Çorum FK 28
yaþýndaki kaleci
Erdi ile sözleþme
imzaladý

Aþýda uygulanacak
kurallar açýklandý

KALEYE
TAKViYE

KESiN

Saðlýk Bakanlýðý, Covid-19
aþýsýnýn uygulanmasý ve
sonrasýnda oluþabilecek istenmeyen etkilerin takibine
iliþkin kurallarý açýkladý. Buna
göre yüksek alerjik reaksiyon
olmasý durumunda ikinci doz
uygulanmayacak. Hamilelere, korona geçirenlere ve
aþýdan 10 gün önce temaslý
olan kiþilere herhangi bir aþý
yapýlmayacak.
2’DE

Çorum FK transferde
hýz kesmiyor. Kýrmýzý-Siyahlýlar bu kez de kaleci
transferi yaparak Sarýyer'den Erdi Yokuþlu ile
anlaþtý. 1,90'lýk kaleci
Çorum FK'nin iki hafta
önce Sarýyer ile oynadýðý karþýlaþmada yedek
kulübesindeydi.
8’DE

KARAR
DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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75 Kuruþ

Soðuyan havalar ile birlikte doðalgaz faturalarýný sorduðumuz Çorum halký kaygýlý.

Milli Eðitim'den
TEKNOFEST çaðrýsý

‘Doðalgaz faturasý
gözümüzü korkutuyor’

Dünyanýn en büyük havacýlýk, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST heyecaný yeniden baþlýyor. TEKNOFEST Havacýlýk, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yýl 21-26 Eylül tarihleri arasýnda
Ýstanbul'da gerçekleþtirilecek. TEKNOFEST
teknoloji yarýþmalarý ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri olmak üzere farklý yaþ gruplarýna yönelik düzenleniyor. 34 farklý kategoride
gerçekleþtirilecek. Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, TEKNOFEST'e katýlacak takýmlara lojistik
ve teknik destek saðlayacaðýný açýkladý. 6’DA

Nurullah Doruk

Gençlik çalýþmalarý
iþbirliði protokolü
imzalandý
HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Gençlik Çalýþmalarý Ýþbirliði
Protokolü imzalandý. Proje ile
belediye, valilik ve çeþitli kurumlarýn iþbirliðiyle gençlere yönelik birçok etkinlik yapýlmasý
amaçlanýyor.
5’TE

Gufran Topuz

Ervan Turan

Salih Sarýçimen

Hakan Yýlmaz

Risk haritamýz rahatladý

Koronavirüsle mücadele kapsamýnda alýnan tedbirlerin 7 Aralýk 2020 ve 20 Ocak 2021 tarihleri arasýnda
geçen 43 günlük süre içerisinde iþe yaradýðý görülürken, kurallarýn biraz gevþetildiði durumlarda ise vaka
sayýlarý hareketlenmeye baþlýyor. Hayat Eve Sýðar (HES) uygulamasý üzerinden Çorum ve ilçelerine baktýðýmýzda genel olarak vaka sayýlarýnda düþüþ yaþandýðý görünüyor.
2’DE

Doðalgaz sýzýntýsýndan

1'i doktor altý
kiþi zehirlendi
Karakeçili MahallesiStat Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde bilinmeyen bir nedenden dolayý gaz sýzýntýsý meydana geldi. Çorum'da doðalgaz sýzýntýsý nedeniyle 5'i ayný aileden, 1'i doktor olmak üzere altý
kiþi zehirlendi. Fenalaþarak kýzýný arayan baba olasý bir faciayý önledi.
3’TE

Tarým Bakanlýðý'ndan
tam not alan proje
Çorum'da 15 köyde uygulanacak olan suni tohumlama projesinin baþlangýç toplantýsý Ankara'da Tarým ve Orman Bakanlýðýnda gerçekleþtirildi. Toplantýya Tarým ve Orman Ýl Müdürü Orhan
Sarý ve Çorum Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði
Baþkaný Yýlmaz Kaya katýlým saðladý.
4’TE

Çorumgaz
hem uyardý
hem tavsiyede
bulundu

Sen Türkünü Söyle Çorum
yarý finalistleri belli oldu

HOÞÇA-KAL
Yusuf
DEMiRLENK

HADÝ HADÝ ANLAT ANLAT HADÝ ANLAT BAKALIM
- YAZISI 2’DE

LAÇÝN'DE VÝRÜS
VAKALARI SIFIRA ÝNDÝ

2’DE

Havalarýn soðumasý ile doðalgaz kullanýmý da arttý.
Kombide dereceler artarken
gelen faturalar ise vatandaþýn gözünü korkutuyor. Vatandaþlar faturalarda yer
alan gaz kullanýmý haricindeki ek ücretlerin fatura ücretlerini þiþirdiðinden yakýnýyor.
Bu ay yansýyacak olan faturalarýn nasýl ödeneceðini kara kara düþünmeye baþlayan vatandaþlar alternatif çözümler bulmaya çalýþýyor.
Çorum'da son bir haftadýr
kendini ciddi anlamda hissettiren soðuklar nedeni ile Çorum halký doðalgaz kullanýmý
ve faturalara yansýyan ücretler hakkýndaki düþüncelerini
gazetemize anlattý.
5’TE

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Geçtiðimiz gece yaþanan doðalgaz zehirlenmesi ile ilgili Çorumgaz AÞ'den yapýlan açýklamada, "hiç bir kural gözetilmeden, hiçbir emniyet ölçüsü dikkate alýnmadan, hatta mevcut
menfez de kapatýlarak tesisata
baðlanan cihazýn çalýþtýrýlmasý
sonucunda kaçýnýlmaz vaka yaþanmýþtýr" denildi.
3’TE

Çorum genelindeki lise ve üniversite öðrencileri arasýnda düzenlenen Türk Halk Müziði Ses Yarýþmasýnýn
ön elemeleri sona erdi. Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü iþbirliði ile düzenlenen "Sen Türkünü Söyle Çorum" yarýþmasýnda yarý
final heyecaný yaþanýyor. Finale kalan 10 yarýþmacý 29
Ocak Cuma günü 18.00'de jüri önünde, saz heyeti eþliðinde canlý performanslarý ile yarýþacak.
6’DA

ÝMAMOÐLU'NDAN
MECÝTÖZÜ'NE OTOBÜS

4’TE

DOÐALGAZ TÜKETÝMÝNDE
REKOR KIRILDI
5’TE

ÝHALELER TAMAM
ÝNÞAAT BAÞLIYOR

7’DE

2
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HOÞÇA-KAL
Aþýda uygulanacak
kurallar açýklandý
Saðlýk Bakanlýðý, Covid-19 aþýsýnýn uygulanmasý ve sonrasýnda oluþabilecek istenmeyen etkilerin takibine iliþkin kurallarý açýkladý. Buna göre yüksek alerjik reaksiyon olmasý durumunda
ikinci doz uygulanmayacak. Hamilelere, korona
geçirenlere ve aþýdan 10 gün önce temaslý olan
kiþilere herhangi bir aþý yapýlmayacak.
Saðlýk Bakanlýðý, Çin'den alýnan koronavirüs
aþýsý CoronaVac'ýn yaygýn uygulamasýna 14
Ocak'ta baþlamýþ, ilk olarak saðlýk çalýþanlarýna
uygulanmaya baþlanan aþý, 19 Ocak itibarýyla 1
milyona yakýn kiþiye yapýldýðý açýklanmýþtý. Aþýlamada birinci aþamanýn ikinci adýmýna geçilmiþ
durumda. Huzurevleri ve bakýmevlerindeki kiþilere Covid-19 aþýsý uygulamasýna baþlandý.
ÝÞTE AÞIDA UYGULANACAK 10 KURAL
Uygulamada ikinci adýma geçmemizin ardýndan Saðlýk Bakanlýðý, Covid-19 aþýsýnýn uygulama kurallarýný açýkladý. Aþýnýn kimlere ve nasýl
yapýlacaðý, hangi þartlarda ikinci dozun yapýlmayacaðý, aþý olan kiþilerin nasýl takip edileceði netleþti. Rehberde yer alan bilgiler þöyle:
Aþý tercihen sol koldan ve otururken yapýlacak. Ýlk dozdan sonra ciddi alerjik reaksiyon yaþanýrsa ikinci doz uygulanmayacak. 38 derece
ve üzerinde ateþi olanlarýn, henüz kesin taný konulmamýþ akut hastalýðý olanlarýn ve epilepsi gibi
kronik hastalýklarýn akut ataklarý sýrasýnda olanlarýn aþýlarý ertelenecek. Ýkinci bir talimata kadar
hastalýðý geçiren ya da aþýdan 10 gün önce temaslý olan kiþilere aþý yapýlmayacak. Virüs aþýsýyla, grip, zatürre ve diðer rutin aþýlar arasýnda
en az iki hafta olmasý gerekiyor. Kýzamýkçýk, kabakulak ve suçiçeði gibi canlý aþýlarda ise en az
dört hafta beklenecek. Kuduz ve tetanos aþýsý ise
beklenmeden yapýlabilir. Covid-19 hastalýðýný
aðýr geçirme riski yüksek olan hamileler, istedikleri takdirde aþý olabilecek. Ancak hamileliðin ilk
üç ayýnda aþý uygulanmamasý tercih edilecek.
Emziren anneler isterse aþý olabilir. Aþý olanlar altý aya kadar takip edilecek. Aþý uygulanan bölgede aðrý/kýzarýklýk/þiþlik, yorgunluk, baþ aðrýsý, gibi belirtiler sisteme girilecek. Altý aya kadar tat veya koku kaybý, yüz felci gibi nörolojik istenmeyen
etkiler de kayýt altýna alýnacak. (Haber Merkezi)

Aþýsý yaptýranlarýn
sayýsý 1 milyonu aþtý
Türkiye'de geçtiðimiz hafta baþlayan aþýlama çalýþmalarý sonrasýnda aþý yaptýranlarýn
sayýsýnýn 1 milyonu geçtiði açýklandý.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan
da konuyla ilgili þu ifadeleri kullandý: Ülkemizde Kovid-19 aþýsý yaptýran vatandaþlarýmýzýn
sayýsý 1 milyonu geçti.
Bizler için çok kýymetli olan saðlýk çalýþanlarýmýzla baþlayan ve baþarýlý bir þekilde devam eden aþý programýmýza inþallah kademeli olarak tüm vatandaþlarýmýzý dahil edeceðiz. Bu salgýn belasýný tam anlamýyla bertaraf
etmek için çalýþmalarýmýzý gece-gündüz sürdürüyoruz. Bu süreçte aþýlanmýþ olsak da olmasak da önlemlere riayet edelim. "TAMAM"
diye ifade ettiðimiz temizlik, maske, mesafe
ilkelerini uygulamaya devam edelim.
Devlet-millet dayanýþmasýyla, sabýrla, kararlýlýkla inþallah bu zorlu süreci bir an önce
bitireceðimize inanýyorum. (Haber Merkezi)

Zekâ ile emeðin emek ile zekânýn karþýlýðýnda
deðerlenen ürünler karþýsýnda baþ vurulacak
gerçek dýþý bir kapý kalmamýþ olur.
Evet, dünyada ortak kullanýlan deðer ölçüleri
var. Metre santim kilogram bir de deðer ölçütü
deðiþim ve saklama aracý olarak kullandýðýmýz
mal ve hizmetlerin deðiþ tokuþu için kullanýlan
para isimleri.
TÜRK liramýzýn da arasýnda bulunduðu ve nedense eþit haklara sahip olamayan dünya üzerinde bir avuç ülkelerin paralarýnýn karþýsýnda ekonomik oyunlarla adlandýrýlmýþ memur ekonomistler yoluyla kabul gördürülmüþ diðer ülke paralarý
var anlamsýz ve vahþice.
Bir kg. elma istediðimizde yeryüzünde hangi
coðrafyada olursak olalým bir kg. yani bin gr. alýyoruz veya bir metre kumaþ istediðimizde yine
yüz cm. almýyor muyuz. O zaman karþýlýðý olan
paralar neden ayný deðerde olmuyor.
Ben bir lira verdiðimde kilosu sekiz lira olan
elmadan bir tane alacaðým fakat ayný elmayý baþka baþka ülke vatandaþlarý bir resmi parasýyla
ayný manavdan üstelik benim ülkemde üç tane
beþ tane sekiz tane alabilecekler. Baþka bir ülke
vatandaþý belki de hiç alamayacak. Elma ayný
manav ayný hadi bakalým ekonomistler on puan-

HADÝ HADÝ ANLAT ANLAT
HADÝ ANLAT BAKALIM
lýk uzman sorusu.
Þunu anlayabilirim elma beklemiþtir fiyatý düþebilir organiktir fiyatý artabilir ya da kumaþ alacaksak kalite farký olabilir bunlar ürünün özelliklerine içeriðine estetiðine kalitesine göre emekten
ve zekadan kaynaklanan fiyat farklýlýklarý dersek
o zaman ikna edebiliriz. Ama iþ paraya gelince
bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Þimdi akýl sahipleri bunu bizlere yedikleri ekonomik hilelerle
anlatsana fakat o süslü vurucu ve hileli sözler bir
anlam taþýmýyor. Benim kilom seninkinden daha
deðerli demek kadar saçma ve anlamsýz.
Gerçekten iddia sahibi dertli ekonomistler bu
hile oyununa kral çýplak diyerek taktýklarý at gözlüklerini atsalar ve titreyip kendilerine gelseler
(maksatlý deðillerse) bu istismara son vereceklerinden hiç þüphemiz yoktur.
Þimdi bir örnek de iþyerlerinden verelim asgari ücret diyoruz ve nedense hep asgari minik minik kazanmayý hedef alýnmýþ önüne çekilen duvarda sýnýrlanmýþ daha ilerisi olmayan tek seçenekli bir kazanç sistemi veya memuruz derecemize göre devletin koyduðu bir gelir düzeni peki
ayný iþ yerinde ayný haklara sahip olup da emeðini ve zekasýný farklý farklý kullandýðýmýz emekçilere haksýzlýk edilmiþ olmuyor mu?

Yusuf
DEMiRLENK
Bir insanýn kazancýnýn mesleðindeki ortaya
koyduðu emeði ve zekasýyla deðerlendirilmesi
gerekmez mi? Öyle emekçiler var ki iþinde iki insan üç insan performansý gösteriyor onun sayesinde iþ yeri ikinci bir personel ihtiyacý duymuyor.
Bir de bunun tam tersi oluyor bir personelin iþini
iki üç personelin yapmasý gibi.
Toparlayalým emek ve zeka bileþkesi evet düzenin bozulduðu yer tam da burasý emek ve zekanýn ortaya koyduðu üretimin karþýlýðýnýn hayata geçtiði gün haksýz kazanç bitecek sermayeler
iþlevini kaybedecek kâr payý diye faiz diye bir sömürü kalmayacak para parayý kazanamayýnca
emek ve zekada nasýl bir metre istediðin don lastiðini ölçen tezgahtar yüz santim veriyorsa tabi
çaktýrmadan sündürenler hariç para da sünmekten kurtulup yerine oturacaktýr.
Çýkarcýlýk ekonomi diye yutturulmuþ daha
sonra gizlilik zihniyeti geliþtirilmiþtir.
EKONOMÝNÝN TEMELÝ ANCAK GERÇEKÇÝLÝKLE KURULAN BÝR DEVRÝMLE SAÐLAM ZEMÝNLERE OTURACAKTIR. Saygýlarýmla.

Risk haritamýz rahatladý
Koronavirüsle mücadele kapsamýnda alýnan tedbirlerin 7 Aralýk 2020
ve 20 Ocak 2021 tarihleri arasýnda
geçen 43 günlük süre içerisinde iþe
HARÝTALARI yaradýðý görülürken, kurallarýn biraz
gevþetildiði durumlarda ise vaka sayýGÖRMEK
ÝÇÝN KODU
larý hareketlenmeye baþlýyor. Hayat
OKUTUN
Eve Sýðar (HES) uygulamasý üzerinden Çorum ve ilçelerine baktýðýmýzda genel olarak
vaka sayýlarýnda düþüþ yaþandýðý görünüyor.
7 Ocak tarihinde en çok vaka olan Çorum Merkez'i risk haritasýnda sýrasýyla Ýskilip ve Sungurlu,
Osmancýk takip etti. 20 Ocak tarihi itibarýyla ise düþük risk, orta düþük risk noktalarýnýn çokluðu itibarýyla Çorum merkez riskli bölge olmaya devam ediyor. Çorum merkezi ise sýrasýyla yüksek riskli bölgeye sahip olan Sungurlu Mecitözü, Osmancýk ilçesi takip ediyor.
ÇORUM MERKEZ
Yoðun vaka artýþlarýna sahne olan
Çorum'da çok sayýda vatandaþýmýz hayatýný kaybederken 7 Aralýk risk haritasýnda merkez adeta kýrmýzýya boyanarak yüksek riskli bölge ilan edildi. 15
gün içerisinde merkezdeki kýrmýzýlýk kýsmi olarak açýlmaya baþlarken, 2021 yýlýnýn ilk haftasýnda gözle görünür þekilde merkezin risk durumu geriledi, 20 Ocak itibarýyla ise
risk haritasýnda sadece 3 bölge dýþýnda kalan alanýn tamamý düþük risk rengine büründü.
ALACA
7 Aralýk merkez ve çevresinde yoðunluk görülürken 21 Aralýkta Ýlçe merkezinin çevresi belirgin
bir þekilde düþük riskli alan haline geldi. 5 Ocak tarihinde ise dört ayrý noktada riskli bölge düþük riskli bölge olarak iþaretlenirken 20 Ocak tarihi itibarýyla en düþük risk rengi olan mavi renk hakim oldu.
BAYAT
Bayat ilçesinde ise 7 Aralýkta çok sayýda yüksek
riskli bölge mevcutken 15 gün sonra yüksek riskli
bölge sayýsýnda belirgin bir düþüþ oldu. 5 Ocak itibarýyla sadece ilçe merkezinde görülen yüksek
riskli bölge uyarýsý 20 Ocak tarihinde tamamýyla
maviye dönüþerek düþük risk olarak belirlendi.

BOÐAZKALE
Boðazkale ilçesi 7 aralýktabaþlayarak
düþük riskli bölge özelliðini istikrarlý þekilde sürdüren ilçe oldu. Risk haritasýnda
sýfýr riske 5 Ocak tarihinde ulaþan ilçe 20
aralýk tarihi itibarýyla yeniden düþükle renklendi.
DODURGA
Dodurga 7 Aralýk tarihinde belirgin bir þekilde
çeþitli noktalar yüksek risk rengine bürünmüþken,
istikrarlý bir þekilde vaka sayýlarýnýn düþmesiyle birlikte aradan geçen 43 günlük sürenin sonunda 20
Ocak tarihi itibarýyla ilçenin risk haritasý düþük
risk rengi olan maviye dönüþtü.
ÝSKÝLÝP
Ýskilip vaka sayýsý en yüksek ilçelerden birisi olarak 7 Aralýk tarihinde tüm noktalarda yüksek riskli
olarak iþaretlendi. Ýlçede 21 Aralýk
tarihinde sadece ilçe merkezi yoðun olarak yüksek riskli bölgeye dönüþürken, 5 Ocak tarihinde ciddi bir
baþarýya ulaþýldýðýný gösteren mavi renk
ilçenin tamamýna hakim oldu. 20 Ocak tarihi
itibarýyla ise ilçede sadece tek bir nokta yüksek
riskli bölge olarak iþaretlenirken, genel olarak risk
haritasý düþük risk rengine dönüþtü.
KARGI
Diðer ilçelerde olduðu gibi 7 Aralýk tarihinde belirgin vaka sayýlarý gözlenirken, 21 Aralýkta da ayný
þekilde yüksek riskli bölge olan Kargý 5 Ocak tarihinde vaka açýsýndan daha rahatlamýþ hale döndü.
20 Ocak tarihi itibarýyla Kargý'da birkaç noktanýn
dýþýnda düþük riskli bölge kalmadý.
LAÇÝN
7 Aralýk tarihinde birkaç noktada yüksek riskli
bölgesi olan ilçe de 21 Aralýk ve 5 Ocak tarihleri
riskli bölge kalmazken 20 Ocak tarihine gelindiðinde ilçede yeninde yüksek riskli bölge göründü.
MECÝTÖZÜ
Mecitözü ilçesi 7 Aralýk 20 Ocak tarihleri arasýnda istikrarlý bir þekilde yüksek riskli bölge özelliðini

sürdürüyor. Diðer ilçelerin aksine Mecitözü yüksek
riskli bölge sayýsýný 43 gündür sýfýrlayamadý.
OÐUZLAR
Oðuzlar ilçesi yüksek riskli olarak baþladýðý 7
Aralýk tarihinden sonra belirgin bir þekilde vaka sayýlarýný düþürmeyi baþardý. 5 Ocak tarihinde düþük
risk rengi alan ilçede 20 Aralýk tarihli risk haritasýnda herhangi bir risk rengi mevcut deðil.
ORTAKÖY
Ortaköy ilçesinde de 7 Aralýk tarihinde belirli
noktalarda vakalarýn varlýðý yüksek riskli bölge olarak ilçeyi risk haritasýnda iþaretletmiþ olsa da, 20 Aralýk tarihinde çok sayýda bölge düþük risk gurubuna dahil olurken 5
Ocak ve 20 Ocak
tarihlerinde
Ýlçe
merkezinde düþük
risk rengi olan mavi
renk hakim.
OSMANCIK
Osmancýk ilçesi 7 Aralýk
tarihinde çok sayýda vaka nedeniyle
yüksek riskli bölge olarak iþaretlendi. 21 Aralýk tarihinde kýsmý olarak rahatlamýþ görürken ilçe merkezi noktasal olarak yüksek riskli böyle olma özelliðini devam ettiriyor.
SUNGURLU
Sungurlu'da da yoðun vaka sayýlarýnýn olduðu
ilçe olarak 7 aralýk tarihinde çok sayýda yüksek
riskli bölgesi mevcutken, yüksek riskli bölge rengi
olan kýrmýzý iþaretler istikrarlý bir þekilde geriledi.
Ancak 5 Ocak ve 20 Ocak tarihlerinde yüksek risk
deðerleri ayný kaldý.
UÐURLUDAÐ
7 Aralýk tarihine iyi baþlayan birkaç yüksek risk
bölgesi olan ilçede 20 Aralýk Aralýk tarihinde yüksek risk açýsýndan bir artýþ meydana geldi. 5 Ocak
tarihinde ise düþük risk rengi hakim olurken, 20
Ocak tarihinde düþük riskli bölge sayýsýnda da belirgin azalma görülüyor.
(Fatih Yýldýrým)

Laçin’de virüs
vakalarý sýfýra indi
Laçin'de alýnan önlemler sonrasýnda koronavirüs vaka sayýsýnýn sýfýra indirildiði bildirildi.
Laçin Kaymakamý Emine Karataþ sosyal medyadan yaptýðý açýklamada herkese teþekkür ederek bu süreçte gösterilen hassasiyetin devam etmesini istedi.
Karataþ sosyal medyadan yaptýðý açýklamada "Çok kýymetli Laçinliler, bugün itibariyle ilçemiz genelinde köy ve mahalleler dahil olmak üzere vaka ve temaslý vatandaþýmýz bulunmamaktadýr. Bu baþarýyý elde etmemizde katkýsý olan
baþta saðlýk çalýþanlarýmýza, mahalli denetim ekiplerimize,
emniyet ve jandarma birimlerimize ve siz kýymetli vatandaþlarýmýza teþekkür ederim. Sürecin ayný hassasiyetle devam
etmesini temenni ederim" ifadelerini kullandý. (Fatih Yýldýrým)

Laçin Kaymakamý
Emine Karataþ

3

21 OCAK 2021 PERÞEMBE

Doðalgaz sýzýntýsýndan
1'i doktor altý kiþi zehirlendi
Baba-oðul tüp faciasýnda
hayatýný kaybetti
Þanlýurfa'nýn Suruç ilçesinde
tüp patlamasý sonucu Çorumlu
Jandarma Uzman Çavuþ Kaan
Can Serpinli ve dört aylýk oðlu hayatýný kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, gece
saat 00.50 sýralarýnda Þanlýurfa'nýn
Suruç ilçesine baðlý Barýþ Mahallesindeki altý katlý binanýn en üst katýnda yaþandý.
Ýddiaya göre evdeki mutfak tipi
tüpün patlamasý sonucu yangýn
çýktý. Patlama sonucu evin bulunduðu kattaki pencere, klima motoru
ve beton parçalarý yerinden koptu.
Yangýn nedeniyle bölgeye çok
sayýda itfaiye ve ambulans ekibi
sevk edildi. Olay yerine giden ekipler yangýný söndürerek içeride bulunan anne, baba ve iki çocuðu kurtarmaya çalýþtý. Alevlerin arasýndan
çýkartýlan Çorumlu Jandarma Uzman Çavuþ Kaan Can Serpinli ve
eþi ile iki çocuðu Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý.
Tedavi altýna alýnan Uzman
Jandarma Çavuþ Kaan Can Serpinli ile dört aylýk oðlu Asil Göktuð
Serpinli kurtarýlamayarak hayatýný
kaybetti. Anne ile kýzýn tedavisine
ise devam ediliyor.
VALÝLÝK AÇIKLAMA YAPTI
Þanlýurfa Valiliði de yaþanan
olay sonrasý bir açýklama yaptý. Valiliðin açýklamasýnda "20.01.2021
tarihinde saat 00.50 sýralarýnda ilimiz Suruç Ýlçesi Barýþ Mahallesi'nde, altý katlý bir binanýn en üst
katýndaki ikamette meydana gelen
tüp patlamasý sonucu, Suruç Ýlçe
Jandarma Komutanlýðýnda görevli
J.Uzm.Çvþ. Kaan Can Serpinli ve
dört aylýk oðlu hayatýný kaybetmiþ,
Jandarma personelimizin eþi ve kýzý ise yaralý olarak kaldýrýldýklarý
Suruç Devlet Hastanesi'nde tedavi
altýna alýnmýþtýr.
Yaþanan kazada hayatýný kaybeden Jandarma personelimiz ve
evladýna Allah'tan (CC) rahmet, yaralý anne ve çocuðumuza da acil þifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

2018'DE ÇORUM'DA
EVLENMÝÞTÝ
24 Aðustos 2018'de Çorum'da
düzenlenen görkemli bir düðünle
Songül ve Aycan Serpili'nin oðlu Kaan Can ile Meliha ve Ýhsan Öcel'in
kýzý Merve, dünya evine girmiþlerdi.
BABA OÐUL TÖRENLE
MEMLEKETÝNE UÐURLANDI
Þanlýurfa'nýn Suruç ilçesinde
tüp patlamasý sonucu çýkan yangýnda hayatýný kaybeden uzman
çavuþ ile dört aylýk oðlu, törenle
memleketleri Çorum'a gönderildi.
Yangýnda hayatýný kaybeden
Jandarma Uzman Çavuþ Kaan
Can Serpinli ile dört aylýk oðlu Asil
Göktuð Serpinli için Þanlýurfa Ýl
Jandarma Komutanlýðýnda tören
düzenlendi. Törende, saygý duruþu, özgeçmiþinin okunmasý ve dualarýn edilmesini sonrasý Uzman
Çavuþ Serpinli ile oðlunun tabutu
cenaze aracýna konularak memleketleri Çorum'a uðurlandý. Tabutlara sarýlan Serpinli'nin yakýnlarý gözyaþlarýna hâkim olamadý.
Törene, Þanlýurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükþehir Belediye Baþkaný Zeynel Abidin Beyazgül,
20'nci Zýrhlý Tugay Komutaný Tuðgeneral Oktay Akbuða, Ýl Jandarma
Komutaný Jandarma Kýdemli Albay
Eyüp Sabri Kiriþçi, Ýl Emniyet Müdürü Selçuk Doðuþ ile aile yakýnlarý katýldý.
(ÝHA)

Genç yaþta
virüse yenildi

Ergül Diþbudak

Sungurlu'ya baðlý Kemallý köyü nüfusuna
kayýtlý olup Ýstanbul Avcýlar'da ikamet eden,
Ferit Diþbudak'ýn oðlu; Osman, Abdullah, Hayati ve Sait Diþbudak'ýn kardeþi Ergül Diþbudak (44) yakalandýðý Covid-19 virüsünden kurtulamayarak hayata veda etti. Genç yaþta aramýzdan ayrýlan Ergül Diþbudak sevenlerini
üzüntüye boðdu. Merhumun cenazesi Kemallý
köyünde topraða verildi.
(Fatih Yýldýrým)

Çorum'da doðalgaz sýzýntýsý nedeniyle 5'i
ayný aileden, 1'i doktor olmak üzere altý kiþi zehirlendi. Fenalaþarak kýzýný arayan baba olasý
bir faciayý önledi.
Olay, gece geç saatlerde Karakeçili Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,
Stat Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde
bilinmeyen bir nedenden dolayý gaz sýzýntýsý
meydana geldi. Evde ailesiyle birlikte oturan
Mustafa Þahin kýzýný arayarak fenalaþtýklarýný
belirterek yardým istedi. Telefonu kapatarak
babasýnýn eve giden eþi Ýlyas Tahtacý ve kayýnbabasý Satýlmýþ Tahtacý ile babasýnýn evine giden Meliha Tahtacý, Mustafa, Fatma ve Zahide
Þahin'i yarý baygýn halde buldu. Bunun üzerine
Ýlyas Tahtacý 112 ekiplerine haber verdi.
YARDIMA GELENLER VE SAÐLIK
GÖREVLÝSÝ DE GAZDAN ETKÝLENDÝ
Ýhbar üzerine olay yerine gelen saðlýk görevlilerinin yaný sora polis ekipleri sevk edildi.
Evi kaplayan yoðun gaz sýzýntýsý nedeniyle
yardýma gelen Meliha Tahtacý ve kayýnbabasý
Satýlmýþ Tahtacý ile 112 ekibinde görevli doktorda etkilendi. Hitit Üniversitesi Erol Olçok
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlan altý kiþi tedavi altýna alýnýrken saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu öðrenildi.
Olayla ilgili ÝHA muhabirine açýklamada bulunan Ýlyas Tahtacý "Babam eþimi aradý. Biz
ayaða kalkamýyoruz. Rahatsýzlandýk. O telaþla evden çýkarak hemen babamýn evine geldik.
Hemen ambulansý aradýk. Eve girdikten sonra
babamla, eþimde gaz sýzýntýsýndan etkilendi.
Hepsini ambulansla gönderdik. Hatta yardýma
gelen bir saðlýk görevlisi de gaz sýzýntýsýndan
etkilendi" dedi.
(ÝHA)

Ýlyas Tahtacý

Çorumgaz "Hiç bir kural gözetilmeden tesisata baðlanan cihazýn çalýþtýrýlmasý ile kaçýnýlmaz vaka yaþanmýþtýr" dedi.

ÇORUMGAZ HEM UYARDI
HEM TAVSiYEDE BULUNDU
Geçtiðimiz gece yaþanan doðalgaz
zehirlenmesi ile ilgili Çorumgaz AÞ'den
açýklama geldi. Olayýn yaþanmasýndaki
nedenleri sýralayan firma yetkilileri olayý
"ucuz atlatýldý" olarak nitelendirdi. Açýklamada ayrýca doðalgaz kullanýcýlarýna tavsiyelerde bulunuldu.
Yaþanan olayla ilgili açýklama yapan
Çorumgaz'ýn açýklamasýnda "Vaka, þirketimiz çaðrý merkezine saat 03.29'da polis
tarafýndan intikal ettirilmiþ ekiplerimiz
03.36'da olay yerine intikal ederek gerekli önlemleri almýþlardýr. Yapýlan tespitte tesisatta herhangi bir doðal gaz kaçaðýnýn
bulunmadýðý, þofbenden sýzan atýk baca
gazýnýn ortama yayýlmasý sonucu hadisenin oluþtuðu görülmüþtür. Problemin yaþandýðý binanýn ýsýnma sisteminin merkezi sistem olarak projelendirildiði, zehirlenmenin yaþandýðý dairenin ise sadece
ocakta gaz kullanmak için projelendirildiði
belirlenmiþtir.
Olayýn yaþandýðý dairede, daha önce
LPG ile kullanýlmýþ olan þofbenin þirketimizin onayý olmaksýzýn doðal gaz tesisatýna baðlandýðý, þofbenin bacasýnýn Te parçasý kullanýlarak aspiratör bacasýna baðlandýðý, doðal gaz kaçaklarýna karþý en
önemli emniyet unsuru olan menfezin
streç naylonla kapatýlarak içeriye temiz
hava giriþinin önlendiði görülmüþtür.
Hiç bir kural gözetilmeden, hiçbir emniyet ölçüsü dikkate alýnmadan, hatta
mevcut menfez de kapatýlarak tesisata
baðlanan bu cihazýn çalýþtýrýlmasý sonucunda kaçýnýlmaz vaka yaþanmýþtýr" denildi.
HATALARI SIRALADILAR
Ucuz atlatýldýðý açýklanan vakada firma yetkilileri olayýn oluþumundaki zincirleme hatalarý da þu þekilde özetledi:
Çorumgaz'ýn onayý olmaksýzýn gazlý
tesisata müdahale edilmiþtir. Bu müdaha-

kapatýldýðý zaman bulunduðu alana temiz
hava giriþi mümkün deðildir. Bir de ayný
alana hiçbir standarda uymayan cihaz
baðlandýðýnda, her türlü olumsuzluk beklenmelidir.
Vatandaþlarýmýz gaz açýldýktan sonra
içeriye soðuk geldiði gerekçesiyle menfezleri ya tamamen iptal etmekte ya da bu
vakada olduðu gibi üzerini kapatarak iþe
yaramaz hale getirmektedir. Oysa menfezlerin ortam sýcaklýðýna etkisi ihmal edilecek kadar cüz'idir.
Daha önce LPG ile çalýþan bir cihaza
doðal gaz baðlanmýþtýr. Bu dönüþümün
de yetkili servisler tarafýndan yapýlmasý
zorunludur.
Bacalý bir cihaz olan þofben bacasýz
kullanýlmýþtýr. Her ne kadar görünüþte bacaya benzer bir baðlantý olsa da bu baðlantý yok hükmündedir.
Bu cihaz çalýþtýrýldýðýnda atýk gazýn tamamen dýþarýya atýlmasý mümkün deðildir. Dýþarýya atýlamayan atýk gaz, menfezin kapatýlmasýyla CO (karbonmonoksit)
olarak içeriye dolmuþtur.

le sýrasýnda bir yangýn / patlama yaþanmamýþ olmasý ayrý bir þanstýr.
Hiçbir vasfý olmayan yetkisiz kiþilere iþ
yaptýrýlarak tehlikeye davetiye çýkarýlmýþtýr. Doðal gaz tesisatlarýnýn sertifikalý firmalarýmýzýn yine sertifikalý ustalarýna yaptýrýlmasý yasal bir zorunluluktur ancak vatandaþlarýmýz daha az bedel ödemek adýna bu tür þahýslara iþ yaptýrarak hem kendi hayatlarýný hem de baþkanlarýnýn hayatlarýný riske atabilmektedir.
Ýçeriye yanma havasý saðlayan menfez, daire sakinlerince müdahale edilerek
iþe yaramaz hale getirilmiþtir. Menfezler

60 ÝÞLETMEYE 657 BÝN 658 TL
ÝDARÝ PARA CEZASI KESÝLDÝ

Orhan Sarý

Gýda ve yem iþletmelerine
2020 yýlý içinde 9 bin 461 kez denetim yapan görevliler, toplamda
60 iþletmeye 657 bin 658 TL idari para cezasý verdi.
Tarým ve Orman Ýl Müdürü Orhan Sarý 2020 yýlý gýda ve yem
denetim, numune, ihbar ve þikayetleri deðerlendirdi.
Sarý "Ýl genelinde 5 bin 257 gýda iþletmesi ve 341 yem iþletmesi mevcut olup bu iþletmelere
2020'de 9 bin 461 kez denetim
32 kontrol görevlimiz tarafýndan
gerçekleþtirildi. Ayrýca ilimizde
yedi et iþleme tesisi, sekiz süt iþleme tesisi, 67 süt toplama mer-

kezi ve 19 yumurta paketleyen iþletme ile toplamda 101 onaylý iþletmemiz bulunmaktadýr. Gýdalarýn mevzuata uygunluðunu, güvenilirliði ve halkýn saðlýðýný korumak amacýyla 225 gýda numunesi ve 199 yem numunesi alýndý.
11 adet gýda ürününde, sekiz
yem numunesinde olumsuzluk ile
karþýlaþýldý. Toplamda 60 iþletmeye 657 bin 658 TL idari para cezasý verildi.
Alo 174 Gýda Hattýna yapýlan
276 zehirlenme, þikayet ve ihbar
baþvurusunun deðerlendirilmesi
titizlikle yapýldý. Ayrýca ilimiz için
gurur verici bir tablo buðday unu

baþta olmak üzere lavaþ, makarna, turþu, yufka gibi 10 bin 487
ton ürünü yurt dýþýna ihracaat iþlemini yaptýk.
2021 yýlýnda da ''Çiftlikten sofraya gýda güvenilirliði" kapsamýnda gýda zincirinin tüm aþamalarýnda etkin kontrol ve denetim ile
halk saðlýðýnýn en üst düzeyde
korunmasý amacýyla özverili þekilde çalýþmalara devam edeceðiz. Mutlaka halkýmýzýn herhangi
bir olumsuzluk karþýsýnda ALO
174 GIDA HATTI ve 0501 174 0
174 Whatsapp Ýhbar Hattýna ihbar ve þikayette bulunsunlar" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

ÇORUMGAZ KULLANICILARINA
TAVSÝYEDE BULUNDU
Þartnameye uygun olarak kullanýldýðýnda doðal gaz en güvenli yakýttýr diyen
Çorumgaz AÞ yetkilileri doðalgaz kullanýcýlarýna tavsiyelerde de bulundu.
Bazý anlayýþlar terk edilmediði sürece
her an daha aðýr vakalarla karþýlaþýlmasýnýn da söz konusu olduðu açýklanan açýklamada vatandaþa þu tavsiyelerde bulunuldu:
Menfezler asla kapatýlmamalý, Çorumgaz'ýn onayý olmadan tesisatlara müdahale edilmemelidir. Çorumgaz'dan sertifika almayan firmalara iþ yaptýrýlmamalý,
Sertifikasýz ve / veya sertifikalý bir firmada
kayýtlý olmayan ustalar muhatap alýnmamalýdýr.
(Abdulkadir Söylemez)
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Tarým Bakanlýðý'ndan

tam not alan proje
Yaydiðin köyünün
sorunlarý deðerlendirildi
Çorum Merkez Yaydiðin Köyü
Muhtarý Yücel Kaya, Cumhuriyet
Halk Partisi Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz'ý makamýnda ziyaret
ederek köyün sorun ve taleplerini
iletti.
Muhtar Kaya, CHP Ýl Baþkaný
Mehmet Tahtasýz ile bir süre sohbet

etti. Ziyarete Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bükücü de katýldý.
CHP Ýl Baþkaný Tahtasýz ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Muhtar Kaya'ya teþekkür etti.
Tahtasýz, kendisine iletilen sorunlarýn takipçisi olacaðýný vurguladý.
(Mahmut Emin Söylemez)

DSÝ Þube Müdürü Þerbetçi
Samsun'a atandý
Çorum'da uzun süredir DSÝ 54.
Þube Müdürü olarak görev yapan
Murat Þerbetçi, Samsun DSÝ Bölge
Müdür Yardýmcýsý olarak atandý.
Murat Þerbetçi, Çorum Valisi
Mustafa Çiftçi ile Belediye Baþkaný

Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a veda ziyaretinde bulundu.
Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye
Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Þerbetçi'ye yeni görevinde baþarýlar
diledi.
(Bahattin Sümüþ)

Çorum'da 15 köyde uygulanacak olan suni tohumlama
projesinin baþlangýç toplantýsý
Ankara'da Tarým ve Orman
Bakanlýðýnda gerçekleþtirildi.
Toplantýya Tarým ve Orman
Ýl Müdürü Orhan Sarý ve Çorum Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Yýlmaz Kaya
katýlým saðladý.
Ýlk olarak projenin iþleyiþi
hakkýnda Hayvancýlýk Genel
Müdürü Zekeriya Erdurmuþ ile
deðerlendirme yapýldý.
Ýl Müdürü Sarý bu projeyi ilimizde örnek uyguladýklarý için
Hayvancýlýk Genel Müdürlüne
teþekkür ederek "Projenin baþarýlý olmasý ve örnek teþkil etmesi için üzerimize düþen her
þeyi fazlasýyla yapacaðýz ve
baþarýlý olacaðýz" dedi.
Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri
Birliði Baþkaný Yýlmaz Kaya
ise "Bu proje ihalesini biz kazandýk, ana gayemiz ilimizde
hayvan ýslahýna katkýda bulunmaktýr. Üreticilerimizin daha
verimli hayvan ýrklarýna sahip
olmalarýný saðlamaktýr. Bu
amaçla projenin baþarýya ulaþmasý için hazýrlýklarýmýzý yaptýk. Güveninize layýk olmaya
çalýþacaðýz ve sizleri mahcup
etmeyeceðiz" diye konuþtu.
Tarým ve Orman Bakanlýðý
Hayvancýlýk Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuþ "Biz bu projeyi örnek olarak ülkemizde sadece Çorum'da uyguluyoruz.
Buna benzer projeleri baþka illerde de uyguluyoruz ama Çorum'daki bu proje örnek teþkil
edecektir. Biz Çorum'da bu
projenin çok baþarýlý olacaðýna
inanýyoruz. Çok sýký takip edeceðiz. Damýzlýk Birliði Baþkaný
Yýlmaz Kaya güveniyoruz. Ti-

tiz bir çalýþma ile baþarýlý olacaðýna inanýyorum. Her konuda Çorum'a desteðimiz artarak
devam edecektir" ifadesini kullandý.
Ýl Müdürü Sarý ve Birlik
Baþkaný Kaya son olarak Tarým ve Orman Bakan Yardýmcýsý Mehmet Hadi Tunç'u ziyaret ederek, ýslah projesi ve Çorum'da uygulanmakta olan tarýmsal diðer projeler hakkýnda
bilgi verdi.
Birlik Baþkaný Kaya birlik
olarak üç yýlda Çorum'da yap-

týklarý çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Kaya "Bizim çalýþmalarýmýz hizmet odaklý ve üreticilerimizin maðdur etmemeye
çalýþýyoruz. Çorum'da birlik
olarak farkýndalýk yaratarak
daha faydalý olmaya gayret
gösteriyoruz" dedi.
BAKAN YARDIMCISI
TUNÇ:ÇORUM BAÞARILI
ÝLLER ARASINDA
Tarým ve Orman Bakanlýðý
Bakan Yardýmcýsý Mehmet Hadi Tunç ise "Bakanlýk olarak

tüm illerimizin çalýþmalarý titizlikle takip ediyoruz. Çorum ile
faaliyetleri ile baþarýlý illerimiz
arasýnda yer almaktadýr. Çorum'da Ýl Müdürlüðü ve birlikler
arasýnda uyumlu ve iþbirliði
içerisinde bir çalýþma yürütülmektedir. Biz bakanlýk olarak
çalýþan, gayret gösteren bütün
sivil toplum örgütlerini destekliyoruz. Çorum da bunlardan biri, güzel çalýþmalara imza atýlýyor. Devlet - millet - sivil toplum
kaynaþmasýnýn en güzel örneklerini Çorum'da görüyorum.
Üretici odaklý ve çalýþmalarýný
yaparken birlik beraberlik anlayýþýndan güç alýyorlar. Bu proje
ve diðer projelerde baþarý; sahaya hakim olmakla saðlanmaktadýr. Çorum'un çalýþmalarýný yerinde görmek, ihtiyaç
duyduðu konularda destek olmak üzere en kýsa zamanda ziyarete gelmeyi düþünüyorum.
Üreticilerimize bol kazançlar,
sizlere de çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim" þeklinde konuþtu.
(Abdulkadir Söylemez)

"Hacý Bektaþ felsefesi yolumuza ýþýk tutuyor"
Ýmamoðlu'ndan
Mecitözü'ne otobüs
Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný
Ekrem Ýmamoðlu, Çorum'un Mecitözü Belediyesi'ne otobüs hibe
HABERÝ
etti.
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
Geçtiðimiz günlerOKUTUN
de Sungurlu Belediyesi'ne bir otobüs hediye eden Ýmamoðlu ayný jesti Mecitözü Belediyesi için de yaptý.
Konuyla ilgili bir açýklama yapan

Mecitözü Belediye Baþkaný Veli Aylar "Mecitözü Belediyesi araç filomuza bir adet Solo Mercedes otobüs eklenmiþtir. Tüm Mecitözü halkýna hayýrlý olsun. Katkýlarýndan
ötürü Ýstanbul Büyükþehir Belediye
Baþkanýmýz Sayýn Ekrem Ýmamoðlu'na teþekkür ediyoruz" dedi.
Mecitözü'ne gönderilen otobüsün bugünlerde ilçe halkýna hizmet
vermeye baþlamasý bekleniyor.
(Mahmut Emin Söylemez)

CHP Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ
Tokgöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 2021
yýlýnýn UNESCO tarafýndan "Hacý Bektaþ
Veli Anma ve Kutlama Yýlý" ilan edilmesi
nedeniyle Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi'ni ziyaret etti.
Vakýf Baþkaný Dede Nurettin Aksoy ve
yönetimi ile bir süre sohbet eden Ulaþ
Tokgöz ve beraberindekiler, Hacý Bektaþ
Veli'nin yýllar önce dile getirdiði söylemlerin, öðretilerin ve Hacý Bektaþ felsefesinin
günümüzde insanlýk alemine ýþýk tuttuðunu belirtti.
Ulaþ Tokgöz "Hacý Bektaþ'ýn insan
sevgisine, hayata bakýþ açýsýna, yaþam
tarzýna aradan yüzyýllar geçmesine raðmen bugün bile ihtiyaç duyuyoruz. 2021
yýlýnýn Hacý Bektaþ Veli yýlý ilan edilmesi
oldukça anlamlýdýr" dedi.
Ziyaret sýrasýnda bir açýklama yapan
CHP Merkez Ýlçe Sekreteri Kemal Kýlýç
ise "Hacý Bektaþ-ý Veli'nin vefatýnýn 750.
yýl dönümünde UNESCO tarafýndan 40.
Genel Konferansýnda ülkemizin önerisi,
Azebeycan, Ýran Ýslam Cumhuriyeti, Kuzey Mekodanya ve Roma'nýn desteðiyle
2021 yýlý, 'Hacý Bektaþ-ý Veli Anma ve
Kutlama Yýlý' ilan edilmiþtir" dedi. Kemal
Kýlýç açýklamasýnda þunlarý söyledi:
Hacý Bektaþ-ý Veli Anadolu'ya 13. yüzyýlda Horasan'dan gelmiþtir. Ýlk eðitimini
Þeyh Lokman-ý Perende'den aldý. Eðitimini bitirdikten sonra Anadolu'ya geldi. Þimdiki adý Hacý Bektaþ olan, Sulucakarahüyük'e yerleþti, ömrünü burada tamamladý.
Türk dünyasýnýn yetiþtirdiði büyük alimler-

den biridir.
"Bir olalým, iri olalým, diri olalým" diyerek halka doðru yolu göstermeye baþlayan ve kýymetli talebeler yetiþtiren Hacý
Bektaþ-ý Veli, kýsa zamanda tanýnarak büyük raðbet gördü.
"Her ne ararsan kedinde ara, kazandýðýn lokmayý hak et" sözleriyle halkýn beðenisini kazanmýþtýr. Yaþadýðý Sulucakarahöyük ismi Hacý Bektaþ olarak deðiþtirilmiþ burada tekkesini kurmuþtur.
Ahilik Teþkilatý ile Osmanlý Devletinin
kuruluþ döneminde sosyal yapýnýn geliþmesinde büyük destek olmuþtur. Ýslâm dinin yayýlmasýnda büyük katkýlarý olmuþ
önemli bir kiþidir. "Eline, beline, diline sahip ol" sözleriyle bütün insanlýðý sevgi, barýþ ve kardeþliðe davet etti. Osmanlý ordusunda, Yeniçerilere rehberlik ederek Bektaþilik kurallarýna göre yetiþtirilmesini sað-

Ýletiþim için tepeye çýkmak zorundalar
Ýskilip'e baðlý Dereseki köyü sakinleri, cep telefonlarýnýn iyi çekmemesi ve sabit telefonlarýn
hatlarýnda da arýza yaþanmasý dolayýsýyla iletiþim sýkýntýsý çekiyor.
Dereseki sakinleri, köylerine baz istasyonu
kurulmasýný ve sabit telefon hatlarýndaki arýzanýn giderilmesini istiyor. Köyde kimsenin iletiþim
kuramadýðýný dile getiren muhtar Nuri Akça cep
telefonu þebekelerinin çekmediðini, sabit telefonlarýn hatlarýnda da sorun yaþandýðýný söyledi.
Kýþýn yollar kapandýðýnda kimseye ulaþamadýklarýný anlatan Akça bu soruna çözüm bulunmasýný istedi. Köyde internet ve telefon çekmediði içi
çocuklarýn uzaktan eðitim almakta sorun yaþadýðýný, bunun için köyün yüksek noktalarýna çýktýðýný dile getiren Akça "Yaz mevsiminde iyi oluyordu ancak kýþ geldi. Þartlar aðýrlaþtý. Çocuklarla geliyoruz, arabanýn içinde birkaç saat ders
yapýp daha sonra tekrar dönüyoruz" dedi. (ÝHA)

ladý. Bu nedenle tarihte Hacý Bektaþ-ý Veli'nin çocuklarý denilirdi. Yeniçeri ordusu, "
Piri Üstat" olarak kabul etti. 1338 yýlýnda
vefat eden mezarý Hacý Bektaþ bulunan,
Hacý Bektaþ-ý Veli'nin derslerine, sohbetini
takip edenlere ve tarikata baðlananlara
Bektaþi denilirdi. Cumhuriyetin kurulmasýyla birilikte tekke ve zaviyelerin kapatýlmasýnda, Hacý Bektaþ zavyesi de kapatýlmýþtýr. 1964'te ise müze olarak ziyarete
açýlmýþtýr. 16 Aðustos 1964 tarihinden itibaren 16- 17- 18 Aðustos günlerinde anma etkinlikler yapýlmaktadýr. Hacý Bektaþ-ý
Veli'yi Saygý, özlem ve rahmetle anýyoruz.
Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý
Çorum Þube Baþkaný Nurettin Aksoy ise
ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek CHP heyetine Hacý Bektaþ Veli
felsefesi hakkýnda bilgiler verdi.
(Fatih Yýldýrým)
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Nurullah Doruk

Gufran Topuz

Ervan Turan

Salih Sarýçimen

Hakan Yýlmaz

Soðuyan havalar
ile birlikte doðalgaz
faturalarýný sorduðumuz
Çorum halký kaygýlý.

"DOÐALGAZ FATURASI
GÖZÜMÜZÜ KORKUTUYOR"
Çorum'da havalarýn soðumasý ile doðalgaz kullanýmý da arttý. Kombide dereceler artarken gelen
faturalar ise vatandaþýn gözünü korkutuyor. Gelen
faturalarý yüksek bulan vatandaþlar, gaz kullanýmý
haricindeki ek ücretlerin de faturanýn kabarýk gelmesinde etkili olduðunu düþünüyor. Yaksak bir
dert, yakmasak bir dert benzeri açýklamalarda bulunan vatandaþlar
kaygýlý. "Hesaplýyoruz ama iþin içinden
çýkamýyoruz" diyen
vatandaþlar "Bu iþ
nereye varacak, bilmiyoruz" diyor.
Çorum'da son bir
haftadýr kendini ciddi anlamda hissettiren soðuklar nedeni
ile Çorum halkýna
doðalgaz kullanýmlarýný ve faturalarýný
sorduk.
"Ne kadar doðalgaz kullanýyorsunuz?" "Son faturanýz ne kadar geldi?" ve "Faturalar
gözünüzü korkutuyor mu?" diye sorduðumuz Çorum haklý konu ile ilgili düþüncelerini gazetemiz ile
paylaþtý.
Son günlerdeki soðuklar ile birlikte Türkiye'de
rekor doðalgaz kullanýmý yapýldýðý açýklanmýþtý.
Henüz bu kullanýmlarýn faturasý eline gelmeyen

Çorum halký buna raðmen endiþeli. Ýþte görüþlerini
aldýðýmýz Çorum halkýnýn düþünceleri:
Salih Sarýçimen: Bu ay 790 lira doðalgaz ve su
parasý ödedim. Ayný zamanda bu ekonomik sýkýntýnýn olduðu dönemde doðalgaz faturalarý gözümüzü korkutuyor. Gelecek ay ne kadar ödeyeceðim
bilmiyorum! Fatura gözümüzü korkutuyor diye aya-

rý da kýsamýyoruz, ev soðuyor. Bu kez de ýsýnamayýp hasta olup ilaca para vereceðiz. Tedavi olmanýn derdine düþeceðiz. Zaten salgýn var, hasta olmamak için ekstra çaba sarf ediyoruz.
Nurullah Doruk: Soðuk baþladýðý için doðalgazý mecbur kullanýyoruz. Ücretlendirme çok pahalý.
Geçen yýllara göre artan vergiler de var. Son ay

430 lira fatura ödedim. Zaman zaman düþük dereceye de indirsek faturalar gözümüzü korkutuyor.
Vergiler düþürülmeli.
Gufran Topuz: Doðalgaz kullanýmýna ödediðimiz ücretten çok vergiye ödüyoruz. Hiç gaz tüketmesen bile vergiye para ödüyoruz. Faturayý düþündüðümüz için üþüdüðümüz zamanlar da oluyor.
"Ýhracat rekor kýrdý" deniliyor ama paramýz deðer
kaybettiði için böyle oluyor. Eðer ekonomimiz düzgün olsa vergiler de azalýr. Enflasyon yüzde 10
açýklanýyor ama enflasyon verileri çarpýtýlýyor. Enflasyonun yüzde 20'nin üzerinde olduðunu düþünüyorum. Devlet yükü vatandaþa yýkýyor. Gösterilen
ile yaþanan çok farklý. Pandemi süreci ve yönetimdeki istikrarsýzlýk da vergi yükünü körüklüyor.
Hakan Yýlmaz: Her yýl fatura ücreti artýyor. Ne
yapmamýz gerektiðini bilemiyoruz. Hesaplýyoruz
ama iþin içinden çýkamýyoruz! Nereye varacak bilemiyorum? Kýþ aylarýnda 'Faturayý nasýl ödeyeceðim?' kaygýsý yaþýyorum. Durumu olanlar ödüyor
ama olmayanlar nasýl ödeyecek? Peteðe elimizi
dokunuyoruz, elimiz ýsýnmýyor. Sýrf evi ýlýk tutmak
için kombi açýk kalýyor. Son ay 350 lira gibi fatura
bekliyordum ama 490 lira geldi. Þoke oldum! Sabaha karþý ýsýyý artýyoruz, çocuklarýn kalkmasýna yakýn. Sonra kýsýyoruz. Gaz kullanýmý haricindeki ücretlendirmelerin önüne geçilmesi lazým.
Ervan Turan: Önceden böyle deðildi ama artýk
havalarýn soðumasý ile pahalý geliyor. Son ay çok
geldi faturam. 120 lira ödedim. Düþük ayarda sürekli yakýyorum evimde.
(Abdulkadir Söylemez)

Doðalgaz tüketiminde rekor kýrýldý
Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Fatih
Dönmez, dün 280 milyon metreküplük tüketim ve arz ile doðalgazda yeni bir rekor
daha kýrýldýðýný söyledi.
18 Ocak Pazartesi günü 274 milyon
metreküp doðalgaz kullanýmý ile tüm zamanlarýn tüketim rekoru gerçekleþmiþti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Fatih
Dönmez, doðalgaz tüketiminde yeni bir rekor daha kýrýldýðýný söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Dön-

mez, dün, 280 milyon metreküplük doðalgaz tüketimi gerçekleþtiðini söyledi.
Bakan Dönmez, Twitter hesabýndan
yaptýðý açýklamada þu ifadeleri kullandý:
"Dün, 280 milyon metreküplük tüketim
ve arz ile doðalgazda yeni bir rekor daha
kýrýldý. Rekor talebi rekor arz saðlayarak,
kýsýntý olmadan baþarýyla karþýladýk. En
yüksek tüketim, Ýstanbul 51,6 milyon metreküp, Ankara 23,9 milyon metreküp, Ýzmir
13,9 milyon metreküp." (Haber Merkezi)

Gençlik çalýþmalarý
iþbirliði protokolü imzalandý
ÇORUM BELEDÝYESÝ, ÇORUM
VALÝLÝK VE ÇEÞÝTLÝ KURUMLARIN
ÝÞBÝRLÝÐÝYLE GENÇLERE YÖNELÝK
BÝRÇOK ETKÝNLÝK YAPILACAK

Gençlik Çalýþmalarý
Ýþbirliði Protokolü imzalandý. Proje ile belediye,
valilik ve çeþitli kurumlarýn iþbirliðiyle gençlere
HABERÝ
yönelik birçok etkinlik
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU yapýlmasý amaçlanýyor.
OKUTUN
"Gençlik Çalýþmalarý
Ýþbirliði Protokolü" imza
töreni Turgut Özal Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi.
Çorum Valiliði, Çorum Belediyesi,
Hitit Üniversitesi, Ýl Müftülüðü, Ýl Milli
Eðitim Müdürlüðü, Aile Çalýþma ve
Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðü ve
Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü'nün imzaladýðý iþbirliði protokolü ile gençlere
yönelik pek çok etkinliðin hayata geçirilmesi mümkün olacak.
Protokolün imza törenine Vali
Mustafa Çiftçi, Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk
ve projeye destek veren kurum yöneticileri katýldý. Proje hakkýnda açýklamalarda bulunan Belediye Baþkaný
Aþgýn gençlik kamplarý baþta olmak
üzere sosyal ve kültürel anlamda
gençlere yönelik farklý etkilinler düzenleyeceklerini bildirdi.
"GENÇLERÝ VE ÇOÇUKLARI
ÝHMAL ETMEMELÝYÝZ"
Baþkan Aþgýn "Þehrimizi imar
ederken gençliðimizi ve çocuklarýmý-

Buzlanmaya karþý

24 saat mesai

zý da ihmal etmemeliyiz. Güçlerimizi
birleþtirerek gençlerimizin yeni hedeflere emin adýmlarla yürümesini kolaylaþtýrmamýz gerekiyor" dedi.
Ýþbirliði protokolünde beþ ana
madde belirlendiðini belirten Baþkan
Aþgýn "Bu kapsamda kamp ve gezi
faaliyetleri, eðitim-öðretim çalýþmalarý, yarýþmalar, sosyal, kültürel ve
sportif faaliyetler, beden ve ruh saðlýðýnýn korunmasýna yönelik çalýþmalar
yapýlacak" dedi. Aþgýn "Çatakta bungalov evlerle gençlik kamplarý inþa
ediyoruz. Bu kamplar 12 ay boyunca
gençlerimizin hizmetinde olacak. Sýklýk tabiat parkýnda da gençlik kampý
oluþturuyoruz. Burada çadýrlardan
oluþacak bir obayý hayata geçiriyo-

ruz. Sýklýk tabiat parkýndaki gençlik
obamýz, baharla birlikte gençlerin kullanýmýna sunulacak. Protokol kapsamýnda gençlere yönelik geziler düzenleyeceðiz. Bu protokolü sadece
merkez ilçe ile sýnýrlamadýk; ilçelerdeki öðrenciler için de geziler düzenleyeceðiz. Gençlere yönelik kurslar
ve eðitim faaliyetleri düzenleyeceðiz.
Müzik ve koro çalýþmalarý, drama-tiyatro, resim ve el sanatlarýna yönelik
kurslar ve etkinlikler yapýlacak" dedi.
REKTÖRDEN TEÞEKKÜR
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ali Osman Öztürk de Çorum Belediyesi ile iþbirliði içinde gençlere yönelik çeþitli etkinlikler yapacaklarýný ve

protokolde aktif rol alacaklarýný söyledi. Öztürk "Çorum Belediyesi'ne böyle bir projeye imza atmasýndan dolayý teþekkür ederiz" dedi.
VALÝ: ÇOK FAYDALI OLACAK
Vali Mustafa Çiftçi de açýklamasýnda iþbirliði protokolünün gençliðin
yetiþmesi için çok faydalý olacaðýný
dile getirdi. Vali Çiftçi, projenin hazýrlanmasýnda emeði geçen baþta Çorum Belediyesi olmak üzere tüm paydaþ kurumlara teþekkür etti.
Konuþmalarýn ardýndan Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk protokole imza attý. (Abdulkadir Söylemez)

Çorum'da son günlerde etkisini gösteren
soðuk havaya karþý belediye tedbirleri sýkýlaþtýrdý. Sýcaklýðýn eksi 10 derecenin altýna kadar
düþtüðü gece saatlerinde görev baþýnda olan
belediye ekipleri buzlanma nedeniyle hayatýn
olumsuz etkilenmemesi için tedbir aldý.
Çorum Belediyesi ekipleri, kar yaðýþýnýn
gelmesi ile birlikte olasý buzlanmaya karþý tuzlama ve kar temizleme çalýþmalarýný sabah saatlerine kadar sürdürdü.
Gece sabaha kadar tuzlama çalýþmasý yapan belediye ekipleri, vatandaþlarýn maðduriyet yaþamamalarý için seferber oldu.
Buzlanmaya karþý tuzlama ve kar temizleme çalýþmalarý yapan ekipler ulaþýmýn rahat
saðlanabilmesi için 24 saat görevlerini sürdürürken 153 Zabýta ihbar hattýna gelen þikayetlere de ekipler tarafýndan anýnda müdahale
ediliyor.
(Fatih Yýldýrým)
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‘OKULLARI 15 ÞUBAT’TA
AÇMAYI DÜÞÜNÜYORUZ’
Milli Eðitim Bakaný Ziya Selçuk 15 Þubat'tan itibaren son koronavirüs verilerine, ebeveynlerin ve
çocuklarýn durumuna göre okullarýn mümkün olduðu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açýlmasý gerektiði noktasýnda bir düþüncelerinin olduðunu söyledi.
Ziya Selçuk, Ekonomi Muhabirleri Derneði
(EMD) Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Okullarda yüz yüze eðitime kademeli geçiþin 15 Þubat'ta
nasýl baþlayacaðýna iliþkin soru üzerine Selçuk bakanlýðýn salgýn döneminde sahada yüzlerce araþtýrma yaptýðýný söyledi.

"GELECEK YILLARIN DA PROBLEMÝ"
Selçuk "Bu araþtýrmalar bize gösteriyor ki bizim
okullarý bugün kapatmamýz bugünün problemi deðil, gelecek yýllarýn da problemi hâline geliyor. Türkiye, OECD ve Avrupa Birliði ülkeleri içinde okullarýný en fazla süre kapalý tutan ülkeler arasýnda baþlarda geliyor. Biz bunu daha kontrollü olabilmek,
riski daha iyi yönetebilmek için yaptýk ve bugün de
bunun doðru bir karar olduðunu görüyoruz ancak
15 Þubat'tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin,
babalarýn, çocuklarýn durumuna baktýðýmýzda
okullarýn artýk mümkün olduðu kadar daha yüksek

bir kapasiteyle açýlmasý gerektiði noktasýnda bir kararlýlýðýmýz var. Bunu da ilgili tüm
kuruluþlarla ve ortamlarda
paylaþýyoruz, paylaþacaðýz.
Bu anlamda literatüre ve uygulamalara baktýðýmýzda, elbette küçük yaþlarýn riski daha az" diye konuþtu.
"OKULLARDA KONTROLZiya Selçuk
SÜZ BÝR ORTAM YOK"
Bakan Selçuk okulun tümüyle kontrollü bir ortam olduðuna dikkat çekerek
"Hem öðretmenler hem öðrenciler çok kontrollü bir
biçimde belli kurallara dikkat ederek orada bulunuyorlar. Yani okulda bir çarþýdaki, pazardaki veya
sokaktaki gibi karmakarýþýk ya da kontrolsüz bir ortam yok. Okullardan kaynaklanan durumu da günlük olarak izledik, çocuklarýmýzý da izliyoruz" ifadelerini kullandý.
ÖZEL OKULLARDA KDV
ÝNDÝRÝM DEVAM EDECEK MÝ?
Selçuk, pandemi döneminde özel okullarda yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen KDV oranýnýn ayný þekilde devam edip etmeyeceðine yönelik bir soruya da
"Özel öðretim kurumlarýmýz da Millî Eðitim Bakanlýðý'nýn asli unsurudur. Bu kurumlarýmýzda yaþanan
sorunlar bizim sorunumuzdur. Baþta özel öðretim
kurumlarýmýzdaki evlatlarýmýzýn eðitim süreçlerinin
devamlýlýðý, öðretmenlerimizin ve çalýþanlarýmýzýn istihdam koþullarý açýsýndan buradaki finansal durum
da kritik önem taþýmaktadýr. Hazine ve Maliye Bakanlýðýmýza geçtiðimiz dönem saðlanan bu vergi kolaylýðýnýn bu dönem de saðlanmasý yönünde tavsiye
görüþümüzü bildirdik" yanýtýný verdi. (Haber Merkezi)

Sen Türkünü Söyle Çorum
yarý finalistleri belli oldu
Milli Eðitim'den
TEKNOFEST
çaðrýsý
Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, TEKNOFEST'e katýlacak takýmlara lojistik ve teknik destek saðlayacaðýný açýkladý. Ýl Milli Eðitim Müdürü Yakup
Sarý "Ýlimizden tüm öðrencilerimizi hayallerinin
peþinden koþmaya davet ediyorum" dedi.
Dünyanýn en büyük havacýlýk, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST heyecaný yeniden
baþlýyor. TEKNOFEST Havacýlýk, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yýl 21-26 Eylül tarihleri arasýnda Ýstanbul'da gerçekleþtirilecek. TEKNOFEST teknoloji yarýþmalarý ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri olmak üzere farklý yaþ
gruplarýna yönelik düzenleniyor. 34 farklý kategoride gerçekleþtirilecek.
Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarýnda
yetiþmiþ insan kaynaðýný artýrmayý hedefleyen
TEKNOFEST ile toplum ve gençlerimizde bilim
konusunda farkýndalýk oluþtuðuna vurgu yapan
Ýl Milli Eðitim Müdürü Yakup Sarý "Ülkemizin
geleceðine umutla bakabilmek, gençlerimizde
bilimsel çalýþma kültürünün oluþturulmasý, teknik proje yapabilme altyapýsýnýn güçlenmesi ve
ilimizin her alanda temsil kabiliyetinin artýrýlmasý için; Ýl Milli Eðitim Müdürlüðümüz ve Çorum
Belediyesi'nin teþvikleri ile TEKNOFEST 'e katýlacak takýmlarýmýza lojistik ve teknik destek
saðlayacaðýz. Bu yarýþmalar ile insanlýðýn yararýna birçok teknoloji ortaya çýkýyor, gençlerimizde sosyal sorumluluk farkýndalýðý gibi sayýsýz
yararlýlýk kazanýlýyor. Güçlü Türkiye için, üreten
ve çalýþan gençlerimiz ile daha da güçleneceðiz. Ýlimizden tüm öðrencilerimizi hayallerinin
peþinden koþmaya davet ediyorum" dedi.
Açýklamada son olarak "Ýlkokul, ortaokul, lise, lisans ve lisansüstü ile mezun seviyesindeki öðrencilerin katýlabileceði yarýþmalar hakkýnda detaylý bilgi için https://www.teknofest.org/yarismalar.html adresini ziyaret edebilirsiniz" denildi.
(Fatih Yýldýrým)

K.K.001

Çorum genelindeki lise ve üniversite öðrencileri arasýnda düzenlenen
Türk Halk Müziði Ses Yarýþmasýnýn
ön elemeleri sona erdi.
Çorum Belediyesi, Hitit ÜniversiteHABERÝ
si ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü iþbirliði
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU ile düzenlenen "Sen Türkünü Söyle
OKUTUN
Çorum" yarýþmasýnda yarý final heyecaný yaþanýyor. Ses yarýþmasý için
baþvurular 4 Ocak'ta sona ermiþti. 14-19 yaþ arasý
lise öðrencileri ve 18-25 arasý Hitit Üniversitesi öðrencileri ve pandemi nedeniyle Çorum'da ikamet
eden üniversite öðrencilerinin WhatsApp üzerinden ses videolarýný göndererek katýldýðý yarýþmada
yarý finalistler de belli oldu.
Yarý finale kalan 30 yarýþmacý 22 Ocak Cuma
günü canlý sazlar eþliðinde önceden belirlenmiþ bir
eseri seslendirerek final için yarýþacak.
Finale kalan 10 yarýþmacý 29 Ocak Cuma günü

18.00'de jüri önünde, saz heyeti eþliðinde canlý
performanslarý ile yarýþacak.
Jüri heyetinin deðerlendirmesi sonucunda dereceye girenlere ödülleri verilecek. Final müsabakasý sonrasýnda birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin ve
üçüncüye ise 3 bin TL ödül verilecek.
Yarý finale katýlma hakký kazanan 30 yarýþmacý
þu þekilde: Fýrat Aksoy, Fatma Bike, Yusuf Çöl,
Melike Kaya, Emine Yavþan, Fadime Biçer, Fatma
Nur Nalcý, Ecem Buse Alaçam, Muhammed Yiðit
Yýldýrým, Furkan Çaðatay Evkaya, Besra Özdemir,
Zeynep Gülbeyaz Meydaneri, Alara Naz Atak, Defne Sýla Güler, Furkan Ýçkan, Ayça Ebrar Kýlýç, Yusuf Köksal, Engin Kalkancý, Yunus Emre Erdoðan,
Nilay Esenkaya, Pýnar Yiðitoðlu, Þükrü Gökgöz,
Zahide Yýlmaz, Melike Çakmak, Resul Bulduk,
Marziye Demir, Mert Kabakulak, Abdulmuttalip
Uzun, Furkan Okumuþ, Tuðçe Çetin
(Mahmut Emin Söylemez)

Araþtýrma projesi destek süresi þubat ayýna uzatýldý
2209-A üniversite öðrencileri
araþtýrma projeleri desteði programý
2020 yýlý 2. dönem baþvuru tarihlerinin uzatýldýðý açýklandý.
TÜBÝTAK'tan yapýlan açýklamaya
göre Üniversite Öðrencileri Araþtýrma
Projeleri Desteði Programý ile üniversitede öðrenim görmekte olan lisans
öðrencilerinin üniversitelerden bir
akademik danýþman eþliðinde araþ-

týrma yapmaya teþvik edilmesi amaçlandýðý ve 11 Ocak 2021 olan son
baþvuru tarihinin 25 Ocak 2021 olarak güncellendiði belirtildi.
Açýklamada ayrýca öðrencilerin
hazýrladýklarý araþtýrma projeleri ile
BÝDEB Baþvuru ve Ýzleme Sistemi
(e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden
baþvuru yapabileceði hatýrlatýldý.
(Fatih Yýldýrým)

PELiN OTU
PELÝN OTUNUN FAYDALARI!
- Karaciðer ve safra kesesi fonksiyonlarýný destekler.
- Kan dolaþýmýný düzenler.
- Ýyi bir antioksidan kaynaðýdýr.
- Ciltte oluþan yaralarýn kolay iyileþmesine
yardým eder.
- Mideye fayda saðlar ve sindirimi düzenler.
- Baðýrsak spazmlarýna iyi gelmesi de pelin otunun faydalarý arasýndadýr.
- Cinsel isteði arttýrýcý etkisi vardýr.
- Ciltteki aðrýlarý azaltmak ve tahriþ önleyici olarak kullanýlabilir.
- Ateþ düþürücü özelliði vardýr.
- Kadýnlarýn menstürasyon döngüsü olacaðý zamanlarda baþ aðrýsý, karýn aðrýlarý,
kramplar, bulantý, yorgunluk, iþtahsýzlýk gibi
durumlar görülür. Bu dönemlerde pelin otu
fayda saðlar.
- Stres, gerginlik ve sinir durumlarýnda yarar saðlar. Sakinleþmeye yardým eder.
- Baðýrsaklardaki solucan ve parazitleri
düþürmeye fayda saðlar. Vücutta besin emilimini kolaylaþtýrýr.
- Baðýþýklýk sistemini güçlendirir, bu nedenle hastalýklara karþý koruma saðlar.
- Uykusuzluða karþý iyi gelir.
- Ýþtahsýzlýk, kansýzlýk, mide gazý, mide
aðrýlarý ve hazýmsýzlýk için kullanýlarak fayda
saðlar.
PELÝN OTU NASIL KULLANILIR?
Bir bardak su kaynatýlýr. Kaynamýþ bir bardak suyun içine yarým çay kaþýðý kurutulmuþ
pelin otu atýlýr ve 10 dakika demlenmeye býrakýlýr. Demlendikten sonra pelin otu çayý süzülerek içilir. Fazla miktarda kullanýlmamalýdýr, en fazla 3 hafta kullanýldýktan sonra ara
verilmelidir. Aþýrý miktarda yada uzun süre
kullanýmý zehirlenmelere neden olabilir. Kullanmadan önce doktorunuza yada eczacýnýza danýþmalýsýnýz.

SAFRAN

Safran, sonbaharda çiçek açan, 20-30 cm
boylarýnda, mor çiçekleri olan soðanlý bir kültür bitkisidir. Ülkemizde Safranbolu da üretilen bu bitkinin gýda boyasý, tatlandýrýcý ve baharat yapýmýnda kullanýlmaktadýr. Týp alanýnda da kullanýlan bu bitkinin dünya çapýnda en
çok aranan bitkiler arasýna girer.
SAFRANIN FAYDALARI
- Ateþi düþürür.
- Cinsel isteði artturur.
- Boðaz aðrýlarýný ve öksürüðü keser.
- Astým ve bronþite karþý faydalýdýr.
- Diþ etlerini kuvvetlendirir.
- Karaciðer hastalýklarýna karþý iyi gelir.
- Adet sancýlarýný azaltýr.
- Ciltteki sivilceleri giderir.
- Adet söktürücüdür
Özellikle rahim kaslarýný uyararak adet
söktürü etki gösteren safran, bu özelliðiyle
düþüðe neden olacaðýndan hamilelerin kullanmamasý gereken bir bitkidir.
Uzmanlarýn yapmýþ olduðu araþtýrmaya
göre safran tüketenlerin obeziteyi önlediði
görülmüþtür. Diðer bir araþtýrmada ise kanser
bastýrýcý olduðu ve antioksidan özelliklere sahip olduðu kanýsýna varmýþlardýr.
Karýndaki gazlarý daðýttýðý, kabýzlýðý giderdiði ve kalbe kuvvet verdiði de görülmüþtür.
Ýþtahý ve stresi düzenler.
SAFRANIN KULLANIMI
Pilav yapýmýnda kullanýlýr. Safraný 3 yemek kaþýðý suyun içinde dinlendirdikten sonra bu suyu pilav ile karýþtýrmamýz gerekir.
Çay yapýmýnda ise 1 su bardaðý sýcak su
içerisine 2-3 adet safran lifi katýlýr. 10 dakika
demlenmesini bekledikten sonra kullanýma
hazýrlayabilirsiniz.
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BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

06:23
07:52
12:56
15:28
17:51
19:14

VEFAT EDENLER
- Arpalýk Köyü’nden Satý BÝÇER’in eþi, Hasan, Menekþe ve Cangül BÝÇER’in babasý,
Özkan BÝÇER’in dedesi Cafer BÝÇER.

TARiHTE BUGÜN

KESiN

1942- Askerlik süresi üç yýla çýkarýldý.
1943- Varlýk Vergisi ödemesinin son günüydü. Vergisini ödemeyen mükelleflerin ev ve iþyerlerindeki mallarý haczedildi, daha sonra da
icra yoluyla satýþ yöntemiyle vergileri tahsil edildi.
1946- Türkiye Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumu kuruldu.
1951- Kore'den ilk hasta ve yaralý kafilesi,
Ankara'ya geldi.
1952- Milli Savunma Bakanlýðý, Kore'de 34
subay, 46 astsubay ve 1252 erin þehit olduðunu açýkladý.
1952- Eski Ordu milletvekili, mizah dergisi
Akbaba'nýn sahibi Yusuf Ziya Ortaç Cumhuriyet
Halk Partisi'nden istifa etti.
1959- Ulus gazetesi yazý iþleri müdürü Ülkü
Arman ve Yakup Kadri Karaosmanoðlu birer yýl
hapse mahkûm oldu; gazete bir ay süreyle kapatýldý. Yakup Kadri Karaosmanoðlu'nun "Nalýncý Keseri" baþlýklý yazýsý dava konusu olmuþtu.
1961- Saraçhane Tiyatrosu açýldý. Ýlk olarak
Cevat Fehmi Baþkut'un Hacýyatmaz oyunu
sahnelendi.
1963- 21-25 Ocak'da þiddetli soðuklar ülkenin her yanýný etkiledi. Elektrikler, sular kesildi,
trenler yollarda kaldý; Uludað'da kar kalýnlýðý 25
metre.
1967- Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nun
beþ yöneticisi günü tutuklandý. Sencer Güneþsoy, Baykan Kalaba, Naci Özdemir, Hüsnü Temiz, Kâzým Musa bir gün önce polis tarafýndan
mühürlenen federasyon binasýna girmek istemiþlerdi.
1967- Uluslararasý Las Vegas Maratonu'nda
Ýsmail Akçay ikinci oldu. Ýsmail Akçay'ýn derecesi 2 saat, 23 dakika, 3 saniyeydi.
1972- Cidde'ye yaptýðý Hac seferinden dönen Marmara adlý THY uçaðý 5 kiþilik mürettebatýyla düþtü. Hostes Hülya Maviler yanarak öldü, diðerleri yaralý olarak kurtarýldý.
1981- Ankara Cumhuriyet Savcý Yardýmcýsý
Doðan Öz'ü öldürmekten sanýk sað eylemci Ýbrahim Çiftçi, Ankara Sýkýyönetim Mahkemesi'nce üçüncü kez ölüm cezasýna çarptýrýldý.
1983- Eski Ýstanbul Belediye Baþkaný Ahmet
Ýsvan tahliye edildi. Ýsvan, Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK) davasýnda yargýlanmaktaydý.
1985- 1983'ten beri süren Yazarlar Sendikasý davasýnda sanýklar beraat etti.
1990- Adnan Oktar ve müridi olduklarý öne
sürülen 66 erkek ve 68 kadýn gözaltýna alýndý.
1992- Ýstanbul'da evlerde doðal gaz kullanýlmaya baþladý.
1996- Özgürlük Ve Dayanýþma Partisi kuruldu.
1997- Atatürkçü Düþünce Derneði, Baþbakan Necmettin Erbakan hakkýnda konutta verdiði yemek daveti nedeniyle suç duyurusunda
bulundu.
2005- Ýzmit Ýþletmesinin kapatýlmasýný protesto için fabrikaya kapanan SEKA iþçileri, Kurban Bayramý'ný fabrikada geçirdi.
2008- Türkiye nüfusunun Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemine göre 2007 sonu itibarýyla
70 milyon 586 bin 256 kiþi olarak açýklandý. Ülkede ikamet eden 98 bin 339 yabancý uyruklu
sayýsý düþüldüðünde Türkiye'de yaþayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarýnýn sayýsýnýn 70
milyon 487 bin 917 kiþi olduðu bildirildi.
2012- Türkiye'de ilk yüz nakli gerçekleþtirildi.
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YIL: 5 / SAYI: 1624

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

ÝHALELER TAMAM
ÝNÞAAT BAÞLIYOR
Dodurga'nýn futbol sahasý ve kapalý spor salonu
inþaatýna baþlanýyor.
AK Parti Çorum Milletvekili, Adalet Komisyonu
Üyesi Av. Oðuzhan Kaya, Dodurga'da ihaleleri gerçekleþen spor yatýrýmlarýný açýkladý.
Milletvekili Kaya "Dodurgalý gençlerimizin spor
alanýnda merkezi haline gelecek spor yatýrýmlarýný birebir takip ederek ihalelerini gerçekleþtirdik. Dodurgamýzýn ihtiyacý olan sentetik çim saha ve kapalý spor
salonu ihtiyacýný Milletvekillerimiz, Ýl Baþkanýmýz, Dodurga Belediye Baþkanýmýz ve Ýlçe Baþkanýmýz ile
Gençlik ve Spor Bakanýmýz Mehmet Kasapoðlu'na
ilettik ve Belediye Baþkanýmýzýn birebir takip etmesiyle ihalelerini gerçekleþtirdik. Sentetik futbol sahamýzý
ve yanýna iki adet soyunma odasý ve 480 kiþilik por-

tatif tribünü 3 milyon 245 bin 000 TL ihale bedeli ile
ihale ederek 270 gün gibi kýsa bir sürede tamamlayýp
hemþehrilerimizin hizmetine sunacaðýz" dedi.
Milletvekili Kaya açýklamasýný þöyle sürdürdü:
Dodurgamýzýn büyük bir eksiklerinden biri olan
spor salonu ihtiyacýný da, 900 metrekare olarak 2 milyon 950 bin TL ihale bedeli ile ihale ederek, 270 gün
gibi kýsa bir sürede de inþaatýmýzý tamamlayýp hemþehrilerimizin hizmetine sunacaðýz.
Geleceðimizin teminatý gençlerimiz baþta olmak
üzere toplamda Dodurgamýza 6 milyon 500 bin TL gibi büyük bir yatýrým ile hem gençlerimize, hem hemþehrilerimize, spor anlamýnda ve sosyal anlamda
güzel bir hizmet sunacaðýz. Dodurgamýza hayýrlý
uðurlu olsun.
(Abdulkadir Söylemez)

AK Parti
Çorum Milletvekili
Av. Oðuzhan Kaya

Türbe ziyaretine virüs engeli

Osmancýk'ýn manevi deðerlerinden Koyun Baba Türbesi korona virüs salgýný nedeniyle ziyaretlere kapatýldý.
15. yüzyýlda Osmancýk'ta yaþadýðý bilinen Koyun baba'nýn ilçe merkezinde bulunan türbesi, korona virüs salgýný nedeniyle geçici olarak ziyaretlere kapatýldý.
Yerli turistlerin yýlýn 12 ayý ziyaret ettiði Koyun
Baba Türbesi'nin kapýsýna belediye tarafýndan "Koronavirüs tedbirleri nedeniyle geçici olarak ziyarete
kapatýlmýþtýr" yazýlý bir uyarý levhasý asýldý.
KOYUNBABA TÜRBESÝ
Osmancýk merkezde bulunan ve Osmanlý padiþahlarýndan Sultan II. Beyazýt zamanýnda 1469 tarihinde yaptýrýlan türbe, yüksekçe bir tepe üzerinde
kurulmuþtur. Peygamber efendimizin torunu Hz.
Hüseyin'in 7. oðlu Ali Rýza'nýn oðlu olduðu rivayet
edilmektedir. Asýl adý Seyyid Ali olan Koyun Baba,
Horasan'da doðmuþtur. Kerbelayý ziyaret etmiþ
oradan hacca gitmiþ, hacdan dönüþte Anadolu'ya
gelmiþtir.
Evliya Çelebiye göre Hacý Bektaþi Veli'nin halifelerindendir. Daha sonra Bursa'da Abdullah adýnda zengin bir kiþiye koyunlarýn ikiz kuzularýndan bir
tanesini ücret olarak almak üzere çoban durmuþtur. Kuzularýn sayýsý 40 olunca Bursa'dan ayrýlarak
Osmancýk'a gelerek yerleþmiþtir.

Zaman zaman koyun gibi melediði için "Koyun
baba" ismi ile anýldýðý söylenmektedir. Hakkýnda
halk arasýnda birçok kerametleri anlatýlan Koyun
baba'nýn mezarý vasiyeti üzerinde Ýlçenin kuzeyinde bir tepe üzerine yapýlmýþtýr. II.Beyazýt tarafýndan mezarýna bir türbe ve yanýna aþevi ile mescit
yaptýrýlmýþtýr.

Evliya Çelebi seyahatnamesinde türbe alanýnda cami, yemekhane, ziyafet odasý, konuk evleri
olduðunu belirtmiþ ise de günümüzde türbe dýþýndaki yapýlarýn bugün temelleri kalmýþtýr.
Türbenin çift kanatlý, derin oyma tekniði ile iþlenmiþ ahþap kapýsý bugün Çorum Müzesi'nde korunmaktadýr.
(ÝHA)

Sungurlulu öðrenciler kamu spotu çekti
Sungurlu'da 'Keyifli Okul Atölyem'
projesi kapsamýnda iþaret dili ile koronavirüs ile mücadele kapsamýnda
kamu spotu çekildi.
Mustafa Kemal Ýlkokulu öðretmeni
Diyarhan Murat Yýlmaz ve Kavþut
Þehit Kerem Beksiz Ýlkokulu öðretmeni Figen Yýlmaz tarafýndan yürütülen, Erzurum merkezli eTwinning projesi "Keyifli Okul Atölyem" kapsamýnda öðrencilerin "Ýþaret Dili Ýle Sosyal

Mesafe Kurallarý" kamu spotu çekimleri Ýlçe Belediye Baþkanlýðý bünyesinde yapýldý.
Keyifli Okul Atölyem Projesi 2023
Eðitim Vizyonu ýþýðýnda çaðýn gerektirdiði becerilere sahip, bilime meraklý, analitik düþünebilen ve problem
çözme becerisine sahip, insanlýða
faydalý, ahlaklý ve duyarlý bireyler yetiþtirmeyi hedefliyor. Erzurum merkezli olarak baþlatýlan Keyifli Okul

Atölyem e-Twinning projesi kapsamýnda 32 il, 142 ortak ve Azerbaycan'dan katýlan okul da dahil, yaklaþýk 3 bin ilkokul öðrencisi, çeþitli sanat atölyelerinde kodlama, drama,
müzik, zeka oyunlarý, taþ boyama, ingilizce atölyesi, beden perküsyon, temassýz oyunlar, pandomim gibi faaliyetlerle geleceðe hazýrlanýyor.
Eðitime verdiði desteklerle her zaman gündemde olan Sungurlu Bele-

diye Baþkan Abdulkadir Þahiner proje ile ilgili aldýðý bilgiler doðrultusunda
gerekli talimatlarý vererek projenin
sponsorluðunu üstlendi. Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Sakine Sarýyüce
ile görüþmeler yapan Diyarhan Murat
Yýlmaz ve Figen Yýlmaz öðretmenler
ise iþbirliði yapacaklarý için mutlu olduklarýný ifade ederek, Belediye Baþkan Abdulkadir Þahiner'e destekleri
için teþekkür etti.
(ÝHA)

SAHiBiNDEN
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Çorum FK 28 yaþýndaki kaleci
Erdi ile sözleþme imzaladý

Çorum FK transferde hýz kesmiyor. Kýrmýzý-Siyahlýlar bu kez de kaleci transferi yaptý. Erdi Yokuþlu ile anlaþan Çorum FK yönetimi ara transferde 4'üncü isme imza attýrmýþ oldu.
Çorum FK kalesini Sarýyer'den aldýðý Erdi Yokuþlu ile güçlendirdi.
Kýrmýzý-Siyahlýlar 28 yaþýndaki kaleci Erdi ile
sözleþme imzaladý. Erdi Yokuþlu kulüp binasýnda
gerçekleþen imza töreninde kendini 2,5 yýllýðýna
Çorum FK'li yapan imzayý attý.
1'nci lig de dahil toplam 148 maça çýkan file
bekçisi Çanakkale Dardanelspor, Boluspor, Amed
SK ve Sarýyer formalarýný giydi.
1,90'lýk kaleci Çorum FK'nin iki hafta önce Sarýyer ile oynadýðý karþýlaþmada yedek kulübesindeydi. Erdi, bu sezon kupada Turgutluspor ile oynanan ve Sarýyer'in 4-2 kaybettiði maçta forma
giymiþti.
Ýzmirli olan Erdi Yokuþlu ayný zamanda þu an
Celta Vigo'da oynayan Okay Yokuþlu'nun kuzeni.
2011 yýlýnda 19 yaþ altý milli takýmda da iki kez
forma þansý bulan Erdi o maçlarda Karadað ve
Ýtalya'ya karþý mücadele etti.
Böylelikle Çorum FK, ocak ayý baþýnda baþlayan ara transfer döneminde 4'üncü transferini
yapmýþ oldu.
(Abdulkadir Söylemez)

Kýrmýzý-Siyahlýlar 2'nci yarý hazýrlýklarýna
baþladý. 27 Ocak Çarþamba günü oynayacaklarý Manisa FK maçý hazýrlýklarýna baþlayan Kýrmýzý-Siyahlýlar dün akþam topbaþý yaptý.
Erteleme maçlarýndan dolayý birçok takýma

Kaleci Taha
Hacettepe'de
Misli.com 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele
eden Zonguldak Kömürspor'un baþarýlý file
bekçisi Taha Cengiz
Demirtaþ takýmdan ayrýldý. Tecrübeli kaleci
Demirtaþ grubumuzda
yer alan ve küme düþmeme mücadelesi veren Hacettepespor ile
anlaþtý. Demirtaþ kendisini Hacettepesporlu
yapan imzayý atarak takýmla beraber de idmanlara baþladý.
(Abdulkadir Söylemez)

A takým için altyapý
hocasý ile anlaþtýlar
Ýnegölspor teknik direktörlük için altyapý antrenörü
Özgür Þahin ve ekibi ile anlaþtý.
Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuþan Ýnegölspor Baþkaný Kani Ademoðlu yaptýðý
açýklamada "Bildiðiniz gibi sezona Osman Özdemir
hocamýzla baþlamýþtýk. Osman hocamýzla beþ hafta
sonra ayrýlýk yaþamýþtýk. Ardýndan Cüneyt Biçer hocamýzla devam ettik. Onla da 12'nci hafta sonunda
yollarýmýzý ayýrdýk. Önümüze birçok hoca ismi geldiði
halde biz takýmýmýzý altyapý hocamýz Özgür Þahin'e
emanet ettik. Takýmýmýzý Özgür hocamýza emanet ettiðimizde þunu söylemiþtim "Hocam üç hafta ne olursa olsun senin arkanda duracaðýz. Olumlu sonuçlar
neticesinde sizinle devam etmek istiyoruz' dedim.
Hamdolsun Özgür hocamýz altý haftada topladýðý 11
puanla takýmýmýzý yukarý çýkarttý. Özgür hocam ve
ekibi takýmýmýzý psikolojik olarak çok iyi hazýrladý. Bu
görevi hak ettiklerine inanýyoruz. Yani hocamýz ve
ekibi kendi bileklerinin gücü ile görevi bizim elimizden
hakkýyla aldýlar.
(Abdulkadir Söylemez)

Manisa FK hazýrlýklarý baþladý
göre hazýrlýk süreci kýsa olan Çorum FK haftaya
oynanacak maç için bir araya geldi.
Akþam saatlerinde tesislerde yapýlan antrenmanla baþlayan hazýrlýklar aralýksýz sürecek.
(Abdulkadir Söylemez)

Ýki erteleme
maçý oynanacak
Misli.com 2'inci Beyaz Grup'ta ilk yarýnýn tamamlanmasý için geride kalan erteleme maçlarýnda bugün sona gelindi.
Saat 13'te baþlayacak AfjetAfyonspor Þanlýurfaspor ve Sancaktepe FK - Niðde
Anadolu FK maçlarýnýn oynanmasý ile
grupta tüm takýmlar ilk yarý fikstürünü tamamlamýþ olacak.
26 Ocak 2021 Çarþamba günü oynanacak tek maçla baþlayacak ligin 2'nci
yarýsýnda maç programý ise þu þekilde:
26 Ocak Çarþamba 13:00
24Erzincanspor -Amed Sportif
27 Ocak Perþembe 13:00
Manisa Futbol Kulübü - Çorum FK
Hacettepe Spor - Niðde Anadolu FK
Uþak Spor - Ergene Velimeþe Spor
Þanlýurfaspor - Ankara Demirspor
Zonguldak Kömürspor - Ýnegölspor
Hekimoðlu Trabzon - SancaktepeFK
Gümüþhanespor - AfjetAfyonspor
Sarýyer - Kocaelispor
(Abdulkadir Söylemez)

BAKAN KASAPOÐLU'NDAN
HEKÝMOÐLU TRABZON'A DESTEK
Gençlik ve Spor Bakaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu, Hekimoðlu Trabzon kulübünü ziyaret etti. Kulüp
Baþkaný Celil Hekimoðlu ve yönetim kurulu Hekimoðlu Trabzon
FK Tesislerinde aðýrladýðý Bakan Kasapoðlu
daha sonra antrenman
sahasýnda Teknik Direktör Osman Özköylü
ve futbolcularla sohbet edip fotoðraf çekildi.
Bakan Kasapoðlu da tesisleri çok beðendiðini
ifade ederek, baþkan Celil Hekimoðlu'na Türk fut-

boluna bu tesisi kazandýrdýðý için teþekkür etti.
Gençlik ve Spor Bakaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu, Ortahisar Yavuz
Selim Stadý'nýn iki kale arkasý tribünlerinin de yapýmý için Baþkan Celil Hekimoðlu'na söz verdi. Ziyaret sonrasý Baþkan Celil
Hekimoðlu ve Baþkan Vekili Suat Hekimoðlu,
Gençlik ve Spor Bakaný
Mehmet Muharrem Kasapoðlu'na arkasýnda ismi
yazýlý olan 61 numaralý Hekimoðlu Trabzon FK formasýný hediye etti.
(Abdulkadir Söylemez)

Baþkan Aktan'tan ilk yarý yorumu
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarýyý lider tamamlayan ve 2'nci yarý hazýrlýklarýný Antalya'da sürdüren Manisa FK Baþkaný Mevlüt
Aktan takýmýmýzýn ilk yarýyý güzel bir yerde bitirdiðini ve bu baþarýyý 2'nci yarýda da
sürdürmek istediklerini belirtti. Manisa
için çok deðerli bir kulüp oluþturduklarýný ifade eden Aktan "Sezon sonunda
Manisalýlarla birlikte kupayý kaldýralým
istiyoruz" dedi.

yok ama lig bitmiþ deðil. Daha yeni baþlýyor. Puanlar eþitmiþ gibi baþlayacaðýz. Bu sene bu konuda kararlýyýz. Kesinlikle býrakmayacaðýz.
Þampiyonluk kupasýný alacaðýmýz son düdüðe
kadar gevþemek yok. Bunun bilincindeyiz. Hocalarýmýz ve futbolcularýmýz
da bu bilinçte. Çok istiyoruz ve hak ettiðimizi düþünüyoruz. Çok istediðimiz
TFF 1. Lig'e en kýsa sürede ulaþmak
istiyoruz" dedi.

"SON DÜDÜÐE KADAR
"UNUTAMADIÐIM MAÇ
GEVÞEMEK YOK"
GÜMÜÞHANE MAÇI"
Manisa FK'nin ilk yarýda iyi bir grafik
Bu sezon deplasmanda oynadýðýsergilediðini kaydeden Aktan "Manisa
mýz ve son dakika golüyle kazandýðýFK Türkiye'de bütün liglerde önemli bir
mýz Gümüþhanespor maçýnýn önemli
Mevlüt Aktan
puana sahip. Türkiye'de en fazla gol
olduðunu ifade eden Aktan "Unutamaatan ve puan toplayan takýmýz. Bunun 2'nci ya- dýðým maç Gümüþhane maçý. Son dakikalarda
rýda mevcutta aldýðýmýz puanlarýn üstüne nasýl maçý kazandýk. Ýçeride Uþak'a puan verdikten
koyarýz onun düþüncesindeyiz. 18'de 18 istiyo- sonra telafisini yaptýk. Bu sevinç ve beraberlik biruz. Düþüncemiz bu. Hatalarýmýzý eksikliklerimi- zi þampiyon yapacak. Bu kulüpte bu inanç ve
zi görüyoruz. 18 maç 15 galibiyet ve maðlubiyet sevgi var. Daha kenetlenmiþ durumdayýz. Gü-

müþhane maçýnda bu doruða çýktý" diye konuþtu.
"ÝKÝNCÝ YARIYA PUANLAR
EÞÝTMÝÞ GÝBÝ BAÞLAYACAÐIZ"
Ligin 2'nci yarýsýnda zor karþýlaþmalar oynanacaðýný da belirten Aktan "Futbolda çok hesap
yapamazsýnýz. Maç maç bakmak lazým. Zor
maç kolay, kolay maç zor olabiliyor. Rakibin o
günkü durumu, hava þartlarý, kendi performansýmýz önemli. Kesinlikle maç maç gitmemiz lazým. Ýkinci yarýya puanlar eþitmiþ gibi baþlayacaðýz. Ýlk onayacaðýmýz Çorum maçýnda odaklanacaðýz. En son maçýmýzda bile, her þey belli olsa bile galibiyet için çýkacaðýz. Kaðýt üstünde baktýðýmýzda Hekimoðlu, Sarýyer, Uþak, Afyon gibi takýmlar önemli rakipler. Seri yakalayabilirler mi bilmiyorum ama biz kendimize bakacaðýz. Bütün rakiplerimizi ciddiye alýyoruz. Ciddi puan farkýyla çýkýyoruz, bunun avantajýný kullanacaðýz. Bunu yapabilecek kadromuz ve kalitemiz var. Oyun anlamýnda da bu kalitemiz var"
dedi.
(Haber Merkezi)

"Kulübümüzün adýný yere düþürmeyeceðiz"
Gümüþhane Belediye Baþkaný Ercan Çimen, Misli.com
2'nci Lig'de mücadele eden Gümüþhanespor'u sahipsiz býrakmayacaklarýný bildirdi. Baþkan Çimen "Gümüþhanesporumuza sahip çýkmak için kollarý sývadýk. Kulübümüzü ayaða
kaldýracak projelerimiz var. Bu projelerimizde her Gümüþhaneliye ihtiyacýmýz olacak" dedi.
Gümüþhanespor'un bu þehrin deðeri, markasý ve en

önemlisi de gururu olduðunu belirten Baþkan Çimen "Bugüne kadar kulübe sahip çýkan ayakta tutan tüm yöneticilerimize gururumuzu koruduklarý için teþekkür ederim. Geldiðimiz
süreçte kulübe sahip çýkmak isteyen herkese destek oldum.
Çünkü ortada bir emek var risk almak var. Þehrimiz için risk
alana destek olmak boynumuzun borcudur. Son süreçte Sayýn Vahit Olgun'un büyük emekleriyle bir noktaya gelmiþ, ba-

þarýlý olmuþ kulübümüz tekrar karanlýða dönmüþtür. Þehrimizin en önemli markalarýndan biri olan Gümüþhanesporumuz
için bir kaç görüþme ve cesaretlendirme adýmlarýmýz oldu
ancak sonuç alamadýk. Artýk kulübümüz bize bu þehirde yaþayanlara ve saygýdeðer taraftarlarýmýza emektarlarýmýza
kaldý. Kulübümüzün adýný yere düþürmemek adýna adým atma kararý aldýk" diye konuþtu.
(Abdulkadir Söylemez)

Ercan Çimen

