim ve Öðretim",
"Araþtýrma-Geliþtirme, Proje ve
Yayýn", "Uluslararasýlaþma" ile
"Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk" olmak üzere 4 temel
alanda toplam 45 farklý göstergede deðerlendirilen "2020 Yýlý Üniversite Ýzleme ve Deðerlendirme
Raporlarý" açýklandý. Rapora göre
Hitit Üniversitesi, bilimsel yayýnlar,
uluslararasý ortaklýkla yürütülen
projeler ve çevreci üniversite endeksinde ön plana çýktý.

manlarýmýzla çalýþmalarýmýzý kararlýlýkla sürdürüyoruz. Çalýþmalarýmýzýn bir ayaðýnda öðrencilerimiz, diðer ayaðýnda ise araþtýrma geliþtirme ile birlikte üretim
var. Bu baðlamda ihtisaslaþma
alanýmýzý bir kaldýraç olarak kullanacaðýz. Çok yoðun ve kaliteli
yayýn yapan bir akademik kadroya sahibiz. Hocalarýmýzýn yayýnlarla birlikte üretime daha fazla
katký sunan çalýþmalar yapmasýný gerçek manada önemsiyoruz.
Yaptýðýmýz bilimsel çalýþmalarla
yükseköðretim alanýna ve ülkemize katký saðlamaya devam
edeceðiz" ifadelerini kullandý.
Üniversitelerin salgýn þartlarýnda bazý kýsýtlamalarla yüz yüze kaldýðýný ifade eden Rektör
Öztürk, "Genç üniversite olarak
Hitit Üniversitesi
þartlarý en iyi þekilde deðerlendiRektörü Prof. Dr.
Ali Osman Öztürk
rerek, eðitim ve öðretimlerimizde, araþtýrma geliþtirmede hiçbir sýkýntýya uðramamak
için elimizden gelen özeni göster"YÜKSEKÖÐRETÝM ALANINA VE ÜLKEMÝZE dik. Bu noktada gayretlerinden
KATKI SAÐLAMAYA DEVAM EDECEÐÝZ"
ve baþarýlý çalýþmalarýndan doKonuyla ilgili bir açýklama yapan Hitit Üniversi- layý öðretim elemanlarýmýza,
tesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Hitit Üni- öðrencilerimize ve idari persoversitesi'ni yükselen bir ivmeyle daha iyi bir nokta- nelimize teþekkür etmek istiyoya taþýmanýn gayreti içinde olduklarýný belirterek rum" þeklinde konuþtu.
"Baþta ilimiz ve bölgemiz olmak üzere her anlamda ülkemize katký saðlamak amacýyla öðretim ele2000 YILINDAN SONRA
KURULAN DEVLET
ÜNÝVERSÝTELERÝ
ARASINDA 1'NCÝ SIRADA
Öte yandan üniversiteden yapýlan
açýklamada da þöyle denildi:
"Uluslararasýlaþma baðlamýnda çalýþmalarýný
yoðunlaþtýran üniversitemiz, yurt dýþý kurumlarla
ortak yürütülen proje sayýsýnda Kovid-19 salgýnýnýn olumsuz etkilerine raðmen 2019 yýlýnda 4 olan
Imsak
06:05
proje sayýsýný 13'e yükselterek 2000 yýlýndan sonGunes
07:35
ra kurulan devlet üniversiteleri arasýnda 1'inci sýÖgle
12:33
raya yerleþti. Üniversitemiz, uluslararasý ortaklý
Ýkindi
15:00
proje sayýsýnýn deðerlendirildiði kriterde toplam
Akþam
17:22
193 üniversite arasýnda ise 32'inci sýrayý 3 üniverYatsý
18:46
siteyle paylaþtý.

BUGÜN

TARiHTE BUGÜN
1935- Ýstanbul'da Paþabahçe Þiþe ve Cam
Fabrikasý açýldý.
1936- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Devrim Tarihi dersleri baþladý.
1937- Hatay'da baðýmsýz rejim yürürlüðe
girdi.
1938- Dr. Lütfi Kýrdar, Ýstanbul vali ve belediye baþkanlýðýna atandý.
1967- Yunanistan, Kýbrýs'ta Türkiye'nin koþullarýný kabul edince bunalým giderildi.
1971- Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi ve Cephesi (THKP-C) liderlerinden Mahir Çayan, Ziya Yýlmaz, Cihan Alptekin, Ulaþ Bardakçý ve
Ömer Ayna Ýstanbul Kartal-Maltepe Askeri
Cezaevi'nden kaçtýlar.
1972- Þair Can Yücel, "Küba'da Sosyalizm
ve Ýnsanlar" kitabýný çevirdiði için verilen 7,5
yýl hapis cezasýný çekmek üzere cezaevine
girdi.
1987- Yapýlan erken genel seçimlerde
ANAP 292 milletvekiliyle ikinci kez tek baþýna
iktidar oldu. Sosyal Demokrat Halkçý Parti
(SHP) 99 milletvekili, Doðru Yol Partisi 59 milletvekili çýkardý.
1990- Kadýnýn çalýþmasýný kocanýn iznine
baðlayan Medeni Kanun'un 159. maddesi
Anayasa Mahkemesi'nce iptal edildi. Ýptal kararý 2 Temmuz 1992 tarih ve 21272 sayýlý
Resmi Gazete'de yayýmlandý.
1993- Ýstanbul Park Otel'in fazla katlarýnýn
yýkýmýna baþlandý. Semt sakinleri ve meslek
odalarýnýn hukuk mücadelesi 9 yýl sürmüþtü.
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ÝHTÝSASLAÞAN ÜNÝVERSÝTELER
ARASINDA 3'NCÜ
Üniversitemiz, raporda yer alan göstergeler

setinin "Araþtýrma-Geliþtirme, Proje ve Yayýn" ana
alanýndaki öðretim elemaný baþýna düþen yayýn
sayýsý ile en yüksek %10'luk dilimde atýf alan yayýn sayýsý oranlarýn da yükseliþini sürdürdü.
"SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI endeksli
dergilerde yayýmlanmýþ öðretim elemaný baþýna
düþen yayýn sayýsý" kriterinde 2019 yýlýnda 0,431
olan oranýný 0,493'e yükselten üniversitemiz, ihtisaslaþan 22 üniversite arasýnda 3'üncü sýrada yer
aldý. Hitit Üniversitesi, tüm üniversiteler arasýnda
48'inci olurken, 2000 yýlý sonrasý kurulan 108 üniversite arasýnda ise 24'üncü oldu.
2019 yýlýnda 0,139 olan "Ulusal hakemli dergilerde yayýmlanmýþ öðretim elemaný baþýna düþen
yayýn sayýsý"ný da 0,253'e yükselten üniversitemiz, "En yüksek %10'luk dilimde atýf alan yayýn
sayýsý"nda ise geçen yýla göre yaklaþýk %26 artýþ
saðlayarak oraný 102'ye çýkardý.
DÜNYA ÜNÝVERSÝTELER SIRALAMASINDAKÝ BAÞARI, KARNEDEKÝ YERÝNÝ ALDI
Dünya genelinde çevreye duyarlýlýk ve uyumluluk alanlarýnda deðerlendirilmeye hak kazanan üniversiteler arasýnda yüzlerce üniversiteyi geride býrakan üniversitemizin baþarýsý YÖK'ün karnesindeki
yerini aldý.
2020 yýlýnda Türkiye'den 55
üniversitenin katýldýðý ve ilk 3 sýrayý Ýstanbul Teknik, Erciyes,
Ortadoðu Teknik ve Ege Üniversitesi gibi sayýlý üniversitelerin aldýðý Greenmetric Dünya
Üniversiteler
Sýralamasýnda
üniversitemiz, ülkemizden baþvuran 55 üniversite arasýnda 7'inci, dünya genelinde yapýlan sýralamada ise 912 üniversiteden 704'ünü
geride býrakarak, 208'inci sýraya yerleþti.
Pek çok alandaki yükseliþini Greenmetric Dünya Üniversiteler Sýralamasýnda da devam ettiren
Üniversitemiz, 2019 yýlý Greenmetric sýralamasýnda dünyada 780 üniversite arasýnda 282'inci,
Türkiye sýralamasýnda ise 42 üniversite arasýnda
9'uncu olmuþtu.
Öte yandan eðitim-öðretim faaliyetleri kapsamýnda da önemli geliþmeler yaþanan üniversitemizde, 2019 yýlýnda mezun doktora öðrenci sayýsý 13 iken, bu sayý 2020 yýlýnda 18'e yükseldi. Öðrencilerimizin yaptýðý endüstriyel projelerin sayýsýnda da artýþýn görüldüðü karnede 2019 yýlýnda
20 olan proje sayýsý 2020 yýlýnda 44 olarak açýklandý."
(Haber Merkezi)

ÝSKiLiP'TE 'BiR iLÇE iKi
ÞEYHÜLiSLAM' PANELi
Ýskilip Müftülüðü tarafýndan
düzenlenen "Bir Ýlçe, Ýki Þeyhülislam" konulu panelde Ebussuud Efendi ve Sunullah Efendi'nin
çalýþmalarý ve kiþilikleri ele alýndý
Ýskilip Müftülüðü tarafýndan
düzenlenen "Bir Ýlçe, Ýki Þeyhülislam" konulu panel düzenlendi.
Panelde, Osmanlý Devleti'nin iki
büyük þeyhülislamý olan Ebussuud Efendi ve Sunullah Efendi'nin kiþilikleri ve çalýþmalarý ele
alýndý. Ýki oturumda gerçekleþen
panel, Þeyh Muhyiddin-i Yavsi
Camii Ýmam Hatibi Ramazan
Doðan'ýn Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþladý.
Panelin açýlýþ konuþmasýný
yapan Ýlçe Müftüsü Vahit Demiral, "Ebussuud Efendi Sultan Süleyman'ý 'kanuni' yapan, Osmanlý Devleti'nde 17 sene müderrislik, 6 sene kadýlýk, 8 sene kazaskerlik, 30 yýlý aþkýn Þeyhülislamlýk yapan, Müftilenam, Sultanü'lMüfessirin, Allame-i Kül, Ebu
Hanife-i Sani gibi lakaplarla anýlan çok yönlü büyük bir alimdir.
Ebussuud Efendi büyük bir devlet adamýdýr. Protokolde gerilerde olan þeyhülislamlýk makamý,
onun zamanýnda padiþahtan
sonraki makam haline gelmiþtir.
Büyük bir hukukçudur. Öyle ki
Sultan Süleyman'ý 'kanuni' yapmýþtýr. O ayný zamanda Sultanü'l-Müfessin'dir. Yazdýðý 'Ýrþadü'l-Akli's-Selim Ýla Mezaye'l-Kitabi'l-Kerim' adlý tefsiri, Ýslam
dünyasýnda bizim yüz akýmýz
olan bir tefsirdir. Ebussuud Efendi ilmiyle, ahlakýyla herkesten

saygý ve hürmet görmüþ biridir.
Sultan Süleyman'ýn, Zigetvar seferindeyken Ebussuud Efendi'ye
yazdýðý mektubuna, 'halde haldaþým, sinde sindaþým, ahiret
karýndaþým, tarik-i hakda yoldaþým Molla Ebussuud Efendi Hazretleri' diye baþlamasý bunun
çarpýcý örneklerinden biridir. Ýþte
bu panelle, ismini kursumuza
verdiðimiz Ebussuud Efendi'nin
çok yönlü bir alim olduðunu ortaya koymak istedik" dedi.
"Ebussuud Efendi'nin Biyografisi ve Tefsirinin Yeni Neþri" konulu sunum yapan Doç. Dr. Taha Boyalýk ise, "Ebussuud Efendi'nin Ýskilip'te doðduðu kesindir.
O, tefsir alanýnda otoritedir.
Yazdýðý tefsir tüm Ýslam aleminde okunan önemli bir tefsirdir. Arap dili ve belaðatý açýsýndan bir þaheserdir. Eser ilk kez
müellif nüshasýndan müellifin bini aþkýn notuyla birlikte ÝSAM tarafýndan neþredilmiþtir" ifadelerini kullandý.

Prof. Dr. Ýsmail Çalýþkan da,
"Akl-ý Selimi Kur'an'ýn Dünyasýna Götürmek: Gaye, Muhteva
ve Yöntem Açýsýndan Ebussuud
Efendi'nin Tefsiri Üzerine Bir Ýnceleme" baþlýðý altýnda yaptýðý
sunumda Ebussuud Efendi'nin
tefsirinin sadece Türkiye'de deðil, tüm Ýslam dünyasýnda kabul
gören büyük bir eser olduðunu
ifade etti.
"Ebussuud Efendi'nin Fýkýh
Anlayýþý" konusunu iþleyen Prof.
Dr. Kaþif Hamdi Okur da Ebussuud Efendinin müçtehid derecesinde büyük bir fakih olduðunu kaydetti.
Panelde oturum baþkanlýðý
yapan Doç. Dr. Tuncay Baþoðlu
bu ise, "Ebussuud Efendi'nin
Zararlý Alýþkanlýklarla Mücadelesi ve Verdiði Fetvalarý" baþlýðýnda Ebussuud Efendi'nin uyuþturucu baþta olmak üzere döneminde ortaya çýkan tüm zararlý
alýþkanlýklarla yürüttüðü ilmi mücadeleyi anlattý.
(ÝHA)

BALIK YAÐI -2BALIK YAÐI NASIL
ELDE EDÝLÝR?
Balýk yaðý özellikle
birçok balýktan elde
edilebilir. Bunlar lüfer,
uskumru, sardalye, somon, kefal, levrek, göl balýðý,
kýlýç balýðý, istiridye, orkinos, kalkan,
hamsi, alabalýk, ringa ve mersin balýðý
gibi çeþitlerdir. Eðer balýk yemeyi seviyorsanýz bu tip balýklarý tükettiðinizde
doðal yollardan balýk yaðý yemiþ olursunuz, balýk yemeyenler bu tip balýklardan elde edilen balýk yaðý kapsüllerini tüketebilirler.
BALIK YAÐI ZARARLARI
NELERDÝR?
Balýk yaðý vücut için oldukça faydalý olmasýnýn yanýnda özellikle balýk yaðý kapsülü fazla tüketilirse vücut için
zararlý da olabilir. Aþýrý tüketimde alerji oluþabilir. Sebepsiz yere özellikle
doktora danýþmadan balýk yaðý kapsülleri tüketilmemelidir. Tüketilen balýklarýn yüksek miktarda cýva içermemesine de dikkat edilmelidir. Ayrýca
karaciðer rahatsýzlýðý olanlar, diyabet
hastalýðý olanlar, kalp ritim bozukluðu
olanlar, yüksek tansiyon, deniz ürünlerine alerjisi olanlar, obezite rahatsýzlýðý
balýk yaðý kapsülünü mutlaka doktora
danýþarak kullanmalýdýr. Yani herhangi
bir rahatsýzlýðýnýz varsa yada düzenli
olarak herhangi bir ilaç kullanýyorsanýz
mutlaka doktorunuza danýþarak balýk
yaðý kapsülü kullanmalýsýnýz.

BAÞ AÐRISINA ÝYÝ
GELEN BÝTKÝLER

Baþ aðrýsý, her yaþta görülebilen
ve birçok kiþinin tecrübe ettiði, çeþitli
rahatsýzlýklara baðlý olarak ve ya yaþam tarzýndan kaynaklý ortaya çýkabilen, sýk rastlanan bir rahatsýzlýk türüdür. Sinüzit, migren gibi hastalýklar yoðun baþ aðrýsý yaratabileceði gibi, sürekli gürültülü ortamlarda bulunmak,
çalýþmak ve ya aþýrý þekilde zihni yoran uðraþlarla ilgilenmek de baþ aðrýsý
oluþturabilir. Duruma göre kronik, sürekli olabileceði gibi geçici olarak da
tekrarlanabilir.
Týbbi çalýþmalar aracýlýðýyla elde
edilmiþ olan, baþ aðrýsý ile mücadelede etkin rol oynayan bir çok ilaç üretilmiþtir. Bu ilaçlarýn en yaygýn þekilde
bilinenleri; aðrý kesici haplar, kapsüller
ve tabletler sýralanabilir. Hastanýn durumuna göre uzmanlar tarafýndan belirlenen aralýklarla ve miktarlarda alýnmasý gereken medikal içerikler çoðu
zaman iþe yaramaktadýrlar ancak bunlarýn dýþýnda rahatsýzlýðýn yok edilebilmesi ve ya hafifletilebilmesi adýna alternatif olarak yararlanýlabilecek, kimyasal madde içermeyen, tamamen doðal diðer bir seçenek ise bitki türleridir.
Modern týp öncesi de sýkça çeþitli
tedaviler için kullanýlan bitkiler, özellikle aðrý türlerinin giderilebilmesi amacýyla da kullanýlmaktadýr.
Baþ aðrýna iyi gelen bitkiler ise þu
þekilde sýralanabilir:
KEDÝ OTU: Yatýþtýrýcý ve sakinleþtirici etkisi ile bilinen kedi otu, baþ aðrýsý için de yararlý bir bitkidir. Günümüzde bir çok tablet, hap ve bitki özlü çay
içerisine de katýlan bu bitki çeþidi rahatsýzlýðýn yatýþtýrýlabilmesi adýna baþvurulabilecek baþlýca bitki türlerinden
biridir.
SARI KANTARON: Özellikle doðal
anti-depresan olarak bilinen bu bitki
türü moral bozukluðu, motivasyon eksikliði, vb. semptomlara karþý etki
eden ilaçlarýn içerisinde kullanýlmaktadýr. Baþ aðrýsý açýsýndan rahatlatýcý bir
etkiye sahip olan sarý kantaron çay
formunda tüketilebilir.
ZENCEFÝL: Baþ aðrýlarý için yararlanýlabilecek diðer bir bitki çeþidi ise
zencefildir. Diðer bitkisel içeriklerden
farklý olarak zencefil baþ aðrýsýný geçirmek deðil de önlemek amacýyla kullanýlabilir. Mide sancýlarý için de oldukça yararlý bir bitki türüdür.
NANE: Nane, baþ aðrýsý için çay
þeklinde deðil de yað olarak kullanýlmalý, aðrýyan noktalara yüzeysel þekilde, sürülerek uygulanmalýdýr. Bilimsel
bir kanýtý olmasa da bu uygulama þeklinin rahatlatýcý bir etkisi olduðu iddia
edilmektedir.
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AK Parti Grup Baþkanvekili Bülent Turan, Çorum'dan muhalefete mesaj verdi.

‘GÜNDEMDE SEÇÝM YOK'
AK Parti Grup Baþkanvekili Bülent
Turan, "Gündemde seçim yok, 2023
Haziran'ýna kadar iþimizin baþýndayýz"
dedi. AK Parti Grup Baþkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK
Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu'nun kýzýnýn düðün törenine katýldý.
Düðünün ardýndan partisinin il baþkanlýðýný ziyaret eden Turan, burada CHP
lideri Kemal Kýlýçdaroðlu'nun "helalleþme" ve "gayri millilik" açýklamalarý ile erken seçim tartýþmalarýna yönelik açýklamada bulundu.
Son dönemde Türkiye'de çok sýk deðiþen tartýþmalar ve polemiklerin ülkenin enerjisini ve gündemini yorduðuna
dikkat çeken Turan, halkýn sahip olduðu
irfan ile bunlarýn üstesinden geleceklerini belirterek, "AK Parti'nin yaptýðý çok
büyük hizmetlerin yaný sýra en büyük talihsizliði maalesef ülkenin enerjisine
katma deðer üretmeyen muhalefetin olmasý. Kendi kavgalarýndan öte dar, sýð,
polemikten öte iþ üretmeyen alternatif
muhalefet olma iddiasý bulunmayan
muhalefetin olmasý en büyük sorunumuz" ifadelerini kullandý.

Bülent Turan'dan
Ýskilip'e ziyaret
AK Parti Grup
Baþkanvekili Bülent Turan, Çorum'un Ýskilip ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.
AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu'nun kýzýnýn
düðün törenine
katýlmak için Çorum'a gelen AK
Parti Grup Baþkanvekili Bülent
Turan, düðün töreninin ardýndan
Ýskilip ilçesine gitti. Ýskilipli Atýf Hoca'nýn mezarýný
ziyaret ederek dua eden Turan
daha sonra ilçe esnafýný ziyaret
etti. Esnaflar ve vatandaþlarla
bir araya gelen Turan, daha
sonra ilçeden ayrýldý.
Turan'a ziyaretlerde Vali
Mustafa Çiftçi, AK Parti milletve-

killeri Oðuzhan Kaya, AK Parti
Trabzon milletvekili Salih Cora,
AK Parti Konya milletvekili Halil
Etyemez, Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý eþlik etti.
(ÝHA)

"GAYRÝ MÝLLÝLÝK SÖYLEMÝ
TAM BÝR AKIL TUTULMASI VE
SÝYASÝ AHLAK PROBLEMÝ"
CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun AK Parti ve Cumhur ittifakýna
oy verenleri hedef alan ve gayri milli
olarak nitelendirmesine yönelik sözlerini sert bir dille eleþtiren Turan, "Bildiðiniz gibi geçtiðimiz hafta CHP Genel
Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, helalleþme iddiasýný ortaya koydu. Helalleþme
bizler için çok kýymetli bir ifadedir. Kýymetli kelimedir. Ýnsanlarýn ahiret bilincinde hakký hukuku varsa bunlarý çözmek için son imkandýr. Ancak biz bu helalleþme iddiasýnýn bir ajans faaliyeti olduðunu, siyasi bir düþüncenin olmadýðýný, ajanslarýn dayatmasýndan olduðunu
ifade etmiþtik. Nitekim dediðimizin doðruluðunu bu hafta görmüþ olduk. Helalleþmek isteyen insan uzun süre bunu
gündeme taþýr. Sosyal kesimlerle görüþür bunun için adýmlar atar. Ama Kýlýçdaroðlu geçen hafta helalleþme derken
bu hafta bu hafta tuttu bizim tüm camiamýzý, tabanýmýzý, AK Partililerin tümünü, Cumhur Ýttfaký'nýn tümünü gayrý millilikle itham etti. Aðýr bir ithamdý. Kötü bir
ithamdý. Siz bir hafta önce helalleþmeden bahsedeceksiniz bu hafta gayri milli diyeceksiniz. Hangisinin doðru hangisinin yanlýþ olduðunu milletimizin takdirine býrakýyoruz. Oysa Türkiye'yi ayaða
kaldýran, medeniyet coðrafyasýnda in-

þasýnýn önünü açan AK Parti'ye, tabanýna gayri milli demek tam bir akýl tutulmasýdýr. Ve siyasi ahlak problemidir.
Büyük bir yanlýþtýr. Gayri millilik askerimizin moral ve motivasyonu ile ilgili
gündem olduðunda tezkere gündeme
geldiðinde hayýr demenin adýdýr. Gayri
millilik PYD komþumuz olsun ne var
bunda demektir. Gayri millilik 90 yýllýk,
100 yýllýk tarihimizde hiç kimsenin aklýna gelmeksizin hükümetin yaptýðý iþi bir
mektupla büyük elçilere þikayet etmektir. O yüzden sayýn Kýlýçdaroðlu'nun
gayri millilik ifadesinin karþýsýnda söyleyeceðimiz tek bir kelime vardýr. Aymazlýktýr" diye konuþtu.
"2023 HAZÝRAN'INA KADAR
ÝÞÝMÝZÝN BAÞINDAYIZ"
Eski HDP Eþ Baþkaný Selahattin Demirtaþ'ýn muhalefet partilerine meydanlara inmeleri yönündeki çaðrýsý ile ilgili
de açýklama da bulunan Turan, "Geçtiðimiz hafta biliyorsunuz Demirtaþ, cezaevinden hadi bakalým meydanlara çýkýn dedi. Ayný anda karar verdiler meydana çýkmaya baþladýlar. Seçimler baþkanlýk süreciyle birlikte 2023 yýlý Hazirandadýr. Biz 6 ayda veya yýlda bir kez

seçime gitmemek için bu sistemi tercih
ettik. Hükümetin, devletin istikrarý buna
baðlý diye düþündük. O yüzden seçim
diye bir gündemimiz yok. 2023 Haziran'a kadar iþimizin baþýndayýz. Çorum
teþkilatýmýz baþta olmak üzere tüm teþkilatlarýmýzla beraber heyecanla, motivasyonla yola devam edeceðiz. Ýnþallah
göreceksiniz 2023'te de bambaþka bir
tarih yazacaðýz" þeklinde konuþtu.
"50+1 TARTIÞMASINI
ASLA KABUL ETMÝYORUZ"
Son dönemde gündeme gelen 50+1
tartýþmalarýna da deðinen Turan, "Bizler
yüzde 52,5 almýþ insanlarýz. Yüzde
52,5 büyük bir oran. Bazen 50+1 tartýþmasý asla bunu kabul etmiyoruz. Yüzde
52,5 alan bu teþkilat çalýþýrsa daha üstte oy alma imkanýna sahip. Derdimiz
50+1 deðil, 52,5'tan ne kadar daha çok
alacaðýmýz derdidir. Bunun çalýþmasýný
yapýyoruz" sözleriyle konuþmasýný tamamladý.
Ziyarette AK Parti Çorum milletvekili
Oðuzhan Kaya, Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, AK Parti Çorum Ýl
Baþkaný Yusuf Ahlatcý ve partililer hazýr
bulundu.
(ÝHA)

ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN
Ýþin Niteliði, Yeri ve Miktarý: Mülkiyeti Belediyemize ait Çepni Mahallesi, 352 ada 178 Parsel üzerinde kurulu Þehirlerarasý Otobüs Terminalinde bulunan 2 adet Ýþyeri;
S.No
1
2

Ýþyeri No
93
95

Niteliði
Ýlçe Minibüs Yazýhanesi
Ýlçe Minibüs Yazýhanesi

1 yýllýk Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL)
630,00TL
21.000,00-TL+KDV
630,00TL
21.000,00-TL+KDV

Bedeller üzerinden; 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45. Maddesi gereðince açýk teklif arttýrma
usulü ile þartnamesi dahilinde 5 yýl müddetle ilanda belirtilen sýra numarasýndan baþlanarak ayrý ayrý kiraya verilecektir.
Þartname: Þartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðünden 1.000,00 TL karþýlýðýnda temin edilebilir ve görülebilir.
Ýhale Tarihi ve Yeri: 10.12.2021 Cuma günü saat: 14.00'da Belediyemiz Turgut Özal Ýþ Merkezi 4 kat
Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapýlacaktýr.
Ýsteklilerde Aranan Belgeler: A- Nüfus cüzdaný fotokopisi. B- Kanuni Ýkametgâh Belgesi. C- Türkiye' de tebligat için adres gösterilmesi. D- Tüzel Kiþi olmasý halinde Tüzel Kiþiliðin siciline kayýtlý olduðu Ticaret veya Sanayi Odasýndan veya Ýdare Merkezinin bulunduðu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðuna dair
belge, Noterden tasdikli imza sirküleri. E- Ýstekliler adýna vekâleten ihaleye katýlýnýyor ise istekli adýna teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iþtirak edenin Noter tasdikli Ýmza Sirküleri vermeleri. F- Ýstekliler, geçici teminatlarýný; belediyemiz veznesine veya belediyemizin, Ziraat
Bankasý TR98 0001 0000 7830 9681 3250 03, Vakýfbank Þubesi TR97 0001 5001 5800 7290 5439
01, Halk Bankasý Þubesi TR65 0001 2009 3120 0007 0000 01 ÝBAN numaralý hesaplarýndan birisine yatýrýlmasý, geçici teminat alýndý belgelerini komisyona vermeleri þarttýr. G- Þartname bedelinin yatýrýldýðýna iliþkin makbuz. H- Ýhaleye katýlacak olanlarýn, Belediye ye borcu olmadýðýna dair (taksitli
borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüðünden alacaklarý yazýyý Ýhale Komisyonunda belgelendirmeleri, Ý- Ýsteklilerin ortak giriþim olmasý halinde ortak giriþim beyannamesi ile ortaklarca imzalý ortaklýk
sözleþmesi vermesi, (ihale üzerinde kaldýðý takdirde noter tasdikli ortaklýk sözleþmesi verilir, ayrýca
grubun bütün ortaklarý idare ile yapacaklarý ihale sözleþmesini þahsen veya vekilleri vasýtasýyla imzalayacaklardýr. J- Ýhaleye katýlacak tüzel kiþilikler genel kurul ve yönetim kurullarýndan ihaleye girileceðine dair karar alýnmasý ve tüzelkiþiliði temsilen ihaleye katýlacak bir kiþiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir. K- Kamu Ýhale Kanunu ile 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununa göre ihalelere katýlma yasaðý olmadýðýna dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir. L- Ýlçe minibüs yazýhanesi kiralayacaklarýn,
Ulaþtýrma Bakanlýðýndan alýnmýþ olan (D4) yetki belgesine sahip olmasý þarttýr. M- Sabýka kaydý (Gerçek kiþiler için), tüzel kiþi olmasý halinde tüzel kiþiliði oluþturan gerçek kiþilerin Sabýka belgesi. N- Ýhalenin yapýlacaðý saatten önce ihaleye katýlacaklarýn, yukarýda istenilen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayýp, Ýhale Komisyonuna teslim etmeleri þarttýr. Keyfiyet ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1497770

'Gençlerimizin geleceðe olan inancý,
bizlere þevk ve heyecan veriyor'
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý
gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Ýl
Baþkan Yardýmcýlarý Emre Turan, Yýlmaz Peker, Merkez Ýlçe Baþkaný Erhan Akar, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Muhammed Fatih Temur, Ýl
Genel Meclis Baþkaný Mehmet Bektaþ ile Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Agah Karapýçak, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Ýlçe
Baþkaný Reþit Büzkaya ve Gülabibey Mahalle Muhtarý Hasan Belli'nin de katýlýmlarý ile
Gülabibey Mahallesinde bulunan bir çay ocaðýnda gençlerle buluþtu.
Gençliðin yanýnda kendilerinin de hep
genç kaldýklarýný belirten Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, "Gençlerimizin samimiyeti ve geleceðe
olan inancý bizlere daha çok heyecan veriyor.
Sizlerle içtiðimiz bir bardak çay, sýcacýk bir
sohbet ve gülen yüzlerinizi görmek günümüzün tüm yorgunluðunu alýyor ve çalýþma azmimizi arttýrýyor. Biliyorsunuz ki aziz þehitlerimizin canlarý pahasýna savunduklarý bu vatan

üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceði, bu istiklal þuuruyla yetiþen sizlere
emanet edildi. Sizlerin en iyi þekilde yetiþmeniz, çaðýn gerekleri doðrultusunda nitelikli bir
eðitim almanýz devlet ve millet olarak en
önemli amacýmýzdýr" dedi.
Geçmiþten günümüze Türkiye hakkýnda
deðerlendirmeler, tecrübe ve birikimlerin de
paylaþýldýðý sohbette Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý
þu ifadelere yer verdi: "Bu aziz vatanýn atalarýmýzdan bizlere emanet olduðunun bilinciyle
milletimize, devletimize, milli ve manevi deðerlerimize sahip çýkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu, daha müreffeh yarýnlara taþýmanýn gayreti ve çabasý içerisinde olacaðýnýza inanýyor, siz gençlerimize güveniyoruz. Ayrýca Cumhurbaþkanýmýz ve Genel Baþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn da belirtiði gibi Türkiye'yi önce 2023 hedeflerine, ardýndan da 2053 vizyonuna inþallah Cumhur
Ýttifaký'yla kavuþturacaðýz." (Bahattin Sümüþ)

BUGÜN

ÇORUM HAVA TAHMiNi

FAKÜLTE
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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Stat: Ortahisar Yavuz Selim Stadý
Hakemler: Özgür Reha Alýcý, Adem Þahan, Mustafa Onur Özgenç
Hekimoðlu: Özkan Karabulut, Onur Akdeniz, Yasin Palaz, Ali Aytemur, Berkay Kara,
Hakan Yavuz, Caner Aktaþ, Tunahan Ergül
(dk 65 Hakan Demir), Hakan Yeþil, Mehmet
Sak, Abdulkadir Beyazit (dk 62 Ethem)
Çorum FK: Hasan Akýnay, Salih Zafer
Kurþunlu, Serkan Yavuz , Emre Öztürk, Ýsmet
Benli, Hasan Küçcük, Atakan Akkaynak (dk
71 Seçkin Getbay), Umut Kaya, Batuhan Er,
Burak Çalýk, Halil Ýbrahim Sönmez
Sarý Kartlar: Onur Akdeniz, Caner Aktaþ
(Hekimoðlu) Hasan Küçcük, Batuhan Er,
Seçgin Getbay, Ýsmet Benli (Çorum FK)
Kýrmýzý Kart: Ýsmet Benli (Çorum FK)
Goller: Hakan Yavuz (dk 68 - Hekimoðlu)
Batuhan Er (dk 70 - pen - Çorum FK)
2'nci Lig Kýrmýzý Grup 15'inci hafta maçýnda
zorlu Hekimoðlu Trabzon deplasmanýna konuk
olan Çorum FK zorlu deplasmandan puan koparmayý baþardý ve yenilmezlik serisini sürdürdü. Son sekiz maçýnda hiç kaybetmeyen Çorum
FK aldýðý bu beraberlik ile üst üste 4'üncü galibiyetini almýþ oldu.
Sezonun yenilgisiz iki takýmýndan olan Hekimoðlu karþýsýnda 68'inci dakikada 1-0 geri düþen Çorum FK bu gole yalnýzca bir dakika sonra Batuhan'ýn penaltýsý ile cevap verdi. Ýsmet'in
maçýn son dakikalarýnda gördüðü kýrmýzý kart ile
maçý 10 kiþi tamamlayan Kýrmýzý-Siyahlýlar haftayý liderin yedi puan gerisinde 4'üncü sýrada tamamladý.
2'nci Lig Kýrmýzý Grup cuma ve cumartesi günü oynanan maçlar ile tamamlandý. Cumartesi
günü 13'te Ortahisar Yavuz Selim Stadý'nda oynanan maçta temsilcimiz Çorum FK, Hekimoðlu
Trabzon'a konuk oldu. Gerek sahasýnda uzun
zamandýr kaybetmeyen gerekse bu sezon henüz yenilgi almayan rakibine karþý baþ baþa mücadele eden Çorum FK maça geçtiðimiz haftalara göre daha az eksikle çýktý. Kýrmýzý kart cezasý biten Umut'un yaný sýra sakatlýklarý sona eren
Salih Zafer, Batuhan Er ve Seçgin Getbay da
formasýna kavuþan isimler oldu.
Öte yandan Ankaraspor maçýnda kart görerek cezalý duruma düþen Murat Yýldýrým bu maçta takýmýný yalnýz býraktý.
Kayseri Bölgesinden Özgür Reha Alýcý'nýn
yönettiði maç düþük tempoda baþladý. Her iki takýmýn da zaman zaman gol fýrsatlarý yakaladýðý
maçýn ilk yarýsýnda gol sesi çýkmadý.
KÝÞÝSEL HATA GOLE MAL OLDU
Ýlk yarýsý 0-0 biten maçýn 68'inci dakikasýnda
Çorum FK adýna benzer bir senaryo yaþandý.
Kendi yarý alanýndan çýkmak isteyen Çorum

Ligin iki iddialý takýmýný karþý karþýya getiren zorlu
maçýn 68'inci dakikasýnda yenik duruma düþen Çorum
FK bu gole anýnda cevap verdi. Serkan'ýn düþürüldüðü
pozisyonda penaltý kazanan Kýrmýzý-Siyahlýlar golcüsü
Batuhan ile eþitliði yakaladý.

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

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

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

0
0
3
1
4
5
2
4
4
4
6
7
6
7
6
9
10
11
12
14

30
28
29
22
21
25
29
26
24
21
18
19
16
18
19
14
13
18
10
6

5
9
9
8
14
12
15
16
19
21
21
23
21
17
27
24
31
30
40
44

35
33
30
28
27
26
25
25
25
25
21
20
19
18
17
12
11
10
5
3

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

: 1-1
: 3-0
: 3-0
: 1-0
: 3-1
: 7-0
: 1-2
: 1-2
: 2-0
: 1-0

HAFTANIN MAÇLARI
FK'de Serkan, Atakan'a pas attý. Rakip baskýyý
hisseden Atakan pasýný atamadan yerde kaldý.
Kazandýðý topu hýzlýca ceza sahasý içindeki arkadaþýna atan Hakan, Mustafa Ethem ile topu
buluþturdu. Mustafa'nýn þutunu Kaleci Hasan
kurtarmayý baþardý ancak top boþ pozisyondaki
Hakan'ýn önünde kaldý ve Hakan da yerden düzgün bir vuruþ ile takýmýný bir 1-0 öne geçirdi.
Böylelikle Çorum FK bu maçta da yaptýðý kiþisel
hatanýn bedelini kalesinde gol olarak gördü.
ÝKÝ DAKÝKADA ÝKÝ GOL
Golden yalnýzca bir sonra Çorum FK etkili bir
atak geliþtirdi. Sol kanatta topla buluþan Burak
Çalýk sert bir þut attý ancak Hekimoðlu kalecisini
geçemedi. Pozisyonun devamýnda kullanýlan
taç atýþýnda ceza sahasý içinde topla buluþan
Serkan Yavuz bir anda üç rakibinin arasýnda kaldý. Rakiplerini geçmek isterken yerde kalan
oyuncu takýmýna penaltý kazandýrdý.
Hakemin tereddütsüz gösterdiði penaltý nok-

tasýnda topun baþýna Batuhan Er sakatlýktan yeni çýkan Batuhan geldi. Batuhan yerden düzgün
bir vuruþ ile topu ve kaleciyi faklý köþelere göndererek maça eþitliði getirdi. 69'uncu dakikada
gelen bu gol Batuhan'ýn 10'uncu maçýndaki 5'inci gol oldu.
KIRMIZI KART ÇIKTI
Maçýn bitimine dakikalar kala bir de kýrmýzý
kart çýktý. Kýrmýzý-Siyahlýlarda Ýsmet Benli iki dakika içinde gördüðü iki sarý kart ile oyundan atýldý.
+7 dakika verilen maçýn +2'nci dakikasýnda
Musa'yý düþüren Ýsmet ataðý kestiði için sarý kart
gördü.
+3'üncü dakikada benzer noktada bu kez
Hakan'a sert müdahalede bulunan Ýsmet 2'nci
sarý karttan kýrmýzý kart gördü.
1-1'den sonra yine iki takým da gol pozisyonlarýna girse de fileleri havalandýrmayý baþaramadý ve maç 1-1'lik eþitlik ile sonuçlandý.
(Abdulkadir Söylemez)

05.12.2021 PAZAR
ÇORUM FK-ÝNEGÖLSPOR
ETÝMESGUT BELEDÝYE-SOMASPOR
BAYBURT ÖZEL ÝDARE-ADIYAMAN FK
BODRUMSPOR-HEKÝMOÐLU TRABZON
KAHRAMANMARAÞ-DÝYARBEKÝRSPOR
SÝVAS BELEDÝYE-AFJET AFYONSPOR
SÝLAHTAROÐLU VAN-ANKARASPOR
SARIYER-NÝÐDE ANADOLU FK
SERÝK BELEDÝYESPOR-ERGENE VELÝMEÞE
06.12.2021 PAZARTESÝ
TURGUTLUSPOR-SAKARYASPOR

Hasan

Özcan'a kemençe hediye ettiler
Hekimoðlu Trabzon yönetimi, Çorum FK
Baþkaný Fatih Özcan'a kemençe hediye etti.
Hekimoðlu Trabzon - Çorum FK maçý öncesi bir araya gelen iki kulüp yöneticileri dostluk
mesajlarý verdi.
Çorum FK'li yöneticileri aðýrlayan Karadeniz
kulübü birlikte yenilen yemek sonrasý bir de hediye verdi.
Hekimoðlu Trabzon FK Baþkanýmýz Celil
Hekimoðlu, Baþkan Özcan'a kemençe hediye
ederek, birlikte poz verdi.
Hekimoðlu Trabzon Kulübünün sosyal medya
hesabýndan yapýlan açýklamada "Çorum FK yönetimini aðýrladýk. Hekimoðlu Trabzon FK Baþkanýmýz Celil Hekimoðlu ve yönetim kurulumuz, bugünkü karþýlaþma öncesi Çorum FK Baþkaný Fatih Özcan ve yönetimini yemekte aðýrladý. Dostça ve samimi bir tamda geçen kahvaltý sonrasý
Baþkanýmýz Celil Hekimoðlu, Çorum FK Baþkaný
Fatih Özcan'a kemençe hediye etti" ifadelerine
yer verildi.
(Abdulkadir Söylemez)
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Ýsmet

Ýki kart
cezalýsý var
Bu hafta sahasýnda Ýnegölspor ile karþýlaþacak olan Çorum FK'de iki isim daha cezalýlar arasýna eklendi.
Çorum FK, 5 Aralýk'ta kendi sahasýnda
Ýnegölspor'u konuk edecek. Aldýðý ceza nedeni ile Bursa temsilcisine karþý seyircisinden yoksun çýkacak olan Kýrmýzý-Siyahlýlarda Hasan bu sezon gördüðü 4'üncü sarý
kart nedeni cezalý duruma düþtü. Cezalý
olan bir diðer isim ise Hekimoðlu maçýnda
kýrmýzý kart gören Ýsmet Benli oldu.
Hekimoðlu maçýnýn 36'ýncý dakikasýnda
rakibine yaptýðý faulden dolayý kart gören
Hasan Küçcük bu sezon 4'üncü sarý kartýný
görerek cezalý duruma düþtü.
Ýsmet ise uzatma dakikalarýnda peþ peþe yaptýðý iki faul ile 2'nci sarý karttan kýrmýzý kart gördü.
Hasan ve Ýsmet, Ýnegöl maçýnda forma
giyemeyecek. (Abdulkadir Söylemez)

