
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavun-
cu, 6'lý masanýn daðýlmasý ve ÝYÝ

Parti Genel Baþkaný Meral Akþe-
ner'in açýklamalarýyla ilgili yaptýðý
deðerlendirmede "Gündem çok
aðýr. Aziz milletimiz ve güçlü dev-
letimizin asýl gündemi; En baþta
asrýn âfeti, depremin yaralarýnýn
sarýlmasýdýr" dedi.   6’DA

Zihin
Türbülansý
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Çorum halkýnýn, 
okuyucularýmýzýn mübarek

Berat Kandilini
kutlarýz...

Çorum Belediye 
Meclisi'nin Mart ayý

toplantýsý, yeni Beledi-
ye Hizmet Binasý'nda
Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn

baþkanlýðýnda gerçek-
leþtirilecek. Toplantýda

Kahramanmaraþ'ýn 
Afþin ilçesi ile Çorum

arasýnda Kardeþ Þehir
Protokolü imzalanma-
sý konusu görüþüle-
cek. Belediye Meclisi
ayrýca imar deðiþikliði
talepleri ve 2023 yýlý
ek ücret tarifesini de

görüþecek. 6’DA

ÇORUM iLE AFÞiN 
KARDEÞ ÞEHiR
ÇORUM iLE AFÞiN 
KARDEÞ ÞEHiR

Çorum'da 18 Mart Çanakkale Zaferi 
etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Bir

milletin diriliþi Çanakkale" panelinde konu-
þan Tarihçi Yazar Prof. Dr. Ahmet Þimþirgil,
"Beni nasýl sað-sol diye bölerler, Türk-Kürt

diye beni nasýl ayýrabilirler? Et ve týrnak 
gibiyiz. Çanakkale'yi anlatamadýk ve bizi 

birbirimize düþürdüler" dedi. 7’DE

'ÇANAKKALE'YÝ ANLATAMADIK VE 
BÝZÝ BÝRBÝRÝMÝZE DÜÞÜRDÜLER'

Ýki deprem
birden

Kandilli Rasathanesi Deprem 
Araþtýrma Enstitüsü verilerine göre; 
Çorum'da Cuma günü, saat 22.15'te
merkez üssü Kiranlýk köyü olan 3.2 

büyüklüðünde gerçekleþen depremin
ardýndan merkez üssü Kalehisar olan

yerin 4.3 kilometre derinliðinde 2.4 
büyüklüðünde sarsýntý yaþandý. 5’TE

Ýki otomobil 
çarpýþtý: Üç yaralý
Yavruturna Mahallesi'nde iki otomobilin

çarpýþmasý sonucu meydana gelen
kazada araçlardan birisinin içinde yolcu

olarak bulunan 3 kiþi yaralandý. 4’TE

Metruk binadaki yangýn
paniðe neden oldu

Ulukavak Mahallesi Çiftlikpýnarý Cadde-
si'nde bulunan metruk bir binada yangýn
bölgeye sevk edilen Çorum Belediyesi
itfaiye ekipleri tarafýndan kontrol altýna
alýnarak büyümeden söndürüldü. 5’TE

Depremde yýkýlan 
belediye binasýnýn alaný 
meydana dönüþtürülecek

Kahramanmaraþ merkezli depremlerde 
yýkýlan Afþin Belediyesi hizmet binasýnýn
yerinde, meydan düzenlemesi yapýlacak.

Ýlçe merkezinde bulunan ve 1983 yýlýnda 3
katlý olarak yapýlan belediye hizmet binasý
depremde yýkýldý.Kontrollü þekilde yapýlan
enkaz kaldýrma çalýþmalarýnýn ardýndan

Kayseri Büyükþehir Belediyesi, 12 dönüm-
lük arazide ilçe meydaný projesini hayata

geçirmeye baþladý. 9’DA

AK Parti Çorum Milletvekili 
Erol Kavuncu'dan 6'lý masa yorumu

'Bizim gündemimiz
milletimizin gündemidir'

BELEDiYEDE iSTiÞARE
AK Parti Genel Merkez Seçim Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili

Oðuzhan Kaya, Çorum Belediyesinin yeni hizmet binasýnda Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Belediye Meclis Üyeleri ve belediye yetkilileriyle bir

araya gelerek güncel konularla ilgili görüþ alýþveriþinde bulundu. 8’DE

0-1
Çorum FK uzun bir aradan sonra liderlik koltuðuna oturdu! Zayýf rakibi
karþýsýnda zorlanan Çorum FK'de imdada Selim Ilgaz yetiþti. Oyuna gir-
dikten yedi dakika sonra rakip fileleri havalandýrarak takýmýný öne geçi-
ren Selim ayný zamanda takýmýný liderliðe taþýyan golü de atmýþ oldu. Ra-
kiplerinin puan kaybettiði haftada kazanmayý baþaran Tahsin Tam ve ta-
lebeleri maç fazlasý ile de olsa ligde liderlik konumuna yükseldi. 15’DE

LiDERE SELAM DUR!LiDERE SELAM DUR!LiDERE SELAM DUR!LiDERE SELAM DUR!LiDERE SELAM DUR!LiDERE SELAM DUR!LiDERE SELAM DUR!LiDERE SELAM DUR!LiDERE SELAM DUR!LiDERE SELAM DUR!LiDERE SELAM DUR!

AK Parti 
Milletvekili 

Erol Kavuncu
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Bahçelievler Mah. Bahçelievler 6. Sok. No: 10/A (Tevfik Üzel Apartmaný)
Tel: 0530 992 02 19

Erhan AKAR
AK Parti 

Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný

Biz hep oyunlar oy-
nadýk, oyun oynayanlar
hayatýn ne olduðundan
çok ne olmadýðýna ba-
karlar, öyle iþte… 

Beklemek çürütür en
dayanýklýsýný bile. His-
settirmeden, azar azar
ve her þey aynýymýþ gibi
göstererek yapar bunu.
Bekleyiþin sonunda an-
larsýnýz.

Detaylarý görmek, in-
ce düþünmek, aynýsý ol-
masa bile en azýndan
ona yakýn bir anlayýþ
beklemek, olaylarý kendi
lehine çevirebilmek için
deðil de doðruyu göre-
bilmek için konuþmak,

özür dilemenin yüceliði-
ni yenilgi saymamak…

Dünya öyle kalabalýk
ki ölümümüz nasýl sayý-
sal bir deðerden ibaret-
se hayatýmýz da öyle ar-
týk. O yüzden bizi özel
kýlacak iþaretlere tutu-
nuyoruz. Bir dövmeye,
bir armaya, bir simgeye,
bir yazara, bir þarkýya
tutunup ona dünyayý
aþan bir anlam yükleye-
rek özel hissetmek isti-
yoruz. 

Ýncinmiþ olanýn ahý,
nereye gitse 
bulur sahibini…
(Neþet Ertaþ)

ÝNCÝNMÝÞSÝN SEN

Uzman Klinik Psikolog
Nuray Kanmazer
atakentpsk@gmail.com 

Zihin Türbülansý

Çorum Oto Tamirciler, Makine
Yedek Parça Satýcýlarý, Tornacýlar
Esnaf ve Sanatkarlar Odasý tara-
fýndan yurt dýþýndan deprem böl-
gesine yardým taþýyan TIR þoför-
lerine destek veriyor.

Özellikle kardeþ ülke Azerbay-
can'dan gelen TIR'larýn arýza ona-
rýmlarýný üstlenen Oda Baþkaný
Necmettin Uzun, yurt dýþýndan ül-
kemize yardým taþýyan TIR'larýn
yolda arýzalanmasý durumunda
TIR þoförlerinden kendilerine
ulaþmalarýný istedi.

Yolda kalan TIR'larýn yedek
parça hariç iþçiliklerinin sanayide
faaliyet gösteren tecrübeli ustalar
tarafýndan yapýlacaðýný vurgula-
yan Necmettin Uzun, "TIR þoförle-
ri caný pahasýna deprem bölgesi-
ne yardým yetiþtirmek için canhý-
raþ çaba gösteriyorlar. Kendilerine
minnettarýz. 

Eðer ki araçlarýnýz bozulur yol-
da kalýrsanýz Çorum Oto Tamirci-

ler, Makine Yedek Parça Satýcýla-
rý, Tornacýlar Esnaf ve Sanatkarlar
Odasý olarak sizlere her zaman
yardýmcý olmak boynumuzun bor-
cudur. Böyle bir durumla karþýla-
þýrsanýz lütfen bizlere 0.532 476
29 90 nolu telefondan ulaþabilirsi-
niz" dedi.

Baþkan Uzun, tüm TIR þoförle-
rine hayýrlý yolculuklar dileyerek,
sað-salim ülkelerine dönmeyi na-
sip etti. Uzun ayrýca, odalarý tara-
fýndan baþlatýlan bu uygulamaya
destek veren tüm sanayi esnafýna
teþekkür etti.

Hatýrlanacaðý üzere Oda Baþ-
kaný Necmettin Uzun, geçtiðimiz
yýl Akdeniz Bölgesi'nde yaþanan
yangýn sebebiyle Azerbaycan'dan
gelen itfaiye ekiplerinin arýzalana-
rak yolda kalan araçlarýna da ben-
zer uygulamayý yaparak, itfaiye
araçlarýnýn yangýn bölgesine biran
önce ulaþmalarýný saðlamýþtý. 

(Haber Merkezi)

Deprem bölgesindeki
araçlara iliþkin yeni karar

Kahramanmaraþ ve Hatay merkezli depremler
nedeniyle olaðanüstü hal (OHAL) ilan edilen iller-
deki araçlar için muayene süresi, OHAL süresinin
bittiði mayýs ayýna kadar donduruldu.

Ulaþtýrma ve Altyapý Bakanlýðýndan yapýlan
açýklamada, OHAL ilan edilen illerdeki araç mu-
ayene iþlemlerine iliþkin Cumhurbaþkanlýðý Karar-
namesi'nin Resmi Gazete'de yayýmlandýðý hatýrla-
týldý. Depremler nedeniyle Kahramanmaraþ, Ada-
na, Adýyaman, Diyarbakýr, Gaziantep, Hatay, Kilis,
Malatya, Osmaniye ve Þanlýurfa'da OHAL ilan
edildiði belirtilen açýklamada, þunlar kaydedildi:

"Olaðanüstü hal ilan edilen illerde yaþayan va-
tandaþlarýmýza ait araçlar ile 6 Þubat tarihinden
sonra bu illerde bulunduðu belgelendirilen araçla-
rýn muayenelerinin geçerlilik süreleri uzatýlmýþtýr. 6
Þubat'tan itibaren olaðanüstü hal süresi sonuna
kadar dolanlarýn araç muayene iþlemleri, olaða-
nüstü hal süresinin sona erdiði tarihten itibaren bir
ay sonrasýna kadar geçerli sayýlacaktýr. OHAL sü-
resi bittikten 30 gün sonrasýna kadar vatandaþla-
rýmýz araçlarýný istedikleri yerde muayene ettirebi-
leceklerdir. Bu dönemde muayene yaptýrmadýðý
gerekçesiyle düzenlenen trafik cezalarý da iptal
edilecektir." (Haber Merkezi)

Esnaftan örnek dayanýþma
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BASIN: 1790997
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BASIN: 1790849

Çorum'da iki otomobilin çarpýþmasý sonucu mey-
dana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý.

Kaza, Yavruturna Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Gazipaþa Sokak'ta Arman Ö.
idaresindeki 19 BM 828 plakalý otomobil ile Efþan G.
idaresindeki 19 KA 191 plakalý otomobil çarpýþtý. Ka-
zada Efþan G.'nin kullandýðý otomobilde yolcu olarak
bulunan Sude A., Esma B. ve Rümeysa Ç. yaralan-
dý. Yaralýlar saðlýk ekiplerinin olay yerinde yaptýðý ilk
müdahalenin ardýndan ambulansla Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrý-
larak tedavi altýna alýndý. Kaza ile ilgili baþlatýlan so-
ruþturmanýn sürdüðü öðrenildi. (ÝHA)

Çorum'da cep telefonu maða-
zasýnýn camýný çekiçle kýrarak cep
telefonu çaldýklarý belirlenen 2
zanlý tutuklandý.

Bahabey ve Nurettin Bey cad-
delerindeki cep telefonu maðaza-
larýna, 2 Mart gecesi motosikletle
gelen iki zanlýdan biri, çekiçle kýr-
dýðý vitrinlerin camýndan içeri girdi.

Maðazalardaki 21 cep telefo-
nunu çalarak dýþarý çýkan zanlý,
motosikletle olay yerinden uzak-
laþtý. Sabah iþ yerine gelen maða-
za görevlilerinin vitrin camlarýnýn
kýrýk olduðunu ve hýrsýzlýk yapýldý-
ðýný görmesi üzerine yaptýðý ihbar-

la harekete geçen polis, güvenlik
kamerasý görüntülerini inceledi.

Görüntülerden zanlýlarýn F.G.
ve E.S. olduðunu belirleyen Asa-
yiþ Þube Müdürlüðü Hýrsýzlýk Büro
Amirliði ekipleri, zanlýlarý gözaltýna
aldý.

Emniyetteki iþlemlerinin ardýn-
dan Çorum Adliyesi'ne sevk edilen
iki zanlý, çýkarýldýklarý hakimlikçe
tutuklandý.

Zanlýlarýn iþ yerinin vitrin cam-
larýný çekiçle kýrmasý ve içeriden
cep telefonlarýný almalarý, maða-
zanýn güvenlik kamerasýyla gö-
rüntülendi. (AA)

Ýþ yerlerinden cep telefonu
çalan iki zanlý tutuklandý

DASK yaptýrmayan
hak sahibi olamaz

DASK'ý olan bir afetzede, hem DASK'tan pa-
ra alabiliyor hem de hak sahipliði koþullarýný ta-
þýmasý kaydýyla AFAD tarafýndan kendisine ko-
nut yapýlabiliyor. DASK poliçesi olmayanlarýn
ise hak sahibi olma imkaný yok.

Devletin deprem bölgesine yapacaðý konut-
larla ilgili para ödemesi, 25 Mayýs 1959 tarihli
7269 sayýlý Kanun'a dayanýyor. Kanunun 27'nci
maddesinde "Ýnþa edilecek binalar için yapýla-
cak harcamalar ile, üzerine bina yapýlan arsala-
rýn bedelleri o binalarýn maliyetini teþkil eder"
ifadesi yer alýyor.

Taþýnmaz mal için tespit edilen maliyet be-
dellerinden sahiplerine ait kýymet belgelerindeki
miktarlar çýktýktan sonra, geri kalaný borçlandýr-
maya esas tutuluyor. 28'inci madde ise "kanun-
dan faydalanmak suretiyle inþaat kredisi veril-
mesini ya da bina yaptýrýlmasýný isteyenlerin"
Bakanlýkça yapýlacak yardýma iliþkin mahallî
ilân tarihinden itibaren iki ay içinde baþvuru yap-
masý gerektiðini söylüyor. Ancak bu kriterlerde
DASK poliçesinin olma þartý da var.

DASK'ý olan bir afetzede, hem DASK'tan pa-
ra alabiliyor hem de hak sahipliði koþullarýný ta-
þýmasý kaydýyla AFAD tarafýndan kendisine ko-
nut yapýlabiliyor. DASK poliçesi olmayanlarýn
ise hak sahibi olma imkaný yok. Ayrýca afetzede-
nin kaç tane aðýr hasarlý konutu olursa olsun
AFAD tarafýndan kendisine bir adet konut yapý-
labiliyor. (Haber Merkezi)

Ýki otomobil çarpýþtý: 
Üç yaralý
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Hep bir arada; 
sevgi dolu 
ve huzurlu
nice kandiller
geçirmeniz
dileðiyle...

Berat Kandiliniz
mübarek olsun

Gün vardýr, bin yýldan uzun gelir bize,
bir yýl vardýr bir günden kýsa gelir bize.

Bire bin yazýlan bu gecede dua edelim Rabbimize.

Hayýrlý Kandiller...

Çorum'da geçtiði-
miz Cuma ve Cumarte-
si günleri iki adet hafif
þiddetli sarsýntý meyda-
na geldi.

Kandilli Rasathane-
si Deprem Araþtýrma
Enstitüsü verilerine gö-
re; ilk deprem Cuma
günü, saat 22.15'te
merkez üssü Kiranlýk
köyü olan 3.2 büyüklü-
ðünde gerçekleþti.

Ýkinci deprem ise
saat 00.06'da merkez
üssü Kalehisar olan ye-
rin 4.3 kilometre derinli-
ðinde 2.4 büyüklüðün-
de sarsýntý yaþandý.

Deprem nedeniyle
herhangi bir olumsuz-
luk yaþanmadý. 

(Haber Merkezi)

Bursa'da çocuklarýn yaþadýðý husumet son-
rasý babalarýn silahlarý konuþurken kurþunlarýn
hedefi olan Çorumlu hayatýný kaybetti.

Olay, saat 18.30 sýralarýnda merkez Nilüfer il-
çesi Akçalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, daha önce aralarýnda çocuk-
larýnýn tartýþmasý nedeniyle husumet bulunan
Ömer Þehzade (35) ile Ýbrahim Ç. (37) yolda
karþýlaþtý. Ýkili birbirlerini görünce yeniden tartýþ-
maya baþladý. Tartýþma kýsa sürede kavgaya
dönüþürken Ýbrahim Ç. belinde taþýdýðý tabanca
ile Ömer Þehzade'ye ateþ açtý. Göðsüne isabet
eden kurþunlar sonrasý Þehzade kanlar içerisin-
de yerde kalýrken Ýbrahim Ç. olay yerinden hýz-
lýca uzaklaþtý.

Kardeþi tarafýndan kendi aracýyla Bursa Ulu-
dað Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'ne kal-
dýrýlan Ömer Þehzade, doktorlarýn tüm müdaha-
lesine raðmen kurtarýlmayarak hayatýný kaybetti.

Olaydan hemen sonra soruþturma baþlatan
polis ekipleri, olayýn þüphelisi olan Ýbrahim Ç.'yi

tabancayla birlikte kýskývrak yakalayarak gözal-
týna aldý. 

Ýbrahim Ç., emniyetteki ifadesinde çocuklarý-
nýn kavga etmesinden bir gün sonra Ömer Þeh-
zade ile kalabalýk bir grupla gezerken karþýlaþ-
týklarýný ve kendisine tokat attýðýný, kendisini ko-
rumak için havaya ateþ açmak isterken vurdu-
ðunu ileri sürdü. Emniyetteki iþlemleri sonrasý
adliyeye sevk edilen zanlý, çýkarýldýðý mahkeme-
ce tutuklanarak cezaevine gönderildi. (ÝHA)

Çorum'da metruk bi-
nada çýkan yangýn pani-
ðe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre,
Ulukavak Mahallesi Çift-
likpýnarý Caddesi'nde bu-
lunan metruk bir binada
yangýn çýktý. Evden yük-
selen dumanlarý gören
vatandaþlarýn ihbarý üze-
rine belirtilen adrese Ço-
rum Belediyesi itfaiye
ekipleri sevk edildi. 

Kýsa sürede alevlere
müdahale eden itfaiye
ekipleri, yangýný büyü-
meden kontrol altýna ala-
rak söndürdü. (ÝHA)

Ýki deprem birden

Metruk binadaki yangýn 
paniðe neden oldu

Çocuklarýn husumeti 
CAN ALDI



66 MART 2023 PAZARTESÝ

Adem ÖZDEMÝR
Çorum 

Ziraat Odasý 
Baþkaný

BASIN: 10000

ÇORUM 
PANCAR EKÝCÝLERÝ KOOPERATÝFÝ
YÖNETÝM KURULU ADINA BAÞKAN

AHMET
PEHLiVAN

ÇORUM 
PANCAR EKÝCÝLERÝ KOOPERATÝFÝ
YÖNETÝM KURULU ADINA BAÞKAN

AHMET
PEHLiVAN

ÇORUM 
PANCAR EKÝCÝLERÝ KOOPERATÝFÝ
YÖNETÝM KURULU ADINA BAÞKAN

AHMET
PEHLiVAN

ÇORUM 
PANCAR EKÝCÝLERÝ KOOPERATÝFÝ
YÖNETÝM KURULU ADINA BAÞKAN

AHMET
PEHLiVAN

ÇORUM 
PANCAR EKÝCÝLERÝ KOOPERATÝFÝ
YÖNETÝM KURULU ADINA BAÞKAN

AHMET
PEHLiVAN

ÇORUM 
PANCAR EKÝCÝLERÝ KOOPERATÝFÝ
YÖNETÝM KURULU ADINA BAÞKAN

AHMET
PEHLiVAN

ÇORUM 
PANCAR EKÝCÝLERÝ KOOPERATÝFÝ
YÖNETÝM KURULU ADINA BAÞKAN

AHMET
PEHLiVAN

ÇORUM 
PANCAR EKÝCÝLERÝ KOOPERATÝFÝ
YÖNETÝM KURULU ADINA BAÞKAN

AHMET
PEHLiVAN

ÇORUM 
PANCAR EKÝCÝLERÝ KOOPERATÝFÝ
YÖNETÝM KURULU ADINA BAÞKAN

AHMET
PEHLiVAN

ÇORUM 
PANCAR EKÝCÝLERÝ KOOPERATÝFÝ
YÖNETÝM KURULU ADINA BAÞKAN

AHMET
PEHLiVAN

ÇORUM 
PANCAR EKÝCÝLERÝ KOOPERATÝFÝ
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Berat Kandiliniz
mübarek olsun...

Tüm hemþehrilerimizin, 
çiftçilerimizin

mübarek Berat Kandilini 
tebrik eder, hayýrlara vesile 

olmasýný dileriz.

Çorum Belediye Meclisi'nin
Mart ayý toplantýsýnda Kahra-
manmaraþ'ýn Afþin ilçesi ile Ço-
rum arasýnda Kardeþ Þehir Pro-
tokolü imzalanmasý konusu gö-
rüþülecek.

Çorum Belediye Meclisi'nin
Mart ayý toplantýsý, yeni Belediye
Hizmet Binasý'nda Belediye Baþ-
kaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn baþ-
kanlýðýnda gerçekleþtirilecek.
Toplantýda Kahramanmaraþ'ýn
Afþin ilçesi ile Çorum arasýnda
Kardeþ Þehir Protokolü imzalan-
masý konusu görüþülecek.

Mart ayý gündemi ise þöyle:
"Kahramanmaraþ Ýli Afþin Ýl-

çesi ile Kardeþ Þehir Ýliþkisi Ku-
rulmasý.

Park ve Bahçeler Müdürlüðü-
ne Aktarma Yapýlmasý.

Belediye Encümenine ve Be-
lediye Baþkanýna yetki verilmesi.

Ortak Hizmet Projesi ile Ýlgili
Belediye Baþkanýna yetki veril-
mesi.

Boþ Kadro Ýptal ve Ýhdasý.
Çorum Belediyesi Ýktisadi Ýþ-

letme Adresinin Güncellenmesi.
2 Adet Plan deðiþikliði teklifi-

nin Ýmar Komisyonuna havalesi.
Çepni Mah. 316 ada 38 nolu

parsel için Ýmar Planý deðiþikliði
talebi. Gülabibey Mah. 4932,
4933 ve 4934 adalar için Ýmar
Planý deðiþikliði talebi.

Çoraklýk Mah. 82 nolu kadas-
tro paftasý dahilinde kalan yakla-
þýk 8.50 hektarlýk alana yönelik
Ýmar Planý deðiþikliði talebi.

2023 Yýlý Ek Ücret Tarifesi
Düzenlemesi." (Çaðrý Uzun)

Çorum ile Afþin
kardeþ þehir oluyor

AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av.
Yusuf Ahlatcý, SMA hastasý Ýbra-
him Çalýþ'ý aðýrladý.

SMA hastasý Ýbrahim Çalýþ ve
ailesi, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yu-
suf Ahlatcý'yý makamýnda ziyaret
etti. Ziyarette minik Ýbrahim ile ya-
kýndan ilgilenen Baþkan Ahlatcý,
"SMA Hastasý Ýbrahim Çalýþ evla-
dýmýz ve ailesinin Ýl Baþkanlýðýmý-
za ziyaretlerinde evladýmýz için el
ele verdik. Geleceðimizin teminatý
Ýbrahimimiz inþallah saðlýðýna ka-
vuþacak, yüzü koca bir ömür gü-
lüp, gözlerindeki ýþýk hiç solmaya-
cak.  Evladýmýzýn bir an evvel
saðlýðýna kavuþmasýný diliyor,
desteklerini ve dualarýný esirge-
meyen tüm hemþehrilerimize can-
ý gönülden teþekkür ediyorum"
dedi. (Zahide Yasemin Özden)

AK Parti Çorum Millet-
vekili Erol Kavuncu, 6'lý
masanýn daðýlmasý ve ÝYÝ
Parti Genel Baþkaný Meral
Akþener'in açýklamalarýyla
ilgili konuþtu.

Sosyal medya hesabýn-
dan bir açýklama yapan AK
Parti Çorum Milletvekili
Erol Kavuncu, "Gündem
çok aðýr. Aziz milletimiz ve
güçlü devletimizin asýl gün-
demi; En baþta asrýn âfeti,
depremin yaralarýnýn sarýl-
masýdýr.  Bu doðrultuda bi-
zim gündemimiz, Cumhurbaþkanýmýz, Genel
Baþkanýmýz Sn Recep Tayyip Erdoðan'ýn riyase-
tinde güçlü devletimizin aldýðý tedbirlerin ve ver-
diði kararlarýn bir bir hayata geçirilmesidir. Yaþa-

nanlarla ile ilgili elbette ki söylenecek çok söz
vardýr. Ancak bizim gündemimiz Aziz ve necip
milletimizin gündemidir. Rabbim yâr ve yardým-
cýmýz olsun" dedi. (Çaðrý Uzun)

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu'dan 6'lý masa yorumu

'Bizim gündemimiz
milletimizin gündemidir'

Ahlatcý, SMA hastasý
Ýbrahim'i aðýrladý

AK Parti 
Milletvekili 
Erol Kavuncu



Çorum'da 18 Mart Çanakkale Zafe-
ri etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen
"Bir milletin diriliþi Çanakkale" panelin-
de konuþan Tarihçi Yazar Prof. Dr. Ah-
met Þimþirgil, "Beni nasýl sað-sol diye
bölerler, Türk-Kürt diye beni nasýl ayýra-
bilirler? Et ve týrnak gibiyiz. Çanakka-
le'yi anlatamadýk ve bizi birbirimize dü-
þürdüler" dedi.

Çorum'da 18 Mart Çanakkale Zafe-
ri etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen
"Bir milletin diriliþi Çanakkale" panel,
Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Turhan Candan'ýn moderatörlüðünde
gerçekleþtirildi. Panele ünlü tarihçiler
Prof. Dr. Ahmet Þimþirgil, Ebubekir So-
fuoðlu katýldý.

Çanakkale'nin unutulmamasý, varlý-
ðýmýzýn mihenk taþý ve derslerin çýkarýl-
masý gereken bir zafer olduðunu vurgu-
layan Prof. Dr. Ahmet Þimþirgil, Çanak-
kale'nin bu þekilde bilinmesi gerektiðine
dikkat çekti.

Son 20 yýlda Çanakkale'yi anlama-
ya baþladýðýmýzý ve asla unutulmamasý
gerektiðini yineleyen Prof. Dr. Þimþirgil,
"Orada birlik þuuru var. Orada tarih þu-
uru var. Orada bu milletin dinî þuuru
var. Gözyaþý var. Orada her üç evden
bir þehidimiz var. Çanakkale destanýný
yazamadýk. Yazýlmadý. Orada destan-
lar var. Bize Çanakkale'yi unutturdular.
Anzaklar gelmese, yabancýlarýn mezar-
larý olmasa Çanakkale'de gezecek
alanda bulamazdýk. Yabancýlarýn me-
zarlýðý olmasa deniz kenarýný doldurur-
lardý. Orada sadece Anadolu evladý ol-
duðunuzu anlamýyorsunuz, bir impara-
torluk ferdi olduðunuzu anlýyorsunuz.
Orada Baðdat var. Orada Balkanlar
var. Orada Halep, Kerkük, Musul, Sü-
leymaniye var. Beni nasýl sað-sol diye
bölerler, Türk-Kürt diye beni nasýl ayýra-
bilirler? Et ve týrnak gibiyiz. Çanakka-
le'yi anlatamadýk ve bizi birbirimize dü-
þürdüler. Burayý vatan kýlanlarý unutma-
yalým. Kimi anarsan o senin yanýnda-
dýr. Deprem bölgesinde 'Allahuekber'
diyorlar. Birileri rahatsýz oluyor. Yara-
dan bizim yanýmýzda olacak. Peygam-
ber efendimiz bizim yanýmýzda olacak.
Biz oraya ezanýmýz için gittik. Bayraðý-
mýz için gittik. Þimdi bundan rahatsýzlýk
duyanlar bu ülkede konuþuyor. Bunlar
kimin torunu. Ben anlamýyorum. Kim
býraktý gitti. Neden rahatsýzlar. Felake-
tin yaþandýðý dönemde münazara edi-
len konuya bak" diye konuþtu.

Türk milletinin en yýkýldýðý dönemde
diriliþi yaþadýðýný anlatan Þimþirgil, "Ye-
niden doðarýz. Küllerinden doðmak di-
yorlar ya, geriye doðru gittiðinizde bi-
zim kadar tarihi büyük, yüce, güçlü bir
millet gösterilemez. Ne kadar tarihimiz-
le övünsek gururlansak azdýr. Ama bu-

nu da iyi bilmek lazým. Tarihi bilmediði-
niz zaman tarih sizi çöp sepetine atýyor.
Geçmiþten ders alacak insan ders çý-
karacak. Onun içinde bize tarihi bilme-
memiz, tarihimizi kötü göstermek için,
tarihimizi yanlýþ göstermek için özellikle
150 yýldýr müthiþ çalýþmalar yapýldý.
Hala yapýlýyor. Hala bunlarla uðraþýyo-
ruz. Bize öðretilen tarih, tarih deðil.
Böyle bir tarih yok. Sahaya inerek ko-
nuþan insan çok çok az. Ötekiler konu-
þuyor. Ötekiler rahat. Ýlkokuldan beri
kafalarýný doldurmuþlar. Abdülhamid
Han'ý 'Kýzýl Sultan' diye okumuþum.
Vahdettin Han'ý hain diye okumuþum.
'Þu padiþahlar içki meclisinden kalk-
mazdý. Þu padiþahlar handan gelmez-
di. Þu padiþah deliydi. Þu padiþah sa-
raydan çýkmazdý. Onlarýn söylediði
böyle bir devlet 600 seneyi býrakýn 6
sene ayakta kalmazdý' deniyor. Geriye
dönüyorsunuz bambaþka bir tarih çýký-
yor karþýmýza. Ama onu görmüyor, gös-
termiyor, anlatmýyorlar. Millet böyle bir
ecdada küfredecek ve biz onlara cevap
veremeyeceðiz. En kötüsü bu" þeklinde
konuþtu.

Türk milletinin üzerinde çok büyük
oyunlar oynandýðýný vurgulayan Þimþir-
gil, "Bu oyunlarýn en önemli þeyi tarih
ve din ilmi üzerinde oynanýyor. Bizim
tarihimizin son bin yýlýna bakarsak Ýs-
lam tarihi. Avrupa'da Müslüman olmuþ

deyince hiç kimse Müslüman olmuþ de-
miyor. Türk olmuþ diyor. Bu millet Ýsla-
miyet ile et ve týrnak oldu. Türkler hiçbir
zaman ýrkçýlýðý kullanmadý. Biz sadece
Türk'ü idare eden, sadece Türklere hi-
tap eden bir millet deðiliz. Cenabý hak
bu millete Ýslam'ýn kýlýcýný verdi ve dün-
yaya hükmet dedi. Dünyaya Ýslam'ý an-
lat dedi. Osman Gazi neyse Abdülha-
mid Han oydu. Osman Gazi neyse
Vahdettin Han oydu. Abdülhamid Han
tahttan indirildiðinde bir mason Þeyhü-
lislam oldu. Ben Osmanlý devletinin yý-
kýlýþ tarihini 1906 derim. Elimizden gitti"
ifadelerini kullandý.

"BÝZ KARTAL GÝBÝYDÝK, 
BU MÝLLETÝ 100 YIL TAVUK 
GÝBÝ YAÞATTILAR"
Tarihçi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoðlu

ise kartal gibi olan milleti 100 yýl tavuk
gibi yaþattýklarýný söyledi. Dünya 4 çað-
dan oluþtuðunu hatýrlatan Prof. Dr.
Ebubekir Sofuoðlu, "Deðerlendirmelere
göre Yakýn çað devam ediyor. Dört ça-
ðý onlar söylemese de deðiþtiren biziz.
Dünya tarihine, dünya tarihi boyunca
damga vurduk. Onlarýn söylemine göre
Ýlk Çað yazýnýn bulunmasýyla baþlar.
Bu söylemi kabul etmiyorum. Yazý
Adem (Aleyhisselam) ile baþlar. Bize
putperest bir tarih öðrettiler. Roma'nýn
ikiye ayrýlmasýyla biter. Roma neden

ikiye ayrýldý. Bütün tarihçiler bilir. Bala-
mir liderliðinde onlarý Kavimler göçüne
sebebiyet vermesiyle kim sen, biz. Ama
tavuk dediler bize 100 yýldýr. Ortaçað'a
girdik. Orta çaðý nasýl kapattýk. Doðu
Roma'nýn yýkýlýþýyla. Doðu Roma ken-
diliðinden mi yýkýldý. Ýstanbul'un fethiyle.
Dünya tarihinden bahsediyoruz. Ama
tavuk gibi yaþattýlar bizi" diye konuþtu.

"Osmanlý tarihinden bahsederken
geçmiþe takýlýp kalma diyorlar" diyen
Prof. Dr. Sofuoðlu, "Bu oyunu hep yapý-
yorlar. Bu oyun deðiþtirme taktiðidir. Bu
günden deðiþtirme taktiðidir.

Depremden bahsediyorsunuz. Ta-
mam depremden bahsediyoruz ama
yangýnlar diyorlar. Yangýnlar deðil dep-
remi konuþuyoruz þuanda. Niye günde-
mi deðiþtiriyorsun. Sürekli gündemi de-
ðiþtiriyorlar. Osmanlýdan bahsedece-
ðiz. Lafý aðzýmýza týkýyorlar. Kim gibi-
ler? Bizim gibiler. Bizde susuyoruz. Os-
manlýyý neden karalýyorsun çünkü art
niyet var. Konuþanlarda deðil, aktaran-
larda. Osmanlý tarihini bizim elimizden
çekip aldýlar. Geçmiþe takýlmayalým de-
diler bizde bu cümleye avlandýk. Önce
Osmanlý'nýn baþarýsýný anlatalým. Akde-
niz bizim gölümüzdü. 4'te 3'ü bizimdi.
Bugün bizim karalarýmýzla çevrili Mar-
mara bile bizim gölümüz deðil. Dört ta-
rafýnda Türk topraklarý var. Neden de-
ðil, çünkü Montrö ile sýnýrlama var. Ka-

radeniz gölün, Kýzýldeniz gölün, Basra
önemli bir kýsmýyla bizim, Akdeniz'in 4'ü
senin. Osmanlý akýncýlarý Avrupa'yý
baþtan baþa çiðnediler. Osmanlý Türk
tarihinin zirvesidir. Diðer devletlerimiz-
de süperdi bizim. Bunu nasýl yok saya-
biliyorsunuz. Bu ihanettir. Osmanlýya
muhteþem demezsen taraflýsýn. Os-
manlý düþmanýsýn. Çünkü bu zaferin bir
daha örneði olmadý. Osmanlýdan niye
övgüyle bahsedilmiyor çünkü kartaldý
tavuk gibi yetiþti. Osmanlý 200 yýlda yý-
kýldýðý söyleniyor. Bu bir yalan. Osman-
lý son 6 yýlda yýkýldý. Osmanlý batýya
ayak uyduramadý diyorlar buda yalan.
Biz savaþ kaybedecek bir millet deðiliz.
Osmanlý ihanetlerle gitti" ifadelerini kul-
landý.

Yeniden dirilmenin zamaný geldiði-
nin altýný çizen Prof. Dr. Sofuoðlu, "Da-
ha öncede söyledim. 100 yýl bizi tavuk
gibi yaþattýlar biz kartal gibiydik. Hepi-
miz kartalýz. Baþka milletleri aþaðýla-
mak için söylemiyorum. Batý ileri biz ge-
riyiz diyen varsýn tavuk olsun. Biz karta-
lýz. Kartal gibi davranýrsak ona göre ya-
þarýz. Fakat 100 yýldýr kötü bir dönem
geçirdik. Yeniden dirilmenin zamaný.
'Batýlýlar güçlü bizi ezerler' diyorlar. Biz
Türkiye Cumhuriyeti olarak girdiðimiz
her dýþ savaþta girdiðimiz yerden çýk-
madýk. Çýkartmaya çalýþtýlar çýkarama-
dýlar. Bizle savaþamadýlar. Savaþsalar
zaten bitirirlerdi. Yaptýklarý en kolay iþ
bizi birbirimizle savaþtýrmaktý. Bunu
yaptýlar. Þimdi yapamýyorlar. Kartalýz
kartal olduðumuzu hiçbir zaman unut-
mayacaðýz" dedi.

Paneli Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýb-
rahim Aþgýn, Vali Yardýmcýsý Hakan Ku-
balý, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Cemil
Çaðlar, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av.
Yusuf Ahlatcý, Düvenci Belediye Baþ-
kaný Necmettin Yalçýn ve davetliler izle-
di. Program sonunda Baþkan Aþgýn,
panelistlere hediye takdim etti. (ÝHA)
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BASIN NO: 10000

Berat Kandiliniz 
kutlu olsun.

Baþta þoför ve nakliyeci esnafýmýz
olmak üzere tüm hemþehrilerimizin

kandilini tebrik ediyorum...

AK Parti Genel Merkez
Seçim Ýþleri Baþkan Yardým-
cýsý ve Çorum Milletvekili Av.
Oðuzhan Kaya, Berat Kan-
dili'ni kutladý. 

AK Parti Çorum Milletve-
kili ve AK Parti Genel Mer-
kez Seçim Ýþleri Baþkan
Yardýmcýsý Av. Oðuzhan Ka-
ya, Berat Kandili münasebe-
tiyle mesaj yayýnladý. 

Milletvekili Kaya mesa-
jýnda þu ifadelere yer verdi:

"Dinimizde rahmet, bere-
ket ve maðfiret aylarý olarak
bilinen üç aylardan Þaban
ayýnýn 15'inci gecesine teka-
bül eden Berat Kandilini hep
birlikte idrak etmenin sürur
ve mutluluðu içerisindeyiz.

Bilindiði üzere Berat; kur-
tuluþa erme, günahlardan
arýnma, rahmet ve  maðfire-
te ulaþma, sýkýntý ve musi-
betlerden kurtulma manasý-
na gelmekte ve ayný zaman-
da bu mübarek gece bizlere
kulluk bilincini hatýrlatarak
kamil insan olma, yanlýþlar-
dan kaçýnma ve affedilme-
nin yaný sýra affedici olma
þuurunda olmayý da tedai et-
tiren müstesna bir za-
man dilimidir.

Bu önemli gece-
nin feyz ve bereke-
tinden istifade ede-
bilmek,  ilahi rah-
met ve maðfirete
mazhar olabilmek
için bu müstesna

zaman dilimlerini bir fýrsat
olarak deðerlendirmeli, ka-
zançlý ve bereketli bir amaca
dönüþtürmeliyiz.

Bu vesile ile Çorumlu
hemþehrilerim olmak üzere
aziz milletimizin ve bütün Ýs-
lam aleminin Berat kandilini
tebrik ediyor, bu mübarek
gecenin ülkemiz ve tüm in-
sanlýk için hayýrlara vesile
olmasýný diliyorum.

Yine asrýn felaketi niteli-
ðindeki depremde hayatýný
kaybeden vatandaþlarýmýza
Allah'tan rahmet, yaralýlarý-
mýza acil þifalar, diliyorum.
Unutulmamalýdýr ki, Türkiye
Cumhuriyeti büyük bir dev-
lettir. Bundan öncelerinde
olduðu gibi bu yýkýmýnda üs-
tesinde gelecek güce sahip-
tir." (Haber Merkezi)

‘Mübarek geceler bizlere
kulluk bilincini hatýrlatýr’

AK Parti 
Milletvekili 

Av. Oðuzhan Kaya

'ÇANAKKALE'YÝ ANLATAMADIK VE 
BÝZÝ BÝRBÝRÝMÝZE DÜÞÜRDÜLER'



86 MART 2023 PAZARTESÝ

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Ömer Faruk SÖYLEMEZ
Yazý Ýþleri Müdürü:

Fatih YILDIRIM

Sayfa Editörü 
ve Web Tasarýmý:

Ali Ceylani KOLAÇ
Bahattin SÜMÜÞ

6 MART 2023 PAZARTESÝ YIL: 7 / SAYI: 2387

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr 

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

Tel:
0364 224 29 65 - 0364 666 02 78

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

haber@kesinkarar.com

Bayi Daðýtým: Çaðrý Daðýtým
Adres: Osmancýk Cad. 

Ölçek Ýþmerkezi No: 27/46
ÇORUM

Baský: 
Ýhlas Gazetecilik A.Þ.

Saracalar Mh. 57. Cd. No: 21/A
Akyurt/ANKARA

Tel: 0312 351 83 10

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)    10 TL+KDV
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm)     150 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý           60 TL
Kongre Ýlanlarý            300 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)  1000 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)                          600 TL
Tam sayfa reklam                          1.600 TL
Yarým sayfa reklam                          900 TL
Çeyrek sayfa reklam                          500 TL

ABONE FÝYATLARI

Yýllýk: 500 TL 6 Aylýk : 275 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 600 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 325 TL

Yurt Dýþý Yýllýk: 300 EURO  

Ýmtiyaz Sahibi: Mahmut Emin SÖYLEMEZ

kep: 
mahmutemin.soylemez@hs01.kep.tr

UETS: 15835-38855-47901

1924- Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. hükümeti
Ýsmet Ýnönü'nün baþbakanlýðýnda kuruldu.

1927- Ýstanbul Radyosu yayýna baþladý.
1949- Kadýnlýðý Koruma ve Sosyal Yardým

Cemiyeti kuruldu. Cemiyet, kimsesiz kýzlara ve
dul kadýnlara yardým etme amacýný benimsedi.

1969- Atatürk'ün yakýn arkadaþlarýndan eski
Dýþiþleri Bakaný Tevfik Rüþtü Aras, eski
Gaziantep Milletvekili Kýlýç Ali ve eski Milli
Eðitim Bakaný Cemal Hüsnü Taray törenle Yeni
Türkiye Partisi'ne girdi. Tevfik Rüþtü Aras
Atatürk'ün ölümünden buyana ilk defa bir siyasi
partiye üye oldu.

1970- Ýstanbul'da Sultanahmet Ýktisadi ve
Ticaret Akademisi'nde bir konferans veren
Amerikalý Profesörün üzerine bir torba un
dökülerek baþýna yumurta atýldý. "Kahrolsun
Amerikan Uþaklarý", "Yankee go home" diye
atýlan sloganlar sonucu Amerikalý profesör kon-
feransý yarýda býraktý.

1970- Türkiye Cumhuriyeti 32. hükümeti
Süleyman Demirel'in baþbakanlýðýnda kuruldu.

1972- TBMM Adalet Komisyonu, Deniz
Gezmiþ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ýnan'ýn idam
cezalarýný onayladý.

1973- Maraþ'a "Kahraman" ünvâný verildi.
1974- Hilafetin kaldýrýlýþýnýn 50. yýlý

dolayýsýyla PTT tarafýndan çýkarýlmasý karar-
laþtýrýlýlan seri pullarýn basýmý Milli Selamet
Partili bakanlarýn önerisi üzerine durduruldu.

1977- Baþbakan Süleyman Demirel 1 saat
10 dakika süren bir televizyon konuþmasý yaptý.
1977 bütçesinin hedeflerini anlattý ve "Bir
milyondan baþladýk, 100 milyara geldik. Türkiye
trilyonlarý telaffuz etmeye alýþmalýdýr" dedi.

1980- Maliye Bakaný Ýsmet Sezgin, dünyada
yiyecek maddesi ithal etmeyen birkaç ülkesin-
den biri olan Türkiye'nin bu özelliðini
Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu yýl kaybettiðini
söyledi. Türkiye'nin içinde bulunduðu þartlardan
dolayý 1980 yýlý içerisinde yað ve þeker ithal
edileceðini söyledi.

1983- Resmi verilere göre son üç yýlýn fiyat
artýþlarý 250 dolayýnda gerçekleþti. En çok artýþ
KÝT ürünlerinde oldu.

1984- 60 bin öðrenciyi kapsayan öðrenci affý
Cumhurbaþkaný Kenan Evren tarafýndan onay-
landý.

1986- Basýn tarafýndan "Basýna Sansür
Yasasý" olarak tanýmlanan "Küçükleri Muzýr
Neþriyattan Koruma Yasasý" TBMM'de kabul
edildi.

1987- Erzincan Sýkýyönetim Mahkemesi'nde
görülen Espiye Dev-Yol davasýnda1 sanýk
ölüm, 20 sanýk 2-8 yýl arasýnda deðiþen hapis
cezalarýna çarptýrýldý.

1987- IMF raporunda, Türkiye'de asgari
ücretin son bir yýlda yüzde 20 gerilediði belirtildi.

1992- Güneþ gazetesi mali kriz nedeniyle
yayýmýna ara verdi.

1993- Dev-Sol davasý sanýklarýndan Latife
Ereren, muhbir olduðu iddiasýyla Bayrampaþa
Cezaevi'nde örgüt üyesi arkadaþlarý tarafýndan
öldürüldü.

1993- Türkiye'nin 1963'de Ankara
Antlaþmasý'yla baþlattýðý Avrupa'yla bütünleþme
sürecinde bir adým daha atýldý. Avrupa Birliði
üyesi 15 ülke ile Türkiye arasýnda Gümrük
Birliði Antlaþmasý Dýþiþleri Bakaný Murat
Karayalçýn tarafýndan imzalandý.

1995- Avrupa Birliði üyesi 15 ülke ile Türkiye
arasýnda Gümrük Birliði Antlaþmasý imzalandý.

2002- Yargýtay 9. Ceza Dairesi, Gazeteci-
Yazar Çetin Emeç ve Turan Dursun ile Ýran
rejim muhalifi Ali Akbar Gorbani'nin öldürülmesi
olaylarýnýn da aralarýnda bulunduðu birçok
saldýrýdan sorumlu tutulan Ýslami Hareket
Örgütü'nün Ýcra Þurasý üyesi Ýrfan Çaðýrýcý
hakkýndaki idam cezasýný onadý.

2007- Türkiye'de iþsizlik oraný 2006 yýlýnda
yüzde 9,9 olarak açýklandý.

BUGÜN

Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:37
07:00
12:57
16:08
18:43
20:01

ÇORUM

TARÝHTE BUGÜN

ELEKTRÝK MALZEMESÝ ALIMI
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI

Elektrik Malzemesi Alýmý mal alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açýk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alýnacak-
týr.  Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN : 2023/218414
1-Ýdarenin
a) Adý : ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
b) Adresi : Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 19040 

Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý : 364 2250810 /1213 - 364 2244607
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

e-imza kullanýlarak indirilebileceði 
internet sayfasý

2-Ýhale konusu mal alýmýn
a) Adý : Elektrik Malzemesi Alýmý
b) Niteliði, türü ve miktarý : Çorum Belediye Baþkanlýðý Park ve Bahçeler 

Müdürlüðünce, Ýlimiz Park ve Yeþil alanlarýnda kullanýl-
mak amacýyla 10 Kalem Elektrik Malzemesi Alýmý
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný için-
de bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.

c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer : Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðüne 
(Karakeçili mah. Gazi cad. Ýtfaiye Müd.Altý No:113)

ç) Süresi/teslim tarihi : Teslimat süresi; sözleþmenin imzalanmasýný takip eden 
günden itibaren15(Onbeþ) takvim günü içerisinde Alým
iþine konu olan Elektrik Malzemeleri Çorum Belediyesi
Park ve Bahçeler Müdürlüðüne (Karakeçili Mah. Gazi
Cad. Ýtfaiye Müd.Altý No:113) teslim edilecektir.

d) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalanmasýný takip eden günden 
itibaren iþe baþlanacaktýr

3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.03.2023 - 11:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri : Çorum Belediye Baþkanlýðý /Destek Hizmetleri 

(e-tekliflerin açýlacaðý adres) Müdürlüðü/ Kunduzhan Mah. Farabi Cad. No:22 B Blok 
Kat:2

4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý un-
surlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kiþilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklýk oran-
larýna (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularýna iliþkin bilgiler idarece EKAP'tan alýnýr.
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin tama-
mýnda % 1 (yüzde bir) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanla-
rýn, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn
çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucun-
da, üzerine ihale yapýlan istekli ile birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Teklif fiyatý ihale komisyonu tarafýndan aþýrý düþük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci
maddesine göre açýklama istenecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1790387

Derin: 
Berat Kandili, 

yenilenme 
gecesidir

Gelecek Partisi Çorum Merkez Ýlçe
Baþkaný Muhammed Taha Derin, Berat
Kandili dolayýsý ile yazýlý bir kutlama mesa-
jý yayýmlayarak, "Merhametin, iyiliðin, umut
ve huzurun gecesi, On Bir Ayýn Sultaný Ra-
mazan-ý Þerif´in müjdecisi Berat Kandilinizi
tebrik ediyorum" dedi.

Þaban'ýn 15. gecesinde Müslümanlarýn
Allah'ýn affý ve baðýþlamasý ile günah yü-
künden kurtulacaðý umularak bu geceye
Berat gecesi olarak adlandýrýldýðýný belirten
Baþkan Derin, mesajýnda þu ifadelere yer
verdi:"Kaderlerimizin yazýldýðý, ruhlarýmýza
üflendiði bu kadar mukaddes bir gece, için-
de ilahi hikmeti, sýrrý ve bereketi barýndýr-
maktadýr. Bu mübarek kandil gecesinde,
alemlerin rabbinin sonsuz rahmet ve mer-
hametine ulaþmaya çalýþmalýyýz.

Tefekkür ve þükür vesilesi Mübarek Be-
rat Kandili, bizlere kýrýlan kalpleri onarma,
dargýn duvarlarý yýkma, kinden ve nefretten
uzaklaþma imkaný sunuyor.

Ramazan-ý Þerif´i müjdeleyen bu an-
lamlý gece, birliðimizi, beraberliðimizi ve
gönül baðlarýmýzý güçlendirme imkaný veri-
yor.

Mübarek Berat Kandili, Yüce Allah´ýn
huzurunda yenilenme gecesidir. Rama-
zan´ý Þerife, günah ve yüklerimizden bera-
at ederek girme gecesidir.

Bu vesileyle tüm Çorumlu hemþehrileri-
mizin Berat Kandilini kutluyor, saðlýklý ola-
rak, birlik, beraberlik, barýþ ve huzur dolu
bir Ramazan ayýna sizlerle birlikte ulaþma-
yý diliyorum" ifadelerine yer verdi. 

(Haber Merkezi)

AK Parti Genel Merkez Seçim
Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum
Milletvekili Oðuzhan Kaya, Çorum
Belediyesinin deprem bölgesindeki
çalýþmalarýyla ilgili bilgi aldý.

Çorum Belediyesinin yeni hiz-
met binasýnda bir istiþare toplantýsý
gerçekleþtirildi. AK Parti Genel
Merkez Seçim Ýþleri Baþkan Yar-
dýmcýsý ve Çorum Milletvekili Oðuz-
han Kaya, Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, Belediye Baþ-
kan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat, AK
Parti Belediye Meclisi Grup Baþ-
kanvekili Mustafa Tuzcu, Belediye
Meclis Üyeleri ile belediye yetkilile-
ri katýldý. 

AK Parti Genel Merkez Seçim
Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum
Milletvekili Oðuzhan Kaya, "Çorum
Belediye Baþkanýmýz Dr. Halil Ýbra-
him Aþgýn, Gençlik Kollarý Baþkaný-
mýz Muhammed Fatih Temur, Ka-
dýn Kollarý Baþkanýmýz Meryem

Demir ve Ak Parti Belediye Meclis
üyelerimiz ile bir araya gelerek isti-
þarelerde bulunduk" dedi.

Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbra-
him Aþgýn ise "AK Parti Genel Mer-

kez Seçim Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý
- Çorum Milletvekilimiz Oðuzhan
Kaya ve Belediye Meclis Üyeleri-
mizle güncel konularla ilgili istiþare-
de bulunduk. Afþin baþta olmak

üzere deprem bölgelerine yönelik
yardýmlarýmýzý ve þehrimizde de-
vam eden projelerimizi deðerlendir-
dik" ifadelerini kullandý. 

(Sümeyra Özdoðan)

BELEDÝYEDE ÝSTÝÞARE

Gelecek Partisi 
Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný 

Muhammed Taha Derin
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DÝNLENMÝÞ EKMEK ALIMI
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI

Dinlenmiþ Ekmek Alýmý mal alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk
ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alýnacaktýr.
Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN : 2023/218622
1-Ýdarenin
a) Adý : ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
b) Adresi : Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 19040 

Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý : 3642250810/1215 - 3642244607
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

e-imza kullanýlarak indirilebileceði 
internet sayfasý

2-Ýhale konusu mal alýmýn
a) Adý : Dinlenmiþ Ekmek Alýmý
b) Niteliði, türü ve miktarý : Belediyemiz Veteriner Ýþleri Müdürlüðü bünyesinde 

bakýma muhtaç, tedavisi devam eden kedi ve köpekle-
rin ve mücavir alan içerisinde sahipsiz sokak hayvan-
larýnýn beslenilmesinde kullanýlmak üzere 150.000 adet
bir günlük dinlenmiþ ekmek alýmý
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný için-
de bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.

c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer : Çorum Belediyesi Veteriner Ýþleri Müdürlüðü Depolarý
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleþmenin imzalanmasýný takip eden günden 

itibaren 31/12/2023 tarihine kadar ,idarenin talep ettiði
ekmeði karþýlayacaktýr.

d) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalanmasýný takip eden günden itiba-
ren iþe baþlanacaktýr
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.03.2023 - 10:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri : Çorum Belediyesi / Destek Hizmetleri Müdürlüðü / 

(e-tekliflerin açýlacaðý adres) Kunduzhan Mahallesi Farabi Cad. No:22 B Blok Kat:2 
Merkez/ÇORUM

4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý un-
surlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kiþilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklýk oran-
larýna (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularýna iliþkin bilgiler idarece EKAP'tan alýnýr.
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanla-
rýn, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn
çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucun-
da, üzerine ihale yapýlan istekli ile birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Teklif fiyatý ihale komisyonu tarafýndan aþýrý düþük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci
maddesine göre açýklama istenecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1790382

K a h r a m a n m a r a þ
merkezli depremlerde
yýkýlan Afþin Belediyesi
hizmet binasýnýn yerin-
de, meydan düzenle-
mesi yapýlacak.

Ýlçe merkezinde bu-
lunan ve 1983 yýlýnda 3
katlý olarak yapýlan be-
lediye hizmet binasý
depremde yýkýldý.

Kontrollü þekilde ya-
pýlan enkaz kaldýrma
çalýþmalarýnýn ardýndan
Kayseri Büyükþehir Be-
lediyesi, 12 dönümlük
arazide ilçe meydaný
projesini hayata geçir-
meye baþladý.

Büyükþehir Beledi-
yesi ekipleriyle alanda
incelemelerde bulunan
Afþin Belediye Baþkaný
Mehmet Fatih Güven, yaptýðý açýklamada,
depremin izlerinin silinmesi ve ilçeyi ayaða
kaldýrmak için yoðun mesai harcadýklarýný
söyledi.

Güven, depremde yýkýlan binanýn bulun-
duðu alaný güzel bir çalýþmayla ilçeye yakýþan
bir meydana dönüþtürmeyi hedeflediklerini
belirterek, "Kayseri Büyükþehir Belediyemizin
daire baþkanlarý geldi ve alanda yapýlacak ça-
lýþmalarý konuþtuk. Meydan çalýþmasý Af-
þin'imize Kayseri Büyükþehir Belediyesinin bir
hediyesi olacak. Büyükþehir Belediye Baþka-
ný Memduh Büyükkýlýç'a ve ekibine teþekkür
ediyorum." diye konuþtu.

"MEYDAN PROJESÝNÝ 
HAYATA GEÇÝRECEÐÝZ"
AK Parti Yerel Yönetimler Baþkan Yardým-

cýsý Veli Böke de yaklaþýk 12 bin metrekare
alanda þehri normale çevirme ve yýkýmýn izle-

rini silme adýna meydan projesini hayata geçi-
receklerini belirterek, "Bu durumu Büyükþehir
Belediye Baþkaný Memduh Büyükkýlýç'a arz
ettiðimizde memnuniyetle bu projeyi yapmayý
kabul ettiler." dedi.

Yerel Yönetimler Baþkanlýðý olarak birçok
belediyeyi depremden etkilenen þehirlere gö-
revlendirdiklerini aktaran Böke, þöyle konuþtu:

"Sadece Kahramanmaraþ'a 54 belediye-
mizi görevlendirdik. Afþin'de de Çorum Bele-
diyemiz ve Ýstanbul Çekmeköy Belediyemiz
görevli. Bu iki belediyemiz ilçemizi normale
çevirmek için canla baþla çalýþýyor. Normal-
leþme çalýþmalarý Çorum Valimiz Mustafa
Çiftçi baþkanlýðýnda yürütülüyor ve Çorum'un
tüm birimleri Afþin'de. Çekmeköy Belediye-
miz konteyner kent kurma çalýþmalarýný de-
vam ettiriyor. Ýlçemize katkýda bulunan tüm
belediyelerimize emeklerinden dolayý teþek-
kür ediyorum." (AA)

Depremde yýkýlan 
belediye binasýnýn alaný 

meydana dönüþtürülecek

Çorum'da Ramazan'ýn vazgeçilmez-
leri arasýnda yer alan pidenin fiyatý belli
oldu. Çorum Fýrýncýlar ve Simitçiler Oda-
sý, bu yýl uygulanacak tarifeyi açýkladý.

Sektör temsilcileri, Ramazan ayýnda
pide fiyatýna zam yapýlmadýðýný, boþ pi-
denin þuan 5.5 liradan satýldýðýný hatýrla-
tarak, yumurtalý susamlý pidenin de 7.5
liradan satýlacaðýný duyurdu. Çorum Fý-
rýncýlar ve Simitçiler Odasý, açýklamayý
doðruladý. (Haber Merkezi)

Ramazan öncesi 
pide fiyatý belli oldu
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Mehmet Ali 
TANIK

Baðýmsýz Türkiye Partisi 
(BTP)

Çorum Ýl Baþkaný

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar
Odasý Birliði (ÇESOB) Baþkaný
Recep Gür ve oda baþkanlarý Os-
mancýk Esnaf ve Sanatkarlar
Odasý Baþkaný Nihat Kabakçý'yý
ziyaret etti.

Osmancýk'ta çeþitli ziyaretlerde
bulunan ÇESOB Baþkaný Recep
Gür, Çorum Oto Tamirciler Esnaf

Odasý Baþkaný Necmettin Uzun ve
Çorum Terziler Esnaf ve Sanatkar-
lar Odasý Baþkaný Lütfi Barut, Ni-
hat Kabakçý'yý makamýnda ziyaret
ederek, bir süre görüþtüler. 

Nihat Kabakçý, nazik ziyaretle-
ri için ÇESOB Baþkaný Gür ve
oda baþkanlarýna teþekkür etti. 

(Haber Merkezi)

Recep Gür ve ekibinden 
Nihat Kabakçý’ya ziyaret

Çorum’un vekil 
sayýsý deðiþmedi

Yüksek Seçim Kurulu'nun
açýkladýðý verilere göre Çorum'un
milletvekili sayýsý dörtte kaldý.

Yüksek Seçim Kurulu'nun
(YSK) açýkladýðý kontenjanlara
göre Karadeniz Bölgesi'nde en
çok milletvekili kontenjaný ayrýlan
il '9 milletvekili' ile Samsun oldu.

YSK, TÜÝK tarafýndan kendile-
rine iletilen nüfus bilgilerine göre
illerin çýkartacaðý milletvekili sayý-
larýný açýkladý. 81 ilde 600 millet-
vekilinin belirleneceði seçimlerde
Karadeniz Bölgesi'ndeki 18 il için
ayrýlan toplam kontenjan 66 vekil
olarak belirlendi. Bu vekillerden
en çok payý alacak þehir ise nüfu-

su en fazla il olan Samsun oldu.
Samsun'u yeni seçimlerde 9 mil-
letvekili TBMM'de temsil edecek.

Karadeniz Bölgesi'nde bulu-
nan 18 ilde Samsun'un haricinde
Amasya 3, Artvin 2, Bolu 3, Ço-
rum 4, Giresun 4, Gümüþhane 2,
Kastamonu 3, Ordu 6, Rize 3, Si-
nop 2, Tokat 5, Trabzon 6, Zongul-
dak 5, Bayburt 1, Bartýn 2, Kara-
bük 3 ve Düzce de 3 milletvekili
TBMM'de temsil edilecek.

Türkiye genelinde en çok mil-
letvekili çýkartacak þehirler Ýstan-
bul 98 vekil, Ankara 36 vekil, Ýzmir
28 vekil ve Bursa 20 vekil olarak
sýralandý. (Haber Merkezi)

Sungurlu'da Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý
tarafýndan baþlatýlan 'Cuma Geceleri Aile-
ce Camide Buluþuyoruz' ve 'Camideyim
Huzurdayým' projelerinin finali Ulu Ca-
mi'de yapýldý. 

Öðrenciler, kendilerine verilen hediye-
leri deprem bölgesindeki kardeþlerine
gönderilmek üzere Kýzýlay'a baðýþladý.

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan ço-
cuklarýn ve gençlerin cami ve namaz sev-
gisini kazanmalarýný saðlamak, aile içi
sevgi, saygý ve huzuru artýrmak amacýyla
aile fertlerinin katýlým saðlayabileceði 'Cu-
ma Geceleri Ailece Camide Buluþuyoruz'
projesi ile Þehit Ali Alýtkan Anadolu Ýmam
Hatip Lisesi, Ýmam Hatip Ortaokulu ve Ýlçe
Müftülüðü iþ birliðinde yürütülen 'Camide-
yim Huzurdayým' programý çerçevesinde
Sungurlu halkýnýn yoðun katýlýmý ile tarihi
Ulu Cami'de Yasin-i Þerif okunarak, dua
edildi. Ýlçe Müftüsü Süleyman Eroðlu, ka-
týlan öðrenci, veli ve cami cemaatine te-
þekkür etti. Yatsý namazýndan sonra prog-
rama 15 hafta boyunca katýlan öðrencile-
re kapalý zarflarda hediyeler takdim edildi.
Öðrenciler, kendilerine verilen hediyeleri
deprem bölgesindeki kardeþlerine gönde-
rilmek üzere Kýzýlay'a baðýþladý. Bu davra-
nýþlarýndan dolayý Ýlçe Müftüsü Süleyman
Eroðlu ve Þehit Ali Alýtkan Ýmam Hatip Li-
sesi Müdürü Kerim Mandýralýoðlu, öðrenci
ve velilere teþekkür etti. (ÝHA)

Balýkesir Vali Yardýmcýsý,
Çorumlu hemþehrimiz Musta-
fa Çek'in aðabeyi Hasan Çek,
hayatýný kaybetti.

Balýkesir Vali Yardýmcýsý
Mustafa Çek ve Ahmet Çek'in
aðabeyleri emekli öðretmen
Hasan Çek geçirdiði kalp krizi
sonucu hayatýný kaybetti.

Merhum Hasan Çek, geç-
tiðimiz Cumartesi günü Ak-
þemseddin Camii'nde kýlýnan
cenaze namazýnýn ardýndan
topraða verildi.

Cenaze namazýna Beledi-
ye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, Balýkesir Vali Yardým-
cýsý, Çorumlu hemþehrimiz
Mustafa Çek, ailesi ile seven-
leri katýldý. (Haber Merkezi)

Çek ailesinin acý günü

Aldýklarý hediyeleri deprem
bölgesine gönderdiler
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Meslektaþlarýmýzýn
ve tüm halkýmýzýn

Berat
Kandilini 

kutlarýz.

ÇORUM

BAROSU
BASIN NO: 10000

Çorumlu hemþehrilerimizin Mübarek Berat Kandilini 

tebrik eder, saðlýk, mutluluk ve esenliklerler dilerim.

ERTiCARET

Tüm hemþehrilerimizin 
mübarek Berat Kandilini tebrik eder, 

hayýrlara vesile olmasýný dileriz.

TÜRKÝYE EMEKLÝLERÝ DERNEÐÝ 
ÇORUM ÞUBESÝ 

YÖNETÝM KURULU ADINA ÞUBE BAÞKANI 

HIDIR KINIKLI

BERAT KANDiLiNiZ
MÜBAREK OLSUN

Aziz milletimizin, 
din kardeþlerimizin ve 

okurlarýmýzýn Berat Kandilini
özden kutlarýz.

Berat Kandiliniz
mübarek olsun...

DURUDURUDURUDURUDURUDURUDURUDURUDURUDURUDURU
Tüm hemþehrilerimizin, dost ve müþterilerimizin

mübarek Berat Kandilini tebrik eder, 
hayýrlara vesile olmasýný dileriz.

kuru temizleme / çamaþýrhanekuru temizleme / çamaþýrhanekuru temizleme / çamaþýrhanekuru temizleme / çamaþýrhanekuru temizleme / çamaþýrhanekuru temizleme / çamaþýrhanekuru temizleme / çamaþýrhanekuru temizleme / çamaþýrhanekuru temizleme / çamaþýrhanekuru temizleme / çamaþýrhanekuru temizleme / çamaþýrhanekuru temizleme / çamaþýrhanekuru temizleme / çamaþýrhanekuru temizleme / çamaþýrhanekuru temizleme / çamaþýrhanekuru temizleme / çamaþýrhane
Yeniyol Mh. Sepetçi Sk. Ahmet Nalçacý Apt. No: 16/H Çorum

Osman ÝZGÝ
Hamit Cami Yaný No: 43 ÇORUM Tel: 0364 213 45 93 - 212 59 31 Cep: 0532 236 20 51

Çorumlu hemþehrilerimizin, dost ve müþterilerimizin
Berat Kandilini kutlar, esenlikler dilerim.

YENi CiÐERCi
Sayýn velilerimizin,

sevgili öðrencilerimizin 
ve tüm saygýdeðer

Çorum halkýnýn 
Berat Kandilini

kutlarýz.

PINAR EÐÝTÝM KURUMLARI
KURUCUSU

MURAT YILDIRIM
22., 23. ve 24. Dönem Çorum Milletvekili

PINAR SAÐLIK KOLEJi
Ýnönü Cad. (Yeni Hastane Karþýsý) ÇORUM

0364 333 06 01

PINAR TEMEL LiSESi
Yeniyol Mah. 14. Sk. No: 5 ÇORUM

0364 225 21 85

PINAR KOLEJi
Üçtutlar Mah. Binevler 43. Sk. No: 10 ÇORUM

0364 227 01 03
K.K.287
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Urallar Mobilya / Beyaz Eþya
Uður Yetkili Bayii - Showroom

Kýzýlýrmak Mh. Adnan Menderes Cd. No: 55/A
Ýletiþim: 0364 234 87 51 Osmancýk 

Mustafa
AKDENiZ
Mustafa
AKDENiZ
Mustafa
AKDENiZ
Mustafa
AKDENiZ
Mustafa
AKDENiZ
Mustafa
AKDENiZ
Mustafa
AKDENiZ
Mustafa
AKDENiZ
Mustafa
AKDENiZ
Mustafa
AKDENiZ
Mustafa
AKDENiZ
Mustafa
AKDENiZ

Berat
Kandiliniz 

mübarek
olsun.

Tefekkür ve þükür vesilesi olan bu mübarek günde dualarýmýzýn kabul olmasý dileðiyle... 

Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Bu mübarek kandil günü hürmetine Rabbim dualarýmýzý kabul eylesin.

Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Alpaslan Türkeþ Caddesi 
OSMANCIK

Berat Kandiliniz
mübarek olsun

Sevdiklerinizle birlikte saðlýklý, mutlu ve huzurlu bir
kandil geçirmenizi dileriz.

Berat Kandiliniz mübarek olsun.

TeknoTik
Teknik Servis

Enes Furkan DEMÝR 
(0544 644 59 19)

Ulucami Mah. Þehit Sebahattin Üremiþ
Cad. No: 57 Osmancýk/ÇORUM

Modayý 
Takip Eden 

Bayan 
Maðazasý

Ýlçe Tarým Müdürlüðü Karþýsý/Osmancýk

BeratKandiliniz Mübarek Olsun

Berat Kandiliniz mübarek olsun...

YAZI MAHALLESÝ AKÞEMSETTÝN CADDESÝ 
YALI APARTMANI ALTI NO: 51/A OSMANCIK Murat ACI Beylerçelebi Camii Karþýsý 

Tel: 0532 731 83 69 / Osmancýk

YEÞiL PARK

ÖZEL

DURUKAN
SÜRÜCÜ KURSU

ÖZEL

DURUKAN
SÜRÜCÜ KURSU

ÖZEL

DURUKAN
SÜRÜCÜ KURSU

ÖZEL

DURUKAN
SÜRÜCÜ KURSU

ÖZEL

DURUKAN
SÜRÜCÜ KURSU

ÖZEL

DURUKAN
SÜRÜCÜ KURSU

ÖZEL

DURUKAN
SÜRÜCÜ KURSU

ÖZEL

DURUKAN
SÜRÜCÜ KURSU

ÖZEL

DURUKAN
SÜRÜCÜ KURSU

ÖZEL

DURUKAN
SÜRÜCÜ KURSU

ÖZEL

DURUKAN
SÜRÜCÜ KURSU

Hacý Bayram ÝLHAN: 0532 201 67 80
Ömer Faruk ÝLHAN: 0533 747 50 58

Alpaslan Türkeþ Caddesi No: 6/A
OSMANCIK

Tel: 0364 611 48 98
611 98 48

www.ilhankuyumculuk.com.tr

Berat Kandiliniz
mübarek olsun
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Mübarek Berat Kandilinizi tebrik eder, kandilin 
ülkemize barýþ ve aydýnlýk günler getirmesini dileriz.

EREN ÖZDEMÝR

OSMAN NAZÝF KOLUKISA

Yazý Mah. Alpaslan Türkeþ Caddesi No: 52/A
(Hisar Düðün Salonu Karþýsý) OSMANCIK

Tüm Ýslam aleminin Berat Kandilini kutlar,
huzurlu, bereketli ve barýþ dolu günler dileriz.

Berat
Kandiliniz

kutlu 
olsun.

Bayram ÇAKIR
Osmancýk 

Ülkü Ocaklarý Baþkaný

BERiN iLETiÞiM
Bireysel Satýþ Kanalý

Yavuz DERÝNDERE

YEPAÞ-TÜRK TELEKOM-DOÐALGAZ FATURA ÖDEME MERKEZÝ
Ulucam Mah. Alpaslan Türkeþ Caddesi No: 31/A OSMANCIK

TEL: 0364 611 47 27

Saygýdeðer müþterilerimizin ve Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini
kutlar, kandilin ülkemize barýþ ve aydýnlýk günler getirmesini dileriz.

KAVASOÐLU AiLESi
TÜM OSMANCIK HALKININ 
BERAT KANDÝLÝNÝ KUTLAR

SINCE 1984

Sefer Mustafa 
Boyacý

ÝYÝ Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný

Berat Kandiliniz
mübarek olsun...
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Çorum Saðlýk Müdürlüðü, çaðýn hastalýðý
obeziteye dikkat çekti, vatandaþlarý uyardý. 

Ýl Saðlýk Müdürlüðü, 4 Mart Dünya Obezite
Günü nedeniyle bir açýklama yayýmladý. 2030 yý-
lýna kadar 1 milyar insanýn obezite ile karþý kar-
þýya kalacaðýnýn öngörüldüðü belirtilen açýkla-
mada, "Obezite tüm dünya ile birlikte ülkemizde
de hýzla artmaktadýr ve 2030 yýlýna kadar 1 mil-
yar insanýn bu hastalýkla yaþayacaðý tahmin edil-
mektedir. Obezite nedeni ile bireylerin hayatýnda
yaþanan zorluklarýn anlaþýlamamasý sebebiyle
bu salgýn boyutuna raðmen obezite ile mücade-
le oldukça zordur. Fazla kilolu veya obez olmak;
hipertansiyon, hiperlipidemi, kalp-damar hasta-
lýklarý, inme, Tip 2 diyabet, bazý kanser türleri,
kas-eklem hastalýklarý ve solunum sistemi hasta-
lýklarý gibi pek çok saðlýk sorunlarý riskini artýrýr.
Dünyanýn dört bir yanýndaki insanlar deðiþim
çaðrýsý yapmak için Dünya Obezite Gününde bir
araya gelse de obeziteyi ele almak için eylemler
tüm yýl boyunca gerçekleþmelidir. Dünya Obezi-
te Federasyonu obezite konusunda ilerle-
me kaydetmek için yerel, ulusal
ve küresel düzeyde eylem
çaðrýsýnda bulunmak-
tadýr" dedi.

Aç ý k l aman ýn
devamýnda þu ifa-
delere yer verildi:

"Günümüzde
sýklýkla görülen
þiþmanlýk ve þiþ-
manlýða baðlý kro-
nik hastalýklar ile vi-
tamin ve mineral yeter-
sizliklerinin önlenmesi
hem birey hem de toplum icin
önem taþýmaktadýr. Saðlýklý yaþam biçi-
mi; saðlýklý beslenme ile aktif bir yaþam için art-
týrýlmýþ fiziksel aktivite düzeyine dayalýdýr. 

Besin gruplarýnda yer alan besinlerden sað-
lýklý seçim yapýlabilmesi için besinlerin renk çe-
þitliliðine, yapýsal özelliklerine, bireyin saðlýk ve
hastalýk durumuna, yaþýna ve cinsiyetine, fizik-
sel aktivite ve fizyolojik (gebe ve emziklilik) duru-
munun özelliklerine dayalý, besinlerin posa, yað,
tuz ve eklenmiþ þeker içerikleri dikkate alýnarak
seçimler yapýlmalýdýr. 

Hedef her öðünde tabakta yer alan her besin
grubundan bir besinin seçilerek tüketilmesidir.
Tabaðýn yanýnda yer aldýðý üzere günlük beslen-
mede önerilen su tüketiminin saðlanmasý, gün-
lük beslenmede zeytinyaðýnýn yer almasý, aktif
yaþamýn desteklenmesi saðlýklý yaþam biçiminin
tamamlayýcýsý olarak önem taþýmaktadýr.

Saðlýðýmýz için yetiþkinlikte haftanýn en az 5
günü ve günde en az 30 dakika orta þiddetli, ço-
cukluk çaðýnda ise günde en az 60 dakika orta
ve yüksek þiddetli fiziksel aktivite yapýlmalýdýr.

Günlük beslenmede; taze sebze ve meyvele-
rin, tam tahýl ürünlerinin, süt ve ürünleri, balýk, ta-
vuk ve diðer yaðsýz etler ile kuru baklagillerin tü-
ketimi saðlýklý seçimlerdir. Ýþlenmiþ ve hazýr be-
sinlerden yað ve þeker içeriði yüksek olanlarýn

tüketimi saðlýksýz seçimlerdir.
Yetiþkinlerde beslenme ile iliþikli kronik hasta-

lýklarýn geliþimini önlemek için; küçük yaþlardan
itibaren vücut aðýrlýðýný, kan lipit profilini, kan ba-
sýncýný, kan þekeri düzeyini ve kemik saðlýðýný
olumlu yönde etkileyecek saðlýklý beslenme alýþ-
kanlýðý kazanýlmalýdýr.

Besin çeþitliliði artýrýlmalý, her gün çeþitli be-
sin gruplarýnda yer alan besinler gereksinim ka-
dar her öðünde tüketilmelidir.

Beden kütle indeksinin 20-24.9 kg/m2 arasýn-
da olmasý saðlanmalýdýr. Ancak bu referans ara-
lýðýn sadece yetiþkin bireylere genel olarak fikir
vermek için kullanýldýðý, önemli olanýn kiþinin vü-
cut bileþimi olduðu unutulmamalýdýr. Tip 2 diya-
bet, kardiyovasküler hastalýklar gibi kronik hasta-
lýklara neden olan karýn bölgesindeki aþýrý yað-
lanmadýr. Bu nedenle belirli aralýklarla vücut bile-
þiminin deðerlendirilmesi önemlidir. Zayýf, fazla
kilolu veya þiþman bireylerde; kiþiye özel gerek-
sinimlere uygun beslenme tedavisi, egzersiz

programý ve davranýþ tedavisi ile vücut
aðýrlýðý yönetimi saðlanmalýdýr.

Aðýrlýk kaybý esnasýnda kas
kütlesinin korunmasý

önemlidir. Ýdeal vücut
aðýrlýðýnýn korun-
masý sürdürülebilir
olmalý, sýk kilo
alýp vermeden ka-
çýnýlmalýdýr.

Yetiþkin birey-
lerin saðlýklý bir

aðýrlýða ulaþmasý ve
bu aðýrlýðýn korunmasý

için en uygun beslenme
modeli, hem besin gereksinimle-

rinin karþýlandýðý hem de toplam enerji alý-
mýnýn toplam enerji ihtiyacýný geçmediði bir bes-
lenme düzenidir.

Toplam ve doymuþ yað, kolesterol ile þeker
alýmý azaltýlmalýdýr. Günlük alýnan doymuþ yað
miktarý toplam enerjinin %10'unu aþmamalýdýr.
Doymuþ yaðlar tam yaðlý süt ve süt ürünleri ile et
ve et ürünlerinin içerisinde bulunmaktadýr. Gün-
lük diyette doymuþ yaðý azalmak için az yaðlý süt
ve ürünleri ile et ve ürünleri tercih edilmeli, ye-
meklere veya yiyeceklere eklenen doymuþ yað
miktarý azaltýlmalýdýr. Günlük tüketilen basit þe-
ker miktarý günlük alýnan toplam enerjinin
%10'unu geçmeyecek þekilde planlanmalýdýr.
Basit þeker alýmýný azaltmak için eklenmiþ þeker
içeren, hamur iþi, tatlý, çikolata ve hazýr paketli
ürünlerin tüketimi azaltýlmalýdýr. Yiyeceklerde ol-
duðu gibi þeker eklenmiþ içeceklerden de saký-
nýlmalý, meyve suyu yerine meyve tüketimi tercih
edilmelidir. Hazýr paketli meyve suyu kullanýla-
cak ise %100 meyve suyu olmasýna ve içerisin-
de eklenmiþ þeker olmamasýna dikkat edilmeli-
dir.

Yemeklerde, margarin, tereyaðý, kuyruk yaðý,
iç yaðý ve hindistan cevizi yaðý gibi doymuþ yað-
lar yerine bitkisel sývý yaðlar (zeytinyaðý, ayçiçek
yaðý, mýsýrözü, soya, kanola yaðý vb.) tercih edil-

melidir.
Sebze, meyve, tam tahýl, kuru baklagil ve

yaðlý tohum tüketimi dolayýsýyla posa alýmý artý-
rýlmalýdýr. Glisemik indeksi (karbonhidratlarýn
kan þekeri düzeyine olan etkisi) düþük besinler
tercih edilmelidir.

Þeker ve þeker ilaveli besinler, pastane ürün-
leri kullanýmý azaltýlmalý, glisemik indeksi yüksek
olan besinler daha düþük glisemik indeksli alter-
natifleri ile yer deðiþtirilerek tüketilmelidir. Örne-
ðin, beyaz ekmek, pirinç pilavý, beyaz un yerine
esmer ekmek, bulgur pilavý ve esmer un tercih
edilmelidir.

Sebze ve meyvelerin mevsiminde tüketilme-
sine dikkat edilmelidir ve günde en az 400 g seb-
ze ve meyve tüketilmelidir. Bu miktara patates ve
niþastasý yüksek sebzeler dahil edilmemektedir.
Ana yemeklerde sebzelere yer verilmelidir. Ara
öðünlerde de sebze ve meyveler yer almalýdýr.
Sebze ve meyve tüketiminde çeþitlilik saðlanma-
lýdýr.

Kalsiyum ve D vitamininin yeterli alýnmasý her
yaþ grubunda olduðu gibi yetiþkin dönemde de
kemik saðlýðýnýn korunmasý ve osteoporozun
önlenmesi için oldukça önemlidir. Kemik saðlýðý
için her gün 2-3 su bardaðý süt ve/veya yoðurt
tüketilmelidir. Süt ve süt ürünlerinin az yaðlý
olanlarý tercih edilmelidir. Günlük D vitaminin ye-
terli miktarda alýnabilmesi için güneþ ýþýnlarýndan
etkili þekilde yararlanýlmalýdýr.

Aþýrý protein tüketiminden kaçýnýlmalýdýr.
Yüksek proteinli beslenme idrarla kalsiyum atý-
mýný artýrarak osteoporoz geliþimini tetikler.

Hazýr paketli ürün tüketimi sýnýrlandýrýlmalýdýr.
Bu ürünler içerisinde daha saðlýklý olanlarýn seçi-
lebilmesi için besin etiket okuma bilgisine sahip
olunmalýdýr. Satýn alýnan besinlerin ambalajý
üzerinde yer alan besin etiket bilgileri deðerlen-
dirilmeli, yað ve þeker içeriði düþük olanlar tercih
edilmelidir.

Uygun piþirme yöntemleri kullanýlarak ye-
meklere eklenen yað miktarý azaltýlmalýdýr. Örne-
ðin, besinleri kýzartmak yerine, fýrýnda, haþlama,
ýzgara, buharda veya mikrodalga fýrýnda piþirme
yöntemleri tercih edilmelidir. Haftada en az iki
kez (300-500 g) balýk tüketilmelidir. Balýklar piþi-
rilirken ýzgara, fýrýnda, buharda piþirme yöntem-
leri kullanýlmalý, kýzartma tercih edilmemelidir.

Piþirme yöntemlerinde yapýlan yanlýþ uygula-

malar besin ögesi kayýplarýný arttýrmaktadýr. Su-
da piþirilen sebze ve makarna gibi yiyecekler az
suda piþirilmeli ve haþlama sularý dökülmemeli-
dir.

Ev dýþýnda yemek yeme sýklýðý azaltýlmalý,
yendiði zaman az yaðlý yemekler tercih edilmeli-
dir.

Tuz, tuzlanmýþ besin ve tuz içeriði yüksek be-
sinlerin (turþu, salamura besinler, zeytin gibi) tü-
ketimi azaltýlmalý, yemeðin tadýna bakmadan tuz
ilavesi yapýlmamalýdýr. Kullanýlan tuzun iyotlu tuz
olmasýna dikkat edilmelidir.

Sývý tüketimi artýrýlmalý, günde en az 8-10 su
bardaðý su ve içecek olarak tüketilmelidir. Vücut
aðýrlýðý baþýna 35 mL/kg veya 1 mL/ kkal sývý tü-
ketilmelidir. Sýcak hava, ateþ, diyare ve kusma
gibi durumlarýn varlýðý vücuttan su kayýplarýna
neden olmaktadýr. Bu durumda günlük sývý alýmý
arttýrýlmalýdýr.

Kafein içeren içecekler, günlük alýnmasý ge-
reken sývý hesabýna dahil edilmemelidir.

Kafein içeren kahve türleri ve gazlý/gazsýz
içeceklerin ve enerji içeceklerinin tüketimi sýnýr-
landýrýlmalýdýr. Yetiþkinler için günlük 100-300
mg kafein alýmý zararlý olmamakla birlikte, bu
miktarlar kafein hassasiyeti bulunan kiþilerde
kalp ritmi ve kan basýncýnda yükselmeye neden
olabilir.

Düzenli yemek yeme alýþkanlýðý edinilmeli ve
geç saatte yemek yemekten kaçýnýlmalýdýr.
Öðün düzeninin saðlanmasý aðýrlýk denetiminde
ve kronik hastalýklarýn önlenmesinde deðiþtirile-
bilir risk etmenlerinden biridir.

Düzenli yapýlan fiziksel aktivite ruh halini
olumlu etkiler, stresi azaltýr ve daha rahat uyu-
mayý saðlar. Fiziksel aktivite artýrýlmalý, yemek-
ten 2-3 saat sonra egzersiz yapma alýþkanlýðý
kazanýlmalýdýr. Her gün en az 5.000 adým yürü-
yüþ yapýlmalý, zamanla adým sayýsý 10.000 adý-
ma çýkarýlmalýdýr. Haftada en az 150-300 dakika
orta yoðunlukta aerobik egzersiz (tempolu yürü-
me, tempolu dans vb.) veya 75 dakika yüksek
yoðunlukta egzersiz yapýlmalýdýr. Ayrýca haftada
en az 2 kez kas güçlendirici (aðýrlýk kaldýrma, þý-
nav çekme vb.) egzersizler yapýlmalýdýr. Tütün
kullanýlmamalý ve alkol alýmýndan sakýnýlmalýdýr.
Yetiþkin bireyler kan þekeri, kan yaðlarý ve kan
basýncý deðerlerini belirli aralýklarla kontrol ettir-
melidir." (Sümeyra Özdoðan)

Medipol Mega Üniversite
Hastanesi Üroloji Bölümünden
Dr. Öðr. Üyesi Kubilay Sabun-
cu, üriner sistem taþ hastalýkla-
rý hakkýnda bilgiler verdi.

Üriner sistem taþ hastalýk-
larýnýn altýnda birden fazla fak-
törün bulunabileceðine deði-
nen Dr. Öðr. Üyesi Kubilay Sa-
buncu, “Genetik alt yapý, cinsi-
yet, beslenme ve sývý tüketim
alýþkanlýklarý, coðrafya ve sýcak
iklim, obezite ve kronik hasta-
lýklar gibi birçok sebep taþ olu-
þumuna yatkýnlýða yol açabilir.
Bazý taþ hastalarýnda hiçbir
þikâyet olmazken, bazý hasta-
larý ise ‘hayatlarýnda hiç hisset-
medikleri þiddette bir aðrý' ile
karþýlaþabilir. Bu hastanýn taþý-
nýn boyutlarý ve yerleþimi ile
iliþkilidir. ESWL, kapalý böbrek
taþý ameliyatý ve perkütan taþ
cerrahisi ile hastalýktan kurtul-
mak mümkündür” dedi.

Medipol Mega Üniversite
Hastanesi Üroloji Bölümünden
Dr. Öðr. Üyesi Kubilay Sabun-
cu, üriner sistem taþ hastalýkla-
rý hakkýnda bilgiler verdi. Dr.
Öðr. Üyesi Sabuncu, taþ hasta-
lýðýnýn multifaktöriyel bir hasta-
lýk olup, her zaman tek bir se-
beple açýklanamayacaðýný be-
lirterek “Özetlemek gerekirse
genetik alt yapý, cinsiyet, bes-
lenme ve sývý tüketim alýþkan-
lýklarý, coðrafya ve iklim, obezi-
te ve diðer kronik hastalýklar gi-
bi birçok sebep taþ oluþumuna
yatkýnlýk oluþturabilmektedir.
Kiþinin ailesinde, özellikle de

birinci derece akrabalarýnda
böbrek taþý öyküsü var ise taþ
hastalýðý olasýlýðý artmaktadýr.
Çevresel birçok faktör olmasý-
na raðmen bunlardan en
önemlisinin iklim olduðu söyle-
nebilir. Özellikle sýcak ve gü-
neþli iklimlerde sývý kaybýnýn
artmasý ve D vitamini metabo-
lizmasýndaki deðiþikliklerden
ötürü taþ hastalýðýna yatkýnlýk
artabilmektedir. Genel olarak
bakýlýrsa özellikle 40 ile 60 yaþ
arasýnda taþ hastalýðýnýn sýklýðý
artmaktadýr. 20 yaþ öncesi taþ
hastalýðýnýn az görüldüðü, ço-
cukluk çaðý böbrek taþý hastalý-
ðýnýn ise oldukça nadir görüldü-
ðü bilinmektedir” diye konuþtu.

"TAÞIN BOYUTU 
VE YERLEÞÝMÝ AÐRIYI 

BELÝRLÝYOR"
Üriner sistem taþ hastalýðý-

nýn belirtilerinin çok geniþ bir
yelpazeye yayýldýðýna dikkat
çeken Dr. Öðr. Üyesi Sabuncu,
þöyle devam etti: "Bazý taþ has-
talarýnda hiçbir þikâyet olmaz-
ken, bazý hastalar ise ‘hayatla-
rýnda hiç hissetmedikleri þid-
dette bir aðrý' ile karþýlaþabilir.
Bu hastanýn taþýnýn boyutlarý
ve yerleþimi ile iliþkilidir. ‘Renal
kolik' olarak isimlendirilen ve
taþla iliþkili aðrýlar ise çoðunluk-
la taþýn oluþturmuþ olduðu týka-
nýklýk sonucu olarak geliþir. Ço-
ðunlukla tek taraflý olan bu aðrý,
aniden baþlar. Bununla beraber
mide bulantýsý-kusma, idrar ya-
parken yanma, idrar bitmiyor-

muþ hissi veya idrarda kan gör-
me eþlik edebilir. Detaylý bir fizi-
ki muayene ve tetkiklerin ardýn-
dan öncelikle aðrýnýn gerçekten
böbrekten kaynaklanýp kaynak-
lanmadýðýný anlamak amacýyla
ultrason yapýlabilmektedir. An-
cak ultrason her zaman taþlar
hakkýnda yeterli bilgi vereme-
mektedir. Özellikle müdahale
planlanacaksa çoðu zaman ta-
þýn tam olarak yerleþimini ve
boyutlarýný deðerlendirebilmek
üzere bilgisayarlý tomografi ya-
pýlmaktadýr. Bilgisayarlý tomog-
rafinin günümüzde böbrek taþý
tanýsýnda en hassas metot ol-
duðu söylenebilir. Bilgisayarlý
tomografi ile taþ hakkýnda ye-
terli bilgi sahibi olunduktan son-
ra taþ ve hastanýn özelliklerine
göre çok farklý tedaviler uygula-
nabilir. Bazý hastalar ilaç teda-
visine bile gerek kalmadan taþ-

larýndan kurtulabildikleri gibi
bazý hastalara da çok ciddi cer-
rahi iþlemler gerekmektedir."

"3 FARKLI CERRAHÝ 
YÖNTEMLE TAÞTAN 

KURTULMAK MÜMKÜN"
Dr. Öðr. Üyesi Kubilay Sa-

buncu, günümüzde taþ hastalý-
ðý tedavisinde çok sýk uygula-
nan cerrahi yöntemleri þu þekil-
de açýkladý: "ESWL dediðimiz
metot extracorporeal shockwa-
ve lithotripsy'nin kýsaltmasý
olup, vücut dýþýndan ses dalga-
larý ile taþlarýn kýrýlmasýdýr. Bu
metot ile hastanýn uyumasý ge-
rekmez ve özel odalarda 30 da-
kika ile 1 saat kadar süren se-
anslar ile hastanýn taþlarý ses
dalgalarý ile kýrýlýr. Genel olarak
aðrýlý bir iþlem olmayýp, iþlem
esnasýnda kýrýlan taþ parçalarý-
nýn düþmesi ile sonrasýnda að-

rýlar olabilir. Her taþa uygulana-
bilen bir metot deðildir ve en
ideal þartlarda bile baþarýsý
yaklaþýk yüzde 70 civarýndadýr.
Uygun taþlarda, bu yöntem ile
hasta taþýndan ameliyatsýz ola-
rak kurtulabilmektedir.

Endoskopik üreter taþý te-
davisi yani kapalý böbrek taþý
ameliyatý ise hastanýn derin
anestezi altýnda olduðu ve idra-
rýn aktýðý sistemden geriye
doðru ilerlenerek vücutta her-
hangi bir dokunun bütünlüðü
bozulmadan yapýlan bir ameli-
yattýr. Bu ameliyat esnasýnda
taþlarý kýrmak için çoðu zaman
lazer enerjisi kullanýlýr. Çoðu ta-
þa uygulanabilen bu metot ise
oldukça baþarýlý bir ameliyattýr.
Çoðunlukla uzun hastane yatý-
þý gerektirmez, ancak her bo-
yuttaki taþa uygulamakla ilgili
bazý teknik zorluklarý vardýr.

Özellikle böbrekle idrar kesesi-
ni baðlayan kanalda (üreter) iz-
lenen küçük taþlarýn tedavisin-
de ve böbrek içerisindeki 2cm'-
den büyük olmayan taþlarýn te-
davisinde kullanýlsa da günü-
müzde daha büyük ve komp-
leks taþlarda da baþarý ile uy-
gulanabilmektedir. Bu tip taþla-
rýn tedavisinde birden fazla se-
ans ameliyat gerekebilmekte-
dir.

Perkütan taþ cerrahisi ise
böbreðe vücudun dýþýndan giri-
lerek yapýlan bir ameliyattýr.
Avantajý büyük boyutlu taþlarýn
kýrýldýktan sonra büyük parça-
lar halinde dýþarýya alýnabilme-
si ve hastada daha büyük oran-
da taþsýzlýk saðlanabilmesidir.
Özellikle 2cm'den büyük böb-
rek taþlarýnda veya diðer me-
totlar kullanýlýp baþarýsýzlýk olan
durumlarda baþvurulan bir yön-
temdir. Cilt ile böbrek arasýnda
oluþturulan kanal aracýlýðý ile
böbrek içerisindeki taþlar kýrýlýp
dýþarý alýnmaktadýr. Bu oluþtu-
rulan kanalýn çapý da günümüz
teknolojisi ile oldukça küçül-
müþtür ve operasyonun riskleri
bu yolla azaltýlmýþtýr.

Bunun haricinde günümüz-
de çok nadir de olsa bazý böb-
rek taþlarý laparoskopik veya
açýk cerrahi gerektirebilmekte-
dir. Özellikle normal anatomiye
sahip olmayan böbreklerde ve-
ya taþ yükü sebebiyle diðer me-
totlarla taþsýzlýðýn saðlanama-
yacaðý durumlarda bu yöntem-
lere baþvurulmaktadýr." (ÝHA)

‘OBEZiTE PEK ÇOK SAÐLIK
SORUNUNUN RiSKiNi ARTIRIR'

'Üriner sistem taþ hastalýklarýnýn
altýnda birden fazla faktör bulunabilir'



Ülkemizde yaþanan deprem
felaketinin ardýndan ara verilen
ligler yaklaþýk bir ayýn ardýn-
dan tekrar baþladý. Liglere
verilen ara öncesi formda
olan temsilcimiz Çorum
FK, uzun zamandýr gali-
biyet alamayan rakibini
güç de olsa yenmeyi
baþardý. Maçýn son bö-
lümünde gelen tek gollü
galibiyetin ardýndan Ço-
rum FK maç fazlasý ile
liderlik koltuðuna oturdu.

Türkiye 2'nci Lig Be-
yaz Grupta 25'inci hafta
maçlarý tamamlandý. Ülke-
mizde meydana gelen dep-
rem felaketi nedeni ile ara ve-
rilen ve yaklaþýk bir aylýk aranýn
ardýndan tekrar baþlayan ligde
temsilcimiz Çorum FK deplasmanda
Batman Petrolspor ile karþý karþýya geldi. Bat-
man Yeni Þehir Stadýnda saat 14'te baþlayan
maçta Uþak bölgesi hakemlerinden Veli Karaka-
ya yönetti. Sýcak ama kapalý bir havada oyna-
nan maça taraftarýn ilgisi oldukça azdý. 

MAÇA GOL ÝLE BAÞLIYORDUK
Maça ideal kadrosuna yakýn bir 11 ile baþla-

yan Çorum FK maça neredeyse gol ile baþlýyor-
du. Hurþit'in pasýnda gol pozisyonuna giren Si-
nan fýrsatý deðerlendiremedi. Böylelikle Çorum
FK maçý rahat geçirme þanslarýndan birini har-
camýþ oldu.

AZ AMA ÖZ ATAK YAPTILAR
Ýlk yarýda topa sahip olan, oyunu yönlendiren

taraf temsilcimiz olurken rakip de önemli fýrsatla-
rý deðerlendiremedi. Çorum FK sayýca daha çok
pozisyona girse de ev sahibi ekip bulduðu az sa-
yýda ama daha tehlikeli ataklardan gol çýkara-
madý

KIRILMA ANLARINDAN BÝRÝ 
Dakikalar 37'yi gösterdiðinde bu ataklardan

birinde Çorum FK'li defans oyuncusu Selim-
han'ýn hatasý pahalýya mal oluyordu ancak Se-
limhan kritik bölgede kaybettiði topu hýzlý davra-
narak kazandý ve hatasýný telafi etti. 

SÝNAN YÝNE KAÇIRDI
Çorum FK'nin golcü ismi Sinan maçtaki 2'nci

fýrsatýný da deðerlendiremedi. Altý pasta ve uy-
gun durumda kafa vuruþu yapan Sinan topu di-
reðin dibinden auta gönderdi. 

2'NCÝ YARIYA ÝYÝ BAÞLADILAR
Maçýn 2'nci yarýsýna ev sahibi daha iyi baþla-

dý. 45 ve 50'inci dakikalar arasýnda üç pozisyon

bulan Batman Petrolspor skoru deðiþtirecek vu-
ruþu yapamadý. Bu pozisyonlardan birinde ma-
çýn en net gol pozisyonlarýndan da biri yaþandý.
Oluþan karambolde top önünde kalan Melih ya-
kýn mesafeden neredeyse boþ kale sayýlabile-
cek pozisyonda topu dýþarý atmayý baþardý. Bu
pozisyon ev sahibinin maç boyunca girdiði en
etkili pozisyon oldu.

YEDÝ DAKÝKA SONRA GOLÜ BULDU
Rakibin baskýsýný kýran Çorum FK tekrar kon-

trolü eline aldý. Rakibe pozisyon þansý tanýma-
yan Kýrmýzý-Siyahlýlar yaptýðý oyuncu deðiþiklik-
leri ile de kontrolünü güçlendirdi. Deðiþikliklerin-
den birinde oyuna dahil olan Selim Ilgaz oyuna
girdikten yedi dakika sonra bulduðu þansý de-
ðerlendirmeyi bildi. 80'inci dakikada defansýn ar-
kasýna atýlan topta tecrübeli oyuncu güzel bir vu-
ruþ ile aðlarý havalandýrmayý baþardý. 

Maçýn geri kalan kýsmýnda her iki takým da
önemli gol pozisyonlarý yakalasa da bunlarý go-
le çevirmeyi baþaramadý ve maç Selim Ilgaz'ýn
attýðý gol ile 1-0 bitti. 

Bu gol Çorum FK'ye liderliði getirirken, Ço-
rum FK maç fazlasýyla da olsa 17 hafta sonra
tekrar liderlik koltuðuna oturmayý baþardý.Bu

haftayý bay geçecek olan Kýrmýzý-Siyahlýlar 15
ve 19 Þubat'ta iki iç saha maçý ile taraftarýnýn
karþýsýna çýkacak (Abdulkadir Söylemez)
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ÇORUM FK
ÞANLIURFASPOR
AMED SPORTÝF
ESENLER EROK
DÜZCESPOR
24 ERZÝNCAN
ARNAVUTKÖY BEL.
HES ÝLAÇ AFYON
SOMASPOR
MENEMEN FK
ANKARASPOR
ISPARTA 32
NAZÝLLÝ BELEDÝYE
BATMAN PETROL
BURSASPOR
ÝNEGÖLSPOR
TARSUS ÝDMAN Y.
BAYBURT ÖZEL ÝD.
SÝVAS BELEDÝYE

HAFTANIN SONUÇLARI

TFF
2. LiG BEYAZ GRUP

ÞANLIURFASPOR-TARSUS ÝY : 11-0
ISPARTA 32 SPOR-ÝNEGÖLSPOR :   0-0
ARNAVUTKÖY BLD.-BAYBURT ÖZEL ÝD. :   0-0
NAZÝLLÝ BELEDÝYE-ESENLER EROK :   3-2
MENEMEN FK-ANAGOLD 24ERZÝNCAN :   2-0
BATMAN PETROLSPOR-ÇORUM FK :   0-1
BURSASPOR-AMED SPORTÝF :   2-1
SOMASPOR-ANKARASPOR :   0-1
HES ÝLAÇ AFYONSPOR-SÝVAS BELEDÝYE :   4-0

ÇORUM FK’YE
BAÞARILAR 

DÝLER...

HAFTANIN MAÇLARI
11.03.2023 Cumartesi

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

Stat: Batman Yeni Þehir Stadý
Hakemler: Veli Karakaya, Oðuz Akyüz, Barýþ Sun, Hakan

Ülker (Uþak Bölgesi)
Batman Petrolspor: Cihan Þentürk, Þahin Þafakoðlu,

Ferdi Konak, Onur Arýkan, Gökhan Köseoðlu (dk 72 Mah-
mut Boz), Ebu Sýddýk Çelik, Okan Toprak, Serdar Güncü,
Ýlter Ayyýldýz (dk 63 Tuncay Fýndýkcý), Fatih Gök (dk 76
Mahsun Çapka), Melih Kýlýç (dk 76 Ozan Karabacak)

Yedekler: Emre Genç, Ýbrahim Ýnal, Umut Çakar,
Ýsmail Zehir, Tuðrul Baþkan, Bedran Ekin

Teknik Direktör: Nihat Balan
Çorum FK: Ali Türkkan, Serkan Yavuz, Erkan Kaþ,

Salih Zafer Kurþunlu, Fatih Selimhan Solmaz, Atakan
Cangöz (dk 64 Timur Temeltaþ), Murat Yýldýrým (dk 64
Atakan Akkaynak), Suat Kaya (dk 87 Muhammed Mus-
tafa Yýldýrým), Hurþit Taþçý (dk 64 Ferhat Yazgan) Gök-

han Karadeniz, Sinan Kurumuþ (dk 73 Selim Ilgaz)
Yedekler: Emre Öztürk, Bayram Olgun, Berkay ,Can

Deðirmencioðlu, Eren Aydýn, Sabrican Vural
Teknik Direktör: Tahsin Tam

Gol: Selim Ilgaz (dk 80)
Sarý Kartlar: Þahin Þafakoðlu (Batman Petrolspor), 

Muhammed Mustafa Yýldýrým (Çorum FK)
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1' Hurþit defansýn arkasýna attýðý güzel pas-
ta top ile buluþan Sinan ceza sahasý içinde sol
çaprazda önce topu düzeltti sonra da sað ayaðý
ile yakýn direðe vurdu ancak top direðin dibinden
dýþarý gitti.

6' Sol kanatta Erkan'ýn çizgiye inerek yaptýðý
ortada Gökhan Karadeniz boþ durumda þut attý
ancak þut cýlýz olunca defans uzaklaþtýrdý. Uzak-
laþan top ceza sahasý dýþýnda Atakan'ýn önünde
kaldý. Atakan'ýn þutu da kaleyi bulmadý.

23' Erkan Kaþ'ýn pasýnda kaleyi hafif çapraz-
dan gören bir noktadan kaleyi yoklayan Murat
Yýldýrým'ýn þutu dýþarý gitti.

28' Batman Petrolspor kullandýðý köþe atý-
þýnda topu arka direðe ortaladý. Þahin topu diðer
direðe doðru aþýrttý. Top ile buluþan Sinan riske
girmedi ve topu kornere gönderdi.

34' Sað kanattan topu alan Serkan Yavuz
çalýmlar ile sol çapraza kadar ilerledi. Sol ayaðý
ile kaleyi yoklayan Serkan, kaleciyi geçemedi.

37' Fatih Selimhan'ýn zamanlama hatasýnda,
Batmanlý Fatih Gök bir anda kaleci Ali ile baþ ba-
þa kaldý ancak Fatih hatasýný telafi ederek arka-

dan yaptýðý müdahale ile topu kazanmayý baþardý.
40' Sað kanattan Atakan'ýn ortasýnda top ile

buluþan Sinan; altý pasa yakýn noktada, uygun
pozisyonda yaptýðý kafa vuruþunu gole çevirme-
yi baþaramadý.

43' Ceza sahamýz önünde oluþan karambol
sonucu top ile buluþan Fatih Gök, sað çapraz-
dan yakýn direðe sert bir þut attý ancak top az
fark ile auta gitti.

46' Batman Petrolspor yine arka direðe kul-
landýðý korner atýþý ile tehlike yarattý. Ev sahibin
ekibin arka direkteki þutu Çorum FK defansýna
takýlarak kaleye ulaþmadý. 

49' Sað çaprazda top ile buluþan Onur yak-
laþýk 25 metreden yakýn direðe bir þut çýkardý
ancak top yandan auta gitti.

50' Sol çaprazdan sert bir þut atan Ýlter, kale-
ci Ali'yi geçemedi ancak Ali'nin kontrol edemedi-
ði top Melih'in önünde kaldý. Melih topu çok uy-
gun pozisyonda kaleye gönderemedi. Top kale-
ci Ali'nin bakýþlarý arasýnda auta gitti.

65' Yaklaþýk 30 metreden kaleyi karþýdan
gören bir noktada frikik kullanan Atakan Akkay-

nak baraja takýldý.
79' GOOOL ... Savunma arkasýna koþu ya-

pan Selim Ilgaz rakip defansýn müdahalesine
raðmen ayakta kalmayý baþararak, sol çapraz-
dan, yerden düzgün vurdu. Top kalecinin bakýþ-
larý arasýnda aðlara gitti: 0-1

84' Sað kanattan geliþen atakta Batman Pet-
rolsporlu Onur içeri doðru ortaladý, Salih Zafer
araya girerek tehlikeyi savuþturdu. 

85' Sað kanattan peþ peþe geliþen iki atakta da
kaleci Ali yapýlan ortalara güçlük ile uzaklaþtýrdý.

87' Ceza sahasý sol çaprazda, atýlan hava
topunda meþin yuvarlak ile buluþan Ozan kötü
bir vuruþ yaparak gol fýrsatýný deðerlendiremedi.

89' Erkan ceza sahasýnda top ile buluþtu.
Dar açýdan kaleyi yoklayan Erkan kaleciye taký-
lýrken top ceza sahasý içindeki Ferhat'ýn önünde
kaldý. Ferhat da sað çaprazda buluþtuðu topu
plase ile uzak direðe gönderdi ancak Mahmut
topu çizgiden çýkardý. 

90' Sað kanattan ön direðe yapýlan ortada
Ozan Karabacak zor pozisyonda topa dokun-
mayý baþarsa da top kaleyi bulmadý.

MAÇTAN DAKiKALAR

Kýrmýzý-Siyahlýlar tekrar liderlik
koltuðuna oturmayý baþardý. Bu
sezon iki kez liderlik koltuðuna
oturan Çorum FK ikisini de Bat-
man Petrolspor maçlarý sonrasý
gerçekleþtirmiþ oldu.

2'nci Lig Beyaz Grupta sezona
þampiyonluk iddiasý ile baþlayan
Çorum FK ligin geride kalan 25
hafta sonunda zirvede yer alýyor.

ÜÇ HAFTA KOLTUKTA
KALMIÞTIK
Sezona Mert Nobre ile ve be-

raberlik ile baþlayan Çorum FK ar-
dýndan çýktýðý altý maçta beþ gali-
biyet ve bir maðlubiyet almýþtý. Ýlk
sezon Çorum'da oynanan ve Ço-
rum FK'nin 4-1'lik galibiyeti ile bi-
ten Batman Petrolspor maçý so-
nunda liderlik koltuðuna oturan
Kýrmýzý-Siyahlýlar üç hafta liderlik
koltuðunda kalmayý baþarmýþtý. 

Sonrasýnda dört maç kazana-

mayan Çorum
FK hem sýrala-
malarda geriye
düþmüþ hem de
teknik direktör
deðiþikliðine git-
miþti. 

YÝNE BÝR BATMAN 
MAÇI SONRASI ...
Mert Nobre'nin yerine

göreve gelen Tahsin Tam ile 12
maça çýkan Çorum FK bu maçlar-
da sekiz galibiyet, üç beraberlik
ve bir maðlubiyet alarak 27 puan
topladý ve yine bir Batman Pet-
rolspor maçý sonrasý liderlik koltu-
ðuna oturdu. 

Rakipleri Esenler Erok ve
Amed Sportif Faaliyetlerin kaybet-
tiði haftada tekrar lider olan Ço-
rum FK, 17 haftalýk hasrete de
son vermiþ oldu. (Abdulkadir Söy-
lemez)

Çorum FK
taraftarý ile ta-
raftar da Çorum
FK ile buluþmak

için gün sayýyor. 
Özellikle devre

arasý yaptýðý trans-
ferler ile hem spor

camiasýnýn hem de ta-
raftarýnýn heyecanýný kö-

rükleyen Çorum FK, 25'inci
hafta sonrasýnda liderlik koltuðu-

na oturmayý baþardý. 
Devre arasý yapýlan transferle-

ri izlemek için sabýrsýzlanan taraf-
tarlar ligin 2'nci yarýsýndaki Þanlý-
urfaspor ve Nazilli maçlarýnda tri-
bündeki yerlerini alýrken tekrar ta-
kýmýna kavuþmak için sabýrsýzla-
nýyor.

PEÞ PEÞE ÝKÝ MAÇ
Ülkemizin doðusunda meyda-

na gelen depremler sonrasý veri-

len yaklaþýk bir aylýk aranýn üstü-
ne tekrar baþlayan ligde ilk maçý-
ný deplasmanda oynayan Çorum
FK bu haftayý da bay geçecek. Ar-
dýndan erteleme maçýnda Afyon'u
konuk edecek Çorum FK ardýn-
dan da Sivas Belediyespor ile kar-
þý karþýya gelecek.

45 GÜNLÜK 
HASRET BÝTECEK
15 Þubat Çarþamba günü saat

14'te sahasýnda erteleme maçýn-
da Afjet Afyonspor ile karþýlaþa-
cak olan Çorum FK taraftarý ile de
buluþma imkaný bulacak. 

Bu maçtan yalnýzca üç gün
sonra, pazar günü, yine sahasýn-
da Sivas Belediyespor ile karþý
karþýya gelecek olan Kýrmýzý-Si-
yahlýlar peþ peþe iki iç saha maçý
ile sahneye çýkacak ve 45 günlük
hasret bitecek. 

(Abdulkadir Söylemez)

Batman 
maçlarý sonrasý 

gelen liderlik 

Peþ peþe 
iki maç 

Çorum’da
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Çorum FK uzun bir aradan sonra liderlik 
koltuðuna oturdu! Zayýf rakibi karþýsýnda 
zorlanan Çorum FK'de imdada Selim Ilgaz 
yetiþti. Oyuna girdikten yedi dakika sonra 
rakip fileleri havalandýrarak takýmýný öne 

geçiren Selim ayný zamanda takýmýný liderliðe
taþýyan golü de atmýþ oldu. Rakiplerinin puan
kaybettiði haftada kazanmayý baþaran Tahsin
Tam ve talebeleri maç fazlasý ile de olsa ligde 

liderlik konumuna yükseldi. 15’DE
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Çorum FK'nin zayýf rakibini yendiði haftada 
Esenler Erok ve Amed Sportif Faaliyetlerin 

puan kaybetmesi ile Kýrmýzý-Siyahlýlar liderliðe
yükselirken; haftanýn en dikkat çeken maçýnda

Amed'e çelme takan Bursaspor attýðý golü 
asker selamý ile kutladý. 
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Bursasporlu futbolcular Çorum FK’nin zirve rakibi Amed’i yendiði
maçta attýðý goller sonrasý asker selamlý gol sevinci yaþadý.


