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Çorum’un en organik okulu

Öðretmenler ve öðrenciler
yetiþtirdikleri sebze ve
meyvelerle besleniyor

*HABERÝ 7’DE

Aracýn gizli bölmesinde 4 çeyrek altýn, 2 pasaport ve banka hesap cüzdaný bulundu.

Yeni aldýðý araçtan çýkan 
altýnlarý sahibine gönderdi

‘Düþünce ve fikir
hürriyetimi kullandým’

CHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Sadýk Eral, sözleri ile ilgili açýklama yaptý.

Partisinin halkla buluþma
programýnda    yaptýðý konuþma
kullandýðý ‘Sað seçmen cahil’ sözleri
tepki çeken  CHP Ýl Baþkan
Yardýmcýsý Sadýk Eral,  düþünce ve
fikir hürriyetini kullandýðýný söyledi.

*HABERÝ 13’DE

Sað seçmene ‘cahil’ diyen CHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Sadýk Eral: 

‘Kastý aþan ifadeler’
CHP Çorum
Milletvekili Tufan
Köse,  yaptýðý
açýklamada CHP Ýl
Baþkan Yardýmcýsý
Sadýk Eral’ýn ‘sað
seçmenler cahil’
sözlerinin kastý
aþan,  partinin
görüþünü ve genel
yaklaþýmýný asla
yansýtmayan ifadeler
olduðunu belirtti.
* HABERÝ 9’DA

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse

‘Bütün bankalar elini
taþýn altýna koymalý’

ÇESOB Baþkaný
Recep Gür, kredi
kartý ve kredi
borcunu
ödemekte güçlük
çeken esnaf ve
sanatkarlara
mevcut borçlarýný
daha kolay
ödeyebilmeleri
için Ziraat
Bankasý,
Vakýfbank ve
Halkbank'ýn  imkân saðladýðýný
belirterek, diðer bankalarýnda elini
taþýn altýna koymasý gerektiðini
belirtti. * HABERÝ 9’DA

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum
Belediye Baþkan adayý Kenan

Þahin, Mahalli
Ýdareler Genel
Seçimleri’nde
partisinin baþarýlý
olmasý için elinden
gelen tüm çabayý
göstereceðini
belirterek,
“Niyetimiz hayýr
akýbetimizde hayýr
olur inþallah” dedi.

*HABERÝ 2’DE
Kenan Þahin

Kenan Þahin: ‘Niyetimiz hayýr,
akýbetimiz de hayýr olur inþallah’

Tufan Köse

Recep Gür
25 þehit ailesi ve gazi kan ve kök hücre baðýþýnda bulundu

Þehit ailelerinden
anlamlý baðýþ

Çorum Þehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneði, Türk Kýzýlayý’nýn kan baðýþý
kampanyasýna destek verdi. *HABERÝ 15’DE
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Ali Yýldýz, Memur-Sen üst 
kurul delegeliðine seçildi

Diyanet-Sen

Çorum

Þube

Baþkaný

Ali Yýldýz,

Memur-Sen

Üst Kurul

Delegeliði’ne

seçildi.

* HABERÝ

8’DE

Çorum’un þiddet 
haritasý belli oldu

* HABERÝ 8’DE

ADL Sitesi, Dodurga
Belediyesi’ne devroldu

Mülkiyeti Türkiye Kömür Ýþletmeleri
(TKÝ)’ne ait olan Alpagut Dodurga
Linyitleri (ADL) Sitesi, yapýlan
anlaþma ile Dodurga Belediyesi’ne
devredildi. * HABERÝ 8’DE

Diyanet-Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, Memur-Sen üst kurul delegesi oldu.

Alpagut Dodurga Linyit Ýþletmeleri Sitesi, Dodurga Belediyesi’ne devroldu.

*HABERÝ 5’DE

OKA yönetimi
Çorum’da toplandý

Toplantý Tokat Valisi ve OKA Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Ozan Balcý’nýn baþkanlýðýnda yapýldý.

Orta Karadeniz
Kalkýnma
Ajansý (OKA)
Yönetim
Kurulu
Toplantýsý, Vali
Mustafa
Çiftçi’nin ev
sahipliðinde
Çorum’da
yapýldý.

* HABERÝ
4’DE
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FATÝH AKBAÞ
Milliyetçi Hareket Par-

tisi (MHP) Çorum Belediye
Baþkan adayý Kenan Þahin,
31 Mart’ta yapýlacak olan
Mahalli Ýdareler Genel Se-
çimleri’nde partisinin baþarý-
lý olmasý için elinden gelen
tüm çabayý göstereceðini be-
lirtti.

MHP’den Çorum Bele-
diye Baþkan adayý gösteril-
mesinin ardýndan görüþlerini
aldýðýmýz Kenan Þahin, uzun
bir bekleme sürecinin ardýn-
dan MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli’nin Çorum Be-
lediye Baþkan adayý olarak kendisini belirlediðini ifade
ederek, “Yükümüz aðýr ve bunun bilincinde hareket ede-
ceðiz. Allah bizi Çorum’a Çorumlu’ya mahcup etmesin.
Seçime kadar olan sürede partimizi baþarýya ulaþtýrmak
için elimizden geldiði kadar çalýþacaðýz. Tüm hemþehri-
lerimizin desteðini bekliyorum. Niyetimiz hayýr akýbeti-
mizde hayýr olur inþallah” dedi.

SEÇÝM 
SÜRECÝNDE 
HUZUR VE 
BARIÞ 
TEMENNÝSÝ

Seçim süreci-
nin huzur ve barýþ
ortamýnda tamam-
lanmasý temenni-
sinde bulunan Þa-
hin, “Bu seçim dö-
neminin tüm aday-
lar için güzel geç-
mesini, huzur ve

barýþ içinde tamamlanmasýný diliyorum. Güvenlik güçle-
rimize de teþekkür ediyorum” ifadelerini kullandý.

‘ÇEVREYE DUYARLI BÝR 
KAMPANYA DÖNEMÝ DÝLEÐÝ’
Seçim döneminde çevrenin kirletilmemesine dikkat

çeken Þahin, seçim kampanyalarýnýn çevre kirletilmeden
yürütülmesi gerektiðini sözlerine ekledi.

Þahin, 1 Þubat Cuma günü seçim startý verecekleri-
ni belirterek sözlerini tamamladý.

AK Parti Ýl Baþkanlýðý’na atanan

kutlar; yeni görevinde üstün baþarýlar dilerim.

SayýnYusuf AHLATCI’yý

EFE SEBAT
Tarým Makinalarý Ýmalat Sanayi

Ýbrahim Küçükefe

KUTLAMA

AK Parti Belediye Baþkan Adayý Halil Ýbrahim
Aþgýn, Belediye Baþkaný Zeki Gül'ü makamýnda ziya-
ret etti.

Belediye Basýn Biriminden yapýlan açýklamaya
göre, yaklaþan seçimler öncesinde birliktelik mesajý
veren Belediye Baþkaný Zeki Gül, devam eden proje-
ler ve belediyenin çalýþmalarý hakkýnda Belediye Baþ-
kan Adayý Halil Ýbrahim Aþgýn’la görüþ alýþveriþinde
bulunduklarýný belirtti. Belediye Baþkan Adayý Halil

Ýbrahim Aþgýn'a çalýþmalarýnda baþarý dileklerinde
bulunan Belediye Baþkaný Zeki Gül, her zaman des-
tek vermeye hazýr olduklarýný ifade etti. 

AK Parti Belediye Baþkan Adayý Halil Ýbrahim
Aþgýn ise "Projelerimiz hakkýnda görüþ alýþveriþinde
bulunduk. Ýlgisi, nazik ev sahipliði ve Çorum’umuza
kattýðý birbirinden güzel çalýþmalar için Belediye Baþ-
kanýmýz Zeki Gül'e teþekkür ediyorum" dedi.
(Haber Merkezi)

Projeleri istiþare ettiler
Ziyarette belediyenin projeleri konuþuldu.

Kenan Þahin

‘Niyetimiz hayýr, akýbetimizde 
hayýr olur inþallah’

MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Kenan Þahin

AK Parti Ýl Baþkanlýðý’na atanan

kutlar; yeni görevinde üstün baþarýlar dileriz.

SayýnYusuf AHLATCI’yý

KUTLAMA

ÇORUM ESNAF ve SANATKARLAR ODALARI BÝRLÝÐÝ (ÇESOB)

YÖNETÝM KURULU ADINA BAÞKAN RECEP GÜR
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Ertan SÖYLEMEZ

TEÞEKKÜR
Canýmýz validemiz

ameliyatýný gerçekleþtiren, yakýn ilgi ve 
desteklerini her zaman samimi olarak hissetttiðimiz,

Muhterem hocamýz 

Uzm. Dr. Abdulrahim 
DÜNDARBeyefendi’ye;

Yine, bakým ve tedavi sürecinde her türlü emek ve gayretlerini esirgemeyen
kýymetli Ortopedi Servisi 1 personellerimiz;

Hemþirelerimiz
Özlem ÞENOL Esranur ÖZTEMÝZ Damla KARABAYIR
Esra YILDIRIM         Gülþah KELEMCÝ     Nadire SARIÇÝL
Buket TAYLAN Kýymet TAÞ          Mustafa CELEP
Caner ÞAHÝN Eda GÖZÜAÇIK

FTR Ekibimiz Klinik Destek Ekibimiz Temizlik Ekibimiz
Mürüvvet SEBER    Züleyhan ÇAKIR           Derya Düzgün 
Büþra USTA Alparslan BAKAR        Mehmet ÞEN'e

Ayrýca, ziyaretleri ile bizleri yalnýz býrakmayýp onurlandýran, 
tüm dost ve akrabalarýmýza teþekkürü borç bilir, saygýlar sunarýz.

Sabiha 
SÖYLEMEZ'in
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KUTLAMA
AK Parti Ýl Baþkanlýðý’na atanan

kutlar; yeni görevinde üstün baþarýlar dileriz.

SayýnYusuf 
AHLATCI’yý

AR ELEKTRÝK ELEKTRONÝK SAN. TÝC. A.Þ.
TÝBCON ENERJÝ A.Þ.

POREM A.Þ.
ANADOLU HÝTÝT GIDA

EMTA MAKÝNA
ARMA ELEKTRÝK
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AR ELEKTRÝK ELEKTRONÝK SAN. TÝC. A.Þ.
TÝBCON ENERJÝ A.Þ.

POREM A.Þ.
ANADOLU HÝTÝT GIDA

EMTA MAKÝNA
ARMA ELEKTRÝK

BAÞSAÐLIÐI
Ekmekçioðullarý Metal ve Kimya Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi

kaybetmiþ olmanýn üzüntüsü içindeyiz.
Merhuma Allah‘ tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.

ÖZCAN
EKMEKÇÝ'yi
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M.BURAK YALÇIN
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Yönetim

Kurulu Toplantýsý, Vali Mustafa Çiftçi’nin ev sahipliðin-
de Çorum’da yapýldý.

Dün Anitta Otel’de gerçekleþen toplantýya Tokat
Valisi Dr. Ozan Balcý, Samsun Valisi Osman Kaymak,
Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Çorum Belediye Baþka-
ný Zeki Gül, Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ýl
Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, OKA Genel
Sekreteri Mevlüt Özen ve OKA Çorum Yatýrým Destek
Ofisi Ýl Koordinatörü Özden Özgür Yalçýn katýldý.

Toplantýnýn açýþ konuþmasýnda 2018 yýlýný deðer-
lendiren Tokat Valisi ve OKA Yönetim Kurulu Baþkaný
Dr. Ozan Balcý, OKA’nýn 2018 yýlýnda araþtýrma, rapor-
lama, bölge tanýtýmý, iþ birliði olanaklarýnýn geliþtirilmesi
ile bölge kaynaklarýný harekete geçirecek mali destek
programlarý kapsamýnda proje teklif çaðrýsý, teknik des-
tek ve güdümlü proje desteði mekanizmalarý ile Bölge
Kalkýnmasýna önemli katkýlarda bulunduðunu söyledi.

Vali Balcý, konuþmasýna þu ifadelere yer verdi:
“2017 yýlý son haftasýnda hazýrlýk çalýþmalarý tamamlana-
rak 2018 yýlý bütçesinden toplam 28 Milyon TL tutarýnda
hibe kaynak ayrýlmýþ kar amacý gütmeyen kurum ve ku-
ruluþlar için "Turizmin Geliþtirilmesine Yönelik Küçük
Ölçekli Altyapý Yatýrýmlarýna Mali Destek Programý" ve
"Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Ortak Üretim Alt-
yapýsýnýn Ýyileþtirilmesi Mali Destek Programý" ilan edil-

miþtir. 18 Milyon TL'lik bütçeli Turizme Yönelik Mali
Destek Programý ile, TR83 Bölgesinde turizme yönelik
fiziksel altyapýnýn iyileþtirilmesi, doðal, kültürel ve tarihi
deðerlerin eriþilebilirliðinin, bilinirliðinin artýrýlmasý ve
turizm alanlarýnda sürdürülebilirliðin saðlanmasý amaç-
lanmýþtýr. Toplam 10 Milyon TL hibe desteðinin ayrýldýðý
Organize Sanayi Bölgelerine Yönelik Mali Destek Prog-
ramýnýn amacý ise, OSB'lerde Ortak Üretim Altyapýsýnýn
Ýyileþtirilmesi yoluyla Bölgenin rekabet ve yatýrým gücü-
nün artýrýlmasý; bölgede üretim ve ticaret alanlarýnda su-
nulan hizmetlerin geliþtirilmesi, verimliliðin, eriþilebilir-
liðin ve çevresel sürdürülebilirliðin saðlanmasý ile üretim
ve ticaret kapasitesinin artýrýlmasý olarak belirlenmiþtir.

Program kapsamýnda Bölgemizden bu programlara
toplam 80 proje baþvurusu yapýlýrken; bu projelerden
Amasya'dan 10, Çorum'dan 8, Samsun'dan 14, Tokat'tan
12 proje baþarýlý bulunarak destek almaya hak kazanmýþ-
týr. Bu çerçevede projelerin tamamlanmasýyla Bölgemize
28 Milyon TL'lik Ajans desteðiyle, kurumlarýmýzýn öz
kaynaklarý dahil toplam 64 Milyon TL'lik yatýrým baþla-
týlmýþtýr. Ayrýca, Doðu Karadeniz Projesi Bölge Kalkýn-
ma Ýdaresi Baþkanlýðý (DOKAP) ile iþbirliði içerisinde
yürütmekte olduðu Yeþil Yol Güzergâhýndaki Kültür-Tu-
rizm ve Altyapý Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Mali Des-
tek Programý kapsamýnda 27.12.2017 tarihi itibari ile
Samsun ilinden uygun proje baþvurularýný kabul etmiþ ve
program kapsamýnda 862.500 TL kaynak ile Samsun Bü-

yükþehir Belediyesi Çevre
Koruma ve Kontrol Dairesi
Baþkanlýðý'nýn Ladik Am-
barköy Çevre Düzenlenmesi
Projesi ile Vezirköprü Kay-
makamlýðýnýn Osmanlý'dan
Armaðan; Suyu Yýkayan
Kýymet; Adatepe Çamaþýrlý-
ðý Projesi desteklenmeye
hak kazanmýþtýr.

2018 Yýlý Teknik Des-
tek Programý kapsamýnda 17
adet proje ile sözleþme im-
zalanmýþtýr. Eðitimlerin bir
kýsmý tamamlanmýþ olup, bir
kýsmý ise takvim süresince
gerçekleþtirilmektedir. 2018
Yýlý Kasým /Aralýk ayý baþ-
vurularýnýn sonuçlarý 2019
Yýlý Ocak ayýnda açýklana-
caðý için desteklenen proje
sayýsý daha da artacaktýr.

Ajansýmýzýn 2018 yý-
lýnda Güdümlü Proje Des-
tekleri de devam etmiþtir.
Yýl içerisinde Amasya Yeþi-
lýrmak Kauçuk Bendi, Rek-
reasyonel Alanlarýn Oluþtu-
rulmasý, Yenilenebilir Enerji
Eksenli Geliþim Projesi ta-
mamlanmýþtýr. Bu projenin
hibe miktarý 7 milyon TL
olup proje toplam tutarý 16,1
milyon TL'dir.

2017   yýlýnda baþlayan,
Samsun Büyükþehir Beledi-
yesi tarafýndan sunulan Ký-
zýlýrmak Deltasý Doðal Ya-
þam Eksenli Kalkýnma Pro-
jesi, 2018 yýlýnda da uygu-

lanmaya devam etmiþtir. Kýzýlýrmak Deltasý'nýn koruma
ve kullanma dengesi dikkate alýnarak; doðal yapýsýnýn,
ekolojik özelliklerinin ve biyolojik çeþitliliðin korunmasý
ve geliþtirilmesi için gerekli tedbirlerin alýnmasý, geliþti-
rilmesine katký saðlayacak faaliyetlerin yapýlmasý ve des-
teklenmesi, su kuþlarý ile alandaki diðer canlýlarýn ve do-
ðal yaþam unsurlarýnýn korunmasýna ve sürekliliðinin
saðlanmasýna yönelik altyapý ve üstyapý çalýþmalarý yapý-
lacaktýr.  Ayrýca, Kýzýlýrmak Deltasý  Sulak Alaný  ve Kuþ
Cennetinin UNESCO Dünya Miras      Listesine      gir-
mesi      için      gerekli      hazýrlýk faaliyetlerinin  gerçek-
leþtirilmesi hedeflenmektedir. Ajans katkýsý 4.946.464,29
TL olan projenin toplam bütçesi 6.995.000 TL'dir. Proje-
nin 2019 yýlý içerisinde tamamlanmasý hedeflenmektedir.

2018   yýlýndan itibaren  uygulanan  bir  diðer  gü-
dümlü  proje   ise  "Buzaðý  Can  Sütü Projesi'dir. 24 ay
sürmesi planlanan Buzaðý Can Sütü Projesi ile Samsun
Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý  (Kýrsal  Hizmetler  Da-
iresi Baþkanlýðý),  Orta  Karadeniz  Kalkýnma Ajansý
(OKA), Ondokuz Mayýs Üniversitesi (OMU) TR83 Böl-
gesi Ýlleri Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlükleri,
Samsun-Sinop  Veteriner Hekimler Odasý,  TR83  Bölge-
si  Ýlleri Damýzlýk  Sýðýr Yetiþtiricileri Birlikleri, Atakum,
Ýlkadým, Canik  ve Bafra Ýlçeleri Süt Üreticileri Birlikle-
ri bir araya gelerek ülkemizde ilk kez bölgesel hastalýkla-
ra karþý antikor ihtiva eden, raf ömrü uzunluðu, kalitesi-
nin önceden belirlenmiþ olmasý ve uygulama kolaylýðý
gibi pek çok avantaj saðlayan kolostrum ikame tozunun
üretilerek, üreticilere daðýtýmý, her ilçede ve mümkün ol-
duðunca köylerde yapýlacak yoðun eðitimlerle  aðýz  sü-
tünün  önemi   ve  güncel  buzaðý   yetiþtirme  standartla-
rý  konusunda  kalýcý farkýndalýk oluþturulmasý ve kolos-
trum ikame tozunun gerekli olduðu durumlarda rutin üre-
ticilik uygulamalarý kapsamýna alýnmasý ile buzaðý kayýp-
larýnýn %5-7 düzeyinde düþürülmesi, böylece bölge hay-
vancýlýðýnýn karlýlýk oranýnýn önemli ölçüde arttýrýlarak
tahmini yýllýk 100.000.000 TL ekonomik kazanç oluþtu-
rulmasý hedeflenmektedir. Projenin 2019 yýlý içerisinde

tamamlanmasý hedeflenmektedir.
2018 yýlýnda uygulanan bir baþka Güdümlü Proje-

miz ise "Tokat Tarihi Meydan Carþýsý'nýn Turizm Cazi-
be Alanýna Dönüþtürülmesi Projesidir." Bu proje ile
Tokat Meydan Bölgesinde alanýn tarihi kimliðindeki
niteliðine baðlý olarak; mekânsal düzenlemelerin yapý-
larak, ekonomik ve sosyal olarak kentle yeniden bü-
tünleþmesini saðlayacak bir cazibe merkezi oluþtur-
mak amaçlanmaktadýr. Ajans katkýsý 7 milyon TL olan
projenin toplam bütçesi 10 milyon TL'dir. Bu projenin
de 2019 yýlý içerisinde tamamlanmasý hedeflenmekte-
dir.

2018 yýlý, Bölgemizde bulunan 4 ilimiz için 2018-
2023 Dönemi Sektörel Eylem Planlarý çalýþmasýnýn ta-
mamlanmasý açýcýndan da önemli bir yýl olmuþtur.
Bölge illerimizin Valilik, Büyükþehir Belediyesi veya
Belediye, Üniversite, Ticaret ve Sanayi Odasý ve Orta
Karadeniz Kalkýnma Ajansý arasýnda bir imzalanan
protokoller doðrultusunda, katýlýmcý bir anlayýþla, her
sektörün ilgili kamu kurumu, meslek örgütleri, sivil
toplum kuruluþlarýnýn da katýldýðý çalýþtay, yüz yüze
görüþmelerde alýnan bilgiler ýþýðýnda ilgili üniversite
akademisyenleri tarafýndan hazýrlanmýþtýr.

2019-2023 yýllarýný kapsamak üzere baþlatýlan On
Birinci Kalkýnma Planý hazýrlýklarý kapsamýnda il Vali-
liklerimizin desteði ve yönlendirmesi, Kalkýnma Ajan-
sýmýzýn koordinasyonu ile Bölgemizde yerel paydaþla-
rýn görüþ ve önerilerinin alýnmasý amacýyla çalýþma
grubu toplantýlarý düzenlenmiþtir. Toplantýlar 12-15
Þubat 2018 tarihleri arasýnda Amasya'da 78, Çorum'da
77, Tokat'ta 175, Samsun'da ise 125 kiþinin katýlýmýyla
gerçekleþtirilmiþ ve elde edilen görüþler bir rapor ile
Strateji ve Bütçe Baþkanlýðý'na iletilmiþtir.”

Balcý, toplantýda Ajans Yönetim Kurulu Baþkanlý-
ðý görevini Amasya Valisi Dr. Osman Varol’a devretti.
Vali Varol’un görev yapacaðý bir yýllýk süre zarfýnda da
Vali Mustafa Çiftçi, ajansýn Yönetim Kurulu Baþkan-
vekilliði görevini üstlenecek.

OKA yönetimi Çorum’da toplandý
Anittal Otel’de yapýlan toplantýya Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý yönetim kurulu üyeleri katýldý.

Tokat Valisi ve OKA Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Ozan Balcý,  
baþkanlýk görevini Amasya Valisi Dr. Osman Varol’a devretti.

Toplantý Tokat Valisi ve OKA Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Ozan Balcý’nýn baþkanlýðýnda yapýldý.

Çorum Belediyesi tarafýndan þehrin çeþitli yer-
lerinde bulunan 17 adet arsa ihale usulü ile satýþa çý-
kartýlacak. 

Çorum Belediyesi Basýn Birimi'nden yapýlan
açýklamada, mülkiyeti Belediye'ye ait olan ve þehrin
muhtelif yerlerinde bulunan 17 adet arsanýn 2886
Sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45. Maddesine isti-
naden açýk teklif artýrma usulüne göre satýþa çýkarýl-
dýðý belirtildi.

Açýklamada, “Gülabibey mahallesinde 8, Aya-
rýk mevkiinde 3 ve Ulukavak Mahallesinde 3 Bahçe-
lievler Mahallesinde 2, Tepecik mevkiinde 1 olmak
üzere toplam 17 adet arsanýn ihalesi, 24 Ocak 2019
Perþembe günü saat 14.00'da Meclis Salonu'nda En-
cümen huzurunda yapýlacaktýr. Ýhaleye katýlmak is-
teyen istekliler þartnameyi Ýmar ve Þehircilik Mü-
dürlüðü'nden temin edebilirler.” ifadeleri yer aldý.
(Haber Merkezi)

17 arsa daha satýlacak
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ÇORUM’DA 
ÝLK KUZU CÝÐERÝ

Ýnönü Caddesi No:52 /A (Þoförler Cemiyeti Yaný) - ÇORUM

0364 213 64 74

Güneydoðu’nun 

Eþsiz Lezzetleri ile

Deðerli Halkýmýzýn

Hizmetindeyiz...

“Her ciðerci 
Ciðercim Ocakbaþý

deðildir”

(Ç
.H

A
K

:6
8)

Hükümlüler, okullarý temizliyor
Denetimli Serbestlik

Müdürlüðü ile Milli Eði-
tim Müdürlüðü arasýnda
iþbirliði kapsamýnda, de-
netimli serbestlik kapsa-
mýndaki hükümlüler, 14
okul ve 2 halk eðitim
merkezi müdürlüðüne ait
binalarýn temizliðine baþ-
ladý.

Halk Eðitim Merke-
zi Müdürlüðüne ait 2 bi-
nanýn temizliðini tamam-
layan hükümlüler, kalan
14 okulun temizliðini ise
yarýyýl tatili içerinde ta-
mamlayacak. 

Mehmetçik Anadolu
Lisesi’nde yapýlan çalýþ-
mayý, Milli Eðitim Müdü-
rü Seyit Ali Büyük ve De-
netimli Serbestlik Müdü-
rü ile birlikte inceleyen
Çorum Cumhuriyet Baþ-
savcýsý Ahmet Fatih Aðca,
çalýþmalarda emeði ge-
çenlere teþekkür etti. 

Baþsavcý Aðca, de-
netimli serbestlik hüküm-
lülerinin yaptýðý çalýþma-
larla ilgili þu bilgileri ver-
di: 

“Cumhuriyet Baþ-
savcýlýðýmýza baðlý Dene-
timli Serbestlik Müdürlü-
ðümüzce; 2018 yýlý içere-
sinde verimli çalýþmalar
yürütülmüþtür. Bu çalýþ-
malar kapsamýnda 193
yükümlü farklý kamu ku-
rumlarýnda temizlik, ba-
kým onarým ve aðaç dikim
faaliyetleri gerçekleþtir-
miþlerdir.  Çorum Orman
Ýþletme Müdürlüðü ile iþ
birliði yapýlarak yaklaþýk
5000 (beþ bin) adet çam
ve akasya fidaný dikimi
yapýlmýþtýr. 2019 yýlýnda
ise 102 yükümlü 40 farklý
kamu kurumlarýnda kamu
hizmeti tebirini yerine ge-
tirmektedirler.  

Yine Koruma Kuru-
lu Baþkanlýðýmýz tarafýn-
dan 2018 yýlý içerisinde
Çorum Valiliðinin destek-
leri ve Koruma Kurulu
üyelerimizin katkýlarýyla
sosyal sorumluluk projesi
olan  "Yeþeren Umutlar"
projesini hayata geçirdik.
Bu projede 68 yükümlü
kamu hizmeti tedbirlerini
bu projede yerine getir-
miþlerdir. Ayrýca Çorum
Milli Eðitim Müdürlüðü
ve Çorum Ýþ - Kur Ýl Mü-
dürlüðü ile iþ birliði yapý-
larak yükümlülere meyve
- sebze yetiþtiriciliði eði-
tim kurslarý düzenlenmiþ,
kurslara katýlan 36 yü-
kümlü eðitimlerini ta-
mamlayarak belge alma-
ya hak kazanmýþlardýr. 

Proje kapsamýnda
6356 kg domates, 5469
kg salatalýk, 2027 kök
marul, 733 kg patlýcan,
404 kg sivri biber, 183
bað yeþil soðan yetiþtiril-
miþtir. Yetiþtirilen ürünler
öðrenci yurtlarýna, okul
pansiyonlarý, Kur’an
kurslarýna ve Kýzýlay gibi
kamu kurum ve kuruluþ-
larýna bedelsiz olarak da-
ðýtýmý yapýlmýþtýr.” 
(Haber Merkezi)

2019 yýlýnda  102 yükümlü 40 farklý kamu kurumunda kamu hizmeti yapýyor.

Denetimli serbestlik kapsamýndaki hükümlüler, 14 okul ve 
2 halk eðitim merkezi müdürlüðüne ait binalarýn temizliðine baþladý.

Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ahmet Fatih Aðca, çalýþmalarda emeði geçenlere teþekkür etti.

Yeni aldýðý araçtan çýkan 
altýnlarý sahibine gönderdi

Konya'dan aldý-
ðý minibüsü memle-
keti  Çorum'a götüren
kiþi, aracýn gizli böl-
mesinde bulduðu 4
çeyrek altýn, 2 pasa-
port ve banka hesap
cüzdanýný sahibine
teslim edilmek üzere
kargo ile galericiye
gönderdi. 

Konya'da galeri-
cilik yapan Mehmet
Çenesiz, Karaman'da
yaþayan Selçuk
Can'dan bir minibüs
satýn aldý. Gerekli iþ-
lemler tamamlandýk-
tan sonra satýlýða çý-
kartýlan minibüse,
Çorum'da yaþayan
Osman Kürkçüoðlu
talip oldu.

Ailesiyle birlikte
Konya'ya gelen
Kürkçüoðlu, minibüsü satýn alarak memleketine dön-
dü. Osman Kürkçüoðlu Çorum'daki evine ulaþtýðýnda,
araçta gizli bir bölme olduðunu fark etti.

Açýlan bölmenin içinden 4 çeyrek altýn, 2 pasa-
port, banka hesap cüzdaný ve evraklarýn bulunduðu bir
çanta çýktý. Kürkçüoðlu, çantayý kargo ile aracý satýn
aldýðý galerici Mehmet Çenesiz'e gönderdi.

Çenesiz, AA muhabirine yaptýðý açýklamada,
maddi açýdan çok fazla bir deðeri olmasa da Osman
Kürkçüoðlu'nun davranýþýnýn örnek alýnmasý gerekti-
ðine dikkat çekti. 

Çenesiz, "Osman kardeþimizi bu örnek davraný-
þýndan dolayý tebrik ediyoruz. Çantayý bize kargo ile
gönderdi. Biz de aracý aldýðýmýz Selçuk Can ile görüþ-
tük ve ona göndereceðiz." dedi.(AA) 

FETÖ sanýðý 20 kiþi adliyeye sevk edildi
Türk Silahlý Kuvvetle-

ri içerisine yerleþtirilmiþ
FETÖ/PDY terör örgütü
mensuplarýnýn deþifre edil-
mesine yönelik Bursa Ýl
Emniyet Müdürlüðü Terörle
Mücadele Þube Müdürlü-
ðünce yapýlan çalýþmalar
neticesinde, 14'ü muvazzaf
asker, 2 Bylock kullanýcýsý
toplamda 20 kiþi adliyeye
sevk edildi. 

FETÖ/PDY terör ör-
gütünün mahrem yapý ileti-
þim sistemi olan büfe tele-
fonlarýndan ardýþýk/periyo-
dik olarak arandýklarý tespit
edilen, 14'ü muvazzaf asker
2'si Bylock kullanýcýsý top-
lam 20 þüphelinin yakalan-
masýna yönelik Bursa merkezli Kayseri, Erzurum, Bin-
göl, Hatay, Tekirdað, Van, Batman, Çorum, Yalova,
Trabzon, Ýstanbul, Ankara, Þýrnak, Kocaeli, Isparta,

Hakkari, Bartýn'da gerçekleþtirilen eþ zamanlý operas-
yonlarda yakalanan 20 kiþi, emniyetteki sorgularýnýn ar-
dýndan adliyeye sevk edildi. (ÝHA)

Aracýn gizli bölmesinde 4 çeyrek altýn, 2 pasaport ve banka hesap cüzdaný bulundu.

20 kiþi, emniyetteki sorgularýnýn ardýndan adliyeye sevk edildi.
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Vali Çiftçi’den hasta ziyareti
Vali Mustafa Çiftçi,

Çorum Göðüs Hastalýk-
larý Hastanesinde tedavi
gören hastalarý ziyaret
ederek geçmiþ olsun di-
leklerini iletti.

Önceki gün akþam
saatlerinde hastaneyi zi-
yaret eden Vali Çiftçi,
servisleri gezerek hasta-
larý ziyaret etti ve acil þi-
falar diledi.

Vali Çiftçi, ayrýca
hastane yetkililerinden de
yürütülen hizmetler hak-
kýnda bilgi aldý.
(Haber Merkezi)

Jandarma’dan sahte
içki operasyonu

Çorum'da düzen-

lenen operasyonda 5

bin 100 litre sahte  içki

ele geçirildi.

Ýl Jandarma Ko-

mutanlýðý ekiplerince

yürütülen çalýþmalar-

da, merkeze baðlý Es-

kiköy Kýþlacýk Mahal-

lesi'nde ikamet eden

M.Y'nin (55) sahte içki

ürettiði belirlendi.

M.Y'ye ait eve ya-

pýlan operasyonda 5

bin 40 litre þarap ve 60

litre sahte raký ele geçi-

rildi. Sahte içkinin ya-

ný sýra  üretimde kulla-

nýlan damýtma sistemi

ve çeþitli malzemelere

el konuldu.

Gözaltýna alýnan

M.Y, jandarmadaki iþ-

lemlerinin ardýndan

savcýlýk tarafýndan ser-

best býrakýldý.(AA)

Demer’den resim sergisi
Demer Ko-

leji 5, 6 ve 7. sý-
nýf öðrencileri-
nin, yýlýn ilk dö-
neminde resim
atölyesinde yap-
týklarý Picasso
adlý eserin yer
aldýðý resim ser-
gisinin açýlýþý
gerçekleþtirildi. 

Resim Öð-
retmeni Semra
Güngör gözeti-
minde yapýlan
resimlerin yer al-
dýðý serginin açý-
lýþýný Demer Ko-
leji Müdürü Mu-
harrem Özkan
yaparken, AHL
Park AVM’de
yapýlan açýlýþa
çok sayýda öð-
renci ve veli ka-
týldý. 

Kolej Mü-
dürü Muharrem
Özkan, AHL
Park AVM’nin 2.
katýnda bir hafta
boyunca açýk ka-
lacak sergiye
tüm Çorumlu-
lar’ý davet eder-
ken, yýl sonunda
yeni bir sergi da-
ha açmayý he-
deflediklerini
söyledi. (Haber
Merkezi)

Sergide Demer Koleji 5, 6 ve 7. sýnýf öðrencilerinin eserleri yer alýyor.

Sergi AHL Park AVM’nin 2. katýnda açýldý.

Serginin açýlýþ kurdelesini Demer Koleji Müdürü Muharrem Özkan kesti.

Vali Çiftçi, hastalara geçmiþ olsun dileklerini iletti.

Vali Mustafa Çiftçi, hastane personeline çiçek hediye etti.

Operasyonda 5 bin 40 litre sahte þarap ve 60 litre sahte raký ele geçirildi. 

Sahte içki üretimde kullanýlan damýtma sistemi ve diðer malzemelere el konuldu.

‘Daðýtým bedeli esnafý bezdirdi’
Elektrik faturalarýnda birçok kalem-

den alýnan ücretler esnaf ve sanatkarlarý te-
dirgin ederken, özellikle 'daðýtým bedeli'
kalemi tepki almaya devam ediyor.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý
Birliði (ÇESOB) Baþkaný Recep Gür, ko-
nuyu geçtiðimiz ay gündeme getirdiklerini
ancak faturalarda herhangi bir düzenleme
yapýlmadýðýný ve özellikle 'daðýtým bedeli'
adý altýnda alýnan ücretin artýk vatandaþlarý
canýndan bezdirdiðini söyledi.

Yapýlan açýklamaya göre, elektrik fa-
turalarýna enerji fonu, TRT payý, tüketim
vergileri, KDV, daðýtým bedeli, yuvarlama
farký olmak üzere tüketim bedeli hariç 6
ayrý kalem ek ücret yansýtýldýðýný hatýrlatan
Gür, zaten kýt kanaat geçinen, ay sonunda Bað-Kur, ver-

gi, personel maaþý ve iþyeri kiralarýný öde-
mekte zorlanan esnafýn yükselen elektrik
faturalarý ile iþin içinden çýkamaz hale gel-
diðini kaydetti.

Geçtiðimiz günlerde sosyal yardým
adý altýnda 10 milyon kiþinin elektrik fatu-
rasýný devletin karþýlayacaðý bilgisini de
aldýklarýný vurgulayan Recep Gür, "Az ser-
mayesi olan esnafýn kazancý da kendisine
göredir. Vergilerin yaný sýra bu haksýz re-
kabet ile baþa çýkmaya çalýþan esnaf elek-
trik faturasýndaki tüketim bedeli dýþýndaki
ücretlerden muaf olmalýdýr. Ya da daðýtým
ve okuma bedellerinde esnafa özel tarife
uygulanmalýdýr. Her zaman korunup des-
teklenmesi gereken kesim esnaf olmalýdýr"

dedi. (Haber Merkezi)

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdo-
ðan'ýn kenevir üretiminde ataða geçileceðini
açýklamasýnýn ardýndan konuyu deðerlendi-
ren Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi
Necati Gül, “Çiftçimizin üretim yapmasýný
saðlayýcý her türlü giriþim önemlidir.” dedi.

Birçok üstün özellikleri olan kenevir
üretiminin geliþmesinin, ülke ekonomisine
önemli katkýlar saðlayabileceðini belirten
Ziraat Mühendisleri Odasý (ZMO) Ýl Temsil-
cisi Necati Gül, þu açýklamayý yaptý: “Ancak
bu katkýnýn ‘bir mucize’gibi gösterilmesi ya-
nýlgýsýna düþülmemelidir. Kenevirin dünya
ticaret içindeki payý sýnýrlýdýr. Bu durum göz
önüne alýnarak, kenevir üretiminin geliþtiril-
mesine öncelikle üretimin çeþitlendirilmesi,
alternatif ürünlere yönelinmesi ve ülke ihtiyacýnýn yerli

üretimle karþýlanmasý olarak bakýlmalýdýr.
Kenevir üretiminin geliþtirilmesine

iliþkin söylemlerin, bu konuda geliþtirilecek
bir politika ile desteklenmesi gerekmektedir.
Bu politikanýn bir ayaðý kenevir üretiminin
karlý bir üretim haline getirilmesi olmalýdýr.
Bugün bu üretimin gerekli izinlerin alýnma-
sý þartýyla yapýlmasý önünde bir engel bulun-
mamaktadýr. Ancak kenevir üretimi karlý ol-
madýðý için çiftçi tarafýndan tercih edilme-
mektedir. Politikanýn bir diðer ayaðý ise ke-
nevirin farklý kullanýmýna iliþkin tesislerinin
kurulmasý olmalýdýr. Bu tesisler keneviri
hammadde olarak kullanmak suretiyle de-
ðerlendirilmesini ve kenevire olan talebin
artmasýný mümkün kýlacaktýr.”

(Haber Merkezi)

‘Çiftçinin üretimi için her giriþim önemli’

Necati Gül

Recep Gür

Karadeniz Kitap Fuarý, kitapseverleri aðýrlayacak
Karadeniz Kitap

Fuarý, 5. yaþýnda 9 gün
boyunca kitapseverleri
aðýrlayacak.

TÜYAP Tüm Fu-
arcýlýk Yapým A.Þ. tara-
fýndan Türkiye Yayýn-
cýlar Birliði iþbirliði,
Samsun Valiliði, Bü-
yükþehir Belediyesi,
Ticaret ve Sanayi Oda-
sý, Ticaret Borsasý, Es-
naf ve Sanatkarlar
Odalarý Birliði ve Ýl
Milli Eðitim Müdürlü-
ðü desteði ile düzenle-
nen Karadeniz 5. Kitap
Fuarý, 16-24 Þubat
2019 tarihleri arasýnda
TÜYAP Samsun Fuar
ve Kongre Merkezi’nde gerçekleþtirilecek.

Bölgenin kültürel yaþamýna önemli katkýlarý olan
Karadeniz Kitap Fuarý, beþinci yaþýnda dokuz gün bo-
yunca kitapseverleri aðýrlayacak. Fuara 220 yayýnevi
ve sivil toplum kuruluþu katýlýrken, fuar süresince pa-
nel, söyleþi, atölye çalýþmasý ve çocuk etkinliklerinden
oluþan 70 kültür etkinliði düzenlenecek. Etkinlikler ve

imza günlerinde yazarlar okurlarýyla buluþma fýrsatý
yakalayacak.

FUAR ZÝYARET SAATLERÝ
Giriþin ücretsiz olduðu Karadeniz Kitap Fuarý, her

gün 10.00-19.30, kapanýþ günü olan 24 Þubat tarihinde
ise 10.00-19.00 saatleri arasýnda ziyaret edilebilecek.
(Haber Merkezi)
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Çorum’un en organik okulu
Öðretmenler ve öðrenciler yetiþtirdikleri sebze ve meyvelerle besleniyor

FATÝH BATTAR
2015 yýlýndan bu yana

19’a yakýn AB projesi ile
Çorum’un hatta Türki-
ye’nin en çok proje geliþti-
ren okullarýndan birisi olan
Mehmetçik Anadolu Lise-
si’nde 2 yýldýr öðretmenler
ve öðrenciler okul bahçesi-
ne kurulan 72 metrekare ka-
palý serada kendi yetiþtir-
dikleri sebze ve meyve ile
besleniyor.

Çorum’un en organik
okulu olan ve Çorum’da ki
bütün okullara örnek teþkil
eden projeleri ile adýndan
söz ettiren Mehmetçik Ana-
dolu Lisesi, Türkiye’de
kendi bahçesinde serada
sebze ve meyve yetiþtiren
tek okul olma özelliðini ta-
þýyor.

Öðrenciler, serada ders
aralarýnda organik tarým ya-
parak doðayý yakýndan taný-
yor ve organik tarýmý uygu-
lamalý olarak öðreniyor.
Kendi ekip, yetiþtirdikleri
organik ürünleri uzmanlar
yardýmý ile saðlýklý koþulla-
ra uyumlu özel kurulan
mutfaklarda piþirerek yiyen
öðrencilere, öðretmenleri de
büyük destek oluyor.

Kýþýn serada tere, marul, ýspanak, soðan ve mayda-
noz yetiþtiren öðrenciler, yazýn ise çilek, domates, biber,
salatalýk, patlýcan ve fasulye yetiþtiriyor. Yetiþtirdikleri
ürünlerine gözü gibi bakan öðrenciler, hasadý ise öðret-
menlerle beraber yapýyor.

2015 yýlýnda öðrencilere organik tarým bilincini aþý-
lamak amacýyla yola çýktýklarýný anlatan Okul Müdürü
Ýsmail Madan, öðretmen ve öðrencilerle çýktýklarý bu
yolda Türkiye’de kendi bahçesinde serada sebze ve
meyve yetiþtiren tek okul olmayý baþardýklarýný aktardý.

2 yýl önce geliþtirdikleri “Saðlýklý Gelecek Nesiller
ve Sürdürebilirlik için Okullarda Organik Gýda Üretimi”
projesi ile okul bahçesine 72 metrekare kapalý alan ve
300 metrekare açýk alanda sera inþa ettiklerini belirten
Madan, bugün yetiþtirdikleri ürünlerle Tarým Þenliði dü-
zenleyen okul haline geldiklerini söylüyor.

Proje için 2016 yýlýnda her sýnýftan temsilci ile gö-
nüllü öðretmen ve öðrenci ekibi kurulduðunu belirten
Madan, projenin nasýl baþladýðýný þu þekilde anlattý;
“2016 yýlýnda serayý kurmadan önce Tarým ve Orman Ýl
Müdürlüðü yetkililerinden organik tarým ile bilgilendir-
me aldýk. 2017 yýlýnda ise Ziraat Mühendisleri okulumu-
za gelerek yer belirleme çalýþmasý yaptýlar. Sera ve açýk
alandan alýnan toprak numuneleri Hitit Üniversitesi La-
boratuvarý’nda analize tabi tutuldu. Daha sonra okul
bahçesinde yer alan 380 metrekare alanda sera ve açýk
tarým için yer belirlendi. Belirlediðimiz arsa için Tarým
Müdürlüðü ve Ziraat Odasý’ndan Çiftçi Kayýt Sistemi’ne
üye olduk. Bahçemiz için gerekli alet ve erdevat ve güb-
re atýn alýndý. Sera ve açýk alan için damlama su tesisatý
ve 3 tonluk su deposu aldýk. Ondan sonra serayý inþa et-
tik ve öðrencilerimizle birlikte üretim yapmaya baþla-
dýk.”

Tarým liseleri dýþýnda Türkiye’de kendi bahçesinde
serada sebze ve meyve yetiþtiren okul olmadýðýný belir-
ten Madan, projenin bir AB Erasmus projesi olduðunu
ve proje için AB’den 20 bin Euro hibe aldýklarýný kaydet-
ti.

ÖÐRENCÝLER HEM ORGANÝK 
TARIMI ÖÐRENÝYOR HEM DE 
ORGANÝK BESLENÝYOR
Projede yer alan okul öðretmenleri Ramazan Ars-

lan, Abdülhalik Kürþat Arýk ve Melike Dibo ise projeyle
öðrencilerin genç yaþlarda organik tarýmla ilgili beceri-
lere sahip olmasý ve bunlarý hayatlarýnda yaþatmalarýný
hedeflerini söyledi. Üretilen ürünlerin üretiminden tüke-
timine kadar öðrencilerin istifade ettiðini dile getiren öð-
retmenler, öðrencilerin bu sayede hem organik tarýmý öð-
rendiðini hem de organik beslendiðini ifade ediyor.

Geçtiðimiz yýl okulda Tarým Haftasý þenliði düzen-
lediklerini belirten öðretmenler; “Yetiþtirdiðimiz ürün-
lerle okulumuzda tarým þenliði düzenledik. Þenlikte
1500 kiþiye meyve salatasý ikramý yapýldý. Ayrýca Kýz
Yurdu Mutfaðý’nda 210 kýz öðrencimize öðle yemeði es-
nasýnda ilk ürünümüz marullarýn kullandýðý salata ikramý
gerçekleþtirdik.” dedi

AB’DEN 400 BÝN TL HÝBE ALAN OKUL
Organik tarým projesinin yaný sýra 2015 yýlýndan bu

yana 19 AB Erasmus projesi geliþtirdiklerini anlatan
Okul Müdürü Madan, 19 proje için AB’den toplam 400
bin TL’ye yakýn hibe aldýklarýný söyledi.

AB projeleri ile öðrencilerin Avrupa’nýn bir çok ül-
kesini yakýnan görme ve tanýma fýrsatý da bulduðunu ak-
taran Madan, “2015 yýlýndan bu yana toplam 19 AB pro-
jesi geliþtirdik. AB’den bu projeler için toplam 400 bin
TL hibe aldýk. Türkiye’de bizim kadar proje geliþtiren
okul sayýsý çok azdýr. Yaptýðýmýz AB projeleri ile öðren-
cilerimiz hem Avrupa ülkelerini yakýndan tanýma fýrsatý
buluyor hem de dil geliþimine katký saðlýyor.  Öðrencile-
rimizin ayrýca kiþisel geliþim ve eðitimine çok ciddi kat-
ký saðlýyor. Bugüne kadar yaklaþýk 250’in üzerinde öð-
renci ve 500’ün üzerinde öðretmen ile  Finlandiya, Slo-
venya, Ýtalya, Litvanya, Estonya, Ýsveç, Almanya, Po-
lonya, Çekya, Macaristan, Ýngiltere, Romanya, Bulgaris-
tan, Portekiz, Ýspanya, Yunanistan ve Hýrvatistan gibi 18
Avrupa ülkesini gezdik. 19 projemizden 6 tanesi tamam-
ladýk, 13 tanesi de devam ediyor. Okul olarak proje ge-
liþtirmeye, öðrencilerimizin kiþisel geliþim ve eðitimle-
rine katký sunmaya devam edeceðiz.” ifadelerini kullan-
dý. 

Öðrenciler açýk alanda ise çilek üretimi yapýyor.

Seranýn yanýsýra açýk alanda da üretim yapýlýyor.

Öðrencilere öðretmenleri de yardým ediyor.

Okulda 72 metrekare büyüklüðünde ki serada sebze üretiliyor. 

Yetiþtirilen ürünler öðrencilere ikram ediliyor.

Okul Müdürü Ýsmail Madan (ortada) projede yer alan 
okul öðretmenleri Ramazan Arslan (saðda)  Abdülhalik Kürþat Arýk (solda)

Öðrenciler proje kapsamýnda yurt dýþýna gitmiþler.

Serada sebze üretimi yapýlýyor.

Bahçe 380 metrekare alanda kurulmuþ.
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Buharaevler Muhtar Adayý
Uygun’dan seçim bürosu

RECEP MEBET
Türkiye Diyanet ve

Vakýf Görevlileri Sendikasý
(Diyanet-Sen) 6. Olaðan
Genel Kurulu Ankara’da
yapýldý.

Geçtiðimiz Cumartesi
günü Büyük Anadolu Otel
Konferans Salonu’nda ger-
çekleþen genel kurula Diya-
net-Sen Çorum Þube Baþka-
ný Ali Yýldýz ve yönetim ku-
rulu üyeleri ile delegeler de
katýldý.

Diyanet-Sen Genel
Baþkaný Mehmet Bayraktu-
tar’ýn güven tazelediði genel
kurulda Ali Yýldýz ise Me-
mur-Sen Üst Kurul Delege-
liði’ne seçildi.

Ali Yýldýz, Memur-Sen üst 
kurul delegeliðine seçildi

RECEP MEBET

Umut Vakfý tarafýndan hazýrlanan ‘Türkiye Silahlý
Þiddet Haritasý’ 2018 raporu açýklandý.

Çorum’da geçen yýl meydana gelen 40 asayiþ ola-
yýnda 19 kiþinin öldüðü 38 kiþininse yaralandýðý bildi-
rildi.

Türkiye genelindeki þiddet (cinayet) olaylarýnýn
mercek altýna alýndýðý raporda Çorum’a da yer verildi.
Basýna yansýyan ‘Bireysel Silahlý’ olaylarýn taranmasý
ve deðerlendirmesi ile hazýrlanan raporda, Çorum’da
yaþanan þiddet olaylarýnýn bir önceki yýla göre düþüþ
gösterdiði belirtildi.

Bölgelere göre deðerlendirmelerin de yer aldýðý ra-
porda, Çorum’un da içinde bulunduðu Karadeniz Böl-
gesi ile ilgili þu tespitlere yer verildi:

“Þiddet olaylarý bakýmýndan Samsun bölgede li-
der. 2016 yýlýnda 166 bireysel silahlý olayýn basýna yan-
sýdýðý kentte 2017’de de 201 olay yansýmýþtý. Samsun-
lular ne kadar sevinir bilmiyoruz, ama 2018’de bu sayý

5 rakam aþaðý düþerek 196’ya gerilemiþ.

Umarýz insaný en ufak tartýþmada silaha sarýlan
Karadeniz’in hýrçýn kenti Samsun’da ileriki yýllarda
ciddi düþüþler yaþanýr. Bunun için de unutmayýn ki,
kentlerin mülkü amirlerine çok iþ düþüyor ve ciddi ça-
lýþmalar yapýlmasý gerekiyor.

Bölgede Çorum’da da bir önceki yýla göre 15 olay
daha az olmak üzere 40 olay basýna yansýmýþ bulunu-
yor. Trabzon ve Düzce’de 36’þar olay, Zonguldak’ta 35,
Ordu’da 24, Rize’de 22 olay dikkat çekerken bölgenin
diðer illerinden Kastamonu’da 17, Giresun’da 13, To-
kat’ta 12, Bolu’da 11, Karabük’te 10, Bartýn’da 8,
Amasya’da 8, Sinop’ta 7, Bayburt’ta 4, Artvin’de 2,
Gümüþhane’de ise 2 olay yaþanmýþ.

Gördüðünüz gibi Karadeniz bölgesinin, hatta Tür-
kiye’nin en sakin þehri Bayburt’a geçen yýl nazar deðdi.
Ýlde meydana gelen 4 olayda 4 kiþi öldü, 2 kiþi de yara-
landý. Basýna yansýyan durum bu… Baþka olay var mý
bilemeyiz tabii ki.”

Çorum’un þiddet 
haritasý belli oldu

RECEP MEBET

Mülkiyeti
Türkiye Kömür Ýþ-
letmeleri (TKÝ)’ne ait olan Alpagut Dodurga Linyit-
leri (ADL) Sitesi, yapýlan anlaþma ile Dodurga Be-
lediyesi’ne devredildi.

Konuyla ilgili açýklama yapan Belediye Baþ-
kaný Mustafa Aydýn, Dodurga açýsýndan önemli bir
kazanýma daha imza attýklarýný söyledi.

Göreve seçildiði günden beri belediyecilik
hizmetlerinin yaný sýra ilçenin her sorunu ile yakýn-
dan ilgilendiðini belirten Mustafa Aydýn, sorunlarýn
çözümü için gece-gündüz demeden çalýþtýðýný ve
seçim vaatlerinin dýþýnda bir çok hizmeti ilçe halký-
nýn istifadesine sunduðunu kaydetti.

DODURGALILAR’A MÜJDE

Atýl durumdaki ADL tesislerinin Belediye’ye
tahsisi için yoðun giriþimde bulunan Aydýn, TKÝ
Genel Müdürü Ömer Bayrak ile yaptýklarý görüþme
sonucunda anlaþmaya vararak karþýlýkla imzalarý at-
týklarýný müjdeledi.

Anlaþma sonrasý Dodurga Belediyesi’ne geçen
tesisleri ilçe halkýnýn kullanýma açacaklarýný vurgu-
layan Baþkan Aydýn, açýklamalarýný þöyle sürdürdü:

“Yýllardýr ilçe halkýmýzýn özlemini çektiði te-
sislere kavuþturuyor olmanýn sevincini yaþýyoruz.

Ýçerisinde sinema salonu ve konut alanlarýndan
oluþan 26 bin metrekarelik arsa bugünkü koþul-
larda yaklaþýk 4 milyon TL deðerinde. Ekonama
Binasý yaklaþýk 1.5 milyon, 5 adet lojman binasý
ise yaklaþýk 1.2 milyon lira deðerinde bulunuyor.

Öte yandan eski dispanser binasý- yaklaþýk
200 bin TL, yarý olimpik yüzme havuzu yaklaþýk
5.5 Milyon TL, misafirhane ve arsasý ise yakla-
þýk 2.5 Milyon TL.

20 bin metrekare içerisinde mesire, piknik
ve spor alaný olan Çamlýk ile Çocuk Parký’nýn
kullaným hakký da ücretsiz olarak belediyemize
tahsis edildi. 

TKÝ-ADL Sitesi sahasý içerisindeki bu ka-
zanýmlarýn saðlanmasýnda her daim yanýmýzda
olan ve desteklerini esirgemeyen Milletvekilimiz
Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Ýlçe Teþkilatý ve
dönemin Ýlçe Baþkaný Abdullah Uysal ile Bele-
diye Meclis Üyelerimize ve çalýþma arkadaþlarý-
mýza þükranlarýmýzý sunuyorum. Belediyemize
tahsis edilen bu yeni alanlarla Dodurga’yý gele-
cekte daha güzel günlere taþýyacaðýmýza inaný-
yorum.”

ADL Sitesi, Dodurga
Belediyesi’ne devroldu

Buharaevler Mahallesi Muhtar Adayý Celalettin Uygun, Tevhid Camii altýnda seçim bürosu açtý. Çorum heyeti, Diyanet-Sen 6. Olaðan Genel Kurulu’na katýldý.

Genel Baþkaný Bayraktutar’ýn güven tazelediði genel kurulda Ali Yýldýz Memur-Sen Üst Kurul Delegeliði’ne seçildi.

Umut Vakfý tarafýndan hazýrlanan ‘Türkiye Silahlý Þiddet Haritasý’ 2018 raporu açýklandý.

Alpagut Dodurga Linyit Ýþletmeleri Sitesi, Dodurga Belediyesi’ne devredildi.

Aydýn, Dodurga açýsýndan önemli bir kazanýma daha imza attýklarýný söyledi.

Mustafa Aydýn

RECEP MEBET

Buharaevler Mahallesi Muhtar Adayý Celalettin
Uygun seçim bürosu açtý.

Geçtiðimiz Pazar günü Tevhid Camii altýnda ger-
çekleþen açýlýþa bazý siyasi parti ve sivil toplum kuru-
luþu temsilcileri ile çok sayýda davetli katýldý.

Celalettin Uygun’un aza heyetinde yer alan isim-
lerin de hazýr bulunduðu açýlýþa Buharaevler Mahalle-
si sakinleri büyük ilgi gösterdi.

Dualar eþliðinde gerçekleþen seçim bürosu açýlý-
þýna katýlanlara çeþitli ikramlarda bulunuldu.

‘ÝÇÝNÝZDEN BÝRÝYÝM’

Esnaf ve mahalle sakini olarak 26 yýldýr Buhara-
evler’de ikamet ettiðini anlatan Celalettin Uygun,
“Ýçinizden biri olarak mahallemize hizmete talibim”
dedi.

Mahalle sakinlerinin teveccühü ile muhtar adayý
olmaya karar verdiðini belirten Uygun, seçilmesi ha-
linde 7 gün, 24 saat Buharaevler’in hizmetinde olaca-
ðýný söyledi.

“Mahallemizin sakini deðil, sahibi olalým” diyen
Uygun, ekip arkadaþlarýný samimiyet, liyakat, icraat

düsturuyla özenle belirlediðni
kaydetti.

Buharaevler’in eðitim,
saðlýk, altyapý, trafik, güvenlik
ve sosyal hizmetler alanlarýn-
daki ihtiyaç ve problemlerini
yakinen bildiðini ve çözüm
konusunda çeþitli projeleri ol-
duðunu vurgulayan Uygun,
“El birliði ile mahallemize sa-
hip çýkýp güzel yarýnlara bir-
likte taþýyalým” diye konuþtu.

Seçim bürosunu muhtar
olmasý halinde ‘Buhara Sohbet
Odasý’na dönüþtürmeyi plan-
ladýðýný dile getiren Uygun,
konuþmasýnýn ardýndan tebrik
ve baþarý dileklerini kabul etti.Celalettin Uygun, konuþmasýnýn ardýndan tebrik ve baþarý dileklerini kabul etti.
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Çorum Ticaret
ve Sanayi Odasý
Ocak Ayý Meclis
Toplantýsýnda, Yeþi-
lay ve Türk Kýzýla-
yý’nýn düzenlemeyi
planladýðý ‘Çorum
Kök Salýyor’ kam-
panyasý görüþüldü.

TSO Meclis
Salonunda gerçek-
leþtirilen toplantýya
katýlan Yeþilay Ço-
rum Þube Baþkaný
Dr. Ýsmail Türker
Ejder, Yeþilay ve
Yeþilay Çorum Þu-
besi çalýþmalarý hak-
kýnda bilgiler verdi.
Faaliyete baþladýk-
larý yeni hizmet bi-
nasýnýn 1. katýnda
YEDAM (Yeþilay
Danýþma Merkezi)
açýlacaðýný ve Tür-
kiye'nin 8. merkezi
olarak hizmete gire-
ceðini söyleyen Dr.
Ejder, binanýn üst
katlarýnýn sadece bir
þube merkezi deðil
gençlerin, çocukla-
rýn ve bayanlarýn
faydalanacaðý, için-
de sosyal ve kültürel
faaliyetlerin yapýla-
caðý, Yeþilay gönül-
lülerinin buluþma
noktasý yapmayý is-
tediklerini belirtti.

Çorum’da 13
yaþ ve altýnýn sigara
içme oranýnýn yük-
sek olduðuna dikkat
çeken Dr. Ejder, si-
gara kullanýmýnýn
azaltýlmasý için çe-
þitli çalýþmalar ve
projeler yürüttükle-
rini ifade etti. Ayrýca, ülkemizde kök hücre baðýþýnýn
çok yetersiz kaldýðýný, bu alanda da ne yazýk ki dýþa
baðýmlý olduðumuzu, aslýnda donör olmak için 3 tüp
kan vermenin yeterli olacaðýný, kök hücrenin uyuþma-
sý halinde basit iki ayrý yöntemle iþlemin gerçekleþti-
rildiðini vurguladý.  Yeþilay ve Türk Kýzýlay Çorum
Þubeleri olarak ‘Çorum Kök Salýyor’ isimli bir kam-
panya düzenlemek için onay beklediklerini ve bu
kampanyanýn baþlamasýyla birlikte herkesin kampan-
yaya desteklerinin önemli olduðunu söyledi.

Daha sonra toplantýya katýlan Hitit Üniversitesi
ÝSG Koordinatörü Prof. Dr. Dursun Ali Köse,
21.05.2018 tarih ve 230427 sayýlý Resmi Gazetede
yayýnlanarak yürürlüðe giren "Ýþyerinde Ýþveren veya
Ýþveren Vekili Tarafýndan Yürütülecek Ýþ Saðlýðý ve
Güvenliði Hizmetlerine Ýliþkin Yönetmelikte Deði-
þiklik Yapýlmasýna dair" düzenleme ile; 50 kiþiden az
çalýþaný bulunan ve az tehlikeli sýnýfta yer alan iþyer-

leri için, iþ saðlýðý güvenliði mevzuatýnda iþ güvenliði
uzmaný veya iþyeri hekimine verilen görevleri (iþe gi-
riþ ve periyodik muayeneler, tetkikler, iþyerinde yapýl-
masý gerekli ölçümler hariç olmak üzere), Yönetme-
likte belirtilen eðitimi tamamlayan iþveren veya iþve-
ren vekillerinin yürütebileceklerini söyledi.

Bu kapsamda Hitit Üniversitesi’nde 16 saatlik
Temel ÝSG eðitimlerinin yýlda üç kez düzenleneceði-
ni, baþvuru için ise 18 yaþýndan büyük olan ve eðitim
sonunda belge alanlarýn, Bakanlýðýn yapacaðý ‘ÝSG
Vekili Sýnavý’na girebileceklerini belirten Köse, sý-
navdan 100 puan üzerinden en az 50 puan almalarý
gerektiðini söyledi. Üniversitenin bu hizmetinden ya-
rarlanmak isteyen iþveren/iþveren vekillerinin, Hitit
Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi (HÝTÝTSEM)’ne
baþvuru yapmalarýnýn yeterli olacaðýný sözlerine ekle-
yen Prof. Dr. Dursun Ali Köse, Meclis üyelerinin so-
rularýný da cevapladý. (Haber Merkezi)

MURAT ÇETÝN
Kenan Kaya’nýn oðlu Zarif Tuna Kaya sünnet olarak

erkekliðe adým attý. 
Münevver-Zarif Kaya çiftinin torunlarý, Salim Al-

týnkaya’nýn yeðeni Zarif Tuna’nýn sünneti, aile arasýnda
düzenlenen dua töreni ile kutlandý.

Hakimiyet, Zarif Tuna’ya geçmiþ der, ailesine göz
aydýnlýðý diler.

Darýsý damatlýðýna olsun

Hitit Üniversitesi ile
Hoca Ahmet Yesevi
Uluslararasý Türk-Kazak
Üniversitesi iþbirliðiyle
"Geçmiþten Günümüze
Türkistan: Tarih, Kültür
ve Medeniyet Sempoz-
yumu" düzenlenecek. 

Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan, yaptýðý ya-
zýlý açýklamada, uluslara-
rasý sempozyumun 11-12
Nisan tarihlerinde Tür-
kistan'da gerçekleþtirile-
ceðini belirtti. 

Sempozyum ile
"Türk Dünyasý" olarak
da bilinen Türkistan coð-
rafyasýnýn ön plana çýkan
özelliklerini dini, ilmi ve

felsefi birikimini ve kül-
türel dinamiklerini orta-

ya koymayý hedefledik-
lerini anlatan Alkan, ay-

rýca bu anlamda bilim
dünyasýna da katký sun-
mayý hedeflediklerini ak-
tardý.

Alkan, Hoca Ahmet
Yesevi Uluslararasý
Türk-Kazak Üniversitesi
ile organize edilen sem-
pozyumda bölgenin geç-
miþte ve günümüzde ta-
rih ve kültür birikimini
ortaya koyan çalýþmalar,
güncel sorunlarýný ele
alan çalýþmalar, potansi-
yel ve imkanlarýna iliþ-
kin çalýþmalar ve Ýslam
medeniyetine katkýlarý
gibi ana baþlýklar altýn-
daki konularýn ele alýna-
caðýný kaydetti.(AA)

‘Bütün bankalar elini
taþýn altýna koymalý’

Çorum Esnaf ve Sanat-
karlar Odalarý Birliði (ÇE-
SOB) Baþkaný Recep Gür,
kredi kartý ve kredi borcunu
ödemekte güçlük çeken es-
naf ve sanatkarlara mevcut
borçlarýný daha kolay ödeye-
bilmeleri için Ziraat Banka-
sý'nýn ardýndan Vakýfbank ve
Halkbank'ýn da yeni bir
imkân saðladýðýný bildirdi.

Yapýlan açýklamaya gö-
re, Vakýfbank ve Halkbank'ýn
takipteki müþterilerinden
anapara borcunu bir defada
ya da 1 yýl içinde ödeyenler-
den faiz almayacaklarýný
vurgulayan Gür, bu kolaylýðý
saðlamalarýndan dolayý ban-
ka yetkililerine teþekkür etti.

Gür, borçlu esnaf ve sanatkarlarýn Ziraat Banka-
sý'ndan alacaklarý 'Birleþtiren Ýhtiyaç Kredisi' ile de tüm
bankalara olan kredi kartý borçlarýný kapatýlabileceklerini
ifade ederek, bu sayede Ziraat Bankasý aracýlýðýyla ödeme
güçlüðü yaþayan esnaf ve sanatkarlarýn kredi kartý borçla-
rýný tek bir çatý altýnda toplayabileceðini kaydetti.

Gür, esnaf ve sanatkarlarýn bankalara olan borçlarýný
24 aya kadar yüzde 1.10, 60 aya kadar yüzde 1.20 faiz

oranlarýyla 31 Aralýk 2018'e kadar olan kredi kartý ve na-
kit avans borçlarýný yapýlandýrabileceðini belirtti.

Zor günlerden geçen esnaf ve sanatkarlara böyle bir
kolaylýk sunan Ziraat Bankasý, Vakýfbank ve Halk-
bank'tan sonra diðer tüm bankalarýn da borçlu esnaf ve sa-
natkarlara ayný þartlarda kolaylýk saðlamasýný ve elini ta-
þýn altýna koymalarýný beklediklerini sözlerine ekledi.
(Haber Merkezi)

Proje açýlýþ toplantýsý
Çorum Halk Eðitimi Merkezi ve ASO Müdürlü-

ðü’nün 2018 yýlý çaðrý döneminde Türkiye Ulusal
Ajansýna sunmuþ olduðu Erasmus+ KA204 Yetiþkin
Eðitimi Yenilik Geliþtirmeye Yönelik Stratejik Ortak-
lýklar Projesi kapsamýnda yürütülen ‘EQF Oriented
Assessment Tools for Prior Learning in Adult Educati-
on’ (Yetiþkin Eðitiminde Önceki Öðrenmenin Tasdiki

Ýçin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Odaklý Deðerlen-
dirme Araçlarý Tasarýmý) isimli projenin açýlýþ progra-
mý gerçekleþtirilecek. Proje ortaklarýndan Avusturya,
Bulgaristan, Yunanistan, Portekiz ve Türkiye'den (Ga-
zi Üniversitesinden) akademisyenlerin katýlacaðý prog-
ram, yarýn saat 10.00’da Buhara Kültür Merkezi’nde
yapýlacak. (Haber Merkezi)

TSO Meclisi’nde 
Yeþilay ve ÝSG sunumu 

‘Kastý aþan ifadeler’
CHP Çorum Millet-

vekili Tufan Köse, vatan-
daþlar arasýnda saðcý-solcu
diye bir ayrým yapmadýkla-
rýný, Türkiye'de 81 milyon,
Çorum'da 528 bin vatanda-
þý ayný gördüklerini söyle-
di.

CHP’nin haftasonu
düzenlediði ve Çorumlu-
lar’ýn taleplerini dinlediði
toplantýda, Basýn Sözcüsü
Sadýk Eral’ýn sað kesim
seçmen için sarfettiði söz-
lere istinaden açýklama ya-
pan Milletvekili Tufan Kö-
se, “Ülkemizin huzurunu
bozmak isteyenler ve onla-
rýn güdümündeki çýkar
çevreleri, yýllarca sað-sol
diye bizi ayýrmaya çalýþtý-
lar, etnik ve mezhepsel ay-
rýmlarý körüklediler. Kar-
deþi kardeþe düþman etti-
ler. Yeniden bu tuzaklara
düþmeyecek kadar geçmi-
þin kötü anýlarýndan ders
aldýðýmýza inanýyorum.”

dedi. 
Cumhuriyet Halk

Partisi'nin, Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün öncülü-
ðünde Türkiye Cumhuri-
yeti’ni kuran parti olduðu-
nu, parti olarak Türkiye
Cumhuriyeti'ne vatandaþ-
lýk baðý ile baðlý olan her

bireyi ayný deðerde ve ayný
saygýnlýkta gördüklerini
kaydeden Köse, “Sað seç-
menin cahil olduðu yolun-
daki sözler, kastý aþan ve
partimizin görüþünü ve ge-
nel yaklaþýmýný asla yansýt-
mayan ifadelerdir.” diye
konuþtu.  

CHP Milletvekili Tu-
fan Köse, konuya iliþkin
açýklamasýný þöyle sürdür-
dü: “Biz, Türkiye'nin birlik
ve beraberlik içinde, de-
mokratik hukuk devleti il-
keleri çerçevesinde kalkýn-
masý, geliþmesi ve çaðdaþ
uygarlýk düzeyinin üzerine
çýkmasý prensibinden ayrýl-
madan, halkýmýzýn desteði-
ni kazanarak sandýktan çýk-
mayý hedef alýyoruz. Ýnsa-
nýmýzý saðcý-solcu diye
ayýrdýðýmýzda, bu en temel
ilkemizle de elbette ki ters
düþeriz. 

Bu bakýmdan, hangi
siyasi düþünceye sahip
olursa olsun, hangi partiye
oy verirse versin, tüm va-
tandaþlarýmýz bizim baþý-
mýzýn tacýdýr. Bunun dýþýn-
daki dil sürçmeleri ya da
amacýný aþan ifadeler, par-
timizin görüþünü yansýt-
mamaktadýr." 
(Haber Merkezi)

Recep Gür

Yeþilay Çorum Þube Baþkaný Dr. Ýsmail Türker Ejder, projeleri hakkýnda bilgi verdi.

Prof. Dr. Dursun Ali Köse, toplantýda sunum yaptý.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak ayý Meclis Toplantýsý yapýldý.

Tufan Köse

Reha Metin Alkan

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse

Hitit Üniversitesi’nden
uluslararasý etkinlik
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Aðaç ve kameriyelerde buz sarkýtlarý oluþtu
Sýcaklýðýn sýfýrýn

altýna düþtüðü Çorum'da
parkta açýk unutulan fýs-
kiye nedeniyle aðaç ve
kameriyelerde buz sar-
kýtlarý oluþtu.

Kentte soðuk hava,
yaþamý olumsuz etkili-
yor. Hava sýcaklýðýnýn
sýfýrýn altýnda 12 derece-
ye kadar düþtüðü kentte,
birçok ev ve iþ yerinin
çatýsýnda buz sarkýtlarý
bulunuyor.

Çorum Sanayi Site-
si'ndeki küçük bir parkta
çimenlerin sulanmasý
için kurulan fýskiyenin
açýk unutulmasý nede-
niyle de gece aðaç ve ka-
meriyelerde buz sarkýt-
larý oluþtu. Durumu gö-
rünce þaþýran esnaf,
parkta fotoðraf çekti.

Parkýn yanýnda iþ
yeri bulunan mobilyacý
Hamdi Aykaç, AA mu-
habirine, ilk kez böyle
bir manzarayla karþýlaþ-
týðýný belirterek, "2 gün
önce fýskiyeler açýk kal-
mýþ. Sabah geldiðimizde
her yer bu þekildeydi.
Havalar çok soðuk, dü-
þen su donmuþ. Görünce
çok þaþýrdým ama sonra

fýskiyenin açýk unutul-
duðu aklýma geldi." de-
di.

Aykaç, sanayideki
baþka bir parkta da ayný
manzaranýn olduðunu
söyledi.(AA)

Hayatý olumsuz etkileyen dondurucu soðuklar bazen ilginç görüntülerin ortaya çýkmasýna neden oluyor.

Çorum’da hava sýcaklýðý sýfýrýn altýnda 12 dereceye kadar düþtü.

Çorum Sanayi Sitesi'nde küçük bir parkta sulama sisteminin açýk kalmasý ilginç bir tablo ortaya çýkarttý.
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Kulak Burun Boðaz Uzmaný Prof. Dr. Ýbrahim Engin
Çekin, kulak çýnlamasý hakkýnda, kulaðýn týkanmasýna yol
açan basit sebeplerden kulakla ilgili enfeksiyon ve tümör-
lere kadar geniþ yelpazede ortaya çýkabileceðini belirtti.

Saðlýk Bilimleri Üniversitesi Öðretim Üyesi Kulak
Burun Boðaz Uzmaný Prof. Dr. Ýbrahim Engin Çekin, ku-
lak çýnlamasýnda kulakla iliþkili sebeplerin daha yaygýn
olduðunu, bu durumun kulaðýn týkanmasýna yol açan ba-
sit sebeplerden kulakla ilgili enfeksiyon ve tümörlere ka-
dar geniþ bir yelpazede ortaya çýkabileceðini belirterek,
"Çýnlamanýn sebebi her ne kadar çoðunlukla basit sebep-
ler olsa da bu durum bazen daha ciddi hastalýklara iþaret
edebilir ya da bu hastalýklarýn ilk bulgusu olabilir." dedi.

Prof. Dr. Çekin, AA muhabirine yaptýðý açýklamada,
vücut dýþýndan hiçbir ses veya uyarý gelmediði halde, du-
yulan çýnlama, uðultu, þýrýltý, düdük sesi gibi her türlü se-
se kulak çýnlamasý ya da týp dilindeki adýyla "tinnitus" de-
nildiðini ifade etti.

Sesin bir veya her iki kulakta ya da kafanýn herhan-
gi bir yerinde ara ara ya da sürekli duyulabileceðini akta-
ran Çekin, tinnitusun, muayene sýrasýndaki tespite göre
kabaca iki ana sýnýf halinde deðerlendirilebildiðini söyle-
di.

Çekin, "objektif tinnitusun" baþkalarý tarafýndan da
duyulabildiðini, "subjektif tinnitusun" ise sadece hasta ta-
rafýndan duyulduðunu ifade ederek, þu bilgileri verdi:

"Objektif tinnitusta mekanik olarak ses çýkaran bir
kaynak olduðundan, olaðandýþý bir kas aktivitesi, kan aký-
mýnýn artýþ göstermesi veya damarsal bir yapýnýn iþitme
organýna yakýn hale gelip kan akýmýnýn duyulmasý ya da
birtakým hareket-sürtünme sesleri gibi durumlar kulak
çýnlamasýnýn kaynaðý olabilir. Subjektif tinnitusta ise alt-
ta yatan mekanizma net deðildir ancak çoðunlukla eþlik
eden bir iþitme kaybý mevcuttur ve iþitme organýna ait bir
hasar söz konusu olabilir. Kulak çýnlamasý þikayeti olan
hastalarýn büyük çoðunluðunda subjektif olan tip mevcut-
tur. Subjektif olan ya da gerçekte olmayan sanal çýnlama
sesinin sebebini bulmak daha zordur. Çünkü sebepler ku-
laða ve iliþkili organlara ait olabileceði gibi, kulak dýþýn-
daki nörolojik veya sistemik hastalýklardan da kaynakla-
nýyor olabilir."

"Kulak çýnlamasý durumunda 
iþitme kaybý da sorgulanmalý"
Prof. Dr. Ýbrahim Engin Çekin, bazen kiþinin psiko-

lojik durumu veya kullandýðý ilaçlarýn da bu duruma se-
bep olabileceðini dile getirerek, "Genel olarak kulak çýn-

lamasýnda kulakla iliþkili sebepler daha yaygýndýr. Bu se-
bepler kulaðýn týkanmasýna yol açan basit sebeplerden ku-
lakla ilgili enfeksiyon ve tümörlere kadar geniþ bir yelpa-
zede ortaya çýkar. Çýnlamanýn sebebi her ne kadar çoðun-
lukla basit sebepler olsa da bu durum bazen daha ciddi
hastalýklara iþaret edebilir ya da bu hastalýklarýn ilk bul-
gusu olabilir." þeklinde konuþtu.

Þeker, fizyolojik yaþlanma sürecinin de belirli bir öl-
çüye kadar çýnlamaya yol açabildiðini belirten Çekin, ti-
roit bezi fonksiyonlarýndaki bozukluklar ve bazý önemli
vitamin-mineral eksikliklerinin de soruna sebep olabile-
ceðini vurguladý.

Çekin, nörolojik hastalýklardan Multipl Skleroz ve
bazý kafa içi tümörlerinde de kulak çýnlamasýnýn, eþlik
eden iþitme kaybý ile birlikte ilk bulgulardan olabileceði-
ne dikkati çekerek, þu bilgileri verdi:

"Kulak çýnlamasý ileri yaþlarda yaygýn bir þikayet ol-
duðundan etkilediði hastalar tarafýndan doðal bir bulgu

olarak kabul edilebilir ve hasta tarafýndan hekime baþvur-
ma sebebi olarak görülmeyebilir. Bu semptomun ön plan-
da olmasý sebebiyle iþitme kaybý gibi diðer önemli semp-
tomlar hekim tarafýndan da göz ardý edilebilir veya sorgu-
lanmayabilir. Ancak kulak çýnlamasý olan bir kiþide mut-
laka iþitme kaybýný da sorgulamak ve araþtýrmak gerekli-
dir. Çünkü özellikle rahatsýz edici kulak çýnlamasý ve iþit-
me kaybý birlikteliði önemli sonuçlar doðurabilecek has-
talýklarýn araþtýrýlmasýný zorunlu kýlar."

Ýbrahim Engin Çekin, çýnlamanýn çoðunlukla hayatý
tehdit etmeyen bir sebebe baðlý olsa da iþitme kaybýnýn
varlýðý ve derecesiyle birlikte sorgulanmasý ve sorunun
önemli hastalýklarýn da belirtisi olabileceðinin unutulma-
masý gerektiðini söyledi.

Uzun süren tek veya çift taraflý kulak çýnlamasý ha-
linde bir uzmanýna baþvurmanýn önemine deðinen Çekin,
bunun kötü geliþmelerin önlenmesini saðlayabilecek en
önemli adým olduðunu kaydetti. (AA)

1-Sarta Köyü’nden, Abdullah ÞÝMÞEK’in oðlu, Arçelik
Servisi sahibi; Bülent ÞÝMÞEK.

2-Sýrýklý Köyü’nden, Sýrýklý Köyü Dernek Baþkaný
Mehmet KAYA, Zeynal KAYA, Kerime CAN, Feride
TAÞKIRAN ve Turna ÞEN’in babasý; Ýsmail KAYA.

3-Babaoðlu Köyü’nden, Fatih ÇALIÞKAN’ýn oðlu, Ay-
dýn, Ýlhan, Orhan ve Metin ÇALIÞKAN’ýn yeðeni; Mete-
han ÇALIÞKAN.

4-Pempecik Köyü’nden, Muttalip ve Ramazan AYDE-
MÝR’in annesi, Ali AYDEMÝR’in eþi; Sultan AYDEMÝR.

5-Uncu Esnafýndan Merhum Kerep AVÞAR’ýn kýzý, La-
çin’den gelme Kadir YENÝFÝDÝT’in eþi, Elvan YENÝFÝ-
DÝT ve Mehtap AYAZ’ýn annesi; Beyhan YENÝFÝDÝT.

6-Alören Köyü’nden, Merhum Rasim ÖZSOY’un eþi,
Ahmet, Nebile, Ercan, Saime ve Merhum Gürcan ÖZ-
SOY’un annesi, Nafi ÖZSOY’un kayýnvalidesi; Emine
ÖZSOY.

7-Beydili Köyü’nden, Çorum Belediyesi’nden emekli
Elvan KÖSEOÐLU’nun eniþtesi, Lokantacý Esnafýndan;
Mehmet KABASAKAL.

8-Çalýca Köyü’nden, Milli Eðitim Müdürlüðü çalýþaný
Mustafa, Sefa ve Fatih EKER’in babasý; Bilal EKER.

9-Çatak Köyü’nden, Þahin ÞEN’in babasý, Emekli Öð-
retmen; Cemalettin ÞEN.
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Yangýn         110
Polis Ýmdat  155
Jandarma Ýmdat  156
Elektrik Arýza 186
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Telefon Arýza 121
ÇorumGaz Arýza 187
Tüketici Hattý 175
Bilinmeyen Numaralar 11811
Alo Orman 177
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En kýymetli ibâdet, Allahü teâlânýn dinini,
O'nun kullarýna yaymaktýr. Ýmâm-ý Rabbânî

“Rahmetullahi aleyh”
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ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn San.Tic.A.Þ)   
Yön. Kur. Bþk. 
Kemal MESCÝ

Tüzel Kiþi Temsilcisi, 
Ýmtiyaz Sahibi
Þevket ERZEN

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
Erol TAÞKAN

Halil ÖZTÜRK

Spor Yönetmeni

Barýþ SOL
Murat ÖZTEN

Sayfa Editörleri
Muhabirler

Özel Ýlan  Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :

Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b.  mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :

Toplantý ilanlarý (Maktu)............................................................................:

Birinci sayfa (maktu) ilan (3 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:

Satýlýk,  Kayýp,  Eleman,  vb.  Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . .  :

3,00  ¨

60,00  ¨

75,00  ¨

150, 00  ¨

20 ,00  ¨

ABONE ÞARTLARI

Kentiçi Yýllýk : 140  ¨

Yurtiçi : 300  ¨

Yurt Dýþý : 300 Euro

ABONE (6 AYLIK)

Kentiçi : 80  ¨

Yurtiçi : 160 ¨
Yurtdýþý : 150 Euro 

Tel: 224 24 00 (pbx) - Faks: 213 50 24 213 50 24 

Gazi Cad.  Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109  19030 

email: info@corumhakimiyet.net

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn

Baský Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Mrk. Bodrum Kat No:4  ÇORUM

Gsm: 0 541 620 59 54  

Recep MEBET
Fatih AKBAÞ

M. Burak YALÇIN
Fatih BATTAR

Enise AÐBAL ÜÞÜMÜÞ

ÝLKADIM
BASIMEVÝ

12.57
15.30

17.53
19.16

Ýttihatçýlarýn Bâb-ý Âlî baskýný (1913)
Prof. Dr. Mehmet Kaplan’ýn vefâtý (1986)

Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT /  Yüksel BASAR

Ýdare Müdürü

Atila ÇÝÐDEM
Kadir
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Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan 
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
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Hafif Yaðmur Çok Bulutlu

Perþembe Cuma

Kuruluþ: 01 ÞUBAT 1991

NÖBETÇÝ ECZANELER

MACÝTOÐLU ECZANESÝ  
ÝSMET AKAYDIN  
(TEL:  221 44 08)

BAHÇELÝEVLER MH.
M.A.ERSOY CD.NO:146/B -
LOZAN KAVÞAÐI - ÝPEK

TAKSÝ ÇAPRAZI

MÝLÖNÜ ECZANESÝ  
KEMAL UZUN  

(TEL:  212 57 76)
CENGÝZ TOPEL

CAD.YÜZÜNCÜ YIL
ÇARÞISI NO:20/J - ETÝ

LÝSESÝ KARÞISI

KARAKAÞLI ECZANESÝ  
EMEL KARAKAÞLI  

(TEL:  224 76 91)
GAZÝ CAD. 81/C - PÝRÝ

BABA ÇAMLIÐI KARÞISI

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet  aile  ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

yuktasirw@hotmail. com

Kadir Yüktaþýr

Bir ara, iki ara, üç ara / Hal hatýr sormaya /
Yoksa geri dönüþ sil gitsin, / Ýþe yaramayan bir nu-
mara / Fark etmez arkadaþ, akraba olsa da / Demek
ki, insanlýðý avara

*
Ayrýlýk vakti çoktan geldi / Haydi dostum

hoþça kal / Bir daha görüþmemekte fayda var
*
Hiç arayýp sormaz iken baþlamýþa arama /
Peþinden bir iþ buyurulursa sakýn þaþýrma /
Doðru olaný, / Ýnsanlarý iþ düþünce deðil, de-

ðer verince arama
*
Öyle yüzüne güldüðüne bakma / Beyninde

dolaþýr kýrk tane tilki / Boþa uðraþma, istesen de
yakalayamazsýn ki

*
Dedi: Düðünde bayramda ne arar ne sorarlar /

Dedim: Arayýp sorulmayan, eksikliði kendilerinde ara-
malýlar / Dedi: Ben mükemmelim, ne eksiðim var? /
Dedim: Hele bir aramayana sor, ortaya neler çýkar /
Dedi:

Býrak kalsýn sormayayým, aramasa aramasýnlar
*
Dize iner sýzý / Okunmaz olur öndeki yazý /
Kalpte teklemeye baþlar bazý bazý / Gösterilecek

kart da olmuþsa kýrmýzý / Yaradan ikaz alarm vermiþtir
/ Ders alma zamaný gelmiþtir

*
Kim ki ihlasýndan dolayý görmüþse zarar / Ýlahi

Yarab, o mazlumu sen kurtar
*
Her çocuk özgürce söyleyebilmeli fikrini / Yetki

bende diye baba da kýstýrmamalý sesini 
*
Samimi yaptýðý iþten takdir beklerken insan / Þok

olursun duyduðum sözü anlatsam
* 
Adam, ne hoþ geldin der ne de güle güle / Kimse-

ye baki deðildir makam, mekân biline / Derse ki biz
zaten bunlarý biliyoruz / O halde söyler misin, havan
kime?

*
Merhum doktor onca hastaya þifa oldu / Lakin

kendi, derdinin gölünde boðuldu
*
Nedir bu kin, nedir bu nefret, nedir bu husumet? /

Hani özümüzde vardý bizim, þefkat merhamet / Eyvah,
yavaþ yavaþ bunu da bitirdik, nihayet

*

Kaldýr baþýný bak semaya / Biraz çalýþtýr hayal
dünyaný / Ne badireler atlattý bu ülke / Ne olurdu
hali, olmasaydý koruyaný

*
Bastýrýnca uyku dayanamaz gözler / Ýþ yormaz

insaný, lakin zor gelir acý sözler
*
On yýllýk dostunu on saniyede kýrma oðul /
Birde üstelik üzerine vurma oðul / Unutma

her yolun bitimi kavþak olur
*
Oturdun mu masa baþýna / Donanýmlý olacak-

sýn mutlaka / Yarýn bir molla Kasým çýkarsa karþý-
na, / Mahcubiyet duyarsýn yoksa

*
Merhum, malýný ne yedi ne de yedirebildi /
Ölünce, tanýyanlar: Dünyada damatlar ahiret-

te kurtlar sevinsin dedi
*
Ýster kader de, istersen alýn yazýsý / Çok sýzý verir

gönle bazýsý / Hadi hayýrlýsý
*
Ben, odunu hep daðda olur sanýrdým / Meðer ya-

nýlmýþým, yeni anladým / Çünkü trafik te öyle odunlar
var ki / Arkasýndan yetiþip te sayamadým

*
Doðru bildiklerini haykýr bugün, sesin gür çýkar-

ken / Belki yarýn kesilir nefesin, , tam da haykýrmak is-
terken

*
Dedi: Ellerin bahçesinde gül biter / Bizim bahçe-

de diken / Anlatsam hayat hikâyemi / Dersin,  evladým
sen misin çeken?

Mahir ODABAÞI
Milli Eðitim Müdürlüðü
Sivil Savunma Uzmaný

0536 568 11 41

Not Defterimden -85-

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde so-
run çözen, çözüm üreten, sonuç ve vatandaþ odaklý
devlet anlayýþý ile bürokrasinin azaltýlmasý, kamu
hizmetlerinde hantallýða sebebiyet veren hususlarýn
ortadan kaldýrýlmasý, milletimize hizmetlerin süratli
ve en iyi þekilde sunulmasý, devlet ve millet bütün-
leþmesini zedeleyen davranýþlardan kaçýnýlmasý
2018/13 sayýlý genelge ile Cumhurbaþkanýmýz Recep
Tayyip Erdoðan tarafýndan istenmektedir. 

Cumhurbaþkaný Yardýmcýsý Fuat Oktay geçtiði-
miz günlerde "e-Devlet çalýþmamýz yüzde 90'ýn üze-
rinde. Kamunun verdiði hizmetlerin tamamýný inter-
net üzerinden veriyor olacaðýz. Þimdi buradan yýlso-
nu itibariyle 2019 sonu itibariyle birinci aþamayý, e-
Devlet çalýþmasýný, tamamlamak istiyoruz. Vatandaþ
gece üçte, kahvesini yudumlarken her iþini yapabile-
cek. Devlette var olan hiçbir belgeyi vatandaþtan iste-
meyeceðiz. Þu anda bütün gücümüzle buna odaklaný-
yoruz. Bürokrasinin tamamýna býrakmayacaðýz, 'iste-
yemezsin' diyeceðiz. Bizim bütün arzumuz 2019 so-
nunda tamamlamak." þeklinde bir açýklamada bulun-
du. 

Uzun zamandýr turkiye.gov.tr üzerinden birçok
iþlem yapýlmaktadýr. e-Devlet Kapýsý altyapýsýný kulla-
narak hizmet sunan yüzlerce kuruma ait binlerce hiz-
metten siz de güvenle faydalanabilir, bu sayede zama-
nýnýzý ve paranýzý boþa harcamamýþ olursunuz. Bu
sayfa üzerindeki seçenekleri kullanarak ulaþmak iste-
diðiniz bilgi, belge veya baþvuru formuna hýzla ulaþa-
bilirsiniz. Adalet; Çevre, Tarým ve Hayvancýlýk; Dev-

let ve Mevzuat; Eðitim; Güvenlik; Ýþ ve Kariyer; Sað-
lýk; Sosyal Güvenlik ve Sigorta; Þikayet ve Bilgi
Edinme; Telekomünikasyon; Trafik ve Ulaþým; Vergi,
Harç ve Cezalar; Okul kayýtlarý, diploma, sýnav kayýt-
larý gibi birçok iþlem e-devlet üzerinden yapýlmakta-
dýr. Vatandaþ tarafýndan bütün iþlemlerin artýk e-dev-
let üzerinden yapýlmasý hedeflenmektedir. 

E-devlet hizmetleri, www.turkiye.gov.tr adresi
üzerinden verilmekte olup, birçok kamu kuruluþu sis-
temlerine giriþlerde yapýlmaktadýr. Yazýlý kâðýt üzerin-
den birçok sahtecilik yapýldýðý bilinmektedir. Milleti-
mizin e-devlet üzerinden talep ederek kamu kuruluþ-
larý tarafýndan oluþturulan belgelerin, sahteciliðe mey-
dan vermeden doðruluðunu kontrol etmekte mümkün-
dür.

Fakat Cumhurbaþkanýmýzýn geçtiðimiz aylarda
yayýnladýðý kararnameye raðmen resmi dairelerde
hala bunu anlamayan inatçý memurlar bulunmakta-
dýr. E-devlet üzerinden alýnan evraklarýn doðruluðu-
nu kontrol etmek mümkün iken, maalesef vatandaþý
zora sokan ve ahkâm kesen uygulamalar yaþanmak-
tadýr. Üstelik bu ahkâmlar bunca yýllardýr ilmek il-
mek örülen yönetimde e-dönüþüm giriþimlerini heba
etmektedirler. Hatta bunu teknolojiyi kavramakta
zorluk çekenler deðil, genç nesiller yapmaktadýr.

Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan alýnacak daimi iþçi
kadrosuna müracaatta maalesef e-devlet üzerinden
alýnan Mezun Belgesi kabul edilmemiþtir. Hatta bu
belgenin kabul edileceði bakanlýðýn sitesinde duyu-
rulmuþken, devletimizin yýllardýr büyük çaba göste-

rerek oluþturduðu, sahteciliðinden önüne geçecek
olan e-devlet uygulamasýna da hiçe sayarak inatla zor-
luk çýkarmak maksadýyla kabul edilmemiþtir.

Biliþim alanýnda emek verilerek oluþturulan bir-
çok sistemde maalesef iþ bilmez bürokrasi tarafýndan
bu tür davranýþ ve uygulamalar ile rafa kaldýrýlmakta-
dýr. Tek bir alanda yaþamýyoruz bu tür sýkýntýlarý. Di-
ðer kamu kuruluþlarýnda da maalesef bu tür uygula-
malara rastlamaktayýz. Bu tür olumsuz uygulamalar
dijitalleþme çalýþmalarýný da engellemektedir. 

Her þeyden önce, yani birçok e-uygulamalarý
yapmadan önce bunlarý kullanacak olan yönetici ve
personeli formatlayýp, yeniden kodlamak gerekmek-
tedir. 

Ýbrahim ÞAHÝN 
Çorum Mucitler Derneði Baþkaný

info@ibrahimsahin.net.tr

Yönetimde
Dijitalleþme

Bil iþ im
Dünyasýndan 

'Kulak çýnlamasý deyip geçmeyin'
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‘Kaþýkçý cinayetinin üzerinin
kapatýlmasý engellendi’

TBMM Adalet Komis-
yonu Baþkaný ve AK Parti
Kastamonu Milletvekili
Hakký Köylü,  "Türk istih-
baratý ve Türk emniyeti,
hassas bir çalýþma yürüterek
cinayetin burada iþlendiðini
ispat etti. Yapýlan çalýþmalar,
üzerini kapatmalarýný engel-
ledi." dedi. 

Köylü, Þehit Þerife Ba-
cý Öðretmenevi'nde düzen-
lediði basýn toplantýsýnda,
gündeme iliþkin deðerlen-
dirmelerde bulundu.

Cemal Kaþýkçý cinaye-
tini Türk polisi ve istihbara-
týnýn ortaya çýkardýðýna iþa-
ret eden Köylü, "Türk istih-
baratý ve Türk emniyeti, hassas bir çalýþma yürüterek ci-
nayetin burada iþlendiðini ispat etti. Adamlar da bunu ka-
bul etmek zorunda kaldý. Yapýlan çalýþmalar, üzerini ka-
patmalarýný engelledi." diye konuþtu.

Suudi Arabistan'ýn zanlýlarý Türkiye'ye teslim etme-
yeceðini bildirdiðini hatýrlatan Köylü, "Cinayetle ilgili
soruþturma Ýstanbul'da sürüyor. Soruþturmanýn gereði
olarak þüphelileri istiyoruz. Suudi Arabistan da 'Verme-
yiz, biz yargýlayacaðýz.' diyor. Burada önemli olan, Ara-
bistan bunlarý adil yargýlayacak mý, yargýlayamayacak
mý? Türkiye'de olsa kimse bir þey demez. Orada bazý þüp-
heler ortaya çýktý. Devlet görevlilerinin arasýnda bulundu-
ðu söyleniyor. Bu þekilde olan bir konunun ne kadar sýh-
hatli olacaðý noktasýnda þüphe var." ifadelerini kullandý.

Hakký Köylü, yýllardýr FETÖ'nün dini cemaat olma-
dýðýný söylediðini belirterek, þöyle devam etti:

"Bugünkü cemaatlerin büyük kýsmý, belki istisnasý
vardýr, ekonomik ve siyasi güç devþirme peþindedir. Din-
le alakasý yoktur. Diyorsunuz ki bir cemaatin baþýnda bi-
ri var. Þeyh, þýh, eren, derviþ... Adý ne olursa olsun. Bu ce-
maatin baþýndaki kiþilerden, adý her neyse, insanlar gidip
kendi iddialarýna göre dini bilgi, tasavvuf öðreniyor. Peki
bunun þubesi olur mu baþka yerde. Kastamonu'daki, Kýr-
þehir'deki, Ankara'daki, Çorum'daki temsilcisi falan nasýl
oluyor? Þeyh Þaban-ý Veli'nin, Hacý Bayram-ý Veli'nin
temsilcisi mi vardý? Onun için ekonomik ve siyasi güç
devþirme peþindeler diyorum. Ýnsanlarýn da buna dikkat
etmesi lazým."

FETÖ'ye geçmiþte insanlarýn sempati duyup çeþitli

þekillerde yardýmda bulun-
duðunu anlatan Köylü, "Bir
örgüt üyesi var, örgüt adýna
suç iþleme var, bir de örgü-
tün sempatizaný var. Örgüt
üyesi olanlar, hangi faaliyet-
lerde bulunduysa, hangi fiil-
leri iþlediyse örgüt üyesi sa-
yýlýr ve yargý buna göre ce-
zasýna karar verir. Örgüt
sempatizaný olan kiþileri
bundan dolayý suçlu kabul
etmemek lazým. Suç örgütü
olarak tespit edildikten son-
ra örgütün propagandasýný
yaparsa, örgüt propagandasý
yapmaktan yargýlanabilir."
diye konuþtu.

Yargýya yeni hakimler
alýndýðýný dile getiren Köylü, þunlarý söyledi:

"Halk arasýnda hukuka güvenin azaldýðý yönünde
bir düþünce kýsmen de olsa var. Bunun önemli sebeple-
rinden biri þu: Adalet Bakaný geçenlerde, 'Türkiye'de ha-
kimlerin kýdem ortalamasý 3,5 yýl.' dedi. Bu da þunu
gösteriyor: Birçok yerde 6 aylýk, 1 yýllýk, 3 yýllýk hakim-
ler var. FETÖ olaylarýndan sonra 5 bine yakýn hakim ih-
raç edildi. Büyük bir boþluk doðdu. Bu boþluðu doldur-
mak için çok sayýda hakim alýndý. Bilgisi henüz yeterli
olmayan, tecrübesi de az olan genç hakimlerin verdiði
kararlarda elbette ki bazý sýkýntýlar var. Elbette bunun
çözüm yeri de yargýnýn kendi içinde. Ýstinaftan doðru
kararlar çýkar ama taþradaki mahkemelerden yanlýþ ka-
rarlar çýkabilir. Genç hakimlerimiz maalesef adil olma-
yan kararlar veriyorlar. Buna çok rastlýyoruz. Ýstinaf
mahkemeleri ümit ediyorum ki daha hassas davranýr." 

Köylü, biz gazetecinin, af konusunda bir geliþme
olup olmadýðý yönündeki sorusu üzerine þöyle konuþtu:

"Gelen teklifler, af konusundan ziyade infaz siste-
mi ya da þartlý tahliyeyle ilgili deðiþiklikle ilgili. Bu ko-
nuda partilerin bir konsensüs saðlamasý gerekir. Adalet
Komisyonu toplantýmýzda MHP'li yetkililer, bunu gün-
deme almamýzý istedi. Diðer partiler, özellikle AK Par-
ti'nin de bu konuda söyleyeceði bir söz varsa ortaya çýk-
madan gündeme almamýzýn doðru olmayacaðýný kendi-
lerine söyledim. Böyle bir çalýþma olursa, birlikte çalý-
þýrlarsa ki ihtimal de olsa bu seçim sonuna kalýr. Bunu
seçim propagandasý vesilesi haline getirmemek lazým."
(AA) 

Çorum’da tek
hayali polis olmak
olan ancak bu hayali
gerçekleþmeyen 65
yaþýndaki Recep Er-
tuðral, gönüllü trafik
polisliði yapýyor. 

Trafik akýþýnýn
yoðun olduðu Milönü
1. Cadde üzerinde bir
kavþakta bazen gün
boyu bazen ise birkaç
saat bekleyen 65 ya-
þýndaki Recep Ertuð-
ral, cadde ve ara so-
kaklardan araçlarýyla
geçen sürücüleri dur-
durup, yönlendirip sü-
rücüleri uyarýyor.
Elinde düdüðüyle
caddedeki trafik akýþý-
ný saðlayan Ertuð-
ral’ýn tek amacý trafik
kazalarýnýn önüne
geçmek. 

15 yýldýr Kelle-
göz camine baktýðýný
dile getiren Recep Er-
tuðral, bunun yanýnda
ise insanlar kaza yap-
mamasý için polis gibi
kavþakta görev yaptý-
ðýný söyledi. Trafik
polisliðinin kendisi
için bir heves olduðu-
nu kaydeden Ertuðral,
“Vatandaþlara yardým
ediyorum. Almanya
gibi trafik su gibi ak-
sýn. Babam okumama
izin vermedi. Hayalim
polis olmaktý. Olma-
yýnca burada polislik
yapýyorum türkü söy-
leyip geziyorum. 15
yýldýr buradayým. Hiç
býrakmadým. 5-10 ku-
ruþ ekmek parasý veri-
yorlar idare ediyo-
rum” dedi. 

Trafik kurallarý-
na uymayanlara ceza
da kestiðini anlatan
Ertuðral, “Trafik ku-
rallarýna uymayanlara
5 milyar (bin). Altýn-
daki arabayý satsýn git-
sin. O trafik kuralýna
uymamak neymiþ gör-
sün. Alkol alan sürü-
cülere 3 milyar (bin).
Kemer takmayana 2
milyar ceza (bin). Ke-
sip býrakýyorum ceza-
yý. Allah kurtarsýn on-
larý bu dünyadan” ifa-
delerini kullandý. 

Ertuðral, köþe
baþýnda kendisi trafiði
düzenlerken gören po-
lislerin de teþekkür et-
tiðini sözlerine ekledi.
(ÝHA)

Recep Ertuðral

Recep Ertuðral ayrýca 15 yýldýr da Kellegöz Camine bakýyor.

Ertuðral’ýn çocukken hayali polis olmakmýþ...

Recep Ertuðral, Milönü 1. Cadde üzerinde bir kavþakta 
bazen gün boyu bazen ise birkaç saat bekliyor.

Hakký Köylü

‘Endüstriyel kenevirin 
Türkiye'de üretimi artýrýlmalý’

Araþtýrmacý Yazar Hüseyin Demir, Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan'ýn endüstriyel kenevir hakkýnda
söylediklerine tam destek verilmesi gerektiðini belirterek,
kenevir konusunda ön yargý ile deðil bahsedilen kenevi-
rin türünün ülkenin ekonomik çýkarlarýna katkýlarýný bil-
memiz ve o yönde kararlar alýnmasý gerektiðini söyledi. 

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan’ýn tekrar
gündeme getirdiði kenevir ekimi konusunu deðerlendiren
Araþtýrmacý Yazar Hüseyin Demir yaptýðý açýklamada,
Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn endüstriyel kenevir hakkýnda
söylediklerine tam destek verilmesi gerektiðini belirterek,
“Kenevir bitkisinin diþi ve erkek olarak 2 farklý þekilde
bulunuyor. Biyolojik olarak 3 ana türü bulunur. Bunlar
Cannabis sativa, Cannabis indica, Cannabis ruderalis þek-
linde sýralanýr. Bazý kenevir bitkilerinden uyuþturucu
madde elde edilir. Esrar veya hint keneviri olarak adlan-
dýrýlan bu uyuþturucu maddeler temelde diþi kenevir bit-
kilerinin çiçeðinden elde
edilir. Ülkemizde bu madde-
lerin kullanýlmasý, bulundu-
rulmasý, üretilmesi ve temin
edilmesi yasaktýr” dedi. 

“Endüstriyel 
kenevirin uyuþturucu 
etkisi yoktur” 
Endüstriyle hammadde

üretimi amacýyla yetiþtirilen
kenevir bitkisinin ise uyuþ-
turucu etkisinin olmadýðýný
belirten Demir, “Ýngilizcede
Hemp olarak da anýlan bu
kenevir türlerinde, uyuþtu-
rucu etki gösteren psikoaktif
madde (THC) içeriði olduk-
ça düþük, tehlikesiz sayýla-
bilecek düzeydedir” þeklin-
de konuþtu. 

Endüsriyel kenevirin
doða dostu ile insan dostu
bir bitki olduðunu söyleyen
ve bu konuda yaptýðý araþtýr-
malarýný dile getiren Demir,
“Bir dönümlük kenevir, 25
dönümlük orman kadar ok-
sijen üretir. Bir dönümün-
den, dört dönüm aðaca eþ kaðýt çýkar. Bir aðaç 20-50 yýl-
da yetiþir, kenevir ise dört ayda yetiþiyor. Kenevir 8 kez
kaðýda geri dönüþtürülebilir, aðaç 3 kere geri dönüþtürü-
lebilir. Dönüþümlü ziraatta uygun yaz bitkisidir, dünyanýn
her yerinde kolaylýkla yetiþir. Çok az suya ihtiyaç duyar.
Kendisini böceklerden korumak için tarým ilacýna ihtiya-
cý yoktur, dayanýklýdýr. Yani kenevirle yapýlan tekstil
ürünleri yaygýnlaþsa tarým ilacý sektörüne de gerek kal-
maz. Tüm petrokimya ürünleri yenilenebilir olarak kene-
virden daha ucuza üretilebilir” diye konuþtu. 

"AÝDS ile kanser
tedavisinde kullanýlýyor"
Endüstriyel kenevirin kullanýldýðý baþlýca sektörler

hakkýnda da konuþan Demir; ilaç yapýmý, kaðýt yapýmý,
yakýt yapýmý (bio yakýt), kumaþ yapýmý, otomotiv sektö-
rü, petrol ve petrokimyanýn kullanýldýðý her alanda, koz-
metik ve sabun yapýmýnda kullanýldýðýný söyledi. Endüs-

triyel Kenevirin, medikal ve çevresel kullanýmýnda AÝDS
ile kanser tedavisinde kemoterapi alanýnda kullanýldýðýný
ve radyasyonun etkisini azalttýðýný, ayrýca aðrýyý azaltma-
da kullanýldýðýný aktaran Demir, “Glokom, artrit, romatiz-
ma, kalp, sara, astým, mide, uykusuzluk, omurga rahatsýz-
lýklarý gibi en az 250 hastalýðýn tedavisinde kullanýldýðýný
söyledi. Bazý doktorlarýn bilinçaltý temizliði için kenevi-
rin tek yöntem olduðunu söylediklerini dile getiren De-
mir, "Eski yýllarda, eski medeniyetlerde bu gerekçe ile
yoðun olarak kullanýlýyordu. Bataklýk kurutmada çok et-
kilidir, radyasyon temizleyicidir, olaðanüstü miktarda ok-
sijen üretir ve bir dönümlük kenevir, 25 dönümlük orman
kadar oksijen üretir” ifadelerini kullandý. 

“Endüstriyel kenevir özellikle Aðrý ilinde 
ve tüm Türkiye'de üretimi artýrýlmalý” 
Demir, Kenevir üretiminin Bakanlýðýn izni ile

Amasya, Antalya, Bartýn, Burdur, Çorum, Ýzmir, Kasta-

monu, Kayseri, Karabük, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize,
Samsun, Sinop, Tokat, Uþak, Yozgat ve Zonguldak olmak
üzere 19 ilde izin verildiðini belirterek sözlerini þöyle ta-
mamladý: “Bunun tüm Türkiye'ye yayýlmasý, Türkiye'nin
ekonomisine çok büyük katký saðlayacaktýr. Örneðin ke-
nevir üretiminin 1980’li yýllarda yasaklandýðý Karadeniz
illerinden Tokat’taki yýllýk ortalama 20 bin 484 kilo en-
düstriyel kenevir üretimi yapýldýðý tarihi kayýtlarda yer
alýyor. Kenevir bitkisinin yeniden üretilmeye baþlanacak
olmasýnýn ekonomiye müthiþ getiri olacaðý ve dýþa ba-
ðýmlý olmaktan kurtaracak milli ve yerli üretim ile ekono-
miye müthiþ katkýlarý olacaktýr. Özellikler Aðrý ilinde ha-
va koþullarý ve toprak yapýsý diðer illere göre çok daha
uygun olmasý itibariyle aðrý bölgesinde de endüstriyel ke-
nevir üretimine izin verilmesi hem bölge hem de ülke
ekonomisine büyük katkýlar katacaðýna inanýyorum.”
(ÝHA)

Araþtýrmacý Yazar Hüseyin Demir

Çocukluk hayali gerçek olmayýnca
gönüllü trafik polisi oldu
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FATÝH BATTAR
‘Sað seçmen cahil’ sözleri ile ilgili tepki toplayan

CHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Sadýk Eral, konuþmasýnda dü-
þünce ve fikir hürriyetini kullandýðýný söyledi.

20 Ocak Pazar günü CHP’nin düzenlediði Danýþma
Toplantýsý’nda yaptýðý ‘Sað Seçmen Cahil’ þeklindeki
açýklamalarý nedeniyle tepki toplayan CHP Ýl Baþkan
Yardýmcýsý ve Basýn Sözcüsü Sadýk Eral, yaptýðý konuþ-
mada demokratik düþünce ve fikir hürriyetini kullandýðý-
ný belirterek; “20 Ocak’ta yaptýðým konuþma benim de-
mokratik bir ülkede yaþayan her Türk vatandaþý gibi dü-
þünce ve fikir hürriyetimi kullanmamdan kaynaklanmýþ-
týr.” dedi

Halk sohbetinde yaptýðý konuþmanýn yanlýþ ve eksik
anlaþýldýðýný dile getiren Eral, açýklamalarýný þu þekilde
sürdürdü; “Konuþmamda kastedilen sað seçmenle ilgili
söylem. Bu kesimden oy alamayan sol, liberal, ya da çev-
reci partilerin durumunun tespitine iliþkindir. Yani; sað-
dan oy almak isteyen partiler geçmiþte siyaset bilimi açý-
sýndan eksik ve yanlýþ davranýþlar sergilemiþler adeta seç-
meni sað partilere oy vermeye mecbur etmiþlerdir. Biz de
bu hatalarý yapýyoruz. Hata-
lý siyasi yöntemlerle diðer
partilerin tabanýndan oy al-
maya çalýþýyoruz. Yýllardýr
kendimizi iyi anlatamadýk
seçmeni bilgilendiremedik
bunun için yeterince oy ala-
madýk; iktidar olamadýk.
Halkýmýza günlük sorunlarý-
na hangi çözümleri ürettiði-
miz anlatamadýk. Milli geli-
ri nasýl artýracaðýmýzý ülkeyi
nasýl kalkýndýracaðýmýzý an-
latamadýk. Gelir bölüþümün
de adaleti nasýl saðlayacaðý-
mýzý anlatamadýk. Nasýl bir
demokrasi inþa edeceðimizi
anlatamadýk. Çorum’da if-
las eden iþletmeleri, iþsiz
kalan kitleleri anlatamadýk.
Çimento fabrikasýnýn ka-
panmasýný engelleyemedik,
yüzlerce ailenin iþine de-
vam etmesini saðlayama-
dýk. Þeker fabrikasýnýn satý-
þýna engel olamadýk Beledi-
yelerdeki israfý önleyeme-
dik. Bir yandan insanlar
yoksullaþýrken, bir yandan
pahalýlýðýn neden arttýðýný
halka anlatamadýk. Bu kara
kýþta ikiye katlayan doðal-
gaz ve elektrik faturalarýnýn
nasýl ödenebileceðine dair
henüz bir çözüm bulama-
dýk.  Ulusal savunmamýzýn
þah damarý tank palet fabri-
kasýnýn yabancýlara satýþýný
engelleyemedik. Ve bütün
bunlarý halka anlatamadýk.
Özür anlamýnda halkýmýza

söylüyorum baðýþlayýn cahillik bizde… Bir konuþmanýn
içinden iki cümlenin cýmbýzlanýp kullanýlmasýný þýk bul-
muyorum. Her zaman dediðim gibi gene tekrar ediyorum
her zaman sevgi, barýþ, kardeþlik kazanacak.  Ve halkýmýz
31 Mart seçimlerinde CHP’ye oy kullanarak siyasetteki
gücünü kanýtlayacaktýr. Cahil sözcüðünün kelime anlamý
Türk Dil Kurumu Sözlüðüne göre, belli bir konuda yeter-
li bilgisi olmayan, anlamýna gelmektedir.” 

Toplantýda bir konuþma yapan CHP Ýl Baþkaný Ha-
san Eray Tüfekçi ise CHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Sadýk
Eral’ýn yaptýðý konuþmalarýn çarpýtýldýðýný belirterek; “31
Mart mahalli idari seçimleri öncesi merkezde ve ilçelerde
seçim çalýþmalarýmýzý tüm hýzýyla devam etmekte. Bele-
diye Baþkan Adayýmýz Özgür Kýlýç’ýn yakaladýðý rüzgarý
20 Ocak’ta yaptýðýmýz Danýþma toplantýmýzda basýna
açýk bölümde il baþkan yardýmcýmýz Sadýk Eral’ýn yaptý-
ðý açýklamalarýnýn bir bölümü kesilerek laf çarptýrma yö-
nünde basýna ve kamuoyuna yansýtýlmakta. CHP olarak
bel altý siyasetten yana deðiliz. Biz Çorum’da 190 bin
seçmenin tamamýný kucaklayan, ötekileþtirmeyen siya-
setten yanayýz.” ifadelerini kullandý.  

‘Düþünce ve fikir
hürriyetimi kullandým’

Ç o r u m
Kafkas Kültür
Derneði Yöne-
tim Kurulu ve
Gençlik Komis-
yonu, gençlere
kahvaltý düzen-
ledi.

Y a p ý l a n
açýklamaya göre
kahvaltýya; der-
neðin Yönetim
Kurulu Baþkaný
Nilüfer Hatice
Kaya, yönetim
kurulu üyeleri,
gençlik komis-
yonu üyeleri ve
Adige (Çerkes)
gençleri katýldý.

Çerkes kül-
tür ve gelenekle-
rine göre her et-
kinlikte önemli
rol oynayan
gençlerin, der-
nek yönetim ku-
rulu ve gençlik
komisyonu tara-
fýndan birlik ve
beraberliklerin
artýrýlmasý ve
yeni yetiþen
gençlerin gele-
nek ve görenek-
lere göre yetiþ-
meleri amacýný
taþýyan kahvaltý-
larýn zaman za-
man tekrarlandý-
ðý belirtildi.

Ç e r k e s
gençler her et-
kinliklerinde ol-
duðu gibi kah-
valtý sonunda
Adige (Çerkes)
k ü l t ü r ü n ü n
önemli parçasý
olan ve görselli-
ði yüksek olan
halk danslarý ile
çoþarak, izle-
yenlere unutul-
maz anlar yaþat-
týlar. 
(Haber Merkezi)

Çerkes gençler 
kahvaltýda buluþtu

Türk Tarým Orman Sendikasý Þube
Baþkaný Necati Gül, Tarým Ýl Müdürlüðü ça-
lýþanlarýnýn kýlýk kýyafet yönetmeliðine rað-
men sorun yaþadýðý iddiasýnda bulundu.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Ka-
vuncu’nun konuyla ilgilenmesi talebinde
bulunan Necati Gül, þu açýklamayý yaptý:
“Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda Çalýþan
Personelin Kýlýk ve Kýyafetine Dair Yönet-
melikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Ýliþkin Yö-
netmelik yayýnlanarak yürürlüðe girmiþtir.
Bu yönetmelik ile birlikte kamuda baþörtüsü
yasaðý kaldýrýlmýþtýr. Kamu kurum ve kuru-
luþlarýnda baþörtüsü yasaðýnýn kaldýrýlmasý
sevindirici olmakla beraber, düzenleme hem
erkek hemde bayan  memurlar açýsýndan beklentileri kar-
þýlamamýþtýr. 

Yönetmelik, birçok devlet memurunun içine sinme-
miþtir. Esasen sadece baþörtüsü serbestisi olarak yapýlan
deðiþiklik, erkek memurlar kadar, bayanlar açýsýndan da
yetersiz olmuþtur. Bunun üzerine gerekçeleri farklý olmak
üzere sendikalar 2013 yýlýndan itibaren ‘Serbest  Kýyafet’
eylem kararý almýþtýr. Bu karar sonrasý kamu kurum ve
kuruluþlarý; yönetmeliðin uygulamalarýndan kaçýnmýþ
sessiz kalarak çalýþanlarýn baþýna bela olmamýþtýr. 

Süreç akýþýna býrakýlmýþ, sözde yetkili sendikanýn
genel baþkanýndan þube baþkanýna kadar serbest kýyafet
uygulamamýz devam ediyor deyip mevzuat deðiþikliði
yapýlmasý için bir çaba harcamamýþ, toplu sözleþme ma-
sasýna getirmeyi akýllarýndan bile geçirmemiþtir. Ýþte me-
sele de burada baþlamýþtýr. Neden mi ? Birisi çýkýp eski
sendika yöneticisi de olsa  serbest kýyafet uygulamasýna
dur diyor. 

Gelinen noktada Tarým Ýl Müdürlüðü çalýþanlarý bir
yýldýr huzursuz ve mutsuzdur. Her geçen gün yeni bir uy-
gulama ya da yeni bir olay ile karþý karþýya kalmakta, her-
gün acaba bugün kamu çalýþanýnýn aleyhine  ne olacak
beklentisi içinde. En son icraat ise, “Tüm personel arazi-
ye giderken bile takým elbise giyeceksiniz” denmesi. 

Biliyorsunuz Tarým Ýl Müdürlüðü yöneticilerine
baktýðýmýzda; malum bir sendikanýn eski ya da mevcut
þube baþkaný veya yöneticisi. Bu nedenle konuyu bizim
kadar kendileri de çok iyi biliyor. 

‘KAMU ÇALIÞANININ 
ARKASINDA DURUN’
Sendikacý mýsýnýz yoksa müdür mü?

Sendikacý iseniz kamu çalýþanýnýn arkasýnda
durun. Müdür iseniz sendika yönetiminden
istifa edin. Bir nedenle istifa eder ya da ay-
rýlýrsanýz da, hâlâ  benim sendikam deyip
sendikacýlýk da yapmayýn.

Ey malum sendikanýn genel merkez ve
yerel yöneticileri! Serbest kýyafet kararýný-
zýn arkasýnda mýsýnýz deðil misiniz?

Çorum Tarým Ýl Müdürlüðündeki hali
hazýrda müdür olan eski þube baþkanlarýna
ya da yönetim kurulu üyelerine gelince dil-
leriniz lâl mý oldu?

Biz Türk Tarým Orman Sendikasý ola-
rak; genel ahlak kurallarý çerçevesinde, absürt olmamak
üzere, toplumun genelinin deðer yargýlarýna uygun olarak
bir þeyin simgesini temsil etmemek þartý ile eski bir baka-
nýn sözü ile genel geçer kurallar çerçevesinde serbest ký-
yafetin arkasýndayýz. Bununla ilgili de yönetim kurulu ka-
rarýmýz da var. Ancak sizin gibi sivil itaatsizlikte yapmý-
yoruz. Siz bunun neresindesiniz? 

Eski bir sendikacý ve hali hazýrda milletvekilimiz
olan Sayýn Erol Kavuncu beye sesleniyorum; Sayýn Veki-
lim, siz kamuda çalýþýrken serbest kýyafet uygulamasýný
desteklemek adýna icraatlarýnýz vardý. Bir vekil olarak bu
konuyu bir daha gündeme gelmemek üzere çözmeniz ta-
lebimizdir.

Çamurda çaltakda her an araziye, ahýra ya da aðýla
gitme pozisyonunda bulunan veteriner hekim, ziraat mü-
hendisi, teknikeri, teknisyeni yani teknik, saðlýk ve idari
personel takým elbise ile çalýþsýn istemezsiniz. 

“Özgürlüðün sýnýrlarý, benim anladýðým özgürlükle
sýnýrlýdýr” diyen Tarým Ýl Müdürlüðü yöneticilerine icra-
atýnýzla bir þeyler söyleyeceðinizden eminim.

Çünkü, Çorum baþta olmak üzere  ülke tarýmýna ne
yapabileceðimizi konuþmamýz gerekirken, tüyle kýlla uð-
raþmayý bu ülkeye yakýþtýramýyorum. Kýl ve tüy ile uðra-
þýrsanýz bu kamu personelinden verim alabilir misiniz?
Sonra kimse proje ortaya koymuyor demeye hakkýmýz
var mý? Bu uygulamayý gelinen süreçte Sayýn Cumhur-
baþkanýna da ihanet olarak görüyorum. Bizim bunlarla
uðraþacak zamanýmýz yok artýk.” (Haber Merkezi)

‘Tarým Müdürlüðü 
çalýþanlarý mutsuz’

Programý Çorum Kafkas Kültür Derneði düzenledi.

Gençler Çorum Kafkas Kültür Derneði yönetimine teþekkür ettiler.

Çerkes gençler etkinlikte güzel bir gün geçirdiler.

CHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Sadýk Eral, 
CHP Ýl Baþkanlýðýnda basýn açýklamasý düzenledi.

CHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Sadýk Eral, sözleri ile ilgili açýklama yaptý.

Necati Gül

Sað seçmene ‘cahil’ diyen CHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Sadýk Eral: 
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HALÝL ÖZTÜRK
Bölgesel Geliþim Ligi

erteleme maçýnda Yeni Ço-
rumspor, Sivas Belediyes-
por’u ikinci yarýdaki etkili
oyunu ile 4-1 kazanarak haf-
tayý üç puanla kapattý.

Mimar Sinan sahasýn-
da dün karla kaplý zeminde
oynanan maçýn ilk dakikala-
rý karþýlýklý ataklarla geçer-
ken konuk takým 32. dakika-
da Samet’in attýðý golle 1-0
öne geçti. Ýlk yarýnýn son da-
kikasýnda Yeni Çorumspor
Ýbrahim ile beraberliði sað-
ladý ve ilk yarý bu golle 1-1
beraberlikle tamamladý.

Ýkinci yarýya çok baskýlý baþlayan ve
rakip kaleye yüklenen Yeni Çorumspor Ýb-
rahim’in ikinci golü öne getti ve hemen ar-
dýndan Muhammed Eren ve Kürþat’n gol-
leri ile rakibi önünde 4-1 üstünlüðü yaka-

ladý. Kalan bölümde ise rakibine gol izni
vermeyerek erteleme maçýndan üç puanla
ayrýldý. Bu galibiyet ile Yeni Çorumspor
19 puana yükselirken Sivas Belediyespor
ise 20 puanda kaldý.

HALÝL ÖZTÜRK
Yeni Çorumspor Böl-

gesel Geliþim Ligi U 19
kadrosu erteleme maçýnda
Sivas Belediyespor’u 1-0
yenerek üç puanýn sahibi
oldu.

Mimar Sinan sahasýn-
da dün oynanan maç bü-
yük bir mücadeleye sahne
oldu. Ligde üst sýralarda
yer almak isteyen Sivas
Belediyespor karþýsýnda
özellikle orta alanda etkili
bir görüntü ortaya koyan
kýrmýzý siyahlý takým gol
yollarýnda baþarýlý olama-
yýnca ilk yarý golsüz bera-
berlikle sona erdi.

Ýkinci yarýya etkili
baþlayan Yeni Çorumspor

53. dakikada Nuri Can’ýn
attýðý golle rakibi önünde
1-0 üstünlüðü yakaladý.
Maçýn kalan bölümünde
konuk Sivas Belediyes-
por’un beraberlik için bas-
kýsý karþýsýnda iyi kapanan

kýrmýzý siyahlý takým saha-
dan tek golle üç puaný ala-
rak ayrýldý.

Bu galibiyet ile Yeni
Çorumspor 18 puana yük-
selirken Sivas Belediyes-
por 27 puanda kaldý.

YÜKSEL BASAR
Çorum’un tek tek-

vando hakemi Feyyaz
Bayrak Konya’da hem
Türkiye Þampiyona-
sý’nda görev yapýyor
hemde burda Çorum tek-
vandosu adýna ikili gö-
rüþmeler yapýyor. Bu ay
içinde önce okullar grup
müsabakalarý ardýndan
Konya’da baþlayan genç-
ler ve halen devam eden
Büyükler Türkiye Tek-
vando Þampiyonalarýnda
Merkez Hakem Kurulu
tarafýndan görevlendiril-
di.

Konya’da devam
eden büyük heyacan ya-
þanan müsabakalarda gö-
rev alan Feyyaz Bayrak
maç saati dýþýnda ise Fe-
derasyon Baþkaný Metin
Þahin Merkez Hakem
Kurulu üyeleri ile birlikte
ikili sohbetler yaparak
Çorum tekvandosunu ye-
niden ayaða kaldýrmak
için önerilerde bulunu-
yor.

Öte yandan Ço-
rum’da Overlok iþi ile

uðraþan Feyyaz Bayrak
Konya’nýn önde gelen
Ekol Halý ve Overlok fir-
masýnda ise akþamlarý ha-
kem arkadaþlarý ile yer
sofrasýnda bir araya gele-
rek hem sohbet edip hem-
de Çorum tanýtýmý yapma
fýrsatý buluyor. Bu soh-
bette tabiki Çorum leble-
bisi ikramýnda bulunuyor.

SAHA: Mimar Sinan.
HAKEMLER: Yüksel Basar, Hasan Arabacý, Ab-

dulkadir Atak.
YENÝ ÇORUMSPOR U 17: Halis Hakan, Olcay,

Muhammed Eren, Berkan, Semih, Ýbrahim, Hüseyin
Can (Kürþat), Hüseyin Batuhan, Bilge Kaan, Abdulsa-
met, Faruk Alper (Nurullah).

SÝVAS BELEDÝYESPOR U 17: Erkan, Berkan
Fatih, Samet, Taha, Yakup Eren (Orhan), Ömer, Murat-
can, Buðrahan (Furkan), Ýhsan, Muhammed, Mert (Ba-
tuhan).

KIRMIZI KART: 70. dak. Abdulsamet (Yeni Ço-
rumspor).

GOLLER: 32. dak. Samet (Sivas Belediyespor),
40. ve 55. dakikalarda Ýbrahim, 58. dak. Muhammed
Eren, 64. dak. Kürþat (Yeni Çorumspor).

SAHA: Mimar Sinan.
HAKEMLER: Yüksel Basar, Hasan Arabacý,

Onur Çiftçi.
YENÝ ÇORUMSPOR U 19: Hasan, Batuhan, Ni-

yazi, Alaaddin Abdulhalik, Nuri Can, Emre, Mertcan,
Muhammet Emin (Nurettin), Fazlý Can (Enes),  Samet
Can (Ege), Burak.

SÝVAS BELEDÝYESPOR U 19: Abdulkadir,
Kürþat, Cengizhan, Ahmet Turan, Hasan Baltepe, Oðuz-
han, Batuhan Emre (Hasan), Hasan Kunduz, Burak (Ma-
lik), Mehmet Emin, Doðukan.

GOL: 53. dak. Nuri Can (Yeni Çorumspor).

Feyyaz Bayrak ve þampiy-
onada görevli diðer

hakemler Ekol Overlok
firmasýndayer sofrasýnda
birlikte yemek yiyerek
sohbet edilor ve günü

deðerlendiriyorlar

Feyyaz Bayrak Tekvando Federasyonu Baþkaný Metin Þahin ile

Feyyaz Bayrak hem görev 
yapýyor hemde tanýtým

Yeni Çorumspor U 17 kadrosu erteleme maçýnda Sivas belediyespor’u 4-1 yenmeyi baþardý

U 17’ler Sivas’ý geriden
geldi farklý kazandý:4-1

HALÝL ÖZTÜRK
Amatör futbolda hafta sonunda oynanan maç-

larda iki kýrmýzý kart çýktý biri kural gereði biri disip-
lin suçundan. 1. Amatör Küme, U 19 ve U 14 ligle-
rinde oynanan maçlarda iki kýrmýzý kart çýktý.

Ýskilipspor’dan Furkan Çemik kendi takým ar-
kadaþýna baðýrarak küfür ettiði için kýrmýzý kart gör-
mesinden dolayý tedbirli olarak ceza kuruluna sevk
edildi. Ayný maçta Mimar Sinan Gençlikspor’dan
Barýþ Özbey ise kural gereði kýrmýzý kart gördüðü
için ceza kuruluna sevk edilmeden bir maç ceza al-
dý.

Amatör Futbol’da 
iki kýrmýzý kart

Osmancýk U 14, Alaca
U 19 maçýna çýkmýyor

HARUN AKKAYA
Amatör futbolda hafta sonu oynanacak maçlardan

ikisi iptal edildi. Cumartesi günü U 19 kategorisinde Ala-
ca Belediyespor’un Çimentospor ile deplasmanda oyna-
yacaðý maça Alaca takýmý sporcu yetersizliði nedeni ile
çýkamayacaðýný bildirdi.

U 14 Liginde Osmancýk Belediyespor’un pazar gü-
nü 1907 Gençlikspor ile oynayacaðý maça sporcu yeter-
sizliðinden dolayý çýkmayacaðýný bildirdi.

Bu iki maçta Çimentospor ve 1907 Gençlikspor ta-
kýmlarý hükmen galip sayýldý.

Turgutlu’dan kaleye takviye
Yeni Çorumspor’un grubunda mücadele eden

Turgutluspor’un transfer ataðý sürüyor. Turgutlus-
por son olarak Eyüpspor’un genç file bekçisi Mah-
mut Demirgan ile anlaþtý. Ýkinci yarýnýn ilk maçýn-
da evinde 3-2 maðlup olan kýrmýzý siyahlý takým ka-
leye yaptýðý bu takviye ile bu bölgedeki eksikliðini
gidermeyi amaçlýyor. (Haber Merkezi)

Yeni Çorumspor U 19 kadrosu grubun güçlü takýmý Sivas Belediyespor’u tek golle yendi

U 19’lar Sivas önünde
tek golle güldü: 1-0

Altýn Karma’ya Osmancýk
Belediyespor damga vurdu

MURAT KARASU
Osmancýk Belediyespor bayan vo-

leybol takýmýndan iki isim Altýn Kar-
ma’da yer aldý. Türkiye’nin en büyük
voleybol grubu tarafýndan yapýlan de-
ðerlendirme sonucunda 2. Lig Bayan-

lar’da haftanýn altýn karmasýnda Os-
mancýk Belediyespor Antrenörü Ümit
Gökgöz haftanýn antrenörü olarak seçi-
lirken Elif Kaman ise orta oyuncusu
bölgesinde altýn karmada yer alan ikin-
ci isim oldu.

Yeni Çorumspor’un grubunda küme-
de kalma mücadelesi veren Bucaspor,
transfer yasaðýný kaldýrmak için büyük bir
hamle gerçekleþtirdi. Borçlu olduðu eski
futbolcu ve teknik adamlardan bir bir mu-
vafakatname alýp Veli Kýzýlkaya ve Recep
Niyaz'la bir türlü anlaþamayan yönetim iki
oyuncuyu ikna etti.

Veli ve Recep, baþkan Cihan Aktaþ'la
görüþtükten sonra alacaklarýný erteleme

konusunda muvafakatname verdi. Cihan
Aktaþ sosyal medya hesabýndan yaptýðý
açýklamada, "Veli Kýzýlkaya ve Recep Ni-
yaz transferin önünü açabilmemiz için
muvafakatname verdi. Ýki futbolcuya çok
teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý.
Bucaspor'un 2 oyuncu ve 1 yardýmcý an-
trenörden daha muvafakatname alýp trans-
fer yasaðýný açmasý bekleniyor. 
(Haber Merkezi)

Buca’ya Recep ve Niyaz müjdesi

1461 Trabzon pazar günü deplasmanda oynaya-
caðý Yeni Çorumspor maçýnýn hazýrlýklarýný dün
11.00’da gerçekleþtirdiði antrenman ile sürdürdü. 

TFF Üçüncü Lig 3. Grupta ikinci yarýnýn ikinci
hafta mücadelesinde pazar günü deplasmanda Yeni
Çorumspor ile karþý karþýya gelecek olan bordo mavi-

li takým, bu maçýn hazýrlýklarýný dün 11.00'da yaptýðý
antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Hamdi Zývalý-
oðlu yönetiminde gerçekleþen antrenman 1 saat 45 da-
kika sürdü. Bordo-Mavi-Beyazlý takým bugün
11.00'da yapacaðý antrenmanla Yeni Çorumspor maçý-
nýn hazýrlýklarýna devam edecek. (Haber Merkezi)

Trabzon, Çorum hazýrlýðýna baþladý

Geliþim’de avantajý kaptýk
Bölgesel Geliþim’de Yeni Çorumspor, Sivas Belediyespor ile oynadýðý

U 17 ve U 19 maçlarýný kazanarak ikili averaj üstünlüðünü ele
geçirdi ve üçüncü devre maçlarýný evinde oynayacak.

Gölcükspor’da
zemin sevinci

Yeni Çorumspor’un grubunda mücadele eden
ve ikinci yarýnýn ilk maçýnda Diyarbekirspor’u ye-
nerek iyi bir baþlangýç yapan Gölcükspor’da zemin
sevinci yaþanýyor.

Sezona kendi evindeki Gölcük Þehir Stad’ýnda
baþlayan daha sonra zemini bozuk olduðu için Ýhsa-
niye Stad’ýna geçen Gölcükspor iki sahadada kötü
zeminle mücadele etmek zorunda kaldý.

Ýkinci yarýnýn ilk maçýnda yeniden bakýmý ya-
pýlan sahaya geçen Gölcükspor’lu futbolcular aldýk-
larý farklý galibiyette zeminin çok büyük etkisi oldu-
ðunu söylediler. Takýmýn file bekçisi Ýlyas Türengül
kampta çok iyi bir hazýrlýk dönemi geçirdiklerini
aralarýna yeni katýlan isimlerinde katkýsý ile güzel bir
galibiyet aldýklarýný söyledi. Türengül zeminin mü-
kemel olduðunu emeði geçen herkese teþekkür etti
ve hafta sonu oynayacaklarý il derbisinde hak edenin
kazandýðý centilmence bir maç olmasý dileðinde bu-
lundu. (Haber Merkezi)
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Çorum Özel Ýdaresi Su ve Kanal  Hizmetleri

Müdürlüðü

Merkez Karacaören Köyü ve Eskice Köyü

Þirinevler Mah. Ýçme Suyu Ýsale Hattý yapým iþi.

Yer: Mimarsinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167

Saat: 10.00 

30 OCAK

T.C. Çorum 5. Ýcra Dairesi

1. Taþýnmaz: Çorum Ýli, Merkez Ýlçesi, Çepni

Mah. 1296 Ada, 20 Parsel, 5. kat, 27 nolu bað.böl.,

yüzölçümü 856,75 m² alanýnda ana taþýnmaz niteliði

42 daire ve 45þ iþyeri olan karkas betonarme bina

vasfýnda 8/592 arsa paylý mesken niteliðinde

taþýnmazýn satýþý iþi.

Muhammen bedel: 160.000,00

Yer: Çorum Adalet Sarayý ek hizmet binasýndaki 2.

kat Mezat Salonu

Saat: 11.00-11.05

2. Taþýnmaz: Çorum Ýli, Merkez Ýlçesi, Yavruturna

Mahallesi, Cilt: 41, Sayfa: 3968, Ada: 782, Parsel: 16

adresinde, Üçüncü Kat,  baðýmsýz bölüm no: 6,

Yüzölçüm: 304,36m²  alanýnda, ana taþýnmaz niteliði

arsa vasfýnda, 7/40 arsa paylý mesken niteliðinde

taþýnmazýn satýþý iþi.

Muhammen bedel: 155.000,00

Yer: Çorum Adalet Sarayý ek hizmet binasýndaki 2.

kat Mezat Salonu

Saat: 11.15-11.20

31 OCAK

T.C. Çorum 5. Ýcra Dairesi

46 AR 777 plakalý, 2014 model, Mercedes-Benz

marka beyaz renkli aracýn satýþý iþi.

Muhammen bedel: 500.000.

Yer: Çorum Merkez Ankara yolu 5. km mevkii -

Evlüce Otomotiv - Çorum

Saat: 10.30-10.35

1 ÞUBAT

DSÝ 5. Bölge 54. Þube Müdürlüðü

54 Þube Baraj Onarýmlarý (Koçhisar Barajý

Onarýmý) yapým iþi.

Yer: DSÝ 54. Þube Müdürlüðü Ankara Yolu 2. Km

Çorum

Saat: 10.00

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Çimento alýmý iþi.

Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale

Odasý

Saat: 11.00

5 ÞUBAT

T.C. Bayat (Çorum) Ýcra Dairesi

06 ZSM 79 plakalý, 2000 model, Ford marka,

Focus Ambiente tipli aracýn satýþý iþi.

Muhammen bedel: 24.000

Yer: Cumhuriyet Meydaný No 11

Yenimahalle/Bayat

Saat: 11.00-11.10

4 MART

T.C. Sungurlu Ýcra Dairesi

Çorum Ýl, Sungurlu Ýlçe, Baþpýnar mahallesi 33

Ada, 33 Parsel, 320,55 m² yüzölçümlü dört dükkaný

olan on daireli kargir apartman ve arsasý  cinsinden ana

nitelikli taþýnmazý 3. Kat 10 nolu baðýmsýz bölüm

mesken cinsinden baðýmsýz bölüm nitelikli taþýnmazýn

satýþý iþi.

Muhammen bedel: 126.784,95

Yer: Sungurlu Ýlçe Özel Ýdaresi Mezat Salonu

Saat: 14.00-14.02 

3 NÝSAN

Çorum 5. Ýcra Dairesi

Çorum ili merkez ilçesi Kadýkýrý köyü Cin Çukuru

mevkii Sayfa 125, Ada 121, Parsel  8’de kayýtlý

6.054,58 m2 Tavuk Çiftliði ve müþtemilatý nitelikli

taþýnmazýn satýþý iþi.

Muhammen bedel: 792.744,60

Yer: Çorum Adliyesi ek bina - Çorum 5. Ýcra

Müdürlüðü 2. kat Mezat Salonu

Saat: 11.00-11.05

ÝHALE BÜLTENÝ...   ÝHALE BÜLTENÝ...   ÝHALE BÜLTENÝ...    
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

Çorap - Tayt - Fanila - Bere - Kaþkol

Eldiven - Korse ve Dizlik Çeþitleri

Mehmet SORKUN: 0535 389 11 34 / ÇORUM
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Daðýtým
Elemaný
Aranýyor

Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere

motorsikleti olan daðýtým elemaný
alýnacaktýr.

Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM

DEVREN SATILIK
Eski Emniyet Müdürlüðü karþýsýnda

bulunan, müþteri potansiyeli
yüksek iþyeri, iþ deðiþikliði

nedeniyle satýlýktýr.
Türk Telekom ve Turkcell

Maðazasý
Ýrt: 0 850 532 00 19(Ç

.H
A

K
:5

4)

YÝTÝK

Laçin Ýlçesi Narlý Belediyesi’nden almýþ olduðum
iþyeri ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür.

Ruhsat veriliþ tarihi: 17.05.2011

Celal TORAMAN

Osman oðlu 1959 Çorum Doðumlu

TC:30673371190

Meydan Kýraathanesi

Mehmet Akif Ersoy Caddesi Baðlarbaþý Mah. No:
2 Laçin-Narlý Köyü

(Ç.HAK:75)

YÝTÝK

Çorum Vergi Dairesinden almýþ olduðum 148751-
149000 arasý 5 cilt faturamý kaybettim. Hükümsüzdür.

Ferhat KARATAY

TC:18409384614

Adres: Ulukavak Mah. Varinli Cad. Erdoðan Apt.
No: 25/7 ÇORUM

(Ç.HAK:76)

Kan ve kök hücre baðýþladýlar
Çorum Þehit Ailele-

ri ve Vazife Malulleri
Derneði, Türk Kýzýlayý-
nýn kan baðýþý kampan-
yasýna destek verdi. Türk
Kýzýlayý  Hitit Kan Alma
Biriminde gerçekleþtiri-
len kan baðýþý etkinliðine
katýlan þehit aileleri, kan
ve kök hücre baðýþýnda
bulundu. Etkinlikte ilk
etapta Kýzýlay görevlileri
tarafýndan kök hücre ve
kan baðýþý hakkýnda þehit
ailelerine bilgilendirme
yapýldý. Kök hücre ve
kan baðýþýnýn birçok in-
sana umut olduðu ifade
edilirken, kan baðýþýnýn
saðlýk açýsýndan faydala-
rýna dikkat çekildi. Baðýþ
formlarýný dolduran þehit
aileleri, saðlýk kontrolün-
den geçirildikten sonra
Kýzýlay tarafýndan kuru-
lan stantlarda kök hücre
ve kan baðýþý yaptý.

‘CAN OLALIM, 

KAN OLALIM’

Çorum Þehit Ailele-
ri ve Vazife Malulleri
Derneði Baþkaný Galip
Deniz, "Türkiye’de ve
dünyada insani yardým
hizmetinde model haline
gelen, zor anlarýmýzda
her zaman yanýmýzda
olan Türk Kýzýlayý’na
destek olmak hepimizin
görevi. Kan baðýþýnýn ya-
ný sýra bu kez kök hücre
baðýþý da yaparak donör
bekleyen hastalara umut
olmak, bu anlamda da bir
farkýndalýk yaratmak is-
tedik. Deðerli þehit aile-
lerimize gösterdikleri du-
yarlýlýk için teþekkür edi-
yorum” dedi. 

"Yaþatamadýðýmýz
çocuklarýmýz için bir baþ-
kasýna can olalým, kan
olalým" sloganýyla bu et-
kinliði gerçekleþtirdikle-
rini belirten Deniz,  yak-
laþýk 25 þehit ailesi ve ga-
zinin kan ve kök hücre
baðýþýnda bulunduðunu
dile getirdi. 
(Haber Merkezi)

Gönüllüler Türk Kýzýlayý  Hitit Kan Alma Biriminde baðýþta bulundular.

25 þehit ailesi ve gazi kan ve kök hücre baðýþýnda bulundu

Kampanya ile kök hücre ve kan baðýþýnýn önemine vurgu yapýldý.



HALÝL ÖZTÜRK
Yeni Çorumspor’da

þok geliþme. Kýrmýzý Si-
yahlý kulüpte Teknik Di-
rektör Mehmet Aurelio ile
dün yapýlan görüþme so-
nunda yollar ayrýldý. Ýkinci
yarýnýn ilk hafta maçýnda
Muðlaspor deplasmanýnda
alýnan 2-0’lýk maðlubiyet
ve daha da önemlisi taký-
mýn ortaya koyduðu futbo-
lun ardýndan Yönetim Ku-
rulu’nun yaptýðý deðerlen-
dirme sonucunda Mehmet
Aurelio ile yollarýn ayrýl-
masýna karar verildi.

Muðlaspor maçýnýn
ardýndan Ýstanbul’a giden
Teknik Direktör Mehmet
Aurelio dün öðlen saatle-
rinde Çorum’a döndü. Te-
sislerde saat 15.30’da yapý-
lan görüþme sonunda kar-
þýlýklý anlaþýlarak yollarýn
ayrýlmasýna karar verildi.
Bu kararýn alýnmasýnýn ar-
dýndan Kulüp’ten yapýlan

basýn açýklamasýnda þu gö-
rüþlere yer verildi ‘Yöne-
tim olarak yaptýðýmýz gö-
rüþmenin ardýndan Meh-
met hoca futbolcularla
duygusal bir veda yaparak
Çorum’dan ayrýlmýþtýr.
Kendisine bugüne kadar
kulübümüze yaptýðý hiz-
metlerden dolayý teþekker
eder bundan sonraki haya-
týnda baþarýlar dileriz.

Ayrýca yaþanan bu ge-
liþmenin ardýndan Anka-
ra’da bulunan Baþkan Fa-
tih Özcan akþam saatlerin-
de Çorum’a geldi ve fut-
bolcularla tesislerde bir
toplantý yaptý.  Konu ile il-
gili olarak önümüzdeki
günlerde detaylý açýklama
yapýlacaktýr’ denildi.

Sezona Fahrettin Say-
han ile baþlayan Yeni Ço-
rumspor’da Gölcükspor
deplasmanýnda alýnan
maðlubiyetin ardýndan yol-
lar ayrýlmýþ ve takýmýn ba-
þýna Mehmet Aurelio geti-
rilmiþti. Bu ayrýlýk kararý-
nýn ardýndan Yeni Çorums-
por’da bu sezonki üçüncü
teknik adam arayýþlarýna
baþlandýðý öðrenildi.

Kulüp Baþkaný Fatih
Özcan’ýn bu kararýn ardýn-
dan dün akþam geldiði Ço-
rum’da futbolcularla yaptý-
ðý toplantýda Muðlaspor
maçýný deðerlendirdiði ve
ortaya konulan kötü per-
formans nedeni ile sert

uyarýlarda bulunduðu öð-
renildi.

Bu toplantýda saðla-
nan tüm imkanlara raðmen
takýmýn performansýnýn bu
kadar kötü olmasýnýn ne-

denleri üzerinde futbolcu-
larla bire bir sorular sordu-
ðu öðrenilen Fatih Öz-
can’ýn gelinen nokta ile il-
gili futbolculara uyarýlarda
bulunduðu belirtildi.

porS
ÇORUM
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U 19 Ligi haftanýn görünümü

23 Ocak  çarþamba

Çimentospor - HE Kültürspor.

Alaca Belediyespor - Sungurlu Belediyespor.

26 Ocak  cumartesi:

HE Kültürspor - Ýl Özel Ýdarespor.

Çimentospor - Alaa Belediyespor.

26 Ocak  cumartesi:

Eti Lisesi Gençlik - Osmancýkgücüspor.
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TAKIMLAR
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TAKIMLAR

Mimar Sinan Gençlik ligden çekildi

HARUN AKKAYA
U 19’da A grubundan final grubuna yükselen takým-

lar belli oldu. B grubundan ise bir takým belli son takým
bugün belli oluyor.

A grubunda Eti Lisesi Gençlik ve Osmancýkgücü ta-
kýmlarý son maçlar öncesinde gruptan çýkmayý garantile-
diler. Bu iki takým cumartesi günü gruptan birinci ve ikin-
ci çýkacak takýmý belirlemek için karþýlaþacaklar.

B grubunda ise Çimentospor final grubuna yüksel-
meyi garantiledi. Gruptan ikinci çýkacak takým ise bugün
ve cumartesi günü oynanacak maçlar sonunda belli ola-
cak. Çimentospor 21 puanda ve final grubuna yükselme-
yi garantiledi.

Grupta çekiþme ikinci Ýl Özel Ýdarespor ile üçüncü
sýradaki Sungurlu Belediyespor takýmlarý arasýnda. Pazar-
tesi günü sahasýnda Ýl Özel Ýdarespor’u 2-1 yenen Sun-
gurlu Belediyespor avantajý eline geçirdi. Kýrmýzý Beyaz-
lýlar bugün Alaca Belediyespor ile deplasmanda oynaya-
caklarý maçý kazanmalarý halinde final grubuna yüksel-
meyi garantileyecek. Son hafta ligden çekilen Ýskilipgü-
cüspor önünde hükmen galip gelecek olan Sungurlu Be-
lediyespor bugün galip gelmesi halinde grupta heyecan
sona erecek.

Ýl Özel Ýdarespor ise bugünü bay geçecek ve Sun-
gurlu’nun bugün Alaca’da puan kaybetmesi halinde cu-
martesi günü final grubu için HE Kültürspor karþýsýnda
galibiyet arayacak.

U 19 A grubundan Eti Lisesi ve
Osmancýkgücü final grubuna yükseldi. B

grubundan Çimentospor garantiledi ikinci
takým Sungurlu Belediyespor veya Ýl Özel

Ýdarespor takýmlarýndan birisi olacak.

U 19 Final Grubu’nda son
koltuk sahibine bekliyor

Sungurlu Belediyespor U 19 kadrosu bugün Alaca’da galip gelerek final grubuna yükselmek istiyor

HALÝL ÖZTÜRK
Antalya’da yapýlan Türkiye Açýk Kick Boks

Þampiyonasý’nda Baharspor kulübü sporcularý yedi
madalya kazandýlar. Baharspor Baþkaný Hasan Çalýþ-
kan yönetiminde 14-20 ocak tarihleri arasýnda Antal-
ya Kervansaray Otel’de yapýlan þampiyonaya Ba-
hadspor kulübü sekiz sporcu ile katýldý.

Þampiyonada 47 kiloda Sakine Bengüsu Çalýþ-

kan Minikler Point Fait’da Türkiye Þampiyonu olarak
altýn madalya kazandý. 37 kiloda Elisa Keltepe final-
de kaybederek ikinci oldu ve gümüþ madalyanýn sahi-
bi oldu. Yýldýzlar  69 kilo Point Fait’e Serdar Çelen de
final maçýný kaybederek gümüþ madalya kazandý.
+69 kiloda ise Ege Zerin Yýldýzlar’da Pointfait ve La-
igt Contack kategorilerinde üçüncü olarak branz ma-
dalya alýrken 57 kilo yýldýz erkeklerde Bulut Odabaþ

ve Minikler 47 kiloda Baran
Doðan üçüncü olarak bronz ma-
dalya kazanan diðer sporcular
oldular.

Bahar Gençlikspor Baþka-
ný Hasan Çalýþkan sekiz sporcu
ile katýldýklarý þampiyonada ye-
di madalya kazanarak kulüpleri-
ni ve Çorum’u en güzel þekilde
temsil ettiklerini söyledi. Çalýþ-
kan kulüp olarak elde edilen bu
baþarýnýn özverili, planla ve
programlý çalýþmanýn ürünü ol-
duðunu belirterek derece elde
eden sporcularýný kutladý ve ça-
lýþmalarýnýn aralýksýz devam
edeceðini ve daha büyük baþarý-
lara imza atacaklarýna inandýðý-
ný sözlerine ekledi.

Baharspor’dan 
yedi madalya

Antalya’da yapýlan Türkiye Açýk Kick Boks Þampiyonasý’nda Çorum Baharspor
kulübünden katýlan sekiz sporcu yedi madalya kazanmayý baþardý. Sakine Bengü-

su Çalýþkan Minikler Point Faint kategorisinde altýn madalyanýn sahibi oldu.

Aurelio’lu 14 maç 22 puan
HALÝL ÖZTÜRK
Yeni Çorumspor Mehmet Aurelio

yönetiminde çýktýðý 14 maçta 22 puan
topladý. Ligin dördüncü haftasýnda oy-
nanan Gölcükspor maçýnýn ardýndan gö-
reve baþlayan ve Muðlaspor ile birlikte

14 maçta görev yapan Mehmet Aurelio
yönetiminde kýrmýzý siyahlý takým 7 ga-
libiyet bir beraberlik ve 6 maðlubiyet al-
dý.

Kýrmýzý Siyahlý takým 14 maçta 19
gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü.

Mehmet Aurelio ile yollar ayrýldý
Yeni Çorumspor’da bu sezon ikinci teknik adam ayrýlýðý

yaþandý. Mehmet Aurelio ile dün yapýlan görüþme
sonunda karþýlýklý anlaþýlarak yollar ayrýldý. Bu ayrýlýðýn
ardýndan Baþkan Fatih Özcan’ýn dün akþam saatlerinde
Çorum’a gelerek futbolcularla toplantý yaptýðý açýklandý.

HARUN AKKAYA
Yeni Çorumspor hafta sonunda saha-

sýnda oynayacaðý 1461 Trabzon maçýnýn
hazýrlýklarýna baþladý. Muðlaspor maçýnýn
ardýndan bir günün izinle geçiren kýrmýzý
siyahlý takým dün öðlen saatlerinde loj-
manda toplandý ve haftanýn ilk antrenma-
nýný saat 17’de tesis sahasýnda yaptý. An-
trenmana sakatlýklarý devam eden Barýþ ve
Ferdi dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar.
Bir aydýr takýmdan ayrý olarak tedavi ve
güçlendirme çalýþmalarý yapan Eþref ise

dün ilk kez takýmla birlikte antrenmana
çýktý ve düz koþu yaptý.

Teknik Direktör Mehmet Aurelio ile
yollarýn ayrýlmasýnýn ardýndan kýrmýzý si-
yahlý takýmýn dünki antrenmanýnda Antre-
nör Ersin Küçükoðlu kenardan izlerken
Ertuðrul hoca yönetiminde ýsýnma koþusu
ve ardýndan topla olarak yapýlan ýsýmma
koþusu ile haftanýn ilk antrenmanýný ta-
mamlayan kýrmýzý siyahlý takýmda futbol-
cularýn oldukça moralsiz olduklarý gözlen-
di.

Eþref nihayet
sahalara döndü

HALÝL
ÖZTÜRK
Yeni Çorums-

por’da bir aydýr sakatlýðý
nedeni ile tedavi gören
Eþref Korkmazoðlu dün
Çorum’a döndü. Tecrü-
beli futbolcu tedavisini
tamamladýktan sonra
dünden itibaren düz ko-
þular ile çalýþmalara baþ-
ladý. Fiziksel olarak ek-
sikliðini gidermek için
Eþref Korkmazoðlu’nun
2-3 hafta özel program
dahilinde çalýþacaðý son-
raki haftalarda forma gi-
yebileceði öðrenildi.

Moralsiz baþladýlar
Ýkinci yarýya Muðlaspor maðlubiyeti ile baþlayan ve dünki antrenman öncesinde
Teknik Direktör Mehmet Aurelio ile yollarýn ayrýlmasýnýn ardýndan haftanýn ilk

antrenmanýný çýkan Yeni Çorumspor’da moraller bozuktu. Kýrmýzý Siyahlý takým
kýsa süreli düz koþu ve açma germe ile haftanýn ilk antrenmanýný tamamladý.


