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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 27'nci hafta maçlarý bu hafta sonu oynanacak. Lider-
lik koltuðunda oturan temsilcimiz Çorum FK, pazar günü saat 14'te sahasýnda li-
gin zayýf ekiplerinden Sivas Belediyespor'u konuk edecek. Karþýlaþmayý Antalya

bölgesi hakemlerinden Batuhan Kolak yönetecek. 11’DE

Çevre, Þehircilik
ve Ýklim Deðiþikliði

Bakanlýðý Toplu
Konut Ýdaresi 

Baþkanlýðý (TOKÝ),
Ýstanbul, Ankara ve
Ýzmir'in de aralarýn-
da bulunduðu 50
ilde 575 arsayý

açýk artýrmayla sa-
týþa sundu. Alýcýlar,

konut, ticaret, 
sanayi, turizm tesis
alaný ve akaryakýt
istasyon alanlarý

niteliðindeki arsala-
ra yüzde 25 

peþinat ve 48 ay
vade ile sahip 

olabilecek. 7’DE

TOKi, ÇORUM'DA 
ARSA SATIYOR
TOKi, ÇORUM'DA 
ARSA SATIYOR

Belediye 315
geçici iþçi alacak
Çorum Belediyesi, 19 Mart tarihin kadar ÇOKÝÞ internet sitesi üzerinden veya Kadeþ Ba-
rýþ Meydaný'ndaki ÇOKÝÞ bürosundan baþvuru yapýlmak üzere, 7 ay çalýþtýrýlmak üzere

260 beden iþçisi ve 55 aðýr vasýta þoförü alýmý yapacak. 7’DE

AK Parti Ýl Baþkanlýðý Binasý'nda bir basýn toplantýsý düzenleyen 26. Dönem
AK Parti Milletvekili Adayý, Ýþ Ýnsaný Bekir Horuz, 14 Mayýs'ta yapýlacak Cum-
hurbaþkanlýðý ve Milletvekili Seçimleri için milletvekili aday adayý olduðunu ka-
muoyuna duyurarak "Çorum bizim baba ocaðýmýz. Bizim doðup büyüdüðümüz

yer. Bizim Çorum'a vefa borucumuz var" dedi.  2’DE

Bekir Horuz, AK Parti'den Milletvekili Aday Adayý olduðunu duyurdu.

‘Çorum'un zenginliklerinin 
ekonomiye kazandýrýlmasý 

için çalýþacaðým'

Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediði seçim
takvimine göre istifa edeceðini, ancak ya-
þanan geliþmeler neticesinde istifa etme-
yip, görevine devam etme kararý aldýðýný

ifade eden Sungurlu Belediye Baþkaný Ab-
dulkadir Þahiner, süreç hakkýnda açýklama-
larda bulunarak "Sungurlu'ma yapacaðým

daha çok hizmetlerim var" dedi. 6’DA

Aþgýn: Afetlere 
dirençli Çorum'u 

oluþturacaðýz
Çorum Belediye Meclisinin mart ayý 

toplantýsýnda alýnan kararla Afet ve Risk
Araþtýrma Komisyonu oluþturulmuþtu.  

AK Parti, CHP ve MHP gurubunun ortak
önergesi doðrultusunda kurulan komisyon

ilk toplantýsýný gerçekleþtirdi. Toplantýya
katýlan Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, komisyon üyelerine görevlerinde

baþarý diledi. 12’DE

Abdulkadir Þahiner, milletvekili 
aday adaylýðýndan vazgeçti

'Sungurluma 
yapacaðým daha çok 

hizmetlerim var'

'Hakký, hukuku, 
adaleti hep birlikte 
hakim kýlacaðýz'

Millet Ýttifaký'ný oluþturan siyasi partile-
rin Çorum'daki kadýn kollarý baþkanlarý,
yaklaþan seçimler öncesi çalýþmalarýný

sürdürüyor. Kadýn Kollarý Baþkanlarý, 83
milyon kiþiden oluþan Türkiye halkýný,
Cumhurbaþkaný Adayý Kemal Kýlýçda-

roðlu'nun kuracaðý "Halil Ýbrahim 
Sofrasý"na davet etti. 6’DA

Zafer Partisi'nde son 
baþvuru 21 Mart

Zafer Partisi
Çorum Ýl

Baþkaný Bedii
Onan partisine

yapýlacak 
aday adaylýðý

baþvuru 
ücretinin 5 bin
lira olduðunu
belirterek 25
yaþ altýnda

olan gençlerle
engelli vatan-

daþlarýn baþvu-
rularýndan bin
lira alýnacaðýný
söyledi. 6’DA

Sungurlu 
Belediye Baþkaný 

Abdulkadir Þahiner
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Hititlerin baþkenti Hattuþa'ya ev sahip-
liði yapan Çorum'un Boðazkale ilçesinde
öðrenciler çevre temizliði yaptý.

Boðazkale Þehit Mustafa Karasakal
Çok Programlý Anadolu Lisesi'nce, öðren-
cilerde çevre bilincinin yaygýnlaþmasý
amacýyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamýnda öðrenciler okul
bahçesi ve çevresi ile ilçedeki parklar, ana

yol güzergahlarý, kamu binalarýnýn çevre-
si ve çarþý meydanýnda çöp topladý.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kap-
samýnda, ders öðretmeni Cemile Daða-
þan öncülüðünde yürütülen etkinlikte öð-
renciler 50 çöp torbasý atýk topladý. Topla-
nan atýklarýn en çok plastik þiþe, karton ya
da cam meþrubat kutularý ile yiyecek am-
balajlarýnýn oluþtuðu görüldü. (AA)

Boðazkale'de öðrenciler
çevre temizliði yaptý

26. Dönem AK Parti Milletvekili Adayý Bekir
Horuz, tekrar AK Parti'den Milletvekili Aday
Adaylýðýný açýkladý.

Dün AK Parti Ýl Binasý'nda bir basýn toplantý-
sý düzenleyen 26. Dönem AK Parti Milletvekili
Adayý, Ýþ Ýnsaný Bekir Horuz, 14 Mayýs'ta yapýla-
cak Cumhurbaþkanlýðý ve Milletvekili Seçimleri
için milletvekili aday adayý olduðunu kamuoyuna
duyurdu.

Konuþmasýnýn baþýnda Kah-
ramanmaraþ ve bölgesinde
meydana gelen depreme
deðinen Bekir Horuz,
"Depremle ilgili üzün-
tümü dile getirmek is-
tiyorum. Çok büyük
bir deprem yaþadýk.
On binlerce bina yý-
kýldý, on binlerce va-
tandaþýmýz vefat etti.
Acýmýz büyük. Vefat
edenlere Allah'tan rah-
met diliyorum. Yaralarýn sa-
rýlmasý için devletimiz var gü-
cüyle mücadele veriyor. Eðer bu
kadar büyük yýkým AK Parti öncesinde ger-
çekleþseydi varýn olacaklarý siz düþünün? Daha
lokal bir alanda gerçekleþen 1999 depreminde
bu olumsuzluklarý yaþadýk" ifadelerini kullandý.

AK Parti'nin Türkiye için bir þans olduðuna
deðinen Bekir Horuz, "Tek vatan, tek bayrak, tek
devlet, tek millet için. Türkiye'nin bekasý için AK
Parti kaçýnýlmaz bir gerekliliktir. Milletimizin inan-
dýðý deðerlerinin inkiþafý ve hayalini kurduðumuz
güçlü Türkiye'nin imarý için AK Parti. Teknolojide,
ulaþýmda, biliþimde, eðitimde, saðlýkta yaþam
standardýný, geliþmiþ ülkelerin halklarýnýn mev-
cut yaþam standartlarýnýn üzerine çýkaran lider
Türkiye için AK Parti. Ýstikrarýn ve iktisadi kalkýn-
manýn sürdüðü, sanayi, tarým, sosyal ve kültürel
alanlarda yapýlan yatýrýmlarla muasýr medeni-
yetler seviyesine ulaþma yarýþýnda emin adým-
larla yürüyen bir Türkiye için AK Parti.  Ben bir
iþadamýyým. Bu ülkenin yatýrým yapýlarak, insan
istihdam ederek, ihracat yapýlarak kalkýnacaðý-
na inanan ve yaþayan birisiyim. Yani AK Parti'nin
Türkiye vizyon belgesinde yer alan düþüncelere
gönülden inanýyorum.  Eðitime yönelik projelere
destek vermeyi insani bir görevi olarak bildim.

Gerek kamunun gerekse sivil toplum kuruluþla-
rýnýn eðitim faaliyetlerini sürekli destekledim. AK
Parti, Türkiye için bir þanstýr. Vatandaþlarýmýz da
bunun farkýndadýr. Doðrusunu ifade etmek gere-
kirse insanlarýmýzýn þu anda en büyük isteði is-
tikrar ortamýnýn sürdürülmesidir. Ýnsanlarýmýzý
bazý kesimler (balýk hafýzalý) diye küçük görüyor-
lar. Ýnsanlarýmýz tam aksine kadirþinastýr ve ya-

pýlanlarý unutmazlar ve unutmuyor-
lar" dedi.

Çorum'a bir vefa borcu
olduðunu, bu yüzden An-

kara yerine Çorum'dan
aday adayý olmayý ter-
cih ettiðini dile getiren
Horuz, "Neden Anka-
ra'dan deðil de Ço-
rum'dan tekrar millet-
vekili aday adayý ol-

dum. Çorum bizim ba-
ba ocaðýmýz. Bizim do-

ðup büyüdüðümüz yer.
Bizim Çorum'a vefa boru-

cumuz var. Çorum'un çok gü-
zellikleri, zenginlikleri var. Turizm

için müthiþ bir tarihi altyapýsý var. Bu zen-
ginliklerin ekonomiye kazandýrýlmasý için çalýþ-
malar yapacaðým. Alternatif enerji kaynaklarýnýn
aktif hale gelmesi için düþüncelerim var" diye
konuþtu.

Bekir Horuz, Çorum'un büyük bir potansiyele
sahip olduðunu hatýrlattý. Türkiye'nin 2023 viz-
yon belgesinde Çorum'un önemli bir yer aldýðýný
vurgulayan Horuz, "Çorum düne kadar Anka-
ra'ya yakýn kabuðunu kýramamýþ bir þehirdi. Gü-
nümüzde ise Çorum tam anlamýyla bir sanayi
þehri haline geldi. Organize sanayi bölgemizin
doluluk oraný arttý. Þimdi verimliliði artýrmaya yö-
nelik çalýþmalar yapýlýyor. Türkiye'nin 2023 viz-
yon belgesinde Çorum önemli bir yer tutmakta-
dýr. Bu Çorum'un geliþimini de hýzlandýracaktýr.
AK Parti döneminde Çorum'un sorunlarýnýn çö-
züldüðünü düþünüyorum. Yollar, saðlýk yatýrým-
larý, köylere götürülen hizmetler, adliye sarayla-
rý, sanayiye yapýlan yatýrýmlar, barajlar bu yapý-
lanlarýn sadece baþlýklarýný ifade ediyor. Fakat
duraðanlaþtýðýnýz an düþüþünüz baþlamýþ de-
mektir. Çorum'un ulaþýmýnda yeni atýlým baþlat-
masý gerekiyor. Ýnsanlar daha fazlasýný bekliyor.

Turizm konusunda gereken alt yapýyý oluþtura-
madýðýmýzý, hamle yapamadýðýmýzý düþünüyo-
rum. Biz Hattuþa'ya neden yýlda 300-400 bin in-
san gelmesin. Bu en küçük örnek. Çorum, dün-
ya tarihine ýþýk tutan bir bölge. Yer altý hazinele-
ri çýkarýlmayý bekleniyor. Eðer turizm konusunda
atýlým yaparsanýz, bir Mýsýr kadar ilgi çekersiniz"
þeklinde konuþtu.

Bugüne kadar yaptýðý iþ hayatýnda ve siya-
sette yaptýðý çalýþmalarý özetleyen Bekir Horuz,
konuþmasýný þöyle tamamladý:

"1971 yýlýnda Çorum Ýli Osmancýk Ýlçesinde
dünyaya geldim. Evli ve üç kýz çocuk babasýyým.
Çalýþma hayatýna genç yaþta aile þirketinde
baþladým. 1996 yýlýna kadar Osmancýk, Oðuzlar
ve Dodurga Ýlçelerinde mobilya sektöründe faali-
yetlerde bulundum. Daha sonra Ankara'da Kilim
Mobilya A.Þ.nin Ýç Anadolu Bölge bayisi oldum.
Süreç içerisinde Kilim Mobilya'nýn Genel Müdür-
lüðü görevi de yürüttüm. Halen Ankara'da  Mo-
bilya  sektöründe  maðaza  zincirleri  bulunan  ve
inþaat sektöründe birçok projeyi hayata geçiren
Oran Daðýtým A.Þ.' nin Yönetim Kurulu Baþkan-
lýðý görevini sürdürmekteyim. Oran Daðýtým A.Þ.
ile mobilya sektöründe Ýstikbal, Kilim, Ýpek gibi
birçok önemli markanýn bayilik faaliyetini sürdü-
rüyoruz.

Ayný zamanda Bursa Ýnegöl'de bulunan mo-
bilya fabrikamýzda Esrada, Soloboss, CL Lucci
markalarýyla mobilya üretimi yapmakta ve üreti-
mimizin yüzde 60'ýný dünyanýn pek çok ülkesine

ihraç etmekteyiz. Oran Daðýtým A.Þ ile inþaat
sektöründe konut projeleri üretiyoruz. Ayrýca An-
talya ve Nevþehir illerinde hotel ve yazlýk konut
projelerini devam ettiren EV312 inþaat þirketi ile
Fairymont þirketlerinin yönetim kurulu baþkanlý-
ðý ve onursal baþkanlýðý görevlerini de sürdür-
mekteyim.

Siyasete AK Parti'de baþladým. 3 dönem AK
Parti Ankara Ýl Yönetim Kurulu üyesi olarak gö-
rev yaptým. AK Parti'nin kuruluþundan sonra gir-
diði tüm seçimlerde aktif olarak yer aldým. 2007
ve 2011 tarihlerinde yapýlan Genel Seçimlerde
AK Parti'den milletvekili aday adayý oldum. 1 Ka-
sým 2015 Genel Seçimlerinde Çorum'dan millet-
vekili adayý olarak gösterildim. Çorum'da ayak
basmadýðýmýz yer kalmadý. Türkiye'ye hizmet
etmek, Çorum'a hizmet etmek için siyasete atýl-
dým.

AK Parti'nin kuruluþundan itibaren içerisine
yer aldým. Çünkü AK Parti sessiz yýðýnlarýn se-
siydi. 21. Yüzyýlýn Türkiye'nin yüzyýlý olmasý he-
define katký sunmak, evrensel ölçekte bir de-
mokrasi tesisi, özgürlüklerin alanýnýn geniþleme-
si, refahýn büyütülmesi ve Büyük Türkiye ülküsü
için siyasette AK Parti saflarýnda yer aldým.

Çorumlular, AK Parti'nin yaptýklarýný biliyor ve
daha güçlü bir destekle AK Partiyi destekleyecek-
lerdir. Çorumlulara þimdiden verdikleri destekten
dolayý teþekkür ediyorum. AK Parti'den Çorum
Milletvekilliði aday adaylýðýmý bir kez daha açýklý-
yorum. Rabbim utandýrmasýn." (Çaðrý Uzun)

Bekir Horuz, AK Parti'den Milletvekili Aday Adayý olduðunu duyurdu.

‘Çorum'un zenginliklerinin ekonomiye
kazandýrýlmasý için çalýþacaðým'



318 MART 2023 CUMARTESÝ

BASIN: 1798692



418 MART 2023 CUMARTESÝ

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yýl dö-
nümü dolayýsýyla Ýl Müftülüðünde "Çanak-
kale ve Milli Mücadele Ruhu" konulu konfe-
rans düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yýldö-
nümü kutlama etkinlikleri kapsamýnda Ýl
Müftülüðü tarafýndan düzenlenen konferan-
sa konuþmacý olarak Tarihçi Yazar Mustafa
Turan katýldý. Konferansta din görevlilerine
"Çanakkale ve Milli Mücadele Ruhu" konulu
bir konferans verildi.

Müftülük Toplantý Salonunda düzenle-
nen konferansa, Ýl Müftüsü Muharrem Biçer,
Müftü Yardýmcýlarý, Þube Müdürleri ve cami-
lerde görev yapan din görevlileri katýldý.

Kur'an-ý Kerim Tilaveti ile baþlayan kon-
ferans, Ýl Müftüsü Muharrem Biçer'in açýlýþ
konuþmasýyla devam etti.

Daha sonra Tarihçi Yazar Mustafa Tu-
ran, "Çanakkale ve Milli Mücadele Ruhu"
konulu konferansýný verdi.

Konferans sonunda günün anýsýna Ýl
Müftüsü Muharrem Biçer tarafýndan Musta-
fa Turan'a hat tablosu armaðan edildi.

Tarihçi Yazar Mustafa Turan'ýn kitaplarý-
ný imzalamasýnýn ardýndan konferans sona
erdi. (Sümeyra Özdoðan)

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, Genel
Merkez Etik Kurulu Üyesi ve Teþkilat Bölge Koordina-
törü Av. Rumi Bekiroðlu, partisinden Milletvekili Aday
Adayý olduðunu açýkladý.

Rumi Bekiroðlu, dün Gelecek Partisi Genel Merke-
zi'nde Siyasi ve Hukuk Ýþleri Baþkaný Ayhan Sefer Üs-
tün'e Milletvekili Aday Adaylýðý dosyasýný teslim etti.

Konuyla ilgili bir açýklama yapan Rumi Bekiroðlu,
"Temiz siyaset anlayýþýyla yol yürümekten onur duydu-
ðum Genel Baþkanýmýz Sayýn Ahmet Davutoðlu  ile
kurucusu olmaktan gurur duyduðum  Gelecek Parti-
si'nden  28. Dönem Çorum Milletvekili aday adaylýðý-
mý kamuoyuna arz ederim. Adalet, demokrasi, refah,
eþitlik, siyasi ahlak düsturuyla þimdiye kadar çeþitli gö-
revlerle hizmet ettiðim Çorum'a þimdi de meclis çatýsý
altýnda hizmet etmek için bu yoldayým" dedi.

Türkiye'yi tekrar belirledikleri prensiplerle birlikte in-
þa edeceklerini vurgulayan Bekiroðlu, "Sanayi, tarým,
turizm ve medeniyetlerin beþiði olan þehrimize ne ge-
rektiðini biliyorum. Þeffaf, hizmet odaklý, kapsayýcý an-
layýþla; maalesef sekteye uðrayan devlet hafýzasý, or-
tak akýl,liyakat,hoþgörü prensiplerini tekrar inþa ede-
rek projelerimizi hayata geçireceðiz. Çorum'da doð-
dum, Çorum'da büyüdüm; þimdi de projelerimizi ve
hayallerimizi gerçekleþtirmek adýna memleketim ve ül-
kem adýna çalýþacaðým" diye konuþtu. (Çaðrý Uzun)

Av. Rumi Bekiroðlu,
Milletvekili Aday Adayý

Saadet Partisi'nden iki isim daha milletvekili
aday adaylýðýný açýkladý. 

Kentin tanýnan esnaflarýndan Mahmut Bulut ve
Seyit Ahmet Güher evraklarýný Saadet Partisi Se-
çim Komisyon Baþkanlýðýna teslim etti.

Konu ile ilgili yazýlý açýklamada bulunan Saadet
Partisi Milletvekili Aday Adayý Mahmut Bulut gerek
ekonomik gerek sosyolojik buhranlar ile sýkýntýlý
günler geçirmekteyiz. Baþta küçük esnaf olmaz
üzere iþletme sahipleri ekonomik sýkýntýlar çek-
mektedir pandemi döneminden bu yana sýkýntýlarý-
nýn giderek arttýðý gerekli hammaddelerin pahalýlý-
ðý iþ ve müþteri kaybýna neden olmaktadýr. biz
Saadet partisi olarak 54. Erbakan hükümetinde ol-
duðu gibi iktidara geldiðimizde hem esnafýn hem
de halkýmýzýn yüzünü tekrar güldüreceðiz.  Ýþ alan-
larýný artýrarak dýþa baðýmlýlýðý azaltacaðýz.  Esna-
fýn içinden gelen bir vatandaþ olarak sorunlarýn çö-
zümüne ve tüm halkýmýzýn dertlerine çare olmak
adýna Aday Adaylýðýmýzý açýklýyorum.  Yaklaþan
seçimlerin vatanýmýza milletimize hayýrlar getirme-
sini temenni eder tüm hemþerilerimize selamlarýmý
saygýlarýmý sunarým" dedi. (Haber Merkezi)

Ramazan Bayramý yak-
laþýrken emeklileri bayram
ikramiyesi heyecaný sardý.
Ýkramiyelere zam yapýlýp
yapýlmayacaðý merak ko-
nusu. Ýþte Ramazan bayra-
mý ikramiyesiyle ilgili son
geliþmeler...

Bayrama 2,5 ay kala
emeklilere verilecek ikra-
miye miktarý þimdiden gün-
dem olmaya baþladý.

2023 yýlýnýn ilk 6 ayý için
yapýlan emekli maaþ zam-
mýnýn ardýndan "Ýkramiye-
ler ne kadar olacak?" soru-
suna yanýt aranmaya baþ-
ladý.

Emeklilere bayram ikra-
miyesi konusunda yasal bir
düzenleme yok ancak
emekliler 2018 yýlýndan bu
yana düzenli olarak bay-
ramlardan önce ikramiye
alýyor.

Ramazan Bayramý bu
yýl 21 Nisan-24 Nisan ara-
sýnda olacak. Ýkramiyelerin
Ramazan Bayramýndan bir
kaç gün önce yatmasý bek-
leniyor.

BEKLENEN 
ZAM ORANI
Geçen yýl Ramazan ve

Kurban Bayramý öncesin-
de bin 100 TL ikramiye
ödemesi yapýlmýþtý.

Eðer emekli maaþlarýna
yapýlan yüzde 30'luk zam
bayram ikramiyelerine de
uygulanýrsa söz konusu tu-
tar bin 430 TL'ye yüksele-
cek. 

Kurban Bayramý'yla bir-
likte 2023 ikramiye tutarý
toplamda 2 bin 860 TL ola-
cak. Ancak böyle bir zam
yapýlacaðýna dair henüz bir
açýklama yapýlmadý. 

Bu konuda son karar
ise Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan'da olacak.

EYT’DEN 
EMEKLÝ OLANLAR 
FAYDALANABÝLECEK!
Emeklilikte Yaþa Taký-

lanlar düzenlemesi Resmi
Gazete’de yayýmlandý.
Baþvurular 3 Mart itibarýyla
alýnmaya baþlandý. 

Sosyal Güvenlik Kuru-
mu normalde emekli aylýðý
baþvurularýný iki hafta içeri-
sinde sonuçlandýrýyor.

Ancak EYT ile 2 milyon
225 bin kiþinin emekli ol-
masý beklenirken yoðunluk
yaþanýyor.

Mart ayýnda baþvuru
yapan emekli adaylarýnýn
Nisan ayýnda emekli aylýðý
almaya baþlamasý bekleni-
yor. 

Ramazan Bayramý 21.
Nisan’da baþlayacaðýndan
EYT ile emekli olanlarýn
emekli bayram ikramiye-
sinden faydalanmasý ön
görülüyor.

EMEKLÝ BAYRAM 
ÝKRAMÝYESÝ 
KÝMLER ALABÝLÝR?
Sosyal Güvenlik Kuru-

mu’ndan (SGK) emekli ay-
lýðý, yaþlýlýk aylýðý, vazife
malullüðü aylýðý, malullük
aylýðý, ölüm aylýðý ile sü-
rekli iþ göremezlik geliri ve
ölüm geliri alanlar ile þehit
yakýnlarý, gaziler, muharip
gaziler, güvenlik korucula-
rý, þampiyon sporcular ve
terörden zarar gören sivil
vatandaþlar ile bu kiþilerin
hak sahipleri bayram ikra-
miyesi alacak.

Birden fazla emekli ay-
lýðý alanlara sadece tek ik-
ramiye ödemesi yapýlacak. 

Dul ve yetim aylýðý
alanlara tam ikramiye yat-
mayacak, hak sahiplerinin
hisseleri oranýnda ikramiye
alýnacak. 

Ýþ kazasý ve meslek
hastalýðý sigortasýndan sü-
rekli iþ göremezlik geliri
alanlar iþ göremezlik dere-
cesi oranýnda bayram ikra-
miyesi alabilecek

Sadece banka ve sigor-
ta gibi özel sandýklardan
emekli aylýðý alanlara bay-
ram ikramiyesi ödenmeye-
cek, diðer tüm emekliler ik-
ramiyeden yararlanacak.

MEMUR VE EMEKLÝ 
ÝÇÝN TEMMUZ 
ZAMMI HESABI
Memur, memur emekli-

leri, BAÐ-KUR ve SSK
emeklileri temmuz ayýnda
yapýlacak zam oranýný me-
rak ediyor.

Henüz daha erken olsa
da þimdiden olasý zam
oranlarýna göre maaþ he-
saplamalarý yapýlmaya
baþlandý. Ýþte ocak ve þu-
bat ayý enflasyon oranýna
göre olasý maaþlar...

Gelecek 12 ay için enf-
lasyon yüzde 30,75 olaca-
ðý öngörüsü yapýlsa da da-
ha ocak ayýnda 6.65, þubat
ayýnda 3,15 oranýnda ge-
len enflasyon, bu oranýn
aþýlacaðýnýn iþareti kabul
ediliyor. 

Þu ana kadar 2023'ün
ilk yarýsýnda sadece Ocak
ve Þubat ayýnýn enflasyon
oraný açýklandý. 

Bu iki aylýk oran 9,80.
TCMB'nin þubat ayý piyasa
katýlýmcý anketindeki enf-
lasyon beklentisi  0,31 pu-
an artarak 30,75 olarak
gösterilmiþti. Bu oranýn
yaklaþýk 3'te 1'ine 2 ayda
ulaþýldý. 

Ocak ayýnda yüzde 30
zam alan memur ve me-
mur emeklileri, Ocak ayý-
nýn enflasyonunun 6,65,
þubat ayýnýn ise 3,15 çýk-
masýnýn ardýndan sýradaki
4 ayýn enflasyon oranlarýný
bekliyor.

Ocak zammýyla en dü-
þük memur maaþý 11 bin
848 lira olurken en düþük
memur emekli aylýðý da 7
bin 901 liraya yükselmiþti. 

Ocak ayýnda yüzde
6,65'lik artýþ veþubat ayýn-
daki 3.15'lik artýþa göre
Temmuz 2023 maaþ zam
hesabý yapýldýðýnda ise çý-
kan sonuçlar þöyle:

Taban aylýklar Bað-Kur
esnaf için 5 bin 456 lira 67
kuruþtan 5 bin 990 liraya
yükseliþ oluyor.

SSK emeklisi 2000 ön-
cesi için 6 bin 93 lira 18 ku-
ruþtan 6 bin 690 liraya yük-
seliþ gerçekleþiyor.

Memur ve memur
emeklilerinde ise farklý bir
durum söz konusu...

Memurlarýn temmuz
ayýnda yüzde 6 zamma ila-
veten enflasyon farký ala-
bilmesi için ilk 6 aylýk enf-
lasyonun yüzde 8'i aþýp aþ-
madýðýna bakýlýyordu. Þim-
diden bu oran yüzde 1,8
puan aþýldý.

Enflasyon farký olmadý-
ðý varsayýldýðýnda memur-
lar yüzde 6'lýk toplu sözleþ-
me zammý alacaktý. 

Böylece en düþük 11
bin 836 lira olan memur
aylýðý 12 bin 546 liraya
yükselecekti. Beklenen
enflasyon oraný þimdiden
aþýldýðýndan yüzde 1,8
enflasyon farký da eklendi-
ðinde en düþük memur ay-
lýðý þimdiden 12 bin 759 li-
raya yükseldi. 

Memur emeklisi de yüz-
de 6 toplu sözleþme zam-
mýyla en düþük maaþýný 7
bin 901 lira 66 kuruþtan 8
bin 375 lira 76 kuruþa yük-
seltmiþ olacaktý.

Ýlk 6 aylýk enflasyon
yüzde 8'i aþtýðýndan  1.8
puanlýk enflasyon farký da
maaþlara yansýtýlacak. Bu
durumda en düþük memur
emeklisi maaþý da temmuz
ayý için þimdiden 8 bin 517
liraya yükselmiþ oldu.

Öte yandan yüzde 6'lýk
zam oranýna göre ek öde-
melerde de artýþlar olacak. 

Buna göre çalýþmayan
eþ için ödenen yardým 985
lira 76 kuruþtan bin 44 lira
91 kuruþa yükselecek.

0-6 yaþ arasý çocuk
yardýmý ise 216 lira 84 ku-
ruþtan 229 lira 85 kuruþa; 6
yaþ üstü çocuk yardýmý ise
108 lira 42 kuruþtan 114 li-
ra 93 kuruþa yükselecek.

Her ay açýklanacak enf-
lasyon oranýna göre tem-
muzda beklenen zamlý ma-
aþlar artmaya devam ede-
cek. (Haber Merkezi)

SP'de aday adaylarý açýklanýyor

Müftülük'te 'Çanakkale 
Ruhu' konuþuldu

Emeklilerin Ramazan 
Bayramý ikramiyesi 
zamlý mý olacak?
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AK Parti Çorum Ýl Baþ-
kaný Av. Murat Günay, Ço-
rum Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn'ý ziyaret
etti.

AK Parti Çorum Ýl Baþ-
kaný Av. Murat Günay, Ço-
rum Belediyesinin yeni bi-
nasýnda Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ý zi-
yaret etti. Ýl Baþkaný Murat
Günay, ziyarette Baþkan
Aþgýn ile belediyenin çalýþ-
malarýný istiþare etti.

Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn ise "Zi-
yaretleri için teþekkür edi-
yor, AK davanýn AK yolcu-
luðunda millet ve memle-
ketimiz için çalýþmalarýnda
kolaylýklar diliyorum" dedi. 

(Haber Merkezi)

AK Parti Milletvekili 
Erol Kavuncu, "Memur-

Sen hep ayrýþmanýn deðil
dayanýþmanýn, bölünme-
nin deðil bütünleþmenin,
vesayetin deðil demokra-
sinin, gücün deðil hakkýn

yanýnda yer almýþtýr" 
dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol
Kavuncu, Memur-Sen Genel Baþka-
ný Ali Yalçýn'ý ziyaret etti. Ziyarette Ali
Yalçýn ile görüþen Milletvekili Kavun-
cu, "Ziyaretimizde son dönemde, ka-
mu çalýþanlarýnýn maaþ, ücret, özlük
haklarý, çalýþma koþullarýnýn iyileþti-
rilmesi gibi konularda önemli kaza-
nýmlarýn yanýnda ülkemizde sendikal

mücadele, kamu çalýþanlarýnýn talep
ve beklentileri konularýnda tecrübe
paylaþýmý, istiþare ve deðerlendir-
melerde bulunduk" dedi.

Memur-Sen'in her zaman de-
mokrasinin yanýnda olduðunu vur-
gulayan Kavuncu, "Memur-Sen hep
ayrýþmanýn deðil dayanýþmanýn, bö-
lünmenin deðil bütünleþmenin, ve-
sayetin deðil demokrasinin, gücün
deðil hakkýn yanýnda yer almýþtýr.
Ziyaretimizde, önümüzdeki günler-
de yapýlacak olan Memur-Sen, Eði-
tim-Bir-Sen'imizin 7. Olaðan Genel
Kurulu'nun hayýrlara vesile olmasý
temennisiyle baþarý dileklerimizi ilet-
tik. Samimi dostluklarý ve misafir-
perverliði için deðerli genel baþkaný-
mýza teþekkür ediyorum" ifadelerini
kullandý. (Sümeyra Özdoðan)

Ortaköy Kaymakamlýðýnca
deprem bölgesi için konteyner
seferberliði baþlatýldý.

Kaymakam Adem Can Okur,
Ortaköy 100. Yýl Ýlkokulu Konfe-
rans Salonu'nda muhtar ve sivil
toplum kuruluþlarýnýn temsilcile-
riyle bir araya geldi.

Toplantýda, 6 Þubat'tan bu
yana depremzedeler için yürü-
tülen yardým çalýþmalarý deðer-
lendirildi. Okur, toplantýda, dep-
remzedelere ulaþtýrmak üzere
konteyner alýmýna yönelik nakdi
yardýmda bulunmak isteyen va-
tandaþlarýn Kaymakamlýða baþ-
vurabileceðini bildirdi.

Toplantýya Ortaköy Belediye
Baþkaný Taner Ýspir ile Aþdaðul
Belediye Baþkaný Mehmet Çelik
de katýldý. (AA)

Ortaköy'de konteyner seferberliði

Kavuncu: Memur-Sen, 
vesayetin deðil demokrasinin 

yanýnda yer almýþtýr

Belediyede istiþare
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Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahi-
ner, milletvekili aday adayý olmayacaðýný, Bele-
diye  Baþkanlýðý görevine devam edeceðini
açýkladý. 

Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediði seçim
takvimine göre istifa edeceðini, ancak yaþanan
geliþmeler neticesinde istifa etmeyip, görevine
devam etme kararý aldýðýný ifade eden Sungurlu
Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, süreç
hakkýnda açýklamalarda bulundu.

DÝKKAT ÇEKEN LÝSTE ÝDDÝASI
Çorum'da ittifak ruhunun saðlandýðýný dile

getiren Baþkan Þahiner, "Bu süreç içerisinde ke-
sin olarak adaydým. Ama 3 gündür rakip meclis
üyeleri ve rakip siyasi partinin 'Abdulkadir Þahi-
ner'in kesin aday' diyerek bu süreç içerisinde iþ-
ten çýkarýlacak ve iþe alýnacaklarýn listelerini
yaptýðýný öðrenmemle birlikte kararýmdan vaz-
geçtim" dedi.

Böyle bir siyasi ahlaksýzlýðý asla kabul etme-
yeceðini söyleyen Baþkan Þahiner, "Ben hiçbir
zaman makam, mevkii, koltuk hesabý yapma-
dým. Tek hesabým Sungurlu ve Sungurlulara hiz-
met etmek anlayýþýnda oldum. Ama gelinen sü-
reçte saat 16.00'da, meclis üyelerimle görüþtük-
ten sonra Kaymakamlýða istifa dilekçemi ver-
mek için geçtiðimde, baþkan yardýmcýlarýmýn
odalarýný toplamalarý,  personelimin yýlgýn hali ve
mesaj trafiðine uðramam neticesinde istifa et-
mekten vazgeçtim" diye konuþtu.

"PERSONELÝMÝN KÝMSE KILINA
BÝLE DOKUNAMAZ"
Bu süre zarfýnda rakip siyasi parti ve meclis

üyelerinin, toplantý üstüne toplantý yaptýðýný, isti-
fasý ile belediye baþkanlýðý ve baþkan yardýmcý-
lýðý hesabý içerisinde olduðunu söyleyen Abdul-
kadir Þahiner, "Personelinin týrnaðý bile olama-
yacak insanlarý tabi ki de sevindiremezdim. Ýlk
günden beri diyorum personelim 'Benim Ailem'.
Onlar benim kýrmýzýçizgim. Personelimin kimse
kýlýna bile dokunamaz. Benim siyasi hýrsým mil-
letvekilliði makamý deðil, 'Ailem' dediðim perso-
nelim ve Sungurlum" þeklinde konuþtu.

"23 NÝSAN'I BEKLEMENÝZE GEREK YOK"
"Sungurlu'ma yapacaðým daha çok hizmetle-

rim var" diyen Baþkan Þahiner, "Bu süre zarfýn-
dan her türlü onayý veren ve desteklerinden do-
layý Genel Baþkaným Meral Akþener ve ÝYÝ Parti
Yerel Yönetimler Baþkaný Metin Ergün'e teþek-
kür ederim" ifadelerini kullandý.

Bahsettiði listeleri hazýrlayanlara seslenen
Baþkan Þahiner, "Yaptýðýnýz planlarýnýzý suya
düþürdüðüm için hiç de üzgün deðilim. Ama size
þöyle bir jest yapabilirim. Koltuðumda gözü
olanlar, bugünden itibaren Belediye Zabýta Giriþ
Noktasýna 2 adet koltuk koyuyorum. 23 Nisan'ý
beklemenize gerek yok. Ýstediðiniz zaman gelip
oturabilirsiniz" dedi. (Haber Merkezi)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Mer-
kez Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz, 18 Mart Çanak-
kale Zaferi ve Þehitleri Anma Günü nedeniyle
yazýlý bir mesaj yayýmladý.

Mesajýnda, "Çanakkale Geçilmez" sözü ile
hafýzalara kazýnan Çanakkale Zaferi'nin yüce
Türk milletinin tarih sahnesindeki en büyük he-
saplaþmasý ve eþsiz bir destaný olduðunun altý-
ný çizen Baþkan Tokgöz, "Bir milletin sömürgeci
politikayý alt ettiði bu büyük zafer, Anadolu coð-
rafyasýný sonsuza dek Türk vataný kýlmýþtýr" de-
di.

Çanakkale'de geçen her saniyenin, kullaný-
lan her anýn, her þehidimizin vatan ve ulusumu-
zun geleceðini çizdiðini vurgulayan Ulaþ Tokgöz,
"Dünya, insanlýk onurunun tüm kirli siyasetler-
den daha üstün olduðunu Çanakkale'de öðren-
miþtir. Hem savaþýn en çetin günlerinde hem de
savaþ sona erdikten sonra düþman saflarýnda
can veren tüm askerleri baðrýna basan Türk mil-
leti; insan olmanýn, insana saygý duymanýn, vic-
dan sahibi olmanýn tüm zaferlerden daha üstün
olduðunu göstermiþtir" diye konuþtu.

Çanakkale'nin ruhunda; kardeþlik, hak, hu-
kuk, mertlik, yiðitlik ve insanlýk derslerinin var ol-
duðunu dile getiren Tokgöz, "Yüce Önder Ata-
türk'ün verdiði 'Ben size taarruzu deðil ölmeyi
emrediyorum' emri ile birlikte kazanýlan Çanak-
kale Zaferi; baðýmsýzlýðýmýzý savunmak, yurt
topraklarýmýzý korumak için yapýlmýþtýr.

18 Mart, olaðanüstü özverilerle, kan, gözya-

þý ve nice can pahasýna ulaþabildiðimiz baðým-
sýzlýðýmýz ve cumhuriyetimize, çok büyük bedel-
ler ödeyerek elde ettiðimiz kazanýmlarýmýza sa-
hip çýkma bilinç ve irademizin tazelendiði, güç-
lendiði günü ifade eder.

Çanakkale savaþlarý fedakarlýðý, vatan sevgi-
sini, þehit olmayý göze alan bir ulusun, yenilme-
yeceðini ortaya koymuþtur. 

Onlarýn yüksek özverilerinden bugün için de
alýnacak dersler vardýr. Bugün Çanakkale Zafe-
ri'nin 108. yýl dönümünde baþta Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaþlarýný ve bu
uðurda canlarýný seve seve veren aziz þehitleri-
mizi rahmet, minnet ve saygýyla anýyoruz" þek-
linde konuþtu. (Haber Merkezi)

Piyasa katýlýmcýlarý anketinde cari yýl sonu
tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki
anket döneminde yüzde 35,76 iken, Mart döne-
minde yüzde 37,72 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý
(TCMB) Piyasa Katýlýmcýlarý Anketi'ne göre, yýl
sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artýþ
beklentisi yüzde 37,72 oldu.

Merkez Bankasý, reel ve finansal sektör tem-
silcileri ile profesyonellerden oluþan 42 katýlým-
cýyla gerçekleþtirdiði mart ayýna iliþkin Piyasa
Katýlýmcýlarý Anketi'ni yayýmladý.

Geçen ay yüzde 2,70 olan mart ayý TÜFE ar-
týþý beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,89'a
yükseldi. Cari yýl sonu TÜFE'deki artýþ beklenti-
si de yüzde 37,72 oldu.

TÜFE'de artýþ beklentileri 12 ay sonrasý için

yüzde 30,75'ten 31,63'e çýkarken, 24 ay sonrasý
için yüzde 18,11'den 17,91'e indi.

Katýlýmcýlarýn yýl sonu dolar/TL beklentisi
22,91 olurken, 12 ay sonrasý dolar/TL beklentisi
23,10'dan 23,52'ye çýktý. Bir önceki anket döne-
minde 30,6 milyar dolar olan yýl sonu cari iþlem-
ler açýðý beklentisi, bu dönemde 36 milyar dola-
ra yükseldi. Gelecek yýl için cari iþlemler açýðý
beklentisi ise 25,9 milyar dolar oldu.

Cari yýl için Gayrisafi Yurt içi Hasýla (GSYH)
artýþ beklentisi yüzde 3,6'dan 3,5'e, gelecek yýl
büyüme beklentisi yüzde 4,5'ten 4,4'e indi.

TCMB'nin politika faizine iliþkin cari ay sonu
ve 3 ay sonrasýna yönelik beklentiler yüzde 8,50
olarak belirlendi.

12 ay sonrasý için politika faizi beklentisi ise
yüzde 12,83 düzeyinde oluþtu. (Haber Merkezi)

Millet Ýttifaký'ný oluþturan siyasi partilerin Ço-
rum'daki kadýn kollarý baþkanlarý, yaklaþan se-
çimler öncesi çalýþmalarýný sürdürüyor.

Kadýn Kollarý Baþkanlarý, 83 milyon kiþiden
oluþan Türkiye halkýný, Cumhurbaþkaný Adayý
Kemal Kýlýçdaroðlu'nun kuracaðý "Halil Ýbrahim
Sofrasý"na davet etti.

CHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Kamile Anar,
ÝYÝ Parti Kadýn Politikalarý Baþkaný Meral Öze-
þer, DEVA Partisi Kadýn Politikalarý Baþkaný
Zehra Sucu Benli ve Gelecek Partisi Kadýn Po-
litikalarý Baþkaný Selma Bayraktar bir araya ge-
lerek çalýþmalar ve seçim programý hakkýnda fi-
kir alýþ veriþinde bulundu.

Kadýn kollarý baþkanlarý, yaptýklarý ve yapa-
caklarý çalýþmalarý ele alarak, gündemi deðer-
lendirdi.

Kamile Anar, Meral Özeþer, Zehra Sucu
Benli ve Selma Bayraktar, yaptýklarý ortak açýk-
lamada ise þu ifadelere yer verdi:

"Millet Ýttifaký 13. Cumhurbaþkaný adayý be-
lirlendikten sonra çalýþma programý üzerinde fi-
kir alýþ veriþi yaptýk. Hedefimiz iktidar. 83 milyo-
nu Halil Ýbrahim sofrasýna davet ediyoruz. Halil
Ýbrahim sofrasý tek bir çocuðun yataða aç gir-
memesidir. Hakkýn, hukukun, adaletin kýlýnma-
sý demektir. Birleþe birleþe kazanacaðýz." 

(Sümeyra Özdoðan)

Zafer Partisi Milletvekilliði Aday Adaylýðý
baþvuru sürecinin  21 Mart 2023 tarihinde
sonra ereceði açýklandý. Zafer Partisi Ço-
rum Ýl Baþkaný Bedii Onan partisine yapýla-
cak aday adaylýðý baþvuru ücretinin 5 bin li-
ra olduðunu belirterek 25 yaþ altýnda olan
gençlerle engelli vatandaþlarýn baþvurula-
rýndan bin lira alýnacaðýný söyledi.

Zafer Partisine aday adaylýðý baþvurusu
yapmak için internet sitesinde indirilecek
baþvuru formu ve dilekçeye, adli sicil kaydý,
diploma, kimlik belgesi, askerlik durum bel-
gesi, parti genel merkezinin hesabýna yatý-
rýlan baþvuru ücretinin dekontu, 4 adet ve-
sikalýk fotoðraf, engelli aday adaylarý için
engel durumunu belirten rapor yada engel-
li kimlik kartý eklenecek. 

Zafer Partisine 21 Mart tarihinden sonra
yapýlacak olan aday adaylýðý baþvurusu ka-
bul edilmeyecek. (Cemal Akyol)

Zafer Partisi'nde son
baþvuru 21 Mart

Abdulkadir Þahiner, milletvekili aday adaylýðýndan vazgeçti

‘Sungurluma yapacaðým
daha çok hizmetlerim var'

Merkez Bankasý'nýn dolar, 
faiz ve enflasyon tahmini

'Büyük zafer, Anadolu coðrafyasýný
sonsuza dek Türk vataný kýlmýþtýr'

Ulaþ Tokgöz

'Hakký, hukuku, adaleti
hep birlikte hakim kýlacaðýz'
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Çorum Adliyesi'nde dü-
zenlenen yardým kampanya-
sýna personel ve avukatlar
destek verdi.

Çorum Adliyesi çalýþanlarý
depremzedeler için seferber
oldu. Çorum Cumhuriyet
Baþsavcýsý Ahmet Bektaþ,
asrýn felaketi olarak nitelendi-
rilen Kahramanmaraþ mer-
kezli depremlerde etkilenen
insanlara maddi destek sað-
lamak amacýyla yardým kam-
panyasý düzenlendiðini söyle-
di. Baþsavcý Bektaþ, yardým
kampanyasýna katký sunan
adliye çalýþanlarý ile maddi
destekte bulunan Çorum Ba-
rosu avukat ve çalýþanlarýna
teþekkür etti. (ÝHA)

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 18 Mart
Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma
Günü nedeniyle bir mesaj yayýmladý.

Çanakkale Zaferi'ni "tüm insanlýða
örnek bir þekilde kazandýðý bir destan"
olarak tanýmlayan Vali Çiftççi, "Kutsal
vatanýmýz için canlarýný feda eden aziz
þehitlerimizin "Þehitler Günü"nü onurla
yâd ettiðimiz bugün, tarihe altýn harfler-
le yazýlan Çanakkale Deniz Zaferi'nin
108. yýl dönümünü büyük bir gururla
kutluyoruz. 18 Mart Çanakkale Deniz
Zaferi, tarihte eþine az rastlanýr en bü-
yük kahramanlýk destanlarýndan biri ol-
duðu kadar, Kurtuluþ Þavaþý'na ve
Cumhuriyetin kuruluþuna giden yolda
milletimizin verdiði varoluþ mücadele-
sidir. Çanakkale Deniz Zaferi'yle aziz
milletimiz; gerçek kudretinin, manevi
gücünün yaný sýra baðýmsýzlýðýný, onu-
runu ve vatanýný korumak için neler ya-
pabileceðini bütün cihana bir kez daha

göstermiþtir. Bu zafer, milletimizin kah-
ramanlýðý, azmi, iradesi, cesareti ve
vatan sevgisinin yanýnda, savaþ mey-

danýnda bile düþmanýndan esirgeme-
diði merhamet ve þefkatini de tüm in-
sanlýða örnek olacak þekilde ortaya
koyduðu bir destandýr" dedi.

Vali Çiftçi, açýklamasýný þöyle sür-
dürdü:

"Bugün bizlere düþen, aziz þehitle-
rimizin ve kahraman gazilerimizin kan-
larýyla sulanan ve bizlere emanet edi-
len mukaddes vatanýmýza ayný þuurla
sahip çýkarak korumak ve bizden son-
raki nesillere emanet etmektir.

Bu duygu ve düþüncelerle, 18 Mart
Þehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 108. yýl dönümünde
vatanýmýzýn bölünmez bütünlüðü ve is-
tiklâli uðrunda kahramanlýklarý ve fe-
dakârlýklarýyla milletimizin gönlünde
taht kuran tüm þehitlerimizi rahmetle
ve minnetle anýyor, kahraman gazileri-
mize de sonsuz þükranlarýmý sunuyo-
rum." (Haber Merkezi)

Çorum Belediyesi, 7 ay çalýþtýrýlmak üzere
260 beden iþçisi ve 55 aðýr vasýta þoförü alýmý
yapacak. 

Çorum Belediyesi Kariyer ve Ýþ Merkezi (ÇO-
KÝÞ)'te yayýnlanan ilana göre; çim sulama iþi,
arazöz kullanmak, otobüs kullanmak, þoförlük
iþinin yapýlmadýðý zamanlarda birimlerde ihtiyaç
duyulan iþleri yapmak üzere 55 kiþi, taþýma, kal-
dýrma, istifleme, kürekle, kazma ve benzeri iþle-
ri kol gücünü kullanarak yapmak, kürek, el ara-
basý ve sokak süpürgesi gibi basit iþçilik aletleri-
ni gerekli yerlerde kullanmak, yükleme, boþalt-

ma vb. iþleri yapmak üzere de 260 beden iþçisi
alýmý yapýlacak.  Müracaat koþullarýný saðlayan
adaylar arasýndan açýk iþ pozisyonunun 2 katý-
na kadar aday noter huzurunda çekilecek kuray-
la belirlenecek ve mülakata çaðrýlacak. 

Baþvurular, 19 Mart tarihin kadar ÇOKÝÞ in-
ternet sitesi üzerinden veya Kadeþ Barýþ Mey-
daný'ndaki ÇOKÝÞ bürosundan yapýlabilecek.
Baþvuru þartlarýyla ilgili detaylý bilgiler www.co-
kis.corum.bel.tr internet adresinde yer almakta-
dýr. Toplam 315 personel geçici olarak 7 ay sü-
reyle istihdam edilecek.  (Sümeyra Özdoðan)

Çevre, Þehircilik ve Ýklim Deði-
þikliði Bakanlýðý Toplu Konut Ýdare-
si Baþkanlýðý (TOKÝ), Ýstanbul, An-
kara ve Ýzmir'in de aralarýnda bu-
lunduðu 50 ilde 575 arsayý açýk ar-
týrmayla satýþa sundu.

Muhammen bedeli 6 milyar 118
milyon 378 bin 622 lira olan yakla-
þýk 13 milyon 884 bin 920 metreka-
re büyüklüðündeki Afyonkarahisar,
Amasya, Ankara, Antalya, Artvin,
Aydýn, Batman, Balýkesir, Bilecik,
Bitlis, Bolu, Bursa, Burdur, Çanak-
kale, Çankýrý, Çorum, Denizli, Erzu-
rum, Eskiþehir, Giresun, Gümüþha-
ne, Isparta, Ýstanbul, Ýzmir, Kara-
man, Kars, Kayseri, Kýrýkkale, Kýrk-
lareli, Kýrþehir, Kocaeli, Konya, Kü-
tahya, Manisa, Mardin, Mersin,
Muðla, Niðde, Ordu, Sakarya,
Samsun, Siirt, Sivas, Þýrnak, Tekir-
dað, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat
ve Zonguldak'ta bulunan 575 arsa,
TOKÝ tarafýndan açýk artýrmayla sa-
týlacak. Açýk artýrma, 4-5-6 Nisan
tarihlerinde saat 10.30'da üç ayrý
oturum halinde yapýlacak. Oturum-
lar, TOKÝ Ýstanbul Hizmet Binasý ve

Ankara Çankaya Bilkent Otel'de
gerçekleþtirilecek. Ayrýca internet-
ten de "www.emlakmuzaye-
de.com.tr" teklif verilebilecek.

KDV'DEN MUAF YÜZDE 25 
PEÞÝNAT, 48 AY VADE
Alýcýlar, konut, ticaret, sanayi,

turizm tesis alaný ve akaryakýt is-
tasyon alanlarý niteliðindeki arsala-
ra yüzde 25 peþinat ve 48 ay vade
ile sahip olabilecek. Ayrýca arsalar
KDV'den muaf þekilde satýlacak.

Satýþ yapýlacak arsalar içerisin-
de Ankara'da konut, plansýz ve sos-
yal kültürel tesis alanlarý, Antal-
ya'da konut ile ticaret alanlarý bulu-
nuyor. Ýzmir'de satýþa sunulan ar-
salar arasýnda sanayi ve depola-
ma, sanayi, günübirlik turizm tesis
konut alanlarý bulunuyor. Ýstan-
bul'da konut, konut dýþý kentsel ça-
lýþma alanlarý yer alýyor.

Satýþa iliþkin detaylý bilgiye
"www.toki.gov.tr" ile "www.emlak-
muzayede.com.tr" internet adresin-
den ve 0 212 608 15 00 numaralý
telefondan ulaþýlabilecek. (ÝHA)

Gelecek Partisi Ço-
rum Merkez Ýlçe Baþka-
ný Muhammed Taha De-
rin, 18 Mart Çanakkale
Zaferi ve Þehitleri Anma
Günü nedeniyle yazýlý
bir mesaj yayýnladý.

18 Mart 1915'in Türk
tarihinde azim ve yiðit-
likle örülmüþ bir desta-
nýn yaradýlýþ tarihi oldu-
ðunu ifade eden Baþkan
Derin, "Aziz Türk milleti-
nizin bu onurlu günü
kutlu olsun" dedi.

Gelecek Partisi Mer-
kez Ýlçe Baþkaný Mu-
hammed Taha Derin,
mesajýnda þu ifadelere
yer verdi:

"18 Mart günü, zaferlerin en
büyüðü, günlerin en anlamlýsý
olan Çanakkale Zaferi ve Þehitler
Gününü idrak etmekteyiz. 18 Mart
1915, Türk tarihinde azim ve yiðit-
likle örülmüþ bir destanýn yaradýlýþ
tarihidir. 

Milletimiz, vatanýmýzýn korun-
masý için canlarýný veren þehitleri-
mizi ve gazilerimizi hiçbir zaman
unutmayacak, onlarýn býraktýklarý
kutsal mirasa, vatanýmýza ve bay-

raðýmýza onurla sonuna kadar sa-
hip çýkacaktýr.

Büyük bir kahramanlýk desta-
nýnýn ve 'Çanakkale Geçilmez'
gerçeðinin tarihe yazýldýðý Büyük
Zaferin 108. Yýl dönümünde baþta
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere, tüm silah ar-
kadaþlarýný, aziz þehitlerimizi ve
kahraman gazilerimizi saygý ve
þükranla anýyoruz." 

(Haber Merkezi)

Çorum Emniyet Mü-
dürlüðü Asayiþ Þube
ekipleri tarafýndan yapý-
lan þok uygulamalarda,
27 aranan þahýs yakalan-
dý, bir çalýntý araç ele ge-
çirildi.

Asayiþ Þube Müdürlü-
ðü ekipleri tarafýndan 6-
13 Mart tarihleri arasýnda
yapýlan þok uygulamalar
ile þüphe ve ihbar üzeri-
ne yapýlan çalýþmalar so-
nucunda haklarýnda çe-

þitli suçlardan arama ve
kesinleþmiþ hapis ceza-
larý bulunan 27 kiþi yaka-
lanarak, haklarýnda adli
iþlem baþlatýldý.

942 kiþinin GBT kon-
trolünün yapýldýðý uygula-
malarda 5'i adet tabanca,
4'ü tüfek olmak üzere
toplam 9 adet silah ele
geçirilirken, 82 araç kon-
trol edildi, çalýntý bir araç
ele geçirildi. 

(Haber Merkezi)

TOKÝ, Çorum'da 
arsa satýyor

Çorum Belediyesi
315 geçici iþçi alacak

Vali Çiftçi: Çanakkale 
Zaferi bir destandýr

Mustafa Çiftçi

Adliye çalýþanlarý depremzedeler için seferber oldu

Þok uygulamalarda
çalýntý araç yakalandý

'18 Mart, azim ve yiðitlikle
örülmüþ bir destanýn adýdýr'

Muhammed 
Taha Derin
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Çoðu kiþinin günlük hayatýný etkilese bile
çok fazla önemsemediði ve doktora bile baþvur-
ma gereksinimi duyulmayan aþýrý terleme veya
el-ayak terlemesi sorunu ile ilgili Doç. Dr. Orhan
Yücel, “Kiþiyi depresyona dahi itebilen bu rahat-
sýzlýðý daha fazla ertelememek gerekiyor çünkü
cerrahi müdahale sonucunda rahatsýzlýðýnýzdan
kalýcý olarak kurtulabilirsiniz” dedi.

Saðlýðýmýz için önemli olan terlemenin yaný
sýra özellikle günlük hayatý etkileyen aþýrý terle-
me ve el-ayak terlemesi ile ilgili BHT CLINIC Ýs-
tanbul Tema Hastanesi Göðüs Cerrahisi Doç.
Dr. Orhan Yücel bilgilendirmelerde bulundu. Te-
davilerin kalýcý ve etkili olduðundan dolayý ra-
hatsýzlýk yaþayan kiþilerin yaþadýðý sorunu erte-
lemeden doktora baþvurmasý gerektiðini söyle-
yen Doç. Dr. Orhan Yücel uygulanan tedaviler
hakkýnda da merak edilenleri yanýtladý.

"DEPRESYONA VE 
YALNIZLIÐA ÝTEBÝLÝYOR"
Öncelikli olarak terlemenin insan saðlýðý için

çok önemli olduðuna deðinen Doç. Dr. Orhan
Yücel, ayný þekilde normal olmayan terlemenin
de rahatsýz edici olduðunu söyleyerek, “Isý den-

gesini en mükem-
mel þekilde terle-
me yolu ile saðla-
maktayýz. Fakat
terlemenin olma-
masý gibi aþýrý ter-
lemenin de olmasý
çok ciddi sýkýntýlara
yol açabilmektedir.
Kiþiyi depresyona,
yalnýzlýða kadar
itebilir. El ve ayak
terlemesi de ayný
þekilde çok ciddi
sorunlara sebep
olabilir. Çünkü in-
sanlar artýk daha
dar bir alanda bir-
likteler ve elindeki
ter yükünü atabile-
ceði son derece sý-
nýrlý bir alaný mevcut. Daha önce insanlar doða
ile iççice olduðundan dolayý bu ter durumunu
belki fazla hissetmiyorlardý. Fakat artýk çok da-
ha gözle görünür ve konuþulan bir sorun oldu”
dedi.

"GECE TERLEMESÝ ÖNEMLÝ 
BÝR KRÝTER"
Terleme sebeplerinin teþhisi hakkýnda da

detaylandýrmalarda bulunan Doç. Dr. Yücel, ge-
ce terlemenin önemli bir kriter olduðunu söyle-
di. Yücel açýklamalarýna þöyle devam etti:

“Bizim için iki kritik durum söz konusudur, bu
terleme sadece el, koltukaltý ve yüz bölgesi ile
sýnýrlý ise ve geceleri olmuyorsa bu tip hastalar-
da cerrahi tedavi ile hem etkili hem de kalýcý bir
tedavi saðlamýþ oluyoruz. Eðer gece terlemesi

varsa bu baþka
bir rahatsýzlýk-
tan kaynaklan-
dýðýný gösterir.
Genelde sebe-
bi bilinmiyor.
Sebebi bilinmi-
yorsa bizim
çok ciddi fay-
damýz olabili-
yor. Ancak hor-
monsal veya
baþka bir has-
talýða baðlý ol-
duðu zaman
sadece el, kol-
tukaltý ve yüz
ile sýnýrlý olmu-
yor vücudun
geneli ile ilgili
oluyor, böyle

bir durumda da cerrahi tedavi yapmýyoruz. Ter-
lemeye neden olan alt rahatsýzlýk giderildikten
sonra zaten terleme sorunu ortadan kalkýyor.
Ýlaç tedavisi de mümkün ancak tedavi sadece
terleme ile ilgili etki etmiyor bunun yanýnda di-
ðer sistemlere de etki ediyor. Buna baðlý olarak
da kiþilerde rahatsýz olma durumu söz konusu.
Bu yüzden genelde terleme ile ilgili tedavide se-
bebi de belli deðilse eðer ilaç tedavisinden da-
ha çok en iyi þekilde fayda saðlayan cerrahi
yöntem tercih edilmelidir.”

TEREDDÜT ETMEDEN 
TEDAVÝYE BAÞVURULMALI
Terleme sorunu için yapýlan cerrahi müdaha-

le ile ilgili merak edilenleri aktaran Yücel ayný
zamanda tam teþekküllü ve güvenilir hastane-
lerde tedavinin yapýlmasý gerektiðini de hatýrla-
tarak, “Göðüs cerrahisi tabi ki de hiçbir zaman
kolay deðil ancak uzman bir hekim ve ekiple gi-
rildiði zaman son derece basit. Tolera edilmeye-
cek komplikasyonlar çok nadiren oluyor. Sinire
yapýlan hasarla ilgili olarak sýkýntýlar ortaya çý-
kabiliyor. Sinire fazla hasar verildiðinde belki
bunlar hayati tehlikeye yol açmýyor ama kiþinin
elindeki terleme geçse bile vücudun diðer taraf-
larýnda çok ciddi aþýrý terlemeler söz konusu
oluyor. Örneðin ‘elimde terleme var mý yok mu,
ameliyat olayým mý olmayayým mý' sorusu karþý-
sýnda kiþinin tereddüt etmemesi lazým, çünkü
hayatýný çekilmez hale getirebiliyor. Fakat cer-
rahi ile artýk çok kolay kurtulabiliniyor” þeklinde
konuþtu.

Ameliyattan sonra tekrar nüksetme durumu-
nun olup olmadýðý ile ilgili de Yücel, “Cerrahinin
yetersizliði söz konusuna baðlý olarak maalesef
tekrar etme durumu yaþanabilir. Anatomik se-
beplerden sinire müdahale edemiyoruz. Zaten
ameliyattan hemen sonra terleme devam ede-
ceði için ameliyatýn baþarýlý olup olmadýðýný an-
larsýnýz. Terlemenin olduðu bölgenin sadece el,
yüz ve koltuk altý olup olmadýðýna bakýlmalý,
eðer diðer bölgelerde varsa ameliyatýmýz olum-
suz sonuçlanýr” dedi.

GENETÝK FAKTÖR VAR MI?
Son olarak da sorunun genetik bir alt yapýsý

olup olmadýðý hakkýnda da konuþan Doç. Dr.
Orhan Yücel, “'Aileler soruyor bende varsa ço-
cuðumda da ayný terleme sorunu var mýdýr' di-
ye ve evet maalesef yüzde 50 oranýnda ailenin
diðer fertlerinde de bunu görüyoruz” diyerek
sözlerini sonlandýrdý. (ÝHA)
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1799- Napolyon, Osmanlý Devleti'nin yö-
netimindeki Akka kalesi önlerine geldi.

1920- Osmanlý Meclis-i Mebusaný Ýstan-
bul'un iþgali üzerine son toplantýsýný yaptý ve
çalýþmalarýna ara verme kararý aldý.

1926- Finike'de meydana gelen 6.9 þid-
detindeki depremde, 27 kiþi öldü.

1926- Papa I. Eftim (Pavli Erenerol), Ba-
ðýmsýz Türk Ortodoks Patrikhanesi'ni kurdu.

1949- NATO kuruldu.

1953- Balýkesir'in Yenice ve Gönen ilçele-
rinde meydana gelen 7,4 þiddetindeki dep-
remde 265 kiþi öldü.

1971- Mümtaz Soysal, Ankara Sýkýyöne-
tim Komutanlýðý'nca gözaltýna alýnýp tutuklan-
dý.

1985-Bankalarýn televizyonda reklam
yapma yasaðý kaldýrýldý.

1986- Cumhurbaþkaný Kenan Evren, Ce-
za Ýnfaz Yasasý'ndaki deðiþiklikleri onayladý
ve 50.000'e yakýn hükümlünün tahliye iþlem-
leri baþlatýldý.

1997- Antonov An-24 tipi bir Rus yolcu
uçaðýnýn kuyruðu, Türkiye'ye gitmekte oldu-
ðu sýrada havada koptu. Düþen uçaktaki 50
kiþi öldü.

2000- Suriye ve Türkiye'de yaþayan ve
akraba olan 573 aile iki ülkenin anlaþmasý
sonucu sýnýrý geçerek bayramlaþtýlar.

2005- New York'taki bir camiide, Cuma
namazýný ilk defa bir kadýn kýldýrdý. 1426 yýl-
lýk Ýslami geleneklere göre bu bir ilk.

2010- TRT Haber yayýna baþladý.

BUGÜN

Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:17
06:41
12:55
16:17
18:57
20:16

ÇORUM

TARÝHTE BUGÜN

Uzmanýndan aþýrý terleme 
tavsiyesi: Ertelemeyin

''Mikrobiyotanýn tanýnmasýna
vurgu yapan Diyetisyen Pýnar De-
mirkaya, ''Bedenin iç ekosistemi
olarak ifade edebileceðimiz mikro-
biyota, saðlýðýmýz ve hastalýklarý-
mýzýn sebebi olarak dikkat çekiyor.
Ýkinci beyin olarak ifade edilen ba-
ðýrsak mikrobiyotasý pek çok has-
talýðýn sebebi olarak gösteriliyor''
dedi.

Herkesin mikrobiyotasý kendine
özeldir. ''Mikrobiyotasýný tanýyan ve
koruyan, saðlýðýný da korur'' diyen
Diyetisyen Pýnar Demirkaya, hor-
mon dengesinden uyku problemle-
rine, depresyondan inflomasyon
denilen yangýya kadar pek çok
hastalýða zemin hazýrlayan saðlýk-
sýz mikrobiyotanýn doðru beslenme
ile düzeltilebileceðini söyledi.

Diyetisyen Demirkaya, ''Bede-
nin iç ekosistemi olarak ifade ede-
bileceðimiz mikrobiyota, saðlýðýmýz
ve hastalýklarýmýzýn sebebi olarak
dikkat çekiyor. Ýkinci beyin olarak
ifade edilen baðýrsak mikrobiyotasý
pek çok hastalýðýn sebebi olarak
gösteriliyor. Baðýrsak mikrobiyota-
sýnýn saðlýðýna yapacaðýmýz des-
tek genel vücut saðlýðýný destekle-
mek anlamýna gelir'' dedi.

"MÝKROBÝYOTA SAÐLIÐA
BAKIÞ AÇIMIZI DEÐÝÞTÝRDÝ"
“Mikrobiyota saðlýða bakýþ açý-

mýzý deðiþtirdi” diyen Diyetisyen
Demirkaya, “Mikrobiyota, sayýsý in-
san hücrelerinin 10 katýndan daha
fazla olan yararlý ve zararlý bakteri-
lerden oluþan çok büyük ve herke-
sin kendine özel olan bir canlý gru-
bu olarak tanýmlanabilir. Baðýrsak-
larýmýzda yaþayan çok çeþitli ya-
rarlý ve zararlý bakteriler, yedikleri-
mizle beslenirler. Dolayýsýyla ye-
diklerimiz baðýrsak saðlýðýmýzý ve
mikrobiyotayý yakýndan ilgilendirir.
Mikrobiyotanýn keþfi, baþta obezi-
te, Tip 2 diyabet gibi beslenmeden
kaynaklanan saðlýk sorunlarýnýn
çözümünde farklý bakýþ açýlarý ge-
liþtirmemize de yol açtý” þeklinde
konuþtu.

"MÝKROBÝYOTASI BOZUK 
OLAN MUTLU OLAMIYOR"

Mikrobiyotanýn mutluluk ile iliþ-
kisini deðerlendiren Diyetisyen De-
mirkaya, “Kötü bakterilerin çoðun-
lukta olduðu bir baðýrsak mikrobi-
yotasý, ishal ve kabýz gibi sorunlar-
la kendini hissettirir. Buna baðlý
olarak da vücudun vitamin deðerle-
rinde kayýplar ortaya çýkar, baðýþýk-

lýk düþer.
H o r m o n a l
yapý ve tüm
salgýlar ba-
ðýrsaðýn hu-
zursuz orta-
m ý n d a n
olumsuz et-
kilenirler ve
önce ruh
saðlýðýmýz
bozulmaya
baþlar. Mut-
luluðumuz-
dan sorum-
lu serotonin
h o r m o n u -
nun yüzde
95'i baðýr-
saklardan,
yüzde 5'i
b e y i n d e n
salgýlanýyor.
Alerjiler, kilo kontrol problemler, ye-
me bozukluklarý- duygusal yeme,
gýda baðýmlýlýðý, Obezite, Tip 2di-
yabet, egzama, gül hastalýðý, ürti-
ker gibi cilt hastalýklarý, kronik yor-
gunluk, otoimmün hastalýklar, nö-
rolojik hastalýklar, baðýrsak hasta-
lýklarý, çocuklarda otizm, yetiþkin-
lerde depresyon, fibromiyalji, kaygý
bozukluðu mikrobiyotanýn iyi çalýþ-
madýðý zamanlarda çýkan hastalýk-
lardan sadece bazýlarýdýr” diye ko-
nuþtu.

"HERKESÝN MÝKROBÝYOTASI 
KENDÝNE ÖZEL"
Herkesin mikrobiyotasýnýn farklý

olduðuna vurgu yapan Diyetisyen
Demirkaya, “Mikrobiyota parmak
izi gibi kiþiye özeldir ve anne kar-
nýnda oluþmaya baþlar. Doðum ka-
nalýndan geçerken bebek, anne-
den yararlý bakteriler alýr. Anne sü-
tü ile baþlayan beslen döneminden
itibaren 5-7 yaþýna kadarki süreçte,
insan mikrobiyotasý büyük ölçüde
oluþmuþ olur. Bu nedenle normal
doðum ve anne sütü, saðlýklý bir
mikrobiyotaya sahip olmak açýsýn-
dan hayli önemlidir.

Þehir hayatý, hava kirliliði, canlý
suya eriþiminin olmamasý gibi bir-
çok çevresel koþul, mikrobiyotanýn
bozulmasýna neden olur. Gene de
büyük pay beslenme alýþkanlýklarý-
na aittir. Þeker baðýmlýlýðý, niþasta
ve karbonhidrat baðýmlýlýðý, fastfo-
od beslenme, diyet ürünler tüket-
mek, tatlandýrýcý kullanmak, endüs-
triyel yaðlar ve margarinler kullan-
mak, GDO içeren besinler tüket-
mek mikrobiyotanýn en büyük düþ-
manýdýr” ifadelerini kullandý.

MÝKROBÝYOTA
DÝYETÝ
Mikrobiyota diyeti-

ni Diyetisyen Demir-
kaya þöyle özetledi:
“Mikrobiyota diyeti,
baðýrsaktaki zararlý
bakterilerin yararlý
bakterilere baskýn
gelmesini hedefleyen
herkese özel olarak
planlanan bir diyettir.
Özellikle kilo verme
sürecinde baðýrsak
florasýný düzeltmek ve
yeme alýþkanlýklarýný
deðiþtirmek amacýyla
uyguladýðýmýz bir tür
eliminasyon diyeti
þeklinde ifade edilebi-
lir.

Yapýlacak testlerle
kalori sýnýrlamasý ol-

maksýzýn, kiþiye özel bir eliminas-
yon diyeti baþlanmaktadýr. Baðýr-
sak florasý düzeldikçe, puaný düþük
besin gruplarý veya daha önce eli-
mine edilen besinler, ufak ufak di-
yete dahil edilmeye baþlanýr. Týpký
ek gýdaya geçen bir bebek gibi, vü-
cut tüm gýdalarla tek tek ve yeni-
den tanýþtýrýlýr.

Mikrobiyota diyeti ile ilgili çok
yazýlýp çiziliyor. Bu konuda en te-
mel bilgi bunun tamamen kiþisel bir
düzenleme olduðudur. Örneðin en-
ginar gibi çok faydalý bir besindir

ancak sizin için o kadar da faydalý
olmayabilir ya da bademe alerjiniz
vardýr ama bir baþkasý için badem
en faydalý besinlerden biridir.

Prebiyotik yani probiyotikleri
besleyen ve çoðalmalarýný saðla-
yan elma, çilek, sarýmsak, soðan,
enginar, domates, kuþkonmaz gibi
gýdalar beslenmeye eklenir. Zeytin,
Zeytinyaðý ve avokado gibi saðlýklý
yaðlar ev yapýmý lahana turþusu ve
benzeri zengin probiyotik kaynak-
larý, mikrobiyota diyetinin olmazsa
olmazlarýdýr.”

MÝKROBÝYOTA DÝYETÝ ÝLE 
VÜCUTTA NELER DEÐÝÞÝR?
Diyetisyen Demirkaya, sözlerini

þöyle tamamladý: “Baðýrsak florasý-
nýn dengeye kavuþunca, kilo alma-
ya neden olan þeker ve karbonhid-
rat gibi besinlere baðýmlýlýk azalýr
ya da tamamen ortadan kalkar. Bu
da ideal kiloya kavuþulmasýný sað-
lar. Besinler en iyi þekilde sindirilin-
ce, vücut besinlerden maksimum
fayda saðlar. Mikrobiyota bozulun-
ca ortaya çýkan otoimmün hastalýk-
lar, yeni düzenle ortadan kalkar.
Baðýrsak dostu bakterilerin çoðun-
lukta olduðu bir baðýrsak mikrobi-
yotasý güçlü bir baðýþýklýk sistemi-
ne sahip yardýmcý olur. Mikrobiyota
dengemizi stabil hale getirebilmek
için diyetisyen desteði almak
önemlidir.” (ÝHA)

'Mikrobiyotasýný tanýyan saðlýðýný da korur'

Pýnar Demirkaya
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Kahramanmaraþ merkezli
depremlerde ailesini kay-
beden ve ardýndan Fe-
nerbahçe Spor Kulü-
bünden davet alan 20
yaþýndaki voleybolcu
Abdülkadir Terlik,
kendisine olan gü-
veni boþa çýkarma-
mak için çalýþa-
cak.

6 Þubat'taki
depreme Kilis
Gençlikspor Kulü-
bü'ndeki takým ar-
kadaþlarýyla birlikte
Kilis'teki bir otelde
yakalanan Terlik, Ýs-
kenderun'da yaþayan
annesi Safiye, babasý
Bedir, ablasý Ýslim Erkan
ve 40 günlük yeðeni
Ömer'i kaybetti.

Ailesini defnettikten sonra
Mersin'e giden Abdülkadir Terlik, bu-
rada kendisini arayan Fenerbahçe
Kulübü Altyapý Koordinatörü Ali Yýl-
maz'dan transfer teklifi aldý.

Gönül verdiði takýmýn davetiyle
yeni bir baþlangýç yapma fýrsatý yaka-

layan Terlik, "Benim ve an-
nemin tuttuðu takým Fe-

nerbahçe." diyerek bu
teklifi mutlulukla ka-
bul etti.

Ardýndan uçak-
la Ýstanbul'a gidip
Fenerbahçe Kulü-
bü Baþkaný Ali
Koç ile görüþen
Terlik, Kilis
Gençlikspor'da
tamamlayacaðý
sezonun ardýn-
dan kariyerine
Fenerbahçe Kulü-
bü çatýsý altýnda

devam edecek.
Sezon baþýndan

bu yana formasýný
terlettiði takýmý 1. Lig'e

çýkarmak isteyen genç
sporcu, ardýndan çocukluk

hayali Fenerbahçe formasýný gi-
yecek olmanýn heyecanýný yaþýyor.

Abdülkadir Terlik ayrýca, deprem
felaketinin ardýndan ilk resmi voleybol
maçýna, sezon baþýndan beri forma
giydiði Kilis Gençlikspor'la 2. Lig Yarý
Final'de Fenerbahçe'nin karþýsýnda

çýktý. 14 Mart'ta Çorum Atatürk Spor
Salonu'nda oynanan karþýlaþma, Fe-
nerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüðüyle so-
na erdi.

"BU TEKLÝFÝ 
REDDEDEMEZDÝM"
Abdülkadir Terlik, voleybol oyna-

maya 5. sýnýfta baþladýðýný, deprem-
de ailesini kaybettiðini ancak voley-
bolla kendisini yeniden bulduðunu
söyledi.

Transfer teklifi geldiðinde ilk 15
dakika þaþkýnlýk yaþadýðýný belirten
Terlik, "Fenerbahçe benim ve anne-
min tuttuðu takým olduðu için bu tekli-
fi reddedemezdim." dedi.

Fenerbahçe'nin kendisi için sade-
ce bir spor kulübü olmadýðýný dile ge-
tiren Terlik, "Kulüp olmaktan ziyade
Fenerbahçe kesinlikle bir aile. Çünkü
bana söylenen þeyler bir kulübün de-
ðil, bir ailenin söyleyeceði þeyler. O
yüzden öncelikle Fenerbahçe yöneti-
mine teþekkür ederim. Çünkü zor
günlerimde benim yanýmda oldular.
Ýleri süreçte de yanýmda olacaklarýný

söylediler. Baþkanýmýz Ali Koç da 'Se-
nin ailen Fenerbahçe.' dedi. O hala
benim hatýrýmda. Hiçbir zaman unut-
mam bu cümleyi." diye konuþtu.

Voleybol kariyerine Hatay Büyük-
þehir Belediyespor altyapýsýnda baþ-
ladýðýný, Üzümdalý Gençlikspor Kulü-
bü ve Kilis Gençlikspor'da forma giy-
diðini anlatan Terlik, "Bundan sonrasý
öncelikle bu iþi býrakmayacaðýmý her-

kes bilsin. Bu iþte çok ileri gideceðimi
de herkes bilsin. Ben çalýþmak için
buradayým." ifadelerini kullandý.

Terlik, transferi kesinleþtikten son-
ra eski takýmýnýn formasýyla yeni taký-
mýna karþý sahaya çýkmanýn sahalar-
da sýk görülen bir durum olmadýðýný,
büyük bir tesadüf yaþadýðýný sözleri-
ne ekledi. 

(AA)

Depremzede voleybolcu, yeni kulübüyle
Çorum'da mücadele ediyor
Depremzede voleybolcu, yeni kulübüyle
Çorum'da mücadele ediyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta karmaþýk gün-
ler geçiren Menemen FK'nýn Teknik Direk-
törü Özden Töraydýn'ýn istifa ettiði iddia
edildi. 

Sezona Play- Off iddiasýyla baþlayan
ancak ilk devre yaþadýðý mali krizin üstüne
TFF'den 3 puan silme cezasý alan ve elin-
deki kilit oyuncularý kaybeden sarý-lacivert-
liler, son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraber-
likle çýkýþa geçmiþti. Menemen'in yükseliþi
dün Ýnegöl'de sona ererken Töraydýn'ýn dün
þok bir karar aldýðý öðrenildi. Deneyimli ho-
canýn yönetimle karþýlýklý konuþarak anlaþ-
týðý ve görevi býraktýðý öne sürüldü. Sezon
baþýnda teknik koltuða oturan Töraydýn, Ýz-
mir temsilcisinin baþýnda çýktýðý 25 karþýlaþ-
mada 10 galibiyet, 10 maðlubiyet 5 bera-
berlik almýþtý. Görevi býrakan Töraydýn yeri-
ne ise yönetimin Cüneyt Dumlupýnar ile gö-
rüþtüðü iddia edildi. (Haber Merkezi)

2. Lig Beyaz Grup'ta Amed
Sportif'e 3-0 maðlup olup 3 maçlýk
yenilmezlik serisini sonlandýran
Eþin Group Nazilli Belediyes-
por'da, maçýn Eskiþehir Bölgesi
hakemi Semih Kurt'a büyük öfke
var. Teknik direktör Mesut Toros,
maçýn orta hakemi Kurt'a tepki
gösterip, skandal kararlarýyla ma-
çýn önüne

geçen hakeme ateþ püskürdü.
Yenilmelerine raðmen çok iyi bir
performans sergilediklerini kayde-
den Toros, "Alim ve Bertuð'un po-
zisyonlarý var, yararlanamadýk.

Golü bulsak, galip gelme þansýmýz
yüksekti. Polat'ýn pozisyonunun
kesinlikle kýrmýzý kartla alakasý
yok. Maçtan sonra gözlemciyle ge-
reken konuþmalarý yaptýk. Hake-
min Hakký Can'a yapýlan faulü ver-
memesi inanýlmaz büyük bir hatay-
dý. Tam bir hakem faciasý yaþadýk.
Hiç tolerans göstermedi" dedi. Ku-
lüp baþkaný Ünal Önal ise "Hake-
min verdiði kararlar oyunun sonu-
cunu etkiledi. Ama yönetim olarak
MHK'ya gerekli itirazlarýmýzý yapa-
caðýz. Bu takým bu ligde kalacak-
týr" dedi. (Haber Merkezi)

Bursaspor gözünü Ankaraspor maçý-
na çevirdi. Pazar günü evinde oynaya-
caðý maçý da kazanmak isteyen yeþil
beyazlý ekip, bu sezon ilk kez arka arka-
ya iki galibiyet almanýn hesaplarýný yapý-
yor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 24. hafta er-
teleme maçýnda deplasmanda karþý kar-
þýya geldiði Sivas Belediyespor'u Enver
Cenk Þahin ve Hasan Sabri Karaca'nýn

attýðý gollerle 2-0 maðlup eden Bursas-
por'da yüzler gülmeye devam ediyor.

Son 3 maçta 7 puan alarak puanýný
29 yapan ve 14. basamaða yükselen
yeþil beyazlýlar, gözünü pazar günü
evinde oynayacaðý Ankaraspor maçýna
çevirdi.

Son 3 maçta önce Amed Sportif'i
evinde 2-1 maðlup edip deplasmanda
Esenler Erokspor ile 2-0 geriye düþme-

sine raðmen 2-2 berabere kalan Tim-
sah, son olarak ise deplasmanda Sivas
Belediyespor'u 2-0 maðlup ederek yenil-
gi yüzü görmedi.

Bu sezon arka arkaya iki galibiyet
alamayan yeþil beyazlýlar, bu hafta sonu
Ankaraspor'u maðlup ederek bu istatisti-
ðe ulaþmak ve kaybetmeme serisini de
4 maça çýkarmak istiyor. 

(Haber Merkezi)

Batman Petrolspor, lig sýrala-
masýnda kritik noktaya geldi. Bur-
saspor ve Ýnegölspor'un kazandý-
ðý haftada Petrol'ün küme düþme
hattý ile puan farký 2'ye düþtü.

2. Lig Beyaz grup temsilcisi
Batman Petrolspor, Çarþamba
günü oynanan haftayý 'bay' geçi-
rirken, Ýnegöl ve Bursaspor'un ga-
lip geldiði haftada ligin alt sýralarý
daha da çekiþmeli hale geldi. Bur-
saspor'un deplasmanda Sivas
Belediyespor'u devirmesi, Ýne-
gölspor'un da sahasýnda Mene-
menspor'u devirmesi ile küme
düþme hattýnda puan farký iyice
daraldý. Petrolspor'un haftayý 'bay'
geçirmesi ile küme düþme hattýn-
da bulunan Ýnegöl ile Petrolspor

arasýndaki puan farký 2'ye düþtü.
Alt sýralardaki çekiþme artar-

ken, Batman Petrolspor Pazartesi
günü sahasýnda Amedspor'u ko-
nuk edecek. Petrolspor'da tüm
hesaplar galibiyet üzerine kurul-
du. Karþýlaþmanýn önemine deði-
nen bazý taraftarlar ise þunlarý
söyledi: "Ýki komþu il takýmýnýn
dostluðu uzun yýllardýr bilinen bir
gerçek. Dostluða kimsenin diye-
ceði bir þey elbette yok. Ancak fut-
bolda duygusallýðý bir yere býrak-
mak gerek. Bu maç Petrolspor
için çok kritik. Amedspor'un zirve
hesabý kadar Petrolspor'un da kü-
me düþmeme hesabý var. Petrols-
por bu maçý muhakkak 3 puanla
kapatmalýdýr." (Haber Merkezi)

Menemen FK'da Töraydýn 
görevi býraktý

BURSASPOR BiR 
iLK PEÞiNDE

Nazilli Belediyespor
maçýn hakemine öfkeli

Batman kritik 
bölgede
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TFF 2'inci Lig Beyaz Grup er-
teleme maçýnda Çorum FK-Sivas
Belediyespor'u sahasýnda konuk
edecek. Maçýn hakem dörtlüsü
ise açýklandý. Çorum'da oynana-
cak olan Çorum FK-Sivas Beledi-
yespor maçýný Antalya bölgesin-
den Batuhan Kolak yönetecek.
Kolak'ýn yardýmcýlýklarýný ise Bu-
rak Gültek ve Orhan Timurtaþ ya-
pacak. Maçýn dördüncü hakemi
olarak ise Yakup Özhan görev
alacak. 

KOLAK'IN YÖNETTÝÐÝ 
TÜM MAÇLARI KAYBETTÝK
Pazar günü saat 14.00'te Ço-

rum Þehir Stadyumu'nda baþlaya-
cak olan Çorum FK-Sivas Beledi-
yespor maçýný yönetecek olan
Batuhan Kolak daha önce iki kez
Çorum FK maçýný yönetti. Kolak,
Çorum FK'nin 2021-2022 sezo-
nunda oynadýðý yine Sivas Bele-
diyespor maçýný yönetmiþ, maçý
Çorum FK 2-0 kaybetmiþti. Kolak,
bu sezon da Esenler Erokspor
maçýný yönetti, karþýlaþma 2-0
Esenler Erokspor üstünlüðüyle ta-
mamlandý.

BU SEZON 10'NCU 
MAÇINA ÇIKACAK 
Batuhan Kolak, bu sezon TFF

2. Lig'de dokuz maç yönetti.
Esenler Erokspor-Çorum FK maçý
2-0 Esenler Erokspor üstünlüðüy-
le, 24Erzincanspor-Bayburt Özel

Ýdare Spor 1-0 24Erzincanspor
üstünlüðüyle, Zonguldak Kömürs-
por-Ýskenderunspor maçý 2-1
Zonguldak Kömürspor üstünlü-
ðüyle, Pazarspor-Bucaspor maçý
1-0 Bucaspor üstünlüyle, Kasta-
monuspor-Etimesgut Belediyes-
por maçý 1-0 Kastamonuspor üs-
tünlüðüyle Adýyaman FK-Pazars-
por maçý 4-0 Adýyaman FK üstün-
lüðüyle, Ýskenderunspor-1461
Trabzon FK maçý 1-0 Ýskende-
runspor üstünlüðüyle tamamlan-
dý.

KARÝYERÝNDEKÝ 34'ÜNCÜ 
MAÇA ÇIKACAK
Kolak, kariyerindeki 34. maça

Çorum FK-Sivas Belediyespor
maçý ile çýkacak. Kolak'ýn düdük
çaldýðý 33 maçýn 17'sini ev sahibi
takýmlar, 10'unu deplasman ta-
kýmlarý kazanýrken 6 karþýlaþma
ise beraberlikle sonuçlandý. Ko-
lak, yönettiði 33 maçta 133 sarý, 7
kez ise kýrmýzý kartýna baþvurdu. 

(Abdulkadir Söylemez)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden
Çorum FK, Pazar günü oynayacaðý Sivas Bele-
diyespor maçýnýn hazýrlýklarýna devam ediyor.

Çarþamba günü erteleme maçýnda Afyons-
por ile berabere kalarak rakiplerinin puan kay-
bettiði haftada fýrsat tepen Çorum FK, 27. hafta
maçýnda Pazar günü Sivas Belediyespor'u ko-
nuk edecek. Çorum Þehir Stadyumu'nda oyna-

nacak maç için kýrmýzý-siyahlýlar, hazýrlýklara de-
vam ediyor. Dün kulüp tesislerinde toplanan Ço-
rum FK, Teknik Direktör Tahsin Tam yönetimin-
de bir antrenman yaptý. Antrenmanda taktik ça-
lýþýldý.

Çorum FK, bu maçýn hazýrlýklarýna bugün ya-
pacaðý antrenmanla devam edecek. 

(Abdulkadir Söylemez)

Çorum FK'nin hafta sonu Si-
vas Belediyespor ile oynayaca-
ðý maçýn biletleri satýþa çýktý.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta
þampiyonluk mücadelesi veren
Çorum FK, Pazar günü Sivas
Belediyespor'u konuk edecek.
Çorum Þehir Stadyumu'nda sa-
at 14.00'de baþlayacak maçýn
biletleri satýþa çýktý. Çorum
FK'den yapýlan açýklamada,
"19.03.2023 Pazar günü  saat
14:00'da kendi sahamýzda oy-
nayacaðýmýz Sivas Belediyes-
por maçýnýn biletleri
17.03.2023 Cuma günü satýþa
çýkmýþtýr" denildi.

Açýklamaya göre protokol
tribünü için bilet fiyatlarý 250 li-
ra, VÝP A ve B tribünleri için 75
lira Tribün B için 30 lira, mara-
ton tribünü için 20 lira, kale ar-
kalarý için 20 lira, misafir takým
için ise 30 lira olarak belirlendi. 

(Abdulkadir Söylemez)

TFF 2. Lig Beyaz Grup erteleme maçýn-
da Tarsus Ýdman Yurdu, sahasýnda Arnavut-
köy Belediyesi Gençlik ve Spor'a 9-1 mað-
lup oldu.

Tarsus Ýdmanyurdu Kulübü'nün, kurulu-
þunun 100 yýlýnda çektiði rezalet devam edi-
yor. TFF Beyaz Grup'ta yer alan Sarý-Laci-
vertliler, sahasýnda oynadýðý maçta Arnavut-
köy Belediyespor'a 9-1 maðlup oldu.

Ýçinde bulunduðu ekonomik sýkýntýlar
nedeniyle sezon baþýnda kurulu bulunan
kadrosu daðýlan ve sahaya gençlerden olu-
þan takýmla çýkan Tarsus Ýdmanyurdu, rakip-
leri karþýsýnda hiçbir varlýk gösteremiyor ve
sürekli farklý þekilde maðlup oluyor. Tarsus
Ýdmanyurdu, rakipleri açýsýndan averaj taký-
mýna dönüþtü. (Haber Merkezi)

PFDK, Ýnegölspor'a ihtar cezasý verdi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 24. Hafta maç-

larý, Kahramanmaraþ ve bölgesinde meyda-
na gelen deprem felaketi nedeniyle ertelen-
miþti. Geçtiðimiz Çarþamba günü erteleme
maçlarý oynandý. Maçlarýn ardýndan PFDK'ya
sevk edilen Ýnegölspor'a ihtar cezasý verildi.
TFF'den yapýlan açýklamada, "Ýnegölspor Ku-
lübünün Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve
Spor Kulübü ile oynanan müsabakada akre-
ditasyon sorumlusunun müsabaka organi-
zasyon toplantýsýna katýlýmýnýn saðlanmama-
sýndan dolayý talimatlara aykýrýlýk nedeniyle
ihtar cezasý ile cezalandýrýlmasýna karar veril-
miþtir" denildi. (Haber Merkezi)

Sivas maçýna 
tecrübesiz hakem

Batuhan Kolak

Maçýn biletleri
satýþa çýktý

Ýnegöl'e ihtar cezasý

Sivas hazýrlýklarý

TAM GAZ

10 gollü maç
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Sivas Belediyespor maçýndan
sonra zorlu üç maça çýkacak olan
Çorum FK bu kritik üç maç önce-

si zayýf rakibini farklý yenerek
hem morallenmek hem de olasý
bir averaj hesaplamasýnda avan-

tajlý olmak istiyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 27'nci hafta
maçlarý bu hafta sonu oynanacak. Liderlik koltu-
ðunda oturan temsilcimiz Çorum FK, pazar gü-
nü saat 14'te sahasýnda ligin zayýf ekiplerinden
Sivas Belediyespor'u konuk edecek. Karþýlaþ-
mayý Antalya bölgesi hakemlerinden Batuhan
Kolak yönetecek.

MORAL MAÇI
Sekiz maçtýr kaybetmeyen Tahsin Tam ve

talebeleri, ligin en az galibiyet alan takýmý ile
karþý karþýya geliyor. Üç maçlýk galibiyet serisi-
ne geçtiðimiz hafta Afyonspor beraberliði ile son
veren Kýrmýzý-Siyahlýlar bu hafta farklý kazana-
rak moral depolamak istiyor. 

GOL DAHÝ ATAMIYORLAR
Ligde yalnýzca bir galibiyeti bulunan Sivas

Belediyespor ise attýðý 11 gol ile ligin en az gol
atan takýmý konumunda. Kýrmýzý-Beyazlýlar tek
galibiyetini 13 maç önce alan ve son beþ maçý-
ný kaybeden Sivas temsilcisi son dört maçtýr gol
dahi atamýyor.

Sivas temsilcisi son golünü beþ hafta önce
sahasýnda yenildiði Somaspor'a atarken son
dört haftada 11 gol yedi ama rakip fileleri hava-
landýramadý. Sadece bir maçta rakip fileleri iki
kez havalandýrmayý baþaran Sivas Belediyes-
por o maçta da Erokspor'a 3-2 maðlup olmuþtu.

Kýrmýzý-Beyazlýlar son lig maçýnda sahasýn-

da Bursaspor'a 2-0 yenilirken 26 yaþýndaki de-
fans oyuncusu Halil Ýbrahim Mýzrap gördüðü
kýrmýzý kart ile cezalý durumda.

EKSÝKLERÝMÝZ VAR
Sivas Belediyespor maçý öncesi Kýrmýzý-Si-

yahlýlarda sakatlýðý süren ve kart cezalýsý oyun-
cular var.

Sakatlýðý süren Suat Kaya, Berkay Can De-
ðirmenci, Ozan Sol, Selim Ilgaz ve Timür Te-
meltaþ'ýn sakatlýklarý ile ilgili kulüpten bir açýkla-
ma yapýlmazken Afyonspor maçýnda gördüðü
sarý kart nedeni ile cezalý duruma düþen Atakan
Cangöz, Sivas maçýnda forma giyemeyecek. 

KRÝTÝK HAFTA ÖNCESÝ ÜÇ ÝSÝM SINIRDA
Çorum FK'nin üç kritik maça çýkacaðý hafta

öncesi üç önemli isim kart sýnýrýnda. 
Defans oyuncusu Fatih Selimhan Solmaz,

orta saha oyuncusu Timur Temeltaþ ve golcü
Sinan Kurumuþ kart cezasý sýnýrýndaki isimler. 

Bu oyuncular bu haftalarda kart görmeleri
halinde Amed, Erok ve Ankaraspor maçlarýnda
forma giyemeyecek.

ÝLK MAÇI KAZANMIÞTIK
Çorum FK ile Sivas Belediyespor'u ilk yarýda

karþý karþýya getiren maçý da Çorum FK dep-
lasmanda kazanmayý baþarmýþtý. O maçta gol
perdesini Berat Ali Genç açarken perdeyi kapa-
tan golü ise Murat Yýldýrým kaydetmiþti.   Bu
gollerle maç Çorum FK’nin 2-0 üstünlüðüyle
sonuçlanmýþtý.

(Abdulkadir Söylemez)
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ÇORUM FK
ÞANLIURFASPOR
AMED SPORTÝF
ESENLER EROK
DÜZCESPOR
24 ERZÝNCAN
ARNAVUTKÖY BEL.
HES ÝLAÇ AFYON
SOMASPOR
ANKARASPOR
ISPARTA 32
MENEMEN FK
NAZÝLLÝ BELEDÝYE
BURSASPOR
BATMAN PETROL
ÝNEGÖLSPOR
TARSUS ÝDMAN Y.
BAYBURT ÖZEL ÝD.
SÝVAS BELEDÝYE

TFF
2. LiG BEYAZ GRUP

ÇORUM FK’YE
BAÞARILAR 

DÝLER...

HAFTANIN MAÇLARI
19.03.2023 Pazar

ISPARTA 32 SPOR-DÜZCESPOR (14:00)
NAZÝLLÝ BELEDÝYE-TARSUS Ý.YURDU (14:00)
ÞANLIURFASPOR-ÝNEGÖLSPOR (14:00)
SOMASPOR-BAYBURT ÖZEL ÝDARE (14:00)
HES ÝLAÇ AFYON-ESENLER EROKSPOR (14:00)
ARNAVUTKÖY BLD.-ANAGOLD 24ERZÝNCAN (14:00)
BURSASPOR-ANKARASPOR (14:00)
ÇORUM FK-SÝVAS BELEDÝYESPOR (14:00)

20.03.2023 Pazar
BATMAN PETROLSPOR-AMED SPORTÝF (14:00)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücade-
le eden Çorum FK, 27. haftada ligin
son sýrasýnda yer alan Sivas Beledi-
yespor'u konuk edecek. Gazetemiz
muhabiri de bu haftaki rakip Sivas Be-
lediyespor'un istatistiklerini derledi.

Þampiyonluk yolunda ikinci yarýda
oynadýðý son altý maçýn üçünden gali-
biyet, üçünden de beraberlikle ayrýlan
Kýrmýzý-Siyahlýlar, teknik direktörü
Tahsin Tam ile yoluna devam ediyor.
Gazetemiz muhabiri de bu haftaki ra-
kip Sivas Belediyespor'un bu sezonki
performansýný okurlarýmýz için derledi.

DÖRT KEZ TEKNÝK 
DÝREKTÖR DEÐÝÞTÝ
Sezon baþýnda Sivas Belediyes-

por, Çorum FK'nin de eski teknik di-
rektörlerinden Yusuf Tokuþ ile anlaþ-

mýþtý. Çýktýðý 6 maçta 4 maðlubiyet 2
beraberlik alan Yusuf Tokuþ ile 25 Ey-
lül'de yollar ayrýldý. Tokuþ'un ardýndan
teknik direktörlük görevine Ýbrahim
Cezayir getirildi. Cezayir ile de 10 ma-
ça çýkan Sivas Belediyespor, yine is-
tediðini bulamadý. Ligdeki tek galibiye-
tini Ýbrahim Cezayir ile alan Sivas Be-
lediyespor, Tarsus Ýdman Yurdu'nu
kendi sahasýnda 1-0 maðlup etti. Ýbra-
him Cezayir döneminde çýkýlan 10
maçtan 4 maðlubiyet alan Sivas Bele-
diyespor, 5 beraberlik bir de galibiyet
aldý. 

15 GÜNDE ÝKÝ KEZ 
TEKNÝK ADAM DEÐÝÞTÝ
Cezayir ile devre arasýnda yollarýný

ayýran Sivas Belediyespor, ilk önce bu
göreve Sivasspor'un eski kaptaný

Hayrettin Yerlikaya'nýn getirildiði açýk-
landý. Ancak yapýlan karar deðiþikli-
ðiyle birlikte Ocak ayýnda bu göreve
Özer Karadaþ seçildi. Ýkinci yarýya
Özer Karadaþ ile baþlayan Sivas Be-
lediyespor, yeni hocasýyla çýktýðý 7
maçýn 6'sýndan maðlubiyetle ayrýldý.
Bir maç ise berabere tamamlandý. Si-
vas Belediyespor, yeni hocasýyla da
aradýðýný bulamadý.

TOPLAM 64 PUAN 
KAYBETTÝLER
Sivas Belediyespor, ligde en çok

puan kaybeden takým konumunda.
Bugüne kadar ligde 25 maç oynayan
Sivas Belediyespor, bu maçlarýn
16'sýný maðlubiyetle tamamladý. 8
maçtan beraberlikle ayrýlan Sivas Be-
lediyespor, sadece bir maçý kazana-
bildi. 

Ýkinci yarýda da Sivas Belediyes-
por, formsuzluðunu korudu. Ýkinci ya-
rýda 7 maça çýkan Sivas Belediyespor,
6 maçý kaybetti, bir maçtan da bera-
berlik alarak bir puan almayý baþardý.

Sivas Belediyespor lig baþýndan
bugüne kadar toplamda 64 puan kay-
betti. Bugüne kadar sadece 11 puan
toplayabilen Sivas Belediyespor, ikinci
yarýda ise oynadýðý maçlarda ise 20
puan kaybetti.

DEPLASMANDA DA
DURUM KÖTÜ
Deplasmanda da toplam 12 maç

yapan Sivas Belediyespor, 7 maçý

kaybetti, 5 maçý berabere tamamladý.
Deplasmanda oynadýðý maçlarda hiç
kazanamayan Sivas Belediyespor,
deplasmanda toplam 31 puan kaybet-
ti. 

EÞLEÞMEDE SÝVAS ÜSTÜN 
Çorum FK ile bugüne kadar üç kez

karþýlaþan Sivas Belediyespor bu
maçlardan 2'sini kazanýrken birinden
yenik ayrýldý. Ýki takýmýn þimdiye kadar
hiçbir maçý beraberlikle tamamlandý.

ÝLK YARIDA KAZANDIK
Sezonun ilk yarýdaki maçýnda Si-

vas Belediyespor'a konuk olan Çorum
FK maçtan 2-0'lýk galibiyetle ayrýlmýþ-
tý.

Maçýn 22'nci dakikasýnda Berat Ali
Genç'in attýðý golle öne geçen Çorum
FK, 77'nci dakikada Murat Yýldýrým'ýn
attýðý golle de üç puaný garantilemeyi

baþarmýþtý.

BU ÝSÝMLERE DÝKKAT
Rakibin bu sezon en çok gol atan

oyuncusu 2 golle 25 yaþýndaki orta
saha oyuncusu Barýþ Bozdilki. Onu at-
týðý 2 golle Furkan Saðman takip edi-
yor.

SON DAKÝKALARA DÝKKAT
Ligde bugüne kadar oynadýðý 25

maçta 11 gol atan Sivas Belediyespor,
bu gollerin 3'ünü son çeyrekte atar-
ken, 31-45'nci dakikalar arasýnda da 3
gol kaydetti. Rakibin en az gol buldu-
ðu dakika ise 61-75'nci dakikalar ola-
rak kayýtlara geçti. Sivas Belediyes-
por, bugüne kadar 61-75'nci dakikalar
arasýnda sadece bir gol atabildi.

Ligde son sýrada yer alan Sivas
Belediyespor'un 11 puaný bulunuyor. 

(Abdulkadir Söylemez)

Rakip sadece bir
galibiyet alabildi

Çorum FK için moral maçý 
10 kiþi kalan rakibinden dört dakikada iki gol yiyerek bir puaný son dakika golü ile kurtaran Çorum FK farklý bir galibiyet alarak unutturmak istiyor. 
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Osmancýk
Caddesi'nde kaza

Osmancýk Caddesi'nde hareketsiz hal-
deki otomobile çarpan araç yan yattý. Ka-
za, sabah saatlerinde Osmancýk Caddesi
Abdibey Camii önünde meydana geldi. 

Duran araca çarpan otomobil yan yattý.
Üzücü kazada araç sürücüsü hafif þekilde
yaralandý. Yan yatan otomobil vatandaþla-
rýn çabalarýyla bölgeden kaldýrýldý. Kazayla
ilgili soruþturma baþlatýldý. (Haber Merkezi)

Çorum'un afet risk haritasýný ve alý-
nacak önlemleri belirlemek üzere kuru-
lan "Afet ve Risk Araþtýrma Komisyonu"
ilk toplantýsýný yaptý. Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, komisyonun
Türkiye'ye örnek teþkil edecek bir çalýþ-
ma ortaya koyacaðýný belirterek, "Afet-
lere dirençli bir Çorum'u el birliðiyle
oluþturacaðýz" dedi. 

Çorum Belediye Meclisinin mart ayý
toplantýsýnda alýnan kararla Afet ve
Risk Araþtýrma Komisyonu oluþturul-
muþtu.  AK Parti, CHP ve MHP gurubu-
nun ortak önergesi doðrultusunda kuru-
lan komisyon ilk toplantýsýný gerçekleþ-
tirdi. Toplantýya katýlan Belediye Baþka-
ný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, komisyon
üyelerine görevlerinde baþarý diledi. 

BaþkanAþgýn, Çorum Belediyesi
olarak örnek bir çalýþmaya imza attýkla-
rýný ve Belediye Meclisinin Mart ayý toplantýsýn-
da Afet ve Risk Araþtýrma Komisyonunu oluþtur-
duklarýný hatýrlatarak "Komisyonumuz, kentsel
dönüþümle ilgili kamuoyunu bilinçlendirme ve
harekete geçirme noktasýnda bir vizyon ortaya
koyacak. Bunun yaný sýra jeolojik ve jeofizik de-
ðerlendirme, fay hatlarý, depremsellik, heyelan,
kaya göçmesi riskleri, konut stoðu deðerlendir-
mesi, imar planlarýnýn deðerlendirilmesi konula-
rýnda çalýþma yapýlacak. AK Parti'den 3,
CHP'den 2 meclis üyesinden oluþan komisyon
çalýþmalarýna baþladý. Komisyonumuz, bütün
risk alanlarýný ortaya çýkarýp, þehrimiz hangi risk-
leri barýndýrýyor öncelikle bunlarý ortaya koya-
cak. Sonrasýnda ise bu risklerin bertaraf edilme-
siyle ilgili çalýþma yapacak." dedi. 

ÇORUM'UN RÝSK HARÝTASI 
ÇIKARILACAK
Çorum'un risk haritasýnýn çýkarýlacaðýný söy-

leyen Baþkan Aþgýn "Hangi mahallerde hangi tür
risklerle karþýlaþýlabileceði ve buna karþý ne gibi
önlemler alýnacaðý belirlenecek. Kentin hangi
yöne büyüyeceði konusunda da kararýmýzý ver-
memizi gerekiyor. Þehrimizin kayalýk zeminlere,
tepelere doðru mümkün olduðunca büyümesi
gerekir. Komisyonunuzun raporlarý doðrultusun-
da kentsel büyüme eðilimlerimizi belirleyebiliriz. 

"KENTSEL DÖNÜÞÜM BÝRAN 
ÖNCE GERÇEKLEÞMELÝ"
Kentsel dönüþümün önemine de iþaret eden

Baþkan Aþgýn, bu konuda alternatif finansal mo-
dellerinin uygulanabileceðini ifade etti.  Aþgýn,
gerekirse Belediye, TOKÝ,Çevre ve Þehircilik Ba-
kanlýðý marifetiyle, merkezi hükümetin de deste-
ðiyle kentsel dönüþümün bir an önce gerçekleþ-
mesi gerektiðine vurgu yaptý. Üniversitenin de iþ-
birliðiyle þehrimize katký verecek bilim insanlarý-
nýn da fikirlerinin alýnacaðýný dile getiren Baþkan
Aþgýn "Kýsa, orta ve uzun vadeli çözüm önerileri-

mizi hayata geçirmemiz gerekiyor" diye konuþtu.

"DÝRENÇLÝ ÞEHÝRLER 
OLUÞTURMALIYIZ"
Þu anda tüm dünyanýn gündeminde "Dirençli

Þehirler" konusunun olduðunu belirten Baþkan
Aþgýn, bizim de doðal afetlere karþý dirençli þehir-
leri mutlaka oluþturulmasý gerektiðini kaydetti. Aþ-
gýn "Afetlere dirençli þehirleri inþa etmek hepimi-
zin görevi. Bu konuda çalýþmalarýmýzý hýzlandýra-
caðýz ve afetlere dirençli bir Çorum'u el birliðiyle
oluþturacaðýz.  Bu konuda komisyonumuza güve-
niyoruz. Samimiyetle bu süreci beraber yönete-
ceðiz. Bunun için Afet ve Risk Araþtýrma Komis-
yonu bizim önümüzü açacak" þeklinde konuþtu. 

Afet ve Risk Araþtýrma Komisyonu Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Ünsal Yeter baþkanlýðýnda
AK Parti Meclis Üyeleri Muhammet Murat Kýlýç-
lý, Ubeydullah Ahýskalý, CHP Meclis Üyeleri Ah-
met Özdel ve Hüseyin Gazi Uysal'dan oluþuyor.  

(Çaðrý Uzun)

Aþgýn: Afetlere dirençli
Çorum'u oluþturacaðýz


