TSO'dan gazeteciler günü ziyareti

KESiN

Çorum Ticaret
ve Sanayi Odasý
(ÇTSO) Baþkaný
Çetin Baþaranhýncal beraberinde Baþkan
Yardýmcýlarý
Mustafa Özbayram ve Turgut
Ýlgü ile gazetemizi ziyaret
ederek, 10 Ocak
Çalýþan Gazeteciler Günü'nü
kutladý.
2’DE

Moralli Çorum FK üç puan istiyor
Çorum FK'de hedef mutlak galibiyet. Son haftalarda aldýðý güzel sonuçlar ile moral kazanan ve play-off umutlarý yeþeren Çorum FK ilk yarýnýn son iç saha maçýna çýkýyor. Ýlk yarýnýn tamamlanmasý için önündeki iki erteleme maçýndan da galip ayrýlmak isteyen Çorum FK hazýrlýklarýný tamamladý ve Amed'i bekliyor.
8’DE

KARAR
DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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75 Kuruþ

BEÞ GÜN BOYUNCA
KAR YAÐIÞI OLACAK
Vali Çiftçi ve Baþkan Aþgýn
Kip Tavukçuluk'u ziyaret etti
Ýlin önde gelen yumurta üretim tesislerinden Kip
Tavukçuluk'u ziyaret eden Vali Çiftçi ve Baþkan
Aþgýn iþletmenin çalýþmalarý hakkýnda bilgi alýp
baþarýlarýnýn devamýný dilerken Ýþletme sahibi
Reha Kip, Vali ve Belediye Baþkanýna tesisi gezdirerek iþletme hakkýnda da bilgi verdi.
5’TE

Meteoroloji Genel Müdürlüðü aralarýnda Çorum'un da bulunduðu 32 il için kuvvetli saðanak yaðýþ uyarýsý yaptý. Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nün raporuna göre Çorum'da önümüzdeki beþ
günde zaman zaman kar zaman zaman ise yaðmurlu bir hava olacak."Hava durumu potansiyel tehlikelidir" anlamýna gelen sarý uyarý veren Meteoroloji Genel Müdürlüðü en yüksek sýcaklýðýn 5 derece en düþük sýcaklýðýn ise sýfýrýn altýnda 10 dereceyi bulacaðýný açýkladý.
2’DE

Kültür elçileri zor durumda
CHP Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz, Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný
Kamile Anar, Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Filiz Aydýn ve bazý parti yöneticileriyle birlikte KADEÞ
Halk Oyunlarý Gençlik ve Spor Kulübü Derneði'ni ziyaret ederek Dernek Baþkaný ayný zamanda Meslek
Eðitimcileri ve Usta Öðreticiler Federasyonu Çorum
Ýl Temsilcisi Emine Özten ile bir süre görüþtü. 4’TE

Kaçak ava 11 bin lira ceza
Osmancýk'ta kaçak avlandýklarý tespit edilen üç kiþiye Doða Koruma ve Milli Parklar Þube Müdürlüðüne baðlý ekipler tarafýndan 11 bin 572 lira idari para
cezasý uygulanýrken, avda kullandýklarý panelvan tipi araç ve traktöre de el konuldu.
3’TE

Semt polikliniklerinde
aþý odalarý oluþturulacak
Çorum Ýl Saðlýk Müdürü Uzm. Dr.
Ömer Sobacý, Covid-19 aþýsý için
gerekli olan aþý odalarýnýn semt polikliniklerinde oluþturulacaðýný bildirdi. Ýl Saðlýk Müdürü Sobacý tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, Çorum merkezinde vatandaþlara hizmet veren Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi için 20, Göðüs Hastalýklarý Hastanesi için 10 adet standartlarý Bakanlýk tarafýndan belirlenmiþ olan aþý odasý oluþturulacak.
Aþý uygulanacak alanlar geniþ ve ferah bekleme alanlarý bulunan, kolay
ulaþýlabilen, acil servisten uzakta,
normal poliklinik hastalarýyla aþý uygulanacak kiþilerin karýþmayacaðý
bir lokalizasyonda bulunacak. 3’TE

Ekrem Ýmamoðlu'ndan
Sungurlu'ya otobüs
Ýstanbul Büyükþehir Belediye
Baþkaný Ekrem Ýmamoðlu, Sungurlu Belediyesine otobüs hediye
etti. Ziyaretle ilgili olarak sosyal
HABERÝ
medya hesabýndan bir açýklama
ÝZLEMEK yapan Sungurlu Belediye Baþkaný
ÝÇÝN KODU Abdulkadir Þahiner Ekrem BaþkaOKUTUN nýmýzýn ilçemize hediye ettiði halk
otobüsü hayýrlý olsun diyerek otobüsün fotoðraflarýný ve video görüntüsünü paylaþtý.
7’DE

Uzm. Dr. Ömer Sobacý

Çorum Valiliði hava kirliliði denetimleri titizlikle sürdürüleceðini açýkladý

"Hava kirliliði azalýyor"
Yeni otobüs duraðýnda
sona yaklaþýldý
HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Çorum Belediyesi tarihi kent meydaný çalýþmalarý kapsamýnda Recep Tayyip Erdoðan Caddesine taþýyacaðý merkez otobüs duraðýnýn taþýnmasý için çalýþmalarda son
noktaya gelindiðini bildirdi.
5’TE

ÝÞSÝZLÝK ORANI %12,7
OLARAK AÇIKLANDI 2’DE

ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ DESTEÐÝ
BAÞVURULARI BAÞLADI 4’TE

Çorum Valiliði hava kirliliðine karþý alýnan önlemlerin
uygulanmasý noktasýnda,
kirliliðe neden olan kiþilere
karþý denetim faaliyetlerinin
titizlikle sürdürüldüðü açýkladý. Valilik tarafýndan yapýlan
açýklamada göçe baðlý artan
nüfusla birlikte yükselen
kentleþme oraný nedeniyle
ortaya çýkan ýsýnma ihtiyacý
sýrasýnda kullanýlan yakýtlarýn oluþturduðu hava kirliliðine dikkat çekildi.
5’TE

ÞEKER FABRÝKASINDAN ÇÝFTÇÝLERE
REKOR TEÞEKKÜRÜ
5’TE

HOÞÇA-KAL
Yusuf
DEMiRLENK

ANINI YAÞA
- YAZISI 2’DE

ESNAF ÝÇÝN ÝÞBÝRLÝÐÝ
YAPTILAR
4’TE

2
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HOÞÇA-KAL

Ýþsizlik oraný %12,7
olarak açýklandý
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarý yaþtakilerde iþsiz sayýsý 2020 yýlý ekim döneminde geçen yýlýn ayný dönemine göre 391 bin kiþi azalarak 4 milyon 5 bin kiþi oldu. Ýþsizlik oraný 0,7 puanlýk azalýþ
ile %12,7 seviyesinde gerçekleþti. Tarým dýþý iþsizlik oraný 0,9 puanlýk azalýþ ile %14,8 oldu.
ÝSTÝHDAM ORANI %43,6 OLDU
Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre; istihdam edilenlerin sayýsý 2020 yýlý ekim döneminde, bir önceki
yýlýn ayný dönemine göre 896 bin kiþi azalarak 27
milyon 447 bin kiþi, istihdam oraný ise 2,3 puanlýk
azalýþ ile %43,6 oldu.
Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayýsý tarým
sektöründe 242 bin, sanayi sektöründe 82 bin, hizmet sektöründe 684 bin kiþi azalýrken inþaat sektöründe ise 110 bin kiþi arttý. Ýstihdam edilenlerin
%17,6'sý tarým, %20,3'ü sanayi, %6,4'ü inþaat,
%55,7'si ise hizmet sektöründe yer aldý. Ýþgücü
2020 yýlý ekim döneminde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 1 milyon 288 bin kiþi azalarak 31 milyon 452 bin kiþi, iþgücüne katýlma oraný ise 3,0 puanlýk azalýþ ile %50,0 olarak gerçekleþti.
KAYIT DIÞI ÇALIÞANLARIN
ORANI %31,0 OLDU
Ekim 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluþuna baðlý olmadan çalýþanlarýn toplam çalýþanlar içindeki payýný gösteren kayýt dýþý
çalýþanlarýn oraný, bir önceki yýlýn ayný dönemine
göre 3,9 puan azalarak %31,0 olarak gerçekleþti.
Tarým dýþý sektörde kayýt dýþý çalýþanlarýn oraný bir
önceki yýlýn ayný dönemine göre 3,6 puan azalarak
%19,9 oldu.
15-64 yaþ grubunda iþsizlik oraný bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 0,7 puanlýk azalýþla %13,0,
tarým dýþý iþsizlik oraný ise 0,9 puanlýk azalýþla
%14,9 oldu. Bu yaþ grubunda istihdam oraný 2,0
puanlýk azalýþla %48,5, iþgücüne katýlma oraný ise
2,9 puanlýk azalýþla %55,7 oldu.
15-24 yaþ grubunu kapsayan genç nüfusta iþsizlik oraný bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 0,4
puanlýk azalýþla %24,9, istihdam oraný ise 2,2 puan azalarak %30,6 oldu. Ayný dönemde iþgücüne
katýlma oraný 3,0 puanlýk azalýþla %40,8 seviyesinde gerçekleþti. Ne eðitimde ne de istihdamda olanlarýn oraný ise bir önceki yýlýn ayný dönemine göre
1,6 puanlýk artýþla %27,6 seviyesinde gerçekleþti.
Mevsim etkisinden arýndýrýlmýþ iþsizlik oraný bir
önceki döneme göre 0,1 puan artarak %12,9 oldu.
Ýþsiz sayýsý bir önceki döneme göre 39 bin kiþi artarak 4 milyon 13 bin kiþi olarak gerçekleþti.
Mevsim etkisinden arýndýrýlmýþ istihdam oraný
bir önceki döneme göre 0,1 puan azalarak %43,2
oldu. Ýstihdam edilenlerin sayýsý bin kiþi artarak 27
milyon 191 bin kiþi olarak tahmin edildi.
Mevsim etkisinden arýndýrýlmýþ iþgücüne katýlma oraný bir önceki döneme göre deðiþim göstermeyerek %49,6 oldu. Ýþgücüne katýlan sayýsý 40
bin kiþi artarak 31 milyon 204 bin kiþi olarak tahmin
edildi. Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ istihdam, tarým sektöründe 6 bin
kiþi, sanayi sektöründe 67 bin kiþi artarken inþaat
sektöründe 2 bin kiþi, hizmet sektöründe 70 bin kiþi azaldý.
(Haber Merkezi)

Arslan Eceviþ

Sivil Toplum Hareketi
Ýl Baþkaný oldu
Arslan Eceviþ, Sivil Toplum Hareketi Çorum Ýl Baþkanlýðý görevine getirildi.
22 yýldýr Çorum Belediyesi'nde görev
yapmakta olan Arslan Eceviþ; merkezi Ýstanbul'da bulunan ve 60'a yakýn ilde temsilciliði
bulunan Sivil Toplum Hareketi Çorum Ýl Baþkanlýðý görevine getirildi.
Arslan Eceviþ, sosyal medya hesabýndan
kendisine teblið edilen görevi takipçilerine
yaptýðý paylaþýmla duyurdu.
Paylaþýmda þu ifadeler yer aldý:
Bugün itibarýyla merkezi Ýstanbul'da bulunan bu eþsiz vatan ve aziz milletimiz için bizim de söyleyecek sözümüz var þiarý ile yola
çýkan, bölünmüþlük deðil birlik dirlik nerede
ise bizde oradayýz diyen, rengine, inancýna,
siyasi görüþüne bakmaksýzýn nerede bir
mazlum ve Türkiyem için atýlacak güzel bir
adým varsa yanýnda olan, 60'a yakýn ilimizde
teþkilatlanmasýný tamamlayan Sivil Toplum
Hareketi (STH) Çorum Ýl Baþkanlýðýna Sivil
Toplum Hareketi Derneði Genel Baþkaný
Mustafa Akif Ekþi beyefendinin tensipleri ile
görevlendirilmiþ bulunmaktayým. Ülkemiz,
þehrimiz ve insanýmýza hizmet yolunda duayla ve desteklerinizi esirgemeyeceðinize olan
inancým tamdýr.
(Fatih Yýldýrým)

ANINI YAÞA

Merhaba yazdýðýnýz yazýlarý okuyorum da
hep bir þekilde insanlarýn hayatýnda bir þeyleri
eksikliklerini fazlalarýný yanlýþlarýný doðrularýný
göstermek için gayret içerisindesiniz. Size bir
anýmý anlatmak istiyorum ve bunu uygun görürseniz paylaþýlmasýný istiyorum. Paylaþýrsanýz da
çok mutlu olurum.
Üç yýl öncesine kadar para kazanma ve çok
güçlü olma hýrsýmýn kölesiydim ve yemeyi, içmeyi, gezmeyi seven her gittiðim yerlerde fotoðraflar çekip ben þuradayým ben buradayým diyerek
paylaþýmlar yapardým. O da bana çok iyi ve çok
mutlu olduðumu hissettirirdi. Bir anda saðlýðýmý
kaybettim hayattan soðudum yaþama enerjisi sýfýrlandý sevdiklerimi uzaklaþtýrdým kýrdým, kýzdým, gülemiyordum dahi neden ben diye isyan
etmeye baþladým sonra iþim, evim, arabam, param gitti ailem gitti...
Tamamen kaybettim...
Deniz kenarýnda evi olan bir tanýdýðýmýn evinde kalmaya baþladým. Ne yapmam lazým daha
çok kazanmak isterken neden bu kayýp diye sormaya baþladým saðlýðýma dikkatliyim, ben nasýl
hasta oldum? Uzun uzun bunlarý düþündüm psikolojim bozuldu. Her geçen gün daha kötü olu-

yordum. Hemen hemen her gün gidip bir çay içtiðim bir cafe vardý, denize sýfýr çok güzel bir yerdi. Orada dalga sesleri ile içtiðim çayýn tadý bambaþkaydý. Beynimi tamamen boþaltýp deþarj olduðum durabildiðim tek yerdi. Artýk fotoðraf çekmiyor sadece izliyordum ama fotoðraf çekme ihtiyacý duymuyor ve bu durumumun farkýnda bile
deðildim.
Altý ay geçti kýþ dönemi ve muhteþem dalgalar yine... ayný þekilde kayalara çarparken çýkardýðý seslerle oturup titreyerek çayýmý yudumlarken dalgalar her kayalara vurduðunda mutlulukla piþmanlýk duygularý içerisinde kendime yaptýðým saygýsýzlýðý, hatalarýmý "yaptýklarýma deðdi
mi?" diyerek kýzar sorardým kendimi arýyor bulmak üzereydim....
Bir gün yine ayný yerde 45-50 yaþlarda bir
hanýmefendi oranýn ne kadar güzel olduðunu
"çok güzel bayýldým" diyerek yanýndaki eþine anlatýyor ve ellerinde telefon sürekli çevrenin fotoðrafýný çekiyorlardý. Hatta bir pozlarýna beni de
dahil ettiklerinde zafer iþareti yaptým. "Burada mý
yaþýyorsunuz?" dedi hanýmefendi; "evet" dedim.
"Çok þanslýsýnýz cennette yaþýyorsunuz. Ne kadar þanslýsýnýz burada insanýn mutlu olmamasý

Yusuf
DEMiRLENK
için bir sebep göremedim. Çok güzel evet gerçekten çok güzel" dediðinde bir anda kendime
geldim, kafamdaki taþlar yerine oturmaya baþladý. "Neden çevreyi çekiyorsunuz?" dedim "Çok
güzel deðil mi ?"dedi. "Anlamadýnýz" dedim "taþlar, kayalar, denizler her þey kalýcý dünya baki
ama siz ölümlüsünüz bence kendinizi çekin en
deðerli sizsiniz" dedim þaþkýnlýkla tebessüm
edip "evet ben ölümlüyüm fakat ölmeden de
cennette YAÞAMAK için bulunduðum her yerde
yanýmdakiler ve çevremdekiler için hep þükrettim. Þu an burasý müthiþ güzel bir yer onun için
böyle konuþuyorum. Zannetmeyin biraz sonra
eve gittiðimizde yatalak olan anneme buralarý
anlatýrken çektiðim fotoðraflarý da gösterip onunla beraber yine bu aný yaþarken de emin ol o
aným içinde þükredeceðim" dediðinde o gün þunu anladým: Hayatýmýn kýymetini hiç bilmediðimi,
hiç içten þükür etmeyip dil ucuyla söylediðimi,
her þeyin ve herkesin bir kýymeti olduðunu anladým. Þimdiden teþekkür ederim.

TSO’dan
gazeteciler
günü ziyareti
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal beraberinde Baþkan Yardýmcýlarý
Mustafa Özbayram ve Turgut Ýlgü ile gazetemizi
ziyaret etti.
Ziyarette gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Ayhan Aykanat ile görüþen TSO Baþkaný Baþaranhýncal ve
baþkan yardýmcýlarý Özbayram ve Ýlgü çeþitli konularda görüþ alýþveriþinde bulundu.
10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle gerçekleþen ziyarette konuþan TSO Baþkaný Baþaranhýncal, "þehrimiz için önemli görevler ifa eden basýn
kuruluþlarýmýzýn çalýþanlarýna saðlýk ve baþarýlar
diliyorum" dedi.
(Bahattin Sümüþ)

Beþ gün boyunca kar yaðýþý olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüðü aralarýnda Çorum'un da bulunduðu 32 il kuvvetli saðanak
yaðýþ uyarýsý yaptý.
Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nün raporuna göre Çorum'da
önümüzdeki beþ günde zaman
zaman kar zaman zaman ise
yaðmurlu bir hava olacak.
32 ÝL ÝÇÝN SARI KODLU
SAÐANAK UYARISI
Meteoroloji; Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Çorum, Trabzon,
Giresun, Ordu, Samsun, Amasya, Tokat için saðanak uyarýsýnda bulundu. Ýç Anadolu Bölgesi'nde; Ankara, Karaman, Kýrýkkale, Yozgat, Sivas, Kayseri,
Nevþehir, Kýrþehir, Konya, Aksaray, Niðde'de saðanak etkili
olacak.
SARI UYARI NEDÝR?
Meteoroloji, sarý uyarý için
"Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olaðandýþý olmamakla birlikte, meteorolojik þartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalýdýr" açýklamasý yapýlmýþtý.

BAZI YERLERE ÝLK KAR DÜÞTÜ
Son 95 yýlýn en kurak mevsimini yaþayan Çorum'da yaðýþlar baþladý. Meteoroloji Genel Müdürlüðü Çorum'un da dahil olduðu bazý bölgeler
için kar uyarýsýnda bulunmuþtu.
Uzun zamandýr beklenen kar yaðýþý öðleden
sonra Çorum'un bazý ilçelerinde baþladý. Ýskilip,
Oðuzlar ve Sungurlu ilçelerinin bazý köylerinde
kar yaðdý. Bu arada mevsimin ilk karý Çorum
Merkezin bazý köylerine de düþtü. Çorum'un genelinde kar yaðýþlarýnýn baþlamasý bekleniyor.
Uzun zamandýr kuraklýk uyarýsý yapýlan Çorum'da kar ve yaðmur yaðýþýnýn görülmesi sevinçle karþýlandý.
(Haber Merkezi)

KAR YAÐIÞI BEKLENÝYOR
Meteroroloji'den edinilen bilgiye göre 14,15,16,17 ve 18
Ocak'ta Çorum'a kar yaðmasý
bekleniyor. Hava sýcaklýðýnýn da
düþeceði bu beþ günde en yüksek sýcaklýk beþ derece olacakken en düþük sýcaklýk ise -10
dereceyi bulacak.
VATANDAÞLARA
ÖNEMLÝ UYARI
Kuvvetli saðanak nedeniyle
ani sel ve su baskýný gibi yaþanabilecek olumsuzluklara karþý
vatandaþlardan dikkatli ve tedbirli olunmasý istendi.
BELEDÝYEDEN
“HAZIRIZ” PAYLAÞIMI
Meteorolojiden yapýlan kar
yaðýþý açýklamasýndan sonra
Çorum Belediyesi “Hazýrýz”
paylaþýmý yaptý. Sosyal medya
hesabýndan iþ makinalarýnýn fotoðrafýyla yapýlan paylaþýmda
“Karla mücadele için ekiplerimiz
7/24 görev baþýnda” ifadelerine
yer verildi.
(Haber Merkezi)

Ýskilip Belediyesi'nde kar hazýrlýklarý tamam
Ýskilip Belediyesi beklenen kar yaðýþý ihtimaline karþýlýk kar hazýrlýklarýný tamamladý.
Meteorolojiden gelen bilgi doðrultusunda Belediye Baþkaný Ali Sülük'ün talimatýyla oluþturulan "Karla
Müdahale Timi" beklenen kar yaðýþý
sonucu ilçede oluþabilecek olumsuzluklara mahal verilmemesi için kýþ hazýrlýklarýný sýký tutuyor.
Baþkan Ali Sülük yaptýðý açýklamada "Meteorolojiden gelen bilgi doðrultusunda ilçemizde oluþabilecek olumsuzluklara yer vermemek için araç filomuzdan dört kepçe, iki kamyon, üç
traktör, bir greyder, bir pick-up ve 20

personelden oluþan Karla Mücadele
Timini kurduk. Karý yaðmasýný özledik
ve yolunu gözlüyoruz, ilçemizde ted-

birlerimizi de sýký tutuyoruz. Sizler için
varýz, hizmet için buradayýz" dedi.
(Haber Merkezi)
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Semt polikliniklerinde
aþý odalarý oluþturulacak

Elim kazada
can verdi
Çorum'da elim bir iþ kazasý yaþandý. Baþýna
hurda balyasý düþen þahýs hayatýný kaybetti. Çorum
Merkez Kýzýlkýr köyünden Gazi Efe'nin oðlu Arap
Efe, Sanayi Sitesi'nde bir iþyerinde çalýþtýðý sýrada
baþýna demir balyasý düþmesi sonucu aðýr yaralandý. Arap Efe kaldýrýldýðý Çorum Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'nde hayatýný kaybetti. Olayla
ilgili soruþturma sürüyor.
(Haber Merkezi)

Arap Efe

Sungurlu'da kavþakta kaza
Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda bir kiþi hafif þekilde
yaralandý. Ankara-Samsun karayolu Paþa Köprüsü'nde meydana gelen trafik kazasýnda iki otomobil
çarpýþtý. Meydana gelen kazada bir

kiþi hafif þekilde yaralanýrken, yaralý kaza yerine çaðrýlan ambulansla
Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý.
(haber Merkezi)

Takla atan araç hurdaya döndü
Ýskilip'te takla atan otomobilin
hurdaya döndüðü kazada bir kiþi
yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Ýskilip'te Aykut A. idaresindeki 33 U
2002 plakalý otomobil, sürücünün
direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi
sonucu takla atarak þarampole devrildi. Ýhbar üzerine 112 Acil Servis,

itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Hurdaya dönen otomobilde sýkýþan
sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarýldý.
Kazada yaralanan sürücü saðlýk
görevlileri tarafýndan ambulansla Ýskilip Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazaya iliþkin inceleme baþlatýldý.
(ÝHA)

Çorum Ýl Saðlýk Müdürü
Uzm. Dr. Ömer Sobacý, Covid19 aþýsý için gerekli olan aþý
odalarýnýn semt polikliniklerinde oluþturulacaðýný bildirdi.
Covid-19 aþýsý ile ilgili bir
açýklama yapan Ýl Saðlýk Müdürü Sobacý "COVID-19 pandemisinde kesin tedavi yönteminin henüz bulunamamasý
ve salgýnýn tam olarak sonlanmamasý nedeniyle virüse karþý en etkili korunma yönteminin aþý olduðu kabul edilmektedir" dedi. Hastanede yoðunluk oluþmamasý, virüs buluþma riskinin en aza indirilmesi
amacýyla gereken her türlü
tedbiri aldýklarýný açýklayan
Sobacý, aþýlama çalýþmasýnýn
semt polikliniklerinde yapýlacaðýný kaydetti.
Sobacý'nýn konuyla ilgili
açýklamasý þöyle:
Koronavirüs salgýnýnýn görüldüðü andan itibaren, Bakanlýðýmýz tarafýndan Bilim
Kurulunun önerileri doðrultusunda; salgýnýn/bulaþýn toplum saðlýðý ve kamu düzeni
açýsýndan oluþturduðu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve
yayýlým hýzýný kontrol altýnda
tutma amacýyla birçok tedbir
kararý alýnarak uygulamaya
geçirilmiþtir.
COVID-19 pandemisinde
kesin tedavi yönteminin henüz
bulunamamasý ve salgýnýn
tam olarak sonlanmamasý nedeniyle virüse karþý en etkili
korunma yönteminin aþý oldu-

Recep Çördük

Zekeriye Sayat vefat etti
Çorum'un köklü esnaflarýndan Zekeriya Sayat vefat etti. Büyük Zafer Çarþýsý manifaturacý
esnafýndan Zekeriya Sayat'ýn vefatý derin
üzüntüyle karþýlandý.
Mürvet Sayat'ýn eþi, Yakup Sayat ve Ayþe
Sayat'ýn babalarý; Elif Sayat, Mustafa Sayat,
Alper Alkur, Mehmet Akif Alkur'un dedeleri, Bayýndýrlýk eski Müdürü Ýbrahim Hakký Özel'in
eniþtesi olan Zekeriya Sayat'ýn cenazesi Ulu
Mezarlýk'ta topraða verildi.
(Haber Merkezi)

Araba çarpan köpeðe belediye sahip çýktý
Ankara-Samsun asfaltý üzerinde
araba çarpan sokak köpeði Sungurlu Belediye ekipleri tarafýndan

bulunduðu yerden alarak Veteriner
Hekimi Aydýn Bahtiyar'a ulaþtýrdý.
Arka bacaðýnda kýrýk olduðu
tespit edilen köpek, ameliyat için
Çorum'a gönderildi. Gerekli müdahaleler ve tedavi yapýldýktan sonra
yaralý köpek bakým altýna alýndý.
SÜRÜCÜLERE UYARI
Belediyeden yapýlan açýklamada "Ýlçemizde oldukça fazla meydana gelen bu tarz yaralanmalar
üzüntü verici. Þoförlerimizi daha
dikkatli araba kullanmaya ve hýz
yapmamaya davet ediyoruz" denildi.
(Abdulkadir Söylemez)

ðu kabul edilmektedir.
Bilim Kurulumuzun önerileri ve Bakanlýðýmýzýn talimatlarý
doðrultusunda belirlenen hedef gruplara yönelik COVID19 aþýlamalarýnýn yapýlacaðý
hastanelerimizde alýnmasý gereken bir dizi tedbir ve yapýlmasý gereken bir dizi önlem
bulunmaktadýr. Bu kapsamda
Ýlimiz merkezinde vatandaþlarýmýza hizmet vermekte olan
Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi için 20, Göðüs Hastalýklarý Hastanesi için 10 adet
standartlarý Bakanlýðýmýzca
belirlenmiþ olan aþý odasý
oluþturulmasý gerekmektedir.
Ayrýca aþý uygulanacak alanlar geniþ ve ferah bekleme
alanlarý bulunan, kolay ulaþýla-

bilen, acil servisten uzakta,
normal poliklinik hastalarýyla
aþý uygulanacak kiþilerin karýþmayacaðý bir lokalizasyonda bulunmasý gerekmektedir.
Bu sebeple aþý uygulamasý
için en uygun alanlarýn semt
polikliniði yerleþkeleri olacaðý
deðerlendirilmiþtir.
Bazý basýn yayýn organlarýnda çýkan haberlerde uygulamanýn Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesinde yoðunluðu artýrabileceði iddia
edilmiþ olup, semt polikliniklerine günlük baþvuran hasta
sayýsýna nazaran aþý için baþvuracak kiþi sayýsý göz önünde bulundurulduðunda hastanelerimizin yoðunluðunu ve
yükünü artýrmanýn aksine

azaltacaðý muhakkaktýr. Ayrýca bu sayede aþýlama hizmeti
alacak vatandaþlarýmýzýn poliklinik, acil servis v.b. diðer
alanlardan hizmet alan hastalarýmýz ile temasý en aza inecektir. Bununla birlikte semt
polikliniklerinin tamamen kapatýlmasý söz konusu olmayýp, aþýlamanýn durduðu veya
ara verildiði zaman aralýklarýnda semt polikliniklerinin normal faaliyetine devam edeceðinin bilinmesi, Ýl Saðlýk Müdürlüðü olarak vatandaþlarýmýzýn en iyi þekilde hizmet almasý için gereken her türlü
tedbirin alýndýðý hususunu tüm
Çorum halkýna önemle duyurur, saðlýk ve esenlikler dilerim.
(Abdulkadir Söylemez)

Yasayý uygula
kadýný yaþat

Ecel direksiyon baþýnda yakaladý
Ýskilip'te bir taksi sürücüsü direksiyon baþýnda kalp krizi geçirerek hayatýný kaybetti.
Edilen bilgilere göre gece 22.30 sýralarýnda
Ýkipýnar köyünden yolcu getiren ticari taksi sürücüsü Recep Çördük direksiyon baþýndayken
fenalaþtý. Çördük'ün kullandýðý araç kontrolden
çýkarak þarampole kaydý.
Kamp krizi geçirdiði anlaþýlan Recep Çördük kaza yerine gelen 112 ekiplerinin tüm müdahalelere raðmen kurtulamadý. Ýskilip'in Kozveren köyünden olan, belediye bünyesinde görev yapan Yalçýn Çördük'ün babasý Recep Çördük'ün ölümü büyük üzüntü yarattý.
Merhumun cenazesi Kozveren köyünde
topraða verildi.
(Haber Merkezi)

Uzm. Dr. Ömer Sobacý

Ulaþ Tokgöz

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Merkez
Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz, 2021 yýlýnýn ilk 13
gününde 10 kadýnýn erkekler tarafýndan öldürüldüðünü, dört kadýnýn ise þüpheli bir þekilde ölü bulunduðunu belirterek, kadýna yönelik cinayetlerin ve þiddet olaylarýnýn bir an
önce son bulmasý için etkili ve aðýr yasal düzenlemeler yapýlmasý gerektiðini vurguladý.
2020 yýlýnda ise 300 kadýnýn erkekler ta-

rafýndan öldürüldüðünü ve 171 kadýnýn þüpheli þekilde ölü bulunduðuna dikkati çeken
Ulaþ Tokgöz "Hayatýn eve sýðdýrmaya çalýþýldýðý 2020 yýlýnda kadýnlar erkek þiddetine
en fazla evlerinde maruz kaldý. Kadýnlarýn
en çok evlerinde öldürüldüðü bilinirken, pandemide evde kalmamýz gereken geçen yýl
kadýnlar için özel bir önlem alýnmadý" ifadesini kullandý.
(Abdulkadir Söylemez)

Çaldýðý kablolarý yakarken yakalandý
Ortaköy'de haberleþme ve enerji nakil kablosu
hýrsýzlýðý olaylarýnda meydana gelen artýþ nedeniyle Jandarma Suç Araþtýrma Timi ekiplerince yapýlan operasyonda bir kiþi çaldýðý kablolarý yaktýðý esnada yakalandý.
Þüpheli sahsa ait ev ve eklentilerinde yapýlan
aramalarda ise bir adet ruhsatsýz av tüfeði ile yaklaþýk 100 metre telefon kablosu ele geçirildi. Son
bir yýl içerisinde beþ hýrsýzlýk olayýna karýþtýðý tespit
edilen þahýs, sevk edildiði adli makamlarca tutuklandý. Ýl Jandarma Komutanlýðýndan yapýlan açýklamada konuyla ilgili þu bilgiler verildi:
Ortaköy Ýlçesi Jandarma sorumluluk bölgesi
içinde son zamanlarda haberleþme ve enerji nakil
kablosu hýrsýzlýðý olaylarýnda meydana gelen artýþ
nedeniyle olaylarýn aydýnlatýlmasý maksadýyla Ýl
Jandarma Komutanlýðý tarafýndan Ortaköy Ýlçe
Jandarma Komutanlýðý personeli ve Jandarmanýn
Dedektifleri JASAT (Jandarma Suç Araþtýrma Timi)
personelinden oluþturulan ekip çalýþmalarýna baþlamýþtýr. Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn talimatý doðrultusunda yapýlan araþtýrma ve inceleme neticesinde, Ortaköy Ýlçesi Yaylacýk Köyü yakýnlarýnda tespit edilen bir þüpheli þahýs çalýnan kablolarý
yaktýðý esnada yakalanarak gözaltýna alýnmýþ, þahsa ait ev ve eklentilerinde yapýlan aramalarda bir
adet ruhsatsýz av tüfeði ile yaklaþýk 100 metre telefon kablosu ele geçirilmiþtir. Þüpheli þahýs ile ilgili
yapýlan detaylý araþtýrma ve incelemede 2020 yýlý
içinde üç olay ve 2021 yýlý içinde iki olay olmak üzere toplam beþ faili meçhul hýrsýzlýk olayýný gerçekleþtirdiði tespit edilmiþtir. Þüpheli þahýs sevk edildiði adli makamlarca tutuklanmýþtýr. (Fatih Yýldýrým)

Kaçak ava 11 bin lira ceza
Osmancýk'ta kaçak
avlandýklarý tespit edilen üç kiþiye 11 bin 572
lira idari para cezasý uygulanýrken, avda kullandýklarý panelvan tipi
araç ve traktöre de el
konuldu.
Doða Koruma ve
Milli Parklar Þube Müdürlüðüne baðlý ekipler
tarafýndan ilçede kaçak
avcýlýðýn önüne geçmek
amacýyla denetim yapýlýrken, üç kiþinin izinsiz
avlandýðý belirlendi. Bu
kiþilerin traktör ve araçlarýnda yapýlan aramada kaçak avlanan iki yaban tavþaný ve bir çulluk ile traktör
römorköründe kaçak olarak kesilmiþ kayýn aðaçlarý ele geçirildi.
Kaçak avlanan ve kesim yaptýðý

belirlenen 3 kiþiye toplam 11 bin
572 lira idari para cezasý uygulanýrken, kaçak avda kullandýklarý traktör ve araca da el konuldu. (ÝHA)

4

14 OCAK 2021 PERÞEMBE

Esnaf için iþbirliði yaptýlar
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu
(TESK) ile Þekerbank "Kapýmýz Esnafa Açýk" platformu kapsamýnda esnaf ve sanatkârlarýn nakit ihtiyacýný ilave avantajlar saðlayarak karþýlamak
üzere iþbirliði yaptý.
Ýþbirliði kapsamýnda Þekerbank, esnaf ve sanatkârlara þubeye gitmeden "Þeker Mobil Þube"
üzerinden kolayca kredi baþvurusu yapabilmesine
olanak saðlayacak ve esnaf müþterilerinin 50 bin liraya kadar olan nakit ihtiyacýný, 36 aya varan vadeler ve avantajlý faiz oranlarýyla karþýlayacak.
Þekerbank ile TESK arasýndaki iþbirliði ile ilgili
Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Recep Gür'ü ziyaret ederek bilgilendirmede bulunan Þekerbank Çorum Þubesi Müdürü Yücel Arýk "Kapýmýz Esnafa Açýk" platformu kapsamýnda esnaf müþterilerin altý ay ödemesiz taksitlendirme talep edebileceði gibi yine 12'nci taksite
kadar düþük tutarlarda ödeme seçeneðinden yararlanabileceklerini söyledi.
Esnaf ve sanatkârlarýn paket kapsamýnda internet þube ve mobil bankacýlýk üzerinden yapacaklarý EFT ve havale iþlemlerini ücretsiz gerçekleþtirebileceklerini, bir yýl boyunca POS inaktiflik ve 10
yapraklý çek karnesi ücretinden de muaf olacaklarýný anlatan Yücel Arýk "Nakit desteðinden yararlanacaklar, Þekerbank Üreten Kart veya Bonus Bu-

Özden Özgür Yalçýn

Enerji Verimliliði Desteði
baþvurularý baþladý
siness Kart sahibi de olabilecekler" dedi.
Þekerbank'ýn esnaf ve sanatkârlara sunduðu
desteklerden dolayý duyduðu memnuniyetini dile
getiren ÇESOB Baþkaný Recep Gür ise zor günlerden geçen esnaf ve sanatkarlarýn rahat nefes almalarý ve yaþadýklarý sýkýntýlarý asgariye indirmek
için her alanda çalýþma yürüttüklerini söyledi.
Gür "Bu kapsamda, devletimiz tarafýndan veri-

len desteklere ek olarak, esnaf ve sanatkarlarýmýza katký saðlayacaðýný düþündüðümüz bankalar,
diðer kurum ve kuruluþlarla da çeþitli çalýþmalarýmýza her geçen gün daha da artýrarak devam ediyoruz. Bu baðlamda, Konfederasyonumuz ile Þekerbank arasýnda gerçekleþtirilen iþbirliði protokolünün esnaf ve sanatkârýmýz için faydalý olacaðý
kanaatindeyim" diye konuþtu.
(Fatih Yýldýrým)

TSO ve CHP iþ dünyasýnýn
sorunlarýný konuþtu
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý
(TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný
Çetin Baþaranhýncal, Cumhuriyet
Halk Partisi Çorum Ýl Baþkanlýðýný
ziyaret etti.
TSO Baþkaný Baþaranhýncal beraberinde Yönetim Kurulu Baþkan
Yardýmcýlarý Turgut Ýlgü ve Mustafa
Özbayram ile birlikte CHP'ye nezaket
ve istiþare amaçlý bir ziyarette bulundu. TSO heyeti; CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Merkez Ýlçe Baþkaný
Ulaþ Tokgöz ve Ýl Sekreteri Aydýn

Taþkýn tarafýndan karþýlandý.
Ziyaret sýrasýnda Çorum'un temel
sorunlarý, pandemi süreci ve iþ dünyasýnýn sorun ve talepleri ele alýndý.
CHP Ýl Baþkaný Tahtasýz, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, ilimizin temel sorunlarýnýn çözümü ve iþ dünyasýnýn taleplerinin karþýlanmasý noktasýnda sivil toplum ve
meslek kuruluþlarý ile birlikte hareket
ettiklerini, üzerlerine düþen görevi
her zaman yapmaya hazýr olduklarýný
ifade etti.
(Fatih Yýldýrým)

KÝMLER YARARLANABÝLÝR?
Asýl faaliyet alaný elektrik üretimi olan, elektrik üretim lisansýna sahip tüzel kiþiler dýþýnda
kalan, yýllýk toplam enerji tüketimleri asgari 500
ton eþdeðer petrol (TEP) olan ticaret ve/veya
sanayi odasýna baðlý olarak faaliyet gösteren,
her türlü mal üretimi yapan ve imalat sektöründe faaliyet gösteren iþletmeler yararlanabilir.

CHP'li Yýlmaz'dan Aþgýn'a teþekkür
CHP Belediye Meclisi Grup Baþkaný Tuncay Yýlmaz, Çorum Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn ve
belediye meclisine teþekkür etti.
Salgýndan tedbirleri kapsamýnda iþyeri kapanan ve belediyenin kiracýlarýndan kira almamasý tekliflerinin
kabul edilmesinden dolayý memnun
olduklarýný söyleyen Yýlmaz "Bu tür
uygulamalarda hem belediyemizin
hem esnafýmýzýn yanýnda olmaya
devam edeceðiz" dedi.
Tuncay Yýlmaz'ýn sosyal medya
üzerinden yaptýðý paylaþýmda "Ara-

lýk ayý belediye meclis toplantýsýnda
dile getirdiðimiz "Pandemiden iþyeri kapanan, pandemi ile birlikte ciro
kaybýna uðrayan belediyemizin kiracýlarýndan kira almamasý ve indirim yapýlmasý" teklifimizi ocak ayý
belediye meclis toplantýsýnda meclis kararý ile karara baðlayan belediye baþkanýna ve meclisimize, CHP
Meclis Grubu olarak teþekkür ediyoruz. Bu tür uygulamalarda hem
belediyemizin hem esnafýmýzýn yanýnda olmaya devam edeceðiz" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Kültür elçileri zor durumda

Pandemi süreci toplumun geniþ
bir kesimini derinden yaralarken; usta
öðretici, müzisyen, folklörcü ve kültürsanat alanýnda faaliyet gösteren kültür elçileri de zor bir dönem yaþýyor.
CHP Çorum Ýl Baþkaný Mehmet
Tahtasýz, Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ
Tokgöz, Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Kamile Anar, Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý
Baþkaný Filiz Aydýn ve bazý parti yöneticileriyle birlikte KADEÞ Halk
Oyunlarý Gençlik ve Spor Kulübü
Derneði'ni ziyaret ederek Dernek
Baþkaný ayný zamanda Meslek Eðitimcileri ve Usta Öðreticiler Federasyonu Çorum Ýl Temsilcisi Emine Özten ile bir süre görüþtü.
Dernek üyelerinin ve usta öðreticilerin karþý karþýya bulunduklarý sorunlar ve talepleri hakkýnda bilgi alan
Ýl Baþkaný Tahtasýz, Türkiye genelinde sayýlarý 100 binleri, Çorum'da ise
500'ü bulan usta öðreticilerin mart
ayýndan beri iþsiz olduðunu belirterek, usta öðreticilerin kýsa çalýþma
ödeneði, iþsizlik, pandemi yardýmlarý
ve diðer desteklerin hiçbirisinden yararlanamadýðýný söyledi.
Usta öðreticilerin çalýþýrken 657
sayýlý yasaya tabi olduklarýný ancak iþ
bittiðinde hiçbir güvencelerinin kalmadýðýný bildiren Tahtasýz "Usta öðreticilerimiz özlük haklarýnýn olmasýný
ve 657'li kadro istiyor. Pandemi süreci tamamen bitene ve hayat normale

dönünceye kadar usta öðreticilere
evlerini geçindirebilmeleri için en az
asgari ücret tutarýndan aylýk ödeme
yapýlmalýdýr. Baþka hiçbir iþi, geliri olmayan, mesleði usta öðreticilik olanlara kira desteði saðlanmalýdýr" dedi.
Meslek Eðitimcileri ve Usta Öðreticiler Federasyonu Çorum Ýl Temsilcisi Emine Özten ise usta öðreticilerin
mart ayýndan beri iþsiz olduklarýný ve
zor günler geçirdiklerini dile getirerek
sorunlarýna bir an önce çözüm bulun-

Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Çorum Yatýrým Destek Ofisi Koordinatörü Özden
Özgür Yalçýn iþletmelere yönelik enerji verimliliði desteði hakkýnda açýklamalarda bulundu.
Yalçýn açýklamasýnda þunlarý söyledi:
Dünyada olduðu gibi, ülkemizde de enerjiye
talep her yýl artýþ göstermektedir. Bu talebin baþýnda sanayi sektörü yer almakta, enerji denince de ilk akla elektrik gelmektedir. Sanayi sektörü, ülkemizdeki elektrik tüketimindeki %55 düzeyindeki payý ile önemli bir yere sahiptir. Sanayi
sektörü, gerek yüksek enerji tasarruf potansiyeline sahip olmasý, gerekse de sanayide tüketilen
enerjinin çoðunlukla ticari enerji olmasý hasebiyle enerji verimliliði çalýþmalarýnda öncelikle ele
alýnmasý gereken bir sektördür. Mühendislik çalýþmasý yapýlmasý þarttýr. Genel olarak sanayi tesislerinde yüksek verimli motor kullanýmý, basýnçlý hava sistemlerindeki kaçaklarýn önlenmesi, yakma havasýnýn ýsýtýlmasý, kirletilmiþ akýþkandan ýsý geri kazanýmý, sýcak ve soðuk yüzeylerin izolasyonu, boþta çalýþma süresinin azaltýlmasý, tesislerde elektrik güç faktörünün düzeltilmesi gibi pek çok tedbir ile enerji verimliliði saðlanabilir. T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlýðýnca, iþletmelere yönelik 2021 Yýlý Verimlilik Artýrýcý Proje (VAP) Baþvurularý açýlmýþ olup 31
Aralýk 2021 tarihine kadar devam edecektir.

masýný istedi.
Usta öðreticilik yapan tüm hocalarýn branþlarýný kendilerine meslek
edindiklerini, bu durumda ailelerin
geçimlerini bu meslekle saðladýklarýný, hiçbir sosyal haklarýnýn olmadýðýný
belirten Özten pandemi desteðinden
de yararlanamadýklarýný ifade etti.
Özten "Þu anda yaklaþýk 58 bin
kiþi olan usta öðreticiler 657 Sayýlý
Devlet Memurlarý Kanununda belirtilen kendi alanlarý ile ilgili bütün so-

rumluluklarý yerine getirmektedir ancak devlet memurlarýna verilen haklardan yararlanamamaktadýr" diyerek
usta öðreticilerin sorunlarýnýn çözülmesini ve özlük haklarýnýn iyileþtirilmesini talep etti.
CHP Ýl Baþkaný Tahtasýz ise sorun
ve talepleri partinin genel merkezine
ve ilgili kurumlara ileteceklerini, sorunlarýn çözümü noktasýnda ellerinden gelen çabayý göstereceklerini bildirdi.
(Mahmut Emin Söylemez)

Agah Karapýçak'tan
Baþkan Gelgör'e ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Çorum Ýl Baþkaný Agah Karapýçak,
Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet
Gelgör'ü makamýnda ziyaret etti.
Ziyarette Baþkan Gelgör ve Ýl
Baþkaný Karapýçak çeþitli konulara
iliþkin görüþ alýþveriþinde bulundu.

Baþkan Gelgör, Ýl Baþkaný Agah Karapýçak'a nazik ziyareti için teþekkür
ederek "Teþkilatýmýzýn ve davamýzýn
onurlu desteðini her daim yanýmýzda
hissediyor, üretken belediyecilik vizyonuyla halkýmýza hizmet ediyoruz"
dedi.
(Haber Merkezi)

DESTEKLENEN ALANLAR VE
DESTEK UNSURLARI NELERDÝR?
Programýn amacý ülkemizde faaliyet gösteren iþletmelerin enerji verimliliklerinin artýrýlmasýný saðlamaktýr. Bu kapsamda Verimlilik Artýrýcý
Projeler ve Gönüllü Anlaþmalar adý altýnda iki alt
program uygulanmaktadýr.
Her iki alt program için baþvuru yapmak isteyen iþletmelerin sahip olmasý gereken ön þartlar
baþvuru tarihi itibariyle Bakanlýk veri tabanýnda
kayýtlý olmasý, enerji yöneticisi sertifikasýna sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirmesi, son üç yýla ait yýllýk toplam enerji tüketimleri ortalamasýnýn asgari 500 TEP olmasý ve bu
verilerin veri tabanýna girilmesi, TS EN ISO
50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardýna göre
Türk Akreditasyon Kurumu tarafýndan akredite
olmuþ veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafýndan kabul edilen kurumlarca akredite olmuþ uygunluk deðerlendirme kuruluþlarýnca verilmiþ
belgesine sahip olunmasý veya belge almak için
müracaatta bulunulmuþ olduðuna dair belgenin
sunulmasýdýr.
Verimlilik Artýrýcý Projeler verimsizliklerin, kayýplarýn ve enerji atýklarýnýn giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanmasý amacýyla verilmektedir. Ýþletmeler Enerji Verimliliði Danýþmanlýk
Þirketlerine hazýrlattýklarý baþvuru dosyalarýný
Enerji ve Tabii Kaynaklarý Bakanlýðýnýn belirlediði dönemlerde sunmaktadýr.
KDV hariç en fazla 5 milyon TL bütçeli ve yatýrýmýn geri dönüþ süresi beþ yýldan az olan projeler desteklenmektedir. Destek miktarý, proje
bedelinin % 30'u kadardýr.
Endüstriyel iþletmelerin daha önce destekleme kararý alýnmýþ veya uygulamasý devam eden
projeleri dahil firma baþýna en fazla beþ proje
baþvurusu yapýlabilmektedir. Uygulamasý tamamlanan ve Bakanlýða bildirilen projeler bu rakama dahil deðildir.
Verimlilik artýrýcý projeler ekipman, sistem,
kojenerasyon sistemi ve atýk ýsýdan elektrik üretimi sistemini içermektedir.
Ýkinci el ekipmanlar, uygulamasýna baþlanmýþ olan projeler, leasing yöntemiyle yapýlan
projeler, yakýt dönüþümüne yönelik projeler, kapasite artýþý ve yeni tesis kurulumuna yönelik
projeler, taþýt alýmýna yönelik projeler, üretilen
ýsý/elektriði satma amaçlý projeler, yenilenebilir
enerji kaynaklarýna dayalý projeler ile kriterlere
uymayan diðer projeler kabul edilmemektedir.
Verimlilik artýrýcý projelerde proje baþlangýç
tarihinden itibaren iki yýl içinde TS EN ISO
50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardý belgesinin alýnmasý gerekmektedir.
Gönüllü Anlaþmalarda ise endüstriyel iþletme, üç yýl içinde referans enerji yoðunluðunu ortalama olarak en az % 10 oranýnda azaltmayý
taahhüt etmektedir.
Ýþletmelerin iþletmeye alýndýðý tarih itibariyle
beþ yýlýný doldurmasý üzerine hesap edilen referans enerji yoðunluðunun hesaplanamamasý
halinde son üç yýldaki enerji yoðunluklarýnýn ortalamasý dikkate alýnabilmektedir.
Gönüllü anlaþma yapan ve taahhüdünü yerine getiren endüstriyel iþletmenin, anlaþmanýn
yapýldýðý yýla ait enerji giderinin %30'u, 1 milyon
TL'yi aþmayacak þekilde desteklenmektedir. Anlaþma döneminin bitiminden önce ISO 50001
Enerji Yönetim Sistemi Standardý belgesine sahip olmayan iþletmeye herhangi bir ödeme yapýlmamaktadýr. Detaylý bilgi için T.C. Enerji ve
Tabi Kaynaklar Bakanlýðýna ait https://enerji.gov.tr/duyuru-detay?id=107 adresi ziyaret edilebilir.
(Haber Merkezi)
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Çorum Valiliði hava kirliliði denetimlerinin titizlikle sürdürüleceðini açýkladý

‘Hava kirliliði azalýyor’
Yeni otobüs duraðýnda
sona yaklaþýldý
Çorum Valiliði'nden yapýlan
açýklamada; hava kirliliðine
karþý alýnan önlemlerin uygulanmasý noktasýnda, kirliliðe
neden olan kiþilere karþý denetim faaliyetlerinin titizlikle sürdürüldüðü bildirildi.
Ýl Basýn ve Halkla Ýliþkiler
Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada "Ýlimiz merkezinde bulunan üç adet hava kalitesi izleme istasyonu ile ilimizin hava kalitesi anlýk olarak daimi
þekilde izlenmektedir. Hava
kalitesi izleme istasyonlarýndan ýsýnma kaynaklý, sanayi
kaynaklý ve trafik kaynaklý hava kalitesi deðerleri ayrý ayrý
ölçülmektedir" denildi.
Açýklamada þu bilgiler verildi:
Ýlimizde son yýllarda artan
nüfus ve il merkezine göç ile
birlikte yükselen kentleþme
oraný ve buna baðlý olarak yerleþim birimlerinde ihtiyaç olan
ýsýnma amaçlý katý yakýt kullanýmýndan kaynaklý karbon mo-

noksit, kükürt dioksit, azot dioksit, is ve kurum emisyonu
þehrimizde yaþanan hava kirliliðinin önemli bir etkeni olmakta ve hayat kalitemizi belirleyen unsurlardan olan hava kalitesinin bozulmasýnda etkili olmaktadýr.
Ýlimizin coðrafi konumu ve
yaþanan meteorolojik olaylar
hava kalitesini olumsuz etkilemektedir.
Tabii olaylar kontrolümüzde
olmadýðýndan hava kirliliðinin
artýþýna (enverziyon) veya
azalmasýna (dispersiyon: hava
kirliliðinin rüzgâr ile daðýlmasý)
neden olabilmektedir.
Ýlimiz merkezinde bulunan
üç adet hava kalitesi izleme istasyonu ile ilimizin hava kalitesi anlýk olarak daimi þekilde izlenmektedir. Hava kalitesi izleme istasyonlarýndan ýsýnma
kaynaklý, sanayi kaynaklý ve
trafik kaynaklý hava kalitesi deðerleri ayrý ayrý ölçülmektedir.
Ýlimizde yaþanan hava kirli-

liðinin en aza indirilmesi ve Avrupa Birliði mevzuatýna uygun
bir hava kalitesine ulaþýlmasý
gayesiyle; 5 Mart 2020 tarih ve
2020/98 sayýlý Çorum Ýl Mahalli Çevre Kurulu Kararlarý doðrultusunda "alternatif temiz yakýt kullanýmýna (doðalgaz, güneþ enerjisi v.b.) geçiþ" kararý
ile ilgili olarak; ilimizde merkezi sistem ile ýsýnan ve yakýt
olarak kömür kullanýlan binalarda yakýt dönüþümleri, halkýmýzýn konuya iliþkin duyarlýlýðý
ve iþbirliði neticesinde herhangi bir idari iþlem uygulanmaksýzýn tamamlanmýþtýr.
"KÝRLÝLÝK 3/1'ÝNE
KADAR DÜÞÜRÜLDÜ"
Tabii hava kirliliði kaynaðý
olarak tabir edilen çöl tozlarýnýn taþýnýmý ve enverziyon oluþumu dýþýnda ilimizde hava
kirliliði deðerlerinde önceki yýllara göre gözle görünür bir
azalma görülmektedir. Yakýt
dönüþümü konusunda alýnan

Ýl Mahalli Çevre Kurulu Kararý
doðrultusunda yakýt dönüþümlerinin 2020 yýlý içinde tamamlanmasý ile birlikte mevzuatta
sýnýr deðeri 125 µg/m³ olarak
belirtilen Kükürtdioksit (SO2)
kirliliði, hava kalitesi istasyonu
verilerine göre 2019 yýlý Aralýk
ayýnda 42 µg/m³ olarak, 2020
yýlý Aralýk ayýnda ise 17 µg/m³
olarak ölçülmüþtür. Böylece
2020-2021 ýsýnma döneminde, kömür kaynaklý oluþan Kükürtdioksit (SO2) kirliliðinin bir
önceki yýlda oluþan kirlilik deðeri seviyesinin yaklaþýk üçte
birine kadar düþürülmesi saðlanmýþtýr.
Konuya iliþkin denetimler
Valiliðimiz talimatlarý doðrultusunda Çevre ve Þehircilik Ýl
Müdürlüðü tarafýndan yürütülmekte olup, hava kirliliðine neden olan tüm faaliyetler titizlikle takip edilmekte ve kirliliðe
neden olan faaliyet sahiplerine
gerekli uyarýlar yapýlmaktadýr.
(Fatih Yýldýrým)

Vali Çiftçi ve Baþkan Aþgýn
Kip Tavukçuluk'u ziyaret etti

Çorum
Valisi
Mustafa Çiftçi ve
Belediye Baþkaný
Halil Ýbrahim Aþgýn,
Kip Tavukçuluk'u ziyaret etti.
Ýlin önde gelen
yumurta üretim tesislerinden Kip Tavukçuluk'u ziyaret
eden Vali Çiftçi ve
Baþkan Aþgýn iþletmenin çalýþmalarý
hakkýnda bilgi alýp
baþarýlarýnýn devamýný diledi.
Ýþletme sahibi
Reha Kip, Vali ve
Belediye Baþkanýna tesisi gezdirirken,
çalýþmalar
hakkýnda da bilgiler
paylaþtý.
(Haber Merkezi)

Þeker Fabrikasý fazladan 20 bin ton þeker üreterek fabrika tarihindeki son 20 yýlýn rekorunun kýrýldýðýný duyurdu

Þeker Fabrikasýndan
çiftçilere rekor teþekkürü
Çorum Þeker'de 15 Eylül'de pancar
alým kampanyasý ile baþlayan üretim sezonu tamamlandý. Bu sezon fabrika, çiftçilerden 955 bin ton fireli pancar teslim aldý.
Çorum Þeker Fabrikasý yaptýðý açýklamada A þeker kotasýný tamamlayýp fazladan 20 bin ton C þekeri üreterek fabrika
tarihindeki son 20 yýlýn üretim rekorunun
kýrýldýðýný duyururken bu baþarýda en büyük payý olan çiftçilere teþekkürlerini iletti.
Çorum Þeker Fabrikasý Genel Müdürü
Kemal Ateþ "Bu baþarý çalýþanlarýmýz,

nakliyecilerimiz ve çiftçilerimiz ile beraber
ulaþtýðýmýz bir baþarýdýr, üretici ile çiftçi el
ele daha da büyük baþarýlara imza atacaðýz" diyerek sezon bitimini duyurdu.
Çorum Þeker 15 Eylül 2020 tarihinde
pancar alým kampanyasý ile baþlayan üretim sürecinde çiftçilerden 955 bin ton fireli
pancar teslim aldýðýný açýkladý.
Çorum Þeker Fabrikasý'nda 116 gün
aralýksýz devam eden üretim sezonu 9
Ocak 2021 tarihi itibariyle tamamlanmýþ
bulunuyor.
(Fatih Yýldýrým)
Kemal Ateþ

Çorum Belediyesi
tarihi kent meydaný
çalýþmalarý kapsamýnda Recep Tayyip Erdoðan Caddesine taHABERÝ
ÝZLEMEK
þýyacaðý merkez otoÝÇÝN KODU büs duraðýnýn taþýnOKUTUN
masý için çalýþmalarda
son noktaya gelindiðini bildirdi.
Baþkan Yardýmcýsý Lemzi Çöplü
yeni merkez otobüs duraðý için fiziki çalýþmalarda sona gelindiðini aktardý. Yeni merkez otobüs duraðýnýn
en kýsa zamanda yeni yerinde hizmete geçeceðini vurgulayan Lemzi
Çöplü "Toplu taþýma duraklarýmýzýn
yeni yeriyle ilgili çalýþmalarýmýz son
noktaya gelmiþ bulunmakta. Mevcut yerimizde asfaltýmýzý attýk, fiziki
düzenlemelerimizi yapýyoruz ve en
kýsa zamanda yeni durak olarak burayý kullanmaya baþlayacaðýz. Klimalý duraklarýmýz ve satýþ noktalarýmýz da bütün merkez durak olan
Saat Kulesi duraðýný buraya taþýmýþ olacaðýz. Burada araçlarýn giriþ
çýkýþlarýyla ilgili herhangi fiziki bir sýkýntý yok. Buradaki çalýþmalarýmýz
son noktaya geldi. En kýsa zamanda da duraklarýn faaliyetine baþlamýþ olacaðýz" dedi.
OTOBÜSLER ÝÇÝN AYRI ÞERÝT
Trafiðin daha düzenli ve akýcý olmasý için büyükþehirlerde kullanýlan uygulamaya benzer bir uygula-

ma ile otobüsler için
ayrý þerit
belirlediklerini kayd e d e n
Baþkan
Yardýmcýsý
Lemzi Çöplü
L e m z i
Çöplü "Buraya girerken Recep Tayyip Erdoðan Caddesinden geçiþlerle ilgili olarak biz hem bisiklet yolu
yanýnda da otobüs yolu olarak düþündüðümüz bir alan belirledik. Büyükþehirlerde tramvay hattý, otobüs
hattý olarak kullanýlan özel bir alan
gibi biz de burada bir alan ayýrmýþ
olduk. Otobüslerin burada trafiði týkamadan giriþ yaparak yolcusunu
aldýktan sonra tekrar Gazi Caddesi'ne katýlýmý saðlamasý amacýyla
50 metrelik bir alanda yolu ikiye bölmüþ olduk" þeklinde konuþtu.
Trafik sorunu yaþanmamasý için
araç sürücülerine de önemli sorumluluk düþtüðünü dile getiren Çöplü
"Vatandaþlarýmýzdan otobüs yolu
olarak belirlediðimiz alanlara park
etmemelerini rica ediyoruz. Otobüslerin giriþ ve çýkýþlarýyla baðlantýlý olarak hem hýz kazanmasý hem
de trafiðin týkanmamasý anlamýnda
bu þekilde bir çözüm ürettik. Toplumumuza hayýrlý olmasýný temenni
ediyorum" ifadelerini kullandý.
(Abdulkadir Söylemez)

Gülabibey Mahallesi
altýn dönemini yaþadý
Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Gülabibey Mahallesi Muhtarlýðýný ziyaHABERÝ
ret ederek, 2020 yýlýnÝZLEMEK
da Gülabibey'e yapýÝÇÝN KODU
lan çalýþmalarý deðerOKUTUN
lendirdi.Aþgýn 2021'de
yapýlacak çalýþmalarla ilgili de Hasan Belli ile istiþarede bulundu.
Gülabibey Mahallesi'nin Çorum'un en büyük mahallelerinden
biri olduðunu söyleyen Baþkan Aþgýn, 2020 yýlý içinde Gülabibey'e çok
güzel hizmetler yaptýklarýný söyledi.
Aþgýn, alt ve üstyapýda çok ciddi
çalýþmalar yaptýklarýnýn altýný çizerek
"2020 yýlý içinde 464 metre kanalizasyon, 677 metre yaðmur suyu hattý, 153 metre içme suyu hattý döþedik. Toplamda bin 294 metre altyapý
yatýrýmý yaptýk. Park Bahçeler Müdürlüðümüzce Ýstiklal Þehitleri anýtý
ve çevre düzenlemesi yaptýk. Cemilbey Caddesi kuru köprü kenarlarýnda yeþil alanlarý yeniledik. Fen iþleri
müdürlüðümüz olarak çok kapsamlý
çalýþmalar yaptýk. Toplam 13 bin 511
ton asfalt serimi yaptýk. Özellikle Güzelyurt bölgesini ve ara sokaklarýný
asfaltla buluþturduk" dedi.
Altyapý ve asfalt çalýþmalarýnda
Gülabibey'in altýn dönemini yaþadýðýný vurgulayan Baþkan Aþgýn
"Gönül Belediyeciliði
kapsamýnda Sosyal
Yardým Ýþleri Müdürlüðümüzün 2020'de yapmýþ olduðu çalýþmalara baktýðýmýzda yine
2020 yýlý içinde Gülabibey'de 2 bin 153 aile
gýda bankamýzdan ya-

rarlandý. 809 aileye gýda paketi yardýmýnda bulunduk. 913 aileye kýyafet yardýmý yaptýk. Pandemi sürecinde Gülabibey Mahallemizde 220 esnafýmýza sosyal yardým çeki verdik.
14 camimizin temizliðini sürekli olarak yapýyoruz" diye konuþtu.
MUHTARDAN TEÞEKKÜR
Gülabibey Mahallesi Muhtarý
Hasan Belli, Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn ziyaretinden
duyduðu memnuniyeti ifade ederek
Gülabibey'e yapýlan çalýþmalar nedeniyle teþekkür etti.
Belediyenin Gülabibey'de çok
önemli çalýþmalar yaptýðýný vurgulayan Hasan Belli "Cengiz Topel Caddemizi yaparken ayný anda Yenidoðan'da bulunan yedi tane sokaðýmýzda da çalýþmalar devam ediyordu. Yenidoðan'da asfalt sýkýntýmýz
kalmadý. Rüstem Eren Parkýmýza
çocuk emzirme kabini, engelli lavabosu, yetiþkin lavabosu gibi güzel
çalýþmalar oldu. Kapaklý bölgemizde yoðun çalýþmalar yapýldý. 30'a
yakýn sokak 2020 yýlýnda asfalta kavuþtu. 2020 yýlý içinde Baðcýlar 5.
Cadde üzerinde kapalý yarý olimpik
havuzumuzun müjdesini verdi" þeklinde konuþtu.
(Fatih Yýldýrým)
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Pýnar Koleji'ne
hayýrlý olsun
ziyareti
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi
Ahmet Sami Ceylan, yeni bir binaya taþýnan Pýnar Koleji'ne hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal,
Baþkan Yardýmcýsý Turgul Ýlgü ile birlikte Pýnar
Koleji'ne giden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan,
Pýnar Koleji Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ahmet Týðlý ve Ýlköðretim Müdürü Galip Ýlgezdi tarafýndan karþýlandý.
Buharaevler Mahallesi Silmkent bölgesinde
inþa edilen Pýnar Koleji binasýný gezen Milletvekili Ceylan okul idarecilerinden bilgiler aldý.
Ceylan, son derece modern bir görünüme
sahip olan okulu beðendiðini belirterek, baþta
Pýnar Eðitim Kurumlarý Kurucusu Çorum eski
Milletvekili Murat Yýldýrým olmak üzere tüm eðitimci kadrosunu kutladý ve baþarýlar diledi.
(Mahmut Emin Söylemez)

Kadýn Ýçin Para Psikolojisine

BAÞVURULAR BAÞLADI
Pandemi sürecinin yarattýðý belirsizlik atmosferinde; kadýn esnaflarýn
psikolojik, sosyal ve iþ geliþtirme süreçlerine destek saðlamak amacýyla
Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý
Birliði, Çorum Ýþ Kadýnlarý Derneði ve
Türk PDR Derneði Çorum Temsilciliði
iþbirliði ile "Kadýn için para psikolojisi"
adýnda baþlatýlan projeye baþvurular
baþladý.
Eðitim ve psikolojik destek programýnýn Zoom konferans yöntemi ile
PDR alanýnda uzman akademisyenler, insan kaynaklarý ve iþ geliþtirme
uzmanlarý tarafýndan verileceðini
söyleyen ÇESOB Baþkaný Recep
Gür 1-28 Þubat 2021 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek programa 50
kadýn esnaf ile baþlayacaklarýný ve
ihtiyaç dahilinde bu süreyi uzatabileceklerini kaydetti.

Baþkan Gür "Yaklaþýk 10 aydýr,
tüm dünya ile birlikte ülkemizde de
yoðun ve zorlayýcý bir süreç olan Ko-

vit-19 ile mücadele ediyoruz. Pandeminin saðlýk koþullarýmýza yarattýðý
tehdit ile birlikte özellikle hizmet sek-

töründe faaliyet gösteren esnafýmýz,
iþ ve iþletmelerinde finansal durgunluk yaþýyorlar. Finansal koþullar da
dikkate alýndýðýnda kaygý ve endiþe
seviyelerimizdeki artýþ, fiziksel ve
ruhsal saðlýðýmýzý da tehdit eder noktaya ulaþtý. Öncelikle kadýn esnafýmýza, Psikolojik Danýþma ve Rehberlik
Uzmanlarý ve akademisyenler tarafýndan verilecek destek sayesinde,
psikolojik dayanýklýlýðýmýzý güçlendirmeyi amaçlýyoruz.
Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði, Türk PDR Derneði Çorum
Temsilciliði ve Çorum Ýþ Kadýnlarý
Derneði paydaþlýðýnda yürütülecek
projemize katýlmak isteyen kadýn esnaf ve sanatkârlarýmýzýn www.corumiskad.org.tr'den baþvuru formlarýný
doldurarak bize ulaþmalarýný rica
ederiz" dedi. (Abdulkadir Söylemez)

Masa tenisçilerine TSO desteði
Çorum'u en üst liglerde baþarý ile
temsil eden Spor Ýhtisas Kulübü masa tenisi takýmýna sponsor desteði
geldi. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn baþarýlý kulübün ihtiyaçlarýna
destek olacaðý açýklandý.
AK Parti Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan'ýn TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'dan talepte bulunmasý ve
Baþaranhýncal'ýn da Ceylan'ý geri çevirmeyerek masa tenisi takýmýna
sponsor oldu.
Milletvekili Ceylan, Ýl Baþkaný Ahlatcý, TSO Baþkaný Baþaranhýncal ile
birlikte Pýnar Koleji'nde çalýþmalarýný
yürüten Masa Tenisi takýmýný ziyaret
etti. Ceylan; okul idarecileri, kulüp yöneticileri ve Antrenör Mesut Kuþgöz
ile görüþerek çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý.
"ÇORUM'U BAÞARIYLA
TEMSÝL EDÝYORUZ"
Kadýn ve erkek takýmlarýnýn Çorum'u en üst lig olan süper ligde baþarýyla temsil ettiðini belirten Antrenör
Mesut Kuþgöz kýz takýmýnýn 8'inci sýrada olduðunu, erkek takýmýnýn ise
3'üncü sýrada bulunduðunu anlattý.
Antrenör Mesut Kuþgöz, Fenerbahçe
ve Beþiktaþ gibi büyük bütçelere sahip takýmlarý geride býraktýklarýný
açýkladý. 2'nci lig bayan takýmýnýn ise

ligin en genç dört takýmýndan 1'i olduðunu ve ligde þu anda yenilgisiz lider
durumda olduðunu bildiren Antrenör
Mesut Kuþgöz sporcularýn genel baþarýlarýyla ilgili de bilgileri paylaþtý.
Özel sporcularda Avrupa 2'ncisi
sporcularýnýn olduðunu dile getiren
Kuþgöz down sendromlu sporcularda
da dünya 2'ncisi ve Avrupa þampiyonu sporcularýn bulunduðunu ifade etti.
TSO'DAN BURS VE ÝÞ SÖZÜ
Antrenör Mesut Kuþgöz'ün kendilerine destek için geldiðinde, içinde
bulunduklarý durumu ve yapmak istediklerini anlattýðýnda etkilendiðini dile
getiren TSO Baþkaný Çetin Baþaran-

hýncal, Ticaret ve Sanayi Odasý olarak masa tenisi takýmýna destek olacaklarýný bildirdi. Baþaranhýncal, tüm
sporculara TSO adýna üniversite burs
sözü verirken ayrýca üniversiteyi bitirdiklerinde de kendi adýna iþ taahhüt
etti.

pan çocuklarýn derslerinde de baþarýlý olduðunu kaydetti.
Sporcularý baþarýlarýndan dolayý
hem tebrik eden hem de baþarýlarýn
devamýný dileyen Ahlatcý, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a da desteklerinden dolayý teþekkür etti.

"BU ÇOCUKLAR
ÝMKÂN SAÐLANIRSA
HER ÞEYÝ BAÞARIR"
AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý
sporculara imkân saðlayan Pýnar Koleji'ne teþekkür etti. Ahlatcý imkân
saðlandýðýnda Anadolu'da yetiþen
çocuklarýn neleri baþaracaðýný gösterdiðini vurguladý. Ahlatcý spor ya-

CEYLAN ÝSTEDÝ,
TSO SPONSOR OLDU
Ceylan, baþta deplasman olmak
üzere diðer giderlerin karþýlanmasý
noktasýnda kalýcý çözüm noktasýnda
TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ýn
kendilerini kýrmadýðýný ve bu sene
sponsor olduðunu açýkladý.
(Mahmut Emin Söylemez)

ZAHTER
KAHVALTILIK ZAHTERÝN FAYDALARI
Faydalý bir baharat olan ZAHTER ile lezzetli kahvaltýlýklar ve zahter çayý hazýrlayarak tüketebilirsiniz…
ZAHTER NEDÝR?
Zahter Osmanlý kültüründen günümüze dek
gelen genellikle kahvaltýlarda ve çay yapýmýnda
kullanýlan bir bitkidir. Hoþ bir kokusu, güzel bir
rengi ve tadý olan zahter otu bunlarýn yaný sýra
bir çok hastalýða da þifa kaynaðý olmaktadýr.
ZAHTER HAKKINDA BÝLGÝ:
Zahter kendiliðinden yetiþen yabani bir bitkidir. Çoðunlukla çimenlik tarla kenarlarýnda, çayýrlarda karýnca yuvalarýnýn üzerinde ve orman
kýyýlarýnda karþýmýza çýkar. Zahter bitkisi güneþi ve sýcaðý sever bu sebeple topraðýn sýcak olduðu kayalýk ve daðlýk alanlarda hýzla yayýlýr.
Haziran ve Aðustos aylarýnda olgunlaþan zahter bitkisi saplarý ile birlikte toplanýlarak kurutulur ve bu þekilde kullanýma hazýr hale getirilir.
Ülkemizde genellikle Hatay ve Gaziantep yörelerinde yaygýn olarak tüketilir.
ZAHTER FAYDALARI NELERDÝR?
* Zahterin yaralarý iyileþtirici özelliði vardýr.
* Böbrek hastalýklarýna karþý þifa saðlar.
* Sinirleri güçlendirir.
* Hazmý kolaylaþtýrýr, Baðýrsak hastalýklarýna karþý þifa saðlar.
* Mesane aðrýlarýný tedavi eder.Ýdrar söktürür.
* Ýþtah açýcýdýr. Mikroplarý öldürür.
* Zahter mantara karþý fayda saðlar.
* Kalp çarpýntýlarýný giderir.
ZAHTER ÇAYI NASIL YAPILIR?
ZAHTER ÝLE ÇAY YAPILIÞI:
1 Fincan kaynamýþ sýcak suyun içerisine 1
çay kaþýðý zahter eklenir ve demlenmeye býrakýlýr. Çok uzun süre demlenmesine gerek yoktur hemen süzebilirsiniz. Dilerseniz bir çay süzgecinin içine zahter tanelerini koyup bardaðýn
üzerine koyun ve sýcak suyu üzerinden akýtarak
bardaða koyun. Limon veya þeker ile zahter çayýný tatlandýrabilirsiniz. Çok uzun süre demlendiðinde içerisinde ki yararlý yaðlar uçarak zahterin faydasýný azaltmaktadýr.
KAHVALTILIK ZAHTER
NASIL HAZIRLANIR?
KAHVALTIDA ZAHTER:
Kahvaltýlýk zahterin içerisine kavrulmuþ nohut, leblebi, menengiç, kavun ve karpuz çekirdeði, rezene, küzbara, buðday, kimyon, sumak,
susam, biber ve tuz baharatlarý ilave edilir. Ýçeriði oldukça zengin olan kahvaltýlýk zahterin lezzeti de bir o kadar zengindir. Dilerseniz bu malzemelerden istediðinizi ilave edebilir, dilerseniz
de zahteri hiç bir þey karýþtýrmadan direk olarak
kahvaltýlarda tüketebilirsiniz. Hazýrlanýlan bu
toz karýþým kahvaltýlarda zeytinyaðý ile birlikte
enfes bir lezzet ortaya çýkarýr. Bir kâseye kahvaltýlýk toz zahter bir kâsenin içerisine ise zeytinyaðý konulur. Ekmek ilk olarak zeytinyaðýna
batýrýlýr ardýndan zahtere batýrýlarak yenilir.
Dipnot: Zahter bitkisini hamilelerin ve guatr
problemi olanlarýn kullanmasý tavsiye edilmez.
Böyle durumlarda zahter otunun doktor izninde
kullanýlmasýný öneririz.

ÝLK GÜNDEN ÝTÝBAREN EKLEM
VE DÝZ AÐRILARINA BU GÜÇLÜ
KARIÞIM ÝLE VEDA EDÝN..
Yaþlýlýk, kötü duruþ ve rahatsýz edici ayakkabýlar gibi eklem ve diz aðrýsýna neden olan
birçok faktör vardýr. Bu aðrý bazen dayanýlmaz
bir hal alýr ve hayatýnýzý zorlaþtýrarak günlük rutin iþleri yapamaz hale gelebilirsiniz..
Ýðneler ve ilaçlar yerine, bu güçlü doðal ilaç,
eklem ve diz aðrýsý için sonsuza kadar elveda
demektir!
GEREKLÝ MALZEMELER:
* 1 su bardaðý yulaf
* 1 fincan doðal portakal suyu
* 1 tatlý kaþýðý tarçýn
* Kýyýlmýþ 2 su bardaðý ananas
* Yarým su bardaðý ezilmiþ badem
* Doðal bal
NASIL YAPILIR?
Yulaflarý küçük bir tencereye döküp üzerine
su ilave edin ve yulaflar piþene kadar orta ateþte kaynatýn. Yulaf piþtiðinde ocaðý kapatýp soðumaya býrakýn. Diðer malzemeleri ise blender
yardýmýyla karýþtýrýn. Daha sonra yulaf ile karýþtýrýn. Çok yogun olursa biraz daha su ilave edebilirsiniz. Soðuk olarak için. Birkaç günün sonunda inanýlmaz sonuçlar elde edersiniz. Bu
süper karýþým eklem ve diz aðrýsýný ortadan kaldýracaktýr. Dahasý, tendonlarýnýzý ve hasar görmüþ baðlarýnýzý güçlendirecek ve onaracaktýr!
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SAHiBiNDEN

KiRALIK FIRIN

TOKi'de gözler Oðuzhan Kaya'da

Ýnkýlap Caddesi No: 8
adresinde bulunan fýrýn
sahibinden kiralýktýr.

Kadir Þimþek
K.K.003

0532 623 89 90

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

06:26
07:55
12:54
15:21
17:43
19:07

Ali Sülük

Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük, AK Parti
Çorum Milletvekili Oðuzhan Kaya ile temas halinde olduðunu söyledi. Önümüzdeki günlerde
yer konusunun netlik kazanacaðýný söyleyen Ali
Sülük þehir planýna uygun bir çalýþmanýn peþinde olduklarýný söyledi.
Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük, TOKÝ alaný için yaptýðý açýklamada Ýskilip Devlet Hastanesi'nin yeni yerini örnek gösterdi. Ýskilip'te çok
tartýþýlan hastane binasýnýn yeri gibi TOKÝ'nin
yerinin de tartýþýlmamasý gerektiðini söyledi. Ýskilip'in yeni þehir planýnda imar yönünden merkezi rahatlatacak hamleler yapýlmasý gerektiðini belirti. Sülük"Cezaevi boþaltýldýktan sonra
buraya Millet Bahçesi oluþturmak istedik ama
talebimiz reddedildi. Biz oraya Millet Bahçesi

"BU DAHA BAÞLANGIÇ"
Baþkan Þahiner sosyal medya hesabýndan yaptýðý açýklamada þu ifadelere
yer verdi:
Millet Ýttifakýmýzýn dayanýþmasý artarak devam edecektir. Ekrem Baþkanýmýzýn ilçemize hediye ettiði halk otobüsü
hayýrlý olsun. Ýttifak ortaklarýndan destek
alamadýklarý gibi eleþtirdiði zaman partilerinden ihraç olanlara bile þahit olduk.
Bu daha baþlangýç. Bizi izlemeye devam edin.
(Fatih Yýldýrým)

TARiHTE BUGÜN

KESiN

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ
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YIL: 5 / SAYI: 1617

Ýmtiyaz Sahibi: Ayhan
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Ömer Faruk SÖYLEMEZ
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

AYKANAT

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr
Yönetim Yeri: Gazi Cad. Kulaksýz
Sok. Kavukcu Ýþmerkezi 3/42 Çorum

Ali Ceylani KOLAÇ

Tel&Fax:
0364 224 29 65 - 0364 225 36 50

kep:
ayhan.aykanat@hs01.kep.tr

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

Baský: Gümüþ Basýn Yayýn
Matbaacýlýk - Promosyon
Adres: Yavruturna Mah. Maliye
1. Sk. No: 2/B ÇORUM

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

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
6 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
30 TL
Kongre Ýlanlarý
120 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
500 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
300 TL
Tam sayfa reklam
1.100 TL
Yarým sayfa reklam
600 TL
Çeyrek sayfa reklam
350 TL

ABONE FÝYATLARI
Yýllýk: 200 TL 6 Aylýk : 100 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 400 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 200 TL
Yurt Dýþý Yýllýk: 150 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 75 EURO
Organize Sanayi Yýllýk: 250 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 125 TL

Oðuzhan Kaya

Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Ekrem Ýmamoðlu, Sungurlu Belediyesine
otobüs hediye etti.
Ýstanbul'da bir dizi ziyaretHABERÝ
ÝZLEMEK
lerde bulunan ve bu çerçeveÝÇÝN KODU de Büyükþehir Belediye BaþOKUTUN
kaný Ýmamoðlu ile de bir görüþme yapan Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner ziyaretin ilk meyvesi olarak ilçeye otobüs kazandýrdý.

- Mehmet ERBATTAL’ýn oðlu, Ýsmet ERBATTAL’ýn kardeþi, Sultan ERBATTAL’ýn eþi,
Aleyna ve Nehir ERBATTAL’ýn babasý Murat
ERBATTAL.
- Fýrýncý esnafýndan Necati, Yýlmaz ve
Mustafa BUZACIK ile Hikmet YANIK’ýn kardeþi Recep BUZACIK.

KARAR

"HAPÝSHANENÝN OLDUÐU YERE KARÞIYIM"
Bana sorarsanýz ben hapishanenin olduðu
bir yere TOKÝ yapýlmasýna karþýyým. Çünkü
2'nci bir hastane vakasý olacaðýný düþünüyorum. Þehri dýþarýya doðru açmak varken þehrin
nefes alýnabilecek nadir noktasý olan cezaevi
alanýnýn bir park alaný olarak daha uygun olacaðýný düþünüyorum. Gücüm yeterse engellerim"
dedi.
(Haber Merkezi)

EKREM iMAMOÐLU'NDAN
SUNGURLU'YA OTOBÜS

VEFAT EDENLER

1914- Altay Spor Kulübü kuruldu.
1920- Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük
Millet Meclisi'nin açýlýþýný kutladý.
1923- Mustafa Kemal, Batý Anadolu'da geziye çýktý.
1923- Atatürk'ün annesi Zübeyde Haným, Ýzmir'de öldü.
1924- Türkiye'de Askerlik süresi 18 aya indirildi.
1926- Borçlanma Kanunu TBMM'de kabul
edildi.
1938- T.C. Dýþiþleri Bakanlýðý kuruluþ kanunu
kabul edildi.
1938- Türkiye-Irak-Ýran-Afganistan arasýnda
aktedilen Sadabat Paktý, TBMM'de onaylandý.
1941- Ýstanbul Valiliði, Üniversite Talebe Birliði tüzüðünü onayladý; Talebe Birliði faaliyete
geçti.
1945- Ekmek istihkaký kiþi baþýna 450 grama
çýkarýldý.
1964- Meclis, Ortak Pazar anlaþmasýný
onayladý.
1970- Türk Lirasý 1211 sayýlý kanuna göre çýkarýldý.
1970- Mahkum aileleri "genel af" için yürüyüþ
yaptýlar.
1975- Tüm Üniversite, Akademi ve Yüksek
Okullar Asistanlarý Birliði (TÜMAS) kuruldu.
1983- Cumhurbaþkaný Kenan Evren'e fahri
profesörlük ve Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin fahri hukuk doktorluðu unvanlarý verildi.
1987- Uluslararasý Ticaret Odasý Vehbi Koç'u
"Dünyada Yýlýn Ýþadamý" seçti.
1993- Nubar Terziyan, Ankara Uluslararasý
Film Festivali'nde "Emek Ödülü"ne deðer bulundu.
1994- Dört þehirlerarasý yolcu otobüsüne
yerleþtirilen bombalarýn patlamasý sonucu 3 kiþi öldü, 17 kiþi yaralandý. Eylemleri PKK'nýn
(Kürdistan Ýþçi Partisi) askeri kanadý ARGK
(Kürdistan Halk Kurtuluþ Ordusu) üstlendi.
1995- Ýlk kez verilen Uluslararasý Nazým Hikmet Þiir Ödülü, Ýstanbul'da yapýlan bir törenle
Lübnan'lý þair Adonis'e verildi.

yapmayý planlýyoruz. TOKÝ konusunda belediye
olarak bir takým yerler belirledik. Sayýn Oðuzdan Kaya beni aradý ve TOKÝ için belirlediðimiz
yerlerin bilgilerini istedi. Ýktidar partisi milletvekillerimizle iþ birliði yaparak en kýsa zamanda
TOKÝ'yi faaliyete geçireceðiz.

Dönüþüm fabrikasýnýn inþaatýna baþlandý

Kuraklýk 3 bin yýllýk
antik barajý da etkiledi
Türkiye'yi vuran kuraklýk, Çorum'un Alacahöyük köyünde bulunan Hititlere ait 3 bin yýllýk antik barajý da etkiledi.
Dünyanýn en büyük medeniyetleri arasýnda yer alan Hititlerin 3 bin
yýl önce inþa ettiði barajda yaþanan

kuraklýk nedeniyle su seviyesinde
ciddi oranda düþüþ meydana geldi.
Baþkent Hattuþaþ'ýn içme ve kullanma suyu ihtiyacýný karþýlayan
Hitit Barajý 2002'de baþlatýlan kazýlarda gün yüzüne çýkarýldý. Yaðýþlar
mevsim normallerinin altýnda gidin-

ce antik barajda da çekilmeler yaþandý. Yaklaþýk 20 bin metreküp su
depolama hacmine ve 2,5 metre
yüksekliðe sahip Hitit Barajý koruma altýna alýnarak, çevre düzenlemeleri yapýlmýþtý. Köylüler tarihi barajda kuraklýk nedeniyle su seviyesinde azalma olduðunu ifade etti.
Büyük Hitit Kralý Tuthalia IV. tarafýndan inþa edilen baraj Anadolu'nun ilk, dünyanýn ise en eski çalýþan barajý unvanýna sahip. Günümüzde küçük bir gölet gibi gözüken
barajýn savaklarý, su dinlendirme
havuzu, geçirgenliði azaltan kil sývalarý ile döneminin önemli su mühendisliði harikalarýndan biri olduðu düþünülürken, baraj su seviyesini kontrol eden kontrol bölümünün bile baþlý baþlýna bir yapýt olduðu ifade ediliyor.
Tarým ve Orman Bakanlýðý'na
baðlý Meteoroloji Genel Müdürlüðü
tarafýndan Standart Yaðýþ Ýndeksi
raporunda Çorum, kuraklýðýn olaðanüstü yaþandýðý iller arasýnda
yer alýyor. Kuraklýk nedeniyle il genelinde baþta barajlar olmak üzere
göletlerdeki su seviyesinde de ciddi azalmalar meydana geldi. (ÝHA)

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) De Solar 5 Enerji Limited
Þirketi tarafýndan kullanýlmýþ atýk lastiklerin piroliz yöntemi ile parçalanýp geri
kazanýmý gerçekleþtirilecek olan fabrikanýn inþaatýna baþlandý. 45 milyon lira
deðerindeki proje haziran ayýnda faaliyete geçecek.
Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý
(TSO) Baþkaný Behiç Akkaþ OSB'ye giderek fabrikanýn inþaat çalýþmalarýný inceleyerek firma yetkililerinden bilgi aldý.
De Solar 5 Enerji Limited Þirketi yetkilileri Burak Kurt, Ziya Koçak ve Cem Kuyumcu'ya yatýrýmlarýný Sungurlu'ya gerçekleþtirmelerinden dolayý ilçe halký
adýna teþekkür eden Akkaþ, OSB'de
yatýrýmcýlara bedelsiz arsa tahsis edildiðini belirterek, alt yapýsý tamamlanan
OSB'ye tüm yatýrýmcýlarý davet etti.
De Solar 5 Enerji Üretim Limited Þirketinin yetkilisi Burak Kurt, Sungurlu
OSB Yönetim Kurulunun tashihini yaptýðý 103 nolu ada 8-9 nolu iki parseldeki
toplam 17 bin 188,32 metrekarelik alanda Sungurlu OSB Piroliz Tesisi Projesini hayata geçireceklerini söyledi. Kurt,
proje ile kullanýlmýþ atýk lastikler piroliz
yöntemi ile parçalanýp karbon siyahý, piroliz yaðý, hurda çelik tel ve elektrik
enerjisi geri kazanýmýnýn gerçekleþtirileceðini belirtti. Tesiste elde edilecek
çelik telin preslenerek, karbon siyahý
paketlenerek satýþa sunulacaðýný ifade
eden Kurt, oluþacak pirolitik gazýn sistemin ýsýtýlmasýnda, pirolitik yaðýn ise ihtiyaç için elektrik enerjisi elde edilmesinde kullanýlacaðýný ifade etti.
Ýnþaatýna baþladýklarý tesisi Haziran
2021'de tamamlayýp üretime geçmeyi
planladýklarýný anlatan Burak Kurt "Sungurlu OSB Piroliz Tesisi Projesi ile yýllýk
bazda ortalama 4 .838,4 ton karbon siyahý (is karasý), 4.480 ton piroliz yaðý
(ýsýl enerji için harcanacak 1568 ton hariç), 3.840 ton hurda çelik tel, 1.209,6
ton yoðuþturulamayan gaz (ýsýl enerji
için harcanacak) elde edilecek, ayrýca
ihtiyacýný karþýlayacak elektrik enerjisini
üretilecek" dedi.
45 milyon lira deðerindeki projenin
idari sürecinin tamamlandýðýný vurgulayan Kurt, OSB'de 5-8 dönümü kapalý olmak üzere toplam 17 dönüm arazi üzerine kuracaklarý tesisin Sungurlu'ya hayýrlý uðurlu olmasý temennisinde bulundu.
(Bahattin Sümüþ)
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ÇORUM HAVA TAHMiNi

(TEL: 224 50 20)
(TEL: 221 76 09)
(TEL: 222 00 10)
MEHMET A. ERSOY BAHABEY CAD. 17/A GÜLABÝBEY MAH.
1. CEMÝLBEY SOK.
DÝÞ HASTANESÝ
CAD. NO:115/A NO: 3/A
KARÞISI
ÝPEK TAKSÝ KARÞISI

MORALLi ÇORUM FK

ÜÇ PUAN iSTiYOR
Çorum FK'de hedef mutlak
galibiyet. Son haftalarda aldýðý
güzel sonuçlar ile moral kazanan
ve play-off umutlarý yeþeren Çorum FK ilk yarýnýn son iç saha
maçýna çýkýyor. Ýlk yarýnýn tamamlanmasý için önündeki iki erteleme maçýndan da galip ayrýlmak isteyen Çorum FK hazýrlýklarýný tamamladý ve Amed'i bekliyor. Futbolcularýn motivasyonunun yüksek olduðu gözlemlenen
Kýrmýzý-Siyahlýlar iyi gidiþatýný
sürdürmek istiyor.

Geçen sezon 3-2 kaybetmiþtik.

Amed Sportif ile

RÖVANÞ MAÇI
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta
10'uncu hafta erteleme maçýnda perþembe günü saat 13'te karþýlaþacaðýmýz Amed Sportif ile 2'nci kez karþý karþýya geleceðiz.
Geçen sezon ayný grupta bulunduðumuz ve pandemi nedeniyle 28'inci
haftaya kadar oynanan ligde sadece bir
defa karþýlaþabilen iki takým 15'inci haftada Diyarbakýr'da karþýlaþmýþtý. 1 Aralýk 2019'da oynanan maçýn henüz 8'inci
dakikasýnda Mert Ilýman'ýn direkt kýrmýzý kart görmesine raðmen 12'nci dakikasýnda Rýdvan ile 1-0 öne geçen Çorum

FK maçý 3-2 kaybetmiþti. Karþýlaþmanýn 90'ýncý dakikasýnda da Ertuðrul
Sancaktutan direkt kýrmýzý kart görerek
takýmýný dokuz kiþi býrakmýþtý.
GEÇEN SEZONU DÜÞME
POTASINDA BÝTÝRDÝ
Çorum FK yarým kalan geçen sezonu
36 puanla 11'inci sýrada bitirirken Amed
Sportif ise 28 puanla küme düþme potasýnda yer alan 3'üncü takým idi. Bilindiði
üzere TFF oynanamayan altý maçtan
dolayý küme düþülmesini bir sezonluk
kaldýrmýþtý.
(Abdulkadir Söylemez)

YAÐIÞ OLABÝLÝR
Misli.com 2'nci Lig Beyaz
Grup 10'uncu hafta erteleme maçýnda Çorum FK ile Amed Sportif
karþý karþýya gelecek. Çorum Yeni Þehir Stadý'nda oynanacak
maç saat 13'te baþlayacak. Yaðýþlý havada geçmesi tahmin edilen maçý Gaziantep bölgesi hakemlerinden Abdullah Volkan Aydýn yapacak. Aydýn'ýn yardýmcýlýklarýný ise Mehmet Gökhan
Ceylan ve Caner Eroðlu yapacak. Karþýlaþma Misli.com uygulamasý üzerinden de naklen yayýnlanacak.
MEHMET SEDEF YOK
Geçtiðimiz hafta oynanan
Sancaktepe maçýnda sakatlanan
ve çekilen MR'ýnýn ardýndan ilk
yarýyý kapattýðý açýklanan Mehmet Sedef bugünkü maçta yerini
alamayacak. Öte yandan iki haftalýðý sakatlýðýný atlatýp Sancaktepe maçýnda oyuna 2'nci yarýda
girmesine raðmen iki de gol atan
Cengiz'in maça ilk 11'de çýkmasý
bekleniyor. Ümit Milli Takým'dan

davet alan moralli Nafican'ýn performansý da merakla bekleniyor.
RAKÝP DE EKSÝK
Geçtiðimiz hafta deplasmanda Kahramanmaraþspor'a konuk
olan ve maçtan 1-0 yenik ayrýlan
Amed'de orta saha oyuncusu
Mansur Çalar 90'ýncý dakikada
gördüðü direkt kýrmýzý karttan dolayý bu maçta görev alamayacak.

SEKÝZ MAÇTA
BÝR MAÐLUBÝYET
Son yedi maçta yalnýzca bir
maðlubiyet alan Çorum FK bu
karþýlaþma öncesi 22 puan ile
11'inci sýrada yer alýyor. KýrmýzýSiyahlýlar bu maçý kazanmasý
halinde puanýný 25'e yükseltip sýralamada üç sýra birden yükselerek Play-off potasý ile arasýndaki
farlý 8'e düþürecek.
Sahasýnda oynadýðý son üç
maçý kazanan Çorum FK son iç
saha maðlubiyetini 30 Ekim
2020'de Ankara Demirspor'a 3-2
yenilmiþti. Kýrmýzý-Siyahlýlar o
maçtan bu yana çýktýðý dört iç saha maçýný da kaybetmedi.
RAKÝBÝN DEPLASMAN
KARNESÝ
27 puan ile 7'inci sýrada yer
alan rakip ise son sekiz maçta
yalnýzca bir maðlubiyet alsa da
deplasman karnesi iç açýcý deðil.
Deplasmanda sekiz maça çýkan
Amed bu maçlardan yalnýzca bir
galibiyet çýkardý. Deplasmanda
maçlarýnda üç de beraberliði bulunan Doðu temsilcisi yalnýzca
dört kez fileleri havalandýrabildi.
(Abdulkadir Söylemez)

Can Erdem ile yeniden
2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Þanlýurfaspor, Can
Erdem'i kadrosuna kattý.
Þanlýurfaspor eski futbolcusu Can Erdem'i de kadrosuna dahil etti. 2018-2019 yýllarý arasýnda Sarý-Yeþilli formayý terleten 34 yaþýndaki tecrübeli

Cüneyt Biçer Þanlýurfaspor'da
Önceki gün teknik direktör Mustafa Alper Avcý ile yollarýný ayýran Þanlýurfaspor bu kez de Cüneyt Biçer ile
anlaþtý.
Misli.com 2.Lig Beyaz Grup'ta kötü günler yaþayan Þanlýurfaspor'un
yeni umudu Cüneyt Biçer oldu. Geçtiðimiz günlerde kötü gidiþatýnýn faturasýný Mustafa Alper Avcý'ya keserek
Avcý ile ayrýlma kararýný uygun bulan

Sarý-Yeþilli takým, boþalan teknik direktörlük koltuðuna Cüneyt Biçer'i
getirdi.
Bu sezon yeni oluþumuna raðmen bir türlü yükseliþe geçemeyen
Þanlýurfaspor ligde kalan haftalarda
45 yaþýndaki teknik direktör Cüneyt
Biçer ile kötü gidiþatýna son vermenin yollarýný arayacak.
(Abdulkadir Söylemez)

Ankara'dan
Kocaelispor'a
Keçiörengücü futbolcusu Tahir Babaoðlu
Kocaelispor ile anlaþtý. Kocaelispor Kulübünden yapýlan açýklamada "Ankara Keçiörengücü'nden Mustafa Tahir Babaoðlu ile satýn alma
opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiralýk
anlaþmýþtýr" denildi.
(Abdulkadir Söylemez)

K.K.002

forvet oyuncusu Can Erdem tekrar
Þanlýuraspor'a döndü. Sezon baþýnda Hekimoðlu Trabzonspor ile
anlaþan ve Trabzon ekibinde 12
karþýlaþmaya çýkýp dört gol atan
Can Erdem ligin 2'nci devresinde
Þanlýurfaspor'un baþarýsý için ter
dökecek. (Abdulkadir Söylemez)

Erteleme maçlarý
oynanacak
Misli.com 2'nci Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarýsýnýn tamamlamasýna raðmen erteleme maçlarý oynanmaya devam ediyor. 2'þer erteleme maçlarý bulunan takýmlar Çorum FK, Sancaktepe
FK, Kocaelispor, Þanlýurfaspor ve Ýnegölspor olurken Ankara Demirspor, Afjet Afyonspor, Hekimoðlu Trabzon,
Amed Sportif, Kahramanmaraþspor ve
Niðde Anadolu FK'nin ise 1'er erteleme
maçý kaldý.
(Abdulkadir Söylemez)

YILDIRIM
NAKLiYAT ve PETROL
ÇORUM FK’YE
BAÞARILAR DiLER...

MiSLi.COM

2. LiG BEYAZ GRUP
TAKIMLAR
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O G B M A Y P

MANÝSA FUTBOL K. 18 15
HEKÝMOÐ.TRABZON 17 11
ANAGOLD 24 ERZ. 18 10
18 9
SARIYER
18 9
UÞAKSPOR
16 9
KOCAELÝSPOR
17 8
AMEDSPOR
17 6
ANKARA DEMÝR
AFJET AFYONSPOR 17 6
KAHRAMANMARAÞ 17 5
16 6
ÇORUM FK
16 6
SANCAKTEPE FK
ZONGULDAK KÖMÜR 18 4
16 3
ÝNEGÖLSPOR
ERGENE VELÝMEÞE 18 3
17 2
NÝÐDE ANADOLU
HACETTEPESPOR 18 2
GÜMÜÞHANESPOR 18 3
16 1
ÞANLIURFASPOR
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ERTELEME MAÇLARI
14.01.2021 PERÞEMBE
ÇORUM FK-AMED SPORTÝF
ANKARA DEMÝRSPOR-ÝNEGÖLSPOR
KOCAELÝSPOR-HEKÝMOÐLU TRABZON
17.01.2021 PAZAR
KAHRAMANMARAÞSPOR-ÇORUM FK
ÝNEGÖLSPOR-SANCAKTEPE FK
ÞANLIURFASPOR-KOCAELÝSPOR
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