Çorum'un mülteci
sayýsý açýklandý
Ýçiþleri Bakanlýðý Göç Ýdaresi Baþkanlýðý, 'ikamet
izni' olan ile 'geçici koruma' kapsamýndaki yabancýlarýn illere göre daðýlým rakamlarýný paylaþtý. Türkiye
genelinde ikamet izni almýþ yabancýlarýn sayýsý
1 milyon 477 bin 997 olarak açýklanýrken, Çorum'da
3 bin 471 Suriyeli mültecinin yaþadýðý, bin 957
mültecinin ise ikamet izni aldýðý bildirildi. 5’TE

TEÞEKKÜRLER
ÇOCUKLAR!
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

Sezon ortasýnda
ortasýnda kaosa
kaosa sürüklenen
sürüklenen kulüpte
kulüpte zoru
zoru
Sezon
baþarmak
baþarmak için
için çabalayan
çabalayan Kýrmýzý-Siyahlý
Kýrmýzý-Siyahlý futbolcular
futbolcular
çok
çok yaklaþtýðý
yaklaþtýðý play-off'a
play-off'a ulaþamadý
ulaþamadý ama
ama sahada
sahada
gösterdikleri
gösterdikleri inanç
inanç ile
ile Çorum'un
Çorum'un sevgisini
sevgisini kazandý.
kazandý.

9 MAYIS 2022 PAZARTESÝ

www.kesinkarar.com / haber@kesinkarar.com

1 TL

SPOR
HABERLERi
6-7-8’DE

Çöplü Arastasýnýn restorasyonun ikinci etap sokak saðlýklaþtýrmasý çalýþmasý için büyük adým

BEÞ MiLYON
LiRALIK
HiBE

Bir mülteci çýkýþý da Kavuncu'dan geldi.

'Türkiye mazlum ve
maðdurlarýn sýðýnaðý'
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, son
günlerde tartýþmalara konu olan mülteci sorunuyla ilgili yaptýðý açýklamada, yaný baþýmýzda
milyonlar katledilirken, zulümden kaçan cansýz
bedenler sahile vururken ve bütün dünya seyirci
kalýrken Türkiye'nin, insanlýðýn sesi olarak bu insanlarý ölüme terk etmediðini vurguladý. 4’TE

Çevre
Çevre ve
ve Þehircilik
Þehircilik Bakanlýðý
Bakanlýðý tarafýndan
tarafýndan 55 Milyon
Milyon TL'lik
TL'lik hibe
hibe verilmesi
verilmesi kararýkararýnýn
nýn çýktýðý
çýktýðý cephe
cephe saðlýklaþtýrma
saðlýklaþtýrma projesinin
projesinin ikinci
ikinci etap
etap çalýþmalarý
çalýþmalarý baþlayacak.
baþlayacak.
Çöplü
Çöplü Arastasýnýn
Arastasýnýn restorasyonunun
restorasyonunun Ýkinci
Ýkinci Etap
Etap Sokak
Sokak Saðlýklaþtýrmasý
Saðlýklaþtýrmasý projesi
projesi
hakkýnda
hakkýnda açýklama
açýklama yapan
yapan Belediye
Belediye Baþkaný
Baþkaný Dr.
Dr. Halil
Halil Ýbrahim
Ýbrahim Aþgýn,
Aþgýn, Çöplü
Çöplü
Arastasý'nýn
Arastasý'nýn þehrin
þehrin simge
simge yerlerinden
yerlerinden biri
biri olduðunu
olduðunu söyledi.
söyledi. 5’TE
5’TE

ÇESOB'TA iKiNCi
GÜR DÖNEMi
'Kene ile mücadelede
en etkili yöntem
erken taný ve tedavi'

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði'nin (ÇESOB) olaðan genel kurulu gerçekleþtirildi. Ýki listenin baþkanlýk ve yönetim için yarýþtýðý genel kurulda 182 oy alan
Recep Gür yeniden baþkan seçildi. ÇESOB'un olaðan genel kurulu birlik binasýndaki konferans salonunda yapýldý. Genel kurula, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Baþkaný Vekili Burhan Aksak, Ticaret Ýl Müdürü Fikret Yýldýrým, ÇESOB Baþkaný Recep Gür, Baþkan Adayý Erdoðan Çerikci ve esnaflar katýldý. 5’TE

Ýki otomobil
çarpýþtý: 2 yaralý
Kargý'ya baðlý Karapürçek köyü mevkiine
meydana gelen kazada Ýlçe merkezine gitmekte olan bir otomobil ayný yönde seyir
halinde olan bir araçla çarpýþtýr. Kazada
yaralanan her iki aracýn sürücüsü Kargý
Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlýrken, yaralýlardan birisi ilk müdahalenin ardýndan
Çorum'a sevk edildi. 3’TE

Dünyanýn birçok bölgesinde olduðu gibi Türkiye'de de KKKA'nýn
endemik bir hastalýk haline geldiðine dikkat çeken Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Enfeksiyon Hastalýklarý-Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr.
Nurcan Baykam, KKKA vakalarýnýn görülmesinin beklendiðini belirterek hastalýktan korunma yollarý ile ilgili bilgi verdi. 2’DE

Yolcu otobüsü otomobille
çarpýþtý: Altý yaralý

HEMÞEHRÝMÝZ
LÜTFÝ AKÇA DSÝ
GENEL MÜDÜRÜ OLDU

Osmancýk ilçesinde D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen kazada bir otomobille
yolcu otobüsü çarpýþtý. Çarpýþma sonucu
hurdaya dönen otomobilde bulunan altý kiþi
yaralý olarak Osmancýk Devlet Hastanesine
kaldýrýldý. Yapýlan ilk müdahalenin ardýndan
yaralýlarýn üçü Çorum'a sevk edildi. 3’TE

Devlet Su Ýþleri Genel Müdürü
Kaya Yýldýz görevden alýndý.
Kaya Yýldýz'ýn yerine Çevre ve
Orman Bakanlýðý
Çevre Yönetimi
Genel Müdürü ve
Çevre ve Orman
Bakanlýðý Müsteþarlýðý yapan
hemþehrimiz Lütfi Akca getirildi.
2’DE

Geçiþ önceliði ve trafik güvenliðine dikkat çekildi
Karayolu Trafik Güvenliði
Haftasý nedeniyle KADEÞ
Barýþ Meydaný'nda toplanan
Trafik Denetleme Þube Müdürlüðüne baðlý polis ekipleri ile 23 Nisan Ortaokulu
öðrencileri trafik kurallarýna
uyulmasýna yönelik pankartlar açýp, slogan atarak
kýrmýzý düdük çaldý. 3’TE

BELEDÝYE HEDÝK
GELENEÐÝNÝ YAÞATTI 2’DE

Zihin
Türbülansý

PANDEMÝ NEVROZLARI
Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer

atakentpsk@gmail.com

- YAZISI 2’DE

TIR, KIRMIZI IÞIKTA BEKLEYEN
OTOMOBÝLE ARKADAN ÇARPTI 3’TE

CHP'LÝ KADINLAR ANNELER
GÜNÜ'NÜ KUTLADI 4’TE

ET VE SÜT KURUMU'NDAN
ZAM AÇIKLAMASI 2’DE

2

9 MAYIS 2022 PAZARTESÝ

Zihin Türbülansý
RENGÂRENK BÝLYELER ANISINA
Varoluþçu terapinin öncülerinden psikiyatrist
Viktor Frankl ruhsal acýlarýmýzýn sebebini þöyle
açýklýyor;
"Ýnsaný en çok yaralayan þey, fiziksel acý
deðil; haksýzlýðýn ve mantýksýzlýðýn verdiði ruhsal
ýstýraptýr..."
1 Mayýs ekmeði için mücadele veren tüm
emekçilerin. Sadece elektriðini suyunu ödeyebilmek için gecesini gündüzüne katanlarýndýr.
Düþünce içeriði içinde, en zor bulunan þey sadelik...
Çayý üç þekerli içmeye alýþmýþ ve bir türlü vazgeçemeyen insanlarýn tattaki tatsýzlýk algýsýndan
baþka bir þey deðil. Bir þey, baþka bir þeyin aþýrýlýðýna eklenince anlamlý oluyor sanýyoruz.
Ufacýk bir þansý, dünyayý daha iyi bir yer yapmak için kullandýðýný bilmekten daha büyük bir
mutluluk olamaz.
Taksim 1 Mayýs alanýna rengârenk bilyeler býrakan sabýrsýzlýk zamaný çocuklarýna.

Lütfi Akça

HEMÞEHRÝMÝZ
LÜTFÝ AKÇA
DSÝ GENEL
MÜDÜRÜ OLDU
Cumhurbaþkanlýðý Yerel Yönetim Politikalarý Kurulu Üyesi Lütfi Akca, Tarým ve Orman Bakaný Vahit Kiriþçi tarafýndan Devlet
Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürü olarak atandý.
Devlet Su Ýþleri Genel Müdürü Kaya Yýldýz görevden alýndý. Kaya Yýldýz'ýn yerine
Çevre ve Orman Bakanlýðý Çevre Yönetimi
Genel Müdürü ve Çevre ve Orman Bakanlýðý Müsteþarlýðý yapan Cumhurbaþkanlýðý
Yerel Yönetim Politikalarý Kurulu Üyesi
hemþehrimiz Lütfi Akca getirildi.
SUYUN ÖNEMÝNE DÝKKAT ÇEKTÝ
DSÝ Genel Müdürü olarak göreve baþlayan Prof.Dr. Lütfi Akca DSÝ Genel Müdürlüðünde yapýlan toplantýya katýldý.
Toplantýda bir konuþma yapan Lütfi Akca, kuraklýða dikkat çekerek suyun önemine vurgu yaptý. Akca, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi:
"DSÝ Genel Müdürlüðünün özellikle
sosyal medyada kullanmýþ olduðu ''Su Vatandýr'' sloganýndan yola çýkarak diyorum
ki; ''Su vatan olduðuna göre bizler de o vatanýn askerleriyiz''. Bundan dolayý bize verilen bu önemli görev için buradayýz. Su ile
ilgili uzun yýllardýr önemli ve kritik çalýþmalarýmýz oldu. DSÝ ile geçmiþten bu yana
güçlü baðlarýmýz var. DSÝ ülkemizin kalkýnmasýnýn kilometre taþlarýnýndan olup bir
markadýr. DSÝ'nin hizmetlerinden faydalanmayan tek bir vatandaþýmýz yoktur. Dolayýsýyla bizler bugün bu bayraðý devralmýþ olmaktan gurur duyuyor ve bu bayraðý en ileriye taþýmakla mükellefiz. 'Müslümanýn iki
günü eþitse ziyandadýr' hadis-i þerifinden
yola çýkarak, yarýn bugünden daha çok çalýþacaðýz.
Bilindiði üzere iklim deðiþikliði su kaynaklarý üzerinde olumsuz etkisini göstermektedir. Bundan dolayý su kaynaklarýnýn
korunmasý ve etkin kullanýmýnýn önemi daha da artmýþtýr. Dünyayý etkisi altýna alan
salgýn süreci ve bununla birlikte yaþanan
gýda krizi de suyun önemini bir kez daha
gözler önüne sermiþtir.
Su hayatýn merkezinde olduðu gibi kalkýnmanýn da merkezindedir. Susuz bir bir
kalkýnmanýn mümkün olmadýðý aþikardýr.
Bundan dolayý kurumuzun çalýþmalarýnýn
önemi artmýþtýr. Her gün bir önceki günden
daha çok çalýþmamýz gerekmektedir. Yarýn
karþýlaþacaðýmýz sorunlar için bugün daha
çok çalýþacaðýz.
Ýnþallah hep beraber elimizi gerekirse
gövdemizi taþýn altýna koyarak baþarýlý çalýþmalar yapacaðýmýza inanýyorum. Sözlerime son verirken toplantýmýzýn ülkemize,
milletimizi ve kurumumuza hayýrlar getirmesini temenni ediyorum."
DSÝ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca'nýn açýlýþ ve deðerlendirme konuþmalarýnýn ardýndan söz konusu toplantýda daire
baþkanlýklarýnýn çalýþmalarýný içeren sunumlar yapýldý.
(Haber Merkezi)

Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer
atakentpsk@gmail.com

Bu belirtiler varsa dikkat, uzmanlar kenelere karþý uyardý!

‘Kene ile mücadelede en etkili
yöntem erken taný ve tedavi'
Kene ýsýrmalarý ile birlikte görül- madýðýný, yürüyerek insan vücudumeye baþlayan Kýrým Kongo Kana- na çýktýklarýný anlatan Baykam, inmalý Ateþi'ne (KKKA) karþý uyarýlar- sanlarýn korunmak için pantolonlada bulunan Hitit Üniversitesi Týp rýnýn paçalarýný çoraplarýnýn içerisiFakültesi Enfeksiyon Hastalýklarý- ne sokarak kenenin vücuda yapýþKlinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalý masýný önleyebileceðini ifade etti.
Öðretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan
Baykam, kene ile mücadelede en
"VÜCUTTA NE KADAR KISA
etkili yöntemin tedbir, erken taný ve
TUTUNURSA VÝRÜSÜN GEÇÝÞÝ
tedavi olduðunu söyledi.
DE O KADAR AZALIR"
Dünyanýn birçok bölgesinde olTarlada veya bahçede çalýþanladuðu gibi Türkiye'de de KKKA'nýn rýn evlerine dönüþlerinde vücutlarýendemik bir hastalýk haline geldiði- na kene yapýþýp yapýþmadýðýný konne dikkat çeken uzmanlar, vatan- trol etmeleri için çaðrýda bulunan
daþlarý uyarýyor. Hitit Üniversitesi Baykam, "Çünkü keneler vücutta ne
Týp Fakültesi Enfeksiyon Hastalýk- kadar kýsa tutunursa virüsün geçiþi
larý-Klinik Mikrobiyoloji Anabilim de o kadar azalýr. Kenenin vücuttan
Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Nur- hemen uzaklaþtýrýlmasý gerekiyor.
can Baykam, KKKA vakalarýnýn gö- Ayrýca keneye çýplak elle dokunulrülmesinin beklendiðini belirterek mamalý. Elimizde bir eldiven ya da
hastalýktan korunma yollarý ile ilgili kumaþ parçasý olmalý. Onunla tutabilgi verdi.
rak vücuttan uzaklaþtýrmalýyýz. KeKKKA hastalýðýnýn yönetiminde nenin vücuttan uzaklaþtýrýlmasýnda
üç önemli noktanýn bulunduðuna en ideal yöntem ise pens. Ama öyle
vurgu yapan Prof. Dr. Baykam, "Bi- durumlar oluyor ki kene sýký tutunrincisi insan vücuduna yapýþan ke- duðunda bazen çýkaramayabiliyoneler aracýlýðýyla bulaþan virüsün ruz. O zaman da bir saðlýk kurulubulaþýný önlemek. Ýkincisi hastalý- þuna giderek ivedilikle keneyi çýðýn erken tanýnmasý ile ilgili hem
karttýrmalýyýz" diye konuþtu.
halkýn hem saðlýk çalýþanlarýnýn duyarlýlýðýný artýrmak.
"KIRSALA OLAN RAÐBET
Üçüncüsü de taný veya ön
NEDENÝYLE VAKALARDA
taný konan hastalara geARTIÞ VAR"
rekli týbbi müdahaleyi
2002-2003 yýlýndan itiyapmak" dedi.
baren Türkiye'de bu hastaNisan ayýnda baþlalýðýn vakalarýnýn takip ediyan kene vakalarýnýn Eylerek tanýsýnýn konduðunu
lül ayýna kadar devam
anlatan Prof. Dr. Nurcan
edebildiðini belirten
Baykam, "Vaka sayýBaykam, bu dölarý yýllar içerisinde
nemde özellikle
önce artýþ gösterdi.
hayvancýlýkla uðSonra bilincin artraþan, tarla ve
masý,
toplumun
bahçeye giden ineðitimi, bakanlýðýn
sanlarýn kenelerin
aldýðý önlemler ve
vücutla temasýnýn
hayvanlarýn ilaçolmayacaðý þekillanmasý derken
de tedbir almalarý
vaka sayýlarýnda
için çaðrýda bulunbir
düþüþ saðlanProf. Dr. Nurcan Baykam
du. Kenelerin uçdý. Ama son dönem-

de pandeminin etkisiyle yerleþim
noktasýnda kýrsala olan raðbet nedeniyle vakalarda biraz artýþ var"
þeklinde konuþtu.
"BU BÝLÝNÇ DEÐÝÞÝKLÝÐÝ
PANDEMÝ ÝLE BÝRLÝKTE
GELDÝ"
Pandeminin toplumda vakalara
karþý bir bilinç artýþý saðladýðýný kaydeden Baykam, þunlarý kaydetti:
"Artýk tüm dünya bir salgýn hastalýða karþý daha duyarlý hale geldi.
Bir enfeksiyon hastalýðýndan korunmaya yönelik alýnan tedbirlerin ne
kadar önemli olduðunu gördü. Bunlarýn pozitif olarak yansýyacaðýný
düþünüyoruz. Ýnsanlar pandemi döneminde korona virüse gösterdiði
hassasiyeti bir KKKA için kene ile
temas noktasýnda benzer önlemleri
almakta da ayný hassasiyeti gösterecek. Bu bilinç deðiþikliði pandemi
ile birlikte geldi. Umarýz vaka sayýlarý daha da azalacak. Hem kene
temasýný en aza indirmek, hemde
keneyi hýzla vücuttan uzaklaþtýracak önlemleri almalýyýz."
"ÞÝKÂYETLERÝ OLANLAR
SAÐLIK MERKEZLERÝNE
HIZLA BAÞVURMALI"
Covid-19 ve KKKA'nýn ilk baþ-

langýç bulgularýnýn birbirine benzediðine iþaret eden Hitit Üniversitesi
Týp Fakültesi Enfeksiyon Hastalýklarý-Klinik Mikrobiyoloji Anabilim
Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam, "Covid-19 pandemisini yaþýyoruz. Sonlarýna da geliyoruz inþallah. Burada ilk baþlangýç
bulgularý birbirine çok benziyor.
Çünkü Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi Hastalýðý'nda da ilk bulgular baþ
aðrýsý, ateþ, halsizlik, vücutta kas
aðrýlarý, vücut aðýrýsý, bulantý, bazen ishal, gözlerde ve yüzlerde kýzarýklýk. Birçok hastalýkla bu bulgular görülebilmekte. Covid-19'da da
ayný bulgular baþlangýçta görülebilmekte. Bu nedenle bu þikâyetleri
olanlar saðlýk merkezlerine hýzla
baþvurmalý. Ayrýca saðlýk kuruluþlarýna baþvuran hastalar hayvancýlýkla uðraþtýðýný, kene ile temasým
olabileceðini ifade ederek mutlaka
hekimleri uyarmalýlar. Hekimlerimizde özellikle bu konuda farkýndalýklarý yüksek olmalý ve duyarlý olmamalýlar. Benzer þikâyetlerle gelen hasta mutlaka sorgulanmalý,
çünkü erken taný çok önemli. Erken
taný konduðunda diðer bulaþlarý önleyeceðimiz gibi hýzla gereken tedavilerde yapýlabilir" ifadelerini kullandý.
(ÝHA)

Et ve Süt Kurumu'ndan

zam açýklamasý

Belediye hedik geleneðini yaþattý
Çorum Belediyesi, Hýdýrellezde hedik geleneðini yaþattý. Hýdýrellez nedeniyle þehrin farklý
bölgelerinde vatandaþlara hedik ikram edildi.

Çorum Belediyesi hedik ikramý ile Hýdýrellez'i
kutladý. Þehrin farklý bölgelerinde 12 bin kiþiye
hedik ikram edildi. Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýb-

rahim Aþgýn, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ve AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný
Erhan Akar da belediye binasý önündeki hedik
daðýtýmýna katýldý.
Hýdýrellez'in önemiyle ilgili açýklamalarda bulunan Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
Birlik, beraberlik ve kardeþliðimizin sürmesi dileðiyle 12 bin kiþiye hedik daðýttýklarýný söyledi.
Aþgýn "Baharýn bereketli olmasý adýna hedik geleneðini yaþatýyoruz. Muhabbetle hazýrlanan geleneksel hedik ikramýnda bulunuyoruz. Bu vesileyle tüm hemþehrilerimizin Hýdýrellez gününü
tebrik ediyorum" ifadelerini kullandý.
AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Erhan Akar da
Çorum Belediyesi'nin her alanda güzel iþlere imza attýðýný belirterek Baþkan Aþgýn'a teþekkür etti. Akar "Belediyemiz, Ramazan boyunca yaptýðý
yardýmlarla ve iftar programlarýyla sosyal belediyecilik anlamýnda halkýmýzý unutmadý. Belediye
Baþkanýmýza ve ekibine çok teþekkür ediyorum"
diye konuþtu.
(Zahide Yasemin Eðrigözlü)

Et fiyatlarýnda zam beklentisi oluþturulduðunu belirterek hem tüketicinin hem de
üreticinin zarar gördüðünü belirten Et ve
Süt Kurumu, fiyat istikrarý için gerekli araçlarýn kullanýlacaðýný açýkladý.
Et ve Süt
Kurumu et fiyatlarýyla ilgili bir açýklama
yaptý.
Zam beklentisi oluþturulduðu belirtilen açýklamada hem üretici hem de tüketicinin zarar
gördüðü belirtildi. Kurum, fiyat istikrarý için
gerekenin yapýlacaðýný vurguladý.
Yapýlan açýklamada þu ifadeler kullanýldý: "Et fiyatlarý üzerinde Ramazan ayýnýn
son günlerinde baþlayýp günümüze kadar
devam eden spekülatif fiyat hareketleri,
Kurumumuz tarafýndan yakýndan takip
edilmektedir.
"GEREKLÝ ARAÇLAR
KULLANILACAK"
Arz kýsýtlamasý yaparak piyasada fiyat
yükseliþi beklentisi oluþturmak, hem üreticiye hem de tüketiciye zarar vermektedir.
Kurumumuz kýrmýzý ette arz güvenliðini ve
fiyat istikrarýný saðlamak için gerekli araçlarý kullanacaktýr. "
(Haber Merkezi)
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Geçiþ önceliði ve trafik
güvenliðine dikkat çekildi
Çorum'da Trafik Þube Müdürlüðü ekipleri, 23
Nisan Ortaokulu Öðrencileriyle yayalarýn geçiþ
önceliðine dikkat çekmek için farkýndalýk etkinliði düzenledi.
7-15 Mayýs Karayolu Trafik Güvenliði Haftasý nedeniyle KADEÞ Barýþ Meydaný'nda toplanan Trafik Denetleme Þube Müdürlüðüne baðlý
polis ekipleri ile 23 Nisan Ortaokulu öðrencileri
trafik kurallarýna uyulmasýna yönelik pankartlar
açýp, slogan atarak kýrmýzý düdük çaldý.
Meydanda yapýlan etkinliðin ardýndan Gazi
Caddesi'nde yürüyüþ yapan grup, vatandaþlarý
trafik kurallarýna uymaya davet etti.
Vatandaþlarýn bilgilendirilmesiyle Trafik Denetleme Þube Müdürü Bünyamin Demir, trafik
kazalarýnýn geçen yýla oranla Çorum'da yüzde
100 oranýnda düþtüðünü söyledi.
Etkinliðe Vali Yardýmcýsý Murat Çaðrý Erdinç
de katýlarak destek verdi.
(Gizem Galatalý)

Yolcu otobüsü otomobille
çarpýþtý: Altý yaralý
Osmancýk ilçesinde yolcu
otobüsünün otomobille çarpýþtýðý trafik kazasýnda altý kiþi yaralandý. Kaza, D-100 Karayolu
üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Giresun'dan Sakarya'ya gitmekte
olan Yakup Þimþek (38) yönetimindeki 28 EE 365 plakalý otomobil, Karaçay mevkiinde dinlenme tesisinden çýkan 60 TK
666 plakalý yolcu otobüsü ile
çarpýþtý. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü Yakup
Þimþek ve araçta bulunan Leyla
Þimþek (37), Ceren Tuana Þim-

þek (13), Cemre Þimþek (8),
Emin Yýldýz (45), Dilek Yýldýz
(38) yaralandý. Araç içinde sýkýþan yaralýlar olay yerine çaðýrýlan kaza kýrým ekibi tarafýndan
çýkarýlarak, ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Yaralýlardan Yakup Þimþek,
Leyla Þimþek, Ceren Tuana
Þimþek, Çorum Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne
sevk edildi. Kaza nedeniyle trafiðe kapanan D-100 karayolunda
uzun araç kuyruklarý oluþtu. Kaza ile ilgili baþlatýlan soruþturma
sürüyor.
(ÝHA)

‘TARiHi SORUMLULUÐUMUZU
YERiNE GETiRiYORUZ'
Milli Ýrade Platformu, Türkiye'deki mülteci sorunuyla ilgili bir açýklama yayýmladý.
Açýklamada, Türkiye'nin
tarihi sorumluluðunun yerine
getirildiði belirtilirken, "Sonuç
olarak devlet ve millet el ele
vererek Suriye krizinde de
mazlumlarýn yanýnda yer aldýk ve bugüne kadar bize yakýþaný yaptýk. Toplumsal huzurumuzu ve kardeþliðimizi
zedeleyecek adýmlar atmadýk ve atmayacaðýz" denildi.
Açýklamada þu ifadelere
yer verildi:
"Türkiye, geçmiþte olduðu
gibi bugün de dünyanýn neresinde, hangi dine ve ýrka mensup olursa olsun, mazlumlarýn
yanýnda yer almýþtýr. 2011 yýlýndan bugüne Esed rejimi tarafýndan zulmüne uðrayan
Suriye halkýnýn 12 milyondan
fazlasý yerlerinden edilmiþ ve
bunlarýn yarýsý, Türkiye'nin de
içerisinde olduðu bölge ülkelerine sýðýnmýþtýr.
Suriye'de milyonlarca in-

san katledilme riskiyle karþý
karþýyayken, çatýþmalardan
kaçarken, cansýz bedenleri
sahillere vururken, botlarý
batýrýlmaya çalýþýlýrken Batý
ülkeleri bu duruma seyirci
kalmýþ, bu zulmün dolaylý veya doðrudan müsebbibi olmuþtur. Türkiye ise topraklarýna sýðýnan Suriyelileri din,
mezhep, irk ayrýmý yapmaksýzýn kabul etmiþtir. Devletimiz ve STK'larýmýzýn desteði
ile milletimizin feraseti ve
kardeþlik ruhu sayesinde 11
yýldýr Suriyeli kardeþlerimizin
ülkemizde sorunsuz, güvenli
ve onurlu bir yaþam sürmeleri saðlanmýþtýr.
Bu süreçte Suriyeliler
üzerinden defalarca çeþitli
provokasyonlar yapýlmýþ ve
toplumsal huzur bozulmaya
çalýþýlmýþ ancak devletimizin
çabalarý ve milletimizin feraseti sayesinde hiçbir giriþim
baþarýya ulaþmamýþtýr. Son
dönemde mülteciler üzerinden ülkemizin saðduyusuna,

birliðine ve bütünlüðüne yönelik çok çirkin oyunlar oynandýðýný müþahede ediyoruz. Tekil örnekler veya manipüle edilmiþ haberler üzerinden bazen ýrkçýlýk, bazen
yabancý düþmanlýðý bazen
de Ýslam düþmanlýðý yapýlmakta ve toplumsal huzur
bozulmaya çalýþýlmaktadýr.
Elbette ülkemizin kanunlarýna, geleneklerine ve töresine
herkes uymak ve saygýlý olmak zorundadýr. Kim olursa
olsun, aksi bir tutum takýnan
kiþilere karþý da devletimiz
gereðini yapmaktadýr.
Öte yandan Suriye krizinin çok boyutlu olmasý dikkate alýndýðýnda, henüz kapsamlý bir çözüm üretilememiþ olmasýna raðmen Türkiye kendi çözümlerini üretmeye çalýþmýþ ve terörden arýndýrarak oluþturduðu güvenli
bölgelere 500 binden fazla
Suriyelinin geri dönmesini
saðlamýþtýr. Ayrýca 1 milyon
Suriyelinin gönüllü geri dönü-

þü için de çalýþmalar devam
etmekte ve gönüllü ve güvenli geri dönüþlerin ilerleyen
dönemlerde hýz kazanmasý
beklenmektedir.
Sonuç olarak devlet ve
millet el ele vererek Suriye
krizinde de mazlumlarýn yanýnda yer aldýk ve bugüne
kadar bize yakýþaný yaptýk.
Toplumsal huzurumuzu ve
kardeþliðimizi zedeleyecek
adýmlar atmadýk ve atmayacaðýz. Bu vesileyle mülteciler
meselesinin, farklý amaçlara
hizmet eden siyasi polemik
konusu yapýlmasýný kýnýyor
ve milletimizi bu konu üzerinden toplumsal huzurumuzu
bozma maksadýyla kurgulanan oyunlara karþý duyarlý olmaya davet ediyoruz."
(Sümeyra Özdoðan)

ÝKÝ OTOMOBÝL
ÇARPIÞTI: 2 YARALI
Kargý ilçesinde ayný istikamete seyir halinde olan iki aracýn çarpýþmasý neticesinde meydana gelen kazada 2 kiþi yaralandý.
Kaza, Kargý'ya baðlý Karapürçek köyü mevkiine meydana
geldi. Edinilen bilgilere göre
Köprübaþý köyünden Kargý ilçe
merkezine gitmek için yola çýkan
Hüseyin I. (63) yönetimindeki 54
KS 456 plakalý otomobil ile ayný
istikamette seyir halinde olan
Mustafa P. (62) yönetimindeki
06 HMF 72 plakalý otomobil çarpýþarak yoldan çýktý.
Kazada iki sürücüde yaralan-

dý. Yoldan geçen vatandaþlarýn
ihbarý üzerine olay yerine jandarma ve saðlýk ekipleri sevk
edildi. Yaralý sürücülere ilk müdahalelerinin ardýndan Kargý Ahmet Hamdi Akpýnar Ýlçe Devlet
Hastanesi'ne sevk kaldýrýldý. Tedavi altýna alýnan yaralýlardan
Hüseyin I., daha sonra Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eðitim Ve Araþtýrma Hastanesi'ne
sevk edildi.
Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma baþlatýlýrken, çarpýþma
neticesinde otomobillerinin bir
kýsýmlarýnýn havada asýlý kalmasý dikkat çekti.
(ÝHA)

ÇORUM
BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN
Ýþin Niteliði, Yeri ve Miktarý: Mülkiyeti Belediyemize ait Kuruçay Mah. bulunan, Hobi Köyü Olarak planlanmýþ Ýmar Planýnda
BL-1 iþaretli 259 ada 1, 2, 3, 4, 5, 9 ve 10 nolu parseller, 260 ada, 2 ve 14 nolu parseller, 261 ada, 4, 5 ve 12 nolu parseller olmak üzere,
S.
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

MAH.

CÝNSÝ

PAFTA

ADA

PARSEL

KURUÇAY
KURUÇAY
KURUÇAY
KURUÇAY
KURUÇAY
KURUÇAY
KURUÇAY
KURUÇAY
KURUÇAY
KURUÇAY
KURUÇAY
KURUÇAY

ARSA
ARSA
ARSA
ARSA
ARSA
ARSA
ARSA
ARSA
ARSA
ARSA
ARSA
ARSA

G33C-15D-4B
G33C-15D-4B
G33C-15D-4B
G33C-15D-4B
G33C-15D-4B
G33C-15D-4B
G33C-15D-4B
G33C-15D-4B
G33C-15D-4B
G33C-15D-4C
G33C-15D-4C
G33C-15D-4C

259
259
259
259
259
259
259
260
260
261
261
261

1
2
3
4
5
9
10
2
14
4
5
12

TOPLAM
M2
263,49
268,03
268,03
268,03
263,46
268,03
263,55
296,57
301,03
301,06
301,00
301,03

ÝMAR
DURUMU
BL-1
BL-1
BL-1
BL-1
BL-1
BL-1
BL-1
BL-1
BL-1
BL-1
BL-1
BL-1

MUH.BEDEL
(TL)
170.000,00.TL
150.000,00.TL
150.000,00.TL
150.000,00.TL
170.000,00.TL
150.000,00.TL
170.000,00.TL
180.000,00.TL
160.000,00.TL
160.000,00.TL
160.000,00.TL
160.000,00.TL

GEÇ.TEM.
(TL)
5.100,00.TL
4.500,00.TL
4.500,00.TL
4.500,00.TL
5.100,00.TL
4.500,00.TL
5.100,00.TL
5.400,00.TL
4.800,00.TL
4.800,00.TL
4.800,00.TL
4.800,00.TL

Bedeller üzerinden; 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45. Maddesi gereðince açýk teklif usulü ile hazýrlanan þartnameleri dahilinde ilanda belirtilen sýra numarasýndan baþlanarak ayrý ayrý satýlacaktýr.
Þartname: Þartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðünden 100,00 TL karþýlýðýnda temin edilebilir ve görülebilir.
Ýhale Tarihi ve Yeri: 17.05.2022 Salý günü saat: 14:00'da Belediyemiz Turgut Özal Ýþ Merkezi 4. Kat Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapýlacaktýr.
Ýsteklilerde Aranan Belgeler: A-Kimlik Fotokopisi. B-Kanuni Ýkametgah Belgesi, (e-Devletten alýnabilir.) 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 içinde alýnmýþ tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðuna dair belge. E-Ortak giriþim olmasý halinde ortak giriþimi oluþturan gerçek veya tüzel kiþilerin her
birinin (A - B ve C) 'deki esaslara göre temin edecekleri belge. F-Tüzel kiþi olmasý halinde Tüzel kiþiliðin Noter Tasdikli imza
sirküleri. G-Ýstekliler adýna vekâleten ihaleye katýlýnýyor ise, istekli adýna teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iþtirak edenin Noter tasdikli Ýmza Sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) H-Þartname bedelini yatýrdýðýna dair makbuz, I- Geçici teminatlarýný vermeleri, Ý-Ýsteklilerin ortak giriþimi
olmasý halinde ortak giriþim beyannamesi ile ortaklarca imzalý ortaklýk sözleþmesini vermesi, (Ýhale üzerinde kaldýðý takdirde
Noter tasdikli ortaklýk sözleþmesi verilir, ayrýca grubun bütün ortaklarý Ýdare ile yapacaklarý ihale sözleþmesini þahsen veya vekilleri vasýtasýyla imzalayacaklardýr.) J-Ýhaleye katýlacak olanlarýn, Belediye ye borcu olmadýðýna dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüðü, Tahsilat Biriminden alacaklarý yazýyý Ýhale Komisyonunda belgelendirmeleri þarttýr. K-Kamu Ýhale Kanunu ile 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununa göre ihalelere katýlma yasaðý olmadýðýna dair, ilgili kurumlardan belge,(ekap.kik.gov.tr internet adresinden alýnabilir.) L- Aile durumu gösterir Vukuatlý Nüfus Kayýt Örneði.(e-Devletten alýnabilir.)
M- 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: 1613428

TIR, kýrmýzý ýþýkta bekleyen
otomobile arkadan çarptý
Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda
iki kiþi yaralandý.
Edinilen bilgilere
göre, kaza, Sungurlu-Kýrýkkale karayolu Kemallý Kavþaðýnda meydana
geldi. Ankara'dan
Sungurlu istikametine seyir halinde
olan Mehmet E. yönetimindeki
33 AJJ 79 plakalý TIR, kýrmýzý
ýþýkta bekleyen Ýrfan D. yönetimindeki 05 AAU 292 plakalý otomobile arkadan çarptý. Çarpmanýn etkisiyle otomobil yaklaþýk
15 metre sürüklenirken, otomobil sürücüsü Ýrfan D. ile otomo-

bilde yolcu olarak bulunan Aydan D. yaralandý. Yaralýlar kaza
yerinde yapýlan ilk müdahalenin
ardýndan ambulansla Sungurlu
Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak
tedavi altýna alýndý.
Polis ekipleri kazayla ilgili
olarak inceleme baþlattý. (ÝHA)
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Bir mülteci çýkýþý da Milletvekili Kavuncu'dan geldi.

‘Türkiye mazlum ve
maðdurlarýn sýðýnaðý'
Ceylan: Her zaman sivil
toplum kuruluþlarýmýzýn
yanýndayýz
AK Parti Çorum Milletvekili ve
MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý'ný ziyaret etti.
Vakfýn Baþkaný Nurettin Aksoy
Dede Ramazan Bayramý nedeniyle ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, birlik ve beraberlik için bayramda yapýlan bu
ziyaretin çok anlamlý olduðunu
kaydetti.
Vakfýn çalýþmalarý hakkýnda
da bilgi veren Baþkan Aksoy, "Kýsýtlý bir bütçemiz var. Hayýrsever
vatandaþlarýmýzýn yaptýðý yardýmlarla cenaze hizmetleri baþta olmak üzere çeþitli hizmetleri vakýf
binamýzda veriyoruz. Bu bölgede
yaþayan vatandaþlarýmýz çoðaldýðý için hizmet binamýz biraz yetersiz kalýyor. Bunun için bazý projeler üzerinde çalýþýyoruz" dedi.
Milletvekili Ceylan, konuþmasýna kentteki birlikteliði, sevgi ve
kardeþliðin artýrýlmasý noktasýndaki desteklerinden dolayý vakýf
baþkaný Aksoy'a teþekkür ederek
baþladý. Çorum'un yararýna toplum tarafýndan kabul gören projelere destek olmaya çalýþtýklarýný
dile getiren Milletvekili Ceylan,
"Devletimize ve milletimize hep
birlikte sahip çýkmalýyýz. Ýnsanýn
insandan üstünlüðü yoktur, karþýmýzdakinin hakkýna ve hukukuna
saygýlý olmamýz gerekmektedir"
diye konuþtu.
Vakýf Baþkaný ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet
eden Milletvekili Ceylan, "Türkiye'de ve Çorum'da yaþayan tüm
renkleriyle burada kardeþliði ön
planda tutarak, birlik ve beraberlik

içinde yaþýyoruz. Bu birlik ve beraberliðimizi bozmaya çalýþacak
þer odaklarýna hep birlikte müsaade etmeyeceðiz" þeklinde konuþtu.
Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Merkezi Vakfý'nýn sadece Çorum'da deðil, Türkiye genelinde
önemli görev ve misyonlar üstlendiðini belirten Milletvekili Ceylan,
vakfýn özellikle teröre karþý tavýr
koyduðunu ve terörle alakalý kiþilerin dýþýnda Türkiye'de yaþayan
bütün insanlarý kucaklayýcý faaliyetler bulunduðunu söyledi.
Memleketin birliði ve dirliði
noktasýnda vermiþ olduklarý katkýlardan dolayý Baþkan Aksoy'a teþekkür eden Milletvekili Ceylan,
"Bizler de sizlerle ayný þekilde bu
ülkenin insanlarýna hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz ve bu
gayretlerimizi çoðaltmamýz lazým.
Çünkü bu ülke büyürse, bu ülke
her alanda zenginleþirse bu her
birimize sirayet edecektir. O bakýmdan inþallah gayretlerimizi daha çoðaltmamýz lazým. Varlýklarýmýzý artýracaðýz ve bunlarý da ayný þekilde, adaletli bir þekilde de
paylaþacaðýz. Adaletin olmadýðý
bir toplumda ayakta durmak çok
zordur. Bütün toplum fertlerinin
özellikle yönetim kademelerinin
tabi ki ve adil ve adaletli olmasý
gerekir" diye konuþtu.
Sivil toplum kuruluþlarýnýn
önemine deðinen Milletvekili Ceylan, "Bir toplumda sivil toplum kuruluþlarý ne kadar güçlüyse o toplum da o kadar dinamik bir toplum
haline gelmiþtir" ifadelerini kullandý.
(Çaðrý Uzun)

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, "Kadim Anadolu coðrafyamýzda
kin, nefret ve düþmanlýk tohumlarý ekmek isteyen dünün sözde vatanseverleri bugün, kendilerine biçilen görev gereði, Soros'un yeni Türkiye temsilcileridir" dedi.
Son günlerde tartýþmalara konu olan
mülteci sorunuyla ilgili bir açýklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, asil ve necip Türk milletinin asýrlarca, hep mazlum ve maðdurlara kol
kanat olduðunu, üzerinde onur ve þerefle yaþadýðýmýz, yurt edindiðimiz canýmýzdan aziz bildiðimiz vatan topraklarýnýn hep, mazlum coðrafyalar için son
kale, masum gönüller için umut olduðunu ifade etti.
Yaný baþýmýzda milyonlar katledilirken, zulümden kaçan cansýz bedenler
sahile vururken, botlarý batýrýlarak ölüme itilirken ve bütün dünya seyirci kalýrken Türkiye'nin, insanlýðýn sesi olarak
bu insanlarý ölüme terk etmediðini vurgulayan Kavuncu, bütün bu zulümlerin
müsebbiplerinin bugün de Rusya Ukrayna savaþýndan kaçanlara mavi gözlü, beyaz tenli, sarý saçlý ayrýmý yaparken, bu savaþtan kaçan mültecilere de
kucak açan ülkenin Türkiye olduðunu
ifade etti. Bölgede bütün bu yakýcý "sýnamalarda" bütün dünyaya insanlýk
dersi veren Türkiye'nin ayný þekilde tarihi ve büyük diplomatik baþarýlara imza
attýðýný belirten Kavuncu, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn
stratejik bir barýþ diplomasisinin tesis
edilmesi için tüm dünyaya liderlik ettiðinin altýný çizdi.

ettiklerini anlatan Milletvekili Kavuncu,
"Kullanýlmaya müsait mülteci görünümlü birkaç provokatörün fiilleri karþýsýnda
birileri; yalan yanlýþ, çarpýtýlmýþ eylem
ve söylemlerle ülkemizin huzuru ve birliðini hedef almaktadýrlar. Giderek infial
derecesine yükselen bu gerginlik, bazý
odaklarýn kursaklarýnda meþum ve melun heveslere evirilmektedir. Ýrrite edici,
seviyesiz bir üslupla, maganda tarzý
yöntemlerle pespayelik edenler; kökü
dýþarýda olan bir kötülük-nefret ateþini
yakmaya çalýþmaktadýrlar. Kadim Anadolu coðrafyamýzda kin, nefret ve düþmanlýk tohumlarý ekmek isteyen dünün
sözde vatanseverleri bu gün,
kendilerine biçilen görev
gereði, Soros'un yeni
Türkiye temsilcileridir.
Aziz milletimizin yaptýðý
bütün bu fedakârlýklar
bütün dünyaya örnek olmuþken, þimdi merha"SOROS'UN YENÝ TÜRKÝYE
met damarý kurumuþ üç
TEMSÝLCÝLERÝ"
beþ vicdansýz yüzünden
Türkiye'nin yetim çocuklara,
þanlý tarihimize kara
dul kadýnlara, beli bükülbir leke sürülmesimüþ ihtiyarlara koruma
ne asla müsaade
saðlamasýný
kayýtsýz
edemeyiz. Bitþartsýz bir göçmen dameyen savaþ
vetiyesi gibi göstermeyoktur elbette,
ye çalýþan þer odaklarýmüstevlilerin,
nýn olumsuz kamuoyu
emperyalistoluþturma çabalarýný
lerin, zalimleErol Kavuncu
hep birlikte müþahede
rin baþlattýðý

zulümler-savaþlar, bir gün bitecek ve
herkes evine dönecektir. Lakin bu topraklarda hatýrlanacak olan tek þey, küresel emperyalist kan emici kaos simsarlarý Türkiye uzantýlarýnýn ihaneti olacaktýr. Bugünler geçip gittiðinde aziz
milletimiz yine tüm mazlum ve maðdurlarýn sýðýnaðý olarak gururla anýlmaya
devam edecektir" diye konuþtu.
"MÝLLETÝMÝZÝ
BÖLEMEYECEKSÝNÝZ"
"Mülteciler meselesini tarihi 2023
seçimleri yaklaþýrken farklý amaçlarla
siyasi polemik malzemesi yapanlarý
nefretle kýnýyorum" diyen Kavuncu,
þunlarý kaydetti:
"Vatansever, feraset sahibi aziz milletimizi, oynanan kirli oyunlara karþý duyarlý olmaya davet ediyorum. Dertleri siyasi polemik ve gündemde isminden
söz ettirmek olan biçare ve ümitsiz bu
zihniyet; aziz milletimizin birlik ve beraberliðini, insanlarýmýz arasýndaki kardeþlik hukukunu asla bozamayacaktýr.
Ey dýþarýdaki þer odaklarý ve içerideki
iþbirlikçileri; yýllardýr sergilediðiniz bu
toplumsal mühendislik giriþimleriniz,
huzur ve barýþý bozma çabalarýnýz nafiledir. Ne bu gün, ne de yarýn, asla baþaramayacaksýnýz. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Vatanýmýzý parçalayamayacaksýnýz. Bayraðýmýzý indiremeyeceksiniz. Ezanlarýmýzý susturamayacaksýnýz."
(Çaðrý Uzun)

CHP'li kadýnlar Anneler Günü’nü kutladý
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Çorum Ýl ve Merkez Ýlçe
Kadýn Kollarý tarafýndan anneler günü programý düzenlendi.
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl ve Merkez Ýlçe Kadýn
Kollarý Çorum'da bir düðün salonunda anneler günü programý düzenledi. Þiirler okuyup
türkülere eþlik eden kadýnlar
doyasýya eðlendi.
Programa, Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP) Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, CHP Ýl Kadýn
Kollarý Baþkaný Kamile Anar ve
çok sayýda partililer katýldý.
"GÜÇLÜ KADIN GÜÇLÜ
TOPLUMDUR"
Günün anlam ve önemine
iliþkin konuþma yapan CHP Ýl
Kadýn Kollarý Baþkaný Kamile
Anar, "Bir annenin kendini yetiþtirmesi o toplumun medeniyetine, uygarlýðýna ekonomisinin güçlü olmasýný etki eder.
Çünkü güçlü kadýn güçlü toplumdur." dedi.
Anar" Bir toplumun deðerini
oluþturan o toplumu üreten, çoðaltan, geçmiþten geleceðe
köprü kuran eðitimsizliðin, hukuksuzluðun ,yoksulluðun yükünü taþýyan fedakar, cefakar
kadýnlarýmýz Hoþ geldiniz anneler gününüz kutlu olsun. Her
yýl mayýs ayýnýn ikinci pazar günü anneler günü olarak kutlanýr. Anneler günü evrensel bir
gündür bu anlamlý günde sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Kadýnlara bahsedilen en
önemli özellik anneliktir analýk
olmasaydý insanlýk olmazdý an-

neler toplumun ve ailenin temel
direðidir ve geleceðidir. saðlam
bir toplumun temelleri saðlam
atýlmýþ bir aile yapýsý ile olur. Ailede annenin eðitilmiþ olmasý,
annenin kendini yetiþtirmesi o
toplumun medeniyetine, uygarlýðýna ekonomisinin güçlü olmasýný etki eder. Çünkü güçlü
kadýn güçlü toplumdur." ifadelerini kullandý.
"KADINLAR OLARAK
GÜÇLENMELÝYÝZ KÝ
BU YAÞADIÐIMIZ ZOR
HAYAT ÞARTLARINDAN
KURTULALIM"
Kamile Anar sözlerine þu
þekilde devam etti;
"Anneler hayatý bize tanýtan
hayata hazýrlayan ilk öðretmenlerimizdir bizim onlardan öðreneceklerimiz bir hayat boyu devam eder. Anneler nasýl ki bir
hücreden yaþamaya layýk bir
caný meydana getiriyorsa enkaz
haline gelmiþ bu toplumu ancak
biz kadýnlar ayaða kaldýrýr ve
canlandýrýrýz onun için çocukla-

rýmýza, torunlarýmýza güzel, yaþanýr barýþ ve huzur içerisinde
bir ülke býrakmak istiyorsak ki
istiyoruz her birimiz elimizi taþýn
altýna koymalýyýz önce örgütlenmeli sonra güçlenmeliyiz ki bu
yaþadýðýmýz zor hayat þartlarýndan kurtulmalýyýz. Kendi hayatýný unutarak engelli çocuklarýnýn
hayatýný yaþayan annelere güç
kuvvet ve saðlýk diliyorum hayatta olan annelere sahip çýkýlmasýný bize verdikleri emeðin
hakkýnýn ödenmesi gerektiðini
hayatta en büyük korkularýnýn
unutulmak olduðunu unutmamalýyýz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde
Haným ve ebediyete intikal etmiþ tüm annelere rahmet diliyor
saygýyla anlýyoruz."
"ANNELÝK HÝÇBÝR
ZENGÝNLÝKLE
ÖLÇÜLEMEYEN
DÜNYADAKÝ EN
YÜCE DUYGUDUR"
CHP Ýl Baþkaný Mehmet
Tahtasýz ise, "Annelik hiçbir

Zenginlikle ölçülemeyen dünyadaki en yüce duygudur sonsuz sabrýn, þefkat, merhamet
ve iyiliðin sembolü olan annelerin benzersiz öz verileri sýnýrsýz sevgileri ile her yaþta insan
için en büyük güç kaynaðýdýr.
Ulu önderimiz Mustafa Kemal
Atatürk'ün dediði gibi büyük
baþarýlar kýymetli anýlarýn yetiþtirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuþtur. Atatürk'ün annesi Zübeyde Haným gibi bir
anne bir milletin kaderini deðiþtirebilir saðlam bireylerin saðlýklý bir toplumun temelinde annelerin fedakarlýðý ve üstüne
emekleri vardýr.
Bizlere düþen en büyük sorumluluk ise bu topraklarda barýþ içerisinde yaþamak adaleti
hakime hakim kýlmak bütün
kardeþlerimizin iyiliði ve huzur
için çalýþmaktýr kimliði inanýþý
veya görüþü ne olursa olsun bu
ülkede yaþayan herkesi kardeþi bilen bizler bu görevimizi yerine getireceðiz. Kutuplaþmadan ötekileþtirmeden ve düþ-

manlýktan beslenenleri bir kenara itecek yeniden gönül köprülerini kuracak ve hep birlikte
Türkiye'nin önünde biriken bütün sorunlarý çözeceðiz bütün
sorunlarý çözeceðiz. Annelerimize bu yýl vereceðimiz en büyük hediye huzur ve barýþ içerisinde bir Türkiye'dir. Genel
Baþkanýmýz Kemal Kýlýçdaroðlu'nun da söylediði gibi, her annenin tenceresinin kaynadýðý

çocuklarýnýn yataða tok ve huzurla yattýðý hiçbir ananýn gözünde yaþ olmadýðý deðil her
günü mutlu bir Türkiye diliyorum anneler gününüz kutlu olsun" dedi.
Yapýlan konuþmalarýn ardýndan kadýnlar tarafýndan çeþitli þiirler okundu. Çorumlu ses
sanatçýsý Tuðçe Kýlýç'ýn sahne
aldýðý programda kadýnlar gönlünce eðlendi. (Gizem Galatalý)
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Çorum’da yaþayan
mülteci sayýsý açýklandý

Çöplü Arastasýnýn
restorasyonu için
büyük adým

Beþ milyon
liralýk hibe
Çorum Belediyesi tarafýndan
hem yýllarýn hayalini gerçekleþtirmek hem de kent estetiðine
önemli katkýlar saðlamak amacýyla baþlatýlan cephe saðlýklaþtýrma
çalýþmasýnýn ikinci etabý baþlýyor.
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan da projeye 5 Milyon TL'lik
hibe verilmesi kararý çýktý.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Çevre ve Þehircilik
Bakaný Murat Kurum'un Çorum ziyaretinde Bakan Kurum'a konuyla
ilgili bilgi vermiþ, Bakan Kurum da
projeye destek sözü vermiþti. Bakan Murat Kurum, sözünü tutarak
Çöplü Arastasýnýn restorasyonunun Ýkinci Etap Sokak Saðlýklaþtýrmasý için 5 Milyon TL'lik hibe verilmesini onayladý.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Çöplü Arastasý'nýn þehrin simge yerlerinden biri olduðunu, bu bölgede yapacaklarý çalýþ-

mayý çok önemsediklerini söyledi.
Çalýþmanýn ilk etabýný Saat Kulesi'ne bakan dükkânlarýn cephe
saðlýklaþtýrmalarýný yaparak gerçekleþtirdiklerini ifade eden Baþkan Aþgýn, "Cephe saðlýklaþtýrmamýzýn ilk etabýyla þehir merkezimiz
daha güzelleþti. Meydan, tarihi bir
görünüme kavuþtu. Çevre ve Þehircilik Bakanýmýz Sayýn Murat
Kurum'un da yakýndan takip ettiði
projenin ikinci etabýna da inþallah
kýsa sürede baþlayacaðýz. Sayýn
Bakanýmýz Murat Kurum, projemize ilk günden beri yakýn ilgi gösterdi. Her projemizde, her çalýþmamýzda bizlere büyük destek veren Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan baþta olmak
üzere Çevre ve Þehircilik Bakanýmýz Murat Kurum'a, Valimize, Milletvekillerimize, Ýl Baþkanýmýza,
emeði geçen herkese teþekkür
ediyorum." dedi. (Gizem Galatalý)

Çorum'da 3 bin 471 Suriyeli mültecinin yaþadýðý bildirildi. Bin 957 mültecinin ise
ikamet izni aldýðý bildirildi.
Karadeniz bölgesinde ise 35
bin 314 yabancý ve sýðýnmacý sayýsýyla Samsun, bölgede ilk sýrada yer aldý.
Ýçiþleri Bakanlýðý Göç Ýdaresi Baþkanlýðý, 'ikamet izni'
olan ile 'geçici koruma' kapsamýndaki yabancýlarýn illere
göre daðýlým rakamlarýný
paylaþtý. Türkiye genelinde
28 Nisan itibarýyla ikamet izni almýþ yabancýlarýn sayýsý 1
milyon 477 bin 997 olarak
açýklanýrken, bu yabancýlarýn
62 bin 841'i Karadeniz Bölgesi'ndeki 18 ilde ikamet ediyor. Karadeniz Bölgesi'nde
ikamet izni alan en çok yabancý yükünü 25 bin 17 kiþi
ile Samsun çekiyor.
Türkiye'deki 3 milyon 762
bin 686 geçici koruma kapsamýnda Suriyeliden 35 bin
828'i Karadeniz Bölgesi'ndeki illerde bulunuyor. Samsun
geçici koruma kapsamýndaki
Suriyeli sayýsýnda da yine
Karadeniz'de ilk sýrada yer
aldý. Samsun'da bu kapsamda 10 bin 297 Suriyeli sýðýnmacý bulunuyor.
Açýklanan verilere göre
ikamet izni alan yabancýlar
Karadeniz'de en çok Samsun'da ikamet ediyor. Samsun, 25 bin 17 yabancý uyrukluya ev sahipliði yaparken, bölgedeki diðer illerde
ise ikamet izni almýþ yabacýlar þöyle:
Amasya 712, Artvin 463,
Bayburt 111, Bartýn 1555,
Bolu 4 bin 707, Çorum 1957,
Düzce 2 bin 9, Giresun 1630,
Gümüþhane 279, Karabük 8
bin 105, Kastamonu 1940,
Ordu 2 bin 354, Rize 1015,

Sinop 440, Tokat 2 bin 564,
Trabzon 6 bin 246 ve Zonguldak 1737.

aile izni ve 147 bin 305'i de
diðer nedenlerle Türkiye sýnýrlarýnda bulunuyor.

1 MÝLYONU AÞKIN
YABANCI TÜRKÝYE'DE
Ülke genelinde 2022 yýlýnda ikamet izniyle bulunan
yabancýlarýn çeþitlere göre
bakýldýðýnda 1 milyon 46 bin
840'ý kýsa dönem, 129 bin
289'u öðrenci, 94 bin 563'ü

EN ÇOK ÝKAMET ÝZNÝ
ALAN IRAKLILAR
Ýkamet izni ile Türkiye'de
bulunan yabancýlarýn uyruklarýnda ise ilk sýrada Iraklýlar
yer aldý. Türkiye'de ikamet izni almýþ 165 bin 706 Iraklý,
124 bin 869 Türkmenistanlý,

115 bin 28 Ýranlý, 109 bin 388
Suriyeli, 79 bin 719 Rusyalý,
76 bin 219 Özbekistanlý, 72
bin 126 Azerbaycanlý, 56 bin
290 Afgan, 44 bin 140 Kazakistanlý, 35 bin 478 Mýsýrlý ve
539 bin 34 diðer milletlerden
oluþan yabancý uyruklu bulunuyor.
Samsun sýðýnmacý Suriyeli sayýsýnda da Karadeniz
Bölgesi'nde en çok sýðýnmacýya ev sahipliði yapan il oldu.
Samsun 10 bin 297 Suriyeli sýðýnmacýya ev sahipliði
yaparken diðer 17 ilde ise
Amasya 1425, Artvin 72,
Bayburt 144, Bartýn 572, Bolu 4 bin 505, Çorum 3 bin
471, Düzce 1688, Giresun
457, Gümüþhane 250, Karabük 1736, Kastamonu 2 bin
711, Ordu 1129, Rize 1317,
Sinop 439, Tokat 1228, Trabzon 3 bin 658 ve Zonguldak
724 Suriyeli sýðýnmacýya barýnma imkaný saðlýyor. (ÝHA)

Esnaf yine ‘Recep Gür' dedi
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði'nin
(ÇESOB) olaðan genel kurulu gerçekleþtirildi. Ýki listenin
baþkanlýk ve yönetim için yarýþtýðý genel kurulda 182 oy
alan Recep Gür yeniden baþkan seçildi.
ÇESOB'un olaðan genel
kurulu birlik binasýndaki konferans salonunda yapýldý. Genel
kurula, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Baþkaný Vekili Burhan Aksak, Ticaret Ýl Müdürü Fikret Yýldýrým,
ÇESOB Baþkaný Recep Gür,
Baþkan Adayý Erdoðan Çerikci,
oda baþkanlarý, kamu kurum
ve kuruluþlarýn temsilcileri, sivil
toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile oda üyeleri katýldý.
Genel kurulda Divan Baþkanlýðýný Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Baþkaný Burhan Aksak getirilirken
baþkan vekilliðine Duran Ongu,
katip üyeliklere de Ýsmail Kozan ve Alaattin Yalçýn getirildi.
Daha sonra saygý duruþunda
bulunuldu ve Ýstiklal Marþý
okundu.
Faaliyet ve denetim raporlarýnýn okunmasýnýn ardýndan
baþkan adaylarý kürsüye çýkarak birer konuþma yaptý.

"PANDEMÝDE ESNAF
YALNIZ KALDI"
Genel kurul, baþkan adaylarýnýn konuþmasýyla devam
etti. Kürsüye çýkan Erdoðan
Çerikci, pandemi döneminde
esnafýn yalnýz býrakýldýðýný belirterek, "Makamýmýz samimiyet, usulümüz edeptir, kapýmý-

za deðil, gönlümüze vuran buyursun gelsin. Bugün burada 4
yýllýk bir geçmiþi sorgularken,
gelecek 4 yýlý da þekillendireceðiz. Öncelikle mevcut yönetime
bizlere 4 yýl hizmet ettiklerinden dolayý teþekkür ediyorum.
Mevcut yönetim bu 4 yýlda
özellikle pandemi döneminde
esnaf ve sanatkarýmýz için hiç
ama hiçbir þey yapamamýþtýr.
Sýnýfta kalmýþtýr.
Servisçi, berber, kahveci,
internetçi ve þuanda sayamadýðým binlerce esnaf kardeþimiz evine ekmek götüremediði
gibi iþ yerlerinin kapalý olduðu
günlerde vergiler, faturalar
ödemiþtir. Bizi yöneten esnaf
temsilcilerinin basýnda iki satýr
dahi yazýsý çýkmamýþtýr. Bu ve
bunun gibi birçok sorun varken
mevcut yönetim yalnýzca kendisinin seçilmesine yardým
eden kiþilere hizmet etmiþtir"
diye konuþtu.
ÇESOB binasýnýn yetersizliðinden bahseden Erdoðan Çerikci, en büyük projelerinin birliðe yeni bir bina kazandýrmak
olduðunu söyledi.

BAÞKAN
ELEÞTÝRÝLERE
CEVAP VERDÝ
Mevcut Baþkan Recep Gür
ise Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn ile yapýlan görüþmelerin ardýndan tahsis edilen 7 bin 234
metrekarelik alanda inþaat
yapmak için baþvuruda bulunduklarýný, seçildiðinde oraya 4
bin metrekare alanda düðün
salonun da olduðu bir binayý
esnafa kazandýracaklarýný dile
getirdi.
Pandemi döneminde ise
tüm Türkiye'de Pazar yerleri
kapalýyken Çorum'da bir tane
bile Pazar yerinin kapanmadý-

ðýný dile getiren Gür, yine pandemi sürecinde 60 taksiyi filyasyon ekiplerine tahsis edildiðini kaydetti.
Kahvehanelerin kapanmasýna hükümetin karar verdiðini
vurgulayan Gür, "Pandemiyi ne
biz ne Cumhurbaþkaný yarattý.
Ýnþallah çok kýsa sürede biz bu
pandemiden kurtulacaðýz" diye
konuþtu.
Yapýlan konuþmalarýn ardýndan seçime girecek adaylarýn listesi okundu. Daha sonra
seçimlere geçildi. Ýki adayýn yarýþtýðý seçimlerde 182 oy alan
Recep Gür yeniden baþkanlýða
seçildi. Diðer aday Erdoðan
Çerikci ise 108 oyda kaldý.

ÇESOB'un yeni yönetimi
ise þöyle oluþtu:
YÖNETÝM KURULU
ASÝL ÜYELERÝ:
Erdal Kolaylý, Abdurrahman
Uysal, Ýsmail Ataç, Lütfi Barut,
Fevzi Bilgin, Mehmet Gayretli
DENETÝM KURULU
ASÝL ÜYELERÝ:
Özkan Þanal, Mutlu Karslý,
Halil Piroðlu
DÝSÝPLÝN KURULU
ASÝL ÜYELERÝ:
Selami Koçyiðit, Osman
Aþutoðlu, Nihat Kabakçý
(Çaðrý Uzun)
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TFF 2’nci Lig Play-Off
eþleþmeleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) tarafýndan, TFF 2. Lig playoff eþleþmeleri ve maç programlarý
açýklandý. Play-off karþýlaþmalarý
sonrasý bir üst lige yükselen takým
belli olacak.

TFF 2'nci Lig'de normal sezonun tamamlanmasýnýn ardýndan
gruplarýnda 2, 3, 4 ve 5. sýrayý alan
takýmlar play-off oynamaya hak kazandý. Lig statüsüne göre ilk maçlar
gruplarýnda 4. ve 5. sýrada yer alan
takýmlarýn sahasýnda
oynanacak. TFF 2.
Lig'de çeyrek final 1.
ve 2. müsabakalarý 12
ve 16 Mayýs tarihlerinde, yarý final müsabakalarý 20 ve 24 Mayýs
tarihlerinde, final mü03:41
sabakasý ise 29 Mayýs
05:23
2022 Pazar günü oy12:42
nanacak. (Abdulkadir
16:34
Söylemez)

BUGÜN

Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

19:50
21:25

TARiHTE BUGÜN
1935- Cumhuriyet Halk Fýrkasý Dördüncü
Büyük Kurultayý toplandý. Kurultayda fýrka yerine parti sözcüðü benimsendi. Altý ok daha ayrýntýlý þekilde ele alýndý. "Partinin güttüðü bütün
bu esaslar Kemalizm prensipleridir" denilerek,
Kemalizm ilk kez resmi olarak tanýmlandý.
1955- Anneler Günü, Türkiye'de ilk kez kutlandý.
1958- 'Yeni Gün' gazetesi ve 'Akis' dergisi birer ay kapatýldý. Yazý iþleri müdürleri Mehmet
Altan Öymen 10 ay, Tarýk Holulu 16 ay hapis
cezasýna çarptýrýldý.
1971- Darüþþafaka Lisesi'ne kýz öðrenci
alýnmasý kararlaþtýrýldý.
1975- Ankara ve Mersin Öðretmen Okullarý'nda çýkan öðrenci çatýþmalarýnda 13 öðrenci
yaralandý. Gazi Eðitim Enstitüsü 10 gün kapatýldý.
1978- Bir grup, Yýldýz Teknik Üniversitesi'nde
dersten çýkan öðrencilerin üzerine ateþ açtý: 3
kiþi öldü, 12 kiþi yaralandý.
1979- Ýstanbul'da tümsarraf ve kuyumcular,
hükümetin altýn piyasasýný kontrol altýna almayý amaçlayan kararýný protesto için kepenk indirdiler.
1984- Yaþar Kemal'e Fransýz devlet niþaný
"Legion d'Honneur" verildi.
1988- Mardin’in Nusaybin ilçesi Taþköyü’nün
Behmenin mezrasýný basan PKK'lý teröristler,
bir aileden 8’i çocuk, 2’si kadýn 11 kiþiyi katlettiler, 2 çocuk aðýr yaralandý. PKK'lý teröristlerin
Þýrnak baskýnýnda kaçýrdýklarý 3 kiþi de ölü bulundu.
2000- Aralarýnda Uður Mumcu suikasti faillerinin de bulunuduðu 9 kiþinin sorgusu sürüyor.
Ankara DGM Savcýsý Hamza Keleþ,Sorguda
faili meçhullerle ilgili önemli bilgilere ulaþýldýðýný belirtti.
2000- Ýstanbul DGM'de, Susurluk sanýklarý
ve Çakýcý ayný gün yargýlandý.
2000- Çankaya Köþkü'nü terk etmeden önce
80'e yakýn devlet baþkanýna veda mektubu yazan Demirel; Esad, Kaddafi, Saddam, Miloseviç ve Müþerref'i listesine dahil etmedi.
2000- Devlet Bakaný Recep Önal, Türkiye Suriye arasýndaki ticaret hacmini 1 milyar dolarýn üzerine çýkarmayý hedeflediklerini açýkladý.
2000- Macaristan'da düzenlenen ve olimpiyat elemelerine hazýrlýk niteliði taþýyan 17.
Uluslararasý Szeged Kürek Þampiyonasý'nda
Türk sporcularý iki altýn, dört gümüþ ve üç
bronz madalya kazandý. Kürekçilerimiz, Türk
Kürek tarihinde de en fazla madalya kazanan
ekip oldu.
2002- Taburcu olduktan sonra çalýþmalarýný
evinde sürdüren Baþbakan Bülent Ecevit, 'görevini býrakmayacaðýný' söyledi.

YIL: 5 / SAYI: 2088
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Ýmtiyaz Sahibi: Mahmut

Emin SÖYLEMEZ

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:
mahmutemin.soylemez@hs01.kep.tr

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

Baský:
Ýhlas Gazetecilik A.Þ.
Saracalar Mh. 57. Cd. No: 21/A
Akyurt/ANKARA
Tel: 0312 351 83 10

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

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
7 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
40 TL
Kongre Ýlanlarý
200 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
700 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
350 TL
Tam sayfa reklam
1.250 TL
Yarým sayfa reklam
700 TL
Çeyrek sayfa reklam
400 TL

ABONE FÝYATLARI
Yýllýk: 300 TL 6 Aylýk : 175 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 450 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 250 TL
Yurt Dýþý Yýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 125 EURO
Organize Sanayi Yýllýk: 350 TL Organize Sanayi 6 Aylýk: 200 TL

TFF 2. Lig play-off çeyrek final eþleþmeleri
ve maç programlarý þöyle:
Beyaz Grup (12 Mayýs Perþembe)
20.00 Tarsus Ýdman Yurdu - Amed Sportif F.
20.00 Isparta 32 Spor - Karacabey Belediye
Beyaz Grup 2. maçlar (16 Mayýs Pazartesi)
20.00 Amed Sportif F. - Tarsus Ýdman Yurdu
20.00 Karacabey Belediye - Isparta 32 Spor
Kýrmýzý Grup (12 Mayýs Perþembe)
16.00 Bayburt Özel Ýdare - 1461 Trabzon FK
16.00 Sivas Belediyespor - Bodrumspor
Kýrmýzý Grup 2. maçlar (16 Mayýs Pazartesi)
15.30 1461 Trabzon FK - Bayburt Özel Ýdare
16.00 Bodrumspor - Sivas Belediyespor

Bayburt Play-Off
biletini kaptý!
Bayburt Özel Ýdare Spor sezonun son maçýnda taraftarýnýn da desteðiyle Ergene Velimeþe maçýný 1-0 galibiyetle tamamlayarak play-off
biletini kaptý.
Sezona þampiyonluk parolasýyla çýkan Bayburt Özel Ýdare Spor güçlü rakiplerin bulunduðu
2. Lig Kýrmýzý Grupta yaþadýðý ekonomik olumsuzluklara raðmen baþarýlý bir sezon geçirmiþ

oldu.
Genç Osman Stadyumundaki sezonun son
maçý, küme düþmemek için galibiyete ihtiyacý
olan Ergene Velimeþe ile play-off mücadelesi
veren Bayburt Özel Ýdare Spor arasýndaki mücadelesine sahne oldu.
Maça hýzlý baþlayan taraf ev sahibi Bayburt
Özel Ýdare Spor oldu. Saðlý sollu ataklarla Ergene Velimeþe kalesine yüklenen sarý siyahlýlar 4. dakikada
Emre Þahin'in sað
kanattan ceza sahasýna ortaladýðý topu
Ýlker Sayan kafa vuruþu ile filelere göndererek takýmýný 1-0
öne geçirdi. Bayburt
Özel Ýdare Spor aldýðý 3 puanlar puanýný 66'ya yükselti
ve 5. sýradaki yerini
koruyarak play-off
oynama hakkýný kazanmýþ oldu.
(Haber Merkezi)

Bodrumspor'da heyecan dorukta
TFF 2'nci Lig Kýrmýzý Grup'ta Play-Off'u haftalar önce garantileyip son maçýnda evinde Adýyaman FK'ya 2-1 yenilen Bodrumspor, gözünü
Sivas Belediyespor oynayacaðý maçlara çevirdi.
Play-Off çeyrek finalinde Sivas Belediyespor'un rakibi olan Bodrumspor, ilk maçýný 12 Mayýs Perþembe günü deplasmanda; rövanþý ise
16 Mayýs Pazartesi günü Bodrum'da oynanacak. Bodrum rakibini elerse yarý finalde 1461
Trabzon FK - An Zentrum Bayburt Özel Ýdarespor eþleþmesinin galibiyle final için karþýlaþacak.
Teknik direktör Ýsmet Taþdemir, takýmýna so-

nuna kadar güvendiðini söyledi. Play-Off'ta zorlu maçlara çýkacaklarýný ifade eden Taþdemir,
"Neredeyse sezon sonuna kadar zirveyi de kovaladýk. Ancak Play-Off da bizim için güzel bir
hedef oldu. Sivas Belediyespor iyi bir takým. Çekiþmeli iki müsabaka oynanacak. Önce çeyrek
final ayaðýný kazasýz bitirmeliyiz. Daha sonra
gelecek maçlara bakarýz" dedi.
Bodrumspor, normal sezonda Sivas Belediyespor ile oynadýðý maçlarda rakibiyle deplasmanda
golsüz berabere kaldý, sahasýnda oynadýðý karþýlaþmadan ise 1-0 galip ayrýldý.
(Haber Merkezi)

Küme düþen
son takým Ergene
Velimeþe oldu
Çorum FK'nin
mücadele
ettiði
Kýrmýzý
Grup'ta
2021/2022 sezonunda küme düþen son takým belli
oldu. Geçen haftalarda küme düþmesi
kesinleþen Kahramanmaraþspor, Niðde Anadolu
FK ve Turgutluspor'un ardýndan küme düþen
son takým Ergene Velimeþespor oldu.
Ergene Velimeþe son hafta deplasmanda
Bayburt Özel Ýdarespor'a 1-0 maðlup olmuþtu.
(Haber Merkezi)

Turgutluspor
kazanarak bitirdi
TFF 2'nci Lig Kýrmýzý Grup'ta 2 sezonluk
mücadelesinin ardýndan geçen hafta 3'üncü
Lig'e düþmesi kesinleþen Turgutluspor, son
maçta kendisi gibi küme düþen Kahramanmaraþspor'u tek golle geçti.
Grubu 37 puanla 17'nci sýrada bitiren kýrmýzý-siyahlý ekip, yeni sezonda 3'üncü Lig'e
dönecek. Turgutlu, 2020 yýlýnda 5 sene aradan sonra 2'nci Lig'e yükselmiþti.
(Haber Merkezi)

Vanspor FK kazandýðýna sevinemedi
Play-off umutlarýný son maça taþýyan kýrmýzý siyahlý evinde küme
düþen Niðde Anadolu FK'yi 4-2
yenmesine raðmen Bayburt Özel
Ýdare Spor'un kendi evinde ergene
velimeþe'yi yenince play-off'lara kalamadý. 38'inci hafta sonun iki takýmýnda puaný 66'da kalýrken Bayburt Özel Ýdare Spor sezonun ilk
yarýsýnda Van Spor'u 5-0 yenerken
diðer maçta ise iki takým 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrýlmýþtý.
Vanspor Futbol Kulübü As Baþkaný M. Akýn Dinçer, Niðde Anado-

lu FK maçý açýklamalarda bulundu.
Vanspor'un 1 yýllýk deðerlendirmesini yapan Dinçer, Play-Off'a yetecek kadar puan aldýklarýný ama
avareja takýldýklarýný dile getirdi.
Dinçer konuþmasýnda; "Büyük
hayallerle baþladýðýmýz, büyük
emekler verdiðimiz bir sezondu. Aldýðýmýz puan itibariyle Play-Off'a
yetecek kadar puan aldýk, maalesef averajla istediðimiz seviyeye
ulaþamadýk, Play-Off'a kalamadýk.
" ifadelerine yer verdi.
(Haber Merkezi)
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MAÇTAN DAKiKALAR

35' GOOLL-

71' GOOLL-

Hýzlý çýkan Çorum FK'de
Halil Ýbrahim, topu Burak
ile buluþturdu. Burak, dört
rakibini geçerek çaprazdan
uzak direðe aþýrtma bir vuruþla fileleri havalandýrdý. 1-0.

Sað kanattan
ceza sahasýna
yapýlan ortada
Hakký'nýn kafa vuruþu
kaleci Anýl'ýn bacaklarý
arasýndan filelere gitti. 2-2.

4'
4' Afyonspor
Afyonspor Burak
Burak ile
ile hýzlý
hýzlý
çýktý.
çýktý. Soldan
Soldan bindirme
bindirme yapan
yapan
Doðukan ceza
ceza sahasýna
sahasýna gelgelDoðukan
meden bir
bir vuruþ
vuruþ yaptý.
yaptý. Top
Top auaumeden
ta
ta gitti.
gitti.
10'
10' Defansýn
Defansýn arkasýna
arkasýna atýatýlan
lan topta
topta kaleciyle
kaleciyle karþý
karþý karþýkarþýya
ya kalan
kalan Burak,
Burak, kaleciyi
kaleciyi de
de totopu
pu aðlara
aðlara gönderdi
gönderdi ancak
ancak gol
gol
ofsayt
ofsayt gerekçesiyle
gerekçesiyle sayýlmadý.
sayýlmadý.
11' Afyonspor
Afyonspor ataðýnda
ataðýnda DoDo11'
ðukan ceza
ceza sahasý
sahasý dýþýnda
dýþýnda kakaðukan
leyi
leyi yokladý.
yokladý. Hasan
Hasan parmaklaparmaklarýnýn
rýnýn ucuyla
ucuyla topu
topu kornere
kornere çeldi.
çeldi.
15'
15' Ceza
Ceza yayý
yayý içinden
içinden AfAfyonspor
yonspor frikik
frikik kullandý.
kullandý. Baraja
Baraja
çarpan
çarpan top
top kaleci
kaleci Hasan'da
Hasan'da
kaldý.
kaldý.
18' Ceza
Ceza sahasýnda
sahasýnda oluþan
oluþan
18'
karambolde top
top Afyonsporlu
Afyonsporlu
karambolde
oyuncu
oyuncu Burak'ýn
Burak'ýn önünde
önünde kaldý.
kaldý.
Burak'ýn
Burak'ýn yakýn
yakýn mesafeden
mesafeden sert
sert
þutunda
þutunda top
top üstten
üstten auta
auta gitti.
gitti.
22'
22' Topla
Topla buluþan
buluþan Burak,
Burak,

ceza
ceza sahasý
sahasý içerisinde
içerisinde Halil
Halil ÝbÝbrahim'e
rahim'e pas
pas attý.
attý. Halil
Halil ÝbraÝbrahim'in zayýf
zayýf þutu
þutu kaleci
kaleci Anýl'da
Anýl'da
him'in
kaldý.
kaldý.
32'
32' Sol
Sol kanattan
kanattan kullanýlan
kullanýlan
köþe
köþe vuruþunda
vuruþunda Sefa
Sefa topa
topa kakafayý
fayý vurdu
vurdu ancak
ancak top
top auta
auta gitti.
gitti.
35'
35' GOOLLGOOLL- Hýzlý
Hýzlý çýkan
çýkan
Çorum
Çorum FK'de
FK'de Halil
Halil Ýbrahim,
Ýbrahim, totopu
pu Burak
Burak ile
ile buluþturdu.
buluþturdu. Burak,
Burak,
dört rakibini
rakibini geçerek
geçerek çaprazçaprazdört
dan uzak
uzak direðe
direðe aþýrtma
aþýrtma bir
bir
dan
vuruþla
vuruþla fileleri
fileleri havalandýrdý.
havalandýrdý. 110.
0.
44'
44' Sað
Sað çaprazda
çaprazda topla
topla bubuluþan
luþan Mithat
Mithat Pala
Pala kaleyi
kaleyi yoklayokladý
dý ancak
ancak kaleci
kaleci Hasan
Hasan topu
topu
güçlükle
güçlükle çelmeyi
çelmeyi baþardý.
baþardý.
45' Afyonspor'da
Afyonspor'da Alper
Alper TurTur45'
sun kaleyi
kaleyi yokladý
yokladý ancak
ancak top
top
sun
Hasan'ýn
Hasan'ýn müdahalesiyle
müdahalesiyle oyuoyuna
na geri
geri döndü.
döndü.
48'
48' Afyonspor'da
Afyonspor'da Burak
Burak ceceza
za sahasýna
sahasýna girmeden
girmeden kaleyi
kaleyi

yokladý.
yokladý. Kaleci
Kaleci Erdi
Erdi topu
topu konkontrol
trol etmeyi
etmeyi baþardý.
baþardý.
51' Ceza
Ceza sahasý
sahasý içinde
içinde oluolu51'
þan karambolde
karambolde Halil
Halil Ýbrahim
Ýbrahim
þan
kaleyi
kaleyi yokladý,
yokladý, ardýndan
ardýndan top
top
Volkan
Volkan Okumak'ýn
Okumak'ýn önünde
önünde kalkaldý.
dý. Volkan
Volkan topu
topu boþ
boþ aðlara
aðlara
gönderdi
gönderdi ancak
ancak gol
gol faul
faul gerekgerekçesiyle
çesiyle sayýlmadý.
sayýlmadý.
56'
56' Sol
Sol kanattan
kanattan geliþen
geliþenAfAfyon ataðýnda
ataðýnda yakýn
yakýn mesafemesafeyon
den Selim'in
Selim'in þutunu
þutunu kaleci
kaleci Erdi
Erdi
den
çýkardý.
çýkardý.
56'
56' GOLGOL- Ceza
Ceza sahasýndasahasýndaki
ki karambolde
karambolde sað
sað çaprazdan
çaprazdan
sert
sert bir
bir þut
þut atan
atan Burak,
Burak, kaleci
kaleci
Erdi'yi
Erdi'yi maðlup
maðlup etmeyi
etmeyi baþardý.
baþardý.
1-1.
1-1.
58' Sol
Sol çaprazda
çaprazda buluþan
buluþan
58'
Mithat uzak
uzak direðe
direðe plase
plase denedeneMithat
di.
di. Top
Top auta
auta gitti.
gitti.
60'
60' GOLGOL- Sol
Sol kanattan
kanattan ceceza
za sahasýna
sahasýna giren
giren Selim,
Selim, attýðý
attýðý
þutla
þutla skoru
skoru 2-1'e
2-1'e getirdi.
getirdi.

80' GOOLLCeza sahasý
dýþýnda topla
buluþan Halil Ýbrahim
sert bir vuruþla
topu aðlarla buluþturdu.
3-2.

70'
70' Muhsin
Muhsin ile
ile sað
sað kanattan
kanattan
baþlayan
baþlayan atakta
atakta ceza
ceza sahasýnsahasýnda orta
orta yapýldý.
yapýldý. Kaleye
Kaleye yöneyöneda
len topu
topu kaleci
kaleci Anýl
Anýl çýkardý.
çýkardý.
len
71'
71' GOOLLGOOLL- Sað
Sað kanattan
kanattan
ceza
ceza sahasýna
sahasýna yapýlan
yapýlan ortada
ortada
Hakký'nýn
Hakký'nýn kafa
kafa vuruþu
vuruþu kaleci
kaleci
Anýl'ýn
Anýl'ýn bacaklarý
bacaklarý arasýndan
arasýndan fifilelere
lelere gitti.
gitti. 2-2.
2-2.
78'
78' Ceza
Ceza sahasýnýn
sahasýnýn hemen
hemen
önünde kazanýlan
kazanýlan frikiði
frikiði Halil
Halil
önünde
Ýbrahim hýzlý
hýzlý kullandý.
kullandý. Ceza
Ceza
Ýbrahim
sahasý
sahasý içinde
içinde topla
topla buluþan
buluþan
Burak
Burak önce
önce kaleciyi
kaleciyi geçti,
geçti, topu
topu
da
da filelere
filelere gönderdi.
gönderdi.Ancak
Ancak hahakem
kem "düdükten
"düdükten önce
önce oynandý"
oynandý"
gerekçesiyle
gerekçesiyle golü
golü iptal
iptal etti.
etti.
80'
80' GOOLLGOOLL- Ceza
Ceza sahasý
sahasý
dýþýnda topla
topla buluþan
buluþan Halil
Halil ÝbÝbdýþýnda
rahim sert
sert bir
bir vuruþla
vuruþla topu
topu aðaðrahim
larla
larla buluþturdu.
buluþturdu. 3-2.
3-2.
88'
88' Sol
Sol çaprazdan
çaprazdan ceza
ceza sasahasýna
hasýna giren
giren Burak'ýn
Burak'ýn þutu
þutu didireðe
reðe çarpýp
çarpýp dýþarý
dýþarý çýktý.
çýktý.

STAT: Çorum Þehir Stadyumu
HAKEMLER: Burak Akdað,
Serdar Soydan, Buður Han Güler
ÇORUM FK: Hasan Hüseyin
Akýnay (Dk. 46 Erdi Yokuþlu), Aykut Akgün (Dk. 64 Recep Türköz),
Murat Yýldýrým (Dk. 64 Muhsin Yýldýrým), Serkan Yavuz (Dk. 46 Mustafa Eren Damar), Burak Çalýk,
Volkan Okumak, Ýsmet Benli, Hakký Can Aksu (Dk. 79 Kürþat Altunkaya), Halil Ýbrahim Sönmez, Sefa
Akýn Baþýbüyük, Mahsun Çapkan
AFJET AFYONSPOR: Alper
Tosun, Hamza Ok, Doðukan
Emeksiz (Dk. 88 Mert Polat Keklik), Emre Dayan (Dk. 58 Barýþ Zeren), Anýl Atað, Ferhat Çulcuoðlu
(Dk. 88 Hüseyin Ýçlek), Mehmet
Çoban, Mithat Pala (Dk. 88 Furkan
Þahin), Celal Hanalp, Burak Çoban, Ýlke Tankul (Dk. Selim Tek)
SARI KARTLAR: Aykut Akgün,
Muhsin Yýldýrým, Volkan Okumak
(Çorum FK), Mithat Pala, Mehmet
Çoban, Hamza Ok, Doðukan
Emeksiz, Burak Çoban (Afjet Afyonspor)
GOLLER: Dk. 34 Burak Çalýk,
Dk. 71 Hakký Can Aksu, Dk. 81 Halil Ýbrahim Sönmez (Çorum FK),
Dk. 57 Burak Çoban, Dk. 61 Ýlke
Tankul (Afjet Afyonspor)

Trafik kazalarýna
pankartla dikkati çektiler

Kaptan’dan
veda paylaþýmý
Çorum FK kaptaný Murat Yýldýrým'dan da maçýn bitimiyle birlikte veda mesajý geldi.
Çorum FK'nin galibiyetiyle
sonuçlanan Afjet Afyonspor maçýnýn ardýndan lig sona erdi.
Takým Kaptaný Murat Yýldýrým'ýn paylaþýmý þöyle:
"Büyük umutlarla geldiðim

memleketimin takýmýnda maalesef sezon baþý hedefine ulaþamadýk. Sezon boyunca tüm
olumsuzluklara raðmen bizleri
yalnýz býrakmayan tüm taraftarlarýmýza teþekkür ediyorum. Çorum FK'yý layýk olduðu liglerde
görmek dileðiyle."
(Abdulkadir Söylemez)

Çorum FK ile Afjet Afyonspor
maçý öncesinde futbolcular, maça
üzerinde, "Söz konusu insan ise trafikte '1' can kaybý bile fazladýr" yazýlý pankartla çýktý.
Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü
Trafik Denetleme Þube Müdürü
Bünyamin Demir ve Ýl Trafik Jandarma Komutaný Baþçavuþ Cemal
Ceyhun, Çorum Þehir Stadý'nda oynanan maç öncesi futbolcu ve hakemleri ziyaret etti.
Demir ve Ceyhun, trafik kazalarýna dikkati çekmek amacýyla maçýn
hakemi Burak Akdað ile yardýmcýlarý Serdar Soydan ve Buður Han Güler'e kýrmýzý düdük hediye etti.
Futbolcular da sahaya, Ýçiþleri
Bakanlýðýnca trafik kazalarýný en
aza indirmek amacýyla hayata geçirilen, "Bir Hareketine Bakar Hayat
Projesi" kapsamýnda üzerinde, "Söz
konusu insan ise trafikte '1' can kaybý bile fazladýr" yazýlý pankartla çýktý.
(Haber Merkezi)

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

1 TL

ÇORUM HAVA TAHMiNi
TÜRKER

YÜKSEL

(TEL: 223 13 08)
(TEL: 270 11 11)
(TEL: 225 63 22)
BAHÇELÝEVLER MH. ULUKAVAK MAH.
GÜLABÝBEY MAH.
1. MÝLLET SK.
DUMLUPINAR CAD. BUHARAEVLER CAD.
NO: 6
NO: 35A
NO: 33/A

Sezon ortasýnda kaosa sürüklenen kulüpte zoru baþarmak için çabalayan Kýrmýzý-Siyahlý futbolcular
çok yaklaþtýðý play-off'a ulaþamadý ama sahada gösterdikleri inanç ile Çorum'un sevgisini kazandý.

TEÞEKKÜRLER
ÇOCUKLAR!

NCÝ Lig Kýrmýzý Grup
cumartesi
oynanan
maçlar ile tamamlandý. Sezonun son maçýnda Çorum
FK sahasýnda Afjet Afyonspor ile karþý karþýya geldi.
Çorum Þehir Stadýnda saat
15'te baþlayan maçta Konya bölgesi hakemlerinden
Burak Akdað düdük çaldý.
Tribünlerde ise yaklaþýk 2
bin taraftar Çorum FK'yi
desteklemek için yerini aldý.

ÇORUM FK’YE
BAÞARILAR
DÝLER...
TFF

2'

ÝKÝ TAKIMDA DA
ÖNEMLÝ EKSÝKLER
VARDI
Kritik maça Çorum FK
forvetlerinden yoksun olarak çýktý. Adýyaman deplasmanýnda sakatlanan Batuhan Er ve Mehmet Akyüz'ün yokluðunda ileri uçta
Burak Çalýk görev yaptý.
Atakan Akkaynak'ýn da cezalý olduðu maçta tecrübeli
Emre Öztürk ve genç golcü
Kývanç Kaya uzun bir aradan sonra maç kadrosunda
yer aldý.
Rakip ise iki hafta karþýlaþtýðý Bayburt Özel Ýdare
maçýnda kýrmýzý kart gören
beþ önemli oyuncusundan
eksik sahaya çýktý.
Sahada yine topu rakibine býrakýp hýzlý ataklar ile
tehlike yaratmak isteyen bir

Play-off þansýný zorlu þartlara raðmen son haftaya kadar taþýmayý baþaran Çorum
FK'li futbolcular ligin son iki haftasýna kadar avantajlý girdiði yarýþta mutlu sona
ulaþamadý. Geçtiðimiz hafta deplasmanda berabere kalarak ipleri rakiplerinin eline
veren Kýrmýzý-Siyahlýlar her ne kadar kazansa da rakiplerinin hata yapmadýðý son
haftada üst lig hayallerine havlu attý. Çorum FK'ye Afyon karþýsýnda galibiyeti
getiren golleri Burak, Hakký ve Ýbrahim atarken maç 3-2 sonuçlandý.
Çorum FK vardý. Ergün Penbe'nin talebeleri hýzlý çýkmak
istediði anlarda Afyon defansýna takýldý. Rakip defansýn
baþarýlý müdahaleleri Kýrmýzý-Siyahlýlara istediði pozisyonlarý vermezken Ege temsilcisi ilk yarýda daha fazla
ve daha tehlikeli atak üreten
taraf konumundaydý.
BURAK KLASINI
KONUÞTURDU
Konuk ekip ilk yarýda bulduðu pozisyonlarda kaleci
Hasan'ý maðlup edemezken
Kýrmýzý-Siyahlýlar istediði
golü 34'üncü dakikada Burak Çalýk'ýn solo golü ile buldu. Dribbling ile Afyon defansýný geçen Burak Çalýk

uzak direðe güzel bir plase
ile fileleri sarsarken maçýn
ilk yarýsý bu gol ile 1-0 bitti.
2'NCÝ YARIDA
KALEDE ERDÝ VARDI
Sezonun son maçýnýn
2'nci yarýsýna Çorum FK
standart dýþý deðiþiklikler ile
baþladý. Kaleci Hasan'ýn
yerine Erdi sað bek Serkan'ýn yerine de genç Mustafa Damar 2'nci yarýda sahada yer aldý.
GOLLER PEÞ
PEÞE GELDÝ
2'nci yarý kaleyi koruyan
Erdi güzel kurtarýþlara imza
atarken dakikalar 57 ve 61'i
gösterdiðinde ise kalesini

gole kapatamadý. Erdi, Burak Çoban ve Ýlke Tangül'ün
yakýn mesafeden þutlarýna
engel olamayýnca dört dakika içinde skor 2-1'e geldi.
ÇORUM FK
PES ETMEDÝ
Öne geçtiði maçta geri
düþen Çorum FK sezonu
galibiyet ile bitirmek için
yüklendi. Kýrmýzý-Siyahlýlarýn çabasý sonuç verirken
71'inci dakikada önce Hakký Can Aksu altý pas içinden
kafa vuruþu ile kaleci Anýl'ý
maðlup etti. Ardýndan 81'inci dakikada takýmýn en golcü ismi Halil Ýbrahim Sönmez rakip fileleri ceza sahasý dýþýndan attýðý þut ile ha-

valandýrdý.
Sezonu galibiyet ve bol
gol ile kapatmak için çabalayan iki takým da önemli
pozisyonlara girse de yakalanan pozisyonlar skoru deðiþtirmeye yetmedi.
90 dakika sonunda Çorum FK rakibini 3-2 yense
de Bayburt Özel Ýdare'nin
Ergene Velimeþe'yi, Vanspor FK'nin de Niðde Anadolu FK'yi yenmesi ile KýrmýzýSiyahlýlarýn play-off þansý
kalmadý.
Alýnan sonuçlarýn ardýndan play-off için bileti Bayburt Özel Ýdare alýrken, küme düþen son takým ise
Turgutluspor oldu.
(Abdulkadir Söylemez)

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.
1461 TRABZON
BODRUMSPOR A.Þ.
SÝVAS BELEDÝYE
BAYBURT ÖZEL ÝD.
SÝLAHTAROÐLU VAN
ÇORUM FK
AFJET AFYONSPOR
ANKARASPOR
SOMASPOR
ÝNEGÖLSPOR
ETÝMESGUT BELED.
SERÝK BELEDÝYE
SARIYER
DÝYARBEKÝRSPOR
ADIYAMAN 1954
TURGUTLUSPOR
ERGENE VELÝMEÞE
NÝÐDE ANADOLU FK
KAHRAMANMARAÞ

O G B M A Y P
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

25
22
21
20
19
18
18
18
14
15
14
12
13
11
12
12
9
10
7
4

9
8
9
9
9
12
11
8
13
8
9
11
6
10
5
5
10
5
8
7

4
8
8
9
10
8
9
12
11
15
15
15
19
17
21
21
19
23
23
27

75
63
61
66
50
55
58
67
53
50
51
45
47
50
34
47
31
38
45
23

24
32
27
34
35
46
41
44
40
50
54
54
55
59
46
71
62
72
84
79

84
74
72
69
66
66
65
62
55
53
51
47
45
43
41
41
37
35
29
19

HAFTANIN SONUÇLARI
ÇORUM FK-AFJET AFYONSPOR
KAHRAMANMARAÞ-TURGUTLUSPOR
SOMASPOR-ÝNEGÖLSPOR
BODRUMSPOR-ADIYAMAN FK
ANKARASPOR-1461 TRABZON FK
SARIYER-DÝYARBEKÝRSPOR
SÝVAS BELEDÝYESPOR-SAKARYASPOR
SERÝK BELEDÝYE-ETÝMESGUT BELEDÝYE
SÝLAHTAROÐLU VAN-NÝÐDE ANADOLU FK
BAYBURT ÖZEL ÝDARE-ERGENE VELÝMEÞE

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

FUTBOLCULAR iÇLERiNi
TARAFTARA DÖKTÜ
Çorum FK'li
oyuncular taraftara
içini
döktü.
Zor
günler geçirdiklerini belirterek taraftardan
helallik isteyen oyuncular,
Play-off'u da herkesten çok istediklerini ama bunu baþaramadýklarý için çok üzgün olduklarýný vurguladý.
Çorum FK'nin deneyimli
futbolcusu Burak Çalýk, maç
sonu taraftara yaptýðý konuþmada, "Hem kendi adýma hem
takým arkadaþlarým adýna hakkýnýzý helal edin. Elimizden gelen bütün mücadeleyi yaptýk.
Bizim de hatalarýmýz olmuþtur.
Play-Off'a kalmayý herkesten
çok biz istedik. 4 aydýr burada
neler çektiðimiz bir Allah bir biz
biliyoruz. Play-Off'a kalamadýk. Ýllaki bizim suçumuz var.
Suçu olanlar, þimdi rahatlayacaksa rahatlayabilirler. Ýnternette bir yayýn dolanýyor. Hekimoðlu maçýndan sonra takýmý
buraya getirmedim, takýmý karýþtýrdým. Maçtan sonra Murat
neden gelinmediðini sizlere
anlattý. Ben benim aldýðým parayý açýklasam ne olur? Bir ay
sonra kendim açýklarým. Biz
ayrýlýp gittikten sonra onlar yine yayýn yapacak. Buradaki
herkes adýna teþekkür ediyorum, hakkýnýzý helal edin" ifadelerini kullandý.
(Abdulkadir Söylemez)
HABERÝ
ÝZLEMEK ÝÇÝN
KODU OKUTUN

Tribünler tek bir aðýzdan kulüp sahibi Fatih Özcan'ý protesto etti.

Ne oldu sözlerin?
Kýrmýzý-Siyahlý renklere gönül veren binlerce taraftar
sezon içinde verdiði sözleri
yerine getirmeyen ve sezon
ortasýnda takýmý býrakan Fatih Özcan'a tepki gösterdi.

HABERÝ
ÝZLEMEK ÝÇÝN
KODU OKUTUN

Taraftar sezonun
son maçýnda da kulüp
Fatih Özcan aleyhine
tezahüratta bulundu.
Maraton tribününde
baþlayan tezahürata
tüm tribün eþlik etti.
Maç boyunca neredeyse hiç susma-

yan taraftar maçýn 62'nci dakikasýnda
"Söylesene baþkan, ne oldu verdiðin
sözlerin? Koskoca takýmý, ne hale getirdin!" tezahüratýný tek bir aðýzdan ve
gür bir sesle söylerken maraton tribününe kale arkasý, VIP ve protokol tribünü de eþlik etti.
(Abdulkadir Söylemez)

