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Kritik maç sonrasý yapýlan paylaþýmlar beðeni topladý. Maç sonunda kulüpten, Sinan'dan, Umut'tan ve Kulüp
Baþkaný Fatih Özcan'dan paylaþýlan
gönderiler taraftarý mutlu etti. Sosyal
medya hesabýndan paylaþým yapan
Sinan "Geldik, gördük, dondurmamýzý yedik ve kazandýk dönüyoruz" yazarken Umut Kaya da Amed maçý
sonrasý yaþadýðý gol sevinci fotoðrafýnýn üzerine yazdýðý "Duyamýyorum
sizi" cümlesi ile sevincini paylaþtý.
Cengiz Ötkün ise "Daha iyi olacak inþallah" paylaþýmý yaptý.
7’DE

Çorum FK nefes kesen kritik
maçta harika bir geri dönüþe
imza attý. Altý puanlýk maçta yediði gollerle 2-0 geriye düþen
Kýrmýzý Þimþekler maçý 3-2 kazanmayý baþardý.
8’DE

2-3
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75 Kuruþ

ÇiMENTO ARAZiSi
ARTIK BELEDiYENiN
Çimento Fabrikasý'nýn arazisini 102
milyon 500 bin TL'ye satýn alan Çorum Belediyesi ile fabrika yetkilileri arasýnda sözleþme imzalandý.

Votorantim yetkilisi ile Çorum Belediyesi Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn arasýnda satýþ sözleþmesi imzalandý

Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn 42 milyon lirasýný peþin ödeyeceklerini ve kalan kýsmýnýn mayýs ayýndan baþlamak üzere kasým ayýna
kadar taksitli olacaðýný söyledi. Belediye Baþkaný Aþgýn taksitleri kredi kullanmadan belediyenin kendi öz kaynaklarý ile ödeyeceklerinin de altýný çizerek "sýfýr faiz, sýfýr borçlanma" politikasýný izleyeceklerini vurguladý.
5’TE

CHP Çorum Belediye Meclisi Grup Baþkanvekili Tuncay Yýlmaz
belediye meclisinin 600 günlük deðerlendirmesini yaptý

“Tek amacýmýz þehrimizin
geliþip güzelleþmesi”
SESSÝZLÝK
HAKÝMDÝ

CHP Çorum Belediye Meclisi Grup Baþkanvekili Tuncay Yýlmaz CHP Belediye Meclis Grubu'nun görevi
geldiðinden itibaren geçen 600 günlük sürenin genel bir deðerlendirmesini yaparak "Geçmiþin bir muhasebesini yaptýðýmýzda gündeme getirdiðimiz taleplerin yerine getirilen, yapýlanlarýn sayýsý yapýlmayanlardan çok. Yapýlmayanlarýn takipçisi olmaya devam edeceðiz" dedi.
4’TE

HÝTÜ'den gazetemize ziyaret
Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Basýn Birimi Sorumlusu
Ali Saçak gazetemizi ziyaret ederek 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutladý. Hitit Üniversitesi
Basýn Birimi Sorumlusu Saçak ziyarette gazetemiz
Ýmtiyaz Sahibi Ayhan Aykanat ile görüþtü.
2’DE

Çorum'da koronavirüs tedbirleri kapsamýnda hafta sonu uygulanan sokaða
çýkma kýsýtlamasýnda cadde ve sokaklar yine boþ kaldý. Koronavirüs tedbirleri kapsamýnda 81 ilde uygulanan sokaða çýkma kýsýtlamasýnda Çorum'da
cadde ve sokaklar boþ kaldý.
2’DE

ÞAHÝNER ÝÞ YERÝ KAPALI OLAN
ESNAFA BÝN TL DESTEK VERDÝ
Sungurlu Belediye Baþkaný
Abdulkadir ÞahinerKoronavirüs tedbirleri sebebiyle iþ
yerleri kapalý olan kýraathane, çay ocaðý ve internet kafe iþletmecilerinin her birinin
hesabýna bin TL yatacaðýnýn
müjdesini verdi. Baþkan Þahiner "Maalesef küresel anlamda yaþanýlan koronavirüs
salgýnýndan ilçe esnaflarýmýzda büyük zararlar gördü.
Tedbirler kapsamýnda iþletmeleri kapatýlan iþletme sahiplerinin yaþadýðý sýkýntýlarýn farkýndayýz. Her birinizin
hesabýna þu an itibariyle bin
lira geçti" dedi.
2’DE

OKA desteði ile Bilâller
Konaðý tekrar hayat buldu
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'nýn
(OKA) Turizmin Geliþtirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapý Yatýrýmlarýna Mali Destek Programý kapsamýnda restore edilen Bilâller Konaðý, Çorum'da kültür ve turizme yön verecek.Çorum Kültür ve Turizm Müdürlüðü konakta faaliyete baþladý.
5’TE

ÝÞ-KUR MÜDÜRÜNDEN
ÇOSÝAD ZÝYARETÝ 4’TE

DEVLET SU ÝÞLERÝNDEN 144
MÝLYON TL'LÝK YATIRIM 4’TE

ANKARA YOLUNDA KAZA:
ÝKÝ YARALI
3’TE

Gazi ve Ýnönü
Caddelerinin otopark
ihalesi 27 Ocak'ta
Çorum Belediyesi, Gazi ve Ýnönü Caddelerinde geliþi güzel araç parklarýnýn önüne geçmek ve bu iki
caddedeki trafiði rahatlatmak için yol güzergahýnda
otopark uygulamasý baþlatacak. Cadde esnafýnýn
isteði üzerine ilk 15 dakika ücretsiz olacak. 2’DE

Zihin
Türbülansý

YALNIZ DEÐÝLSÝN ESKÝCÝ
Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer

atakentpsk@gmail.com

- YAZISI 2’DE

KIÞLA CAMÝ YÝNE
SOYULDU
3’TE
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Zihin Türbülansý

YALNIZ DEÐÝLSÝN ESKÝCÝ

KARGI GÜNE
KARLA UYANDI
Kargý'da vatandaþlar güne kar ile uyandý.
Ýlçede gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý sabaha dek etkisini sürdürdü. Tüm ilçe beyaz örtü ile
kaplanýrken vatandaþlar da beyaz manzaranýn tadýný çýkardý. Çektikleri fotoðraflarý sosyal medya
hesaplarýndan paylaþan vatandaþlar, uzun süredir
beklenen kar manzarasýný ölümsüzleþtirdi. Yaðýþýn yüksek kesimlerde sürmesi bekleniyor. (ÝHA)

Ne olurdu kokunun da fotoðrafý
olsaydý, sesin fotoðrafý, boþluðun
fotoðrafý, parmak uçlarýndaki karýncalanmanýn, ruhtaki üþümenin..."Ben
büyüdüm hayat.
Bir kýlýcýn bileme taþýna ihtiyacý olduðu gibi aklýn da kitaplara ihtiyacý
vardý. Benim de dostlarýma bu yýl neler
yaþadým neler. Yaþ almaya 4 gün kala
þöyle bir baktým da, yere düþüþümü izledim. Kendime acýmadan, kýzmadan,
endiþe etmeden, baðýrmadan, umudumu yitirmeden, gidecek bir yer aramadan, birine sarýlmayý istemeden, utanmadan ve sessizce! Baþardým da, oysa bunlarýn hepsini yaparken yanýmda
yürüyen dostlarýmdan çok azýný yanýmda yüreðimde hissettim. Açýkça
böyle dümdük isim vererek teþekkürü
hak ettiklerini düUzman Klinik Psikolog
þünüyorum. Ýlk teNuray Kanmazer þekkürüm sevdiatakentpsk@gmail.com
ðim adama 20 yýlý

beraber geçirdiðim bana kendim olma
þansýný veren evladýmýn babasý Hakan
Kanmazer'e. Tabi seni unutmadým caným sisterim Emre Mete (bana bebekler gibi baktýn, iyi ki kardeþim var dedirttin her düþtüðümde kendini yok sayarak yanýmda oldun). Benimle aðlayan her anýmda yüreðime býraktýklarýný asla unutamam erkek kardeþim Metin Mete. Caným deyip canýmý yakmayan dostlarýmýn en deðerlileri Sayýn
Hocam Nuray Kaya'ya. Çocukluk arkadaþým Ayþegül Þahin’e, en az kardeþim gibi gördüðüm Dr Rojhat ve Eylül Altýndað'a. Her günü benden haber
bekleyerek sevgilerini yüreðimde hissettiren Zeynep ve Vedat Karaçimenli
ailesine. Deðerli Hocam dost abla Yýldýz Atýlgan'a, sevgili Seden ve Meryem
cancaya. Hayatýma komþu olan Saadet Erdoðana, yanýmda olduklarý güç
verdikleri ve kanseri yenmeme destek
olduklarý için minnettarým iyi ki varsý-

nýz. Yeni yaþýmda yanýmda olduklarýný
bilmenin heyecanýyla.
Çoðu zaman bir seçim yapmak,
baþka bir þeyden vazgeçebilmektir.
Ama vazgeçmek her zaman bir kayýp
deðildir.
Can Yücel'in dediði gibi
"...Oysa ben hiç insan kaybetmedim.
Sadece zamaný geldiðinde vazgeçmeyi bildim."

HÝTÜ'den gazetemize ziyaret
Sessizlik hakimdi

Çorum'da koronavirüs tedbirleri
kapsamýnda hafta sonu uygulanan
sokaða çýkma kýsýtlamasýnda cadde ve sokaklar yine boþ kaldý.
Koronavirüs tedbirleri kapsamýnda 81 ilde uygulanan sokaða
çýkma kýsýtlamasýnda Çorum'da
cadde ve sokaklar boþ kaldý.
Sokaða çýkma kýsýtlamasýnýn

baþladýðý cuma akþamýndan itibaren kýsýtlamadan muaf olan ve çalýþanlar dýþýnda Çorumlular evlerinde kalmaya devam etti.
Emniyet güçleri kýsýtlamayý denetlemek üzere mesai yaparken,
yapýlan yol kontrol uygulamalarý ve
devriyelerle ihlallerin önüne geçilmeye çalýþýldý.
(ÝHA)

Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Basýn Birimi Sorumlusu Ali Saçak gazetemizi ziyaret ederek 10
Ocak Çalýþan Gazeteciler
Günü'nü kutladý.
Hitit Üniversitesi Basýn
Birimi Sorumlusu Saçak
ziyarette gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Ayhan Aykanat
ile görüþtü.
Saçak ziyarette, 10
Ocak Çalýþan Gazeteciler
Günü'nü kutlayarak, "basýn çalýþanlarýnýn en zor
þartlarda dahi görevlerini
yapmak için olaðanüstü
gayret gösterdiklerini biliyoruz, onlarýn bu gayretiyle kurumlarýmýz seslerini
kamuoyuna ulaþtýrýyor,
þehrimizin ve üniversitemizin daha iyi noktalara
gelmesinde büyük katkýlarý olan gazeteci arkadaþlarýmýza teþekkür ediyoruz"
dedi.
(Bahattin Sümüþ)

Þahiner iþ yeri kapalý olan
esnafa bin TL destek verdi
Sungurlu Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner pandemi sebebiyle iþ yerleri kapalý olan esnafa nakit yardýmýnda bulundu.
Kahveciler ve Lokantacýlar
Odasý Baþkaný Erdal Kolaylý ile
bir süredir istiþarelerde bulunan
Baþkan Þahiner belediye hizmet
binasýnda bulunan kültür merkezinde esnafla yaptýðý toplantýda
müjdeyi verdi.
"BÝN TL HESAPLARA
GÖNDERÝLDÝ"
Koronavirüs tedbirleri sebebiyle iþ yerleri kapalý olan kýraathane, çay ocaðý ve internet kafe
iþletmecilerinin her birinin hesabýna bin TL yatacaðýnýn müjdesini veren Baþkan Þahiner "Maalesef küresel anlamda yaþanýlan koronavirüs salgýnýndan ilçe
esnaflarýmýzda büyük zararlar
gördü. Bu salgýn saðlýðýmýzý teh-

dit ettiði kadar ekonomimizi tehdit ediyor. Tedbirler kapsamýnda
iþletmeleri kapatýlan iþletme sahiplerinin yaþadýðý sýkýntýlarýn
farkýndayýz. Biz de üzerimize düþeni yapmak için Erdal baþkanýmla konuþtuk. Her birinizin hesabýna þu an itibariyle bin lira
geçti.
"ANNENÝZÝN
AK SÜTÜ GÝBÝ HELAL"
Birlik beraberliðimizi ortaya
koyma günü bugündür. Biz birbirimize sahip çýkmazsak eðer
kimse bize sahip çýkmaz. Sungurlu olarak biz her zaman birbirimizin zor zamanýnda yanýnda
olmayý bildik. Bugün de bir nebzede olsun sizi ferahlatmasý adýna bu desteði saðlamaya karar
verdik. Ýnþallah en kýsa zamanda
ülkemizde ve tüm dünyada bu
salgýn son bulur ve sizler de iþle-

rinizin baþýna dönersiniz. Bu para sizin paranýz. Annenizin ak
sütü gibi helal. Gönül rahatlýðýyla
güle güle harcayýn" dedi.
"ESNAFLARI YALNIZ
BIRAKMADINIZ"
Tüm esnaf adýna Baþkan Þahiner'e teþekkür eden Erdal Kolaylý "Zor zamanýnda esnaf kardeþlerimizi yine yalnýz býrakmadýnýz. Süreç olarak zor bir süreçten geçiyoruz doðru ancak iþ yeri kapalý olan esnaf arkadaþlarýmýz çok daha zor bir süreçten
geçiyor. Birçok belediye ve kurum sizi örnek almalý. Ýlçe belediyesi olmanýza raðmen il belediyelerinden fazla miktarda destek
saðlarken anýnda da hesaba
geçtiniz. Her zamanki gibi varlýðýnýzý, desteðinizi ve farkýnýzý
hissettik. Allah razý olsun" diye
konuþtu. (Mahmut Emin Söylemez)

Odada mahsur kaldý, itfaiyeden yardým istedi
Çorum'da yaþadýðý evin odasýnda mahsur kalan yaþlý kadýný itfaiye ekipleri kurtardý.
Olay, Üçtutlar Mahallesi Ihlamur 2. Sokak'ta
meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.K. adlý
yaþlý kadýn evinde namaz kýlmak için girdiði odada
kilitli kaldý. Tüm çabalarýna raðmen kapýyý açama-

yan S.K, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak yardým istedi. Ýhbar üzerine olay yerine itfaiye
ve polis ekipleri sevk edildi. Ýtfaiye merdiveniyle
balkona çýkan ekipler talihsiz kadýný kilitli kaldýðý
odadan kurtardý. S.K, kendisini kurtaran itfaiye
ekiplerine teþekkür etti.
(ÝHA)
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Genç müdüre
hüzünlü veda

Remzi Laçin
vefat etti
Çorum Yumurta Üretim Pazarlama AÞ Eski
Genel Müdürü Remzi
Laçin (76) rahatsýzlýðý
nedeniyle tedavi gördüðü olduðu Ankara'daki
özel bir hastanede hayatýný kaybetti.
Günnur Laçin'in eþi,
Erdinç ve Ender Laçin'in
babalarý, Aynur Kuþlu ve
Hakký Yalçýn'ýn eniþteleri, Ýsmail Laçin'in amcasý olan Remzi Laçin'in cenazesi 18 Ocak 2021
Pazartesi günü saat 11.30'da Çorum Özel Hastane'den alýnarak Ulu Mezarlýða getirilecek, burada kýlýnacak cenaze namazýndan sonra topraða verilecek.
(Bahattin Sümüþ)

Mecitözü-Çorum yolunda meydana gelen
zincirleme trafik kazasýnda hayatýný kaybeden Amasya Orman
Bölge Müdürlüðü Mali
Ýþler Þube Müdürü Erkan Temel, Çorum'da
topraða verildi.
Mecitözü yolunda Elvançelebi
mevkiinde
meydana gelen kazada
hurdaya dönen araçlarda bulunan sürücülerden Orman Bölge Müdürlüðü'nde görevli Mali Ýþler
Þube Müdürü Erkan Temel hayatýný
kaybetmiþti.
Edinilen bilgiye göre; Erkan Temel
(42)'in kullandýðý 34 JL 601 plakalý
otomobil, Nebi Ersever (55) idaresindeki 42 EDF 18 plakalý TIR ve Yaþar
Seçkin (48) idaresindeki Mecitözü
Belediyesi'ne ait çöp kamyonu El-

Ali Demiral
kovitten vefat etti

Koronavirüs salgýný
Çorum'da bir can daha
aldý. Demiral Nakliyat sahiplerinden Ali Demiral
yakalandýðý Covid-19 virüsü sonucu hayata veda etti.
Durumunun aðýrlaþmasý üzerine hastaneye
kaldýrýlan Ali Demiral yoðun bakýmda tedavi görürken yaþam mücadelesini kaybetti.
Ali Demiral'ýn cenazesi Kýnýk Deller köyü
mezarlýðýnda topraða verildi. (Haber Merkezi)

Selim Kirtil
vefat etti

topraða verildi.

Ýskilip nüfusuna kayýtlý olup Ýzmir'de ikamet
eden, Yeminli Mali Müþavir Selim Kirtil yakalandýðý Covid-19 virüsü sonucu hayatýný kaybetti.
Ýjlal
Örs
Kirtil'in
eþi, Faruk Yýlmaz ile
Uður ve Turgut Çetin'in
dayýlarý olan Selim
Kirtil'in cenazesi Ýzmir'de
(Haber Merkezi)

vançelebi
mevkiinde
çarpýþtý.
Çarpýþmanýn þiddeti
ile hurdaya dönen araçlarda bulunan sürücülerden Orman Bölge Müdürlüðü'nde görevli Mali
Ýþler Þube Müdürü Erkan Temel, olay yerinde
hayatýný kaybetti.
Yaralanan kamyon
sürücüleri ise olay yeriErkan Temel
ne sevk edilen 112 ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardýnda
Çorum'da bulunan özel hastanelere
kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
Kazada hayatýný kaybeden otomobil sürücüsü Erkan Temel gözyaþlarý arasýnda topraða verildi.
Evli ve iki çocuk babasý olduðu
öðrenilen Erkan Temel'in ölüm haberi kentte büyük üzüntü yarattý.
(Fatih Yýldýrým)

Ankara yolunda
kaza: Ýki yaralý
Yaðýþlý hava kazalarý da beraberinde getiriyor.
Çorum-Ankara D-1000 karayolunun 25'inci kilometremesinde
meydana gelen kazada iki kiþi yaralandý.
Cuma günü öðleden sonra mey-

dana gelen kazada sürücünün kar
yaðýþýnýn da etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybettiði kazada araç refüje çarparak durabildi.
Kazada araçta bulunan iki kiþinin yaralandýðý öðrenildi.
(Haber Merkezi)

Kýþla Cami yine soyuldu
Çorum'da bulunan Kýþla Cami'ne
hýrsýzlar dadandý. Daha önce güvenlik kamerasý ve musluklarý çalýnan
camide bu kez de din görevlisine ait
semaver çalýndý.
Olay gece saatlerinde Gülabibey
Mahallesi Yenidoðan 10. Sokak'ta
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre
caminin ön tarafýnda bulunan camý
kýrarak içeriye giren hýrsýz ya da hýrsýzlar, odada bulunan semaveri çala-

rak kayýplara karýþtý.
Durumu fark eden din görevlisi
polisi arayarak haber verdi. Ýhbar
üzerine olay yerine gelen Olay Yeri
Ýnceleme ekibinin yaptýðý çalýþma
sonrasý hýrsýz veya hýrsýzlarýn yakalanmasý için çalýþma baþlatýldý.
Daha öncede ayný caminin abdesthane musluklarý ile kamerasýnýn
çalýndýðý öðrenildi. Olayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.
(ÝHA)

K.K.013
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Tuncay Yýlmaz: Tek amacýmýz
þehrimizin geliþip güzelleþmesi
CHP Çorum Belediye Meclisi
Grup Baþkanvekili Tuncay Yýlmaz; Çorumlunun hak ve hukukunu korumaya, milli servete sahip çýkmaya, torpil, haksýzlýk ve
usulsüzlüklere karþý çýkmaya devam edeceklerini bildirerek; tek
amaçlarýnýn Çorum'un geliþmesi,
büyümesi ve güzelleþmesi olduðunu vurguladý.
Tuncay Yýlmaz, CHP Belediye
Meclis Grubu'nun görevi geldiðinden itibaren geçen 600 günlük
sürenin genel bir deðerlendirmesini yaparak "Geçmiþin bir muhasebesini yaptýðýmýzda gündeme
getirdiðimiz taleplerin yerine getirilen, yapýlanlarýn sayýsý yapýlmayanlardan çok. Yapýlmayanlarýn
takipçisi olmaya devam edeceðiz" dedi. Tuncay Yýlmaz açýklamasýnda þu bilgileri paylaþtý:
"HER ÞEY ÞEFFAF OLMALI"
31 Mart'tan beri 600 gündür
muhalefet görevini layýkýyla yerine getirmeye çalýþan CHP Çorum
Belediyesi Meclis grubu olarak
gündeme getirdiðimiz birçok talebin yerine getirilmesi bizleri mutlu
etti. Biz muhalefet partisi olarak
bir gün iktidar olduðumuzda þehrimize yapacaðýmýz hizmetlerin
altyapýsýný da oluþturan bu taleplerin hepsinin yerine getirilmesi
için azim ve kararlýlýkla çalýþmaya
devam edeceðiz.
- Hitit Festivalinin tekrar baþlamasýný gündeme getirdik. Festival tekrar baþladý.
- Kadeþ adýnýn kent meydanýna verilmesini istedik. Kadeþ ismi
verildi.
- Belediye Meclis toplantýlarýnýn canlý yayýnlanmasýný istedik.
Web TV üzerinden canlý yayýnlar
baþladý.
"HAKSIZLIÐA, USULSÜZLÜÐE KARÞI ÇIKTIK"
- Torpille, haksýzlýkla personel

Tuncay Yýlmaz

alýmýna karþý çýktýk. Torpilli alýmlarý yargýya taþýdýk. Kýsmen personel alýmýnda þeffaf usuller kullanýlmaya baþladý.
- Süs havuzlarýna ve bakýmlarýna harcanan milyonlarca TL'ye,
Çorumlunun parasýnýn hunharca
savrulmasýna karþý çýktýk.
- Pazarlýk usulü ile ihale yapýlmasýna karþý çýktýk. Bu usulün
kullanýmýnýn azalmasýný saðladýk.
- Pandemi sürecinde belediye
mülklerinde kiracý olan hemþehrilerimizden kira alýnmamasýný
gündeme getirdik. Kira alýmý süreç atlatýlana kadar durduruldu.
- Servisçilerimizin pandemi sürecindeki sorunlarýný gündeme
getirdik. Kýsmen çözüme kavuþtu.
- Ýhalelerde yandaþ kayýrmacýlýða karþý çýktýk. Þeffaflýk istedik.
Ýhaleler reklam panolarýndan duyurulmaya baþladý.
- Araç kiralamalarýna karþý
çýktýk. Belediye kendi araçlarýný
satýn almaya baþladý. Araç alýmýna raðmen araç kiralamalarý devam ediyor. Bunun sona ermesi
için gereken takibi yapacaðýz.
- Bahabey mevkiine fatura
ödeme merkezi istedik. Kültür
merkezi bünyesinde açýlýþýný gerçekleþtirdik.
- Þehitlerimizin olduðu gün
konser yaptýlar. Karþý çýktýk ve
yanlýþtan dönüldü konserler iptal
edildi.
- Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edenlere karþý çýktýk, kýnadýk.

- Sayýþtay raporlarýný takip etmeye baþladýk. Raporlarý gündeme getirdik yapýlan yanlýþlarý gündeme taþýdýk. Belediyenin borç
miktarýný iktidar açýklamadý biz
kamuoyuna açýkladýk.
- Belediye ödemelerinin günlük olarak web sitesinden kalem
kalem yayýnlanmasýný istedik.
- Belediyenin öz malý olan arsalarýn hoyratça satýlmasýna karþý çýktýk.
- 2009-2021 yýllarý arasýnda
dini cemaat ve vakýflara, FETÖ'ye Çorum Belediyesi bütçesinden aktarýlan para miktarlarýný
sorduk.
- 2018 Sayýþtay raporlarýndaki
müdür atamalarý konusunda geçmiþte yapýlan yanlýþlarýn bugün
de aynen yapýlmaya devam etmesine karþý çýktýk.
- TV19 gibi belediyenin sýrtýndaki kamburluklara karþý çýktýk.
- Belediye logo ve tabelalarýna
TC ibaresinin tekrar konulmasýný
istedik.
PANDEMÝ SÜRECÝNCE
BELEDÝYE HALKIN, ESNAFIN YANINDA OLMALI
- Esnafýmýzdan reklam ilan
vergilerinin alýnmamasýný istedik
takipçisi olacaðýz.
- Vatandaþlarýmýzýn su faturalarýnda indirim istedik takipçisi
olacaðýz.
- Geçmiþin bir muhasebesini
yaptýðýmýzda gündeme getirdiðimiz taleplerin yerine getirilen, yapýlanlarýn sayýsý yapýlmayanlardan çok. Yapýlmayanlarýn takipçisi olmaya devam edeceðiz.
-Sayýn baþkana yaptýklarý için
teþekkür ediyoruz. Yapmadýklarýný da geçte olsa yapacaðýna inanýyoruz. Çünkü biz halk menfaati
için çalýþýyoruz. CHP meclis Grubu olarak bu da bizim karnemiz.
Takdir siz kýymetli hemþerilerimizin.
(Fatih Yýldýrým)

T.C. ÇORUM ÝCRA DAÝRESÝ
2019/92675 ESAS
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli
Özellikleri
: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1733 Ada, 1 Parsel, GÜLABÝBEY Mahalle/Köy, fitne
Mevkii, 1.katCilt No: 134, Sayfa No: 13201'de kayýtlý 1/4 arsa paylý3 nolu baðýmsýz bölüm, mesken
vasfýnda. Taþýnmazýn bulunduðu bina betonarme karkas, Bodrum Kat +Zemin kat + 2 Normal kat olmak üzere asansörsüz 4 katlý olarak inþa edilmiþtir. Dýþ cepheleri sývalý ve dýþ cephe boyasý ile boyalýdýr. Çatýsý ahþap oturtma çatý , üzeri kiremit kaplýdýr. Binanýn etrafýnda 3 katlý yapýlaþmalar mevcuttur. Köþe baþý parsel olup , Fevzi Çakmak 3. Cadde ve Fevzi Çakmak 6. Sokak'a cephelidir. Her
katta 1 daire mevcuttur. Ana taþýnmaz þehrin yapýlaþmasýnýn olduðu bir bölgededir. Belediye binasýna 2200,00 mt, Valilik Binasýna 28000,00 mt , Gazi caddesine ve Bankalara 2200,00 mtÞehir merkezine 2200,00 mt, Adliye binasýna 3500,00 mt, Okula 900,00 mt, Hastaneye 1600,00 mt mesafededir.
Elektrik, su, telekomünikasyon, doðalgaz, kanalizasyon gibi altyapý sistemlerinin mevcut olduðu tespit edilen bina; III. Sýnýf A Grubu yapýlar sýnýfýna dâhil olup yaklaþýk 12 yýllýktýr. Taþýnmaz 1/1 hisse
oranýnda borçlu adýna kayýtlýdýr. Çorum Belediyesinin 20.03.2020 tarih ve E.8798 sayýlý yazýlarýnda
Çorum Ýli, Merkez Ýlçesi, GülabibeyMahallesi1733 Ada, 1 Parselimar planýnda ayrýk nizam 3 katlý konut alanýdýr. Taþýnmaz binanýn 1. katýnda 110,00 m2 alanlý, 3 nolu baðýmsýzbölüm3 oda 1 salon, mutfak, wc, banyo, balkon, antreden oluþmaktadýr. Yatak odalarý ve salon tabanlarý laminant kaplama,
antre, mutfak wc, banyo ve balkonlarýn tabanlarý seramik kaplama, wc ve banyo duvarlarý boydan boya seramik kaplama, duvarlar saten alçý ve üzeri boyalý, giriþ kapýsý çelik kapý ,iç kapýlar ve pencereler ahþap doðrama ve boyalý, mutfak alt ve üst dolaplarý lamine kaplama dolap , tezgahý granit mermerdir. Doðal gazlý kombi ile ýsýtýlmaktadýr. Halihazýrda mesken olarak kullanýlmaktadýr.
Adresi
: Fevzi Çakmak 3. Cadde , Murat Apartmaný No: 43/3 Merkez/ÇORUM
Yüzölçümü
: 456,90 m² (Ana taþýnmazýn yüzölçümü)
Arsa Payý
: 1/4
Ýmar Durumu
: Var, Ýnþaat tarzý AYRIK NÝZAM 3 KATLI KONU ALANIDIR
Kýymeti
: 250.000,00 TL
KDV Oraný
: %1
Kaydýndaki Þerhler
: Tapu kaydýndaki gibidir.
1. Satýþ Günü
: 18/03/2021 günü 10:55 - 11:00 arasý
2. Satýþ Günü
: 15/04/2021 günü 10:55 - 11:00 arasý
Satýþ Yeri
: Karakeçili Mah.Alaybey Sk.No:96/A Çorum Adalet Sarayý Ek Hizmet Binasýndaki 2.Kat Mezat Salonu Merkez/ÇORUM
Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý
toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en
çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellâllýk
Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. (Alacaklarý rehinli olan alacaklýlarýn satýþ tutarý üzerinden rüçhan haklarý vardýr. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden
muayyen eþya ve akardan alýnmasý lazým gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi
takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve
temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.
5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir.
6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca
bilgi almak isteyenlerin 2019/92675 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý
ilan olunur.13/01/2021
(ÝÝK m.126)
(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1295919

Devlet Su Ýþlerinden
144 milyon TL'lik yatýrým
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Devlet Su Ýþleri tarafýndan 2020 yýlýnda Çorum'a 144
milyon 310 bin TL yatýrým yapýldýðýný açýkladý.
DSÝ yatýrýmlarý hakkýnda açýklamada bulunan
milletvekili Erol Kavuncu, 2020 yýlý yatýrým programýnda inþaat aþamasýnda sekiz gölet, 11 sulama
þebekesi yapýmý, beþ taþkýn koruma tesisi, dört içme suyu ve iki arazi toplulaþtýrma iþi bulunduðunu
hatýrlatarak "Bunlardan dört gölet, dört sulama þebekesi yapýmý, iki taþkýn koruma tesisi, bir içme suyu tesisi ve iki arazi toplulaþtýrma iþinin inþaat aþamasý devam etmektedir. Bir gölet, iki sulama þebekesi ve iki taþkýn koruma tesisinin inþaatý yapýlan
çalýþmalar neticesinde tamamlanmýþtýr. Diðer iþlerin
ise en kýsa zamanda ihaleleri yapýlarak inþaatlarýna
baþlanýlacaktýr. 2020 yýlý baþýnda Çorum'a ayrýlan
ödenek 34 milyon 138 bin 829 TL iken verilen ödeneklerle bu rakam 144 milyon 310 bin TL'ye yükseltilerek neredeyse beþ katýna çýkmýþtýr. Yapýlan çalýþmalar neticesinde bu ödeneðin tamamý harcanmýþtýr. Çalýþmalar hýzla devam etmektedir" dedi.
"YERALTI BARAJI VE SUNÝ BESLEME
PROJESÝNE YÖNELÝK SAHADA TESPÝT
VE ETÜT ÇALIÞMALARI YAPILIYOR"
Tarým ve Orman Bakanlýðýnýn kuraklýða karþý
kurmayý planladýðý yeraltý barajlarý ile ilgili de deðerlendirmede bulunan Kavuncu "2010 yýlýnda Ýskilip ilçesinde yeraltý barajý yapýlarak iþletmeye
alýnmýþtýr. Yeraltý Barajý ile 2010 yýlýndan itibaren
Ýskilip ilçe merkezine yýllýk 1,10 milyon metreküp
içme ve kullanma suyu temin edilmektedir. Yeraltý
barajlarý ile ilgili basýnda yer alan rakamlar nihai rakamlar deðildir. Tüm diðer illerde olduðu gibi Çorum'da da yeraltý barajý ve suni besleme projesine
yönelik sahada tespit ve etüt çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Yapýlan çalýþmalar neticesinde belirlenen uygun yerler proje kapsamýna alýnarak fiili çalýþmalara baþlanýlacaktýr" ifadelerini kullandý.
"2050 YILINA KADAR ÝÇME SUYU
ÝHTÝAYACI KARÞILANACAK"
DSÝ yatýrýmlarý hakkýnda da bilgiler veren Kavuncu "Koçhisar Barajý 2. Kýsým Ýçmesuyu Ýsale
Hattý ile Koçhisar Barajýndan alýnacak yýllýk 12,12
milyon metreküp içme suyu 52 kilometre uzunluðundaki isale hattý vasýtasýyla Çorum þehir merkezine verilecektir. Proje bedeli 109 milyon 290 bin
279 TL'dir. Yýlbaþýnda 1 milyon TL olan ödeneði 38
milyon 475 bin TL'ye çýkartýlmýþtýr. Bugüne kadar
44 kilometrelik kýsmýn borusu sahaya indirilmiþ, 20
kilometrelik kýsmýn borusu döþenmiþtir. Çalýþmalar
hýzla devam etmekte olup 2021 yýlý imalatlarýn tamamlanmasý planlanmaktadýr. Ayrýca keþfi yaklaþýk 45 milyon TL olan 60 bin metreküp günlük arýtma kapasiteli yeni arýtma tesisinin de inþaat ihalesi 2021 yýlý içinde yapýlacaktýr. Tesislerin tamamlanmasýyla Çorum'un 2050 yýlýna kadar içme suyu
ihtiyacý karþýlanacaktýr" diye konuþtu.
Dereboðazý Barajýndan alýnacak yýllýk 2,71 milyon metreküp içme suyunun 15 kilometre uzunluðundaki isale hattý vasýtasýyla Osmancýk ilçe merkezine verileceðini dile getiren Kavuncu, isale hattýnýn 18 milyon TL, günlük arýtma kapasitesi 12 bin
metreküp olan Arýtma Tesisinin 45 milyon TL keþif
bedeli ile yatýrým programýnda yer aldýðýný belirtti.
Kavuncu, inþaat ihalelerinin en kýsa zamanda yapýlacaðýný bildirirken 2018 yýlýnda 18 milyon TL'ye
yapýlan Dereboðazý Barajýnýn su tutmaya baþlandýðýný belirtti.
63 BÝN 700 DEKAR ARAZÝ
SUYLA BULUÞACAK
Týmarlý Sulamasý 2. Kýsým projesiyle Bayat, Ýskilip ve Uðurludað ilçelerinde 63 bin 700 dekar tarým arazisinin suya kavuþacaðýný anlatan Kavuncu
"Proje bedeli 252 milyon TL'dir. Sene baþý 17 mil-

yon TL olan ödeneði 60 milyon TL'ye çýkartýlmýþtýr.
Çalýþmalar hýzla devam etmekte olup, 2021 yýlý sulama sezonu baþlangýcýna kadar yaklaþýk 25 bin
dekar arazinin þebeke imalatlarýnýn tamamlanarak
sulamaya hazýr hale getirilmesi planlanmaktadýr.
Alaca'da 75 bin 680 dekar zirai arazinin yaðmurlama ve damlama olarak cazibeli þekilde sulanmasýný saðlayan Koçhisar Sulamasý projesinin geçici
kabulü yapýlmýþtýr. Proje bedeli 175 milyon TL olup
yýllýk 60 milyon TL net gelir artýþý saðlanacaktýr.
Projenin devamý 42 bin 670 dekar alanýn ise pompajlý olarak sulanmasý için Koçhisar Sulamasý 2.
Kýsým iþinin ise 11 Ocak'ta inþaat ihalesi yapýlmýþ
olup 2021 yýlýnda inþaatýna baþlanýlacaktýr" þeklinde konuþtu.
Kavuncu projeler hakkýnda þu bilgileri verdi:
Mecitözü-Bayýndýr Göleti ve Sulamasý projesi ile
Bayýndýr köyüne ait 4 bin 10 dekar tarým arazisinin
kapalý borulu þebeke ile yaðmurlama ve damlama
olarak sulanmasý saðlanacaktýr. Göletin sene baþý
1 TL olan ödeneði yýl içinde 7,5 milyon TL'ye çýkartýlmýþtýr. Ýþ tamamlanmýþtýr. Sulamaya ait kapalý borulu þebekede 2018 yýlýnda tamamlandýðýndan dolayý hazýr durumda olup gölet inþaatý da bitirilerek
su tutulacak ve 2021 yýlý sulama dönemi baþlangýcýnda çiftçilerin kullanýmýna sunulacaktýr. Böylece
yatýrým faydaya dönüþecektir. Toplam proje bedeli
11 milyon 860 bin TL'dir. Osmancýk-Ýncesu Göleti
ve Sulamasý projesi ile Ýncesu ve Kargý köylerine ait
toplam 8 bin 420 dekar tarým arazisinin kapalý borulu þebeke ile yaðmurlama ve damlama olarak sulanmasý saðlanacaktýr. Sene baþý 1 TL olan ödeneði yýl içinde 9,5 Milyon TL'ye çýkartýlmýþtýr. Çalýþmalar hýzla devam etmekte olup yüzde 61 fiziki gerçekleþme saðlanmýþtýr. 2021 yýlýnda imalatlarýn tamamlanmasý hedeflenmektedir. Su kaynaðý olan
Ýncesu Göleti 2018 yýlýnda inþa edilmiþ olup su tutulmuþtur. Toplam proje bedeli 47 milyon 140 bin
TL'dir. Oðuzlar Göleti ve Sulama projesiyle Oðuzlar
ilçesine ait bin 780 dekar tarým arazisinin kapalý borulu þebeke ile yaðmurlama ve damlama olarak sulanmasý saðlanacaktýr. Sulama Þebekesinin inþaat
ihalesi yapýlarak 23 Ekim 2020 tarihinde yüklenici
firmaya yer teslimi yapýlmýþtýr. 2021 yýlýnda imalatlara baþlanýlarak iþin tamamlanmasý hedeflenmektedir. Su kaynaðý olan Oðuzlar Göleti 2018 yýlýnda
inþa edilmiþ olup su tutulmuþtur.
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, "Ýskilip-Derekargýn Göleti ve Sulamasýyla ilçeye ait 3
bin 960 dekar tarým arazisinin kapalý borulu þebeke ile yaðmurlama ve damlama olarak sulanmasý
saðlanacaktýr. Yer teslimi yapýlan projenin 2021 yýlýnda imalatlara baþlanýlarak iþin tamamlanmasý
hedeflenmektedir. Su kaynaðý olan Derekargýn
Göleti 2017 yýlýnda inþa edilmiþ olup su tutulmuþtur. 1 milyon 250 bin TL'ye mal olacak Uðurludað
Baþkýþla Göleti ve Sulamasý projesi ile 1,17 hektometreküp depolama hacmine sahip Baþkýþla Göletinin ve Uðurludað ilçesine 2 bin 870 da tarým arazisinin kapalý borulu þebeke ile yaðmurlama ve
damlama olarak sulanmasý saðlanacaktýr. Proje
yapýmý iþinin ihalesi 16 Þubat 2021 tarihinde gerçekleþtirilecektir. Çorum-Obruk Dutludere Sulamasý Proje Yapýmý 2. kýsým proje ile Obruk Barajýndan
temin edilecek su ile Dodurga, Laçin ve Osmancýk
ilçelerinin 58 bin 890 da arazisinin kapalý borulu
þebeke ile yaðmurlama ve damlama olarak sulanmasý saðlanacaktýr. Proje yapýmý iþinin ihalesi 15
Þubat 2021 tarihinde gerçekleþtirilecektir. Toplam
proje bedeli 3 milyon 500 bin TL'dir. Ortaköy Pýnarlý Göleti Sulamasý proje ile Pýnarlý Göletinden temin edilecek su ile Ortaköy ilçesine ait 730 da tarým arazisinin kapalý borulu þebeke ile yaðmurlama ve damlama olarak sulanmasý saðlanacaktýr.
Yapým iþinin ihalesi 12 Ocak 2021 tarihinde gerçekleþtirilecektir. Toplam proje bedeli 2 milyon 500
bin TL'dir" dedi.
(ÝHA)

Ýþ-Kur Müdüründen ÇOSÝAD ziyareti
Çorum ÝÞKUR Müdürü Levent Tuzcu, Çorum
Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði'ni (ÇOSÝAD) ziyaret etti.
Dernek toplantý salonunda gerçekleþen, ÇOSÝAD Baþkaný Hayri
Þamlý ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Organize
Sanayi Bölge Müdürü
Yaþar Þahin'in de bulunduðu ziyarette ÝÞKUR
faaliyetlerinden Kýsa Çalýþma Ödeneði, Nakdi Ücret Desteði, Ýþsizlik Sigortasý ve Ýþbaþý Eðitim Programý hakkýnda bilgi verilerek fikir alýþveriþinde bulunuldu. Yönetim kurulu
üyeleri pandemi dolayýsýyla ÝÞKUR Müdürü Levent

Tuzcu'dan iþçilerle ilgili bilgi aldý. Ayrýca ziyarette
kalifiye eleman yetiþtirilmesi, projeler hakkýnda iþverenlerin bilgilendirilmesi ve gerekli adýmlarýn atýlmasýnýn saðlanmasý amacýyla ÝÞKUR ile iþbirliðine
gidilmesi kararlaþtýrýldý.
(Fatih Yýldýrým)

5

18 OCAK 2021 PAZARTESÝ

TEÞEKKÜR
Rahatsýzlýðým nedeniyle tedavim süresince yakýn ilgisini esirgemeyen ve baþarýlý bir ameliyatla saðlýðýma tekrar kavuþmamý saðlayan
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi doktorlarýndan

Doçent Dr.

Cihan TOÐRUL
ve ekibine teþekkür ederim.

Fatma Bozer Ünal

K.K.012

Gazi ve Ýnönü Caddelerinin
otopark ihalesi 27 Ocak'ta
Çorum Belediyesi, Gazi ve Ýnönü hizmete sunduðumuz bir proje. BeCaddelerinde geliþi güzel araç park- lediye Baþkanýmýz Dr. Halil Ýbrahim
larýnýn önüne geçmek ve bu iki cad- Aþgýn'ýn seçim dönemi verdiði sözdedeki trafiði rahatlatmak için yol gü- lerden biri idi. Dolayýsýyla otopark
zergahýnda otopark uygulamasý gelirinin böylesine önemli ve anlambaþlatacak.
lý bir iþte kullanýlacak olCadde esnafýnýn ismasýnýn da kamuoyu
teði üzerine ilk 15 dakitarafýndan takdir edileka ücretsiz olacak.
ceðine inanýyoruz" diye
Belediye
Baþkan
konuþtu.
Yardýmcýsý Lemzi Çöplü, Gazi ve Ýnönü CadPROFESYONEL
FÝRMALAR
delerinde faaliyet gösteÝHALEYE
ren esnafla da yaptýklarý
GÝREBÝLECEK
istiþare neticesinde otoBelediye
Baþkan
park ihale þartnamesini
Yardýmcýsý
Lemzi
Çöplü
oluþturduklarýný, esnafýn
Lemzi Çöplü
hazýrladýklarý þartnameüzerine en çok durduðu
hususlardan biri olan 15
ye göre ihaleye otopark
dakikalýk parklardan ücret alýnmaya- iþletmeciliðinde profesyonel firmalacaðýný vurguladý.
rýn, otopark iþletmeciliðini ticari faaliÇöplü, otopark ihalesi ile birlikte yet olarak gören firma ve þahýslara
her iki caddede de araç trafiðinin göre hazýrladýklarýnýn altýný çizdi.
Ýhale þartnamesine göre otopark
önemli oranda düzene gireceðine
iþletmeciliðinin en önemli sorunlarýninandýklarýnýn altýný çizdi.
dan biri olan ve "deðnekçiler" diye tabir edilen kiþilerin ihaleye girmeleriOTOPARKIN TÜM GELÝRÝ
nin önüne geçilmeye çalýþýldýðýný
REFAKATÇÝ MÝSAFÝRHANEkaydeden Lemzi Çöplü "Tüm TürkiSÝNDE KULLANILACAK
Belediye Baþkan Yardýmcýsý ye'de olduðu gibi þehrimizde de zaLemzi Çöplü, Gazi ve Ýnönü Cadde- man zaman deðnekçi diye tabir edilerinde uygulanacak olan otopark len otopark iþletmecileriyle ilgili olumuygulamasýndan elde edilecek tüm suz haberlere þahit oluyoruz. Gazi ve
gelirin Refakatçi Misafirhanesinde Ýnönü Caddelerindeki otopark ihalekullanýlacaðýný söyledi.
sinde yer alan "Son beþ yýl içinde en
Çorum Belediyesi tarafýndan te- az üç yýl süre ile ve en az 500 adet
davi amacýyla Çorum'un ilçelerin- kapasiteli yol boyu ve cadde üstü
den ve civar illerden gelen hasta ve otopark iþletmeciliði yaptýðýna ve yahasta yakýnlarýnýn konaklamalarý pýyor olduðuna dair ilgili resmi kuamacýyla hizmete sunulan Refakat- rumlardan alýnacak belge" ibaresiyle
çi Misafirhanesinin giderlerinin kar- otopark iþletmeciliði alanýnda deneþýlanmasý amacýyla böyle bir çalýþ- yimli ve kurumsal firmalarýn ihaleye
ma yaptýklarýný dile getiren Lemzi girmesi amaçlanmýþtýr. Konulan bu
Çöplü "Gazi ve Ýnönü Caddelerinde þart deðnekçilerin ihaleye girmesinin
yol boyu araç park ihalesinden elde önüne geçeceði gibi profesyonel ve
edilecek tüm geliri Refakatçi Misa- kurumsal firmalarýn ihaleye girebilfirhanesinde kullanacaðýz. Bilindiði mesinin de önünü açmýþtýr. Ýhaleyi
gibi bu misafirhanemiz ilçelerimiz- her kim alýrsa alsýn þartnamede yer
den ve komþu illerden þehrimize te- alan maddeye göre çalýþanlarýný Çodavi amacýyla gelen hastalar ve rum'da ikamet eden kiþiler arasýndan
hasta yakýnlarýnýn konaklamasý için seçecek" dedi. (Abdulkadir Söylemez)

Çimento fabrikasý arazisi
artýk belediyenin
Çimento Fabrikasý'nýn
arazisini 102 milyon 500 bin
TL'ye satýn alan Çorum
Belediyesi ile fabrika yetkilileri
arasýnda sözleþme imzalandý

Çorum Belediyesi fabrika yetkilileri ile 1
milyon 384 bin metrekarelik alan için 102
milyon 500 bin liraya el sýkýþtý.
Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen imza törenine AK
Partili ve MHP'li Belediye Meclis üyeleri de
katýlarak, bu tarihi ana þahitlik ettiler.
BAÞKAN AÞGIN: SIFIR
BORÇLANMA, SIFIR FAÝZ
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn 42 milyon lirasýný peþin ödeyeceklerini
ve kalan kýsmýnýn mayýs ayýndan baþlamak üzere kasým ayýna kadar taksitli olacaðýný söyledi. Baþkan Aþgýn taksitleri kredi kullanmadan belediyenin kendi öz kaynaklarý ile ödeyeceklerinin de altýný çizdi.
Aþgýn ayrýca bu arazinin en verimli bir þekilde kullanýlmasý için tüm Çorum halkýnýn
fikirlerini alacaklarýný ifade etti.
Aþgýn belediyenin güçlü bir mali yapýya
kavuþtuðunun altýný çizerek, ödemeyi yaparken "sýfýr faiz, sýfýr borçlanma" politikasýný izleyeceklerini vurguladý.
Törende Votorantim yetkilisi ile Çorum
Belediyesi Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn
arasýnda satýþ sözleþmesi imzalandý.
Ýmza törenine Belediye Baþkaný Halil
Ýbrahim Aþgýn'ýn yaný sýra Votorantim Çimento Türkiye Ceosu Hatim Benmoussa,
Belediye Baþkan Yardýmcýlarý, AK Parti ve
MHP Belediye Meclisi Üyeleri de katýldý.
"BELEDÝYENÝN MALÝ
YAPISINI GÜÇLENDÝRDÝK"
Törende düþüncelerini ifade eden Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn "Belediye'nin içinde bulunduðu durum bunu
hayal edemeyeceðimiz noktadaydý. Ekonomik problemleri hallettik. Buranýn kazandýrýlmasý Çorum için çok önemliydi.
Belediyenin gecikmiþ kimseye tek kuruþ
borcu yok. Belediyemizin mali disiplini
güçlendirdik. Þehrimiz için hayal kurmaya
baþladýk. Çimento Fabrikasý'ný kente kazandýrmak istedik. Sadece mali disiplinle
de olmadý. Cesaret aldýðýmýz yerler oldu,
hepimizin birlik beraberlik içinde olmamýz
lazýmdý. Valimiz, milletvekillerimiz ve teþkilatlarýmýz özellikle TSO Baþkanýmýzýn destek vermesi önemli bur husus. Hepsinden

önemlisi Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn bize
desteði ve liderliðidir. 1957'den bu güne
gelindiðinde özellikle Çimento Fabrikasý
1992'ye kadar devlet tarafýndan çalýþtýrýlýyor, 1992'de özelleþtiriliyor, daha sonra
Fransýz bir firma ve Türk Firma iþletiyor.
2012 de Votorantim Firmasý alýyor ve
2017'ye kadar iþletiyor. 2017'de firma burada üretimini durduruyor. Þehrimize katkýlarý var" dedi.
ÇÝMENTONUN YERÝ 102 MÝLYON
500 BÝN LÝRAYA ALINDI
Aþgýn konuþmasýný þu þekilde sürdürdü:
Çimento Fabrikasý arazisi için þu anda
42,5 milyon lira peþin ödüyoruz. Mayýs-haziran arasýnda 5'er milyon lira, kasým ayýna kadar da 10'ar milyon taksitle toplamda
102 milyon 500 bin gibi makul bir fiyata anlaþmýþ oluyoruz. Niyetimiz borcumuzu
krediye bulaþmadan kendi öz kaynaklarýmýzla ödemeye kararlýyýz. Hedefimiz sýfýr
faiz, sýfýr borç. Çorum Çimento Fabrikasý 1
milyon 384 sin m2 devasa alan. Bütün
haklarý ile devralýyoruz. O bölgede çok
kýymetli su kaynaklarý, madencilikle ilgili
rezervler ve araziyi tamamen devralmýþ
oluyoruz.
PEKÝ BURASI NE OLACAK?
Halil Ýbrahim Aþgýn ve ekibinin olduðu
yerde rant konuþulmaz. Bizi bilen bilir. Ali
olma sözüyle gelen ve duruþu olan bir ekibiz. Fikri olan varsa biz herkesin düþüncesini alýrýz. Bölgede 50-100 yýl sonrasýna
mührü vurulacak bir þehir oluþturmak hedefliyoruz. Kafamýzda herhangi bir düþün-

ce yok, sadece doðruyu bulma arayýþýndayýz. Katký vermek isteyen herkesi davet
ediyoruz. Doðrunun, adil olanýn, ortak aklýn peþindeyiz. Dedikodu üretmesinler, engel olmasýnlar. 2023-2053-2071 vizyonuna uygun nasýl bir þehir kuracaðýz, onu konuþalým. Ýki temel hedefimiz var. Birincisi
en doðru projeyi bulmak istiyoruz. Bir diðeri bu tasarruftan belediyemize maksimum ekonomik faydayý saðlamayý hedefliyoruz. AK Parti ve MHP grubuna teþekkür ediyorum. Bu fotoðrafla tarihe not düþsünler.
"ARAZÝNÝN ÇORUM HALKINA
HÝZMET ETMESÝ GEREKTÝÐÝNÝ
DÜÞÜNDÜK"
Votorantim Çimento Türkiye Ceosu Hatim Benmoussa ise "1996 yýlýndan bu yana
grup olarak üretim faaliyetlerine baþlamýþtýk ancak bir süre önce bu faaliyetler durdu.
Ekonomik ve operasyonel nedenlerle faaliyeti durdurduk ama Çorum'da satýþlarýmýz
devam ediyor ve kentte olmaya devam
ediyoruz. Bu arazinin Çorum halkýna hizmet etmesi gerektiðinin önemini düþündük.
Halil Ýbrahim Bey baþýndan beri çözüm
odaklý bir anlayýþ gösterdi. Bu çözüm her
iki taraf için de iyi bir çözüm. Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Bey'e araziyi deðerlendirme noktasýnda bu düzeyde bir vizyon
gösterdiði için teþekkür ediyorum" dedi.
Konuþmalarýn ardýndan satýþ sözleþmesi için imzalar atýldý.
Tören sonunda ise katýlýmcýlar hep birlikte hatýra fotoðrafý çektirdi.
(Abdulkadir Söylemez)

OKA desteði ile Bilâller
Konaðý tekrar hayat buldu
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'nýn (OKA) Turizmin Geliþtirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapý Yatýrýmlarýna Mali Destek Programý
kapsamýnda restore edilen Bilâller
Konaðý, Çorum'da kültür ve turizme
yön verecek.
Aslýna uygun olarak yenilenen
konak, 49 yýllýðýna Çorum Ýl Özel
Ýdaresi'ne devredilerek 25 yýllýðýna
Çorum Kültür ve Turizm Müdürlüðü'ne tahsis edilmiþti. Sürecin tamamlanmasýnýn ardýndan Kültür ve
Turizm Müdürlüðünün konakta hiz-

mete baþlamasýyla Ajans Genel
Sekreteri Ý. Ethem Þahin ve Çorum
Yatýrým Destek Ofisi Ýl Koordinatörü
Özden Yalçýn, önceki gün Ýl Kültür ve
Turizm Müdürü Sümeyra Þengül'e
hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Þengül, konak bahçesinin
kültür ve sanat faaliyetlerine ev sahipliði yapacak þekilde düzenleneceðini dile getirerek tarihi yapýda Çorum'un eski konak kültürü ve þehrin
köklü ailesi Bilâller'i anlatan bölümlerin de yer alacaðýný belirtti.

Þengül, Bilâller Konaðý'nda resim
ve el sanatlarý sergilerinden tiyatroya, söyleþilerden sinemaya kadar
pek çok faaliyete ev sahipliði yapmayý planladýklarýný da ifade etti.
BÝLÂLLER KONAÐI
Üçtutlar Mahallesi Tanyeri Ýlkokulu altý Osmancýk 4. Sokak'ta bulunan
Bilâller Konaðý, Kültür ve Turizm Bakanlýðý Taþýnmaz Kültür ve Tabiat
Varlýklarý Yüksek Kurulu'nca 'Kültür
Varlýðý' olarak tescillenen yapýlar
arasýnda yer alýyor. Bilal Ailesi tara-

fýndan 49 yýllýðýna Çorum Ýl Özel Ýdaresi'ne devredilen konak, Ýl Genel
Meclisi'nde alýnan kararla 25 yýllýðýna Kültür ve Turizm Müdürlüðü'ne
tahsis edilmiþti.
Avlusuyla birlikte toplamda
886,58 metrekare yüzölçümüne sahip olan konaðýn mülk sahipleri arasýnda Abdullah Bilal, Sevim Dedebaþ, Ayfer Laçin, Ayla Bayþu, Süha
Bilal, Selman Safi Bilal, Sönmez Bilal, Arif Fikret Bilal, Fatma Türkan Erdem, Saliha Bilal ve Nazmiye Bilal
gibi isimler yer alýyor.
(ÝHA)
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ETi ORTAOKULU
iNÞAATINA BAÞLANDI
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK
Üyesi Ahmet Sami Ceylan, yapýmýna baþlanan ve Eti Lisesi bahçesine inþa edilecek olan Eti Ortaokulu ile ilgili olarak açýklama yaptý. Milli Eðitim Bakanlýðýnýn mevcut eðitim yapýlarý ile ilgili ülke genelinde
yapýlan deprem güçlendirme çalýþmalarý
kapsamýnda,
Eti Lisesi ana
binasýnda güçlendirme yapýlmasýna ve ek
binada ise yýkým kararý verildiðini hatýrlatan Milletvekili
Ceylan, Eti LiÇorum-Obruk Dutludere Sulamasý Proje Yapýmý 2Kýsým hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kasesi bahçesi- Temel Eðitim Yatýrým Programýna alýnan 2020 tarihinde 8 Milyon 968 bin TL bedelnununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik
ne yýkýmý yapý- Eti Lisesi ek binasýnýn mayýs ayýnda yýkýl- le ihale edildiðini ve iþi üstlenen firmayla
lan ek binanýn dýðýný hatýrlatan Milletvekili Ceylan yerine 24 Kasým 2020 tarihinde sözleþme imzaortamda EKAP üzerinden alýnacaktýr. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
olduðu yere 32 adet derslik, bir adet yemekhane, be- landýðýný belirten Ceylan, 27 Kasým 2020
ÝKN
: 2020/758047
daha kapsamlý den eðitim salonu, kütüphane, kantin, iki tarihinde yapýmýna baþlanan binanýn 360
1-Ýdarenin
ve verimli, böl- adet laboratuvar, müzik atölyesi, 180 kiþi- gün içinde bitirilmesinin hedeflendiðini bila) Adý
: BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ-5.BÖLGE ANKARA DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ
genin ihtiyaç lik çok amaçlý salon, bilgisayar dersliði ve dirdi.
KURULUÞLAR DEVLET SU ÝÞLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
Eti Ortaokulu'nun 2021-2022 eðitimduyduðu bir idari bölümlerden oluþan yeni bir binanýn
b) Adresi
: Mustafa Kemal Mah. 2151/1 A Blok No:24 06520 Söðütözü
öðretim yýlýnýn 2'nci yarýsýna yetiþtirileceortaokul yapýl- yapýlmasý kararý alýndýðýný kaydetti.
ÇANKAYA/ANKARA
ðini vurgulayan Ceylan, Eti Ortaokulu yamasýnýn kararc) Telefon ve faks numarasý
: 3122197700 - 3122197800
2021'DE
BÝTMESÝ
PLANLANIYOR
pým inþaatýnýn fiziki olarak þu anda yüzde
laþtýrýldýðýný
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve e-imza kullanýlarak indirilebileceði internet sayfasý
Merkez Eti Ortaokulu yeni binasý Ço- 5 seviyesinde olduðunu da sözlerine eklevurguladý.
(Abdulkadir Söylemez)
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2020 yýlý rum Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan 2 Kasým di.
2-Ýhale konusu hizmet alýmýn
a) Adý
: Çorum-Obruk Dutludere Sulamasý Proje Yapýmý 2Kýsým
b) Niteliði, türü ve miktarý
: Çorum-Obruk Dutludere Sulamasý kapsamýnda 5589 ha alanýn
Teknik Raporu ile birlikte sulama þebekesinin ve sanat yapýlarý ile
birlikte aplikasyona müstenit projelerinin hazýrlanmasý iþini
kapsamaktadýr.
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer: Çorum-Osmancýk-Dodurga
Osmancýk'ýn bir eksiði daha
ç) Süresi/teslim tarihi
: Ýþe baþlama tarihinden itibaren 300(Üçyüz) gündür
tamamlandý.
d) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 10 gün içinde iþe
Fizyotek Fizyoterapi Merkezi
baþlanacaktýr.
Osmancýk'ta açýldý. Ýlçenin önem3-Ýhalenin
li bir eksiði gideren Fizyotek'in
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.02.2021 - 10:00
açýlýþýna Osmancýk Belediye
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Proje ve Ýnþaat Þube Müdürlüðü
Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Ce(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
M.Kemal Mh.2151/1 A Blk.No:24 06520 Çankaya/ANKARA
beci, ilçe parti baþkanlarý, bazý iþ
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
adamlarý ve esnaflar katýldý.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý
kriterler:
Hüseyin Cebeci açýlýþta yaptýðý
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý unkonuþmada esnafa destek vursurlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
gusu yaptý. Cebeci "Ýlçemizde ye4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine iliþkin bilgini acýlan iþyerleri için Belediyemileri;
zin üzerine düþen veya düþme4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
yen ne iþiniz, ihtiyacýnýz olursa,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tübize gelin. Biz belediye olarak iþ
zel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
yerleri sahiplerinin her zaman yatamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
nýndayýz" dedi.
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,
BÝRÇOK KONUDA
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
UZMAN HÝZMETÝ
Ýþ yeri sahiplerinden Bilal Bas4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
kýn ve Ýrem Çelebi de verdikleri
4.1.5 Ýstekliler, ihale konusu alýmýn alt yüklenicilere yaptýrmayý düþündükleri kýsmýný yeterlik bilgileri
hizmetlerle ilgili bilgiler paylaþtý.
tablosunda belirteceklerdir.
Baskýn ve Çelebi "Bel fýtýðý,
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
boyun
fýtýðý, eklem aðrýlarý, felç,
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli maerkek
saðlýðý,
fibrommiyoloji, evli müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düde fizik tedavi, lenfödem, kifoz,
zenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu
lordiz, skolyoz, migren, kilo almagösteren belgeye iliþkin bilgiler,
verme, sporcu beslenmesi, ço4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
cuklarda beslenme, hastalýklarda
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
beslenme ve gebelik emzirme
4.3. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
düzenlemesinde beslenme gibi
4.3.1. Ýþ deneyimini gösteren belgelere iliþkin bilgiler:
birçok konuda hizmet verdiklerini
açýkladý.
(Fatih Yýldýrým)
Yapýmla ilgili hizmet iþlerinde son onbeþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.
Sulama drenaj þebekesi ve tesislerine ait kati veya uygulama proje hizmet alýmý iþlerini yapmýþ olmak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
Osmancýk'ta Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi baþkanýmýz Mürsel Karatað ve Yönetim Kurulu
Baþkanlýðý (TOKÝ) tarafýndan baþlatýlan 3'üncü üyelerimiz ile birlikte Esentepe-Þenyurt TOKÝ ko6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
etap konutlarýnda anahtarlar teslim ediliyor.
nutlarýnýn 11 Ocak Pazartesi günü hak sahiplerine
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlaYatay
þehirleþmeyle
50
Bin
Yeni
Sosyal
Konut
teslimine baþlanýlmýþtý. Bizlerde bugün hak sahiprýn, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
Projesi kapsamýnda yer alan Osmancýk Esentepe- lerine anahtarlarýný teslim ettik ve bu sevinçli gün8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
Þenyurt 3 etap 218 konutlarda anahtar teslimi 11 lerine þahit olduk" ifadelerini kullandý.
(ÝHA)
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
Ocak'ta baþladý. TOKÝ'nin konut teslim programýna
9. Ýstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucunda, üzerine ihale yapýlan
göre yapýlan teslimatta
istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr.
anahtarlarýný TOKÝ ko10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
nutlarý alanýnda teslim
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
alan vatandaþlar kendi
teminat vereceklerdir.
evlerinin kapýsýný açma12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
nýn mutluluðunu yaþýyor.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
AK Parti Osmancýk ilçe
Baþkaný Þerif Okudan
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
hak sahiplerine anahtar15. Diðer hususlar:
larýný teslim etti.
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78
Yönetim kurulu üyeAþýrý düþük teklif deðerlendirme yöntemi: Teklifi sýnýr deðerin altýnda kalan isteklilerden Kanunun 38
leri
ile 3'üncü etap TOKÝ
inci maddesine göre açýklama istenecektir.
alanýnda bulunan OkuResmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
BASIN: 1295611
dan "Gençlik Kollarý

ÇORUM-OBRUK DUTLUDERE
SULAMASI PROJE YAPIMI 2 KISIM
BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ-5.BÖLGE ANKARA
DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ KURULUÞLAR
DEVLET SU ÝÞLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

Osmancýklýlarýn birçok
derdine deva olacak

Osmancýk TOKÝ konutlarýnda anahtarlar teslim ediliyor

K.K.001
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MAÇ SONU PAYLAÞIMLARI
Kritik maç sonrasý yapýlan paylaþýmlar
beðeni topladý. Maç sonunda kulüpten,
Sinan'dan, Umut'tan ve Kulüp Baþkaný
Fatih Özcan'dan paylaþýlan gönderiler
taraftarý mutlu etti.

SAHiBiNDEN

KiRALIK FIRIN
Ýnkýlap Caddesi No: 8
adresinde bulunan fýrýn
sahibinden kiralýktýr.

Kadir Þimþek
K.K.003

0532 623 89 90

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

KRiTiK GALiBiYETiN
PAYLAÞIMLARI
GALÝBÝYET FOTOÐRAFI
Ýsmet Taþdemir'in konuþmasýnýn ardýndan her zamanki gibi Sinan telefonunu aldý ve tüm takým arkadaþlarý ile teknik heyet ile alýþýk olduðumuz galibiyet pozunu
çekti.

MAÇ SONU PAYLAÞIMLARI
Kritik maç sonrasý yapýlan paylaþýmlar beðeni topladý.
Maç sonunda kulüpten, Sinan'dan, Umut'tan ve Kulüp Baþkaný Fatih Özcan'dan paylaþýlan gönderiler taraftarý mutlu etti.
Sosyal medya hesabýndan paylaþým yapan Sinan
"Geldik, gördük, dondurmamýzý yedik ve kazandýk
dönüyoruz" yazarken Umut
Kaya da Amed maçý sonrasý yaþadýðý gol sevinci fotoðrafýnýn üzerine yazdýðý "Duyamýyorum sizi" cümlesi ile sevincini paylaþtý. Cengiz Ötkün ise "Daha iyi olacak inþallah" paylaþýmý yaptý.
Çorum FK sosyal medya hesabý ise önce 2-0'lýk ilk ya-

rý görselinin üzerine þaþýran emoji koyarken devamýndaki
paylaþýmda ise 3-2'lik maç sonucunu gösteren görselin
üzerine gülme krizi anlamýna gelen emoji ekleyerek paylaþtý. Kulüp ayrýca Çorum FK'nin 3-2 öne geçtiði dakikanýn skorboard görüntüsü ile de "Geldim, gördüm, yendim"
anlamýna gelen "Veni, Vidi, Vici" paylaþýmý yaptý.

ÖZCAN'DAN ÝRONÝK PAYLAÞIMLAR
Maç sonu paylaþýmlarýnýn en ilgi çekeni ise Kulüp Baþkaný Fatih Özcan'dan geldi. Özcan sosyal medya hesabýna maç
2-0 iken yapýlan sitem dolu yorumlarý paylaþarak altýna ironik cümleler yazdý.
Bazý taraftarlarýn yorumlarýný bu yol ile eleþtiren Özcan son olarak soyunma
odasýnda yaþanan sevinç görüntülerinin üzerine "Çorum
FK bitti demeden bitmez, biat edin", "Çorumspor diyeceksiniz", "En büyük Çorumspor bunu öðreneceksiniz", "1967
ruhu iþte orada" diyerek paylaþýmlar yaptý.

06:24
07:53
12:56
15:25
17:48
19:11

TARiHTE BUGÜN
1910- Çýraðan Sarayý yandý. Saray 1865'te
Sultan Abdülaziz tarafýndan inþa ettirilmiþti.
1924- Ýstanbul'da Milli Türk Ticaret Birliði
Kongresi toplandý.
1928- Çerkez Hacý Sami çetesinden 3 kiþi
Eminönü Meydaný'nda idam edildi. Bu kiþiler
Atatürk'e suikast iddiasýyla idama mahkûm
edilmiþlerdi.
1931- Cumhuriyet gazetesinin düzenlediði
Türkiye Güzellik Kraliçesi yarýþmasýný, Naþide
Saffet Haným kazandý.
1940- Milli Koruma Kanunu kabul edildi.
1944- Trak adlý yolcu vapuru, Çanakkale'den
Bandýrma'ya giderken kayalara bindirerek battý: 24 kiþi öldü.
1946- Madam Butterfly operasý, Ankara'da
sahnelendi.
1947- Isparta'nýn Uluborlu ilçesinin Senirkent
bucaðýndan on vatandaþ noter aracýlýðýyla Türkiye Büyük Millet Meclisi baþkanlýðýna bir protesto mektubu gönderdi. Mektupta hiçbir suçlarý olmadýðý halde jandarmanýn kendilerine sistemli olarak iþkence boyutlarýnda kötü muamele yaptýðýný yazýyorlardý.
1947- Ýstanbul'da Muallimler Birliði kuruldu.
1950- Demokrat Parti (DP) iþçiye grev hakký
istedi.
1954- Yabancý Sermaye Yasasý Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.
1966- Ankara Cezaevi'nde af isteyen mahkumlar isyan etti. Ýstanbul Üsküdar Toptaþý Cezaevi'nde 260 mahkûm açlýk grevine baþladý.
1966- Vefa Poyraz Ýstanbul valiliðine atandý.
1983- Kültür Bakanlýðý'nca Sinema Yasa Tasarýsý hazýrlandý. Bakanlýk tasarýyla filmlere denetim getiriyordu.
1984- Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK) davasý duruþmasýnda sanýklara
tek tip elbise giydirildi.
1989- Kýbrýslý iþadamý Asil Nadir, Günaydýn
gazetesinden sonra Geliþim Yayýnlarý'ný da satýn aldý.
1991- Hükümet, TBMM'den gerektiðinde
Türk Silahlý Kuvvetleri'nin yurt dýþýnda görevlendirilmesi ve yabancý askerlerin Türkiye'de
bulundurulmasý konusunda yetki aldý.
1993- Bayburt'un Üzengili köyü üzerine çýð
düþtü; 56 kiþi öldü, 22 kiþi yaralandý.
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Çorum FK sosyal medya hesabý maçýn ardýndan
bu fotoðrafý paylaþarak "Geldim, gördüm, yendim"
anlamýna gelen "Veni, Vidi, Vici" paylaþýmý yaptý

Fatih Özcan: Kaleci Hasan'a
sonuna kadar güveniyorum
Çorum FK Kulüp Baþkaný Fatih Özcan, Amed
Sportif ile oynanan ve 2-2 biten maç sonrasý takýma tepki gösteren taraftarlarý birlik olmaya çaðýrdý.
Özcan "Bazý oyuncularýn isimleri üzerinde yoðunlaþarak yapýlan eleþtirilerin bu takýma yarardan çok
zarar verdiðini bilmenizi isterim" dedi.
Üst lig hayallerinin ve hedeflerinin hâlâ diri olduðunu belirten Özcan taraftarlardan sabýrlý olmalarýný isteðini yineledi.
Fatih Özcan'ýn sosyal medya hesabýndan yaptýðý açýklama þu þekilde:
Kýymetli Çorum FK taraftarlarý,
Kendi sahamýzda karþýlaþtýðýmýz Amed SK maçýnda son dakikalarda yediðimiz golle kaybedilen
iki puanýn üzüntüsünü sizler gibi bende en derinden yaþýyorum.
Gönül isterdi ki 0-1 geriden gelip 2-1'lik üstünlüðü yakaladýðýmýz maçtan, kadro kalitemize yakýþacak þekilde üç puanla ayrýlalým ancak olmayýnca
olmuyor!
"TEPKÝNÝZÝ ANLIYORUM AMA …"
Sevgili dostlar,
Puan kaybedilen her maçtan sonra vermiþ olduðunuz tepkilerinizi anlýyorum. Ancak unutulmamalýdýr ki bu çocuklar üç gün arayla maç oynuyorlar. Kýsýtlý kadromuza raðmen son sekiz haftada
sadece bir kez maðlup oldular.
Yapmýþ olduðunuz eleþtirilere kýsmen katýlmakla beraber, bazý oyuncular üzerinde yoðunlaþan
eleþtirilerinizi de asla kabul etmiyorum. Biz bir taký-

mýz, kazanýlan maçlarý nasýl takým olarak kazanýyorsak, kaybedilen maçlarý da takým olarak kaybediyoruz.
"KALECÝ HASAN'A YAPILAN
ELEÞTÝRÝLERÝ KABUL ETMÝYORUM"
Bazý oyuncularýn isimleri üzerinde yoðunlaþarak yapýlan eleþtirilerin bu takýma yarardan çok zarar verdiðini bilmenizi isterim!
Ben bugüne kadar sizlere asla karnýmdan konuþmadým. Kalbimden geçen ne ise dilimle onu
söyledim. Özellikle kalecimiz Hasan üzerine yapýlan eleþtirileri asla kabul etmiyorum. Ben diðer kalecilerimize olduðu gibi Hasan'a da sonuna kadar güveniyorum. Lütfen sizden rica
ediyorum futbolcu ismi vererek yapmýþ olduðunuz eleþtirilerinizden bir an önce vazgeçin.
"19 MAÇ VARKEN KARALAR
BAÐLAYACAK DEÐÝLÝZ"
Bizim yolumuz uzun ve dikenli.
Ayaðýný seven lütfen bizimle bu dikenli yolu yürümesin. Oynanmamýþ 19 maçýmýz varken karalar
baðlayacak deðiliz! Daha çok
puan kayýplarýmýz olacak. Þu
an puan sýralamasýnda nerede olduðumuzun hiçbir
önemi yok. Önemli olan
sezon sonu nerede

olduðumuzdur. Baþkanýnýz olarak þahsým, teknik
ekibimiz ve futbolcu kardeþlerimiz sezonu nerede
tamamlamamýz gerektiðinin bilinci ve inancýndayýz. Ýçinizde inancýný kaybeden dostlarýmýz varsa
onlara da 2018-2019 sezonunu hatýrlatmak isterim.
"KUPA ÝÇÝN ELÝMÝZDEN GELENÝN
FAZLASINI YAPACAÐIZ"
Ben bu yola baþ koydum. Birkaç maðlubiyet, bir
kaçta beraberlikle bu yoldan dönecek adam deðilim. Teknik ekibimiz ve futbolcu kardeþlerim de benimle birlikte bu yola baþ koydular. Bizim o kupayý sezon sonu alýp, layýk olduðu yere, yani siz Çorum FK sevdalýlarýna getirmek
için elimizden gelenin fazlasýný yapacaðýmýzdan hiç þüpheniz olmasýn!
"SABIRLI OLUN"
Son olarak sizlerden ricam, biraz
sakin ve sabýrlý olmanýzdýr. Son maçýmýzý oynayýp devre arasýnda yapacaðýmýz takviyelerle bu kadronun neleri baþardýðýný göreceksiniz. Bana inanýyor ve güveniyorsanýz lütfen inancýnýzý
kaybetmeyiniz.
Bizim bir hayalimiz var…
Biz hayalimizi gerçekleþtireceðiz!
Çorum FK
Kulüp Baþkaný
(Abdulkadir Söylemez)
Fatih Özcan
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Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr
Yönetim Yeri: Gazi Cad. Kulaksýz
Sok. Kavukcu Ýþmerkezi 3/42 Çorum

Ali Ceylani KOLAÇ
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web: www.kesinkarar.com
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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

Kýrmýzý-Siyahlýlar iki oyuncu ile anlaþtý
Çorum FK güçlenmeye
devam ediyor. Kýrmýzý-Siyahlýlar iki oyuncu ile anlaþtýðýný
duyurdu.

Genç forvet Oktay Balcý
ve tecrübeli orta saha oyuncusu Hüseyin Bak'ý kadrosuna dahil eden Çorum FK ara

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

Çorum FK 36
yaþýndaki Hüseyin Bak
ile sezon sonuna kadar
anlaþmaya vardý

transfer dönemindeki 3'üncü
transferini yapmýþ oldu. Kýrmýzý-Siyahlýlar
geçtiðimiz
hafta Sarýyer'den 33 yaþýndaki Ömer Bozan ile de anlaþmaya varmýþtý.
23 yaþýndaki forvet Oktay
Balcý ile sezon sonuna kadar
kiralýk anlaþtýðýný açýklayan
Çorum FK oyuncunun satýn
alma opsiyonunun da klübe
ait olduðunu bildirdi.
Çýktýðý 128 maçta 33 kez
gol sevinci yaþayan Oktay
Balcý; Çankaya FK, Gölcükspor ve Pendikspor formalarýný giydi.
Çorum FK bir diðer transferi 36 yaþýndaki Hüseyin
Bak ile sezon sonuna kadar
anlaþmaya varýldýðýný açýklandý. 476 maça çýkan tecrü-

beli orta saha bu maçlarda
56 gol attý.
Hüseyin Bak; Göztepe,
Çaykur Rizespor, Altýnordu,
Ankara Demirspor, Çubuks-

por, GMG Kastamonuspor,
Diyarbekirspor, Sivas Belediyespor, Sarýyer ve Bandýrmaspor'da top koþturdu.
(Abdulkadir Söylemez)

Çorum FK, 23
yaþýndaki forvet Oktay
Balcý ile sezon sonuna
kadar kiralýk anlaþtý
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ÇORUM HAVA TAHMiNi

ERMAN ECZ. KUBATLAR ÇALIÞKAN E.
(TEL: 227 11 20)
ULUKAVAK MH
TARAKÇI 8.SOK.
NO: 32/A

(TEL: 214 44 04)
(TEL: 224 79 08)
ÇEPNÝ MAH.
BAHABEY CAD. 46/A
FEN LÝSESÝ 1. CAD.
- ÖZDOÐANLAR
NO: 32/A
SÝNEMA KAVÞ. YANI

Ligin ilk yarýsýnýn özeti gibi

2-3

GERÝ DÖNÜÞ
Çorum FK'nin ilk yarýnýn son haftasýnda 2-0'dan çevirdiði maç
ilk yarý performansýmýzýn özeti gibiydi …
Çorum FK nefes kesen kritik maçta harika bir
geri dönüþe imza attý. Altý
puanlýk maçta yediði golMAÇIN
lerle 2-0 geriye düþen
ÖZETÝNÝ
Kýrmýzý Þimþekler maçý
ÝZLEMEK
3-2 kazanmasýný baþardý.
ÝÇÝN KODU
Ýki gölümüzün ofsayt
OKUTUN
gerekçesi ile sayýlmadýðý
her iki takýmýn da maçý dokuz kiþi tamamladýðý maçta Çorum FK oynadýðý
oyunla umut verirken play-off için büyük bir adým atmýþ oldu.
Bu maç ayný zamanda Çorum
FK'nin adeta ligin ilk yarýsýnýn özeti niteliðindeydi. Lige istediði gibi baþlayamayan ancak ilk yarýnýn ligin ortalarýndan sonra toparlayan Kýrmýzý-Siyahlýlar dünkü maçta da ayný bu görüntüyü
verdi. Ýlk yarýda yediði gollerle geri düþen Çorum FK ikinci yarýda týpký ligdeki gibi açýldý ve bu maçý da ligin ilk yarýsýný da muhteþem bitirdi.

Stat: 12 Þubat
Hakemler: Burak Güner, Emir Kýlýçarslan, Recep Güneþ
Kahramanmaraþspor: Murat, Mert
Ilýman, Halil, Burak Göksel, (Ýbrahim dk.
72), Erdem, Kadir, Ýsa (Orhan dk. 66), Talha Mayhoþ (Recep dk. 66), Doðanay, Ýsmet Kavuþtu, (Osman dk. 71)
Çorum: Hasan, Salih, Kerem (Ertuðrul dk. 46), Umut, Cengiz, Muhammet, Mikail (Mete dk. 75), Nafican, Eren, Tarýk
(Talha Özler dk. 84), Sinan
Goller: Doðanay (dk.15), Halil (dk. 39)
(Kahramanmaraþspor), Sinan (dk. 55),
Salih (dk. 58), Umut (dk. 71) (Çorum FK)
Kýrmýzý kartlar: Umut (dk. 90), Cengiz
(dk. 90) (Çorum FK), Kadir (dk. 90) Burak
Göksel (dk. 90) (Kahramanmaraþspor)
Sarý kartlar: Muhammet, Eren (Çorum FK), Erdem, Osman, Emin (Kahramanmaraþspor)

ettiði galibiyeti Sinan, Salih ve Umut'un
golleri ile aldý.
Ayrýca 2-0 gerideyken attýðýmýz iki
golümüzün de ofsayt gerekçesi ile sayýlmadýðý maçýn son dakikalarýnda kýrmýzý kartlar adeta havada uçuþtu. Maçýn 3-2'ye gelmesi

SAYILMAYAN GOLLER,
UÇUÞAN KIRMIZI KARTLAR,
YÜKSEK TANSÝYON VE
PENALTI TARTIÞMALARI …
Misli.com 2.Lig Beyaz Grup erteleme maçýnda deplasmanda Kahramanmaraþspor'a konuk olan Çorum FK
ilk yarýda yediði goller ile 2-0 geriye
Sinan bu maçý
düþmesine raðmen karþýlaþmasý
da boþ geçmedi
3-2 kazanmasýný bildi.
ve gol sayýsýný
Önce Eren'in tehlikeli noktada17’ye çýkararak
krallýðýný pekiþtirdi
ki hatasýndan yenilen gol, ardýndan hýzlý geliþen Kahramanmaraþ
ataðýnda Halil'in durdurulamayan koþusunda gelen gol ile ilk yarýyý yenik
kapatan Çorum FK ikinci yarýda hak

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

MiSLi.COM

2. LiG BEYAZ GRUP
TAKIMLAR

ile tansiyonun tavan yaptýðý maçýn son
dakikalarýnda meydana gelen tartýþmada Çorum FK'den Cengiz ve Umut
gibi iki kilit isim kýrmýzý kart gördü. Ýkinci yarýnýn ilk maçýnda yenilgisiz lider
Manisa FK'ye konuk olacak Kýrmýzý-Siyahlýlar bu maçta önemli iki oyuncusundan mahrum olacak.
BU KEZ SON SANÝYEDE YEMEDÝK!
Oynadýðý futbol
ile her geçen gün
üstüne koyarak
gittiði gözlenen
Kýrmýzý-Siyahlýlarda bu kez son saniye sürprizi olmadý.
13 Aralýk'ta Uþak deplasmanýnda
baþlayan

"son saniye golü" talihsizliði bir sonraki deplasman maçý olan Zonguldak
Kömürspor maçýnda da sürmüþ ve Kýrmýzý-Siyahlýlar o maçta da santrasý olmayan gol ile puan kaybetmiþti. Hafta
içi sahamýzda oynanan Amed Sportif
maçýnda da son saniyede olmasa da
89'uncu dakikada yediðimiz gol ile bir
puana razý olmuþtuk.
Kahramanmaraþ maçýný izleyen Kýrmýzý-Siyahlýlara gönül verenler bu korkuyu yine yaþadý ancak korkulan bu kez olmadý. 3-2 öne geçtiðimiz maçýn son dakikalarýnda tüm hatlarý ile kalemizde gol
arayan Kahramanmaraþspor iki önemli
pozisyon elde etse de kalesini cansiperane savunan Çorum FK bu þanssýzlýðýný da kýrmýþ oldu. Maçýn son pozisyonunda Çorum FK'lý tüm oyuncular ceza
sahasýndaydý … (Abdulkadir Söylemez)
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MANÝSA FUTBOL K. 18 15
HEKÝMOÐ.TRABZON 18 11
ANAGOLD 24 ERZ. 18 10
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ERGENE VELÝMEÞE 18 3
17 2
NÝÐDE ANADOLU
HACETTEPESPOR 18 2
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TOPLU SONUÇLAR
KAHRAMANMARAÞSPOR-ÇORUM FK
ÝNEGÖLSPOR-SANCAKTEPE FK

: 2-3
: 1-1

MAÇTAN DAKiKALAR

MAÇ SONU
BÜYÜK COÞKU!
Son dakikalarýnda nefeslerin tutulduðu maçta son düdüðün çalmasýyla neredeyse tüm futbolcular
kendilerini yere býraktý. Maçta harcanan büyük efor ve mental yorHABERÝ
ÝZLEMEK
gunluðun etkisini soyunma odaÝÇÝN KODU sýnda atan oyuncular büyük coþku
OKUTUN
yaþadý. Oyuncularýn coþkusuna
bu kez Teknik direktör Ýsmet Taþdemir de katýldý.

2' Ýlk þutumuz Sinan ile geldi. Umut'un pasýnda
sol kanattan ceza sahasýna giren Sinan yakýn direðe sert vurdu. Kaleci Murat topu kornere çeldi.
9' Çorum FK sað kanattan Mikail ile etkili geldi.
Atýlan ara pasýndan sað çaprazda topla buluþan
Mikail ceza sahasýna girince yaptýðý vuruþta top az
farkla auta çýktý.
14' Ev sahibi ilk þutunu uzak mesafeden Erdem
ile çekti. Top auta çýktý.
15' GOL … Çorum FK savunmasýnda inanýlmaz bir hata! Ceza sahasý yayýn içinde Eren topu
istediði gibi kontrol edemedi. Fýrsatçýlýðýný konuþturan Doðanay topun sahibi oldu. Ceza sahasý çizgisinden topla buluþur buluþmaz vuruþunda Kaleci
Hasan'a da çarpan top aðlarýmýza gitti: 1-0
30' Çorum FK'nin golü ofsayta takýldý. Sinan sol
çaprazdan ceza sahasýna girdikten sonra sert vurdu. Kaleci Murat güçlükle çelebildi. Devamýnda
Umut'un dokunuþunda top aðlara gitti ancak yardýmcý hakem ofsayt bayraðýný kaldýrdý.
36' Kullandýðýmýz korner atýþýný K.Maraþ savunmasý uzaklaþtýrmaya çalýþýrken uzaktan Umut ile
kaleyi yokladý. Top üsten auta çýktý.
39' GOL … Gol için bastýrdýðýmýz dakikalarda
ev sahibi takým Halil ile sað kanattan çok hýzlý çýktý ki Çorum FK'den kimse yetiþemedi. Kendi yarý
sahasýndan ceza sahamýza kadar topu sürerek gelen Halil, kaleci Hasan'ýn açýyý kapatmak için kaleyi terk etmesini fýrsat bildi ve topun dibine girerek
aþýrtma vuruþla topu aðlarýmýza gönderdi: 2-0
52' Çorum FK'nin bu sefer Sinan ile attýðý gol ofsayta takýldý. Sol kanattan Cengiz ortaladý. Sinan
geliþine þýk bir vuruþula topu uzak direkten aðlara
gönderdi ancak yardýmcý hakem ofsayt gerekçesi

"HAYATIMIN EN
ÖNEMLÝ GALÝBÝYETÝ"
Galibiyet sonrasý görmeye alýþýk olduðumuz sevinç fotoðraflarýna ve öz çekimlere bu
maçta yenilerini ekleyen Kýrmýzý-Siyahlý takýmda bu kez coþkuya Teknik Direktör Ýsmet Taþdemir de dahil oldu. Odada kutlama yapan
oyuncularýný susturan Taþdemir "Hayatýmýn en
önemli galibiyetini aldýk" cümlesini kurunca
oyuncular bu kez daha büyük coþku ile kutlamalarýna devam etti.

Tarýk Mayhoþ

ile bayraðýný kaldýrdý.
55' GOOOL … Çorum FK aradýðý golü Sinan ile
buldu. Sol kanattan atýlan pasta defansýn arasýna
atýlan güzel pasta Sinan ceza sahasýnda uygun
pozisyonda topla buluþtu. Önce kontrol eden Sinan düzgün bir vuruþla topu aðlara gönderdi: 2-1
59' GOOOL … Sol kanattan kullanýlan korner
atýþýnda penaltý noktasý üzerinde Sinan topa istediði gibi vuramadý. Bir an boþta kalan topa Salih dokundu ve top aðlara gitti: 2-2
65' Çorum FK bu sefer sað kanattan etkili geldi. Ertuðrul, Umut ile paslaþtý. Yapýlan etkili ortayý
Kahramanmaraþ savunmasý kornere atarak savuþturdu.
71' GOOOL … Çorum FK kaptaný Umut ile
3'üncü golü buldu. Sað kanattan Ertuðrul'un pasýný
alan Umut rakibini geçerek ceza sahasýna girdi.
Umut, sað çaprazdan uzak direðe güzel bir vuruþ
yaptý. Direðe çarpan top aðlara gitti: 2-3
78’ Çorum FK kalesinde tehlike. Sað çaprazdan
ceza sahamýza atýlan pasta kaleci Hasan kalesini
terk edince bir anda kalemiz boþ kaldý. Rakipten
önce arayan giren Çorum FK savunmasý topu kornere attý.
82' Çorum FK, Cengiz ile 4'üncü golü kaçýrdý.
Orta sahada kaptýðýmýz topla ani bir atak geliþtirdik. Cengiz sol kanattan ceza sahasýna girdi. Yaptýðý vuruþta top kaleciyi geçti ancak savunma çizgiden topu çýkardý
84’ K.Maraþspor kazandýðý korner atýþýnda direkt kaleyi yokladý. Kaleci Hasan zor pozisyonda
topu yumruklamayý baþardý.
88’ Maçta ortalýk karýþtý. K.Maraþspor hýzlý çýkmak istersen topsuz alanda iki oyuncu çarpýþtý. Ýki

Kýrmýzý-siyahlýlarýn Umut’un güzel vuruþuyla öne
geçtiði golün sevinci

takým oyuncularýnýn kýsa süreli yaþadýðý gerginlikte
hakem sarý kartý çýkardý.
90' Bir gerginlik daha. K.Maraþsporlu futbolcularýn yaptýðý faul sonrasý yerde kalan Ertuðrul'u rakip oyuncular yerden zorla kaldýrmaya kalkýnca ortalýk bir kez daha karýþtý. Ýki takým oyuncularý da
birbirine girdi. Yaklaþýk iki dakika süren olaylarý deðerlendirmek için üç hakem de yan yana gelerek
deðerlendirmede bulundu ve kýrmýzý kartlar çýktý.
Çorum FK'den Umut ve Cengiz direkt kýrmýzý kart
gördü. K.Maraþ'tan ise Kadir Kaan 2'nci sarýdan
kýrmýzý, Burak ise direkt kýrmýzý kart gördü.
90+6' Çorum FK kalesinde yaþanan karambolde Çorum FK savunmasý topu uzaklaþtýrdý ancak
K.Maraþsporlu futbolcular uzun süre hakeme elle
oynama gerekçesi ile penaltý itirazýnda bulundu ancak hakem kararýný deðiþtirmedi.
90+7' Kalemizde yine son top paniði yaþandý.
Yapýlan ortada Çorum FK savunmasý topu güçlükle uzaklaþtýrdý.

MAYHOÞ KARDEÞLER
ÝLK KEZ RAKÝP OLDU

OSMAN
VE MERT
SAHADAYDI

Kahramanmaraþ ile Çorum FK arasýnda dün oynanan maçta futbol sahalarýnda ilgi çeken olaylarýn baþýnda gelen
rekabetlerin biri yaþandý. Aðabey-kardeþ
ayný sahada rakip olarak yer aldý.
Çorum FK'li defans oyuncusu Tarýk
Mayhoþ ile Kahramanmaraþspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Talha
Mayhoþ üç puan mücadelesi verdi. Tarýk
Mayhoþ 86 dakika sahada kalýrken Talha
Mayhoþ ise 66'ýncý dakikada yerini takým
arkadaþýna býraktý.

Çorum FK'li eski
oyuncular Osman Bodur
ve Mert Ilýman da kritik
maçta ter döktü. Mert Ilýman ilk 11'de baþladýðý
maçý tamamlarken, Osman Bodur ise 73'üncü
dakikada oyuna dahil oldu. Osman Bodur sahada kaldýðý 20 dakikada
bir de sarý kart gördü.
(Abdulkadir Söylemez)

Talha Mayhoþ

Mert Ilýman

