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Prof. Dr.
Lütfi AKCA
ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ
ADAY ADAYI

Hitit Üniversitesi
Mühendislik Fakül-
tesi öðretim üyele-

rinden Prof. Dr. 
Sinan Çalýþkan,

Prof. Dr. Hümeyra
Mert Balaban ile Dr.
Öðretim Üyesi Erde-
ner Özçetin iþbirli-

ðinde hazýrlanan ve
TÜBÝTAK tarafýndan
kabul edilen proje

kapsamýnda,savun-
ma sanayisinden týp
alanýna kadar tüm
sektörlerde kullaný-

lan elektronik 
çiplerin aþýrý ýsýnma
nedeniyle arýzalan-

masý önlemeye 
yönelik çalýþmalar 
yapýlacak. 12’DE

HÝTÜ'DE ÇÝPLERÝN
ÖMRÜ UZATILACAK

AK Parti'de aday adaylýðý baþvuru süresi
uzatýldý. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK)
toplantýsýnýn ardýndan Seçim Ýþlerinden Sorum-
lu Genel Baþkan Yardýmcýsý Ali Ýhsan Yavuz ta-
rafýndan yapýlan açýklamada 81 ilde milletvekilli-
ði aday adaylýðý müracaatlarýnýn devam ettiði
ifade edilerek, MYK tarafýndan müracaatlarýn 22
Mart saat 17.00'ye kadar uzatýldýðý belirtildi. 

AK Parti milletvekili aday adaylarýnýn 22 Mart
tarihinde alýnacak son baþvurularýnýn ardýndan
teþkilat temayül yoklamasý yapýlacak. 

AK Parti Seçim Ýþlerinden Sorumlu Genel
Baþkan Yardýmcýsý Ali Ýhsan Yavuz yaptýðý açýk-
lamada ayrýca dün itibarýyla 3 binin üzerinde
aday adaylýðý baþvurusu aldýklarýný da ifade et-
ti. (Cemal Akyol)

AK Parti'de aday adaylýðý
baþvuru süresi uzatýldý

Yangýn 
çýkan plastik 
hammadde 
yüklü týr 

hasar gördü
Çorum'da 

seyir halindeki týr-
da çýkan yangýn
hasara neden 

oldu.4’TE

Milletvekili Genel 
Seçimleri'nde partisinden

aday adayý olmak için 
istifa eden Av. Yusuf Ahlat-
cý, görevini AK Parti Genel
Merkezi tarafýndan Ýl Baþ-
kanlýðýna atanan Av. Murat
Günay'a devretti. AK Parti
Ýl Baþkanlýðýnda düzenle-
nen törende konuþan Av.
Murat Günay "Unutulma-
malýdýr ki, bizim siyaseti-
miz makama baðlý deðil,

davaya baðlý bir siyasettir.
AK Parti bir millet aþký 
hikayesidir" dedi. 6’DA

AK Parti'de Murat Günay dönemi

Prof. Dr. Lütfi Akca, 
tecrübesi, bilgi ve 

birikimiyle AK Parti'den
Çorum Milletvekili 
Aday Adaylýðýný 
açýkladý. 3’TE

'Milletimize hizmet 
etmek benim için 

bir onurdur'
Zeki Gül, AK Parti'de

partililerin büyük
desteðiyle Milletvekili
Aday Adayý olduðunu
kamuoyuna açýkladý.

3’TE

'Biz makama 
deðil davaya 

talibiz' 
AK Parti'nin önceki Ýl 

Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý'nýn
yönetiminde Ýl Baþkan

Yardýmcýsý olarak görev alan,
52 yaþýndaki Mustafa Gökgöz,

partisinden Milletvekili Aday
Adaylýðýný açýkladý. 6’DA

'Ömrümü
geçirdiðim þehir

için adayým'

165 kiþilik umre kafilesi
dualarla uðurlandý

Çorum ve Sungurlu ilçesinden umreye gidecek
165 kiþilik kafile için Sungurlu Ulu Camisi

önünde tören düzenlendi. Otuz sekiz gün süre-
cek ramazan umresinde ilk 3 gün Medine'de

kalacak kafile Ramazan Bayramý'nýn ikinci gü-
nü yurda dönüþ yapacak.  5’TE

Çiftçilere reflektör 
bilgilendirmesi

Çorum Jandarma Komutanlýðý ekipleri tarafýn-
dan düzenlenen trafik güvenliði eðitim seminer-
inde  "Reflektör Tak, Görünür Ol" projesi kap-
samýnda Çorum Valiliðince tedarik edilen 700

adet reflektör çiftçilere daðýtýldý. 4’TE

YÜKLENÝYOR...
Çorum Belediyesi, eski stadyum ve çevre-
sinde yapýlacak Millet Bahçesi için çalýþma-

lara baþladý. 12’DE

TARAFTAR 
TAKIMINI 
ÖZLEMiÞ!

45 gün sonra takýmýna kavuþan Kýrmýzý-
Siyahlý taraftar hafta içi olmasýna rað-
men maça ilgi gösterdi. Çorum FK'nin
sahasýnda Afyonspor'u aðýrladýðý maç

kýrmýzý siyahlý camiayý 45 gün sonra bir
araya getirdi. 11’DE

Tam: Kaybedilen puanýn
sorumluluðu bana ait

TARAFTAR 
NE DÜÞÜNÜYOR?

10’DA

9’DA



217 MART 2023 CUMA

Kahramanmaraþ'ta yaþanan dep-
rem felaketi, Çorum'u da etkiledi. Pa-
zartesi günü öðle saatlerinde yaþanan
7,6'lýk deprem, Çorum'da da hissedil-
di. Okurlarýmýz için deprem sýrasýnda
neler yapýlmasý gerektiðini haberimiz-
de derledik.

Depremlerde can ve mal kayýplarý-
nýn artmasýnýn en önemli nedenlerin-
den biri de sarsýntý sýrasýnda kiþilerin
kendilerini nasýl koruyacaklarýný ve ne
yapmalarý gerektiðini bilmemeleridir.
Peki, deprem anýnda ne yapmanýz ge-
rekiyor? Ýþte yanýtý...

BÝNA ÝÇÝNDEYSENÝZ
1. Kesinlikle panik yapmayýnýz.
2. Sabitlenmemiþ dolap, raf, pen-

cere vb. eþyalardan uzak durunuz.
3. Varsa saðlam sandalyelerle des-

teklenmiþ masa altýna veya dolgun ve
hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandýk
gibi koruma saðlayabilecek eþya yaný-
na çömelerek veya uzanarak kendini-
ze hayat üçgeni oluþturun. Baþýnýzý iki
elinizin arasýna alarak veya bir koruyu-
cu (yastýk, kitap vb) malzeme ile koru-
yun. Sarsýntý geçene dek bekleyin.
Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK,
baþ ve enseyi koruyacak þekilde KA-
PAN, düþmemek için sabit bir yere TU-
TUN hareketini yapýn. Deprem sýra-
sýnda sarsýntý durana kadar olduðunuz
yerde kalýn.

4. Cam, pencere, dýþarýya bakan
duvar ve kapýlardan, aydýnlatma tesi-
satý veya armatürü gibi üzerinize dü-
þecek her tür eþyadan uzak durun. 

5. Sarsýntý baþladýðýnda yataktay-
sanýz orada kalýn. Üzerinize düþecek
aðýr bir eþya yoksa bir yastýkla baþýný-

zý koruyun; varsa en yakýndaki güven-
li alana geçin.

6. Size yakýn çok saðlam ve yüke
dayanýklý bildiðiniz bir kapý deðilse, ka-
pýyý kullanmayýn. Çoðu iç mekan kapý-
sý basitçe inþa edilmiþtir ve sizi koru-
maktan uzaktýr.

7. Merdivenlere ya da çýkýþlara
doðru koþmayýn. Sarsýntý bitene kadar
içeride kalýn, ancak sarsýntý bitince dý-
þarý çýkmak güvenlidir. Sarsýntý sýra-
sýnda binayý terk etmeye çalýþmayýn.

8. Araþtýrmalar, çoðu yaralanmanýn
bina içinde hareket ederken veya dý-
þarý çýkmaya çalýþýrken oluþtuðunu
göstermektedir. 

9. Balkona çýkmayýn.
10. Balkonlardan ya da pencereler-

den atlamayýn.
11. Asansör kullanmayýn.
12. Acil durumlarý ve yangýnlarý bil-

dirmek dýþýnda telefonlarý kullanma-
yýn. kibrit ve çakmak yakmayýn, elek-
trik düðmelerine dokunmayýn.

13. Elektriklerin kesilebileceðinin;
yangýn alarmlarýnýn çalýþabileceðinin
ve yangýn söndürme sistemlerinin
devreye girebileceðinin farkýnda olun 

14. Tekerlekli sandalyede iseniz te-
kerlekleri kilitleyerek baþýnýzý ve boy-
nunuzu korumaya alýn.

15. Mutfak, imalathane, laboratu-
var gibi iþ aletlerinin bulunduðu yerler-
de; ocak, fýrýn vb. cihazlarý kapatýn.
Dökülebilecek malzeme ve maddeler-
den uzaklaþýn.

16. Sarsýntý geçtikten sonra elek-
trik, gaz ve su vanalarýný kapatýn; soba
ve ýsýtýcýlarý söndürün. Diðer güvenlik
önlemlerini alýn; daha önceden hazýr-
lanmýþ acil durum çantasý ile gerekli

olan eþya ve malzemeyi yanýnýza ala-
rak binayý daha önce tespit ettiðiniz
yoldan derhal terk edip toplanma böl-
gesine gidin.

17. Her büyük depremden sonra
mutlaka artçý deprem olur. Artçý dep-
remler zaman içerisinde seyrekleþir ve
büyüklükleri azalýr. Artçý depremler ha-
sarlý binalarda zarara yol açabilir. Bu
nedenle sarsýntýlar tamamen bitene
kadar hasarlý binalara girmeyin.

18. Artçý depremler sýrasýnda da
ana depremde yapmanýz gerekenleri
yapýn.

BÝNA DIÞINDA
AÇIK ALANDAYSANIZ
1. Dýþarýda kalýn.
2. Enerji hatlarýndan, diðer binalar-

dan, direklerden, aðaçlardan ve duvar
diplerinden uzaklaþýn.

3. Açýk arazide çömelerek etraftan
gelen tehlikelere karþý hazýrlýklý olun.

4. Deniz kýyýsýndan uzaklaþýn.
5. Toprak kaymasý, taþ veya kaya

düþebilecek yamaç altlarýnda bulun-
mayýn. Böyle bir ortamda bulunuyor-

sanýz, en seri þekilde güvenli bir orta-
ma geçin. 

6. Binalardan düþebilecek baca,
cam kýrýklarý ve sývalara karþý tedbirli
olun.

7. Toprak altýndaki kanalizasyon,
elektrik ve gaz hatlarýndan gelecek
tehlikelere karþý dikkatli olun.

8. En büyük tehlike binalarýn dýþ
duvarlarýnýn yýkýlmasýdýr. Depremler-
deki ölümlerin önemli bir kýsmýný bina
içinden dýþarý kaçarak enkaz altýnda
kalanlar oluþturabilmektedir. Deprem
sýrasýndaki yer hareketi nadiren ölüme
veya yaralanmaya sebep olur. Dep-
remle ilgili çoðu ölüm çöken duvarlar,
parçalanan camlar ve düþen eþyalar-
dan kaynaklanmaktadýr.

ARAÇ KULLANIYORSAN
1. Araç kara yolunda seyir halin-

deyken sarsýntý olursa ve bulunduðu-
nuz yer güvenli ise ( bina, aðaç, direk-
ler yanýnda, üst geçit altlarýnda dur-
maktan sakýnarak) yolu kapatmadan,
saða yanaþýp durun. 

2. Kontak anahtarýný yerinde býra-

kýp, pencereler kapalý olarak araç içe-
risinde kalýn.

3. Sarsýntýnýn geçmesini ihtiyatla
bekleyin. Depremde hasar gören yol,
köprü ve rampalarý kullanmayýn.

4. Normal trafikten, aðaçlardan, di-
reklerden ve enerji nakil hatlarýndan
mümkün olduðu kadar uzaklaþýn. An-
cak sarsýntý durduktan sonra açýk
alanlara gidin.

5. Araç meskun mahallerde ise ya
da güvenli bir yerde deðilse aracý dur-
durun; kontak anahtarýný üzerinde bý-
rakarak aracý terk edin ve açýk alanla-
ra gidin. Bir tünelin içinde iseniz ve çý-
kýþa yakýn deðilseniz, aracýnýzý durdu-
rup aþaðýya inin ve aracýnýzýn yanýna
yan yatarak ayaklarýnýzý karnýnýza çe-
kin, ellerinizi de baþýnýzýn üstüne ka-
vuþturun.

6. Kapalý bir otoparkta iseniz; ara-
banýzýn dýþýna çýkýp yanýna yatýn. Üze-
rinize yýkýlacak tavan, tünel gibi büyük
kitleler aracý belki ezecek, ama yok et-
meyecektir. Araç içinde olduðunuz tak-
dirde, üzerinize düþen bir parça ile
ezilmenize sebep olabilir. 

ENKAZ ALTINDA KALDIYSANIZ
1. Kibrit ve çakmak yakmayýn.
2. Hareket etmeyin ve toz kaldýr-

mayýn.
3. Aðzýnýzý ve burnunuzu mendil ya

da kýyafetinizle kapatýn.
4. Borulara ya da duvarlara vurarak

yerinizi arama kurtarma ekiplerine bil-
dirmeye çalýþýn ve ýslýk çalýn.

5. Baðýrmayý son çare olarak kulla-
nýn. Çünkü baðýrmak tehlikeli boyutlar-
da toz yutmanýza neden olabilir. 

(Sümeyra Özdoðan)

Deprem anýnda neler yapýlmalý?

Ýnsanoðlunun, kendisine bahþedilmiþ en
deðerli nimetlerin baþýnda hayatý gelmektedir.
Kiþinin hayatýný din, vatan, millet, bayrak ve na-
mus gibi milli ve manevi deðerlere adamasý ise
dünya ve ahiret için kurtuluþuna, en yüksek
mertebelere kavuþmasýna vesile kýlmýþtýr.  Türk
milleti bu kutsal deðerlerini hayatta tutmak ve
ezaný muhammedinin sesini dindirmemek için
daima zaferden zafere koþmuþtur. Çanakka-
le'de, Malazgirt'te, Sakarya'da, Kurtuluþ Sava-
þý'nda... Bu vatan için canlarýný seve seve ver-
miþler, þehadet þerbetini içmiþlerdir. Bizler ina-
nýyoruz ki, vatan uðrunda þehadet þerbetini içip
bu fani alemden göçenler, Allah katýndaki
amellerden sonra en yüksek mertebededirler.
Vatan uðrunda canýný feda etmeye karþýlýk Ýs-
lam dini manevi bir rütbe vermektedir. O rütbe
ise þehitlik rütbesidir. Bu mertebeye eriþebil-
mek için tarih boyunca insanlar seve seve va-
tanlarý uðruna canlarýný feda etmiþler, analar
oðullarýný cepheye  "ya þehit ol, ya gazi " diye-
rek adeta vatana kurban anlayýþýyla gönder-
miþlerdir. Çünkü vatan olmadan ne din, ne þe-
ref, ne namus, ne de can emniyetinden bahse-
dilebilir. O zaferler her ne kadar görünüþte
Mehmetçiðin zaferi gibi görünse de aslýnda Sa-
liha analarýn bir zaferidir. Allah yolunda gözünü
kýrpmadan savaþan ve þehit olmak için can
atan yiðitleri takva üzere yetiþtiren, gönüllerine
vatan aþkýný nakþeden ailelerimizin baþkuman-
danlarý,þefkat kahramanlarý o eli öpülesi ana-
lar... Haram ve þüphelerden þiddetle kaçýnan
Salihanalar, eve getirilen helal rýzký mutfakla-
rýnda besmele ve salavatlarla piþirmiþ ve mu-
habbetle evlatlarýna yedirmiþlerdir. Evlatlarýna
helal rýzýk yedirmenin gayreti ile çýrpýnmýþ, alýn-
teri dökmüþlerdir. Lakin harama gözucuyla bile

bakmamýþlardýr. Ýþte eskiden çocuklar helal gý-
dalarla beslenen annelerin helal sütünü emiyor
ve tertemiz besleniyorlardý. Kur'an ve sünnet
terbiyesiyle yetiþen anneler, yavrularýný mu-
habbetle terbiye ediyor, nineler ninnilerinde to-
runlarýnýn ruhuna iþleyecek Kur'an kýssalarý ve
hak dostlarýndan  hikmetler naklediyorlardý.
Çocuklar ufak yaþlarda Kur'an-ý Kerim'in aþkýy-
la büyüyordu. Anneler Allaha kul olabilmeyi öð-
retmeye, Resulullah'ýn muhabbetini aþýlamaya
gayret ediyorlardý. Hz. Muhammed'in Ýslam'ý
gönüllere nakþetmek uðruna nasýl çýrpýndýðýný,
önüne konulan engelleri aþmak için nasýl bü-
yük bir gayret sarfettiðini anlatarak yavrularýnýn
gönüllerini din, iman ve bunlarýn yaþanabilece-
ði hür bir vatanýn sevgisiyle inþa ediyorlardý. Ýþ-
te Çanakkale zaferi de böyle Saliha bir neslin
yetiþtirdiði güzide evlatlarla kazanýldý. Anneler
yavrularýný cepheye gönderirken,  Allah için
kurban olarak adadýðý evladýnýn saçlarýný kýna-
layarak gönderirlerdi. Çanakkale'de kahraman
ordumuz kumandanýndan erine kadar ayný his-
siyat içinde idi. Nitekim Ýngiliz kumandaný tarih-
çi Hamilton bu hakikat-ý þöyle dile getirmekte-
dir; Bizi Türklerin maddi gücü deðil, manevi gü-
cü maðlup etmiþtir. Çünkü onlarýn atacak baru-
tu bile kalmamýþtý. Fakat biz, gökten inen güç-
leri müþahede ettik!

Çanakkale zaferi hatýralarýmýzda her zaman
canlý tutulmasý gereken tarihi bir olaydýr. Dün-
yanýn en büyük donanma gücü Çanakkale Bo-
ðazý'ndan geçerek, Ýstanbul'u almak, ülkemizi
çökertmek ve parçalamak istemiþtir. 18 Mart
1915 günü 29 Þubat'ta baþlayan boðazý geçme
teþebbüsü Türk Deniz Kuvvetlerinin ve kara
topçularýnýn baþarýlý savunma hareketi ile boz-
guna uðratýlmýþtýr. Denizden boðazlarýmýzý ge-

çemeyen düþman kuvvetleri, bu sefer karadan
geçmeyi denemiþ yaklaþýk 9 ay süren çatýþma-
lara raðmen Seddülbahir, arýburnu ve anafarta-
larýn dar þeridinden öteye geçememiþlerdir.
Avustralya'dan Hindistan'a, Büyük Britanya,
Fransa ve Ýtalya'nýn önce deniz sonra karayo-
luyla geçmek için var güçleriyle saldýrdýklarý
Çanakkale Harbi'nde haçlý ordusunun hayasýz-
ca akýnlarý aziz milletimizin iman dolu göðsünü
siper etmesi ile bertaraf edilmiþ, düþmana geçit
verilmemiþtir. Ecdadýmýz Ýstanbul'dan Çanak-
kale'ye gidene kadar ayaðýndaki postalýn pa-
ramparça olduðu, sýrtýna giyebilecek bir palto
bile bulamadýðý, arpa unundan kuru bir ekmek
ve bir tas hoþafla yarý aç düþman karþýsýnda
birçok eksiklikler içinde olmalarýna ve dönemin
süper güçlerinin birlik olup saldýrmalarýna karþý
ümitsizliðe düþmemiþ birlik, beraberlik ve iman
gücüyle tek yumruk olarak vatan savunmasýn-
da baþarýlý olmuþlar ve bu savaþ bütün dünya-
ya "Çanakkale geçilmez " dedirttirerek sonuç-
lanmýþtýr. Maddi imkânsýzlýklara raðmen Ça-
nakkale'nin zaferle sonuçlanmasý,  askerleri-
mizdeki manevi güçtü;Malazgirt, Kurtuluþ sa-
vaþý gibi bir ruhun eseridir. Bizler daima bu ma-
nevi heyecana muhtacýz. Eðer bu heyecan ile
dolu bir nesil yetiþtirebilirsek ve bu nesil bütün
enerjisini Hakka ve hayra adarsa iþte o zaman
istikbal vardýr. 

Kýymetli okurlar! 18 Mart Çanakkale Zaferi-
nin yýl dönümü. Ýman ve azmin maddi güç ve
kuvveti yendiði, Müslüman Türk milletinin cesa-
ret, kahramanlýk ve yiðitliðinin düþmanlar tara-
fýndan öðrenildiði bir gün. 

Bu aziz vatanýmýzý kanlarý ile sulayarak biz-
lere armaðan eden þehitlerimizi minnet, þükran
ve rahmetle yâd ediyoruz. Ruhlarý þâd olsun.

Sümeyra ÖZDOÐAN

ÇANAKKALE GEÇÝLMEZ

Ýnanç Penceresinden

Mart ayý Ýlçe Müftüleri Toplantýsý, Sungurlu
Ýlçe Müftülüðü ev sahipliðinde yapýldý.

Yaklaþan Ramazan ayý öncesi müftülükle-
rin hazýrlýklarýný tamamlamasý kapsamýnda Ýl
Müftüsü Muharrem Biçer baþkanlýðýnda topla-
nan ilçe müftüleri, birlikte durum deðerlendir-
mesi yaptý. 

Ramazan ayý, zekat ve gündemdeki diðer

konularýn ele alýndýðý toplantý, Sungurlu Ticaret
Borsasý toplantý salonunda gerçekleþtirildi.

Toplantýya Ýl Müftüsü Biçer'in yaný sýra Ýl
Müftü Yardýmcýlarý ile 13 ilçe müftüsü katýldý. 

Görev aldýklarý yerde Ramazan ayý öncesi
yapacaklarý çalýþmalarýný aktaran ilçe müftüle-
ri, son durumla ilgili bilgi verdi. 

(Haber Merkezi)

Çorum Müftlüðü ve Türkiye Diyanet Vakfý,
deprem bölgesine bugüne kadar 500 konteynýr
gönderdi.

Türkiye Diyanet Vakfý(TDV), 11 ilde deprem-
zedelerin yüzlerini güldürmek adýna çeþitli iller-
de konteynýrlar yaptýrýyor. Bu kapsamda Ço-
rum'da yaptýrýlan konteynýrlarýn bir kýsmý, dua-
larla birlikte yola çýktý.

Hayýrsever vatandaþlara teþekkür eden Ýl
Müftüsü Biçer, "Türkiye Diyanet Vakfý olarak ili-
miz sanayinde 500 adet konteynýr yaptýrýlmakta
olup, günlük 10-15 adeti deprem bölgesindeki
illere gönderilmekte ve bu vesileyle afetzedele-
rin yaralarý sarýlmaya çalýþýlmaktadýr. Rabbim
ülkemizi tüm afetlerden korusun" dedi. 

(Haber Merkezi)

ÝYÝ Parti Çorum Ýl Teþkilatý, 14 Mayýs'ta yapý-
lacak olan Cumhurbaþkanlýðý ve Milletvekilliði
Genel Seçimleri öncesi milletvekili aday adayla-
rýnýn baþvurularýný almaya baþladý.

ÝYÝ Parti Seçim Ýþlerinden Sorumlu Ýl Baþkan
Yardýmcýsý Ýslam Çaðrý Çaðlayan, adaylýk süre-
ci ile ilgili takvim hakkýnda bilgi vererek, milletve-
kili aday adaylarýnýn bugünden itibaren 22 Mart
2023 günü saat 19.00'a kadar baþvurularýný ya-
pabileceðini açýkladý.

Çaðlayan, aday adayý olmak isteyenlerin
baþvuru þartlarý ve istenilen belgelerle ilgili ge-
rekli bilgileri Ýl Baþkanlýðýndan öðrenebileceðini
kaydetti.

Baþvuru sürecinin 22 Mart'ta sona ereceðini
sözlerine ekleyen Çaðlayan, tüm aday adaylarý-
na baþarýlar dileyerek, seçimlerin Millet Ýttifaký-
nýn baþarýsýyla sonuçlanacaðýna yürekten inan-
dýðýný vurguladý. (Haber Merkezi)

ÝYÝ Parti'de 
baþvurular baþladý

Ramazan öncesi Ýlçe Müftüleri toplandý

TDV'den deprem bölgesine 

500 KONTEYNIR

Ýslam Çaðrý
Çaðlayan
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Çevre, Þehircilik ve Ýklim Deðiþikli-
ði Bakanlýk Müþaviri Zeki Gül, AK Par-
ti'den Milletvekili Aday Adayý oldu.

Çorum Belediyesi önceki dönem
Baþkaný, Çevre, Þehircilik ve Ýklim De-
ðiþikliði Bakanlýk Müþaviri Zeki Gül,
dün parti binasýnda bir basýn toplantýsý
düzenleyerek Milletvekili Aday Adaylý-
ðýný kamuoyuna açýkladý. Toplantýya,
AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Erhan
Akar, Seçim Ýþleri Baþkaný Ercan Daþ-
dan ile Zeki Gül'ün eþi Halime Gül ile
çok sayýda destekçisi katýldý.

Toplantýda aday adaylýðýný açýkla-
yan Zeki Gül, Kahramanmaraþ ve böl-
gesinde meydana gelen deprem fela-
keti üzerinden siyaset yapanlara tepki
gösterdi. Gül, "Depremle ilgili Cumhur-
baþkanýmýzýn önderliðinde, bizzat
iþin merkezinde bulunan bir kar-
deþiniz olarak görevli ve teknik
arkadaþlarýmýzý görevlendir-
dik. Orada biz de koordinas-
yon çalýþmasý yaptýk. En zor
çalýþma yapýlacak bölgelerde
Cumhurbaþkanýmýzýn liderliðin-
de yerine getirdik. Deprem üzeri-
ne siyaset yapmanýn da
ne kadar doðru ol-
duðunu halkýmý-
zýn görüþlerine
arz ediyorum" di-
ye konuþtu. 

Çorum'un her yönüyle medeniyet
tarihinin oluþumunda önemli bir yere
sahip olduðunu vurgulayan Gül, "Bu
þehrin mayasýný Kerebi Gazi, Hüseyin
Gazi, Koyunbaba, Elvançelebi ve da-
ha nice adlarýný sayamayacaðýmýz
kimseler karmýþtýr. Çorum, sadece
Anadolu'nun deðil dünya medeniyet
tarihinin oluþumunda da önemli bir ye-
re sahiptir. Þehrimizde harika yönetici-
ler, müthiþ üreticiler, nam salmýþ iþ
adamlarýmýz var. Allah izin verirse mil-
letimizin hizmetkarý olacaðýz. Varsa
önündeki bürokratik engelleri de þahsi
meselem kabul edip gece-gündüz on-
larla diyalog halinde olacaðým" ifadele-
rini kullandý.

AK Parti iktidarýyla birlikte geliþen
savunma sanayine dikkat çeken

Gül, bir örnekle son 20 yýldaki
geliþimi anlattý. Gül, "Savun-
ma sanayinde yerlilik oraný
yüzde 20'den yüzde 80'e çýk-
tý. Bu dünya tarihinde görül-
memiþ bir baþarýdýr. Ziyareti-
me gelen bir hava pilotu Tüm-
general, Alman heyetinin söz-

lerini paylaþtý; 'Sizin son
20 yýlda savunma

sanayinde aldý-
ðýnýz mesafeyi
biz Almanya
olarak 300 yýl-

da alabilirdik. Çünkü biz böylesine ce-
sur bir giriþimi yapamazdýk.' demiþtir.
Üzülerek bunu ifade etmek istiyorum;
altýlý masa mutabakat metninde 'F35'ler
geri gelecek' ifadesi yer almaktadýr. Be-
nim oðlum milli muharip uçaðý için mü-
hendislik yapýyor. Bir hafta ya da 10
gün kaldý. Mutabakat metninde 'F35'ler
geri gelecek' demek bütün yapýlanlarý
'çöpe atacaðýz' demektir. 'Savunma sa-
nayinin planlarýna son vereceðiz' de-
mektir. Bunu da milletimizin takdirine
býrakýyorum" diye konuþtu.

Siyaseti millete hizmet etmek için
yaptýðýný vurgulayan Gül, þunlarý söy-
ledi:

"Bizim için siyaset hayýrla yarýþma
iþidir. Yoksa birilerini yok etme, olma-
dýk iftira ve sözlerle yýpratma, baþkala-
rýnýn omzuna basarak yükselme, in-
sanlarýn yaptýklarýný yok sayma asla
deðildir ve öyle olmayacaktýr. AK Par-
ti'nin bir neferi olarak insanlarýn ve top-
lumun tamamýný kucaklama siyaseti-
miz devam edecektir. Makam sahibi
olmak kolaydýr, dava adamý olmak zor-
dur. Biz makama deðil davaya talibiz. 

Þehrimizin talepleri arasýnda olan
hava, kara ve demiryolu ulaþýmýnda
bugüne kadar çok büyük hizmetler ya-
pýlmýþtýr. Devam edenlerin takipçisi,
yapýlamayanlarýn da ýsrarla yerine ge-
tirilmesi gayretinde olacaðým. 

Çorum, baþardýðý kalkýnma modeli-
nin doktora tezlerine konu olduðu bir
þehirdir. Çorum nasýl kalkýnmýþ diye
doktora tezi yazan ilim adamlarý var.
Cumhurbaþkanýmýzýn ortaya koyduðu
2023, 2053 ve 2071 hedeflerinde de
Çorum, öncü þehir olacaktýr. 

Bu þehrin farklýlýklarýný ve insanla-
rýn ihtiyaç ve beklentilerini 10 yýllýk be-
lediye görevim gereði biliyorum. Kale
Mahallesi'nden Mimar Sinan'a, Bahçe-
lievler'den, Binevler'den Buharaevler'e
ne kadar insanýmýz varsa önceliði ve
ihtiyaçlarýný biliyorum."

Zeki Gül, milletvekili olmasý halinde
sorun ve talepleri çözmek için elinden
geleni yapacaðýný belirti. Gül, "Bu da-
vaya gönül vermiþ insanlar olarak biz

bir aile olduk. Týpký liderimizin yaptýðý
gibi her insanýmýza dokunarak, herkesi
dinleyerek gönüllere girmeye çalýþaca-
ðýz. Yýllardýr bu þehre, milletimize ve
Cumhurbaþkanýmýz olan sevgimizle
yýlmadan çalýþtýk. Çorum'daki hemþeh-
rilerimle, partimizin genel merkezindeki
yöneticilerimizle yaptýðýmýz istiþareler
sonucunda reisimizin önderliðinde Ço-
rum Milletvekili olarak hizmet etmek
üzere Milletvekili Aday Adayý olarak ça-
lýþacaðým. Nasip olur Milletvekili olur-
sak, Zeki hoca, Zeki baþkan, aðabey,
kardeþ olarak her zaman ulaþýlabilir
olacaðýma, vatandaþýmýzýn sýkýntýlarý-
na çözüm bulmak için elimden geleni
yapacaðýma söz veriyorum" diyerek
sözlerini tamamladý. (Çaðrý Uzun)

Cumhurbaþkanlýðý Yerel Yönetim Politikalarý
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Lütfi Akca, AK Parti'den
Çorum Milletvekili Aday Adaylýðýný açýkladý. Ken-
disi için verilen her görev için canla, baþla çalý-
þacaðýný vurgulayan Akca, "Milletimiz, 14 Mayýs
seçimlerinde tercihini kaos ve karanlýktan yana
deðil Türkiye Yüzyýlý vizyonu ile istikbal vaat
eden Cumhur Ýttifakýndan yana kullanacaktýr"
dedi.

Daha önce DSÝ Genel Müdürlüðü, Çevre ve
Orman Bakanlýðýnda Müsteþarlýðý yapan Cum-
hurbaþkanlýðý Yerel Yönetim Politikalarý Kurulu
Üyesi ve Dünya Su Konseyi Yönetim Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Lütfi Akca, AK Parti'den Çorum
Milletvekili Aday Adaylýðýný açýkladý. Dün parti bi-
nasýnda bir basýn toplantýsý yapan Akca, adaylý-
ðýný kamuoyuna duyurdu. 

Kahramanmaraþ ve bölgesinde yaþanan
deprem felaketini hatýrlatan Akca, Türkiye'nin
zor bir dönemden geçtiðini hatýrlattý. Akca, "Mil-
let olarak, sözcüklerin zayýf kaldýðý,  yüreklerin
kan aðladýðý,  acý dolu günler yaþýyoruz. Yaþa-
mýþ olduðumuz deprem felaketinde seferberlik
halinde yaralarýmýzý sarmak için var gücümüzle
çalýþýyoruz. Bu zor süreçte tüm dünyanýn par-
makla gösterdiði birlik beraberlik örneðini sergi-
leyen milletimizin her bir ferdine, sahada görev
alarak gece gündüz demeden mücadele veren
tüm kamu çalýþanlarý ve sivil toplum örgütü men-
suplarýmýza minnet duygularý ile þükranlarýmý
sunarken, deprem þehitlerimize Allah'tan rahmet
yaralýlarýmýza acil þifalar, yakýnlarýna ve tüm mil-
letimize de sabýr ve sebat dilerim. Yaþamakta ol-
duðumuz bu üzücü duygular içerisinde, zor bir

dönemde girmiþ olduðumuz son derece önem
arz eden 14 Mayýs Cumhurbaþkanlýðý ve TBMM
Genel Seçimleri sürecinin de hayýrlara vesile ol-
masýný Cenab-ý Allah'tan niyaz ederim" diye ko-
nuþtu.

Millet için çalýþmanýn kendisi için bir onur ol-
duðunu vurgulayan Akca, "Milletimizin bekasý
için gece gündüz çalýþan Cumhurbaþkanýmýz
Recep Tayyip Erdoðan liderliðinde; her ne þartta
olursa olsun demokrasiye olan inancýmýzla, se-
simizi deðil sözümüzü yükselterek, tek yürek tek
soluk olup dikleþmeden dik durup ülkemiz ve in-
sanýmýza hizmet etmek tüm AK Parti teþkilatlarý-
nýn olduðu gibi benim içinde büyük bir onurdur.
AK Parti felsefesinin mimarý Cumhurbaþkanýmýz
Recep Tayyip Erdoðan'ýn çizdiði istikamet-
te; dünyalýk bir makam, mevki kaygýsý
taþýmadan ve saðýna soluna bakma-
dan tereddütsüz 'hazýrým' diyebilme
düþüncesiyle, daha fazla sorumluluk
alma idealiyle mecliste olma arzusun-
da olduðumu ve bu nedenle de Ço-
rum Milletvekilliði görevine talip oldu-
ðumu beyan etmek kamuoyu ile
paylaþmak isterim" ifadeleri-
ni kullandý.

Akca, açýklamasýný
þöyle sürdürdü: 

"Ülkemizin içinden
geçtiði kritik süreçten
Türkiye Yüzyýlýna giden
yolda önemli bir mihenk

taþý olan 14 Mayýs seçimlerinde; Cumhurbaþka-
nýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn iþaret ettiði tek
vatan, tek bayrak, tek devlet ve tek millet ilkesi
doðrultusunda; hýzla büyüyen, geliþen, kalkýnan,
huzurlu, istikrarlý, daha güçlü bir Türkiye ve da-
ha güçlü bir Çorum için aday olsam da olama-
sam da, uygun görülen her alanda tüm gayre-
timle çalýþacaðýmý, çok deðerli Çorum'lu hemþe-
rilerimizin her zaman hizmetinde olduðumu ve
bütün aday adayý arkadaþlarýmýn da ayni hassa-
siyetlerle aday adayý olduðuna olan inancýmý yi-
nelemek isterim. 

Ýnanýyorum ki aziz milletimiz 14 Mayýs seçim-
lerinde tercihini kaos ve karanlýktan yana deðil
Türkiye Yüzyýlý vizyonu ile istikbal vaat eden

Cumhur Ýttifakýndan yana kullanacaktýr. Bu
güne kadar olduðu gibi bundan sonraki

süreçte de asrýn felaketinin açtýðý yara-
larý da sararak, tüm sýkýntýlarýn üstesin-
den gelerek, umutlarý çoðaltarak, ufuk-
larý açarak hep beraber Türkiye Yüzyý-
lý'nýn inþasýný sürdürecek ve Allah'ýn iz-

niyle Büyük Türkiye hedefimize ula-
þacaðýz. Bu duygu ve düþün-

celerle; AK Parti Çorum
Milletvekilliði aday
adaylýðý basýn açýkla-
mamýza göstermiþ ol-
duðunuz alakadan do-

layý tekrar teþekkür
eder saygýlar suna-
rým." (Çaðrý Uzun)

Prof. Dr. Lütfi Akca, tecrübesi, bilgi ve birikimiyle AK Parti'den Çorum Milletvekili Aday Adaylýðýný açýkladý.

Zeki Gül, AK Parti'de partililerin büyük desteðiyle Milletvekili Aday Adayý olduðunu kamuoyuna açýkladý. 

'Biz makama deðil davaya talibiz'

'Milletimize hizmet etmek
benim için bir onurdur'

Prof. Dr. Lütfi Akca

Zeki Gül
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Çorum Jandarma Komutan-
lýðý, trafik eðitim seminerlerinde
çiftçilere 700 adet reflektör ve-
rildi.

Traktör kazalarýnýn önlen-
mesi maksadýyla baþlatýlan

"Reflektör Tak, Görünür Ol"
projesi kapsamýnda Çorum Va-
liliðince tedarik edilen 700 adet
reflektör Ýl Jandarma Komutan-
lýðý Trafik Jandarmasý ekiple-
rince düzenlenen trafik güvenli-

ði eðitim seminerlerinde çiftçi-
lere daðýtýldý.

Jandarmadan yapýlan açýk-
lamada, "Ülke genelinde en
çok traktör bulunan iller arasýn-
da 14'ncü sýrada yer alan, ili-

mizdeki yaklaþýk 184 bin aracýn
43 bin 587'ni oluþturan ve oto-
mobilden sonra tescil sýralama-
sýnda ikinci sýrada bulunan ta-
rýmsal amaçla üretilen traktör-
lerin; tarla haricinde yük ve yol-

cu taþýmak mak-
sadýyla karayolu-
nu yoðun olarak
kullanýlmasý, ço-
ðunlukla köyler-
de/kýrsal bölgeler-
de kullanýlmalarý
nedeniyle araç
sahiplerinin ve
sürücülerinin tra-
fik güvenliðine ye-
terince önem ver-
memesi, ýþýk, ar-
ka reflektör ve di-
ðer donanýmlarý
eksik halde kara-
yolunu kullanma-
larý veya kontrol-
süz olarak kara-
yoluna girmeleri, standart dýþý
yükleme yapmalarý, birçoðun-
da kabin, koruma çerçevesi,
emniyet kemeri vb. güvenlik
donanýmlarýnýn bulunmamasý
nedenleriyle trafik güvenliðini
olumsuz etkiledikleri görülmek-
tedir" denildi.

Açýklamanýn devamýnda þu
ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda; Ýlimizde
traktörlerin karayolunda güven-
li seyirlerini saðlamak ve özel-
likle gece intikallerinde diðer
araç sürücülerine karþý görü-
nürlüklerini arttýrmak amacýyla
düzenlenen "Reflektör Tak Gö-
rünür Ol" kampanyasýn da ref-
lektörü bulunmayan traktör sü-

rücülerine reflektörler daðýtýla-
rak, çiftçilerimize traktörlerde
bulunmasý gereken donanýmla-
rýn (Reflektör, Robs Demiri, Iþýk
Donanýmý, Sarý Çakar Lamba
vb.) önemi anlatýlarak, güvenli
sürüþ hakkýnda bilgilendirmeler
yapýlmýþtýr.

Çorum Ýl Jandarma Komu-
tanlýðýnca, ilimizde meydana
gelen kazalarýn önemli bir kýs-
mýný oluþturan traktör kazalarý-
ný en aza indirerek, kazalardan
kaynaklý ölüm ve yaralanmala-
rýn önüne geçebilmek amacýyla
trafik denetimleri ile birlikte çift-
çilerimizde farkýndalýk oluþtura-
cak bilgilendirme ve bilinçlen-
dirme faaliyetlerine devam edi-
lecektir." (Haber Merkezi)

AK Parti Çorum Milletvekili
Aday Adayý Doç. Dr. Zekeriya
Iþýk, Bayat Belediyesini ziyaret et-
ti. 

Geçtiðimiz Çarþamba günü
AK Parti'den Milletvekili Aday
Adaylýðýný açýklayan Doç. Dr. Ze-
keriya Iþýk, Bayat ilçesini ziyaret
etti. Ýlçede Bayat Belediyesini zi-
yaret eden Belediye Baþkaný Ek-
rem Ünlü ile görüþtü. 

Daha sonra Zekeriya Iþýk ve
Baþkan Ünlü, Mart Týp Bayramý

nedeniyle Bayat Devlet Hastane-
si yönetimi ve çalýþanlarýný ziyaret
etti. Ekrem Ünlü, "Hayatýmýzýn
her alanýnda yanýmýzda olan, Ýn-
sanla uðraþýp, insaný yaþatmayý,
acýsýný azaltmayý, derdine der-
man olmayý seçen ve bu zor gün-
lerde kendi saðlýðýný deðil önce
bizlerin saðlýðýný düþünen baþta
hekimlerimiz olmak üzere tüm
saðlýk çalýþanlarýnýn 14 Mart Týp
Bayramý kutlu olsun" dedi. 

(Haber Merkezi)

Çorum'da seyir ha-
lindeki týrda çýkan yan-
gýn hasara neden ol-
du.

Umud Amirov'un
kullandýðý Azerbaycan
plakalý plastik ham
madde yüklü týrda,
Çorum-Yozgat kara
yolunun Alaca ilçesine
baðlý Kuyluþ köyü ya-
kýnlarýnda seyir halin-
deyken yangýn çýktý.

Ýhbar üzerine böl-
geye jandarma ve itfa-
iye ekipleri sevk edildi.

Alaca Belediyesine
baðlý ekipler, týrýn ba-
latalarýndan çýktýðý de-
ðerlendirilen yangýný
söndürdü.

Yangýnda týrýn dor-
sesinin büyük bölümü
yandý.

Týrýn, Azerbay-
can'dan Kayseri'ye
plastik ham madde
getirmek üzere yola
çýktýðý öðrenildi. (AA)

Zekeriya Iþýk'tan
Bayat'ta ziyaretler

Yangýn çýkan plastik hammadde
yüklü týr hasar gördü

Çiftçilere reflektör bilgilendirmesi

Eðitimci-Yazar Ahmet Peker,
Çepni Mahallesi'nde tarihi Çakýr
Çeþmesi'nin koruma alýnýp res-
tore edilmesi gerektiðini söyledi.

Konuyla ilgili yazýlý bir açýkla-
ma yapan Eðitimci-Yazar Ahmet
Peker, "Çepni Mahallesi Ümit-
halife Sokak ile Çakýr Soka-
ðý'nýn kesiþtiði köþede Ümit Ha-
life Camisinin köþesindeki tarihi
Çakýr Çeþmeden bahsetmek is-
tiyorum. Halk arasýnda Arapoðlu
Çeþmesi olarakta bilinen bu tari-
hi çeþme mermer bir levhaya
celi sülüs hatlý dört beyitlik 8 sa-
týr halindeki kitabesine göre Hicri 1309 yani Miladi takvi-
me göre 1891- 1892 yýlýnda yapýlmýþtýr" dedi.

Çeþmenin Saat Kulesi ile ayný yaþta olduðunu belirten
Ahmet Peker, "Saat kulesi ile ayný yaþta olan çeþme ilgi-
sizlik ve bakýmsýzlýktan dolayý harap halde bulunmakta-
dýr. Ecdat yadigarý bu çeþmeleri korumak en önemli gö-
revlerimizden biridir. Kaderine terk edilen bu tarihi çeþme-
nin bir an önce koruma kapsamýna alýnýp restore edilme-
si en büyük dileðimizdir" ifadelerini kullandý.  (Çaðrý Uzun)

Peker: Çakýr Çeþme 
kurtarýlmayý bekliyor

Ahmet 
Peker



517 MART 2023 CUMA

Osmanlý'da askerin sefer
yemeði olan Ýskilip dolmasý,
Çorum'da iki ilçeyi
karþý karþýya
getirdi.

2 0 1 0
yýl ýnda
Ýskilip
Bele-
diye-

si'nin
g i r i -
þimleri
sonucu
Türk Pa-
tent Enstitü-
sü'nce tescille-
nen Ýskilip dolmasý
coðrafi iþaret aldý. Geçtiði-
miz aylarda Bayat Belediye-
si'nin 'Baharatlý Bayat Dol-
masý'na coðrafi iþaret alýn-
masý için yaptýðý baþvuru,
ürünün 'Ýskilip dolmasý' ile
ayný olduðu gerekçesiyle iki
ilçe arasýnda gerilime neden
oldu.

Bayat Belediyesinin tes-
cil baþvurusu üzerine hare-

kete geçen Ýskilip Belediye-
si, Türk Patent Enstitüsü'ne

baþvurarak ilçe adýna
tescili yapýlan Ýskilip

dolmasýnýn göz
önünde bu-

lundurula-
rak sürecin
hassasi-
yetle ta-
k i b i n i n
yapýlma-
sý için ta-
lepte bu-
l u n d u .

K o n u y a
iliþkin bele-

diyeden yapý-
lan açýklamada,

Osmanlý'da sefer
yemeði olan 500 yýllýk Ýs-

kilip dolmasýnýn 2010 yýlýn-
da coðrafi iþaret belgesinin
alýndýðýný hatýrlatýldý.

Açýklamada, "Bilindiði
üzere 14 Þubat 2005 tari-
hinde koruma altýna alýnan
"Ýskilip Dolmasý" 19 Nisan
2010 tarihinde Ýskilip adýna
coðrafi Ýþaretli ürün olarak
tescillenmiþtir. Belediyemiz
tarafýndan oluþturulan ko-

misyon tarafýndan, her yýl
düzenli olarak Ýskilip dolma-
mýzýn tarihine özgü lezzeti-
nin kaybolmamasý için de-
netimler yapýlmaktadýr. Ayrý-
ca ilçemize has diðer ürün-
lerimizin de coðrafi Ýþaret
çalýþmalarý sürdürülmekte-
dir. 555 sayýlý Coðrafi Ýþaret-
lerin Korunmasý Hakkýndaki
Kanun Hükmündeki Karar-
name maddeleri gereðince
'Ýskilip Dolmasý' ilçemiz adý-
na tescillenmiþ ve koruma
altýna alýnmýþtýr. Ýskilip Dol-
masý sadece Ýskilip'in deðil;
geçmiþte ilçemize baðlý olan

Bayat, Uðurludað ve Oðuz-
lar ilçelerimizle de özdeþleþ-
miþ bir üründür. Adýnýn de-
ðiþtirilerek 'baharat' eklen-
mesi Ýskilip kamuoyunca ko-
mik karþýlanmaktadýr. Bu
nedenle 26 Ocak 2023 tari-
hinde Ýskilip Dolmasýnýn tes-
cilinin ilçemize ait olduðu ve
bu tescilin korunmasý gerek-
tiði ile ilgili Türk Patent ve
Marka Kurumu Baþkanlý-
ðý'na Resmi yazý yazýlmýþtýr.
Konu Belediyemizin takibin-
de olup, her adýmda gerekli
iþlemler yapýlmaktadýr" de-
nildi. (ÝHA)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý
tarafýndan teknoloji ekosisteminin
birikimlerini öðrencilerle buluþtur-
mak adýna düzenlenen Sektör
Kampüste Programý, baþladý. Top-
lam 20 üniversitenin seçildiði prog-
ramda, Makine ve Ýmalat Teknoloji-
leri alanýnda ihtisaslaþan Hitit Üni-
versitesi, 2000 yýlýndan sonra ku-
rulan tek üniversite olarak yer aldý. 

Hitit Üniversitesi, aralarýnda Ýs-
tanbul Teknik, Ankara, Orta Doðu
Teknik, Dokuz Eylül Üniversitesi gi-
bi köklü üniversitelerle birlikte seçi-
lerek, programýnýn en genç üniver-
sitesi olarak dikkatleri üzerine çek-
ti. Hitit Üniversitesinin programdaki
sektör paydaþlarý ise Cezeri ve
TÜBÝTAK (UME-BÝLGEM) olarak
belirlendi.

Programda sektörün önde ge-
len firmalarý ve üniversiteler eþleþ-
tirildi. Program ile üniversitelerde
sanayi profesyonelleri ve firmalar
tarafýndan verilmek üzere uygula-
ma temelli yeni yetkinlikleri destek-
leyen dersler açýlarak uygulanma-
ya baþladý.

Milli Teknoloji Akademisi çatýsý
altýnda bulunan Sektör Kampüste
Programý, Milli Teknoloji Hamlesi
hedefleri doðrultusunda ihtiyaç du-
yulan nitelikli insan kaynaðýnýn ye-

tiþtirilmesini ve geliþtirilmesini
amaçlýyor.

Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öz-
türk, konuya iliþkin yaptýðý açýkla-
mada, üniversite sanayi iþ birliðiy-
le, eðitim ve çalýþma yaþamýný bü-
tünleþtirerek öðrencilerimizi iþ ha-
yatýnda bir adým öne çýkaracak uy-
gulamalarý hayata geçirdiklerini
belirtti.

Bu kapsamda Mühendislik Fa-
kültemizde Uygulamalý Mühendislik
Eðitimi Stajý'nýn var olduðunu hatýr-
latan Prof. Dr. Öztürk, Sektör Kam-
püste Programýnýn da Hitit Üniver-
sitesinde Bilgisayar, Makine Elek-
trik-Elektronik ve Endüstri Mühen-
disliði Bölümlerinde sektör paydaþ-
larý Cezeri ve TÜBÝTAK (UME-BÝL-
GEM) ile baþladýðýný söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý
tarafýndan planlanan Sektör Kam-
püste Programýnda en genç üniver-
site olarak yer almanýn büyük
memnuniyet verici olduðunu kay-
deden Prof. Dr. Öztürk, "Sanayi ve
Teknoloji Bakanýmýz Sayýn Mustafa
Varank'a desteklerinden dolayý te-
þekkür ediyorum. Sektör tecrübesi-
nin aktarýlacaðý eðitimleri alacak
öðrencilerimize de baþarýlar diliyo-
rum" ifadelerini kullandý. 

(Sümeyra Özdoðan)

Çorum'dan um-
reye gidecek kafile,
dualarla kutsal top-
raklara uðurlandý.

Çorum ve Sun-
gurlu ilçesinden
umreye gidecek
165 kiþilik kafile için
Sungurlu Ulu Cami-
si önünde tören dü-
zenlendi.

Kur'an-ý Kerim
ile ilahiler okunma-
sýnýn ardýndan 165
kiþi dualarla kutsal
topraklara yolculan-
dý.

Otuz sekiz gün
sürecek ramazan
umresinde ilk 3 gün
Medine'de kalacak
kafile sonrasýnda
Mekke'ye geçecek
ve Ramazan Bay-
ramý'nýn ikinci günü
yurda dönüþ yapa-
cak. (AA)

Hitit Üniversitesi, 
'En Genç Üniversite'

olarak yer aldý

165 kiþilik umre kafilesi
DUALARLA UÐURLANDI

Ýki ilçe arasýnda
dolma tartýþmasý

Rektör 
Prof. Dr. 

Ali Osman 
Öztürk
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Ali Osman Kýyak
adaylýðýný açýkladý

Ali Osman Kýyak, AK Parti Çorum Mil-
letvekili Aday Adayý olduðunu açýkladý.

Önceki gün Genel Merkeze giderek
adaylýk baþvurusunda bulunan ve Çarþam-
ba günü aday adayý olduðunu açýklayan
Kýyak, "Çorum'da ve tüm ilçelerimizde böl-
ge farký gözetmeksizin, herkese eþit mesa-
fede, birlik ve beraberlik içinde topyekûn
Çorum'un hakkýný, hukukunu her zeminde
ve en yüksek seviyede savunmak ve kýy-
metli hemþehrilerimize hizmet etmek üzere
göreve talibim" dedi.

Kýyak açýklamasýna þöyle devam etti: 
"Þimdiye kadar olduðu gibi bundan son-

ra da Çorum'un emrinde ve hizmetinde ola-
caðýz. Bugün güzel memleketimiz Çorum'a
olan vefa borcumuzu ödemek üzere hiz-
mete talip oluyoruz. Sizlere üç þeyin sözü-
nü veriyorum: Kapým sonuna kadar açýk
olacak. Telefonum her zaman açýk olacak.
Hepsinden önemlisi yüreðim sonuna kadar
açýk olacak. Allah, dosta güven, düþmana
korku veren Türkiye'mizin gücünü kavi, yo-
lunu bahtýný açýk eylesin. Allah'a dayan.
SA'ya sarýl, hikmetine Ram ol. Yol varsa
budur. Bilmiyoruz baþka yol diyor. Türkiye
yüzyýlýnda buluþmak üzere Çorum'umuzun
güzel insanlarýna selamlarýmý, saygýlarýmý
ve güzel dileklerimi sunuyorum."  

(Haber Merkezi)

AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðýn-
da devir teslim töreni düzenlendi.

14 Mayýs'ta yapýlacak olan Mil-
letvekili Genel Seçimleri'nde parti-
sinden aday adayý olmak için istifa
eden Av. Yusuf Ahlatcý, görevini AK
Parti Genel Merkezi tarafýndan Ýl
Baþkanlýðýna atanan Av. Murat Gü-
nay'a devretti. AK Parti Ýl Baþkanlý-
ðýnda düzenlenen törende konu-
þan Av. Yusuf Ahlatcý, Cumhuriyet
tarihinin en büyük demokratikleþ-
me ve deðiþim hamlesini baþlatan
AK Parti, kurulduðu 2001'den bu
yana girdiði tüm seçimlerden baþa-
rýyla çýkmýþ oylarýný artýrarak, ikti-
darýný koruma baþarýsý göstermiþ,
halkýn teveccühüne mazhar olmuþ
siyasi partiden öte kutlu bir dava
olduðunu söyledi.

"Bu kutlu davada baþladýðým
aktif siyasi hayatýnda tevdi edilen
her görevi en iyi þekilde icra etmek
için çalýþarak, bu kutlu davanýn
bayraðýna halel getirmeden taþý-
manýn onurunu yaþadým" diyen
Ahlatcý, "Beni bu görevlere layýk
gören hareketimizin mimarý Genel
Baþkanýmýz, Cumhurbaþkanýmýz
Recep Tayyip Erdoðan'a, bugüne
kadar ki siyasi yolculuðumda des-
teklerini esirgemeyen herkese te-
þekkürü bir borç bilirim. 14 Mayýs
seçilerinde teþkilatlarýmýzla bera-
ber seçim zaferlerinin en güzelini,
en büyüðünü cumhurbaþkanýmýzýn

liderliðinde yaþayacaðýmýza inaný-
yorum. Meydanlarda 14 Mayýs ge-
cesi zafer þarkýsý söyleyeceðimize
inanýyorum" ifadelerini kullandý.

AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðýna
atanan Av. Murat Günay ise, "Vakit
Cumhurbaþkanýmýz liderliðinde ül-
kemizin istiklali için 'Türkiye Yüzyý-
lý' vizyonunda yüzyýllýk hayallerimi-
zi ilmek ilmek dokuma vaktidir.
Unutulmamalýdýr ki, bizim siyaseti-
miz makama baðlý deðil, davaya
baðlý bir siyasettir. AK Parti bir mil-
let aþký hikayesidir. Milletiyle iç içe
olan siyasi bir harekettir. Milletimi-
zin bize yüklediði misyon çok bü-
yük. Bizler de bunun farkýndayýz.
Cumhurbaþkanýmýzýn gösterdiði
vizyon doðrultusunda ülkemizi ve
þehrimizi hedeflerimize ulaþtýrmak
için var gücümüzle çalýþacaðýz.
Her eve ulaþarak, her kapýyý çala-
caðýz, her yüreði kucaklayacaðýz,
býkmadan usanmadan anlataca-
ðýz, ayak basmadýk yer, ulaþýlma-
dýk gönül býrakmayacaðýz. 14 Ma-
yýs 2023'de gerçekleþecek olan ve
ülkemiz adýna tarihi önem taþýyan
28. dönem Milletvekili Genel Se-
çimleri ve Cumhurbaþkanlýðý se-
çimlerinde, Ak Parti olarak Ço-
rum'dan güçlü bir destek ile Genel
Baþkanýmýz ve Cumhurbaþkaný-
mýz Recep Tayyip Erdoðan'ý tekrar
yüksek bir oy oraný ile seçmek ve
ilimizden 4 milletvekilimizi devleti-

mize ve þehrimize hizmet için
TBMM'ne göndermektir. Hedefleri-
mize doðru ilerlerken ve siyaseti-
mizi yaparken, Allah'ýn rýzasýný ka-
zanmak, hemþerilerimizin desteði-
ni almak için uðraþacaðýz. Cum-

hurbaþkanýmýzýn da dediði gibi 'Biz
bir olacaðýz, iri olacaðýz, diri olaca-
ðýz. Birlikte kurduðumuz bu ülkeyi
inþallah hep birlikte güzel yarýnlara
taþýyacaðýz' Allah yar ve yardýmcý-
mýz olsun" þeklinde konuþtu.  (ÝHA)

AK Parti'de Murat
Günay dönemi

Ortaköy ilçesine doðalgaz alt
yapý malzemeleri gelmeye baþla-
dý.

Ýlçede yapýlmasý planlanan
doðalgaz çalýþmalarýyla ilgili bir
açýklama yapan Ortaköy Belediye
Baþkaný Taner Ýsbir "Ýlçemiz için
bir hayal olan doðalgaz çalýþma-
larýmýza baþlýyoruz. Doðalgaz alt
yapý çalýþmalarýnda kullanýlacak
borular ilçemize geldi. 2023 yýlý
ekim ayý içerisinde de inþallah do-
ðalgaz ateþini ilçemizde yakmýþ
olacaðýz. Ýlçemiz bulunduðu ko-
num itibariyle doðalgaz ana boru
hatlarýnýn uzaðýnda kalmakta" de-
di.

Sürecin hýzla devam etmesi
için görüþmeler yaptýklarýný belir-
ten Baþkan Ýsbir, "Ýlçemizin geli-
þip güzelleþmesi, ilçe insanýmýzýn
ekonomik ve fiziki yönden rahat-
lamasý için doðalgazýn elzem ol-
duðunu anlattýk. Çok þükür sýký
takiplerimizin sonucu da ilçemiz
artýk doðalgaza kavuþuyor. Ýlk

baþta depolama sistemi ile doðal-
gazýmýzý kullanacaðýz. Daha son-
ra þartlar oluþtukça doðalgazýmý-
zýn tedarikini boru hatlarý üzerin-
den saðlayacaðýz" diye konuþtu.

(Haber Merkezi)
AK Parti önceki dönem Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Gök-

göz, partisinden Milletvekili Aday Adayý olduðunu duyurdu.
AK Parti'nin önceki Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý'nýn yöneti-

minde Ýl Baþkan Yardýmcýsý olarak görev alan, 52 yaþýndaki
Mustafa Gökgöz, partisinden Milletvekili Aday Adaylýðýný dün
düzenlediði basýn toplantýsýyla kamuoyuna açýkladý.

Toplantýda "Geçerken uðradýðým deðil, ömrümü geçirdi-
ðim þehir için adayým. Poz vermek için deðil, omuz vermek
için adayým. Parasý olan için deðil, yarasý olan için adayým" di-
yen Gökgöz, þunlarý söyledi:

"Bismillah her hayrýn baþýdýr. Biz de her daim yaptýðýmýz
gibi "niyet hayýr, akýbet hayýr diyerek çýktýðýmýz bu yola bes-
mele ile sað ayaðýmýzý atalým inþallah. Öncelikle kendimi ta-
nýtmak istiyorum. 1971 yýlýnda Azap Sokak'ta doðdum, asýr-
lardýr Çorum'da varlýðýný sürdüren bir aileden gelmekteyim.
Albayrak Ýlkokulu, Ýmam Hatip Lisesi orta kýsým ardýndan da
Atatürk Lisesini bitirdim. Sonrasýnda da toplamda 18 üniver-
site bitirmiþ bir kardeþinizim, iki bölümde de hâlihazýrda eðiti-
mimi sürdürmekteyim. Ekonomi tahsili aldýðým için ekonomiyi
biliyorum, hukuk biliyorum, uluslararasý iliþkileri biliyorum. Ýþ
güvenliði uzmaný ve çalýþma ekonomistiyim, çalýþma yaþamý-
ný biliyorum, 30 yýldýr yazýlým iþiyle uðraþýyorum, biliþim sek-
törünün sorunlarýný ve çözüm yollarýný biliyorum. Esnafým ve
hep esnafýn içindeydim, onlarýn sorunlarýný ve çözüm yollarý-
ný da biliyorum. Mühendis olduðum için proje nasýl yapýlýr, na-

sýl hayata geçirilir biliyorum. Mülkiyeli bir siyaset bilimci oldu-
ðum için siyaset nasýl yapýlýr biliyorum. Üniversitede hocalýk
yaptým, üniversitelerin meselelerini biliyorum. Her daim öð-
renci olduðum için öðrencilerin sorunlarýný biliyorum.

Cenab-ý hak Kuran-ý Kerim'de 'Hiç bilenlerle bilmeyenler
bir olur mu?' buyurmaktadýr. Kýymetli kardeþlerim, Ben ilk bu
þehirde aþýk oldum ve ilk bu þehre aþýk oldum. Geçerken uð-
radýðým deðil, ömrümü geçirdiðim þehir için adayým Poz ver-
mek için deðil, omuz vermek için adayým. Parasý olan için de-
ðil, yarasý olan için adayým. Ayaðý yere basan, fizibilitesi ya-
pýlmýþ projeler için adayým. Türkiye Yüzyýlýný Cumhurbaþkaný-
mýzýn önderliðinde in?a eden neferlerden birisi olmak için
adayým. Eðitim yaþamým boyunca pek çok kýymetli hocadan
dersler aldým, þimdi de dünya siyasetinin lideri, Genel Baþka-
nýmýz, Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn
rahle-i tedrisatýndan geçmek için adayým. Liderimiz 'Yarýn de-
ðil, hemen þimdi' dediði için adayým. Kibirden ve de kifayetsiz
muhterislerden olmaktan Allah'a sýðýnarak, milletvekili aday
adaylýðýmý ilan ediyorum. Rabbim sýrat-ý müstakimden ayýr-
masýn, hakkýmýzda hayýrlýsý neyse onu nasip etsin." 

Toplamda 18 üniversite bitiren 52 yaþýndaki Mustafa Gök-
göz'ün asýl mesleði bilgisayar mühendisliði. Ancak kamu yö-
netiminden medya iletiþime, iþ güvenliði uzmanlýðýndan ara-
buluculuða kadar birçok farklý alanda üniversite bitirmesiyle
ulusal basýnda da kendisine yer bulmuþtu. (Çaðrý Uzun)

‘ÖMRÜMÜ GEÇiRDiÐÝM 
ÞEHiR iÇiN ADAYIM'

ORTAKÖY'DE DOÐALGAZ 
ÇALIÞMALARI BAÞLIYOR

Taner Ýsbir
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LOKAL AMELÝYATHANE VE KARDÝYAK 
REHABÝLÝTASYON TADÝLATI YAPIM ÝÞÝ

EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ- HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ EROL OLÇOK 
SAÐLIK BAKANLIÐI BAKAN YARDIMCILIKLARI

LOKAL AMELÝYATHANE VE KARDÝYAK REHABÝLÝTASYON TADÝLATI YAPIM ÝÞÝ yapým iþi 4734
sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecek olup, tek-
lifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alýnacaktýr.  Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda
yer almaktadýr:
ÝKN : 2023/251608
1-Ýdarenin
a) Adý : EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ- HÝTÝT 

ÜNÝVERSÝTESÝ EROL OLÇOK SAÐLIK BAKANLIÐI 
BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi : Çepni Mahallesi Ýnönü Caddesi No:176 19200 ÇORUM
MERKEZ/ÇORUM

c) Telefon ve faks numarasý : 3642193000 - 3642193054
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

e-imza kullanýlarak indirilebileceði 
internet sayfasý

2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Adý : LOKAL AMELÝYATHANE VE KARDÝYAK 

REHABÝLÝTASYON TADÝLATI YAPIM ÝÞÝ
b) Niteliði, türü ve miktarý : 1 ADET LOKAL AMELÝYATHANE VE KARDÝYAK 

REHABÝLÝTASYON TADÝLATI
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde
bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.

c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer : Erol Olçok Eðitim Araþtýrma Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
d) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.03.2023 - 10:30
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri : Çorum Erol Olçok Eðitim Araþtýrma Hastanesi 

(e-tekliflerin açýlacaðý adres) Baþhekimlik Toplantý Salonu
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý un-
surlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kiþilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklýk oran-
larýna (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularýna iliþkin bilgiler idarece EKAP'tan alýnýr.
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicile-
re yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bu-
lunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir ta-
rafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr ke-
sintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri:
Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren bel-
geler.
4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendis-
lik ve mimarlýk bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Grupla-
rý Tebliði eki Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Listesi'nde yer alan "(B) ÜSTYAPI (BÝNA) ÝÞLE-
RÝ ALTINDA BULUNAN III. GRUP: BÝNA ÝÞLERÝ"  BENZER ÝÞ  OLARAK KABUL EDÝLECEKTÝR. 
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Mimarlýk, Ýnþaat Mühendisi Diplomalarý
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanla-
rýn, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine iha-
le yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1
Teklifi sýnýr deðerin altýnda kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açýklama istenecektir.
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AK Parti Çorum Milletve-
killeri Erol Kavuncu ve Av.
Oðuzhan Kaya, Afet Yeniden
Ýmar Fonunun Kurulmasý ile
Kamu Finansmaný ve Borç
Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakkýnda Kanunda Deðiþik-
lik Yapýlmasýna Dair Kanun
Teklifi'nin TBMM'de kabul
edilerek yasalaþtýðýný duyur-
du.

Afet Yeniden Ýmar Fonu-
nun Kurulmasý ile Kamu Fi-
nansmaný ve Borç Yönetimi-
nin Düzenlenmesi Hakkýnda
Kanunda Deðiþiklik Yapýlma-
sýna Dair Kanun Teklifi,
TBMM Genel Kurulunda ka-
bul edilerek yasalaþtý.

"YARALARI BÝRLÝKTE 
SARACAÐIZ"
AK Parti Çorum Milletve-

kili Erol Kavuncu, sosyal
medya hesabýndan yaptýðý
paylaþýmda, "Yaralarý birlikte
saracaðýz. 413 sýra sayýlý
"Afet Yeniden Ýmar Fonunun
Kurulmasý ile Kamu Finans-
maný ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkýnda Ka-
nunda Deðiþiklik Yapýlmasýna
Dair Kanun Teklifi"ni #TBMM
Genel Kurulunda kabul ede-
rek yasalaþtýrdýk. Kanun ile
afet bölgesinde imar, altya-
pý/üstyapý çalýþmalarý için ge-
reken kaynaðýn saðlanmasý,
kaynaðýn yönetilmesi, ilgili
kamu kurumlarýna aktarýlma-
sý ve benzeri amaçlanmýþtýr.
Hayýrlý olsun" dedi.

AK Parti Seçim Ýþleri Ge-
nel Baþkan Yardýmcýsý Av.
Oðuzhan Kaya ise "TBMM
Genel Kurulu'nda  Afet bölge-
sinde imar, altyapý ve üstyapý
çalýþmalarý için gereken kay-
naðýn saðlanmasý ve yönetil-
mesi, ilgili kamu kurumlarýna
aktarýlmasý amacýyla "Afet
Yeniden Ýmar Fonu" kurulma-
sýný içeren kanun teklifi gö-
rüþmeleri tamamlanarak ya-
salaþtý" ifadelerini kullandý.

Kanuna göre, doðal afet-
ler nedeniyle genel hayata et-
kili afet bölgesi ilan edilen
alanlarda; imar, altyapý ve
üstyapý çalýþmalarý için ge-
rekli kaynaðýn saðlanmasý,
yönetilmesi, ilgili kamu kurum
ve kuruluþlarýna aktarýlmasý
amacýyla Afet Yeniden Ýmar

Fonu kurulacak.
Fonun 7 kiþilik Yönetim

Kurulu, Hazine ve Maliye Ba-
kaný baþkanlýðýnda; Çevre,
Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði
Bakaný, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakaný, Tarým ve Or-
man Bakaný, Ýçiþleri Bakaný,
Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný
ile Strateji ve Bütçe Baþka-
nýndan oluþacak.

Yönetim Kurulu, fondan
kaynak aktarýmý yapýlacak
projeleri, aktarýlacak kaynak
tutarýný ve harcama program-
larýný belirleyecek.

Fonun kaynaklarý; yurt içi
ve yurt dýþý kaynaklý nakdi
baðýþ, yardým, hibe, krediler;
bütçeye bu amaçla konula-
cak ödenek; Fon tarafýndan
kurum, kuruluþlarýn mevzu-
atýndaki her türlü kýsýtlama-
lardan muaf tutularak yurt içi
ve yurt dýþý sermaye ve para
piyasalarýndan saðlanan fi-
nansman ve kaynaklardan
oluþacak.

Kanunun amacýna uygun
þekilde Yönetim Kurulu tara-
fýndan karar verilen projeler
için harcama programý kap-
samýnda ve gerçekleþmelere
baðlý olarak ödenmek üzere
fondan, yönetim kurulu onayý
ile ilgili kurum ve kuruluþlara
kaynak aktarýlacak. Bu þekil-
de aktarýlan tutarlar, genel
bütçe kapsamýndaki idareler
için genel bütçeye, diðer ida-
reler için ilgili kamu kurum ve
kuruluþlarýnýn bütçesine gelir

kaydedilecek.
Fon, baðýmsýz denetim

standartlarýna uygun olarak
denetlenecek. Fon kaynak-
larý ve aktarýlmasýna iliþkin
mali veriler, en geç üçer ay-
lýk dönemler itibarýyla ka-
muoyuyla paylaþýlacak. Bu
çerçevede, kaynak aktarý-
lan idareler gerekli her türlü
bilgi ve belgeyi saðlayacak.

Fon, kurumlar vergisin-
den muaf olacak. Fonun
görevleriyle ilgili faaliyetle-
rinden elde ettiði gelirleri
dolayýsýyla iktisadi iþletme
oluþmuþ sayýlmayacak.

Fonun faaliyetleri dolayý-
sýyla yapýlan iþlemler ve dü-
zenlenen kaðýtlar damga
vergisi ve harçlardan; ken-
disine yapýlan baðýþ ve yar-
dýmlar veraset ve intikal

vergisinden; Fonun faaliyet-
leriyle ilgili iþlemler banka ve
sigorta muameleleri vergisin-
den; kaynak kullanýmýný des-
tekleme fonuna yapýlacak ke-
sintilerden müstesna olacak.

Fona yapýlan nakdi baðýþ
ve yardýmlarýn tamamý, gelir
veya kurumlar vergisi matra-
hýnýn tespitinde, gelir veya
kurumlar vergisi beyanname-
si üzerinde ayrýca gösteril-
mek þartýyla beyan edilen ge-
lirden veya kurum kazancýn-
dan indirilebilecek.

Doðal afetler nedeniyle
genel hayata etkili afet bölge-
si ilan edilen alanlarda imar,
altyapý ve üstyapý çalýþmalarý
için Türkiye Cumhuriyeti adý-
na saðlanan dýþ finansmaný,
Afet Yeniden Ýmar Fonuna
karþýlýksýz tahsis etmeye, Ha-
zine ve Maliye Bakaný yetkili
olacak.

Herhangi bir dýþ finans-
man kaynaðýnýn, ayný amaç
doðrultusunda, genel bütçe
kapsamýndaki kamu idareleri
dýþýnda kalan, bu kanun kap-
samýnda yer alan kurum ve
kuruluþlara münhasýran kul-
landýracaðý dýþ finansmaný, il-
gili kurum ve kuruluþlara kar-
þýlýksýz tahsis etmeye de Ha-
zine ve Maliye Bakaný yetkili
olacak. Bu kapsamda tahsis
edilen tutarlar karþýlýðý ba-
kanlýk bütçesine ödenek ek-
lemeye Bakan yetkilendirile-
cek. (Çaðrý Uzun)

Çorum Belediyesi, 14 Mart Týp Bayramý'nda sað-
lýk çalýþanlarýný unutmadý. Saðlýk kurumlarýný ziyaret
eden belediye ekipleri doktorlara gül vererek Beledi-
ye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn selamýný iletti.

Çorum Belediyesi personeli, 14 Mart Týp Bayra-
mý'nda saðlýk çalýþanlarýna sürpriz yaptý. Hastane ve
Aile Saðlýðý Merkezleri'nde görev yapan doktor,
hemþire ve saðlýk çalýþanlarýnýn Týp Bayramý'ný kut-
layan Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü ekip-
leri, Baþkan Aþgýn'ýn selamýný ileterek gül verdi.

YAÐBAT'TAN ZÝYARET
14 Mart Týp Bayramý nedeniyle Belediye Baþkan

Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat da, Hitit Üniversitesi Eðitim

ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Doç.Dr. Sinan
Zehir, Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof.Dr.
Mesut Sezikli ve Çorum Özel Hastanesi Baþhekimi
Gökhan Bilgili'yi ziyaret etti. Saðlýk çalýþanlarýnýn Týp
Bayramý'ný kutlayan Baþkan Yardýmcýsý Yaðbat, gü-
nün anýsýna hekimlere çiçek takdim etti.

Saðlýk çalýþanlarýnýn zor günlerde gece gündüz
demeden, canla baþla çalýþtýklarýný ifade eden Yað-
bat "Baþta þehrimizin kýymetli doktorlarý ve deðerli
saðlýk çalýþanlarýnýn nezdinde ülkemizin tüm doktor
ve saðlýk çalýþanlarýný 14 Mart Týp Bayramý'ný kutlu-
yoruz. Çorum Belediyesi olarak saðlýk çalýþanlarýmý-
zýn her zaman yanýndayýz" dedi. 

(Çaðrý Uzun)

ÇORUM BELEDiYESi, SAÐLIK 
ÇALIÞANLARINI UNUTMADI

Afet Yeniden Ýmar
Fonu kuruluyor

Erol Kavuncu
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Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr 

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

Tel:
0364 224 29 65 - 0364 666 02 78

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

haber@kesinkarar.com

Bayi Daðýtým: Çaðrý Daðýtým
Adres: Osmancýk Cad. 

Ölçek Ýþmerkezi No: 27/46
ÇORUM

Baský: 
Ýhlas Gazetecilik A.Þ.

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

Tel: 0312 351 83 10

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

ABONE FÝYATLARI

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

Yurt Dýþý Yýllýk: 300 EURO  

Ýmtiyaz Sahibi: Mahmut Emin SÖYLEMEZ

kep: 
mahmutemin.soylemez@hs01.kep.tr

UETS: 15835-38855-47901

1891- Ahmed Ýhsan Tokgöz, Servet-i Fü-
nun dergisini kurdu.

1915- Çanakkale Savaþý: Kraliyet Donan-
masý komutan Amiral Sackville Carden göre-
vinden ayrýldý.

1920- Ýngilizler, Eskiþehir ve Afyon'dan
çekildiler.

1926- "Demir Sanayinin Tesisine Dair Ka-
nun" TBMM'de kabul edildi.

1944- Varlýk Vergisi'nin tasfiyesine iliþkin
yasa yürürlüðe girdi.

1954- Ýspanya'yý kura sonucunda eleyen
Türkiye Milli Futbol Takýmý, Dünya Kupasý'na
katýlmaya hak kazandý.

1965- 30 milyon dolarlýk hacmi olan Türk-
Ýsrail Ticaret Antlaþmasý imzalandý.

1968- PTT ile Northern Electric firmasýnýn
iþbirliðiyle kurulan telefon fabrikasýnda yapý-
lan ilk yerli telefonlar 157 liradan satýþa çýka-
rýldý.

1972- Eti Gýda San. ve Tic. A.Þ. Eskiþe-
hir'de kuruldu.

1985- Ýki ünlü oyun yazarý Arthur Miller ve
Harold Pinter, hapiste bulunan Uluslararasý
Yazarlar üyesi yazarlarý ziyaret etmek ama-
cýyla Türkiye'ye geldi.

BUGÜN

Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:18
06:42
12:56
16:16
18:56
20:14

ÇORUM

TARÝHTE BUGÜN

KARACiÐER KANSERi TEDAVÝSiNDE 
YENi BiR MOLEKÜL BELiRLENDi

Laboratuvar araþtýrmalarýnda, en yaygýn
kanser türlerinden olan karaciðer kanserinin te-
davisinde etkili olan yeni bir molekül belirlendi.
Araþtýrmacýlar meme kanseri, kolon kanseri ve
beyin kanserleri gibi farklý kanser türlerinin te-
davisinde geliþtirilebilecek ilaçlara rehberlik
edecek yeni aday moleküller belirlemek için ça-
lýþmalarýný sürdürüyor.

Yakýn Doðu Üniversitesi DESAM Araþtýrma
Enstitüsü araþtýrmacýlarýnýn, Türkiye ve
KKTC'den farklý üniversitelerle iþ birliði yaparak
gerçekleþtirdikleri laboratuvar araþtýrmalarýnda,
en yaygýn kanser türlerinden olan karaciðer
kanserinin tedavisinde etkili olan yeni bir mole-
kül belirledi. Molekülün hücre kültür hatlarýnda
in vitro karaciðer kanser hücreleri yaný sýra, ko-
lon, meme, pankreas gibi diðer kanser türleri
için de etkinlik çalýþmalarýna baþlayan araþtýr-
macýlar, çalýþmalarýnýn ilk sonuçlarýný Ýstan-

bul'da düzenlenen “8. Uluslararasý Bahçeþehir
Üniversitesi Ýlaç Tasarýmý Kongresi”nde bilim
dünyasý ile paylaþtý.

Yakýn Doðu Üniversitesi DESAM Araþtýrma
Enstitüsünden Prof. Dr. H. Seda Vatansever'in
içinde bulunduðu araþtýrmanýn sonuçlarý kon-
grede Dr. Faika Baþoðlu tarafýndan sunuldu.
Doç. Dr. Eda Becer, Hilal Kabadayý Ensarioðlu,
Prof. Dr. Nuray Ulusoy Güzeldemirci, Ebru Di-
dem Coþar'ýnda yer aldýðý çalýþmada, elde et-
tikleri molekülün karaciðer kanser hücreleri
üzerine etkilerini aktardýklarý sunum, kongrede
“en iyi sözlü sunum” ödülü aldý.

YENÝ MOLEKÜL, FARKLI KANSER 
TÜRLERÝ ÝÇÝN DE UMUT OLABÝLÝR!
Karaciðer kanseri, tedavisi oldukça kýsýtlý bir

hastalýk olduðu için belirlenen yeni molekülün,
yeni ilaç tasarýmlarý için saðladýðý veriler olduk-

ça önemli. Kanser tedavi-
sinde kullanýlmak üzere
Amerika Birleþik Devletle-
ri Gýda ve Ýlaç Dairesi
(FDA) tarafýndan onayla-
nan “imidazo[2,1-b]tiya-
zol” ve “tiyosemikarbazid”
yapýlarýný taþýyan “Leva-
misole” ve “Triapine”'den
yola çýkýlarak tasarlanan
ve antikanser aktiviteye
sahip olmasý beklenen
yeni molekül, 4 aþamada
yüksek verimlilikle sentez-
lendi. Araþtýrmada, ben-
zer yapýya sahip toplam 8
molekülün aktivitesi de
çalýþýldý.

Yeni molekülün karaci-
ðer kanseri hücreleri üze-
rindeki inhibe edici etkisini
belirleyen araþtýrmacýlar,
benzer yapýdaki yeni mo-
leküller üzerinde de labo-
ratuvar araþtýrmalarýna
devam etmektedirler. Türk
araþtýrmacýlar; karaciðer
kanseri, meme kanseri,
kolon kanseri ve beyin
kanserleri gibi farklý kan-
ser türlerinin tedavisinde
geliþtirilebilecek ilaçlara
rehberlik edecek yeni
aday moleküller belirle-
mek için de çalýþmalarýný
sürdürüyor.               (ÝHA)

'Ýlgisiz kalan çocuklar hýrçýnlaþýyor 
ve ailelerinden uzaklaþýyor'

Son zamanlarda ailelerin ço-
cuklara karþý ilgisizliði yaramazlýða
neden oluyor. Diyarbakýr'da Me-
morial Hastanesinde görevli Uz-
man Psikolog Tülinay Seçkin, ilgi-
siz kalan çocuklarýn dikkat çek-
mek için hýrçýnlaþabildiðini söy-
ledi.

Son zamanlarda 0-6 yaþ ara-
sý çocuklar, ebeveynleri sosyal-
leþmek için cep telefonlarýna sa-
rýlýnca ilgisiz kaldý. Araþtýrmalara
göre, çocuklarýn evde hýrçýnlaþ-
masý ve yaramazlýk yapmasýnýn
sebebi ilgisiz ve sevgisiz kalma-
larý olarak deðerlendirildi. Uz-
man Psikolog Tülinay Seçkin, ai-
lelerin kayýtsýzlýðýnýn, çocuklarýn
kendilerinden uzaklaþmasýna ön
ayak olduðunu ifade etti. Bazen
ebeveynlerin sosyal medyada
ve telefonda çok vakit geçirerek
çocuklarýna karþý pasif ve kayýt-
sýz kalabildiðini aktaran Seçkin,
o ebeveynler için çocuðun varlý-

ðý ve yokluðunun çok belli olmaya-
bildiðini dile getirdi.

Ailelerin özellikle boþ bulunduk-
larý ve sosyalleþebilecekleri aný ço-
cuklarýna ayýrmak yerine telefona

ve sosyal medyaya ayýrdýðýný belir-
ten Seçkin, "Çocuk anne ve baba-
yý rahatsýz etmediði sürece her-
hangi bir problemi olduðu fark edil-
miyor, burada aileler hoþgörü ve

boþ vermiþliði karýþtýrabiliyorlar.
Bazý aileler çocuklara vakit geçirdi-
ðinde ve ilgi, sevgi gösterdiklerinde
þýmarabileceðini düþünüyorlar" de-
di.

Psikolog Seçkin, "Anne ve
babayý otorite figürü olarak be-
nimsemeyebilir diye kendilerini
örnek göstererek ailelerinden
kendileri de ilgi görmediklerini
söylüyorlar. Bilimsel herhangi
bir gerçekliði olmayan düþün-
celerle kayýtsýz kalýp çocuklarý-
na ilgi ve sevgi göstermekten
kaçýnabiliyorlar. Çocuklarýn ilgi,
sevgi ve þefkate ihtiyacý oldu-
ðunu ebeveyniler fark etmeli.
Çünkü çocuklar bunlarý görme-
dikleri taktirde, ilgi çekici davra-
nýþlar göstermeye baþlýyorlar.
Bunlara hýrçýnlýk, yaramazlýk
baþta geliyor. Daha ileriki yýllar-
da kendi evinde bulamadýðý ilgi
ve sevgiyi dýþarýda arayabili-
yor" ifadelerini kullandý. (ÝHA)

Türk Kýzýlay mobil saðlýk ekiple-
ri, depremin merkez üssü Kahra-
manmaraþ'ta kýrsal bölgelere sað-
lýk hizmeti ulaþtýrýyor.

Kýrsaldaki depremzedelere mo-
bil saðlýk hizmeti

"Asrýn felaketi" olarak nitelenen
6 Þubat'taki depremlerin ardýndan
Türk Kýzýlay, il, ilçe ve köylerdeki
depremzedelere hizmet götürmeyi
sürdürüyor.

Ekipler, yaptýklarý ziyaretlerde
tespit ettiði ihtiyaçlarý sonraki gün-
lerde hizmet planýna dahil ederek,
depremzedelere ulaþtýrýyor.

Kýrsal mahalleleri tek tek dola-
þarak afetzedelerin yaralarýný sa-
ran Türk Kýzýlay mobil saðlýk ekip-
leri, muayene, ilaç, pansuman,
röntgen, evde saðlýk hizmeti, psi-
kososyal destek gibi hizmetler veri-
yor.

Türk Kýzýlay, Kahramanma-
raþ'ta deprem bölgesindeki köyler-
de 12 mobil ekibiyle bugüne kadar
yaklaþýk 32 bin kiþiye saðlýk hizme-
ti götürdü.

"Bize ihtiyacý olan herkese ye-
tiþmeye çalýþýyoruz"

Türk Kýzýlay mobil saðlýk ekibin-
den Dr. Muhammed Majit Nadhim,
acil týp teknisyeni Batuhan Ceylan

ve radyoloji teknikeri Melike Yað-
mur, Kahramanmaraþ'ýn köylerini
gezerek vatandaþlara saðlýk hiz-
meti ulaþtýrýyor.

Gönüllü saðlýkçý Melike Yað-
mur, AA muhabirine, Türk Kýzýlayýn
mobil saðlýk aracýyla kýrsal bölgele-
re saðlýk hizmeti götürdüklerini
söyledi.

Kýrsal bölgelere birinci basa-
mak saðlýk hizmeti ulaþtýrdýklarýný
belirten Yaðmur, "Bize verilen ilaç-
larý, doktorumuzun uygun gördüðü

hastalara iletiyoruz. Eriþimi zor
olan köylere gidiyoruz ve tespitler
yapýyoruz. Deprem nedeniyle bir-
çok aile saðlýðý merkezi ve saðlýk
ocaðý yýkýlmýþ. Çocuklarýn aþýlarý
ve kronik hastalarýn takibini yapý-
yoruz. Bunlarý da Ýl Saðlýk Müdür-
lüðüne iletiyoruz. Bize ihtiyacý olan
herkese yetiþmeye çalýþýyoruz."
ifadelerini kullandý.

Pazarcýk ilçesinin kýrsal Evri
Mahallesi'nde yaþayan Mehmet
Kanýþirin ise Türk Kýzýlay ekipleri-

nin depremin ilk gününden bu yana
yanlarýnda olduðunu, ihtiyaçlarý gi-
derdiðini söyledi.

Mahalle sakinlerinden Selver
Uzungün de doktorun ve hemþire-
nin hastalarýn ayaðýna geldiðini be-
lirterek, bölgede görev yapan tüm
ekiplere teþekkür etti.

Mahmut Delibalta da Türk Kýzý-
lay mobil saðlýk ekiplerinin kendile-
rini ziyaret ettiðini, taleplerini karþý-
ladýklarýný kaydetti.

(AA)

Kýrsaldaki depremzedelere mobil saðlýk hizmeti
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YAZLIK KIYAFET ALIMI
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI

Yazlýk Kýyafet Alýmý mal alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk iha-
le usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alýnacaktýr.  Ýha-
leye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN : 2023/268597
1-Ýdarenin
a) Adý : ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
b) Adresi : Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 19040 

Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý : 3642250810/1216 - 3642244607
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

e-imza kullanýlarak indirilebileceði 
internet sayfasý

2-Ýhale konusu mal alýmýn
a) Adý : Yazlýk Kýyafet Alýmý
b) Niteliði, türü ve miktarý : 13 Kalem Yazlýk Kýyafet

Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný için-
de bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.

c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer : Çorum Belediyesi Zabýta Müdürlüðü Depolarý
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici firma sözleþme imzalandýðý tarihte zabýta 

müdürlüðü personellerinin beden ölçülerinin (XS, S,
M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, XXXXXL) listesini almak
zorundadýr. Ýhale konusu giyim malzemelerinin tama-
mý sözleþmenin imzalanmasýný takip eden günden 
itibaren 20 (Yirmi) takvim gün içerisinde teslim 
edilecektir.

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

3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 31.03.2023 - 14:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri : Çorum Belediyesi/Destek Hizmetleri Müdürlüðü/

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

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

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1797106

Çorumlu güreþçi Mert Ýlbars, U23 Avrupa Þam-
piyonasý'nda üçüncü olarak bronz madalyanýn sa-
hibi oldu. 

Romanya'da düzenlenen U23 Avrupa Þampi-
yonasý'ndan hem Türkiye'yi hem de Çorum'u tem-
sil eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü
Sporcusu Mert Ýlbars, Gürcü rakibini 10-0 yenerek
þampiyonada üçüncü oldu. Bronz madalyanýn sa-
hibi olan genç yetenek, hem Türkiye'nin hem de
Çorum'un gururu oldu.

Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn da
sosyal medya hesabýndan bir paylaþým yaparak
genç Mert'i kutladý. Aþgýn, "Romanya'da rakibine
minderi dar eden bir Çorumlu. U23 Avrupa Þampi-
yonasý'nda Gürcü rakibini 10-0 yenerek bronz ma-
dalya kazanan Çorum Belediyesi GSK sporcumuz
Mert Ýlbars'ý, hocalarýný ve ailesini gönülden tebrik
ediyorum" dedi. (Abdulkadir Söylemez)

MERT ÝLBARS
Avrupa üçüncüsü

Çorum FK'nin sahasýnda 1-0
öne geçtiði maçta 10 kiþi kalan
rakibine karþý son dakikada attýðý
gol ile bir puan alabildiði maç ile
ilgili Çorum FK taraftarýnýn dü-
þüncelerini sizler için derledik.
??Ýþte Çorum FK'nin sosyal med-
ya hesaplarýna gelen yorumlar-
dan bazýlarý:

muhsindere19: Kazanabileceðimiz bir
maçtý. Olsun. Lideriz ve þampiyon olacaðýz.

snnglu_official: Hurþit'i çýkarmak yerine
baþka bir þey üretebilirdin hocam. Kay-
bedilen iki puan Tahsin hocaya
yazar.

anilll.can: Hurþit'i
cýkardýðýnda iki pu-
aný hediye ettin ka-
yýp iki puan sana
yazar hoca. Ýnþal-
lah ileride arama-
yýz bu maçý. 

mr.mertaydog-
du: Bu maç hocaya
yazar. Takým öne geçti
ritmini buldu 10 kiþi kalan ra-
kibe karþý baþka zaman þans ver-
meyeceðin genç oyuncularý sahaya attý. Se-
nin hiç bir þeyin tam deðil.

1alicavdar: Amatör ve sistemsiz oyunu-
muzun sonucu rakip 10 kiþi ve sahamýzda ön-
deyken iki gol yiyoruz. Bu kadar yaklaþmýþ-
ken þampiyonluðu fazlasýyla istemiyor gibiyiz.

Arifkisakol: Bugün sahada özellikle 1-0
öne geçtiðimiz dakikaya kadar çok güzel bir
maç oldu. Ýki takým da kazanmak için müca-
dele etti. Oynanan oyundan gerçekten zevk
aldým. Maalesef kalecimiz iyi gününde deðildi.
Afyon iki ortayla gol buldu.Yenik duruma düþ-
tükten sonra da maalesef panikledik ve þiþir-
me toplarla gol aradýk. Birinde de beraberlik
golünü bulduk. En azýndan bir puaný kurtardýk
ve bu alýnan bir puanla da liderliðe yükseldik.
Takýmýmýz geçekten çok kaliteli oyunculardan
kurulu yeni transferimiz Eren Aydýn'ý çok be-
ðendim. Uzun lafýn kýsasý elimize gelen üst li-
ge çýkma fýrsatýný deðerlendirmek için tam
destek hep destek. Yolun sonu þampiyonluk
inþallah.

Karatasbilocan: Hoca verdiði kararýn
yanlýþ olduðunu bilmeli ve kimseyi küçümse-
memeli. Sivas maçý için hâlâ geçerli.

Kemalbilin: Yenemiyorsan yenilmeyecek-
sin. O kadar güzel futbolun karþýlýðý üç puan
olmalýydý ama futbolda bunlar var. Bay hafta-
sýný da geride býraktýk ve lideriz. Ýnþallah se-
zon sonunda þampiyonluk bizim olacak.

Sukrugokgozz: 1-0 önde iken yedekleri
neden oyuna alýyorsun hoca? Sanýrsýn 3-0
öndesin mükemmel oynuyorsun. Bu beraber-
liðin sorumlusu sensin.

fikret.derinoz: Bu maç Tahsin hocaya ya-
zar. Öndesin rakip eksik kalmýþ neyin deðiþik-
liði bu takýmý bozuyorsun. Hoca oyunu okuya-
mýyor bu takýmý Iðdýr'a ezdirirsen bu oyuncu-
larda öz güven kalmaz.

merttkskn: Bütün stat akýl tutulmasý yaþa-
dý. Hurþit'i çýkarmak nedir? Oynayan takýmý
bozmak nedir.

burak__erdem: Hoca sana yazar maç 10
kiþilik takýmdan iki gol yemek nedir? Sabri-
can'ý oyuna alarak sayýlarý eþitledin ve de bir

tane organize ataðýmýz yok. Ye-
di dakika uzatma verilmiþ rast
gele balon orta yapýlýyor ve sen
izliyorsun kenarda.

negatifvideolar: Bu futbolla
lider olmuþuz umrumda deðil.
Tahsin Hoca'nýn Hurþit deðiþik-
liði fiyasko. 10 kiþilik takýmdan

iki tane gol yedik. Afyon ve Sivas maçýný ka-
zansaydýk en yakýn rakibimizle fark en az dört
olacaktý

19redondo: Çorum FK'yý Muhammet Yýl-
dýrým ile Sabrican çýkartacaksa 1. ligde

vay halimize. Ferhat Yazgan
ile Timur Temeltaþ birebir

ayný özelliklerde iki
oyuncu. Ýkisini ayný

anda oynatýp taký-
mý bitirdin.

sevic_metin:
Tahsin hoca Bat-
man'da kazanan

11i neden bozdun?
Suat sakat anladýk

da Sinan - Atakan Can-
göz gibi iki as oyuncuyu ne-

den kesiyorsun? Düzce deplas-
manýnda da ayný hatalarý yaptýn.

e_dogan19: Afyon'la iki maç oynadýk, 2'si
de tek kale ama sadece bir puan alabildik.
Çok ilginç.

canalaby: Buradan futbolu bilen veya bil-
diðini düþünen arkadaþlara soruyorum. Hur-
þit-Sabrican deðiþikliði neden ne amaçla ya-
pýldý? Maçýn en iyisi Ferhat neden oyundan
çýktý?

karakurt.1961: Hocam bu maç sana ya-
zar. Hiç boþuna bahane üretme. Maçý tam ele
alacaðýz, kritik oyuncu deðiþikliði hop adamla-
rý oyuna dahil ediyoruz. Afyon bize göre iyi ta-
kým deðil ama sende onlarý Bayburt, Sivas
veya Tarsus sandýn. Yazýklar olsun rakiplere
fark açacaðýmýz haftalarda hep puan kaybý.
Bu þekilde þampiyon deðil piyon oluruz.

kostekakin: 10 kiþi kalan bir takým senin
sahanda senden puan alýyorsa oturup biraz
düþün Tahsin hoca hadi bu hafta Sivas geliyor
kolay görünen bir maç ya sonra peþ peþe zor-
lu iki takým. Biri deplasman Amed ardýndan
Erok burada. Bu þekilde bu iki takým da bize
puan vermez toparlanmak ve ne oluyor de-
meniz lazým.

corumspr19: 10 kiþi kalmýþ takýmdan iki
gol yemek çok üzücü. Ýleride bunlarý çok ara-
yacaðýz biz her þeye raðmen þampiyon ola-
caðýz.

yavuzaktepe19: 1-0 galip iken Atakan'ý
alýp Murat'a çýkarmayý anlarým Hurþit'i niye çý-
karýyorsun? Rakip 10 kiþi kalmýþ zaten saldý-
racak, hýzlý oyuncuya ihtiyacýn var neden böy-
le bir þey yapar bir teknik direktör anlam vere-
miyorum.

onurycl19: En önemli rakiplerin puan kay-
bettiði haftada öne geçilmiþ ve rakip kýrmýzý
kart görmüþ olmasýna raðmen nasýl olur da
geriye düþeriz anlamýyorum, bu takým þampi-
yon olmak istemiyor mu?

balllugur1984: Tahsin hocanýn bu takýma
birþeyler katabilecek kapasitede bir teknik di-
rektör olduðunu düþünmüyorum. Bu takým
teknik direktörsüz bu baþarýdan daha fazla
puan toplar. (Abdulkadir Söylemez)

TARAFTAR NE DÜÞÜNÜYOR?
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Afyonspor Teknik Direktörü Ko-
ray Palaz ve 20 yaþýndaki genç or-
ta saha oyuncusu Mutafa Erkasap,
Çorum FK maçýnda galibiyeti kaçý-
ran tarafýn kendilerinin olduðunu
savundu. 

Maç sonunda yayýncý kuruluþa
röportaj veren teknik patron Koray
Palaz, Çorum FK kadrosunu öve-
rek baþladýðý konuþmada maçýn
hak edeninin kendilerini olduðu
söyledi. Genç ve kaliteli oyuncularý
harmanlayarak hedeflerini gerçek-
leþtirmek istediklerini vurgulayan
Palaz, play-off'a olan inançlarýný da
anlattý.

Koray Palaz'ýn açýklamalarý þu
þekilde: 

Rakibimizin gücünü biliyorduk.
Çorum FK bu ligin en kaliteli kadro
derinliðine sahip takýmý. Burada iþi-
mizin kolay olmayacaðýný biliyorduk
ama 3-4 gün önce kazandýðýmýz ve
moral motivemizin yüksek olduðu
Amed maçý oynadýk. Dolayýsýyla
biz buraya gelirken kazanma men-
talitesi olan bir takým yaratmaya ça-
lýþtýk. Kazanmaya yakýn olan taraf
bizdik. 

Ýlk yarý dengeli bir oyun oynandý
ama ikinci yarý 10 kiþi kaldýk. 10 ki-
þi ile yedek kulübesi kaliteli Çorum
FK'ye karþý bir hayal kýrýklýðý yaþa-
dýk. Bitime 3 veya 4 dakika kala go-
lü yedik. Maçý hak eden tarafýn biz
olduðunu düþünüyoruz. Bunu Ço-

rum FK'ye saygýsýzlýk olarak algýla-
mayýn çünkü onlarýn zaten çok bü-
yük silahlarý var. Skoru deðiþtirebi-
lecek oyuncu sayýsý çok fazla bir ta-
kým.

Bizim için kolay olmadý bizim
için ama her zaman için kazanma
mentalitesi yüksek ve pas oyununa
dayalý bir futbol oynatmaya çalýþan
bir teknik heyeti var. Gollerimizi de
bu þekilde bulduk. Hamleler de
yaptýk ama üzülen taraf biz olduk.

Geçtiðimiz maçta Amedspor'u
yenerek Þanlýurfaspor lider olmuþ-
tu. Bugün buradaki bir puan belki
de Çorum ve bizim için çok önemli
bir puan olacak. Bizim yarýþtan
kopmaktan ziyade kulübün hedefi

var. Bu sefer doðrultusunda doðru
yolda gidersek ondan sonrasý za-
ten play-off. Bu oyuncu grubu bunu
hak ediyor. Tecrübeli oyuncularýmýz
ile genç oyuncularýmýzý harmanla-
yýp play-off'u yakalamak istiyoruz.

Rakibin genç orta saha oyuncu-
su Mustafa Erkasap ise "Böylesine
zor bir deplasmanda çok iyi müca-
dele ettik. Galibiyeti kaçýrdýk ama
mutluyuz. Üst düzey bir tempo var-
dý. Ýki taraf da elinden geleni yaptý.
Rakibimizi tebrik ederim. Zaten ina-
nan bir takýmýz. Her geçen gün üs-
tüne koyuyoruz. Daha da iyiye gidi-
yoruz. Bugün olmadý ama ilerleyen
maçlarda takibimizi sürdüreceðiz"
dedi. (Abdulkadir Söylemez)

Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin
Tam, Afyonspor maçýnda kaybedilen pua-
nýn sorumluluðunu üstlendi.

Çorum FK ligin 24'üncü hafta erteleme
karþýlaþmasýný çarþamba günü sahasýnda
Afyonspor'a karþý oynadý. Rakibi karþýsýn-
da 1-0 öne geçen Çorum FK ardýndan 10
kiþi kalan rakibinde dört dakikada iki gol
yiyerek geriye düþtü ve son dakikada Si-
nan'ýn golü ile bir puaný koparmýþtý.

Maç sonrasý gelen liderliðe raðmen
kaybedilen iki puanýn üzüntüsünü yaþa-
yan Kýrmýzý-Siyahlý camiada teknik patron
Tahsin Tam'ýn açýklamalarý merakla bekle-
nirken Tam merak edilen açýklamayý maç
günü akþam saatlerinde yaptý. 

Rakiplerin kaybettiði haftada kaybedi-
len puana üzüldüklerini söyleyen Tam; yö-
netim ve oyuncularýný överken kaybedilen
puanýn kendisinin sorumluluðunda oldu-
ðunu belirtti.

Þampiyonluða olan inancýn yitirilme-
mesi gerektiðini vurgulayan Tam "Þampi-
yon biz olacaðýz" dedi.

Tahsin Tam'ýn açýklamasý þu þekilde: 

Maça agresif ve istekli baþladýk. Ýlk ya-
rý boyunca etkili bir oyun ortaya koyduk.
Set oyununda etkili pas baðlantýlar kura-
rak geçiþler yaptýk ve pozisyonlar yakala-
dýk. Son vuruþlarda ve final paslarýnda
isabet saðlayamadýk.

Rakiplerimizin puanlar kaybettiði bir
haftada, maçý berabere bitirmemiz çok
büyük avantaj kaybetmemize sebep oldu.
Oyuncularým ellerinden gelen gayreti faz-
lasýyla gösterdiler. 

Taraftarlarýmýzý anlýyorum onlarý mutlu
etmek isterdik. Mutlak üç puan parolasý ile
çýktýðýmýz ve kendi sahamýzda oynadýðý-
mýz bu maçta kaybedilen iki puanýn so-
rumluluðu bana aittir.

Bu süreçte yönetimimiz üstüne düþeni
fazlasýyla yaptýðýnýn farkýndayýz. Bu maç-
tan gereken dersi çýkarýp, bir an önce ge-
lecek maça yüksek konsantrasyon ile ha-
zýrlanýp, kazanarak devam ederek cami-
amýzý mutlu etmek için gerekli gayreti faz-
lasýyla ortaya koyacaðýmýzdan hiç kimse-
nin en ufak bir þüphesi olmasýn. Þampi-
yon biz olacaðýz. (Abdulkadir Söylemez)

Çorum FK'nin golcü oyuncusu Sinan
Kurumuþ þampiyonluk sözü verirken, orta
saha oyuncusu Atakan Cangöz de taraf-
tardan desteðe devam etmelerini istedi.

24'üncü hafta erteleme maçýnda sa-
hasýnda Afyonspor ile 2-2 berabere kala-
rak þampiyonluk yolunda kritik iki puan
kaybeden Çorum FK'de üzüntü hakim.

Futbolcular da kaybedilen puanýn
üzüntüsünü yaþarken bir yandan da ta-
raftara umut aþýlamaya çalýþýyor. 

Çorum FK'nin baþarýlý oyuncularý Si-
nan Kurumuþ ve Atakan Cangöz de sos-
yal medya hesaplarýndan yaptýklarý pay-
laþýmlar ile hem camiaya moral vermeye
çalýþýyor hem de þampiyonluða olan
inançlarýný vurguluyor. 

Oyuna sonradan dahil olup 90'ýncý
dakikada beraberliði getiren golü kayde-
den Sinan maç ile ilgili yaptýðý açýklama-
da þu ifadelere yer verdi:

Bugün kaybettiðimiz iki puan için çok
üzgünüz. Sizleri mutlu etmek, sevindir-
mek isterdik ama lütfen sakin olun. Des-
teðinize çok ihtiyacýmýz var. Kalan son
12 final maçýna çok iyi hazýrlanacaðýz.
Kazanmak için ne gerekiyorsa yapaca-

ðýz. 12 maçlýk yolculukta her türlü zor-
luklar çýkacaktýr ama biz her türlü zorlu-
ðu aþacak kaliteye ve bir futbol kulübüne
sahibiz. Þampiyonluk sizler gibi bizler
için de çok kýymetli. Bugün kazandýðý-
mýz bir puan bizi þampiyon da yapabilir.
Bunu ligin sonunda hep beraber görece-
ðiz. Çok iyi bir kulübü temsil ettiðimizi bi-
liyoruz. Bizlerden neler istediðinizi de bi-
liyoruz. Sorumluluklarýmýzýn farkýndayýz.
Sizlerin bir kardeþi aðabeyi olarak sizler-

den ricam sakin kalýn ve bizi destekle-
meye devam edin. Söz veriyorum size o
kupa buraya þehre gelecek. 

Baþarýlý orta saha oyuncusu Atakan
Cangöz ise "Kaybettiðinde deðil vazgeç-
tiðinde yenilirsin" diyerek baþladýðý açýk-
lamasýnda "Birlik, beraberliðimiz devam
ederek yola devam. Liderliði býrakma-
dan ligin sonuna kadar savaþacaðýz. O
kupa bu þehre gelecek" dedi. 

(Abdulkadir Söylemez)

Çorum FK'nin genç golcüsü
Eren Aydýn "Afyon maçýnda
kaybedilen puanýn bahanesi
olmaz ama liderlik koltuðunda
oturduðumuz için mutluyuz"
dedi. 

Çorum FK'nin Galatasa-
ray'dan kiraladýðý 20 yaþýndaki
forvet oyuncusu Eren Aydýn
dün Çorum FK formasý ile ilk
maçýna çýktý. Oynadýðý oyun ile
beðeni toplayan Eren maç so-
nunda yayýncý kuruluþa açýkla-
malarda bulundu. 

Eren Aydýn açýklamasýnda
"Maça aslýnda iyi baþladýk.
Tempolu ve önde presle baþla-
dýðýmýz süreçte maalesef golü
bulamadýk. Golü bulamadýkça
da stres olduk. 2'nci yarýnýn
baþýnda golü bulup rakip 10 ki-
þi kalýnca biraz rahatlama ya-
þadýk. Saçma sapan iki gol ye-
dik. Sonrasýnda 2-2 yaptýk
ama bu maçýn bahanesi ola-
maz. Bu maçý kazanmamýz
gerekiyordu ancak liderliðe
oturduðumuz için de mutluyuz.

Benim bu camiaya geçen

seneden bir borcum var. Geçti-
ðimiz sezon play-off'larda Ço-
rum FK'ye sýkýntý çýkarmýþtýk"
dedi.

(Eren Aydýn geçtiðimiz
sezon Niðde Anadolu FK for-
masý giydiði dönemde Ço-
rum'da oynanan ve Nið-
de'nin 5-2'lik galibiyeti ile bi-
ten maçta gol atarak Çorum
FK'nin play-offlara gidemeyi-
þinde rol oynamýþtý)

Çorum FK'nin bir diðer
genç forveti Muhammed Yýldý-
rým ise sezon sonu kupayý Ço-
rum'a getireceklerini söyledi. 

Muhammed verdiði röpor-
tajda "Ýyi baþladýk maça, üs-
tünlük de bizdeydi. Rakip 10
kiþi kaldý. Talihsiz goller yiyince
berabere kaldýk ama liderlik
koltuðunda bitirdik haftayý.
Hafta içi olmasýna raðmen bizi
desteklemeye gelen taraftarý-
mýza teþekkür ederiz. Bizi des-
teði býrakmasýnlar. Sezon sonu
þampiyonluk kupasý buraya
gelecek" dedi. 

(Abdulkadir Söylemez)

Çorum FK'nin iki genç forveti Eren Aydýn ve 
Muhammed Yýldýrým maç sonu açýklamalarda bulundu. 

Genç oyuncular
destek istedi

Tam: Kaybedilen puanýn
sorumluluðu bana ait

Tam: Kaybedilen puanýn
sorumluluðu bana ait

Hes Ýlaç Afyonspor Teknik Direktörü Koray Palaz, Çorum FK maçýný deðerlendirdi.

"Kazanmaya yakýn olan taraf bizdik"

“Sakin olun ve
desteðe devam edin”

Çorum FK'nin golcü oyuncusu 
Sinan Kurumuþ ve baþarýlý orta 
saha oyuncusu Atakan Cangöz 

taraftardan ricada bulundu.

Çorum FK 
Teknik 
Direktörü 
Tahsin Tam
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Afyonspor Teknik Direktörü 
Koray Palaz
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Çorum FK'nin genç golcü-
sü, Kýrmýzý-Siyahlý forma ile
çýktýðý ilk maçta iyi bir perfor-
mans sergiledi. 

Gerek sezon baþý gerek ise
sezon ortasý yaptýðý transfer ile
adýndan sýkça söz ettiren Ço-
rum FK tecrübeli ayaklarýn yaný
sýra potansiyel sahibi genç
oyunlarý da kadrosuna katmayý
baþardý. 

Süper Lig ve 1'inci ligde oy-
namýþ birçok oyuncuyu kadro-
sunda barýndan Çorum FK za-
man zaman genç oyuncularý
da kadrosuna katýyor. Bunlar-
dan sonuncusu ise Galatasa-
ray'ýn oyuncusu olan Eren Ay-
dýn oldu.

Devre arasý transfer sezo-
nunda Galatasaray'dan kirala-
nan 20 yaþýndaki forvet oyun-
cusu Eren Aydýn, Afyonspor

maçý ile ilk kez resmi bir maçta
Çorum FK formasý giymiþ oldu. 

1.83 boyundaki Eren Aydýn
Afyon maçýnda fileleri havalan-
dýramasa da gösterdiði perfor-
mans maçý izleyenleri heye-
canlandýrdý. 

Sinan Kurumuþ'un yerine ilk
11'de maça baþlayan Eren ilk
dakikalarda attýðý þutlar, müca-
deleci oyunu ve saha içindeki
davranýþlarý ile umut verdi. 

Sinan'ýn attýðý pasta hýzla-
narak, kaleci ile baþ baþa kala-
cakken aldýðý darbe yerde ka-
lan ve rakibin 10 kiþi kalmasýný
da saðlayan Eren Aydýn, kýrmý-
zý kart sonrasý da tribüne doðru
yaptýðý hareketler ile tribünlerin
daha da coþmasý saðladý. 

Galatasaray'ýn oyuncusu
olan Eren, öncesinde Sarý-
yer'de ter akýttý. Sarýyer ile çýk-

týðý 22 maçýn 16'sýnda ilk 11 oy-
nayan Eren bu maçlarda top-
lam bin 511 dakika süre aldý. 

Rakip fileleri altý kez hava-
landýran Eren, altý kez de sarý
kart gördü. 

Sarýyer ile iki de kupa maçý-
na çýkan Eren burada iki maçta
iki gol atmayý baþardý. Eren at-
týðý goller ile takýmýný 3'üncü tu-
ra taþýdý. 

Geçtiðimiz sezon Galatasa-
ray'ýn alt yapýsý olan Niðde
Anadolu FK formasý giyen
Eren Aydýn, Çorum FK'ye karþý
da mücadele etmiþ ve Çorum
Þehir Stadýnda Niðde'nin 5-
2'lik galibiyeti ile biten maçta
takýmýnýn 2'nci golünü kaydet-
miþti. 

Eren daha öncede Galatasa-
ray 19 yaþ altý futbol takýmýnda
ter döktü. (Abdulkadir Söylemez)

Çorum FK'nin baþarýlý orta
saha oyuncu Ferhat Yazgan
maç esnasýnda rakip oyuncuya
"Daha önce buradan gol atmýþ-
tým" dedikten 10 saniye sonra
gol attý.

Çorum FK'nin Afyonspor ile
karþý karþýya geldiði ve 2-2 be-
raberlik ile ayrýldýðý maçta ilginç
bir diyalog yaþandý. 

Çorum FK'nin Ýstanbuls-
por'dan transferi 30 yaþýndaki
gurbetçi orta saha oyuncusu
Ferhat Yazgan attýðý gol ile Af-
yon maçýnýn gol perdesini aç-
mýþtý. 

Ferhat'ýn golden önceki diya-
logu ise golü daha ilginç bir hale

getirdi. 
Kazanýlan köþe atýþýnda altý

pasta konumlanan Ferhat Yaz-
gan ön direði koruyan rakip
oyuncu ile sohbet ederken, raki-
bine gülümseyerek "Geçen se-
ne play-off'ta Erzurumspor'a
tam buradan gol atmýþtým" dedi.
Ardýndan kullanýlan köþe atýþýn-
da oluþan karambolde top önün-
de kalan Ferhat Yazgan uzak di-
reðe klas bir vuruþ ile topu aðla-
ra gönderdi. 

Ferhat Yazgan geçtiðimiz se-
zon BB Erzurum maçýnda Ýstan-
bulspor formasý ile rakip fileleri
havalandýrmayý baþarmýþtý. 

(Abdulkadir Söylemez)

45 gün sonra takýmýna kavu-
þan Kýrmýzý-Siyahlý taraftar hafta
içi olmasýna raðmen maça ilgi
gösterdi. 

Çorum FK'nin sahasýnda Af-
yonspor'u aðýrladýðý maç kýrmýzý
siyahlý camiayý 45 gün sonra bir
araya getirdi. 

Son olarak 3 Þubat'ta Nazilli
Belediye maçýnda bir arada oyun-
cu ve taraftarlar yaklaþýk 45 gün
sonra tekrar kavuþtu. 

6 Þubat'ta Kahramanmaraþ
merkezli depremlerden dolayý er-
telenen lig, ardýndan Çorum
FK'nin bay geçmesi ile 1,5 aylýk
hasret yaþayan tribünler ilk iç sa-
ha maçýnda karþýlaþmaya alýþýla-
gelmiþin dýþýnda ilgi gösterdi. 

Hafta sonu maçlarýndaki dolu-
luðu bu sezon ilk defa hafta içi
maçýnda yakalayan Kýrmýzý-Si-
yahlýlarda maraton tribünü nere-
deyse dolarken, protokol ve kapa-
lý tribünlerde de maça ilgi iyi sevi-
yedeydi. Murat Dobra kale arkasý-
nýn kapalý olduðu maçta Sinan
Yýldýz tribününün de yarýsý futbol-
severler tarafýndan doldurulurken
karþýlaþmayý 100'e yakýn anne-
çocuk ve depremzede vatandaþ-
lar izledi. 

Deplasman tribünün boþ kaldý-
ðý karþýlaþmayý toplamda yaklaþýk
5 bin futbolsever izledi. 

(Abdulkadir Söylemez)

Afyonspor'un tecrübeli oyuncusu Olcay
Þahan'a Çorum FK tribünleri özel ilgi gösterdi.

Çorum FK'nin Afyonspor'u konuk ettiði
maç öncesi ve sonrasý rakip takýmýn tecrü-
beli oyuncusu Olcay Þahan'a tribünler des-
tek verdi. 

Daha önce yýllarca Beþiktaþ ve Trab-
zonspor gibi takýmlarýn formasýný giyen gur-
betçi orta saha oyuncusu Olcay Þahan bir
kez daha Çorum FK'ye rakip oldu. 

Kýrmýzý-Siyahlýlara her iki maçta da gol
atmayý baþaran Olcay Þahan, Çorum Þehir
Stadýndaki maç öncesi ve maç sonrasýnda
taraftarýn ilgisini üzerine topladý. 

10 kiþi kalan takýmýný orkestra þefi gibi
yöneten ve 90 dakika boyunca sahada bas-
madýk yer býrakmayan Olcay Þahan maç
sonrasý önce maraton tribünlerine giderek
bir taraftara formasýný verirken ardýndan tri-
bündeki Beþiktaþlý futbolsever ile sohbet etti.
Burada kendisine gösterilen sevgiye karþýlýk
veren tecrübeli oyuncu soyunma odasýna
gitmeden önce kendisine seslenen taraftarýn
yanýna da gitti.

TARAFTARIN SÝTEMÝNE 
KARÞILIK VERDÝ
Çorum FK'li taraftarýn "Maçta çok zaman

geçirdiniz" sitemine "10 kiþi kaldýk ve 2-1 ön-
deydik. Baþka ne yapabilirdik? Bu çok doðal"
diye cevap veren Olcay kýsa süre sonra taraf-
tarýn övgülerine ayný þekilde karþýlýk verdi. 

ÝLGÝNÇ BÝR FOTOÐRAF! 
Hýzýný alamayan Olcay "Kaldýrýn beni, sa-

rýlalým" diyerek taraftarýn kendini kaldýrmasý-
ný istedi ve ortaya ilginç bir fotoðraf çýktý. 

2-3 saniye taraftarýn desteði ile havada
kalarak Beþiktaþlý taraftar ile sarýlan Olcay
ardýndan fotoðraf çekilme isteklerini de geri
çevirmedi.  Þahan daha sonra tribünün alkýþ-
larý arasýnda soyunma odasýna gitti. 

(Abdulkadir Söylemez)

Çorum FK tribünlerinden Olcay Þahan'a özel ilgi

“Kaldýrýn beni, 
sarýlalým”

Ferhat Yazgan’ýn 50.
dakikada gol attýðý

pozisyonun baþlangýcý.

Olcay
Þahan maç
sonunda
tribünde
yer alan
Beþiktaþlý
taraftarlarla
böyle
sarýldý.

Karþýlaþmayý hafta içi olmasýna raðmen yaklaþýk 5 bin futbolsever izledi.

Kulüp, “Anne-çocuk el ele” sloganýyla anne ve çocuklarýný maçta ücretsiz aðýrladý Afet bölgesinden gelen gençler de Çorum FK-Afyonspor maçýný takip etti.

90 dakika sahada kalan genç oyuncu gerek oyunu
gerekse saha içi davranýþlarýyla beðeni topladý.

Çorum FK'lý Ferhat Yazgan attýðý golden 10 saniye önce rakip oyuncu ile ilginç bir diyaloga girdi. 

"Daha önce buradan gol
atmýþtým" dedi ve yine attý

TARAFTAR 
TAKIMINI ÖZLEMiÞ!

45 gün sonra bir araya gelen 
Kýrmýzý-Siyahlý camia hasret giderirken 

stadyumda depremzede vatandaþlarýn yaný 
sýra anne-çocuklar da yer aldý.

Eren Aydýn beðeni topladý
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AK Parti Çorum
Milletvekili Erol Ka-
vuncu, Adalet Bakaný
Bekir Bozdað'ý ziyaret
etti. Ziyarette Çorum'a
yapýlmasý planlanan
Adliye ek binasý ile
Adli Týp Merkezi ma-
saya yatýrýldý.

AK Parti Milletveki-
li Erol Kavuncu, geçti-
ðimiz Çarþamba günü
Adalet Bakaný Bekir
Bozdað'ý makamýnda
ziyaret etti. Ziyaretin
ardýndan bir paylaþým
yapan Milletvekili Ka-
vuncu, Çorum'un Adli-
ye ek binasý ve Adli
Týp Merkezi taleplerini
Bakan Bozdað'a iletti-
ðini söyledi. Kavuncu,
"Ýlimiz genelindeki Ba-
kanlýðýmýzýn çalýþma-
larý ve yapýmý planla-
nan projelerimiz hak-
kýnda taleplerimizi ile-
terek, istiþarelerde bu-
lunduk. Çorum Mer-
kez Adalet Sarayý'nýn
yanýnda inþa edilecek
olan ek adliye binamý-
zýn ihaleye çýkýlmasý
talebimiz ile ilimizde
kurulmasý planlanan
Adli Týp Merkezi hu-
suslarýnda istiþareler-
de bulunduk" dedi.

Ek hizmet binasý-
nýn kýsa sürede kente
kazandýrýlacaðýný dile
getiren Kavuncu,
Hemþehrilerimize da-
ha iyi þartlarda adalet
hizmeti vermek ama-
cýyla ilimize yakýþýr bir
ek hizmet binasýný en
kýsa sürede Çorum'a
kazandýracaðýz inþal-
lah.  Bakanýmýza ilgi,
alaka ve taleplerimize
olumlu yaklaþýmlarý
için teþekkür ediyo-
rum" diye konuþtu. 

(Çaðrý Uzun)

Hitit Üniversitesinde elektro-
nik çiplerin aþýrý ýsýnma nedeniy-
le arýzalanmasý önlemeye yöne-
lik proje hazýrlandý. Projeye TÜ-
BÝTAK tarafýndan da destek ve-
rildi.

Hitit Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi öðretim üyelerinden
Prof. Dr. Sinan Çalýþkan, Prof.
Dr. Hümeyra Mert Balaban ile
Dr. Öðretim Üyesi Erdener Öz-
çetin iþbirliðinde hazýrlanan ve
TÜBÝTAK 1001 Bilimsel ve Tek-
nolojik Araþtýrma Projelerini Des-
tekleme Programý'na sunulan
proje kabul edildi.

Proje kapsamýnda, kanallar-
da meydana gelen aþýrý sýcak
bölgelerin belirlenerek sýcaklýða
duyarlý hidrojellerin yerleþtirilme-
siyle elektronik yüzeylerde eþit
bir sýcaklýk daðýlýmý elde edilme-
si hedefleniyor. Projede ayrýca
fraktal biçimli soðutma geometri-
sinin optimum þartlarý da belirle-
necek.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Si-
nan Çalýþkan, yaptýðý açýklama-
da elektronik çiplerde bazý böl-
gelerin diðer bölgelere göre aþýrý
ýsýndýðýný ve bundan dolayý elek-
tronik elemanlarda arýzalar mey-
dana geldiðini belirterek elektro-
nik çiplerdeki güç yoðunluðunun,
elektronik ekipmanlarýn boyutla-
rýnýn küçülmesi ve artan ýsý üre-
tim hýzý üzerine yapýlan çalýþma-
larýn gün geçtikçe önem kazan-
dýðýný söyledi.

Prof. Dr. Çalýþkan, "Cihaz so-
ðutma teknolojisi çok yönlü bir
uygulama alaný. Elektrikli sis-
temler gibi elektronik cihazlar ve

parçalar da çalýþtýklarýnda ýsý
üretmektedir. Bu kapsamda ci-
haz soðutma teknolojileri, yaygýn
kullaným alaný bulmaya baþladý"
þeklinde konuþtu.

Makine Mühendisliði, Polimer
Malzeme Mühendisliði ve En-
düstri Mühendisliði bölümlerinin
çalýþma alanlarýný konu alan ve
disiplinler arasý bir karakter taþý-
yan proje ile ülkemiz için elektro-
nik elemanlarýn soðutulmasýna
yönelik önemli katkýlar saðlama-
yý hedeflediklerini dile getiren
Prof. Dr. Çalýþkan, þunlarý kay-
detti:

"Makine ve Ýmalat Teknoloji-
leri alanýnda ihtisaslaþan üniver-
sitemizde, orta-yüksek ve yük-
sek teknolojiye geçiþ ve inovas-
yon noktasýnda sektöre katma
deðer saðlayabilecek çeþitli pro-
jeler üzerine çalýþmalar yapýlý-
yor. Savunma, sanayi ve saðlýk
gibi alanlarda kullanýlan elektro-
nik cihazlarda aþýrý ýsýnmaya
baðlý olarak sistemde arýzalarla
karþý karþýya kalýnmakta ve ci-
hazlarýn arýzalanmasýna sebep
olmaktadýr. Destek almaya hak
kazandýðýmýz proje ile ulu-
sal/uluslararasý seviyede bilim-
sel araþtýrma gerçekleþtirmenin
yaný sýra hedef teknolojinin ülke-
mizde etkin þekilde kullanýmýna
da katký saðlamayý amaçlýyoruz.
Proje kapsamýnda, lisansüstü
öðrencilerimiz de yer alacak.
Böylelikle proje ile ilgili alanda,
ülkemizde nitelikli araþtýrmacýla-
rýn yetiþtirilmesine de önemli kat-
ký saðlamýþ olacaðýz." 

(Sümeyra Özdoðan)

Çevre, Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði Bakanlýðý
ve Çorum Belediyesi tarafýndan eski stadyumun
bulunduðu bölgeye yapýlmasý planlanan Spor Te-
malý Millet Bahçesi için çalýþmalar baþladý.

Çorum Belediyesi, Çorum Þehir Stadyumu'nun
açýlmasý ve Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumu'nun
yýkýlmasýyla birlikte eski stadyum ve çevresinde
yapýlacak Millet Bahçesi için çalýþmalar baþladý.
Çevre, Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði Bakanlýðý tara-
fýndan hayata geçirilen proje kapsamýnda bölgeye
yapýlacak Millet Bahçesi, spor temalý olarak hayat
geçiriliyor.

Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþ-
gýn, bölgeye giderek çalýþmalarý yerinde inceledi.
Yüklenici firma temsilcilerinden bilgiler alan Baþ-
kan Aþgýn, sosyal medya hesabýndan yaptýðý pay-
laþýmda, "Spor Temalý Millet Bahçesi yükleniyor…"
dedi. (Çaðrý Uzun)

YÜKLENiYOR...

HÝTÜ'de elektronik çiplerin
ömrünü uzatacak çalýþma Adliye Ek Binasý ve 

Adli Týp Merkezi masada

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Adalet Bakaný Bekir Bozdað'ý ziyaret etti.


