14 yýldýr Crohn hastalýðýyla mücadele eden ve hastalýðý
yüzünden 78'den 40 kiloya düþen Tugay Toy destek bekliyor

Çorum'da yaþayan 29 yaþýndaki Tugay Toy sindirim sisteminin son kýsmýnda, genellikle ince ve kalýn baðýrsaklarda
görülen Crohn hastalýðýyla 14 yýldýr mücadele ediyor. Tedavisi için bir ameliyat geçiren genç adam 2,5 yýl önce
hastalýðýnýn tekrar nüksetmesiyle zor duruma düþtü.Ameliyat olabilmek için 40 bin TL'ye ihtiyacý olduðunu vurgulayan Tugay Toy, hayýrseverlerin yardýmýný bekliyor. 4’TE

Teknik Direktör Ýsmet Taþdemir "Hedefimiz sezon
sonuna kadar play-off yarýþýnýn içinde olmak" dedi. Çorum FK Teknik Direktörü Ýsmet Taþdemir, 00 biten Niðde Anadolu FK maçý ile ilgili açýklamalarda bulundu. Çarþamba günü Niðde deplasmanýndan golsüz beraberlikle dönen Çorum FK playoff hedefinde iþleri zora soktu.
8’DE

KESiN

Ameliyat için
destek bekliyor

"Kalan maçlarý
kazanmak için
elimizden geleni
yapacaðýz"
Tugay Toy

Çorum FK
Teknik
Direktörü
Ýsmet
Taþdemir
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75 Kuruþ

Türk bilim insanlarý kalp hastalýklarýnýn nefesten teþhisine olanak saðlayan
elektronik burun geliþtirdi. HÝTÜ'lü Tozlu'nun çalýþmasý baþarýlý sonuçlar elde etti.

Saðlýk
Bakaný
Fahrettin
Koca

Koca normalleþme
sürecini anlattý
Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca, bilim kurulu sonrasý bazý açýklamalarda bulundu. Koca'nýn açýklamasýndan öne çýkan baþlýklar... 2. SAYFADA

Çorum’da geçen yýl
3 bin 40 evlilik iþlemi
Çorum'da geçtiðimiz yýl evlenen çiftlerin sayýsý
3 bin 40 olarak belirlendi. Türkiye genelinde
evlenen çiftlerin sayýsý 2019 yýlýnda 542 bin
314 iken 2020 yýlýnda %10,1 azalarak 487 bin
270 oldu. Çorum'da bu sayý bir önceki yýla göre yüzde 13.3 azaldý.
4’TE

KALP HASTALIKLARINI
NEFESTEN TEÞHiS EDiYOR
Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi Kardiyoloji Kliniðinde elektronik burunla yapýlan hastalýk teþhisi
çalýþmalarýnda baþarýlý sonuçlar elde edildi. Kardiyoloji Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Yusuf Karavelioðlu koordinesinde Kardiyoloji Kliniðine baþvuran hasta ve saðlýklý kiþilerin nefesleri alýnarak çalýþma nefes üzerinden yürütüldü. Bu
çalýþmaya gönüllü
olarak katýlan kiþilerden steril poþetlere alýnan nefesler, içinde gaz sensörleri olan elektronik burun aracýlýðýyla bilgisayara
veri halinde kaydedildi.Çalýþmada 81
katýlýmcýdan toplam 362 nefes örneði alýndý ve geliþtirilen sisteme
Dr. Bilge Han Tozlu
yüklendi.
5’TE

HÝTÝT

BAYAT
EKMEKLER
BU KUTUYA!
Çorum Belediyesi sokak hayvanlarý için
yaptýðý bir projeyle hem israfýn önüne
geçmek hem de bayat ekmeklerden
sokak hayvanlarýnýn yiyecek ihtiyacýný
karþýlamayý hedefliyor. Bu amaçla 35
noktada bulunan Halk Ekmek büfelerinin yanlarýna Bayat Ekmek Toplama
Kutusu monte edildi.
5’TE

Ýskilip Belediyesi
mobil kanser
tarama aracý için
baþvuru yaptý

Hurdacýlar
Hurdacýlar sitesi
sitesi
taþýnmaya
taþýnmaya hazýr
hazýr

Ýskilip Belediyesi Kadýn
Saðlýðý için baþlattýðý proje baþvurusuyla Mobil
Kanser Tarama Aracý için
baþvuruda bulundu. 7’DE

Çorum S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi tarafýndan yapýmý devam eden Sanayi Sitesi'nde Hurdacýlar bölümünde iþyerlerinin tüm eksiklikleri tamamlanarak taþýnmaya hazýr hale getirildi. 5’TE

Sosyal kartlarýn
daðýtýmýna baþlandý
Ticaret Borsasýnýn
Ankara ziyaretleri
Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný
Naki Özkubat ve Meclis Baþkaný Yýlmaz Kaya,
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret ederek
AK Parti Çorum Milletvekilleri Oðuzhan Kaya ve
Erol Kavuncu, CHP Çorum Milletvekili Tufan
Köse, MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Bursa
Milletvekili Hidayet Vahapoðlu ile bir araya gelerek borsanýn çalýþmalarý ve hayata geçirmeyi
planladýklarý projeler hakkýnda bilgi verdi. 5’TE

ÝSBÝR: HAYVANLAR BÝZE
ALLAH'IN BÝR EMANETÝ 7’DE

Sosyal Destek
Kartlarýnýn daðýtýmýna baþladýklarýný belirten
Baþkan Aþgýn
HABERÝ
ÝZLEMEK
"Belediyemize
ÝÇÝN KODU kayýtlý yaklaþýk
OKUTUN
8 bin ailenin
kartlarýný daðýtmaya baþladýk. Ýlgili arkadaþlarýmýz her
gün 150 kiþiyi telefonla arayýp belirli saat aralýklarýnda
sosyal mesafe ve hijyen kurallarýna göre randevu veriyor. Kartlarýmýzý kart teslim
tutanaðý ile birlikte teslim ediyoruz" dedi. Ýhtiyaç sahibi vatandaþlar kendilerine verilen
kartla yerel esnaftan tekel ve
tütün ürünleri hariç alýþveriþ
yapabilecek.
5’TE

HÝTÜ ÝHTÝSASLAÞMAYI
KALDIRAÇ OLARAK GÖRÜYOR

Sýnav Eðitim Kurumlarý

bursluluk sýnavý yaptý

Sýnav Eðitim Kurumlarý Osmancýk'ta 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 ve 11. Sýnýf öðrencilerine yönelik bursluluk sýnavý düzenledi.
4’TE

Ýnanç Penceresinden
Sümeyra ÖZDOÐAN

EBU TURAB "HZ.ALÝ"
- YAZISI 2’DE

6’DA

ÝSKÝLÝP KÖYLERÝ TARIMSAL
SULAMA GÖLETÝ BEKLÝYOR

4’TE

SÝGORTA PRÝM TEÞVÝK
SÜRESÝ UZATILDI 7’DE

2
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Ýnanç Penceresinden

Sümeyra ÖZDOÐAN

EBU TURAB “HZ.ALÝ”

Recep Çetinkaya

Kargý'da
covid can aldý
Covid-19 can almaya devam ediyor.
Koronavirüs salgýný Çorum'da can almaya devam ediyor. Kargý'nýn Beygircioðlu köyünden Recep Çetinkaya covid-19 nedeniyle vefat etti.
Merhumun cenazesi köy mezarlýðýnda topraða
verildi.
(Haber Merkezi)

Hz. Ali (RA) hicretten 22 yýl önce, miladi 600
yýlýnda Mekke-i Mükerreme'de doðmuþtur. Peygamber Efendimizin amcasýnýn oðlu, damadý ve
dört büyük halifenin (Hulefa-i Raþidin 656-661)
4. halifesidir.
Mekke'de ki kýtlýk üzerine Resulullah, amcasý
Ebu Talib'in yükünü hafifletmek ve ona minnet
borcunu ödemek düþüncesi ile Hz. Ali'yi yanýna
aldý. Henüz 4-5 yaþlarýnda bir çocuktu. Çocukluk
yýllarý Peygamberimizin terbiyesi altýnda geçti. 10
yaþýnda Ýslam'la þereflendi. Hz. Hatice' den sonra ilk iman eden Müslüman erkek vasfýný aldý.
Resulullah'ýn terbiyesi altýnda yetiþen Hz. Ali Resulullah'ý adeta bir gölge gibi takip etti. Cesareti
ve þecaati ile katýldýðý bütün savaþlarda Bedir,
Uhud, Hendek, Hayber baþta olmak üzere Resulullah'ýn sancaktarlýðýný yapmýþ ve büyük kahramanlýklar ve cesaretin en güzel örneklerini göstermiþtir. Uhud savaþýnda Peygamberimizi þehit
etmek için saldýrdýklarýnda vücudunu ona siper
etmiþ, yara almýþtýr. Ucu iki Çatallý olan "Zülfikar"
isimli meþhur kýlýcý, Uhud'da gösterdiði üstün
kahramanlýk cesaret ve fedakârlýk sebebiyle Resulullah ona hediye etmiþtir. Peygambere vahiy
kâtipliði yapmýþ, Hudeybiye antlaþmasýný o yazmýþtýr. Mekke ve Medine devirlerinde her an Peygamberimizin yanýnda yer almýþtýr. Hicret esnasýnda Peygamberimizin yataðýnda uyuyarak
müþrikleri oyalayýp, efendimize zaman kazandýrmýþtýr. Mekke'nin fethinden sonra Kâbe'deki putlarý imha etmek görevi de ona verilmiþtir.
Hicretin 2. yýlýnda Bedir savaþýndan sonra

Peygamber Efendimizin kýzý Fatýma ile evlenmiþtir. Bu evlilikten Hasan, Hüseyin, Muhsin,
Zeynep, Ümmügülsüm adlarýnda 3 erkek, 2 kýz
çocuklarý olmuþtur. Onlarýn yuvalarý âdete bir
ilim meclisi olmuþ, çocuklarýnýn her birini Ýslam
ahlakýyla yetiþtirmiþlerdir. Onlarýn kurduðu yuvada sevgi ve saygý hâkimdi. Ýbadete çok düþkünlerdi. Evde Kuran okurlar, hadis müzakere ederler, çok namaz kýlarlar, çokça nafile oruç tutarlardý. Hz. Ali salih, Hz. Fatýma ise adeta iffet ve haya sahibi saliha bir hanýmdý. Hazreti Ali ve Hz.
Fatýma çocukluk ve gençlik yýllarýný Peygamber
Efendimizin himayesi ve terbiyesi altýnda yetiþmiþ her yönüyle Peygamber Efendimizi örnek almýþ þahsiyetlerdir.
Hz. Ali orta boylu, esmer tenli, iri siyah gözlü
olup, sakalý sýk ve geniþti.Yüzü güzeldi, gülümserken diþleri görünürdü. Fiziki güzelliðinin yaný
sýra dürüstlüðü, cesareti, üstün zekaya sahip oluþu ile çevresinde örnek bir delikanlý idi. Peygamber Efendimiz ona "Ebu Turab" (topraðýn babasý)
künyesini vermiþtir. Çocukluðunda puta tapmadýðý için "Kerremallahuvecheh" olarak da anýlmýþtýr. Kuran, hadis ve özellikle fýkýh alanýndaki bilgileri ile kendini kabul ettirmiþ bir otoritedir. Rivayet
ettiði hadislerin çoðu fýkýh konularýna dair olup,
Kur'an-ý Kerim konusundaki derin bilgisinden faydalanmak isteyenleri kendisine soru sormaya
teþvik eder, ayetlerin nerede, ne zaman lazým olduðunu çok iyi bilirdi. Peygamberimiz hayattayken Kur'an-ý Kerim'in tamamýný ezberlemiþ, onun
meselelerine vakýf olan sayýlý sahabelerden biri-

dir. Hz. Ali Yemen'de kadýlýk yapmýþ olup, onun
hukuk bilgisi vermedeki baþarýsý, Hz. Ömer tarafýndan "en isabetli hüküm verenimiz Ali idi" diyerek övülmüþtür. Bu sebeple ilk üç halife onun fikrini almayý ihmal etmemiþlerdir. Diðer sahabeler
de görüþlerinin doðruluðuna inandýklarý için, dini
bir meseleyi baþkalarýna sorma ihtiyacý duymamýþlardýr. Halifelik döneminin tamamý savaþlarla
ve ortaya çýkan fitneleri bastýrmakla geçmiþ olmasý hasebiyle, geniþ fýkýh ve tefsir bilgilerini
genç nesillere aktarmaya fýrsat bulamamýþtýr.
Hz. Ali (RA) Kuran ve sünneti en iyi bilenlerden olup, Kur'an ve sünnete tam anlamýyla baðlý, Ýslam'ýn yayýlýþ tarihinde ve Müslümanlar arasýndaki ilim, takva, ihlas, samimiyet, fedakarlýk,
þefkat, kahramanlýk gibi yüksek ahlakî ve insanî
vasýflarý bakýmýndan müstesna bir mevkiyesahip, takva sahibi bir mümindir. (TDV Ýslam Ansiklopedisi)
661 yýlýnda sabah namazýna giderken harici
olan Abdurrahman B.Mülcem tarafýndanyaralanarak þehit edilmiþtir.Kufe'ye defnedilmiþtir.
Hz. Ali (RA)'nin hikmetli sözü ile;
Ýnsanlar uykudadýr; öldükleri zaman uyanacaklardýr.
"Size en büyük âlimin kim olduðunu haber
vereyim mi? Allah'ýn kullarýna O'nun yasaklarýný
cazip göstermeyen, Allah'ýn verdiði mühlete aldanýp da, onlara ilahi azaptan kurtulduklarýný telkin etmeyen ve O'nun rahmetinden ümit kesilmesine sebep olmayan kimsedir."
Selam ve Dua ile...

Otomobil ile tanker kafa kafaya çarpýþtý: Ýki yaralý
Osman Bilgin vefat etti

Sungurlu'da otomobil ile tankerin
kafa kafaya çarpýþtýðý kazada iki kiþi
yaralandý. Kaza, Sungurlu-Alaca karayolu Þekerhacýlý köyü yakýnlarýnda
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre

Murat B. idaresindeki 06 DM 4080
plakalý otomobil, karþý yönden gelen
Kenan Þ'nin kullandýðý 06 BC 8231
plakalý tanker ile kafa kafaya çarpýþtý.
Kazada, araçta yolcu olarak bulunan

bir kiþi sýkýþtý. Ýhbar üzerine 112 Acil
Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk
edildi. Sungurlu Belediyesi Ýtfaiye
Müdürlüðü ekipleri, uzun uðraþlar sonucu yaralýyý sýkýþtýðý yerden çýkarttý.

Yaralý otomobil sürücüsü ile yolcu
ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma devam ediyor.
(ÝHA)

Güney köyü eski Muhtarý Osman Bilgin hayata
veda etti.
Yaklaþýk iki ay önce koronavirüs salgýnýna yakalanan Osman Bilgin'in tedavi ve karantina sürecinin ardýndan yapýlan testleri pozitif çýktý. Ardýndan da ciðerlerinden rahatsýzlanan Osman Bilgin,
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Bilgin saat 23.50
sýralarýnda hayatýný kaybetti.
AK Parti eski yöneticilerinden Osman Bilgin'in
cenazesi doðum yeri olan Güney köyünde kýlýnan
cenaze namazýndan sonra köy mezarlýðýnda topraða verildi.
(Haber Merkezi)

9 bin 490 litre sahte
içki ele geçirildi
Çorum'da jandarma ekipleri tarafýndan bir eve
düzenlenen operasyonda 9 bin 490 litre sahte içki ile üç adet ruhsatsýz av tüfeði ele geçirildi.
Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýnca toplum
saðlýðýný tehdit ederek ölümlere neden olan kaçak içki ile mücadele kapsamýnda çalýþma baþlatýldý. Ýl merkezinde bir evde kaçak içki imalatý yapýldýðýný tespit eden jandarma ekipleri, belirlenen
adrese operasyon düzenledi.
Jandarma ekiplerinin ev ve eklentilerinde yaptýklarý aramalarda 9 bin 440 litre fermente içki (þarap) ve 50 litre kaçak raký, bir adet damýtma siste-

Su kanalýna devrildi
mi, 25 kilogram anason ve üç adet ruhsatsýz av
tüfeði ele geçirilirken, bir kiþi de gözaltýna alýndý.
Olayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor. (ÝHA)

Koca normalleþme sürecini anlattý
Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca, bilim kurulu
sonrasý bazý açýklamalarda bulundu. Koca'nýn
açýklamasýndan öne çýkan baþlýklar þu þekilde:
"AÞIYI EN UCUZ ALAN ÜLKEYÝZ"
Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca, CHP Genel
Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun "Ücretsiz gelen
1 milyon doz aþý için devlete fatura kesildi" iddiasýna yanýt verdi. Bakan Koca "Ticari sýr olarak
kalmasý gereken bilgiler ifþa edildi. Biz aþýyý en
ucuza alan ülkeyiz, bu iddiamýn arkasýndayým.
Altýný çiziyorum, hiçbir þekilde aracý firmaya zerre kadar bir kuruþ ilave verilmemiþtir'' dedi.
KADEMELÝ NORMALLEÞME
NASIL OLACAK?
Yerinde karar dönemiyle birlikte kurallara
uyum konusunda güvenlik kuvvetlerimiz denetimleri artýracak. Risk durumlarýna göre iþ
kollarýmýzýn faaliyet serbestliði konusunda
Bilim Kurulumuzun çalýþmasýný, Cumhurbaþkanlýðý Kabinemize arz edeceðim.
KADEMELÝ NORMALLEÞME
SÜRECÝNE GEÇÝÞ
Tam kapanma gibi bir durum
düþünmüyoruz ama vaka sayýlarýnýn arttýðýný görüyoruz,
mutasyonunda bazý illerde
arttýðýný görüyoruz. Mutasyonun bazý bölgelerde etkisini göstermeye baþladýðýný gözlemliyoruz,
özellikle Doðu Kara-

deniz bölgesinde. Türkiye'ye özgü mutant virüs
görülmedi ama bulaþýcýlýðýn daha da arttýðýný
çok rahat söyleyebiliriz. Mevcut mutanlarla bulaþýcýlýk artýyor. Þu ana kadar Türkiye'de Kovid19'un 1 Brezilya, 49 Güney Afrika mutasyonunun görüldü.
"KISITLAMA KONUSU
KABÝNE'DE GÖRÜÞÜLECEK"
Aþýnn koruyuculuðu ikinci aþýdan iki hafta
sonra baþlýyor. Aþýlama oranýna göre kýsýtlamada esnetme olabilir.
Biim Kurulu önerilerini pazartesi günü Kabineye sunacak, sonrasýnda açýklama yapýlacak.
KONGRELER VE MAÇLARDAKÝ
KALABALIKLAR
Toplantýlar ve maçlarla ilgili, kendi özel durumu ben açýklamýþtým dün. Toplantýlarla
ilgili de genel olarak biz salgýnda bulaþýn
nasýl olduðunu biliyoruz ve ilk günden
itibaren salgýnda bulaþýn yakýn temasla
birlikte daha da arttýðýný hep anlattýk. Bu
bilgilendirmede bir deðiþiklik yok.
Maçlarda da benzer þekilde tedbirlerin yer yer olmadýðýný görüyoruz. Taraftar olmak,
insanýmýzýn saðlýðýný ötelemeyi gerektirmez.Salgýnda bulaþ yakýn temasla daha çok artýyor.
Kalabalýk ve kapalý ortamlardan kaçýnmak
Saðlýk Bakaný
gerekir.
(Haber Merkezi)
Fahrettin Koca

Kýrýkkale'de kontrolden çýkan otomobilin su kanalýna devrildiði kazada
sürücü yaralandý. Kaza, KýrýkkaleÇorum D-200 karayolunun 26'ncý kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre S.B. idaresindeki 55 PB 729 plakalý otomobil,
sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini
kaybetmesi sonucu su kanalýna devrildi. Ýhbar üzerine olay yerine 112
Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü S.B,
ambulansla hastaneye kaldýrýldý. Tedavi altýna alýnan yaralýnýn genel saðlýk durumu iyi olduðu öðrenildi. Kazayla ilgili inceleme baþlatýldý. (ÝHA)

Hüseyin Soruk topraða verildi
MHP Kargý Ýlçe Baþkaný Murat Soruk'un babasý Hüseyin Soruk vefat etti.
Bir süredir Çorum'da tedavi
gören 58 yaþýndaki emekli öðretmen Hüseyin Soruk, yapýlan tüm
müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti.
MHP Ýlçe Baþkaný Murat Soruk'u acýlý gününde sevenleri yalnýz býrakmadý. Mihrihatun Ca-

mi'de ikindi namazýnýn ardýndan
kýlýnan cenaze namazýna çok
sayýda seveni katýldý.
ARKADAÞI VASÝYETÝNÝ
YERÝNE GETÝRDÝ
Merhum Hüseyin Soruk'un
görev yaptýðý dönemde Kargý
Fen Lisesi'nde birlikte çalýþtýðý þu
anda Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu Müdürü olan Din

Kültürü Öðretmeni Yakup Duran,
merhumun kendisine olan vasiyetini yerine getirmek üzere Çorum'dan gelerek cenaze namazýný kýldýrdý. Kendisiyle uzun yýllar
birlikte görev yaptýðýný belirten
Duran "Hocamýzý çok özleyeceðiz" diyerek cenaze namazýný kýldýrdý. Kýlýnan cenaze namazýnýn
ardýndan Soruk'un cenazesi Kargý mezarlýðýnda defnedildi. (ÝHA)
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AMELiYAT iÇiN
DESTEK BEKLiYOR
14 yýldýr Crohn
hastalýðýyla mücadele
eden ve hastalýðý yüzünden
78'den 40 kiloya düþen
Tugay Toy destek bekliyor

Çorum'da 14 yýldýr Crohn hastalýðýyla mücadele eden Tugay Toy
ameliyat olmak için destek bekliyor.
Çorum'da yaþayan 29 yaþýndaki
Tugay Toy sindirim sisteminin son
kýsmýnda, genellikle ince ve kalýn baðýrsaklarda görülen Crohn hastalýðýyla 14 yýldýr mücadele ediyor. Tedavisi
için bir ameliyat geçiren genç adam
2,5 yýl önce hastalýðýnýn tekrar nüksetmesiyle zor duruma düþtü.
Leblebi TV'ye konuþan Tugay Toy
tedavi için baþvurduðu hastanede
pandemi nedeniyle ameliyat olamadýðýný kaydetti.
AMELÝYAT OLABÝLMEK
ÝÇÝN DESTEK BEKLÝYOR
Ameliyat olabilmek için 40 bin
TL'ye ihtiyacý olduðunu vurgulayan
Tugay Toy, hayýrseverlerin yardýmýný
bekliyor.
78 KÝLODAN 40 KÝLOYA DÜÞTÜ
Rahatsýzlýk nedeniyle yaþadýðý
sorunlardan bahseden Toy, gece
uyuyamadýðýný, 2 yýl içerisinde vücut
aðýrlýðýnýn 78 kilogramdan 40 kilograma kadar düþtüðünü ifade etti.

Türk Eðitim Sen'den
Bakan Selçuk'a plaket
Çorum'daki eðitim yatýrýmlarýnýn
açýlýþlarý ve bir dizi ziyaret amacýyla ilimize gelen Milli Eðitim Bakaný
Ziya Selçuk'a Türk Eðitim Sen tarafýndan plaket verildi.
Milli Eðitim Bakaný Ziya Selçuk'un programlarýna katýlan Türk
Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný
Tugay Toy

"AÐRI KESÝCÝ
KULLANAMIYORUM"
Her gün aðrýlarla boðuþtuðunu
aktaran genç adam, psikolojik olarak
da sorunlar yaþadýðýný dile getirdi.
Öte yandan Crohn hastasý Tugay
Toy'a ulaþmak isteyen yetkili veya
hayýrsever vatandaþlarýn 0552 338
08 32 nolu telefon numarasýndan
kendisine ulaþabileceði bildirildi.
(Haber Merkezi)

Selim Aydýn ve yönetim kurulu üyeleri, Bakan Selçuk'la bir süre görüþerek eðitim camiasýnýn taleplerini
dile getirdi.
Aydýn ve beraberindekiler daha
sonra Bakan Ziya Selçuk'a günün
anýsýna plaket vererek çalýþmalarýnda baþarý diledi. (Fatih Yýldýrým)

Bakan Selçuk'tan Çorum paylaþýmý

Çorum’da geçen yýl
3 bin 40 evlilik iþlemi
Ülkemizde evlenen çiftlerin sayýsý 2020 yýlýnda
487 bin 270 oldu.
Çorum'da ise geçtiðimiz yýl evlenen çiftlerin sayýsý 3 bin 40 olarak belirlendi.
Evlenen çiftlerin sayýsý 2019 yýlýnda 542 bin
314 iken 2020 yýlýnda %10,1 azalarak 487 bin 270
oldu. Bin nüfus baþýna düþen evlenme sayýsýný
ifade eden kaba evlenme hýzý 2020 yýlýnda binde
5,84 olarak gerçekleþti.
Boþanan çiftlerin sayýsý 2019 yýlýnda 156 bin
587 iken 2020 yýlýnda %13,8 azalarak 135 bin 22
oldu. Bin nüfus baþýna düþen boþanma sayýsýný
ifade eden kaba boþanma hýzý 2020 yýlýnda binde
1,62 olarak gerçekleþti.

Sýnav Eðitim Kurumlarý

bursluluk sýnavý yaptý
Sýnav Eðitim Kurumlarý Osmancýk'ta 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11.
Sýnýf öðrencilerine yönelik bursluluk sýnavý
düzenledi.
Sýnav Eðitim Kurumunun Osmancýk'taki
merkezinde düzenlenen Bursluluk Sýnavý
sosyal mesafe ve gerekli hijyen koþullarý
içinde Türkiye'nin dört
bir yanýndaki Sýnav
Eðitim Kurumlarý ile eþ zamanlý
olarak gerçekleþti.
Kurum idarecisi Muammer
Göksu "Sýnav Eðitim Kurumlarý ile
baþarýyý destekliyoruz. 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 ve 11. sýnýf öðrencilerine
yönelik düzenlenen ve iki gün süren sýnav, Türkiye'nin dört bir yanýndaki Sýnav Eðitim Kurumlarý ile
eþ zamanlý olarak gerçekleþti.
Sýnav Eðitim Kurumlarý Bursluluk Sýnavý'na öðrenciler kadar velilerin de yoðun ilgi göstermesi bizleri memnun etti. 25 Þubat ve 26
Þubat'ta 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11.

sýnýf öðrencilerinin katýlýmýyla tamamlanan sýnavlarda misafirlerimizi hijyen ve sosyal mesafe kurallarý doðrultusunda aðýrladýk. Sýnavda baþarýlý öðrenciler %100'e
varan eðitim bursundan yararlanacak ve Türkiye'nin en ayrýcalýklý
eðitimiyle tanýþacak. Yüz binlerce
öðrencinin katýldýðý 25-26 Þubat
Sýnav Eðitim Kurumlarý Bursluluk
Sýnavý'na Osmancýklý öðrenci ve
velilerimize göstermiþ olduklarý yoðun ilgi ve katýlým için teþekkür
ederiz" ifadelerini kullandý.
(Bahattin Sümüþ)

ORTALAMA ÝLK EVLENME YAÞI YÜKSELDÝ
Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre; yýllara göre ortalama ilk evlenme yaþý incelendiðinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaþýnýn arttýðý görüldü. Ortalama ilk evlenme yaþý 2020 yýlýnda erkeklerde
27,9 iken kadýnlarda 25,1 oldu. Erkek ile kadýn
arasýndaki ortalama ilk evlenme yaþ farký ise 2,8
yaþ olarak gerçekleþti.
Kaba evlenme hýzýnýn 2020 yýlýnda en yüksek
olduðu il, binde 7,14 ile Adýyaman oldu. Bu ili binde 7,13 ile Þanlýurfa, binde 7,00 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hýzýnýn en düþük olduðu il ise binde
4,14 ile Gümüþhane oldu. Bu ili binde 4,18 ile Tunceli, binde 4,58 ile Artvin izledi.
Aylara göre evlenme sayýlarýnda pandemi dolayýsýyla önemli farklýlýklar görüldü.
ÇORUM'DA EVLENME - BOÞANMA
ÝSTATÝSTÝKLERÝ
Çorum'da geçtiðimiz yýl evlenen çiftlerin sayýsý
3 bin 40 olarak belirlendi.
Türkiye genelinde evlenen çiftlerin sayýsý 2019
yýlýnda 542 bin 314 iken 2020 yýlýnda %10,1 azalarak 487 bin 270 oldu. Çorum'da bu sayý bir önceki yýla göre yüzde 13.3 azalarak 3 bin 40 oldu.
Türkiye genelinde kaba evlenme hýzý binde
5.84 olurken, Çorum'da kaba evlenme hýzý binde
5.73 olarak gerçekleþti.
Türkiye'de ortalama ilk evlenme yaþý 2020 yýlýnda erkekler için 27,9 iken kadýnlarda 25,1 oldu.
Erkek ile kadýn arasýndaki ortalama ilk evlenme
yaþ farký ise 2,8 yaþ olarak gerçekleþti.
Çorum'da ise ortalama evlenme yaþý erkekler
için 27.1, kadýnlar için 24.4 ve ilk evlenme yaþý 27
oldu.
Bu arada Çorum'da 2020 yýlýnda 737 çift boþandý.
37.SIRADA YER ALDIK
Türkiye genelinde boþanan çiftlerin sayýsý bir
önceki yýla göre yüzde 13.8 azalarak 2020 yýlýnda
135 bin 22 oldu. Çorum'da bu sayý bir önceki yýla
göre yüzde 17.7 azalarak 737 oldu. Çorum, 737
boþanma ile bu sýralamada 37. sýrada yer aldý.
Türkiye genelinde kaba boþanma hýzý binde
1.62 olurken, Çorum'da kaba boþanma hýzý binde
1.39 olarak gerçekleþti. Çorum bu oranla 43. sýrada yer aldý.
Türkiye genelinde 2020 yýlýnda boþanmalarýn
yüzde 35.3'ü evliliðin ilk 5 yýlý, yüzde 20.7'si evliliðin 6-10 yýlý, yüzde 15.9'u evliliðin 11-15 yýlý içinde
ve yüzde 28'i evliliðin 16. ve daha fazla yýlýnda
gerçekleþti. Çorum'da ise boþanmalarýn yüzde
35'i evliliðin ilk 5 yýlý, yüzde 20.1'i evliliðin 6-10 yýlý, yüzde 19.3'ü evliliðin 11-15 yýlý içinde ve yüzde
24.7'si evliliðin 16. ve daha fazla yýlýnda gerçekleþti. Çorum'da 21 çift, henüz bir yýlýný doldurmadan boþandý.
(Abdulkadir Söylemez)

Milli Eðitim Bakaný Ziya Selçuk,
Covid-19 aþýsýnýn ilk dozunu yaptýrdý.
Milli Eðitim Bakaný Ziya Selçuk
sosyal paylaþým sitesi Twitter'da
yaptýðý paylaþýmda "Saðlýk Bakanlýðý ile öðretmenlerimiz ve okul çalýþanlarýmýz için aþý uygulamasýna
baþladýk. Aþýnýn ilk dozunu da Ço-

rum Arifegazili Köyü Ýlkokulundaki
meslektaþlarýmýzla olduk. Aþý planlamasý doðrultusunda E-Nabýz Sistemi ve Merkezi Hekim Randevu
Sistemi'nden durumunuzu takip
edebileceksiniz" ifadelerini kullandý.
Bakan Selçuk, aþý olma görüntülerinin yer aldýðý fotoðraflarý da
paylaþýmýna ekledi.
(ÝHA)

Ýskilip köyleri tarýmsal
sulama göleti bekliyor
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum
Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Ýskilip
Ýlçesi'nin Yukarýörenseki ile Kayaaðzý köylerine yapýlmasý planlanan
ve 16 bin dönüm araziyi suyla buluþturacak olan tarýmsal sulama göletlerinin bir an önce hizmete sunulmasýný istedi.
CHP Ýl Baþkaný Tahtasýz, Ýskilip
Ýlçesi'nde bazý köyleri ziyaret ederek
halkýn sorun ve taleplerini dinledi.
Beraberinde Ýskilip Ýlçe Baþkaný
Yusuf Var ve bazý parti yöneticileriyle birlikte köylerde incelemeler yapan Tahtasýz yarým kalan yatýrýmlarýn tamamlanmasý ve bir an önce
hizmete sunulmasý için siyasi iktidara ve yetkililere çaðrýda bulundu.

Muhtar ve vatandaþlarla sohbet
eden Tahtasýz, Ýskilip Yukarýörenseki ile Kayaaðzý köylerine yapýlacak
gölet projelerini ilgili kurumlara ileteceðini ve konunun takipçisi olacaðýný söyledi.
Tahtasýz "Bu bölgede iki gölet
birbirini besleyecek. ÇED deðerlendirmesi ve raporlarýn olumlu sonuçlanmasý halinde gölet projesinin bir
an önce hayata geçirilmesi bekleniyor. Köy halkýmýzýn tarým ve hayvancýlýk alanýnda atýlým yapmasý,
geliþme saðlamasý, kalkýnmasý için
sulama göletlerinin önemi oldukça
büyük. Gölet yatýrýmlarýnýn takipçisi
olacaðýz" diye konuþtu.
(Mahmut Emin Söylemez)

AGD'de Necmettin Erbakan'ý anacak
Anadolu Gençlik Derneði Ço- madan, usanmadan yoluna devam
rum Þube Baþkaný Mehmet Göle etmiþ, davasýndan asla dönmemiþ
54. Hükümetin Baþbakaný Prof. Dr. bir dava adamýdýr. Hafta sonu soNecmettin Erbakan'ýn
kaða çýkma yasaðýndan
vefatýnýn yýldönümü vedolayý
programýmýz
silesi ile 26 Þubat 2021
merkez de Ulu Cami,
Cuma günü ikindi naAlaca'da Þýhlar Cami,
mazý öncesi tüm ilçeler
Sungurlu'da Çarþýbaþý
ve merkez Ulu Cami'de
Cami, Ýskilip'te Ulu Cahatim dualarý ve mevmi, Bayat'ta Yatukçu
lid-i þerifler okunacaðýCami, Dodurga'da Kýzýlný bildirdi.
kanat Cami, Kargý'da
Mehmet Göle
Mehmet Göle "NecMihri Hatun Cami'de 26
mettin Erbakan; ömrünü malý ve Þubat Cuma günü ikindi namazý
caný ile cihat ederek geçirmiþ bir öncesi; Osmancýk ilçemiz Yeni Cadevlet adamý, siyasetçi, mütefekkir- mi'de 25 Þubat 2021'de yatsý nadir. Ömrünü Ýslam Birliði idealine mazý öncesi yapýlacaktýr. Tüm halve bu milletin saadetine adamýþ bir kýmýzý mevlit programýna davet ediliderdir. Engellemelere raðmen býk- yoruz" dedi.
(Fatih Yýldýrým)
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Türk bilim insanlarý kalp hastalýklarýnýn nefesten teþhisine olanak saðlayan
elektronik burun geliþtirdi. HÝTÜ'lü Tozlu'nun çalýþmasý baþarýlý sonuçlar elde etti.

KALP HASTALIKLARINI
NEFESTEN TEÞHiS EDiYOR
Türk bilim insanlarý dünyada bir ilke imza ata362 NEFES ÖRNEÐÝ ALINDI
rak kalp hastalýklarýnýn nefesten teþhisine olanak
Çalýþmada 81 katýlýmcýdan toplam 362 nefes
tanýyan elektronik burun geliþtirdi.
örneði alýndý ve geliþtirilen sisteme yüklendi. YapýYürütücülüðünü Hitit Üniversitesi Elektrik Elek- lan çalýþma neticesinde; kalp krizi geçirmiþ olup
tronik Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Dr. Bil- yoðun bakýmda yatan kiþilerin nefesleri, kalp dage Han Tozlu'nun yaptýðý, Karadeniz Teknik Üni- mar týkanýklýðý olan veya herhangi bir kalp rahatversitesinden Doç. Dr. Önder Aydemir ve Dr. Öðr. sýzlýðý bulunmayan kiþilerin nefeslerinden yüzde
Üyesi Cemaleddin Þimþek'in de
97,19 doðrulukla ayrýldýðý sonucu
araþtýrmacý olarak katýldýðý çalýþmaelde edildi. Ayný çalýþmada kalp
da üretilen elektronik burunla kalp
damar týkanýklýðý olan kiþilerle,
hastalýklarýnýn teþhisinde yüzde 97
herhangi bir kalp hastalýðý bulunbaþarý saðlandý.
mayan kiþilerin nefesleri de yüzHitit Üniversitesi Erol Olçok Eðide 81,48 oranýnda doðrulukla
tim ve Araþtýrma Hastanesi Kardiyotespit edildi. Sistemin cihaza döloji Kliniðinde elektronik burunla yanüþtürülüp kullanýma sunulmasý
pýlan hastalýk teþhisi çalýþmalarýnda
için 2019 yýlýnda patent baþvurubaþarýlý sonuçlar elde edildi. Kardiyosu yapýldý. Ayrýca bu çalýþma,
loji Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr.
uluslararasý saygýn bir dergide de
Yusuf Karavelioðlu koordinesinde
makale halinde yayýnlandý.
Kardiyoloji Kliniðine baþvuran hasta
Bu akademik çalýþma; kalp rave saðlýklý kiþilerin nefesleri alýnarak
hatsýzlýklarýný
artýk nefesten tespit
Dr. Bilge Han Tozlu
çalýþma nefes üzerinden yürütüldü.
edebilecek bir cihazýn yapýlabileBu çalýþmaya gönüllü olarak katýlan kiþiler; kendi- ceðini gösterirken hastalýk taný yöntemlerine yarlerine verilen 10 litrelik tek kullanýmlýk steril poþet- dýmcý yeni bir teknoloji kullanýmýnýn önünü açtý.
leri yine steril aðýzlýklar kullanmak suretiyle üfleye- Tozlu ve ekibi, etik onay ve hastane çalýþma izinlerek nefesleri ile doldurdular. Bu poþetlerdeki nefes- rini alabilmeleri durumunda, korona virüs hastalýðýler, içinde gaz sensörleri olan elektronik burun ara- nýn nefesten tespiti üzerine çalýþma baþlatacaklacýlýðýyla bilgisayara veri halinde kaydedildi.
rýný dile getirdi.
(ÝHA)

HURDACILAR SiTESi

TAÞINMAYA HAZIR
Belediye hem israfýn önüne geçmek hem de sokak
hayvanlarýnýn yiyecek ihtiyacýný karþýlamak amacýyla
baþlattýðý proje ile sokak hayvanlarýna mama yapacak

Bayat ekmekler
bu kutuya!
Çorum Belediyesi sokak hayvanlarý için bir projeyi daha hayata
geçirdi. Belediye hem israfýn önüne
geçmek hem de bayat ekmeklerden
sokak hayvanlarýnýn yiyecek ihtiyacýný karþýlamak amacýyla baþlattýðý
proje ile bayat ekmekler artýk sokak
hayvanlarýna mama olacak.
35 noktada bulunan Halk Ekmek
büfelerinin yanlarýna Bayat Ekmek
Toplama Kutusu monte ettiklerini
belirten Belediye Baþkan Yardýmcýsý Lemzi Çöplü "Hemþehrilerimizden ricamýz, evlerde biriken bayat
ekmekleri çöplere atmak yerine

Halk Ekmek büfelerinin yanýna
monte ettiðimiz Bayat Ekmek Toplama kutularýna býrakmalarýdýr" dedi.
Toplanan bayat ekmekleri kuru
mamaya dönüþtürerek hem sokak
hayvanlarý için hem de yaban hayvanlarý için deðerlendireceklerini dile getiren Çöplü "Buralarda biriken
bayat ekmekleri sokak hayvanlarýna vermek isteyenler de alabilirler.
Kalan ekmekleri biz de Çorum Belediyesi olarak deðerlendireceðiz. Bu
sayede ekmek israfýnýn da önüne
geçmiþ olacaðýz" diye konuþtu.
(Mahmut Emin Söylemez)

Çorum S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi tarafýndan yapýmý devam eden Sanayi Sitesi'nde Hurdacýlar bölümünde iþyerlerinin tüm eksiklikleri tamamlanarak taþýnmaya hazýr hale
getirildi.
Çorum-Ankara yolu üzerinde inþa edilen S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi
Yapý Kooperatifi'nde kýþ þartlarýna raðmen
aralýksýz olarak çalýþmalar sürdürülüyor.
Göreve geldiði günden beri baþarýlý çalýþmalarý ile dikkat çeken Kooperatif Baþkaný Mustafa Fýndýkcý, yönetim kurulu
üyeleri Halit Bölükbaþ, Kadir Akdað, Numan Özçetin ve Yalçýn Keþçi ile birlikte yapýlan çalýþmalarý yakýndan takip ediyor.
Çorum'a modern bir sanayi sitesi kazandýrmak için çalýþmalarýný aralýksýz olarak sürdüren S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi Baþkaný Mustafa Fýndýkcý kooperatifte yapýlan çalýþmalar hakkýnda açýklama yaptý.
Çalýþmalarda aðýrlýðýn verildiði Hurdacýlar Sitesi'nde iþyerlerinin büyük ölçüde
tamamlandýðýný belirten Baþkan Mustafa
Fýndýkcý tüm iþyerlerinin duvarlarýnýn çevrildiðini, zemin betonlarýnýn, tel örgülerinin
çekildiðini, ayrýca ofis olarak kullanýlacak
kapalý alanda da elektrik ve su tesisatlarýnýn bittiðini, kapý, pencere, mutfak dolaplarýnýn takýldýðýný belirterek "Çalýþmalarýmýzý yoðunlaþtýrdýðýmýz Hurdacýlar Sitesi'ni hummalý bir çalýþma neticesinde bir
yýl gibi bir sürede bitirdik. Ýþyerlerimiz sahiplerine teslim edilecek ve taþýnýlabilecek

hale geldi. Önümüzdeki günlerde de altyapý çalýþmalarýna baþlayacak ve kýsa sürede altyapýlarýný bitirerek, üyelerimizi modern þartlara sahip iþyerlerine kavuþturmuþ olacaðýz" dedi.
Sitede çalýþmalarýn aralýksýz olarak
sürdürülmesinde iþin yapýmýný üstlenen

müteahhit firma Par Plastik ve Ýnþaat
SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ'nin büyük bir katkýsýnýn olduðunu belirten Kooperatif Baþkaný
Mustafa Fýndýkcý yüklenici firma sahibi Ýrfan Yaþar ve yöneticileri ile çalýþanlarýna
fedakarca çalýþmalarýndan dolayý da teþekkür etti.
(Abdulkadir Söylemez)

Ticaret Borsasýnýn Ankara ziyaretleri
Sosyal kartlarýn
daðýtýmýna baþlandý
Belediye Baþkaný
Halil Ýbrahim Aþgýn tarafýndan geçtiðimiz ay
tanýtýmý yapýlan sosyal
destek kartlarýnýn daHABERÝ
ðýtýmýna baþlandý.
ÝZLEMEK
Sosyal Destek Kart
ÝÇÝN KODU
OKUTUN
tanýtým toplantýsýnda
gýda bankasýný kapatarak bunun yerine sosyal destek kartý uygulamasýna geçileceðini açýklayan Çorum Belediye Baþkaný Halil
Ýbrahim Aþgýn bu sayede ihtiyaç sahibi vatandaþlarýn yerel esnaftan tekel ve tütün ürünleri hariç alýþveriþlerini istedikleri gibi yapma imkânýna
kavuþacaklarýný vurgulamýþtý.
Sosyal Destek Kartlarýnýn daðýtýmýna baþladýklarýný belirten Baþkan
Aþgýn "Belediyemize kayýtlý yaklaþýk
8 bin ailenin kartlarýný daðýtmaya
baþladýk. Ýlgili arkadaþlarýmýz her
gün 150 kiþiyi telefonla arayýp belirli

saat aralýklarýnda sosyal mesafe ve
hijyen kurallarýna göre randevu veriyor. Kartlarýmýzý kart teslim tutanaðý
ile birlikte teslim ediyoruz" dedi.
Bugüne kadar 600 kartý sahiplerine teslim ettiklerini hatýrlatan Baþkan Aþgýn "Kartlarý kullanacak olan
hemþehrilerimize Vakýfbank tarafýndan þifre gönderilecek. Bu þifre ile
birlikte mart ayýndan itibaren listesini
verdiðimiz marketlerden alýþveriþlerini yapabilecekler.
Kart sahiplerinin yine dikkat edeceði hususlardan biri bu kartlarýn para çekme kartý olmadýðý sadece alýþveriþ için belirlenen 45 yerel esnaftan gýda, kýrtasiye, manav, þarküteri,
temizlik ürünlerine yönelik ihtiyaçlarýný karþýlayabilecek olmalarýdýr.
Sosyal destek kartý tekel ürünleri
elektronik, kozmetik, beyaz eþya
alýþveriþlerinde geçerli olmayacaktýr" diye konuþtu.
(ÝHA)

Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Naki Özkubat ve Meclis Baþkaný Yýlmaz Kaya, Ankara'da bir dizi ziyarette bulundu.
Ýlk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret eden Çorum Ticaret Borsasý
Yönetim Kurulu Baþkaný Naki Özkubat ve
Meclis Baþkaný Yýlmaz Kaya, AK Parti
Çorum Milletvekilleri
Oðuzhan Kaya ve
Erol Kavuncu, CHP
Çorum Milletvekili Tufan Köse, MHP Genel
Baþkan Yardýmcýsý ve
Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoðlu ile
bir araya gelerek borsanýn çalýþmalarý ve
hayata
geçirmeyi
planladýklarý projeler
hakkýnda bilgi verdi.
TBMM'nin ardýndan Ticaret Bakanlýðý
Ýç Ticaret Genel Müdür Yardýmcýsý Adnan
Benli ve Ticaret Bakanlýðý Lisanslý Depoculuk Daire Baþkaný
Bahar Emre Eroðlu
ile görüþen Özkubat
ve Kaya, Çorum'a ge-

lecek teþvik ve desteklerle ilgili görüþ alýþveriþinde bulundu.
Son olarak Türkiye Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Merkez Birliði Genel Baþkaný
Kamil Özcan'ý ziyaret eden Özkubat ve

Kaya, Türkiye'de hayvancýlýk sektöründe
yaþanan sorunlarý masaya yatýrdý.
Ziyaretlerde Ticaret Borsasý Yönetim
Kurulu Üyesi Ali Alýcý da hazýr bulundu.
(ÝHA)
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NEVAFÝL ORUÇLARI,

PEYGAMBERiMiZiN TAVSiYE ETTiÐi GiBi YAPMAMIZ LÂZIM
Memleketimizde acayip bir mesele
vardýr ki, bunu iyi anlamamýz lâzýmdýr.
Farzýn nafileden daha mühim olduðunu herkes bilir, yine öyleyken nafileye
farzdan fazla ehemmiyet verilir.
Nevafil oruçlarý. Peygamberimizin
tavsiye ettiði gibi, onun maksadý gibi,
onun istediði gibi yapmamýz lâzým.
Kendi kendimize uydurduðumuz
gibi deðil de Peygamber Efendimizden bize intikal eden, onun arzu ettiði
þekilde yapmamýz lâzýmdýr.
Nevafil oruç devamlý tutulmaz
Üç aylar orucu tutmak, Peygamber Efendimizin arzu ettiði þekil þöyledir: Haftada üç gün oruçlu olur, dört
gün oruçlu olur, mütebaki günler oruçlu olmaz. Beþ gün oruçlu olur, haftada
iki gün oruçlu olmaz.
Bu þekilde, Receb-i Þerif ayýnýn on
sekiz-yirmi gününü veya on altý gününü oruçlu geçirmiþ olur, sevabý budur.
Receb-i Þerif'de demek ki haftada
üç gün, dört gün oruç tutmak suretiyle ayýn on altý veya on sekiz veya yirmi gününü oruçlu geçirmek.
- Tamamýný geçirsek olmaz mý?
- Olmaz.
- Peygamber Efendimiz öyle istememiþ ve öyle yapmamýþtýr. Senelik
oruç bile tutulsa, bir gün ara bir gün
sýra tutulur. Üst üste oruç tutmak, yalnýz Ramazan-ý Þerifin farz-ý ayýn olan
orucuna mahsustur. Farzý ayn olmayan oruç, ara sýra bozulur veya bir
gün ara bir gün sýra tutulur.
Bir de farz-ý ayn, yani Ramazan-ý
Þerif orucu kasten bir gün bozulmuþsa, bir gününe altmýþ bir gün kefaret
orucu tutulur. Ýþte o kefaret orucu arka
arkaya altmýþ bir gün tutulur. Yoksa nafile oruç sünnettir. Sünnet olan da Peygamber Efendimizin yaptýðý gibi yapýlýr.
Demek ki, bir gün ara, bir gün sýra
mý, nasýl tutulacaksa, haftada üç gün,
dört gün, beþ gün, ne ise oruç tutulur,
arada bir bozulur. Arada bir bozulmak
þartýyla bir Receb-i Þerif ayýnýn on altý
veya on sekiz yahut yirmi günü oruçlu
olur. Bütün ay tutulmaz, caiz deðildir.
Þaban-ý Þerifin de haftada Ýkiþer
gün tutulmak þartýyla sekiz gün veya

haftada üçer gün tutulmak þartýyla on
iki günü oruç tutulur, fazla yok. En kabadayý, Þaban-ý Þerif ayýnýn on veya
on iki günü oruçlu geçer. Bunun efdaliyeti, bir gün ara bir gün sýradýr.
Kefaret orucu, arasý destek verilmeden altmýþ bir gün tutulur. Ramazan ayýnýn orucunu kasten yemekten
ileri gelir, cezadýr. Yoksa sünnet olan
nevafil oruçlar ara sýra tutulur.
Ýbadetin de tatlarý vardýr
Niçin nevafil orucu tutarýz?
Niçin Allah'ýn emirlerini eda ederiz?
Niçin þöyle ederiz, böyle ederiz?
- Ýyi anlýyoruz ki, Allah'ýn emrini
eda ettiðimiz zaman ne duyuyoruz?
- Ýçimizde bir ferahlýk duyuyoruz.
- Duymuyorsak?
- Duymuyorsak bir þey yapmýþ,
anlamýþ deðiliz ki.
- Yaaaa... Allahallah! Ne biçim þey
bu? Sen, demek; ferahlýk duymuyorsak ibadetimizin kabul olmadýðýný mý
anlatmak istiyorsun?
- Bir insan elma yerse, elmanýn
tadýný almazsa bir daha elma yemek
ister mi?
- Âdettir diye yer.
- Elmanýn tadýný alýrsa ne eder?
- Âdettir diye yemez de "tadýný
alam" diye yer. Bir insan þeker yer tadýný alýr, elma yer tadýný alýr, armut yer
tadýný alýr ve bu meyvelerin hepsinin
ayrý ayrý kendine mahsus tatlarý vardýr. Bu tatlarýnýn, bu lezzetlerinin hatýrý için bunlar yenir.
Bak þimdi inceliðe! Bu yaptýðýmýz
ibadetlerin de tatlarý vardýr.
Su ile evzalarýmýzý, aklýmýz ile de
kalbimizi yýkayacaðýz
Simdi, evvelâ taharet etmekten
baþlayalým. Bunlarý bilmek para et-

mez. Tat alýyor musun tat? Tada bakacaðýz biz.
Taharet yapmadýðýmýz zaman rahatsýz oluruz. Taharet yaptýðýmýz zaman bir rahatlýk duyarýz. Ondan sonra geliriz beriye. Abdest aldýðýmýz zaman, fikrimizle beraber abdest alacaðýz. Su ile nasýl evzalarýmýzý yýkýyorsak, aklýmýz ile de meþgul olan kalbimizi yýkayacaðýz. Topraðýn içinden çýkan su, þu toprak olan vücudumuzu
nasýl yýkýyorsa, bizim de aklýmýzdan
çýkan temiz düþünce, kalbimizi öyle
yýkayacak.
Her þeyi elimizle alýp, elimizle yiyor, elimizle yapmýyor muyuz?
Ellerimizi yýkadýðýmýz zaman, bir
takým dualarý vardýr, onlarý okuyoruz,
okuyacaðýz, bir yandan da tefekkür
edeceðiz.
Þöyle düþüneceðiz: "Ya Rabbi,
ben, senden ve senin Habibinden
baþka ne kabullendim, ne tuttum ise...
Fikrimden, aklýmdan, kalbimden senin tecellinden ayrý ne tuttum ise onlardan tövbe ediyorum.
Ya Rabbi, her þeyin senden olduðuna inanýyorum. Her þeyi sen ettin,
sen edersin, senden baþka bir kuvvet
olmadýðýný anlýyorum ve dönüyorum."
Yüzümüzü yýkarken; "Ya Rabbi, yüzümü, kalp yüzümü sana tuttum. Sen,
yönümü senden yana çevir. Sýðýndýðým sensin, sýðýnacaðým sensin. Ne
günahlarým var ise sen onlarý affet de
yüzümü sana çevir ya Rabbi. Bu, topraktan olan yüzümü yýkýyorum. Sen de,
sana çevirdiðim, sana müracaat ettiðim yüzümü yýka Ya Rabbi" diyeceðiz.
Baþýmýza mesh verirken; "Ya Rabbi, her emrin baþ üstüne. Peygamberim senin emirlerini getirdi, baþým üs-

tüne" diyeceðiz.
Ayaklarýmýzý yýkarken; "Ya Rabbi,
benliðime, þahsi aklýma, fikrime nasýl
hizmet ettim, nelerle senden yüz çevirdimse, tekrar yine sana dönüyorum.
Bu ayaklarý-mý yýkayýp, senin huzuruna duracaðým zaman, bu ayaklarýmla
beraber, bu düþüncelerimi de sen yýkayasýn" deyip, abdest evzalarý ile beraber içimizi de düzene koyacaðýz.
Abdest almak demek, bedenin derisini yýkamak demek deðil ki. Yani,
içinden niyetlerine, düþündüklerine,
içinden yýkadýklarýna "hadesten taharet" derler. Vücudumun derisini, kýllarýnýn dibini yýkamaya da "necasetten
taharet" derler.
Demek ki; bir insan, hadesten taharet etmez de yalnýz necasten taharet ederse, o abdest abdest olmaz, kýlýnan namaz da ona göre olur.
Okumak, kendi kendimize dönmek, ses gelen yere dikkat etmek. Bu
etimiz, bu kemiðimiz çýkartmýyor bu
sesi? Bizim içimizde Allah'ýn varlýðý,
tecellisi var, ses çýkartýyor. Bu Ýçimizdeki varlýðý düþüneceðiz okurken.
Necasetten taharet, hadesten taharet, setr-i avret, istikbali kýble, vakit, niyet.
Setr-i avret; üstümüzü baþýmýzý temizce giyiniriz. Kafamýzý, beynimizi
bildiðimiz gibi örteriz amma, bir örteceðimiz daha var, bir elbise meselesi
daha var. Bir de ahlâk elbisemiz var.
O, kafamýzý, beynimizi örtüp de namaza duracak kýyafete geldiðimiz zaman, öyle bir ahlâk giyineceðiz ki (iç
bedenimize), bu giyindiðimiz ahlâk,
bizim avret yerimizi örtecek.
- Nedir avret yerimiz?
- Kulaðýmýza gelen nahak kelimeler, aðzýmýza gelen gýybetler, gözümüze görü-nen Allah'tan gayrý seyirler. Demek ki, bir insana Allah'ýn emirinden baþka neresine ne dokunursa,
avret yerini açar.
Bir, bedeninin avret yeri var, bir de
kalbin avret yeri var. Ýþte, bu setr-i avret dediðimiz, setri avret olmak, huzura girmek demektir.
12-18 Nisan 2016 - Özden Gazetesi

HÝTÜ ÝHTÝSASLAÞMAYI
KALDIRAÇ OLARAK GÖRÜYOR
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ali Osman Öztürk, Yükseköðretim
Kurulu'nun "Bölgesel Kalkýnma Odaklý Misyon Farklýlaþmasý ve Ýhtisaslaþmasý Projesi" kapsamýnda yürütülen
faaliyetlerin önemine iþaret ederek
"Ýhtasaslaþmayý bir kaldýraç olarak
kullanacaðýz" dedi.
Rektör Prof. Dr. Öztürk, Hitit Üniversitesi'nin de ortak paydaþlarý arasýnda yer aldýðý, Erciyes Üniversitesi
ile Erciyes Teknopark'ýn çevrimiçi olarak düzenlediði "3.Araþtýrma ve Ýnovasyon Çalýþtayý"na katýlarak konuþma yaptý.
Çalýþtayýn bölgede önemli adýmlarýn atýlmasýna öncülük edeceðine
inandýðýný ifade eden Prof. Dr. Öztürk
"Bu çalýþtaya çok önem verdik. Biz de
ihtisas üniversiteleri arasýndayýz. Ýhtisaslaþma bizi heyecanlandýrýyor. Kalkýnma odaklý, üretmeye odaklý, birlikte
geliþmeye odaklý bir yaklaþým. Bu çerçevede biz de yolun baþýnda bir üniversite olarak bu tür çalýþmalarý, bu
tür çalýþtaylarý büyük fýrsat olarak deðerlendiriyoruz çünkü yakýn bölgemizin, ulaþýlabilir altyapý ve insan kaynaklarý baðlamýnda, Türkiye'nin ortak
üretimi olabilecek bu adýma çok büyük katký sunacaðý ortada. Bu çalýþtay, bize çok yönlü katký sunacaktýr"
diye konuþtu.
Hitit Üniversitesi olarak çalýþtayda
"enerji" baþlýðý dýþýnda hemen hemen
her baþlýkta yer aldýklarýný belirten
Prof. Dr. Öztürk "Özellikle altyapý tanýtýmý anlamýnda, Saðlýk Bakanlýðý ve
TSE ile çalýþtýðýmýz, uluslararasý akreditasyona sahip Bilimsel Teknik
Araþtýrma Merkezimizi tanýtmak istiyoruz" dedi.
Çorum'un sanayi alanýnda önemli
bir konuma sahip olduðuna da deðinen Prof. Dr. Öztürk þunlarý kaydetti:
Çorum gerçekten bölgede makine

Prof. Dr. Ali Osman Öztürk

imalat anlamýnda çok öne çýkmýþ.
Çok ciddi üretim kapasitesini aþmýþ
durumda, Türkiye ortalamasýnýn üzerinde. Bununla ilgili tecrübeleri de
paylaþmýþ olacaðýz. Hocalarýmýzýn
ciddi danýþmanlýk ve ciddi piyasa etkileri söz konusu. Bunlar, þu ana kadar
ihtisaslaþma dýþýnda, bireysel etki ve
katkýlarla oluþmuþ. Þu ana kadar bahsedilen bütün enstrümanlar baðlamýnda üretime dönük olarak, daðýnýklýðý, toparlayýcý bir etki olarak, ihtisaslaþmayý bir kaldýraç olarak kullanacaðýz. Tabi ki altyapý ve insan kaynaklarý anlamýnda da etkinliðimizi ve verimliliðimizi diðer üniversitelerimizle beraber saðlamak adýna birlikteliðin ilk
adýmý bu tür çalýþtaylara çok önem
veriyoruz.
Prof. Dr. Öztürk, saðlýk bilimleri
alanýnda da önemli adýmlar atýlabileceðini, bu doðrultuda implant testleri,
analiz ve geliþtirme merkezi ile birlikte
Hitit Üniversitesi'nin sahip olduðu kapasiteyi paylaþmak istediklerini belirterek, "Savunma ne kadar kritikse
saðlýk da zaten ayný oranda ne kadar
kritik bir sektör olduðu ortaya çýktýðý
için tabii burada da adým atmamýz lazým" ifadesini kullandý.
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TÜBÝTAK BAÞKANINDAN
SUNUM
TÜBÝTAK Baþkaný Prof. Dr. Hasan
Mandal da konuþmasýnda "Ar-Ge ve
Yenilik Ekosisteminde Birlikte Geliþtirme ve Birlikte Baþarma" konulu bir
sunum gerçekleþtirdi.
Prof. Dr. Hasan Mandal "Konuþmuþ olduðumuz bu baþlýk sadece bölgemiz ve ülkemiz için deðil, ayný zamanda Avrupa ve tüm dünyada bir
arayýþýn olduðu noktadýr. Özellikle
Covid-19 dönemi ile birlikte buna olan
ihtiyaç. Herkes, pandemi döneminde
kurumlarýn birlikte çalýþmalarý, altyapýlarýn ve insan kaynaklarýnýn birlikte
kullanýlmasý arayýþýnda. O yüzden bu
süreçte geride kalmýþ olmaktan daha
çok, yeni ve yenilikçi uygulama örneklerini ortaya koymak çok kýymetli" diye
konuþtu.
YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof.
Dr. Naci Gündoðan ise yaptýðý konuþmada YÖK çalýþmalarý hakkýnda katýlýmcýlara bilgiler verdi.
GÜNDOÐAN: TÜBÝTAK VE YÖK
ARAÞTIRMA KONUSUNDA
YAKÝNEN ÇALIÞIYOR
Prof. Dr. Naci Gündoðan, þunlarý

kaydetti:
TÜBÝTAK ve YÖK'ün özellikle
araþtýrma konusunda yakinen çalýþtýðýný hepimiz bilmekteyiz. Bunun da ülkemizdeki araþtýrmaya önemli katký
sunduðunuzda fakýndayýz. 3'üncüsü
düzenlenen araþtýrma ve inovasyon
çalýþtayýnýn bu yýl temasýnýn çok
önemli olduðunu düþünüyorum. Hem
araþtýrma boyutunun öne çýkmasý
hem de araþtýrma yönü ile iþbirliklerinin konuþuluyor olmasý daha bir
önem taþýyor. Bu önemli toplantýnýn
her yýl daha da geliþerek devam edeceðini düþünüyorum. Bu çalýþtayýn
beni ilgilendiren iki önemli boyutu bulunmakta. Birincisi tabi ki araþtýrma
konusunun konuþuluyor olmasý. Daha önemli ikinci boyutu ise iþbirlikleri
boyutu. TÜBÝTAK, Üniversiteler ve
YÖK gibi paydaþlarýn bir araya gelerek, araþtýrma konusunda daha fazla
kafa yormasýnýn önemli olduðunu düþünüyorum.
Çalýþtay "Bilgi Ýletiþim ve Haberleþme Teknolojileri", "Enerji Araþtýrmalarý", "Makine, Ýmalat ve Malzeme
Teknolojileri", "Saðlýk ve Yaþam Bilimleri", "Sosyal ve Beþeri Bilimler", "Tarým, Gýda ve Hayvancýlýk Araþtýrmalarý" konularýnda sunumlar ile devam
etti.
Çalýþtaya, Hitit Üniversitesi ile beraber Abdullah Gül Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kýrýkkale
Üniversitesi, Kýrþehir Ahi Evran Üniversitesi, Nevþehir Hacý Bektaþ Veli
Üniversitesi, Niðde Ömer Halis Demir
Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaþa Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi de
katký vererek, ortak paydaþ oldu.
(Abdulkadir Söylemez)

BALDIRAN
BALDIRAN NEDÝR?
Baldýran, maydanozgiller familyasýndan
olan, yeþil yapraklarý, beyaz çiçekleri olan,
bir bitkidir. Bitki kurak ve çorak yerlerde yetiþir. Genellikle yol kenarlarýnda, nemli topraklarda ortaya çýkar. Bir diðer ismi ise aðý otu
olan baldýranýn içeriðinde alkoloidler ve organik asitler barýndýrýr. Bitki bir çok hastalýðýn
þifasýnda kullanýlmaktadýr.
BALDIRANIN FAYDALARI
- Romatizma aðrýlarýný giderir.
- Öksürüðe ve boðaz aðrýlarýna karþý iyi
gelir.
- Aðrý ve spazmlarý giderir.
- Balgam söktürücüdür.
- Akciðerde oluþan kan ve iltihaplanmaya
karþý faydalý gelir.
- Tetanosa karþý iyi gelir.
- Sara rahatsýzlýðýna iyi gelir.
- Göðüs aðrýsýna iyi gelir.
- Prostat hastalýðýna karþý faydalýdýr.
- Siyatik ve epilepsi rahatsýzlýðýna iyi gelir.
- Uyuz ve çýbana karþý faydalý gelir.
- Atardamar kireçlenmesine karþý faydalý
gelir.
- Saç kýrana ve saç dökülmesine karþý
faydalýdýr.
- Mesane týkanýklýðýný giderir.
- Merhem yapýldýðýnda gut ve lenf iltihaplanmalarýna karþý iyi gelir.
BALDIRANIN KULLANIMI
Baldýran çay ve merhem olarak kullanýlýr. Zehirli bitki olduðu için hekiminize danýþmadan kullanmayýnýz. 6 gr'dan fazlasý öldürücüdür.

BAÐIRSAK HASTALIKLARININ
TEDAVÝSÝ ÝÇÝN ÞÝFALI BÝTKÝLER

Baðýrsak hastalýklarýný önlemek için eskilerden beridir kullanýlan bir çok þifalý bitki kullanýlmaktadýr. Ýþte baðýrsak hastalýklarýný
önlemek için kullanýlacak þifalý bitkiler.
Adaçayý: Baðýrsakta oluþan gazlarýn kesilmesine yardýmcý olmaktadýr.
Ardýç: Adaçayý gibi baðýrsaktaki gaz oluþumlarýnýn kesilmesine yardýmcý olur.
Ayva: Ýshali keserek, baðýrsaklarý kuvvetlendirmektedir. Ayrýca ince baðýrsak iltihabýný giderir.
Buðday: Kepekli buðday ununu kullandýðýnýz yiyecekleri yemeniz, baðýrsaklarýnýzýn
düzenli bir þekilde çalýþmasýný saðlar. Ayrýca
kabýzlýðý ve baðýrsak kanserini önlemektedir.
Dut: Aç karnýna yiyeceðiniz beyaz dut
meyvesi baðýrsak solucanlarýný söktürmede
etkilidir.
Hatmi: Baðýrsak iltihaplarýný gidermede
etkilidir.
Havuç: Baðýrsak kanamalarýný önlerken,
baðýrsaktaki gaz oluþumunu keser.
Ýncir: Kabýzlýðý gidererek, baðýrsaklarý
yumuþatmaktadýr.
Kekik: Baðýrsak iltihaplarýn iyileþtirmektedir. Ayrýca baðýrsak solucanlarýnýn düþürülmesinde etkilidir.
Kuþburnu: Baðýrsaklarýnýzý yumuþatýr.
Sarýmsak: Baðýrsak kanserini önlemede
yardýmcý olur.
Zencefil: Baðýrsaklarda oluþan bozukluklarý gidermektedir.
Zeytin: Baðýrsak solucanlarýnýn düþürülmesinde etkilidir.
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Ýskilip Belediyesi mobil kanser
tarama aracý için baþvuru yaptý
SAHiBiNDEN

KiRALIK FIRIN
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

05:48
07:12
12:58
16:03
18:34
19:53

Ýskilip Belediyesi Kadýn Saðlýðý
için baþlattýðý proje baþvurusuyla
Mobil Kanser Tarama Aracý için baþvuruda bulundu.
"Yerel Projelere Hibe Programý
(GGP)" Japon Devleti tarafýndan "Japonya Resmi Kalkýnma Yardýmý (Japon ODA)" kapsamýnda az geliþmiþ
ve geliþmekte olan ülkelerde destek
amacýyla baþlatýlan proje ile Ýskilip
Belediyesi öncelikle ilçeden baþlamak üzere Çorum'a ve diðer tüm ilçelere hizmet edecek olan Mobil Kanser Tarama Aracý kazandýrmayý
amaçlýyor. Araçta Meme kanseri taramasý için gerekli olan mamogafi çekimleri ve serviks (rahim aðzý) kanseri için smear testleri yapýlacak.
ÇORUM'DA TEK OLACAK
Belediye Baþkaný Ali Sülük'ün talimatýyla baþvurusu yapýlan proje için
istenilen belgeleri hazýrlayarak Japonya Büyükelçiliðine sunan Proje
Danýþmaný Zehra Köse yaptýðý açýklamada "Programýn amacý, temel insani ihtiyaçlarý karþýlamak üzere ha-

mizdeki ve köylerimizdeki tüm kadýnlara ulaþýp kanser taramalarýný kolaylýkla yaparak, kanseri önlemiþ ve
erken taný teþhisine destek olmuþ
olacaðýz" dedi.

zýrlanmýþ, kalkýnmaya yönelik projelere geri ödemesiz bir mali yardým
sunmaktýr. Program kapsamýnda bugüne kadar 140'tan fazla ülke ve bölgede çeþitli projeler gerçekleþtirilmiþtir. Baþta kendi ilçemiz kadýnlarý ol-

ÝBADETHANE TEMÝZLENMESÝ
HÝZMET ALIMI
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI

TARiHTE BUGÜN

KESiN

1934- Ýstanbul Belediyesi, evlerin bazýlarýnda
görülen "kafes"lerin (cumbalarýn) kaldýrýlmasýný
kararlaþtýrdý.
1936- Fatih-Harbiye tramvayý Beyoðlu'nda
devrildi; iki kiþi öldü, 30 kiþi yaralandý.
1943- Ýstanbul'da Varlýk Vergisi'ni ödemeyen
160 kiþi Aþkale'ye gönderildi.
1944- Hükümet aile sahibi olan memurlara
onar lira ikramiye verilmesini kabul etti.
1950- Milli güreþçi Yaþar Doðu Lahor'da Pakistan þampiyonu Kala'yý bir dakikada tuþ etti.
1977- Cumhuriyet Halk Partisi Ýstanbul Ýl Kadýn Kolu "Evlat Acýsýna Son" adlý sessiz yürüyüþ
düzenledi. Yürüyüþ Türkiye Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (Türk-Ýþ) ve Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK) tarafýndan desteklendi. Yürüyüþe katýlan kadýnlar ellerinde "Okula
gönder, morgdan al", "Evlatlarýmýza can güvenliði istiyoruz" yazýlý pankartlar taþýdýlar.
1985- Tarýk Akan 35. Berlin Film Þenliðinde"
Jüri Özel Ödülü'nü kazandý. Ödül Zeki Ökten'in
yönettiði Pehlivan adlý filmdeki rolüyle verildi. Ancak, Tarýk Akan pasaport verilmediði için ödül almaya gidemedi.
1988- Ýþkence, Ýnsanlýk dýþý ve Küçültücü Davranýþlarýn Önlenmesi Avrupa Sözleþmesi Türkiye tarafýndan onaylandý.
1992- 200 metre uzunluðunda tünel kazan 11
tutuklu Kayseri Cezaevi'nden firar etti.
1997- Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel'in,
Baþbakan ve RP Genel Baþkaný Necmettin Erbakan'a, rejim konusunda endiþelerini dile getiren bir mektup gönderdiði belirtildi
1998- Nutuk Rumcaya çevrildi.
2007- Diyarbakýr 5. Aðýr Ceza Mahkemesi, terör örgütü Hizbullah adýna 1990-1994'de çok sayýda kiþinin öldürülmesi ve yaralanmasý eylemlerini gerçekleþtirdikleri gerekçesiyle 13 yýldýr yargýlanan 34 sanýktan 20'sini aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasýna çarptýrdý.
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YIL: 5 / SAYI: 1659

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

mak üzere Çorum ve ilçelerini kapsayacak olan projemiz ile kadýnlarda
çok sýk rastlanýlan ve ölümlere sebebiyet veren meme ve rahim aðzý kanserinin erken teþhisi için öncülük
edeceðiz. Mobil araç sayesinde ilçe-

"HER ÝÞÝN BAÞI SAÐLIK"
Baþkan Ali Sülük yaptýðý açýklamada "Her nevi saðlýk mücadelesini,
mümkün olan derecede çabuk ve
geniþ bir surette takip etmek, baþlýca
hedeflerden olmaya lâyýktýr. Ýlçemizde ve il genelinde artan meme kanseri ve rahim aðzý kanseri haberlerini alýyorduk. Artan vakalar için belediye olarak gerekli çalýþmalarý yapmaya ve erken teþhis yöntemiyle yolun baþýnda iken tedavi edilmesini
saðlamaya karar verdik. Japonya
Büyükelçiliðinin baþlatmýþ olduðu
projeye baþvurumuzu yaptýk. Projemiz ile ilçemize, Mobil Kanser Tarama Aracý kazandýrmayý hedefliyoruz.
Hemþerilerimizin saðlýðýný önemsiyor ve diyoruz ki her þeyin baþý saðlýk, lütfen saðlýðýmýza dikkat edelim"
dedi.
(Fatih Yýldýrým)

Ýsbir: Hayvanlar bize
Allah’ýn bir emaneti
Ortaköy
Belediye
Baþkaný Taner Ýsbir araç
çarpmasý sonucu ayaðýndan yaralanan yavru
köpeðe sahip çýktý.
Baþkan Ýsbir, Ortaköy'de araç çarpmasý
sonucu ayaðý kýrýlan minik köpeðin ilçede gerçekleþtirilen ön muayene sonrasý belediye personeline talimat vererek
Çorum Belediyesi Veteriner Ýþleri Müdürlüðüne
Taner Ýsbir
sevkini saðlayýp detaylý
muayene ve tedavisini yaptýrdý.
Baþkan Ýsbir "Araç çarpmasý sonucu ayaðý kýrýlan minik dostumuzu ilçemizde bulunan veteriner hekim ön kontrolü sonucu Çorum Belediyesi
Veteriner Ýþleri Müdürlüðüne teslim edip tedavisini yaptýrarak tedavisi sonuçlanana kadar klinikte
gözlem altýna aldýk. Hayvanlar bizlere Allah'ýn bir
emaneti. Onlara sahip çýkalým, özellikle bu kýþ aylarýnda evlerimizin önüne bir kap su bir kap yemek býrakarak imkanlarýmýz dahilinde onlarýn ihtiyaçlarýný giderelim" dedi. (Mahmut Emin Söylemez)

Sigorta prim teþvik
süresi uzatýldý
Sigorta Prim Teþvik süresi 31 Aralýk'a kadar
uzatýldý. Aile, Çalýþma ve Sosyal Hizmetler Bakaný
Zehra Zümrüt Selçuk, Çorum'un da bulunduðu 51
il ve iki ilçede uygulanan sigorta prim teþviki süresinin 31 Aralýk 2021'e kadar uzatýldýðýný açýkladý.
Sigorta prim teþvik süresi uzatýldý. Açýklama,
Aile, Çalýþma ve Sosyal Hizmetler Bakaný Zehra
Zümrüt Selçuk'tan açýklama geldi.
Çorum'u da ilgilendiren kararla, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan iþverenlere saðlanan sigorta prim teþviki yýl sonuna kadar devam edecek.
Bakan Selçuk Twitter'dan yaptýðý açýklamada 51 il ve iki ilçede
üretim ve istihdamý artýrmak için sigorta prim
teþvik süresinin 31 Aralýk 2021 tarihine kadar
uzatýldýðýný bildirdi. Ýlave 6 puanlýk bölgesel
sigorta prim teþvikinden Çorum da yararlaZehra Zümrüt Selçuk
nýyor. (Haber Merkezi)

Ýbadethane Temizlenmesi Hizmet Alýmý hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP
üzerinden alýnacaktýr. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN
: 2021/101159
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
b) Adresi
: Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642250810/1453 - 3642245805
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve e-imza kullanýlarak indirilebileceði internet sayfasý
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu hizmet alýmýn
a) Adý
: Ýbadethane Temizlenmesi Hizmet Alýmý
b) Niteliði, türü ve miktarý
: Ýlimizde bulunan Cami ve Ýbadethanelerin, 60.000 m² Detaylý
Temizlik, 60.000 m² Kýsmi Temizlik yapýlmasý kapsamýnda
Ýbadethane Temizlenmesi Hizmet Alýmý
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer: Çorum Belediyesi Mücavir Alan Sýnýrlarý içerisinde bulunan
ibadethaneler
ç) Süresi/teslim tarihi
: Ýþe baþlama tarihi 22.03.2021, iþin bitiþ tarihi 15.12.2021
d) Ýþe baþlama tarihi
: 22.03.2021
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.03.2021 - 14:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Turgut Özal Ýþ Merkezi
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Konferans Salonu / Yeniyol Mah. Gazi 4. Sok. No : 4/310
Kat :4 ÇORUM
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý unsurlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için
özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Ýhaleye katýlacak istekli veya çalýþtýracaðý personellerden biri veya birkaçýna ait, en az bir yýllýk HÝJYEN BELGESÝ' ni yeterlik bilgileri tablosunda belirtecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine iliþkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler (anonim þirketler tarafýndan her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarýn, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn
çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucunda, üzerine ihale yapýlan istekli ile birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (R) : Diðer Hizmetler/0,80
Aþýrý düþük teklif deðerlendirme yöntemi: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1318668
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Çorum FK
Teknik
Direktörü
Ýsmet
Taþdemir

75 Kuruþ

BUGÜN

KESiN

KARAR

ÇORUM HAVA TAHMiNi

DOÐA ECZ. ERMAN ECZ. SEVDA ECZ.

(TEL: 221 96 97)
GÜLABÝBEY MAH.
EKÝN CAD.
NO: 42/A

(TEL: 227 11 20)
ULUKAVAK MH
TARAKÇI 8.SOK.
NO: 32/A

(TEL: 221 86 35)
BAHABEY CAD. 35/A
- ÖZDOÐANLAR
SÝNEMASI YANI

“Kalan maçlarý kazanmak için
elimizden geleni yapacaðýz”
Teknik Direktör Ýsmet Taþdemir "Hedefimiz sezon sonuna kadar play-off yarýþýnýn içinde olmak" dedi.
Çorum FK Teknik Direktörü Ýsmet
Taþdemir, 0-0 biten Niðde Anadolu
FK maçý ile ilgili açýklamalarda
bulundu. Çarþamba günü
Niðde deplasmanýndan golsüz beraberlikle dönen Çorum FK play-off hedefinde
iþleri zora soktu. Play-off
kotasý ile puan farkýný eritmeyi bir türlü baþaramayan
Kýrmýzý-Siyahlýlarýn hocasý Taþdemir maçla ve gelecek planlarý ile ilgili

yaptýðý açýklamada "Afyon ve Ýnegöl galibiyetlerinden sonra gittiðimiz Niðde deplasmanýnda hem bu seriyi devam ettirmek
hem de play-off için yukarýdaki rakiplerimizi yakalamak adýna kazanmamýz gereken çok önemli olduðuna inandýðýmýz bir
maça çýktýk fakat kazanamadýk" dedi.
Önlerinden 13 maç kaldýðýný hatýrlatan
Teknik Direktör Ýsmet Taþdemir "Biz bu
maçlarýn hepsini kazanmak için elimizden
gelen mücadeleyi yapmaya devam edeceðiz. Þimdi bütün hedefimiz önümüzdeki
Velimeþe maçýný kazanmak ve sezon sonuna kadar play-off yarýþýnýn içinde olmak" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Özcan, bugün basýnýn
karþýsýna çýkacak
Çorum FK
Baþkaný
Fatih Özcan

Baþkan Özcan basýn toplantýsý düzenleyecek.
Çorum FK Baþkaný Fatih Özcan bugün basýn toplantýsý düzenleyecek. Kulüpten yapýlan açýklamada Kulüp Baþkaný Özcan'ýn bugün saat
14'te kulüp binasýnda basýn mensuplarýnýn karþýsýna çýkacaðý açýklandý. Özcan'ýn basýn toplantýsýnýn kulübün Instagram hesabýndan da yayýnlanacaðý belirtildi.
(Abdulkadir Söylemez)

Çorum FK’ye
6 bin TL ceza
orum FK il Niðde Anadolu FK arasýnda
Ç
oynanan ve 0-0 biten maçla ilgili Çorum FK’li futbolseverlerin sosyal medyada
yaptýðý yorumlarý sizler için derledik.
Sefasevic: Rakiplerinin bir birleriyle oynadýðý
bu haftada çok mükemmel bir üç puan oldu!
murat.tuzcuu: Düþmesi muhtemel rakibi yenemedik.
huseyin_bbblut: Play-off için hayalimiz vardý,
o da bugün itibariyle bitti.
mr.mertaydogdu: Haftalardýr beklenen göze
hoþ gelen futbolu oynatamayan hocamýzý ayrý, maçlarý yerinde takip etmeyip takýma +35
yaþ futbolcularý dolduran Sayýn Fatih Baþkaný
ayrý tebrik ediyorum. Ben sizin yerinizde olsam ben de izlemeye gitmezdim. Doðru olaný
yapýyorsunuz.
corum_sevda: Çorum FK'ye yazýk oluyor. Sinan'ý takdir ediyoruz, çok katkýsý oldu ama tek
vuruþ forveti daha çabuk ve çok yönlü bir forvet desteði lazým Sinan'a. Mikail veya formsuz
futbolcu oynatma ýsrarýný da doðru bulmuyorum. Ömer ve Oktay oynamalý. Oktay'ý aldýðýnýzda özelliklerini yazdýnýz. Çok yönlü, kanatta oynuyor, forvet de dediniz. Niye genç forveti kulübede bekletiyorsunuz? Niye maçýn son
dakikasýna kadar maça müdahale etmeyip
oyuncu deðiþtirmiyorsunuz anlamýþ deðilim.
Kadroda deðiþiklikler yapýn, ýsrar etmeyin.
Mehmetuzlu: Niðde düþmemeye oynuyor onlarýn da hedefi var yenemiyorsan yenilme.
Deplasman da bir puan iyidir deyip devam etmek lazým.
ramazan.atmacaa: Sanki maçý farklý yeniyoruz. Sürekli geri pas! Bu nedir böyle. Play-off
düþünüyorsan bu maçý yenecektin. Sinan'a
top gelmedi, Ýsmet Hoca maçý biz izledik de
anlaþýlan sen de izledin. Olan, hayaller kuran
Çorum halkýna oluyor.
sevic_metin: Üç maç üst üste kazanmaktan
yoksun takýmýn taraftarý ama play-off hayalleri
kuran her Çorumlu gibi utanç içinde izledim þu
rezil futbolu. Yazýk çok yazýk baþkanýn emeklerine.
ogiyy19: Bu sezon gitti, yollayýn hocayý da
topçularý da küme düþmeyiz bu puanla. Seneye adam akýllý bir yapýlanma ile topçularla oyunumuzu oynayalým. Özellikle Mikail gibi topçularý direkt yollayýn.
Volkanozgann: Play-off gitti, play-off'u unutun
diyenler … Neden böyle konuþuyorsunuz?
Berabere kaldýk diye play-off'u mu unutalým?
Takýma köstek mi olalým? Asýl þu an daha çok
destek ve sahip çýkmalýyýz takýma. Ýnþallah bu
takým play-off oynayacak. Ýnadýna Çorum FK.
Selimkolegoz: Artýk maç seçmeye, rakip küçümsemeye mi baþladýk?
omeryigit19: Bence artýk kanatta Oktay veya
Kürþat denenmeli. Mikail kardeþim sen de biraz dinlen yeter. Mental yorgunluk var sende
dýþarýdan gördüðümüz kadar.
alpaslan_karayaka: Anca paslarla gelip boþ
kale bulmaya çalýþýyoruz. Bravo takým! Ya karþýmýzdaki rakip BAL takýmý ya. Adamlar nasýl
bir puan alýrýz derdindeler ama bizim takým ne
hikmetse görmüyor. Biz sonuna kadar desteklemeye devam edeceðiz fakat siz de bu taraftara yakýþan oyunu sahaya yansýtýn lütfen.
snnglu_official: Sabýr diyoruz, sessiz kalýyoruz. Tepki vermeyelim, topçularýmýz etkilenir
diyoruz ama yeter beyler yeter. Kendinize gelin. Koskoca þehrin umudu sizin ellerinizde.
Play-off rakiplerinden Sarýyer, Uþak kaybetmiþ. Kocaeli berabere kalmýþ. Galibiyet þarttý
ama yazýk oldu. Seri yapacaðýz diye inanýrken
düþmesi kesin gibi görünen Niðde'yi yenemiyoruz. Fatih baþkanýn emeklerine yazýk.
ahmetdurak82: Sahada mücadele yok. Formalar çamur olmadý! Mücadele edin, berabere kalalým hatta yenilelim hiç zoruma gitmez
ama mücadele olmayýnca zoruma gidiyor. Sorun ne? Süper tesisimiz var, paralar ödeniyor.
Defans rezillik. Hep geri pas yaparken top
kaptýrmalar. Niðde deðil de karþýmýzda baþka
takým olsa beþ atardý bize.

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 25'inci haftasýnda
oynanan Niðde Anadolu FK - Çorum FK karþýlaþmasýnýn
özetini izlemek için QR kodu okutabilirsiniz.

Çorum FK'ye 6 bin TL
ceza kesildi.
Ligin 24'üncü haftasýnda
Çorum Yeni Þehir Stadý'nda
oynanan maçtaki ihlalinden
dolayý Kýrmýzý-Siyahlý kulübe 6 bin TL'lik para cezasý
verildi. TFF'den yapýlan
açýklamada "Maske takma
zorunluluðuna ve sosyal mesafe kuralýna uyulmamasýndan dolayý Çorum FK, 6 bin TL para
cezasý almýþtýr denildi. (Abdulkadir Söylemez)

Manisa FK koptu gidiyor

Kocaelispor bir puaný uzatmalarda aldý
2.
Lig
Beyaz
Grup'taki Kocaelispor
sezonun 25. hafta maçýnda Ýnegölspor ile
deplasmanda karþý karþýya geldi. Yeþil-Siyahlýlar 2-0 geriye düþtüðü
maçta Burak Süleyman
ve Kemal'in golleri ile
skoru 2-2'ye getirdi. Kocaelispor deplasmanda
iki puan daha býraktý ve
haftayý 39 puanla 8'inci
sýrada tamamladý.

Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig
Beyaz Grup 25. hafta
maçýnda deplasmanda
karþýlaþtýðý Ergene Velimeþespor'u Zahit Fýndýk ve Hakan Barýþ'ýn
golleriyle 2-0 maðlup
etti. Siyah-Beyazlýlar
puanýný 64'e yükseltti
ve zirvede 19 puanlýk
farký korudu.
Karþýlaþmaya Manisa Futbol Kulübü etkili baþladý. Ýlk yarýda
baskýyý kuran Manisa
temsilcisi 29'uncu dakikada Zahit Fýndýk'ýn
golüyle öne geçti. Ýlk
yarý bu skorla geçilirken Manisa Futbol Kulübü 2'nci yarýda da
baskýsýný sürdürdü. Siyah-Beyazlýlar 70'inci
dakikada Hakan Barýþ'ýn golüyle skoru 20'a taþýdý. Kalan dakikalarda baþka gol olmayýnca Manisa Futbol Kulübü karþýlaþmayý 2-0 kazandý.
Bu sonuçla ligde
puanýný 64'e yükselten
Manisa Futbol Kulübü
zirvede 19 puanlýk farký
korudu. Siyah-Beyazlýlar, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 26. hafta mücadelesinde sahasýnda
Ankara Demirspor'u
konuk edecek.

Zonguldakspor dört
haftadýr kazanamýyor
Misli.com 2.Lig Beyaz Grupta deplasmanda
Amed Sportif ile karþýlaþan Zonguldakspor her
iki yarýda da yediði gollerle sahadan 2-0 maðlup ayrýldý. Ligde son dört haftadýr kazanamayan Zonguldakspor 22 puanda kalýrken, alt sýralardaki rakiplerin maç kazanmalarý puan farkýnýn her geçen hafta kapanmasýna neden oluyor. Özellikle Gümüþhanespor ve Hacettepe'nin haftayý üç puanla tamamlamasý, Niðde
ve Ýnegöl'un puan almasý, Zonguldakspor'un
haftayý 2-0'lýk Amed Sportif yenilgisi ile tamamlamasý kulüpte paniðe neden oldu. Zonguldak
Kömürspor önümüzdeki hafta Kahramanmaraþspor ile kendi evinde karþýlaþacak.

Uþakspor deplasmanda
kazanmayý unuttu

Hacettespor nefes aldý
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 25. hafta maçýnda deplasmanda Kahramanmaraþspor'a
konuk olan Hacettepespor karþýlaþmayý 2-1
kazandý. Son üç maçýndan da sahadan yenilgi
ile ayrýlan Kahramanmaraþspor haftayý 27 puan ile tamamlarken, düþme potasýnda yer alan
Hacette ise kazandýðý kritik üç puan ile adeta
nefes aldý ve puanýný 16'ya yükselterek 16'ncý
sýraya týrmandý.

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup'un 25.haftasýnda
deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'a konuk
olan Uþakspor rakibine 2-0 maðlup olarak deplasmanda oynadýðý son altý maçý kazanamamýþ oldu.
Bu sonuçla ligdeki 12. galibiyetini alan Anagold
24Erzincanspor puanýný 44'e yükseltti ve play-off
iddiasýný sürdürdü. Uþakspor ise bu maðlubiyetle
ligdeki 6. maðlubiyetini alarak 40 puanda kaldý ve
6. sýraya geriledi.

Gümüþ’ten altýn
deðerinde galibiyet
Misli.com 2.Lig Beyaz Grupta mücadele
eden Gümüþhanespor deplasmanda karþýlaþtýðý Sancaktepe FK'yi 1-0 maðlup ederek hayati
bir üç puaný hanesine yazdýrdý.
Kritik karþýlaþmaya etkili baþlayan Gümüþhanespor 14'üncü dakikada Tugay'ýn golüyle 10 öne geçti. 2'nci yarýda skoru korumayý baþaran Kýrmýzý-Beyazlýlar sahadan altýn deðerinde
bir üç puanla ayrýldý. Bu sonuçla gruptan iki sýra birden yükselen Gümüþhanespor puanýný
16'ya yükseltirken, hafta sonu deplasmanda erteleme maçýnda Tekirdað temsilcisi Ergene Velimeþespora konuk olacak.

