GiTTi-GELDi

AK Parti il kongresinin 19 Ocak'ta yapýlacaðý açýklandý

Ahlatcý ile devam

KESiN

AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, AK Parti Çorum Ýl Kongresi'nin
19 Ocak 2021 Salý günü Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Fuar
Kompleksi'nde Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn da katýlýmý ile
gerçekleþtirileceðini açýkladý. Erdoðan’ýn telekonferans yöntemiyle
kongreye katýlacaðý öðrenildi.
Kongre öncesi AK Parti Genel
Merkezi mevcut Ýl Baþkaný Av. Yusuf
Ahlatcý ile yola devam kararý aldý.
Kongreyle ilgili bir açýklama ya-

BERABERE BiTTi
2'nci Lig Beyaz Grup
10'uncu hafta erteleme maçýnda sahasýnda Amed Sportif ile üç
HABERÝ
puan mücadele- ÝZLEMEK
si veren Çorum ÝÇÝN KODU
FK bir puana ra- OKUTUN
zý oldu. Maçýn ilk
yarýsýnýn aksine nefes kesen
2'nci yarýda tam dört gol oldu.
Son dakikalarýn nefes kestiði maçta her iki takým da
bir puana razý oldu. 8’DE

pan Ýl Baþkaný Ahlatcý "Cumhurbaþkanýmýz, Genel Baþkanýmýz Sayýn
Recep Tayyip Erdoðan'ýn liderliðinde 2023-2053 ve 2071 hedeflerimiz
doðrultusunda durmaksýzýn çalýþmaya devam ediyoruz.
Birlik beraberlik içinde icra edeceðimiz 7. Olaðan Çorum Ýl Kongremizin öncelikle Çorumumuza ve ülkemize hayýrlý olmasýný diliyorum.
Memleketimin güzel insanlarýna
sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum"
dedi.
(Abdulkadir Söylemez)
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75 Kuruþ

ÇORUM AÞIYA
GÜVENÝYOR
Saðlýk çalýþanlarý ile baþlayan aþýlama çalýþmalarý Çorum'un da gündemindeki bir numaralý konu hâlinde. Durum böyle olunca biz
de Çorum halkýna vurulmaya baþlanan Çin üretimi CoranaVac aþý ile ilgili görüþlerini aldýk. Görüþlerini aldýðýmýz vatandaþlar sýranýn kendilerine geldiðinde þüphe etmeden aþý olacaklarýný söylerken, bu kararlarýndaki en büyük gerekçeyi de saðlýk çalýþanlarý
ile birlikte Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ve Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca'nýn da aþý olmasýna baðladý. Bazý vatandaþlar
ise diðer aþýlara karþý endiþe duymasa da "Yerli aþýmýz olsun isterdim" dedi. 4’TE

Çimento Fabrikasýnýn devrinde

imzalar bugün atýlýyor
Çimento Fabrikasý
arazisinin devrinde imzalar atýlýyor.
Çorum
Belediye
Baþkaný Halil Ýbrahim
Aþgýn'ýn 2021'in ilk
günlerinde açýkladýðý
Çimento Fabrikasý arazisinin satýn alýnmasý
geliþmesi ile ilgili bugün yeni bir adým daha
atýlacak.
Belediye Baþkaný
Aþgýn'ýn katýlýmýyla Çimento Fabrikasý arazisi satýn alýmý sözleþme
töreni bugün saat
10.30'da Turgut Özal
Konferans Salonunda
gerçekleþtirilecek.
(Abdulkadir Söylemez)

Vali Mustafa Çiftçi

Huzurevi gün sayýyor
Halil Ýbrahim Aþgýn

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte yaþayan yaþlýlara daha iyi þartlarda hizmet vermek amacýyla inþa edilen Çorum Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinin kullanýma hazýr hale geldiðini bildirdi. Atýl Üzelgün
Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan tüm yaþlýlar, Gülabibey Mah. Baðcýlar 5. Cad. No:7 adresinde bulunan, her
odada TV, buzdolabý ve yaþamsal standardý yüksek 48 tek kiþilik, 24
çift kiþilik toplam 96 kapasiteli Çorum Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezine taþýnacak.
6’DA

ÇORUM’DA AÞILAMA
ÇALIÞMALARI BAÞLADI
Cumhurbaþkaný Erdoðan

Bakan Fahrettin Koca

Cumhurbaþkaný ve
Saðlýk Bakaný aþý oldu
Ýlk CoronaVac aþýsý, Ankara Þehir Hastanesi'nde Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca'ya uygulandý. Bakan Koca, "Herkesin mutlaka aþý olmasý gerektiðinin altýný çizmek istiyorum. Eski
hayatýmýza dönmek için aþýyý mutlaka yaptýrmamýz gerekiyor." ifadelerini kullandý.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'da,
Ankara Þehir Hastanesi'nde COVID-19 aþýsý
yaptýrdý. Aþý sonrasý açýklama yapan Erdoðan,
"254 bin saðlýk çalýþanýmýz ilk doz aþýlarýný oldu. Ben de onlara katýlarak aþýlandým" dedi.
(Haber Merkezi)

BAÞKAN AÞGIN: ÇÖPLÜ
GÜZELLEÞECEK 7’DE

Koronavirüs aþýsýnda aþýlama çalýþmalarý
Çorum'da da baþladý.Hitit ÜniversiteHABERÝ
si Erol Olçok EðiÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU tim ve Araþtýrma
OKUTUN
Hastanesi'nde altý,
Bahçelievler Semt
Polikliniðinde ise 14 olmak üzere toplam 20 aþý odasý oluþturuldu. Ýlk doz aþý çalýþmalarýnýn
beþ gün içinde tamamlanmasý
hedefleniyor. Ýl Saðlýk Müdürü
Ömer Sobacý, Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Meral Gülhan ve
Enfeksiyon Hastalýklarý Uzmaný
Prof. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaþ ile birlikte aþý yaptýrdý. Aþý
olan saðlýk çalýþanlarý, hiçbir
þikâyetlerinin olmadýðýný ve
herhangi bir aðrý hissetmediklerini dile getirdi.
2’DE

Çorum'da oluþturulan 20 aþý odasýnda
aþýlama iþlemleri baþladý.

"55 KÝÞÝDEN 1'Ý AÞI OLACAK
BU NASIL ADALET?" 2’DE

Kovid19 aþýsýnda öncelikli
guruplar belirlendi
Saðlýk Bakanlýðý Kovid 19 aþýsýnýn yapýlacaðý
öncelikli guruplarý açýkladý. Hastalýða maruz
kalma, bulaþtýrma gibi riskler nedeniyle önce
saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan personele aþý uygulanacak.
2’DE

Yýlýn ilk karý yükseklere yaðdý
Uzun zamandýr yaþanan kuraklýk nedeni ile
susuzluk tehlikesi altýnda bulunan Çorum'a
Meteoroloji'den müjdeli haber geldi. Çorum'da
cuma günü kar yaðýþý bekleniyor. Meteroloji
bu açýklamayý yaparken, Çorum'un yüksek kesimlerine yýlýn ilk karý düþtü.
7’DE

Ýnanç Penceresinden
Sümeyra ÖZDOÐAN

SALAT ve SELAM
- YAZISI 2’DE

BAHÇELÝEVLER ÝLKOKULU
1 ÞUBAT'TA ÝHALE EDÝLÝYOR 6’DA

OSMANCIK'TA AÞILAMA
ÇALIÞMALARI BAÞLADI 2’DE

2
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Ýnanç Penceresinden

Sümeyra ÖZDOÐAN

SALAT ve SELAM

Kovid19 aþýsýnda
öncelikli guruplar belirlendi
Saðlýk Bakanlýðý covid19asi.saglik.gov.tr internet adresinde aþý uygulanacak gurup listesi adýyla bir liste yayýnladý. Listenin haberlerinin basýnda
yer almasýndan sonra ilgili internet sitesine yoðunluk nedeniyle ulaþýlmakta zorluk yaþanmaya
baþladý. Yayýnlanan listeye göre önce saðlýk çalýþanlarý aþýlanacak. Birinci aþamada 65 yaþ üzeri,
ikinci aþamada polis, asker öðretmen, zabýta ve
yargý çalýþanlarý gibi meslek gruplarý aþýlanacak.
Üçüncü aþamada ise 18-49 yaþ arasýnda kronik
hastalar, dördüncü aþamada ise aþýlanma sýrasý
geldiði halde zamanýnda aþý yaptýrmayanlar aþýlanacak.
"Hastalýða maruz kalma, hastalýðý aðýr geçirme ve bulaþtýrma riskleri ile hastalýðýn toplumsal
yaþamýn iþleyiþi üzerindeki olumsuz etkisi deðerlendirilerek COVID-19 aþýsý uygulanacak gruplar
belirlenmiþ olup bu gruplara sýrasýyla uygulanacaktýr" ifadeleriyle yayýnlanan listeye göre aþý olacak kiþilerin öncelikli meslek guruplarý açýklandý.
Buna göre Koronavirüs aþýlarý 4 aþamada gerçekleþtirilecek. Ýlk aþamada eczanelerde dahil olmak üzere saðlýk kurumlarý çalýþanlarý aþýlanacak. Birinci aþamanýn ikinci sýrasýnda ise yaþlý,
engelli koruma evlerinde kalanlar ve buralarda
çalýþanlar aþýlanacak. 65 yaþ üstü bireylerin de
aþýlanmasýyla Koronavirüs aþýlamasýnda birinci
aþama tamamlanmýþ olacak.
Koronavirüs aþýlama takviminin 2'nci aþamasýnda ise hizmetin sürdürülebilmesi için öncelikli
sektör baþlýðýnda aþý olacak meslek guruplarý ise
þunlar olacak;
- Milli Savunma Bakanlýðý
- Ýçiþleri Bakanlýðý
- Kritik görevlerdeki kiþiler
- Zabýta, Özel güvenlik
- Adalet bakanlýðý
- Cezaevleri
- Eðitim sektörü (Öðretmenler ve Öðretim üyeleri)
- Gýda sektörü (SGK kayýtlarýna göre) çalýþanlarý,
- Fýrýn, yemek fabrikasý, gýda imalathanesi çalýþanlarý ve ambalajlanmýþ su üreticileri)
- Taþýmacýlýk sektöründe çalýþanlar
Ýkinci aþamanýn ikinci bölümünde 50-64 yaþ
arasý kiþilerin aþýlanmasýyla bu aþama tamamlanmýþ olacak.Koronavirüs aþýlama takviminin üçüncü aþamasýnda kronik hastalýðý olan bireyler, son
aþamasýnda ise aþýlama sýrasý geldiði halde aþý
yatýrmamýþ olanlar aþýlanacak. (Fatih Yýldýrým)

Kargý'da
aþýlama yapýldý
Çin'den Türkiye'ye getirilen Covid-19 aþýlarý, Kargý'da saðlýk çalýþanlarýna uygulanmaya baþlandý.
Çin'den getirilen ve ilk olarak Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca ya uygulanan Covid-19
aþýsý il ve ilçelere de gönderildi. Kargý'da Ahmet Hamdi Akpýnar Ýlçe Devlet Hastanesi'nde oluþturulan beþ aþý odasýnda saðlýk
çalýþanlarýna aþýlarý yapýlmaya baþlandý. Ýlçeye 113 doz aþý gönderilirken ilk aþý Hastane Müdürü Hüsnü Kýlpelit'e yapýldý.
Hastaneden yapýlan açýklamada "Tüm
dünyayý etkisi altýna alan Covid-19 virüsüne
karþý canla baþla mücadele ederek dünyada
eþi benzeri olmayan bir baþarýya imza atan
saðlýk çalýþanlarýmýza bakanlýðýmýzýn talimatýyla bugün itibariyle hastanemizde kurduðumuz beþ adet aþý odamýzda aþýlama iþlemi
baþlamýþtýr" denildi.
ÝKÝNCÝ DOZLAR 28 GÜN SONRA
Kargý'daki toplam 113 saðlýk personelinin
aþýlanmansýn kýsa sürede tamamlanmasý
beklenirken 2'nci dozlar da 28 gün sonra uygulanacak. Aþýlar kademeli olarak gelmeye
devam edecek. Saðlýk çalýþanlarýnýn ardýndan öncelik sýrasýna göre belirlenen meslek
gruplarý, 65 yaþ üstü, 50 yaþ üstü ve kronik
hastalýklarý bulunanlara doðru öncelik sýrasýna göre yapýlacak. Daha önce korona virüs
geçiren hastalarýn vücutlarý antikor ürettiði
için hastalýðý geçirenlere ilk etapta aþý yapýlmayacak.
Aþýlama yapýlmasý için ilk olarak merkezi
hekim randevu sistemi üzerinden randevu
alýnmasý gerekiyor. Randevu sýrasýna göre
aþýlamalar planlý olarak yapýlacak.
(ÝHA)

Salat; lügat olarak dua, tebrik, tazim anlamlarýna gelir. Çoðulu ise "salavat" týr. Dini ýstýlahta ise
"dua" manasýnda kullanýldýðý gibi "namaz" manasýna da gelir. Dua; kulun özünü ve gönlünü Allah'a
yöneltmesidir. Namaz ibadeti ise; kendini Allah'a
vermenin, onun huzuruna çýkmanýn en güzel
þeklidir.
Salat en kýsa þekliyle "Allahümmesalli ala Muhammed" demektir. Mü'min Peygamberimizin adý
anýldýðý zaman "aleyhissalatü vesselam, sallallahu aleyhi vessellem" veya "AllahümmeSalli ala
Muhammed'in ve ala Âli Muhammed" diyerek dilediði þekilde salât ve selam getirebilir. Selam ise
"esselamüaleykeeyyühennebiyyü"
demektir.
Önemli olan husus Peygamberimizi sýkça hatýrlamak, AllahuTealanýn emri üzerine ona salât ve selam etmektir. AllahuTeala Ahzap Suresi 56. ayetinde þöyle buyurmaktadýr:
"Allah ve melekleri Peygamberesalât ediyorlar. Ey müminler! Siz de ona salât ve selam edin"
Yüce Allah, ayeti kerime de bütün Müminlere Salat ve selam etmelerini emretmekte, O'na saygý
göstermelerini istemektedir. Yüce Allah'ýn bu emri baðlayýcýdýr, emri yerine getirmek ise farzdýr.
Âlimler insanoðlunun ömründe bir defa Hz.Peygambere salât ve selam vermenin farz olduðuna
ittifak etmiþlerdir. Peygamberimizin (SAV) adý
anýldýkça uygun aralýklarla ayný þeyi tekrarlamanýn ise müstehap (tavsiye edilmiþ bir davranýþ )
olduðunu ifade etmiþlerdir. Allah'ýn bir kuluna salatý hiç þüphesiz büyük bir lütuf ve rahmettir, meleklerin salâtý da dua, övgü ve tebriktir. Müminlerin Hz. Peygambere salâti ise; ona dua etmeleri
onu övgü ve hayýrla anmalarýdýr. Hazreti Peygambere Selatü selam getirmek hem Allah'ýn rahmetini hem de meleklerin dua ve Ýstiðfarýný kazanmaya vesile olduðuna göre bu imkaný ve fýrsatý iyi
deðerlendirmek gerekir. Sabah, akþam her an

salât ve selam getirebileceðimiz gibi; Peygamberimizin ismi anýldýðýnda, duyulduðunda, okunduðunda, besmele ve hamdeledensonra, cuma günü ve gecesi, abdestin baþýnda ve sonunda, Hacca gidiþ-dönüþte, kutsal yerleri ziyaret ederken,
hatimden sonra, Mevlid-i Þeriflerde, zikre baþlamadan önce, hadis derslerinden önce ve sonra,
vaaz verirken, ezandan sonra, nikah hutbesinde,
uykudan önce-sonra, her hayýrlý iþten önce ve
sonra, tevbe anýnda, sýkýntý anýnda, hastalýk anýnda, unuttuðumuz bir þeyi hatýrlamak istediðimiz
de salatü selam getirmek müstehaptýr. Salavat,
dualarýn kabulüne, Peygamberimizin þefaatine
vesile olur. Cennette Peygambere yakýnlýða vesile olur. Salavat getiren Allahýn rahmetine mazhar
olur.Peygambere sevgisini ispat etmiþ olur. Feyzin artmasýna ve ibadetlerin kabulüne vesile olur.
Kiþinin manen derecesi yükselir. Dünya ve ahiret
sýkýntýlarýnýn hafiflemesine vesile olur. Küçük günahlarýn temizlenmesine vesile olur. Fakirliðin önlenmesine ve gitmesine vesile olur. Sýkýntý ve
stresin gitmesine vesile olur.
Allah Resulü, ashabýna namazlarýn tahiyyat
oturuþlarýnda okuduðumuz "salavatiþerifeyi" öðretmiþ (salli-barik dualarý) bana böyle salat edersiniz demiþtir."Ya Resulallah sana nasýl salat edelim, sen çürümüþ olacaksýn! demeleriüzerine
Sevgili Peygamberimiz (SAV) :"Üzerime salat
eden kimseye karþý Allah ruhumu teslim eder ve
ben selamýný alýrým. Allah nebilerin cesetlerinin
çürümesiniyeryüzüne haram kýlmýþtýr" buyurmuþtur. Sevgili Peygamberimizin adý anýlýp da ona salat ve selam getirmeyenin halleri ise Hadis-i Þeriflerde "cimri" olarak anýlmýþ, "burnu yere sürtülsün" olarak belirtilmiþtir.(Tirmizi)
Enes (RA) rivayetle Resulullah(AS) þöyle buyurmuþtur: "Bir kul beni eþinden, evladýndan,malýndan ve bütün insanlardan daha çok sevmedik-

çe (tam anlamýyla) iman etmiþ olmaz."
Diðer bir Hadisi Þerif'te ise:
"Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki,
sizden biriniz beni babasýndan ve evladýndan daha çok sevmedikçe tam anlamýyla iman etmiþ olmaz."
Kýymetli Okurlarýmýz;
Muhakkak ki Peygamberlere iman etmek farzdýr, imanýn þartlarýndandýr. Bundan dolayý her
Müslümanýn onun Allah tarafýndan gönderilmiþ bir
elçi olduðuna þehadet etmesi, onun Rabbinden
getirdiði her þeyi tasdik etmesi, ondan gelen bütün sözleri ve fiilleri kabul ederek sünneti seniyyesine uymasý, onun hayat tarzýný kendisine örnek
almasý gerekir. Dolayýsýyla Sevgili Peygamberimizin adý anýldýðýnda duyan her Müslümanýnsalatü
selam getirmesi ihmal edilmez görevi ve vefa borcudur.Bir hediye aldýðýnda teþekkür eden, bir kahvenin 40 yýl hatýrýný sayan insanlar, bütün âlemleri hidayete gelen, bütün insanlýk için rahmetle
gönderilen, insanlara kitabý ve hikmeti öðreten,
dünya ve ahiret saadetine kavuþma yolunu gösteren,ebedi hayatýný kurtarmaya vesile olan Resulullahaelbette minnettarlýk duyup, adýný duyunca engin hürmet ve sevgiyle ona Selatü selam
getirmeli,gösterdiði bu baðlýlýkla onun þefaatine
nail olmalýdýr...
O Peygamber ki(AS); ilahi rahmeti ve Allah'ýn
kullarýna olan buyruklarýný yansýtan bir ayna...Allah'ýn kanunlarýný haber veren bir alýcý-verici…Allah'ý kullarýna tanýtan bir rehber...Kulluk görevinin
anlamýný ve ölçüsünü insanlara öðreten bir öðretmendir... Bu nedenle Allah'ýn sevgisine mazhar
olmanýn tek yolu, Peygamber(AS) ý sevmek ve
onun getirdiklerini gönülden benimseyip kabul etmektir.
AllahümmeSalli Ala Seyyidina Muhammed...
Selam ve Dua ile...

ÇORUM'DA AÞILAMA
ÇALIÞMALARI BAÞLADI
Çorum'da oluþturulan 20 aþý odasýnda aþýlama iþlemleri baþladý.
Aþý olanlar arasýnda Saðlýk Ýl Müdürü Ömer Sobacý da vardý.
Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumunun Çin merkezli Sinovac þirketinin ürettiði koronavirüs aþýsý CoronaVac'a acil kullaným onayý vermesinin
ardýndan Çorum'da aþýlama çalýþmaHABERÝ
larý baþladý. Aþýlama çalýþmalarý kapÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU s a m ý n d a
OKUTUN
Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma
Hastanesi'nde altý, Bahçelievler
Semt Polikliniðinde ise
14 olmak üzere toplam
20 aþý odasý oluþturuldu.
Günlük bin 900 aþýnýn
yapýlacaðý kentte, ilk doz
aþý çalýþmalarýnýn beþ
gün içinde tamamlanmasý hedefleniyor.
"AÐRI
HÝSSETMEDÝK"
Ýl Saðlýk Müdürü
Ömer Sobacý, Erol Olçok
Eðitim Araþtýrma Hastanesi'ne gelerek Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr.
Meral Gülhan ve Enfeksiyon Hastalýklarý Uzmaný Prof. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaþ ile birlikte aþý yaptýrdý. Aþý olan saðlýk
çalýþanlarý, hiçbir þikâyetlerinin olmadýðýný ve herhangi bir aðrý hissetmediklerini dile getirdi. Saðlýk
çalýþanlarý, aþýlarýn baþlamasýna raðmen maske,
mesafe ve hijyen kuralýnýn ihmal edilmemesini istedi. Ýl Saðlýk Müdürü Ömer Sobacý birlikte görev yaptýðý saðlýk çalýþanýnýn aþýsýný kendisi yaptý.
"AYLARDIR BU ANI BEKLÝYORDUK"
Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr.
Meral Gülhan tarihi bir günü yaþadýklarýný belirterek "Aylardýr bu aný bekliyorduk. Umarým beklediðimiz etkiyi alýrýz. Saðlýk personeli bu dönemde çok

sýkýntý çekti. Çok fazla saðlýk çalýþanýmýz enfekte
oldu. Aþý çalýþmalarý saðlýk çalýþanlarýndan baþladý. Hayýrlý olsun. Aylardýr beklediðimiz bir an. Bu
süreci enfekte olmadan atlatan þanslý saðlýk çalýþanlarýndaným. Umarým bundan sonra her þey daha iyi olacak" dedi.
"AÞI GELSÝN
HASTANE ÝLK AÞI
BEN YAPTIRACAÐIM DEDÝM"
Enfeksiyon Hastalýklarý Uzmaný Prof. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaþ 10
aydýr tüm çalýþanlarýnýn
yoðun bir süreç yaþadýðýný, hep birlikte bu hastalýkla savaþtýklarýný ve
zor günler yaþadýklarýný
söyledi.
Ekim ayýnda vaka sayýlarýnýn artmasýyla hasta kayýplarýnýn olduðuna
dikkat çeken Prof. Dr.
Çelikbaþ birçok saðlýk
çalýþanýnýn da korona virüse yakalandýðýný ve
zor günler yaþadýklarýnýn
altýný çizdi. Ýkinci tedbir
dönemiyle birlikte serviste yatan, yoðun bakým
da yatan hasta sayýsý ile
poliklinik sayýsýnda düþüþ olduðunu anlatan Çelikbaþ "Pandemi döneminde enfekte olmadým. Hasta
olsaydým çok zor atlatýrdým. Aþýyý dört gözle bekledim. Korona virüs aþýsýyla ilgili sürekli sorularla
karþýlaþtým. Medyada yapýlan tartýþmalar insanlarýn kafasýnda çok fazla soru iþaretlerine neden oldu ama her sorulduðunda aþý gelsin hastane koridorunun ortasýnda ilk aþý ben yaptýracaðým demiþtim. Gerçekten de bugüne ulaþmamýz çok sevindirici. Saðlýk çalýþanlarýndan aþýlanmaya baþlanmasý çok sevindirici. Saðlýk çalýþanlarý ciddi þekilde
enfekte oldu. Hayatýný kaybedenler oldu. Bundan
sonraki süreçte içimiz biraz daha rahatlayacak.

“55 kiþiden 1'i aþý olacak

Bu nasýl adalet?”

Av. Rumi Bekiroðlu

Gelecek Partisi Etik Kurulu Üyesi ve
Kurucular Kurulu Üyesi Av. Rumi Bekiroðlu, Türkiye'ye ilk gelen Covid-19 aþýsýndan 27 kiþiden 1'ine aþý düþerken,
Çorum'da 55 kiþiden 1'inin aþýlanacaðýna dikkati çekti. Bekiroðlu "Bu nasýl adalet?" diye sordu.
Rumi Bekiroðlu sosyal medya hesabýndan þöyle seslendi:
Çorum Valisi Mustafa Bey açýklama
yapmýþ, ilimize 9 bin 500 adet aþý gelmiþ. 81 milyona 3 milyon aþý geldi. Her
27 kiþiden bir kiþiye aþý tekabül ederken, Çorum'da 530 bin nüfustaki oraný
55'te bir kiþi aþý olacak. Bu nasýl bir daðýtým ve adalet? (Abdulkadir Söylemez)

AÞI, MASKELERDEN KURTULDUÐUMUZ
ANLAMINA GELMÝYOR
Aþý olmamýz veya olmamamýz maskeleri indirmemizi saðlamayacak. Hasta olup ikinci kez hasta
olanlar var. 28 gün sonra ikinci aþýmýzý olacaðýz.
Ondan belki sonra koruyucu antikor düzeyine ulaþabileceðiz. Süreç bitene kadar hiçbirimiz zannetmeyin ki aþý olsanýz da maskeleri çýkarabileceksiniz" diye konuþtu.
"AÞI OLSAK DA MASKE, MESAFE
VE HÝJYEN KURALLARINI ÝHMAL
ETMEMEK ZORUNDAYIZ"
Ýl Saðlýk Müdürü Ömer Sobacý da bugünleri
görmekten dolayý mutlu olduðunu ifade ederek
"Aþýnýn yüzde 50'nin üzerinde koruyucu etkisi var.
Çok þükür bugünleri gördük. Tüm saðlýk çalýþanlarýn imdadýna yetiþti. Rahatladýk diye düþünüyorum.
Ama aþýya güvenerek maske, mesafe ve hijyen
kuralýný ihmal etmemek zorundayýz. Toplum olarak
aþýyla birlikte ufukta bir ýþýk gördük. Herkese saðlýklý günler diliyorum. 9 bin 500 aþý geldi. Aþýlarýn
büyük kýsmý saðlýkçýlara yapýlacak. 6 bin 500, 7 bin
civarýnda saðlýk çalýþanýmýz var. Aþý sýkýntýmýz yok.
28 gün sonra ikinci doz olacaðýz" þeklinde açýklamada bulundu.
"ÝLK DOZ AÞI ÇALIÞMALARI BEÞ GÜN
ÝÇÝNDE BÝTÝRMEYÝ PLANLIYORUZ"
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi Baþhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli hastanelerinde altý, Bahçelievler Semt Polikliniði'nde 14
olmak üzere 20 tane aþý odasý oluþturduklarýný
açýklayarak þu þekilde konuþtu:
Aþýlama çalýþmalarý baþladý. Günlük ortalama
bin 900 personelimize aþý yapacaðýz. Ýlerleyen
günlerde bu sayý artýrýlabilir. Tüm aþýlamalar
MHRS üzerinden yapýlýyor. Herhangi bir problem
yok. 4-5 gün içerisinde tüm saðlýk çalýþanlarýnýn
aþýlarýný tamamlamayý planlýyoruz.
(ÝHA)

Osmancýk'ta aþýlama
çalýþmalarý baþladý
Çin'den Türkiye'ye getirilen Covid19 aþýlarý Osmancýk'ta saðlýk çalýþanlarýna uygulanmaya baþlandý.
Aþýlama çalýþmalarý kapsamýnda
Osmancýk Devlet Hastanesi saðlýk
personeline aþý uygulamasý baþlarken,
hastaneden yapýlan açýklamada "Covid-19 virüsüne karþý canla baþla mücadele ederek dünyada eþi benzeri olmayan bir baþarýya imza atan Saðlýk
çalýþanlarýmýza Bakanlýðýmýzýn talimatýyla bugün itibariyle Osmancýk Devlet
Hastanemiz'de aþýlama iþlemi baþlamýþ olup aþý uygulamalarý baþarýyla
yürütülmektedir" denildi.
(ÝHA)
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Yaþar Kýlýnçkýran

ÇORUM AÞIYA GÜVENÝYOR
Görüþlerini aldýðýmýz vatandaþlar sýranýn kendilerine geldiðinde þüphe etmeden aþý olacaklarýný söylerken, bu kararlarýndaki en büyük gerekçeyi de saðlýk çalýþanlarý ile birlikte Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan ve Saðlýk Bakaný
Fahrettin Koca'nýn da aþý olmasýna baðladý.
"Devlet ve Türk Bilim Ýnsanlarý onayladý ise sorun görmüyorum" diyen vatandaþlar aþýnýn Çin'den geliyor olmasýnýn
kendilerini endiþelendirmediðini de belirtti.
Bazý vatandaþlar ise diðer aþýlara
karþý endiþe duymasa da
" Ye r l i
aþý-

Türkiye'de Saðlýk çalýþanlarý ile baþlayan aþýlama çalýþmalarý Türkiye'nin olduðu gibi
Çorum'un da gündemindeki bir numaralý konu hâlinde. Durum böyle olunca biz de Çorum
halkýna vurulmaya baþlanan Çin üretimi CoronaVac aþý ile ilgili görüþlerini aldýk.
mýz olsun isterdim" dedi.
Ýþte görüþlerini aldýðýmýz vatandaþlarýn düþünceleri:

ten saðlýk bakaný ilk kendisi aþý oldu.
Devlet vatandaþlarýna kötü olan bir þeyi
uygulamaz zaten" dedi.

"DEVLET ONAYLADIYSA
GÜVENÝRÝM"
45 yaþýndaki Dursun Erol "Önce
önemli kiþilerin aþý olmasý lazým, bize sýra gelmesi için daha zaman var. Ben de
aþý olmak isterim. Aþý konusunda herhangi bir þüphem yok. Mühim
olan önce kendi saðlýðýmýz sonra toplum saðlýðý. Aþý testlerden geçiyor, devlet kontrolünü saðlamadan aþýyý bize
uygulamaz" dedi.
48 yaþýndaki Elvan Ölçer "Mümkün olan en kýsa zamanda bizlere de aþý yapýlmasý gerek, þartlar bunu gerektiriyor. Zaten
ülkenin durumu belli, saðlýk açýsýndan
zor bir dönemdeyiz. Baþta saðlýk bakaný
olmak üzere gerekli merciler zaten açýklamalar yaptý, aþýnýn güvenilir olduðunu
düþünüyorum. Aþýnýn Çin'den geliyor olmasý kötü olduðu anlamýna gelmez, za-

"ÇÝN AÞISI OLMASI BENÝ
ENDÝÞELENDÝRMÝYOR"
58 yaþýndaki Halil Ýbrahim Atmaca
"Tek umudumuz aþý, ben de yaptýrmak
isterim. Çalýþmalara sonuna kadar güveniyorum. Aþýnýn Çin'den geliyor olmasý,
Çin malý ürünler gibi sahte ve kalitesiz
olacak deðil ya, sonuçta orada da bilim
adamlarý üretiyor. Devlet gelen aþýlarý
kontrol edecek ve uygulanabilir olduðuna kanaat getirecek, ondan sonra tabiî ki
de aþý olacaðýz" dedi.
"YERLÝ AÞI OLSUN ÝSTERÝM"
Haþim Ahýshalý "Devlet tarafýndan
gerekli tetkikler yapýldýktan sonra yaptýrmayý düþünürüz. Bu virüs belasýndan da
kurtuluruz inþallah. Yabancý aþýlara karþý
endiþem olmasa da yerli aþýmýz olsun isterim" dedi.
70 yaþýndaki Osman Dinç "Sýra geldiði vakit gönül rahatlýðýyla aþýyý yaptýra-

caðým. Aþýnýn Çin'den geliyor olmasý benim için sorun teþkil etmiyor. Herkes
yaptýrýyorsa biz de yaptýracaðýz. Saðlýk
bakanlýðýnýn çalýþmalarýný destekliyorum" dedi.
"SIRAM GELÝNCE
MUTLAKA OLACAÐIM"
48 yaþýndaki Tamer Temel "Sýralamada biz þu an arkalardayýz ama sýra geldiðinde mutlaka aþý olacaðým. Aþý konusunda ülkemizi yönetenlere çok güveniyorum. Dünya Saðlýk Örgütü'nden onay
almayan bir aþýyý Türkiye'ye getirip bize
uygulamaya kalkmazlar" dedi.
"ÜZERÝMÝZE DÜÞENÝ
YAPACAÐIZ"
56 yaþýndaki Veysel Urlu "Saðlýk bakanýmýz uygun görüyor ise biz de bu aþýyý yaptýracaðýz. Devlet, millet bu beladan
kurtulmak için mücadele veriyor. Biz de
üzerimize düþeni yapacaðýz. Aþýnýn Çin'den gelmesi akýllarda soru iþareti yaratýyor fakat saðlýk bakanýmýza bu konuda
güveniyorum" dedi.

"KOVÝT OLUP ÖLMEKTENSE
UFAK TEFEK HASARLARI
GÖZE ALIRIM"
56 yaþýndaki Yaþar Kýlýnçkýran "Aþýnýn kovit kadar öldürücü olmadýðýný biliyoruz. Kovit olup ölmektense aþý olup
ufak tefek hasarlarý göze alarak yaþama
devam etmeyi tercih ediyorum. Devletin
gerekli testleri yaptýðýný düþünüyorum,
aksi halde ilk saðlýk çalýþanlarýndan baþlamazlardý. Ülkemizdeki bilim insanlarýnýn Çin aþýsýna yaptýklarý testlere güveniyorum" dedi.
48 yaþýndaki Elvan Ölçer "Sýramýz geldiðinde bizlere de aþý uygulanmasý bence
uygun. Þartlar þu anda bunu gerektiriyor.
Dünya, saðlýk açýsýndan zor bir dönemden geçiyor. Baþta Saðlýk Bakaný olmak
üzere gerekli merciler açýklamalar yaptý.
Ben de gönül rahatlýðýyla aþý yaptýracaðým. Aþýnýn Çin'den gelmesi kötü olduðu
anlamýna gelmez. Zaten saðlýk bakaný ilk
kendisi yaptýrdý, kötü olan bir aþýyý ilk kendisi, sonra da vatandaþlarýna yaptýrmaz.
54 yaþýndaki Fazlý Yiðit "Eðer Cumhurbaþkaný aþý olduysa, bunda herhangi
bir risk yok demektir. Ben de aþý olurum.
Devlet büyüklerimiz 'Aþýyla ilgili korkulacak bir þey yok' dediði için içim rahat" dedi.
(Fatih Yýldýrým)

DÝNAMÝK KAVÞAK KONTROL SÝSTEMÝ
MALZEME ALIMI
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI

ZÝRAÝ MAKÝNE VE
EKÝPMAN ALIMI
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI

Dinamik Kavþak Kontrol Sistemi Malzeme Alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP
üzerinden alýnacaktýr. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN
: 2021/15364
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
b) Adresi
: Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 364 2250810/1452 - 364 2245805
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve e-imza kullanýlarak indirilebileceði internet sayfasý
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu mal alýmýn
a) Adý
: Dinamik Kavþak Kontrol Sistemi Malzeme Alýmý
b) Niteliði, türü ve miktarý
: Çorum Belediyesi kent merkezinde bulunan Fevzi Çakmak
Kavþaðýnýn dinamik kavþak kontrol sistemine ait araç sayým ve
kavþak yönetim ünitelerinin devreye alýnýp trafik kontrol merkezi
yazýlýmlarýnýn amacýyla montaj dahil 9 kalem Malzeme Alýmý
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer: Çorum Belediyesi Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü deposu
ç) Süresi/teslim tarihi
: Ýhale konusu Malzemeler montajý yapýlmýþ olarak sözleþmenin
imzalanmasýný takip eden günden itibaren 90(Doksan) takvim
günü içerisinde tamamý teslim edilecektir.
d) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþmenin imzalanmasýndan itibaren iþe baþlanacaktýr.
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.01.2021 - 10:30
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý / Turgut Özal Ýþ haný /
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Konferans Salonu / Yeniyol Mah. Gazi 4. Sok. No : 4/310
Kat :4 / ÇORUM
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý unsurlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine iliþkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler (anonim þirketler tarafýndan her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamýnda % 1 (yüzde bir) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarýn, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn
çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucunda, üzerine ihale yapýlan istekli ile birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Aþýrý düþük teklif deðerlendirme yöntemi: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.

Zirai Makine ve Ekipman Alýmý mal alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açýk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alýnacaktýr. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN
: 2021/14492
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
b) Adresi
: Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642250810/1455 - 3642245805
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve e-imza kullanýlarak indirilebileceði internet sayfasý
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu mal alýmýn
a) Adý
: Zirai Makine ve Ekipman Alýmý
b) Niteliði, türü ve miktarý
: Çorum Belediye Baþkanlýðý Park ve Bahçeler Müdürlüðü
hizmetinde kullanýlmasý amacýyla 63 Kalem Zirai Makine ve
Ekipman alýmý.
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer: Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi
: Sözleþmenin imzalanmasýný takip eden günden itibaren 20 (yirmi)
takvim gün içerisinde ihale konusu tüm malzemeler Park ve
Bahçeler Müdürlüðüne teslim edilecektir.
d) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþmeden itibaren iþe baþlanacaktýr.
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.02.2021 - 11:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý/ Turgut Özal Ýþ haný
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Konferans Salonu/ Yeniyol Mah./ Gazi 4. Sok. No : 4/310/
Kat :4/ ÇORUM
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý unsurlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine iliþkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler (anonim þirketler tarafýndan her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamýnda % 1 (yüzde bir) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarýn, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn
çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucunda, üzerine ihale yapýlan istekli ile birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Aþýrý düþük teklif deðerlendirme yöntemi: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.
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Huzurevi gün sayýyor
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte yaþayan yaþlýlara daha iyi þartlarda hizmet
vermek amacýyla inþa edilen Çorum Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinin kullanýma hazýr hale geldiðini bildirdi.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Gülabibey
Mahallesi'ne inþa edilen yeni huzurevi binasýnda incelemelerde bulundu. Vali Çiftçi
yaptýðý yazýlý açýklamada Atýl Üzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Mer-

kezi sakinlerinin kýsa sürede yapýmý tamamlanan Çorum Huzurevi'ne taþýnacaklarýný belirtti. 1967 yýlýnda inþa edilen 66 kiþi kapasiteli, üç ve dört kiþilik odalarda hizmet veren Atýl Üzelgün Huzurevi'nde yaþlýlarýn sosyal ve sportif faaliyette bulunamadýðýna dikkati çeken Vali Çiftçi "Bu bina
yetersiz kaldýðý için yeni, modern ve tüm
imkanlarýyla yaþlýlarýmýza daha iyi bir hizmet sunulabilecek bir bina olan Çorum

Vali Mustafa Çiftçi

Huzurevinde daha yüksek standartlarda
sosyal, kültürel ve barýnma sunulacak, ayrýca büyüklerimizin daha huzurlu ve mutlu
olmalarý saðlanacaktýr" dedi.
Ýhtiyaç nedeniyle yeni huzurevi inþa
edildiðini hatýrlatan Vali Çiftçi "Korona virüs salgýný sürecinde tek ve çift kiþilik odalarda daha rahat edebilmeleri, sosyal faaliyetlere katýlmalarý, boþ zamanlarýný daha verimli deðerlendirebilmeleri ve daha
ferah ortamda vakit geçirmelerini saðlamak için Atýl Üzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan
tüm yaþlýlarýmýz, Gülabibey Mah. Baðcýlar
5. Cad. No:7 adresinde bulunan, her odada TV, buzdolabý ve yaþamsal standardý
yüksek 48 tek kiþilik, 24 çift kiþilik toplam
96 kapasiteli Çorum Huzurevi Yaþlý Bakým
ve Rehabilitasyon Merkezine taþýnacaktýr.
Böylece yapýmý 2020 yýlýnda tamamlanan
ve yaþlýlarýmýza özel bir proje olarak hazýrlanan yeni huzurevinde yaþlýlarýmýza
günümüz þartlarýna uygun hizmet sunulacaktýr" ifadelerini kullandý.
(ÝHA)

Kadýn giriþimciler için Kiþisel Markalaþma eðitimi
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn organizasyonunda, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB)
Çorum Kadýn Giriþimciler Kurulu,
Ömer Þengüler ile "Kiþisel Markalaþma" konulu eðitim düzenledi.
Global Magic Brand danýþmanlýk
þirketinin kurucusu, Marka Mimarý
Ömer Þengüler, TOBB Çorum Kadýn
Giriþimciler Kurulu Baþkaný (KGK)
Zeynep Yarýmca baþkanlýðýnda,
TOBB KGK Baþkaný Nurten Öztürk,
diðer Oda/Borsa KGK üyeleri, ilimiz
kadýnlarý ve giriþimciler ile video kon-

ferans yöntemiyle bir araya gelerek
eðitim gerçekleþtirdi.
Eðitimde; kiþisel markalaþma,
marka yaratmanýn önemi, marka olmanýn adýmlarý gibi konularda bilgiler
verildi. Ardýndan, Türkiye ve dünyada
marka olan kiþiler ve firmalardan örnekler sunarak, katýlýmcýlarýn sorularýný yanýtlandý.
Eðitimin sonunda, TOBB Çorum
KGK Baþkaný Zeynep Yarýmca,
Ömer Þengüler'e konuþmalarýndan
ve saðladýðý katkýlardan dolayý teþekkür etti. (Abdulkadir Söylemez)

Bahçelievler Ýlkokulu
1 Þubat'ta ihale ediliyor
Bahçelievler
Ýlkokulu'nun 1 Þubat 2021 tarihinde ihale edileceði açýklandý.
AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan,
Milli Eðitim Bakanlýðýnýn
mevcut eðitim yapýlarý ile
ilgili ülke genelinde yapýlan
deprem güçlendirme çalýþmalarý kapsamýnda, Çorum'da da Bahçelievler Ýlkokulu binasýnýn yýkýlarak
yerine yeniden yapýlmasýna karar verildiðini hatýrlattý.
Yaptýklarý giriþimler neticesinde
Bahçelievler Ýlkokulu'nun 2020 yýlý
Temel Eðitim Yatýrým Programýna
alýndýðýný kaydeden Milletvekili
Ceylan, Çorum'a uzun yýllar hizmet
veren mevcut binanýn 2020 yýlý mayýs ayý içinde yýkýmý yapýldýðýný dile
getirdi.
Yýkýlan binanýn yerine 20 derslikli beþ kattan oluþan (bodrum, zemin ve üç adet normal kat) iki adet
atölye, bir adet laboratuvar ve bir
adet destek eðitim odasý bulunan
yeni bir binanýn yapýlacaðýný söyle-

yen Milletvekili Ceylan, yeni binanýn
taban alanýnýn 945 metrekare olmak üzere toplam inþaat alanýnýn
ise 3 bin 968 metrekare olarak inþa
edileceðini vurguladý.
Ceylan, Merkez Bahçelievler Ýlkokulu yeni binasýnýn yapýmý için 1
Þubat 2021 tarihinde Ýl Özel Ýdaresi
tarafýndan ihale edileceðini açýkladý.
Ýþin süresinin 360 gün olduðunu ifade eden Milletvekili Ceylan son derece modern bir görünüme sahip olacak binanýn 2021-2022 yýlý 2'nci yarýsýna yetiþtirilmesinin hedeflendiðini
de sözlerine ekledi. (Fatih Yýldýrým)

ÇORUM ÝLÝ BAÐLI SAÐLIK TESÝSLERÝ
KÝT KARÞILIÐI KARDÝYAK TEST CÝHAZI ALIM ÝHALESÝ
ÝL SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ SAÐLIK BAKANLIÐI BAKAN YARDIMCILIKLARI
ÇORUM ÝLÝ BAÐLI SAÐLIK TESÝSLERÝ KÝT KARÞILIÐI KARDÝYAK TEST CÝHAZI ALIM ÝHALESÝ
b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge vealýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecekya belgeler,
tir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2021/13565
serbest bölge faaliyet belgesi.
1-Ýdarenin
Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli
a) Adresi
: Bahçelievler Mah. Çamlýk Sok. No:3 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir.
b) Telefon ve faks numarasý
: 3642195500 - 3642195529
Ýsteklinin imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler ise þunlardýr:
c) Elektronik Posta Adresi
: corum.ism@saglik.gov.tr
a) Ýstekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b) Ýsteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen Kapasite Raporu,
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa)
c) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen Ýmalat Yeterlik Belgesi,
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
d) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin
2-Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý
: ÇORUM ÝLÝ BAÐLI SAÐLIK TESÝSLERÝ KÝT KARÞILIÐI KARDÝYAK
Yerli Malý Belgesi,
TEST CÝHAZI ALIM ÝHALESÝ
e) Ýsteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruAyrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
luþlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler.
idari þartnameden ulaþýlabilir.
4.3.2. Satýþ sonrasý servis, bakým ve onarýma iliþkin belgeler:
b) Teslim yerleri
: 1-ALACA DEVLET HASTANESÝ 2-BAYAT DEVLET HASTANESÝ
Yüklenici Teknik Þartnamelerde belirtilen satýþ sonrasý servis, bakým ve onarým hizmetlerine iliþkin bel3-MECÝTÖZÜ DEVLET HASTANESÝ 4-KARGI DEVLET
geleri sunmakla yükümlüdür.
HASTANESÝ 5- SUNGURLU DEVLET HASTANESÝ
4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla ilgili belgeler:
c) Teslim tarihi
: Ýþe baþlama tarihi 03.05.2021; iþi bitirme tarihi 31.12.2021 dir. 60
Ýsteklilerin ÜTS kaydý olmalýdýr. Ýsteklilerin Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayýtlý olmasý durumunda ise
günlük (2 aylýk ) stoklarda yapýlan talepler doðrultusunda teslimat
alýmý yapýlacak cihazlarýn/kitlerin ÜTS' de Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylý olmasý ve bunlarý teyit
yapýlacaktýr. Ýþin süresi 243 takvim günüdür. Mücbir veya sair
eden belgeler ihale teklif dosyasýnda sunulacaktýr. Ýstekli imalatçý veya ithalatçý firma ise ulusal bilgi
sebeplerle ihale sürecinin, uzamasý nedeniyle öngörülen tarihte iþe
bankasý firma numarasýný gösteren belgeyi, istekli bayii ise ulusal bilgi bankasý bayii numarasýný gösbaþlanýlamamasý halinde, Ýdare tarafýndan yeni tarihler yükleniciye
bildirilir. 2- Malzemeler Hastanenin yazýlý isteðine göre verilen
teren belgeyi ihale dosyasýnda sunmak zorundadýr.
sipariþe müteakip (faks vs.) en geç 10 gün içinde teslim edilecektir.
Týbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamýndaki cihazlarýn/kitlerin ÜTS' de tedarikçi firma altýnda Saðlýk BaHastanenin ihtiyacýna göre daha erken veya daha geç belirtilen
kanlýðý tarafýndan kayýt veya bildirim iþlemi tamamlanmýþ olmalýdýr.
orandan daha fazla veya daha eksik alýnabilir. 3- Mal teslimi teknik
Teklif edilen cihazlarýn/kitlerin ÜTS' de kaydý gerekmiyorsa, imalatçý/ithalatçý firma tarafýndan ÜTS kapþartnamede belirtilen miktarlarda, hastane deposuna teslim
samýnda olmadýðýna dair imzalý olarak verilmiþ olan belge ihale dosyasýnda sunulacaktýr. Bununla biredilecektir. 4-Son kullanma tarihine 3 ay kalan malzemeler firmaya
likte imalatçý/ithalatçý olduðunu gösterir belgede sunulmasý gerekmektedir.
haber verildiðinde malzeme ne kadar kalýrsa kalsýn 15 gün içerisinde
Ayrýca, Teklif edilen kitlere ait ÜTS tarafýndan onaylanmýþ ürün (Barkod) numarasý ve marka adý teklif
yenisi ile deðiþtirilecektir. Týbbi malzemeler orijinal ambalajlarýnda
mektuplarýnda yazýlý olacak ve/veya yetkili kiþi veya kiþiler tarafýndan imzalý ayrý bir liste halinde teklif
olacak, malzeme bitimine kadar ambalaj içerisinden eksik ve bozuk
ile birlikte verilecektir
çýkan miktarlar en geç bir ay içerisinde yüklenici firma tarafýndan
4.3.4. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cetamamlanacaktýr. 5-Týbbi malzemelerin kesin kabulü yapýldýktan
vaplarý ve açýklamalarý içeren doküman:
sonra (kullanma süresi içinde) kullanýlamaz olduðu tespit edildiðinde
a)Firmalar teklif ettikleri cihazlarýn orijinal kataloglarýný ve Türkçe tercümelerini ihale dosyalarýnda buyüklenici firma kendisine haber veriliþinden itibaren en geç bir ay
lunduracaklardýr. b)Ýstekliler , teknik þartname maddelerine ayrý ayrý ve Türkçe olarak þartnamedeki sýiçerisinde malzemeyi deðiþtirecektir. 6-Sözleþmeyi imzalayan firmalar
raya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar ?............... marka .............. model ............ cihazý teklifimimalzemelerin T.C. Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasýnda
zin ?Teknik Þartnameye Uygunluk Belgesi ? baþlýðý altýnda isteklinin baþlýklý kaðýdýna yazýlmýþ ve yetTÝTUBB onaylý barkod numaralarýný ve etiket adlarýný teslimat
kili kiþi tarafýndan imzalanmýþ olmalýdýr. Teknik Þartnameye Uygunluk Belgesi, týbbi cihazlarýn orjinal
sýrasýnda depo yetkilisine yazýlý olarak bildireceklerdir. T.C. Ýlaç ve
kataloðu veya broþürü ile karþýlaþtýrýldýðýnda her hangi bir farklýlýk bulunmayacaktýr.b)Ýhale Komisyonu
Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasýna kaydý olmayan ve kurum onayýný
teklif deðerlendirme aþamasýnda demonstrasyon isteyebilir. Demonstrasyon teklifi uygun görülen 1.en
almamýþ ürünler yetkili idareler tarafýndan teslim alýnmayacaktýr.
avantajlý firmadan baþlamak üzere yapýlacak olup, demonstrasyon ile ilgili her türlü gider, zarar-ziyan
Depo teslimi sýrasýnda depo yetkilisine barkod numarasý yazýlý
ve oluþabilecek hasar ve kazalardan firma sorumlu olacaktýr. Demonstrasyon, Komisyonun belirlemiþ
olarak belgelendirilmeden teslimat yapýlmayacaktýr. Kurumlarýn
olduðu süre ve yerde yapýlacaktýr.c)Ýstekliler Sözleþme süresi içinde bitmeyen kitler için, 31.03.2022
laboratuvar deposuna kadar olan nakliye ve hamaliye yükleniciye
tarihine kadar cihazlarýn Hastanemizde kalacaðýný belirten belgeyi teklif dosyasýnda sunacaklardýr.
aittir. -Sözleþme bitiminde kurumun elindeki kitler bitmez ise
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
cihazlar 31.03.2022 tarihine kadar kurumda kalacaktýr.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin tama3- Ýhalenin
mýnda % 15 (yüzde on beþ) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr.
a) Yapýlacaðý yer
: Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü Destek Hizmetleri Baþkanlýðý
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi:
(Bahçelievler Mah. Çamlýk Caddesi. No:3 Merkez-ÇORUM)
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir.
b) Tarihi ve saati
: 28.01.2021 - 14:00
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
zorunludur.
kriterler:
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü Destek Hizmetleri Baþkanlýðý
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
(Bahçelievler Mah. Çamlýk Caddesi. No:3 Merkez-ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceði gi4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
bi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonu4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, Ýdari Þartname ekinde yer alan Tüzel Kiþilerde Ortaklýk Bilgilerine ve
cu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim
Yönetimdeki Görevlilere Ýliþkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici te4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
minat vereceklerdir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
4.3.1. Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler:
14. Diðer hususlar: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik
a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler,
açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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Mecitözü'nün sorunlarý
Vali Çiftçi'ye aktarýldý

SAHiBiNDEN

KiRALIK FIRIN

Mecitözü'de yeni yapýlan çevreyolunda yaþanan sorunlar, devlet yatýrýmlarý ve ilçe halkýnýn talepleri, Vali
Mustafa Çiftçi'ye aktarýldý.
CHP Çorum Ýl Baþkaný Mehmet
Tahtasýz ve Mecitözü Belediye Baþkaný Veli Aylar, Vali Mustafa Çiftçi'yi
makamýnda ziyaret ederek bir süre
görüþtü.
Ziyarette Ýl Özel Ýdaresi Genel
Sekreteri Recep Cýplak da hazýr bulundu.

Ýnkýlap Caddesi No: 8
adresinde bulunan fýrýn
sahibinden kiralýktýr.

Kadir Þimþek
K.K.003

0532 623 89 90

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

06:25
07:55
12:55
15:22
17:44
19:08

TARiHTE BUGÜN

KESiN

1915- Sarýkamýþ Harekâtý bitti.
1919- Mustafa Kemal Paþa, Þiþli'deki evinde,
Albay Ýsmet (Ýnönü) Bey ile Anadolu'ya geçmek
konularýný görüþtü.
1924- Ýzmir'de harp oyunlarý yapýldý.
1932- Samsun'da Mustafa Kemal Paþa'nýn
Anadolu'ya ayak bastýðý yerde dikilen heykel
açýldý.
1932- Üsküdar aðaçlandýrýldý, Harem-Salacak arasýndaki sýrta 1000 çam aðacý dikildi.
1940- Ankara radyosu Fransýzca, Yunanca,
Farsça ve Bulgarca haber yayýnýna Ýngilizce'yi
de ekledi.
1945- Müttefik Kuvvetler gemilerinin Boðazlardan geçiþine izin verildi.
1949- Ýmam Hatip Liseleri açýldý.
1952- Amerika Birleþik Devletleri, Türkiye'nin
Kuzey Atlantik Antlaþmasý Teþkilatý'na (NATO)
giriþini onayladý.
1958- Ýçiþleri bakanlýðýnýn açýklamasýna göre
Ýstanbul'da 40.000, Ankara'da 45.000, Ýzmir'de
4500 gecekondu var.
1966- Amerika Birleþik Devletleri baþkaný
Lyndon Johnson'ýn ve eski Baþbakan Ýsmet
Ýnönü'nün 1964 yýlýnda yazdýklarý mektuplar
kamuoyuna açýklandý.
1972- Tarihi Yeniköy Adliyesi yandý.
1976- Türkiye’nin Beyrut büyükelçiliði baþkatibi Oktar Cirit ermeni teröristler tarafýndan öldürüldü.
1986- 12 Eylül askeri darbesinden sonra ilk
öðrenci derneði kongresi Ýzmir'de toplandý.
1987- Baþörtüsü yasaðý nedeniyle Erzurum
Ýlahiyat Fakültesi öðrencileri, dekanlýðý iþgal etti; Konya'da 122 öðrenci sýnavlarý boykot etti;
Bursa'da öðrenciler protesto telgrafý çekti.
1988- Yargýtay sanýðýn güvenlik görevlileri tarafýndan bir hafta iþ ve gücüne engel olacak þekilde dövülmesi iþkence kapsamýna girmez yolunda bir karar verdi.
1989- Demokratik Sol Parti (DSP) genel baþkanlýðýna Bülent Ecevit seçildi.
1991- Sosyalist Birlik Partisi (SBP) kuruldu;
Sadun Aren genel baþkanlýða getirildi.
1993- Serik Tepesi'nde bulunan PKK kamplarýna operasyon düzenlendi, yaklaþýk 150
PKK militaný öldürüldü.
1994- Uyuþturucu ve silah kaçakçýsý 44 yaþýndaki Behçet Cantürk, Sapanca'da yol kenarýnda ölü bulundu.
1996- "Kumkapý Davasý" sanýðý Zeynep Uludað, 6 yýl 8 ay hapis cezasý aldý.
1997- Basýnda promosyonu yasaklayan yasa TBMM'de kabul edildi.
2011- Türk Telekom Arena Galatasaray ve
AFC Ajax arasýnda oyanan dostluk maçýyla
açýldý.
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YIL: 5 / SAYI: 1618

Ýmtiyaz Sahibi: Ayhan
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Ömer Faruk SÖYLEMEZ
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

AYKANAT

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

Ali Ceylani KOLAÇ

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

kep:
ayhan.aykanat@hs01.kep.tr

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

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

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

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

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

Ziyaret sýrasýnda Mecitözü'nün
baþta devlet yatýrýmlarý, yeni yapýlan
Mecitözü - Amasya ve Mecitözü - Çorum yolunda yaþanan sýkýntýlar olmak üzere temel sorunlar, talepler ve
çözüm önerileri görüþüldü; fikir alýþveriþinde bulunuldu.
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz
ve Mecitözü Belediye Baþkaný Veli
Aylar yakýn ilgisi ve sorunlara karþý
duyarlýlýðý nedeniyle Vali Çiftçi'ye teþekkür etti. (Abdulkadir Söylemez)

Vali Çiftçi Sungurlu'da
incelemelerde bulundu
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi bir
dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Sungurlu'ya gitti.
Vali Çiftçi'ye Sungurlu Kaymakamý Fatih Görmüþ, Kaymakam Refiki
Ayþegül Efe, Ýl jandarma Komutaný
Jandarma Albay Ýlhan Uzunoðlu, Ýlçe Jandarma Komutan vekili Yüzbaþý Görkem Güncan, Ýlçe Müftüsü
Ýbrahim Köksal, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Recep Çýplak, Ýl Genel

Meclis Üyeleri eþlik etti.
Ýlk olarak Yörüklü köyünü ziyaret eden Vali Çiftçi ve beraberindeki heyet, bir süre önce bakým ve
onarým çalýþmalarý yapýlan 590 yýllýk geçmiþe sahip tarihi camide incelemelerde bulundu. Daha sonra
köyde incelemelerde bulunan Vali
Çiftçi, Karakaya Jandarma Karakolu ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrýldý.
(ÝHA)

"Çöplü güzelleþecek"
Çöplü, tarihi dokuya uygun bir þekilde
daha da güzelleþecek
Belediye Baþkaný
Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn,
HABERÝ
Çöplü Mahalle Muhtarý
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU Yýlmaz Kýlcý'yý ziyaret
OKUTUN
ederek, Çorum Belediyesi
tarafýndan
2020'de yaptýklarý çalýþmalarla ilgili
açýklamalarda bulundu.
Çöplü Mahallesi'nin 15 mahalle
içinde nüfus ve yüz ölçüm olarak
küçük olmasýna raðmen en eski
mahallelerden biri olduðunu vurgulayan Baþkan Aþgýn bu mahallede
kentsel dönüþüm konusunda uzun
bir yol kat ettiklerini, kentsel dönüþüm çalýþmalarýnýn tamamlanmasýyla birlikte Çöplü'nün tarihi dokusuna uygun bir þekilde daha da güzelleþeceðini ifade etti.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Çöplü Mahallesi'nde yapýlan kentsel dönüþüm çalýþmalarý
kapsamýnda kimseyi maðdur etmediklerini kaydetti. Baþkan Aþgýn
"Çöplü mahallemizde 1 milyon 267
bin 277 TL'lik enkaz bedeli ödeyerek 28 bina ve 3790 m2'lik alaný boþalttýk. Akpýnar Caddesi ve Namazgâh Parký çevresinde 406 ton
asfalt serimi yaptýk. Sosyal ve Yardým Ýþler Müdürlüðümüz kanalýyla
150 aileye gýda yardýmýnda bulunduk. Bu 150 ailemiz Gýda Bankasýndan 532 kez alýþveriþ yapma imkâný
buldu. Evde Bakým Hizmetimiz kapsamýnda 12 ailemize 38 kez ev temizliðini ve evde bakým hizmetini
yerine getirdik" dedi.
Aþgýn, Çöplü Mahalle Muhtarý
Yýlmaz Kýlcý'ya mahallenin sorunlarýný yakýndan takip ettiði için teþekkür etti.
"ÇÖPLÜ ÇORUM'UN
KALBÝ"
Çöplü
Mahallesi
Muhtarý Yýlmaz Kýlcý,
Baþkan Aþgýn'ýn ziyaretinden duyduðu memnuniyeti ifade etti.
Çöplü Mahallesi'ni
Çorum'un kalbi olarak
nitelendiren Muhtar Kýlcý "Sizlerin de buyurduðu gibi Çöplü Mahallemizde büyük bir kentsel
dönüþüm baþlamýþ oldu. Geçmiþ belediye
baþkanlarý ve sizin yapmýþ olduðunuz çalýþmalar için teþekkür ediyorum. Mahallemizde
kamulaþtýrma ve enkaz
bedelleri ödenmesi konusunda mahalle sakinlerimiz
kesinlikle
maðdur edilmedi. Kamu arazilerinin üzerinde bulunan binalara deðerinden fazla enkaz
bedeli ödenerek insanlar maðdur edilmedi.
Bundan dolayý da mahalle halkým ve þahsým
adýna teþekkür ederim"
dedi.
Muhtar Kýlcý, Çorum
Belediyesi'nin yaptýðý
çalýþmalar için Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn ve ekibine
teþekkür etti.
(Fatih Yýldýrým)

Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Çöplü
Mahalle Muhtarý Yýlmaz Kýlcý'yý ziyaret etti

Yýlýn ilk karý yükseklere yaðdý
Uzun zamandýr yaþanan kuraklýk
nedeni ile susuzluk tehlikesi altýnda
bulunan Çorum'a Meteoroloji'den
müjdeli haber geldi. Çorum'da cuma
günü kar yaðýþý bekleniyor. Meteroloji bu açýklamayý yaparken, Çorum'un yüksek kesimlerine yýlýn ilk
karý düþtü. Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nün hava tahminlerine göre;
Çorum'da üç gün boyunca yaðýþýn
etkili olmasý bekleniyor.
SICAKLIK 10 DERECE DÜÞECEK
Tahminlere göre Çorum cuma
gününden itibaren Sibirya üzerinden
gelecek olan soðuk hava dalgasýnýn
etkisi altýnda kalacak. Soðuk hava
ile birlikte Çorumlularýn aylardýr hasret kaldýðý kar yaðýþýnýn da etkili ol-

masý bekleniyor. Cuma günü öðleden sonra baþlamasý beklenen kar
yaðýþý pazartesi günü akþam saatlerine kadar devam edecek. Yarýndan
itibaren hava sýcaklýklarý 10 derece
birden düþecek.
YÜKSEKLERE ÝLK KAR DÜÞTÜ
Öte yandan Çorum'da yüksek ke-

simlere ilk kar düþtü. Çorum merkeze baðlý Çatak köyünde kar yaðýþý
etkili oldu. Çatak Tabiat Parký beyaza bürünürken eþsiz görüntüyü vatandaþlar cep telefonlarý ile görüntüledi. Yüksek kesimlerin ardýndan
Meteoroloji Genel Müdürlüðü merkez için kar yaðýþýnýn cuma günü
olacaðýný açýkladý. (Haber Merkezi)

SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐINDAN
GAYRÝMENKUL SATIÞ ÝLANI
Mülkiyeti Kurumumuza ait aþaðýda tapu bilgileri yazýlý gayrimenkullerin, Bakanlýklara Baðlý, Ýlgili, Ýliþkili Kurum ve Kuruluþlar ile
Diðer Kurum ve Kuruluþlarýn Teþkilatý Hakkýnda Cumhurbaþkanlýðý Kararnamesinin (Kararname Numarasý: 4) 423 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taþýnmazlar Yönetmeliðinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliðin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açýk artýrma usulü ile satýþý yapýlacaktýr.
Kurumumuz 2886 Devlet Ýhale Kanununa tabi olmayýp gayrimenkul satýþ ihalesini yapýp yapmamakta tamamen serbesttir. Satýþ ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliðinde olmayýp genel bilgi mahiyetindedir.
Ýhaleye katýlmak isteyenler, taþýnmazýn Ýhale dokümanýný, Ýdarenin adresinde bedelsiz olarak görebilir. Satýn alýnmak istenilen
gayrimenkul için belirlenen Þartname satýn alma bedeli ve teminat bedelini; tahsilata yetkili bankalara "Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma" talebiyle müracaatta bulunarak, "Kurumsal Tahsilatlar" "SGK Mosip Sistemi" "Borca Karþýlýk Tahsilat" menüsünden TCKN veya Vergi Numarasý ile 32 kodundan "Saymanlýk Merkez Muhasebe" seçilerek Þartname Bedeli/ Kesin Teminat
yatýrýlarak, Kurumun Ýnþaat ve Emlak Daire Baþkanlýðýnýn Adakale Sok.No.30 Kýzýlay/ANKARA adresinden alýnmasý zorunludur.
Teminat olarak, Devlet Ýhale Kanunu ile Kamu Ýhale Kanununda belirtilen tedavüldeki Türk parasý, 19/10/2005 tarihli ve 5411
sayýlý Bankacýlýk Kanunu kapsamýndaki kurum ve kuruluþlar tarafýndan verilen süresiz kesin teminat mektuplarý, Resmi Gazete 'de belirlenen günlük bedelleri üzerinden Hazine Müsteþarlýðýnca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin
yerine geçen belgeler kabul edilir. Baþka teminatlar kabul edilmez.
Teklif ve belgeler, satýn alýnmak istenilen gayrimenkulün ihale gününden bir önceki iþ günü saat 17:00' a kadar ihalenin yapýlacaðý Sosyal Güvenlik Kurumu Ýnþaat ve Emlak Daire Baþkanlýðý, Adakale Sok. No:30 Kýzýlay/ANKARA adresine teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait 0312 585 61 46 /585 61 47/ 585 61 44 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler.
Ýhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iþtirak edilir. Posta ve baþka yöntemlerle ihaleye iþtirak edip ihaleye katýlmayan teklif sahibinin teklifi son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Satýn alýnmak istenilen gayrimenkule ait teklif ve belgeler teslim tarih ve saatinden sonra idareye ulaþmasý halinde deðerlendirmeye alýnmaz.
SATIÞ ÝHALESÝ YAPILACAK OLAN GAYRÝMENKULLER
Ýl

Ýlçe

Mahalle

**Çorum
**Çorum
**Çorum
**Çorum

Merkez
Merkez
Merkez
Merkez

Gülabibey
Gülabibey
Gülabibey
Gülabibey

Ada Parsel Yüzölçümü
(m2)
6.657,65
1
4726
13.703,47
1
4736
4.815,66
2
4765
9.395,86
2
4766

Niteliði

Tarihi

Saati

Arsa
Arsa
Arsa
Arsa

04.02.2021
04.02.2021
04.02.2021
04.02.2021

10:00
10:30
11:00
11:30

Muhammen
Teminat
Þartname
Bedel (TL) Tutarý (TL)
Bedeli (TL)
150,00TL 5.325.000,00 266.250,00
150,00TL 10.960.000,00 548.000,00
150,00TL 3.370.000,00 168.500,00
150,00TL 6.575.000,00 328.750,00

NOT: ** Resmi Gazete'nin 11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayýlý nüshasýyla yürürlüðe giren 6552 sayýlý Ýþ Kanunu Ýle Bazý Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Ýle Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna
Dair Kanun'un 27. Maddesine istinaden taþýnmazlar KDV'den muaftýr.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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BUGÜN

KESiN

KARAR

ÇORUM HAVA TAHMiNi

DAMLA EC. DÝKEN ECZ. MACÝTOÐLU

(TEL: 221 44 08)
(TEL: 227 00 20)
(TEL: 213 77 07)
BAHÇELÝEVLER MH. U. KAVAK E. HOCA BAHÇELÝEVLER MH.
DUMLUPINAR 5.SOK. CAD. NO: 11/B - 23 M. A. ERSOY CD.
NO: 146/B
NÝSAN ÝO. KARÞISI
NO: 2/B

GiTTi-GELDi 2 2

BERABERE BiTTi

Stat: Yeni Þehir Stadý
Hakemler: Abdullah Volkan Aydýn,
Caner Eroðlu, Mehmet Gökhan Ceylan
Çorum FK: Hasan, Salih, Nafican,
Eren, Ertuðrul, Kerem, Umut, Muhammet, Mikail, Cengiz (dk 86 Mete), Sinan
Amed Sportif: Abdullah,
Anýl, Deniz, Serkan, Emrah,
Yusuf (dk 88 Mesut), Zeki,
Oðuzhan (dk 79 Samet), Bünyamin, Sinan, Halil Ýbrahim (dk 90 Muhlis)
GOLLER: 71’ Cengiz, 84’ Umut
(Çorum FK); 63’ Yusuf, 88’ H.Ýbrahim
(Amed Sportif)

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

MiSLi.COM

2. LiG BEYAZ GRUP
TAKIMLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

O G B M A Y P

MANÝSA FUTBOL K. 18 15
HEKÝMOÐ.TRABZON 18 11
ANAGOLD 24 ERZ. 18 10
SARIYER
18 9
UÞAKSPOR
18 9
KOCAELÝSPOR
17 9
AMEDSPOR
18 8
ANKARA DEMÝR
18 6
AFJET AFYONSPOR 17 6
17 6
ÇORUM FK
KAHRAMANMARAÞ 17 5
16 6
SANCAKTEPE FK
ZONGULDAK KÖMÜR 18 4
17 3
ÝNEGÖLSPOR
ERGENE VELÝMEÞE 18 3
17 2
NÝÐDE ANADOLU
HACETTEPESPOR 18 2
GÜMÜÞHANESPOR 18 3
16 1
ÞANLIURFASPOR

3
4
6
8
6
4
4
7
6
5
8
3
5
6
5
6
3
3
4

0
3
2
1
3
4
6
5
5
6
4
7
9
8
10
9
13
12
11

56
37
33
26
33
21
26
28
21
35
21
25
18
17
21
14
12
19
15

14
16
17
8
21
15
24
22
25
23
23
26
28
26
38
30
32
42
48

48
37
36
35
33
31
28
25
24
23
23
21
17
15
14
12
9
9
4

TOPLU SONUÇLAR
ÇORUM FK-AMED SPORTÝF
ANKARA DEMÝRSPOR-ÝNEGÖLSPOR
KOCAELÝSPOR-HEKÝMOÐLU TRABZON

: 2-2
: 0-0
: 1-1

ERTELEME MAÇLARI
17.01.2021 PAZAR
KAHRAMANMARAÞSPOR-ÇORUM FK
ÝNEGÖLSPOR-SANCAKTEPE FK
ÞANLIURFASPOR-KOCAELÝSPOR

Ligin gol
kralý Sinan, bu
maçta gole çok
yaklaþsa da fileleri
havalandýrmayý
baþaramadý

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup
10'uncu hafta erteleme maçýnda
sahasýnda Amed Sportif ile üç puan mücadelesi veren Çorum FK bir
puana razý oldu. Maçýn ilk yarýsýnýn
aksine nefes kesen 2'nci yarýda
tam dört gol oldu. Islak zeminde
oynanan maçta ilk golü 64'üncü
dakikada konuk ekip Yusuf ile bulurken, galibiyet umudunu kaybetmeyen Kýrmýzý-Siyahlýlar yediði
golden sonra daha baskýlý bir oyun
sergiledi. Önce 71'inci dakikada
Cengiz ile eþitliði yakalayan Çorum
FK daha sonra 84'üncü dakikada
Umut ile öne geçti. Kýrmýzý-Siyahlýlar üç puana çok yakýnken 88'inci
dakikada Halil Ýbrahim'in golüne

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

engel olamadý ve maç 2-2 sonuçlandý. Son dakikalarýn nefes kestiði
maçta baþka gol olmadý ve her iki
takým da bir puana razý oldu.
GERGÝN ANLAR YAÞANDI,
11 KART ÇIKTI
Futbolcular arasýnda zaman zaman hararetli tartýþmalarýn da yaþandýðý maçýn 2'nci yarýsýnda tam
11 sarý kart çýktý. Bunlardan 6'sý
Çorum FK'li 5'i ise Amed Sprotifli
oyunculardý.Alýnan bu sonucun ardýndan Çorum FK sahasýndaki
kaybetmeme serisini beþ maça çýkarýrken, son dört maçta da iki galibiyet iki beraberlik aldý. Konuk ekip
ise oynadýðý son dört deplasmanda

da beraberlik ile ayrýlmýþ oldu.
HAFTA SONU KAZANAN
ÜÇ SIRA YÜKSELECEK
Bu skor ile 23 puanla 10'uncu
sýrada yer alan Kýrmýzý-Siyahlýlar
üç gün sonra ilk yarýnýn son erteleme maçýnda ayný puanlý Kahramanmaraþ deplasmanýnda galibiyet için ter dökecek. Kazananýn üç
sýra birden yükseleceði maç 17
Ocak Pazar günü oynanacak.
27 Ocak'ta da deplasmanda
yenilgisiz lider Manisa FK ile karþýlaþacak Kýrmýzý-Siyahlýlarýn bir
sonraki iç saha maçý 24 gün sonra yani 7 Þubat'ta Kocaelispor ile
olacak.
(Abdulkadir Söylemez)

Takýmýný 2-1
öne geçiren
Umut, golden
sonra büyük
coþku yaþadý

Cengiz Ötkün
bu maçý da
boþ geçmedi.
Ötkün’ün
71. dakikadaki
gol vuruþu...

Kocaelispor
üç maçtýr
kazanamýyor
Kocaelispor erteleme maçýnda sahasýnda aðýrladýðý Hekimoðlu Trabzon ile
öne geçtiði maçta 1-1 berabere kaldý.
Misli.com 2.Lig Beyaz Grup'ta son iki
maçýndan sadece bir puan çýkarabilen Kocaelispor, 14'üncü hafta erteleme maçýnda
dün, 36 puanla 2'nci sýrada yer alan Hekimoðlu Trabzon'u konuk etti. Yeþil-Siyahlýlar maça da fýrtýna gibi baþladý. Henüz
32'nci saniyede Bahattin'in araya attýðý ara
pasla meþin yuvarlakla buluþan Benhur
Keser topu aðlara göndererek Kocaelispor'u 1-0 öne geçirdi. 84'üncü dakikada
Hekimoðlu Trabzon penaltý kazandý. Penaltý atýþýný Burhan Eþer gole çevirdi ve
skora denge geldi. Kalan dakikalarda baþka gol olmazken mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandý. Bu sonucun ardýndan Kocaelispor'un kazanamama serisi üç maça
çýktý. Puanýný 31 yapan Kocaelispor son
erteleme maçýnda pazar günü deplasmanda Þanlýurfaspor ile karþý karþýya gelecek.
(Abdulkadir Söylemez)

Ankara'da
golsüz beraberlik
Misli.com 2.Lig Beyaz Grup'ta Ankara
Demirspor ile Ýnegölspor karþýlaþtý. Karþýlýklý ataklarýn olduðu müsabakada "gol" sesi çýkmadý. Ýnegölspor deplasmanda aldýðý
bir puanla puanýný 15'e yükseltti. Ýnegölspor Özgür Þahin yönetiminde çýktýðý beþ
müsabakada iki galibiyet iki beraberlik bir
maðlubiyet alarak sekiz puan topladý.
(Abdulkadir Söylemez)

Kaptan Umut’un 84. dakikada plase ile attýðý gol skoru 2-1’e getirdi

MAÇTAN DAKÝKALAR
2' Çorum FK maçýn ilk þutunu Mikail ile attý. Mikail'in ceza sahasýna girmeden vuruþunda top yandan
auta çýktý.
4' Sað kanattan Cengiz'in ortasýnda arka direkte
Mikail topla buluþtu. Mikail'in vuruþunda
savunmaya çarpan top kornere
çýktý.
13' Amed Sportif gole
çok yaklaþtý. Sol kanattan
geliþen hýzlý atakta Halil
Ýbrahim sað kanattan
ceza sahasýna girdi.
Halil Ýbrahim, Salih'i
geçerek þutunu çekti. Savunmaya çarpan top direðin dibinden kornere çýktý.
17' Amed Sportif
yine etkili geldi. Sað
kanatta Halil Ýbrahim
topla buluþtu. Ceza sahasý içinden verdiði pasta
Yusuf topun geliþine yerden
vurdu. Savunmamýza çarpan top
bir kez daha kornere çýktý.
20' Çorum FK, Muhammet ile ceza sahasý
dýþýndan yokladý. Top kaleci Abdullah'ta kaldý.
27' Çorum FK'de Umut Kaya ceza sahasý dýþýndan þansýný denedi. Savunmadan seken top kornere
çýktý.
28' Korner atýþýný paslaþarak kullanan Çorum

FK'de Mikail ceza sahasýna ortaladý. Savunmadan
seken top arka direkteki Sinan'a geldi. Sinan'ýn zor
pozisyonda vurduðu top az farkla auta çýktý.
34' Çorum FK savunmasýndan inanýlmaz bir hata
geldi. Ertuðrul topu istediði gibi kontrol edemeyince
top rakibin önünde kaldý. Tehlikeyi sezen kaleci Hasan kalesini terk ederek topa sahip oldu.
37' Yarý sahamýzýn ortalarýndan duran top þansý
yakalayan Amed Sportif fýrsatý deðerlendiremedi. Yapýlan ortayý Çorum FK
savunmasý uzaklaþtýrdý.
40' Amed Sportif bir kez
daha kalemizi yokladý.
Sað kanattan geliþen
atakta ceza saha içine
çýkarýlan pasta çekilen
þuta top yandan auta
çýktý.
49’ Çorum FK sað
kanattan etkili geldi.
Yapýlan ortada Sinan
arka direkte topla buluþtu. Yaptýðý kafa vuruþunda top kaleci Abdullah'ta kaldý.
55’ Sað kanattan yapýlan
ortada Çorum FK'den Mikail
ceza sahasý içinde topla buluþtu.
Tam þut hazýrlýðý yaparken rakip takým
oyuncusunun müdahalesi ile top kornere çýktý.
57' Çorum FK net bir pozisyondan yararlanamadý. Sol kanattan kazandýðýmýz frikikte Mikail topu arka direðe ortaladý. Eren'in sert kafa vuruþunda top az
farkla üsten auta çýktý.
60' Çorum FK bu sefer uzaktan þansýný denedi.

Kýrmýzý siyahlýlar ikinci golden sonra
takým halinde büyük coþku yaþadý

Ceza sahasý önünden Cengiz kaleyi gördü. Vuruþunda kaleci Abdullah üzerine gelen topu kontrol
etti.
63' GOL … Amed Sportif 2'nci yarýda ilk defa kalemize geldi ve bu atak golle sonuçlandý. Sað kanat
topla buluþan Amed'li oyuncu direðe yerden ortaladý.
Müsait pozisyondaki Yusuf'un vuruþunda top aðlarýmýza gitti: 0-1
66' Çorum FK ceza sahasýnýn yayýndan frikik kazandý. Sinan'ýn kalecinin kapattýðý köþeye vuruþunda
kaleci Abdullah topu çeldi.
71' GOOOL … Çorum FK aradýðý golü Cengiz ile
buldu. Kaleci Hasan topu kendi yarý sahamýzýn ortalarýndan ceza sahasý önündeki Sinan'a gönderdi. Sinan topu defansýn arkasýna sarkan Cengiz'e indirdi.
Amedli futbolcuya raðmen Cengiz'in düzgün vuruþunda top aðlara gitti: 1-1
74' Golden sonrada baskýlý oyununu sürdüren
Çorum FK bu kez sað kanattan Cengiz ile geldi. Ön
direðe koþu yapan Sinan'a atýlan pasta Sinan'ýn zor
pozisyondaki vuruþunda top auta çýktý.
81' Amed Sportif kalemize organize geldi. Yapýlan ortalarý Çorum FK savunmasý uzaklaþtýrdý. Atak
tazeleyen Amed Sportif'te Bünyamin þansýný uzaktan denedi. Bünyamin'in güzel þutunu kaleci Hasan
ayný güzellikte kurtardý.
84' GOOOL … Çorum FK'de Umut Kaya güzel
bir gol ile takýmýný öne geçirdi. Sol kanattan Mikail ile
geliþen atakta Umut ceza sahasý sol çaprazýnda topla buluþtu. Uzak direðe yaptýðý plase vuruþta top önce üst direðin içine sonra yan direðe çarparak aðlara gitti: 2-1
88' GOL … Sað kanattan geliþen Amed ataðýnda
ceza sahamýza topla giren Halil Ýbrahim dar açýdan
yaptýðý vuruþla topu aðlarýmýza gönderdi: 2-2

