Ünal’dan Cumhurbaþkanýna
yönelik eleþtirilere sert tepki

KESiN

Çorum 7. Olaðan Ýl Kongresinden konuþan AK Parti Genel Baþkan
Yardýmcýsý Mahir Ünal, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a
yönelik eleþtirilere sert ifadelerle karþýlýk verdi. Birilerinin hala darbeleri, demokrasiye müdahaleyi ima ettiðine dikkat çeken Ünal, "Milletin seçtiði Cumhurbaþkanýna
sözde deme cesaretini gösteriyor. O halde bizim
verdiðimiz millet iradesine sahip çýkma mücadelesini daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Bu siyaseti daha güçlü yapmamýz gerekiyor. Unutmamamýz gerekiyor. Unutursak irademizi ve özgürlüðümüzü bir anda elimizden alýrlar" dedi. 5’TE

Özcan'a paylaþýmýný
sildiren görüntü
AK Parti
Genel Baþkan
Yardýmcýsý
Mahir Ünal

Çorum FK Kulüp
Baþkaný Fatih Özcan
hafta sonu oynanan
Kahramanmaraþ maçý sonrasý Çorum
HABERÝ
FK'li taraftarlarýn sosÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU yal medyadan eleþtirOKUTUN
diði Osman Bodur ile
ilgili taraftara "Bu takýmýn formasýný terletmiþ oyuncu.
Zor durumda býrakmayýn" demiþti
ancak Özcan bir süre sonra bu mesajýný sildiðini açýkladý.
8’DE

KARAR
DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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75 Kuruþ

AHLATCI GÜVEN TAZELEDi
AK Parti merkez saðý kucaklayan coþkulu kongre sonucunda
Ahlacý ile devam kararý aldý. Av. Yusuf Ahlatcý'nýn il baþkanlýðýna getirildiði 7. Olaðan Ýl Kongresi geniþ ve kapsayýcý katýlýmla gerçekleþtirildi. Cumhurbaþkaný Erdoðan'da kongreye
telekonferans yoluyla katýlarak Çorumlularý selamladý.
AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðýnýn 7. Olaðan Kongresi yoðun bir
katýlým ve coþku içinde tamamlandý. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Fuar Kompleksi'nde gerçekleþtirilen kongreye
Genel Baþkan Yardýmcýsý Mahir Ünal, Genel Merkez Teþkilat
Baþkanlýðý Çorum Ýl Koordinatörü ve Kýrþehir MilletvekiHABERÝ
li Mustafa Kendirli de katýldý. Cumhurbaþkaný ve AK
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan ise teOKUTUN
lekonferans sistemi ile kongreye katýlarak hem
parti çalýþmalarýný ve ülke gündemini deðerlendirdi hem de Çorumlularý selamladý. Partililer,
Cumhurbaþkaný Erdoðan'ý coþku içinde ve ayakta
karþýladý. Kongrede seçime Yusuf Ahlatcý baþkanlýðýnda tek liste ile gidildi.Ahlatcý yeniden il baþkaný seAK Parti Ýl Baþkaný
çilirken, yönetim organlarý da yeniden belirlendi. 5’TE
Av. Yusuf Ahlatcý

ÇORUM'DA SICAKLIK

-13 DERECEYi GÖRDÜ
Çorum soðuk havanýn etkisinde. Dondurucu soðuklar kentte
hayatý olumsuz etkiliyor. Gece
saatlerinde -13 dereceye kadar düþen soðuklar nedeniyle
süs havuzlarý da buz tuttu. Çorum'da cumartesi gününe kadar sýcaklýklar 10 derece yükselecek. Öte yandan Çorum
Belediyesi karla mücadele
ekipleri buzlanmalara karþý çalýþmalarýný sürdürüyor. 2’DE

Ulukavak pazarý sadece
pazartesi günü kurulacak

Onlar
Onlar da
da
yasaktan
yasaktan
muaf
muaf

Sokaða çýkma yasaðýndan muaf tutulanlarýn kapsamý geniþletildi. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi baþkanlýðýnda olaðanüstü toplanan Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisi, Ýçiþleri Bakanlýðýnýn genelgesine istinaden uyulmasý gereken kurallara yönelik bazý yeni kararlar aldý. Çorum Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisi tarafýndan alýnan karar gereðince sokaða çýkma yasaðýnýn uygulandýðý günlerde yasaktan muaf olanlara yenileri eklendi.
2’DE

Çorum Valisi Mustafa
Çiftçi baþkanlýðýnda
olaðanüstü toplanan
Ýl Umumi Hýfzýssýhha
Meclisi daha önce alýnan karar gereðince
haftanýn iki günü kurulan Ulukavak Mahallesindeki semt pazarýnýn sadece pazartesi günü kurulmasýný
kararlaþtýrdý.
2’DE

DÝSK Genel Baþkaný Çerkezoðlu, TÝP Genel Baþkaný Baþ ve EP
Genel Baþkaný Gürkan iþçilerin direniþine destek için Çorum'a geldi

Sungurlu Belediyesi’nde
toplu sözleþme imzalandý
Sungurlu Belediyesi'nde iþçilerin alacaðý ücretler konusunda Belediye -Ýþ Sendikasý ile yapýlan
görüþmeler neticelendi ve toplu sözleþme imzalandý. Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner tüm
belediye çalýþanlarý ile beraber Sungurlu'yu hep
birlikte daha güzel yarýnlara hazýrlamak için çalýþtýklarýný belirterek, en önemli güçlerinin birlik
ve beraberlik olduðunu kaydetti.
6’DA

"Sendikalý olmak
anayasal haktýr"
DÝSK Genel Baþkaný Arzu ÇerkezoðluEkmekçioðullarý Metal Fabrikasýndan sendikalý olduklarý için iþten çýkarýldýðý iddia edilen iþçilerin eylemine destek vermek için geldiði Çorum'da Kadeþ Meydanýnda bir konuþma yaptý. Çerkezoðlu konuþmasýnda Çorum Valisi'ne de seslenerek "Ahlak ve iyi niyete uymayan hallerden iþçi çýkarýlýyorsa iþveren bunu kanýtlamak zorundadýr. Bu ülkede ölümüne çalýþan iþçilerin ahlakýný ve
iyi niyetini sorgulamak kimsenin haddi deðildir. Ekmekçioðlu patronuna sesleniyorum bu yanlýþtan dönün.
Valiye sesleniyorum 42 gündür mücadele veren bu iþçileri görün" dedi.
4’TE

Kars'ýn Sarýkamýþ ilçesine baðlý Karakurt-Horasan yolunda otobüs ile
otomobilin çarpýþtýðý kazada Sungurlulu Uzman Çavuþ Asil Koca, eþi
Pakize Koca ve dört yaþýndaki
oðullarý Toprak Ege Koca hayatýný
kaybetti. Elim kazada hayatýný kaybeden Uzman Çavuþ Asil Koca
(25), eþi Pakize Koca (25) ve oðlu
Toprak Ege Koca (4), Çankýrý'ya
baðlý Kýzýlýrmak Ýlçesinin Güneykýþla Köyünde topraða verildi.
3’TE

GEL
GÜNDÜZLE
GECE OLALIM
- YAZISI 2’DE

Serhat Þahin

ÇÝFTÇÝ VE ÝSBÝR
ORTAKÖY'Ü KONUÞTU

4’TE

Çorumlu uzman
çavuþ ve ailesi
kazada can verdi

ÖRNEK PROJEYE
ÝMZA ATTILAR

6’DA

ÝSKÝLÝP'TE BUZLANMAYA KARÞI
ÇALIÞMALAR DEVAM EDÝYOR 7’DE

ÇORUM'DA
DEPREM 2’DE

2
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GEL GÜNDÜZLE GECE
OLALIM

Çorum’da sýcaklýk
-13 dereceyi gördü
Çorum soðuk havanýn etkisinde. Dondurucu
soðuklar kentte hayatý olumsuz etkiliyor. Gece
saatlerinde -13 dereceye kadar düþen soðuklar
nedeniyle süs havuzlarý da buz tuttu.
Türkiye Sibirya soðuklarýnýn etkisine girerken
Çorum'da da soðuk hava etkisini gösterdi. Kýþ
mevsiminin en soðuk günlerinin yaþandýðý Çorum'da sýcaklýk bir hafta içinde 10 derece birden
düþtü. Termometreler -13 dereceyi görürken þehirde bulunan tüm havuzlar da donarak ilginç bir
manzara oluþturdu.
Meteoroloji tahminlerine göre soðuk havalar
yarýndan itibaren etkisini azaltacak. Çorum'da
cumartesi gününe kadar sýcaklýklar 10 derece
yükselecek. Öte yandan Çorum Belediyesi karla
mücadele ekipleri buzlanmalara karþý çalýþmalarýný sürdürüyor.
(Fatih Yýldýrým)

Çorum'da deprem
Kargý'da 2,2 büyüklüðünde deprem meydana geldi.
Çorum'da merkez üssü Kargý olan deprem saat 15.54'te meydana geldi. AFAD verilerine göre 2,2 þiddetindeki deprem yerin 13
kilometre derinliðinde gerçekleþti. Deprem
merkezin yaný sýra bazý ilçelerde de hissedildi. Depremin Kastamonu'nun Tosya ilçesinde
de hissedildiði kaydedildi.
(ÝHA)

Efendim hepimizin zor zamanlardan geçtiði þu günlerde içimizi ýsýtan, yüzümüzü güldüren geliþmeler
de olmuyor deðil. Özellikle televizyonda ve sosyal medyada gündem
olan bir haber var ki benim gibi Fenerbahçe taraftarý olan herkesin
dört gözle beklediði müjdeli bir haber bu. Futbola ve aslýnda biraz da
memleket meselelerine uzak olan
herkese durumu naçizane özetlemek istedim bu hafta.
Kimdir bu Mesut Özil? Belki ismini daha önce hiç duymamýþ olanlar
vardýr aranýzda. Aslýnda bu tamamen bir gurbetçi hikâyesi. Mesut'un
ailesi yýllar önce Türkiye'den Almanya'ya çalýþmak için giden bir ailenin
en küçük çocuðu. Biraz büyüyüp iyi
bir futbolcu olduktan sonra önce ülkemizde ''Neden bizim Milli takýmýmýzda oynamayý istemedi?'' diye
eleþtirilere maruz kaldý. Bazen durumu anlamadan dinlemeden yargýlamak yerine önce durumu çok iyi
kavrayabilmek gerekiyor.
1940 hatta 1950'lilerde Türkiye'den Almanya'ya yoðun bir þekilde
baþlayan göç dalgasý aslýnda karma
bir nesli ortaya çýkardý. Sadece Almanya'da deðil diðer Avrupa ülkelerinde de yaþayan yüzbinlerce Türk
aile vardý. Hani derler ya doðduðun
yer deðil, doyduðun yer diye. Yaklaþýk 70 yýllýk bir süreçten bahsediyoruz yani neredeyse üç kuþak oldu ve
hesaba katmadýðýmýz þey o insanlarýn Türkiye'ye geldiðinde "gurbetçi"
yurtdýþýna gittiklerinde ise "ikinci sýnýf vatandaþ" muamelesi görmeleriydi. Yüz binlerce insan dýþarý çýktýðýnda "Alman gibi" evine döndüðünde ise "Türk gibi" yaþýyorlardý. Dolayýsýyla bu insanlarýmýzýn hepsinin
ana dili Türkçe olsa da, sosyal hayatlarýnda hep Almanca konuþuyorlardý ve durumun en can alýcý noktasý da þu kendi mahallesi tabir-i caizse varoþ bir Göçmen Türk Mahallesiydi. Bu durumda Mesut için futbol
sadece bir heves deðil, ayný zamanda fakirlikten ve yoksulluktan çýkmanýn en zor ama en keyifli yoluydu.
Ona iyi bir futbolcu olma imkâný veren yer de, ailesinin geçimini saðlayan yer de, þahsi olarak düþündüðünde onu dünya çapýnda baþarýlý
bir oyuncuya evrimleþtirecek yer de

Alman Milli takýmýydý; bazen insan
duygularýyla deðil aklýyla hareket etmek zorundadýr -bence o da en
mantýklý kararý verdi.
Sokak topçusuydu Mesut. Bizim
yaþ grubu ne demek istediðimi çok
iyi anladý bile. Akranlarým iyi hatýrlar
biz çocukluðumuzun geçtiði o yýllarda hep dýþarda futbol oynardýk. Okul
saatleri dýþýnda mutlaka bir araya
gelir bazen boþ bir tarlada, bazen
okulun bahçesinde, hiçbir yer bulamazsak evimizin olduðu yere en yakýn boþ bir sokakta. Þimdi bazen dýþarýya bakýyorum da hiç öyle deli gibi top oynayan çocuklar göremiyorum, üzülüyorum. Bilgisayar veya
televizyon ekranýnda oynayan nesillere dönüþtük 20 senede. Gerçi hâlâ
arada halý saha maçlarý yapýyorduk
ama o da salgýn engeline takýlýyor
maalesef.
Benim gibi o dönemde top oynayan herkes için en yetenekli oyuncuyu düþünün, aklýnýza gözünüzün
önüne getirin. Hani her maçta sizin
kadronuzda olmasýný istediðiniz, orta sahada oynayan tüm takýmý düzenleyen raket gibi sol ayaðý olan ve
oyun zekâsý çok iyi olan oyuncuyu
… O çocuk Mesut Özil iþte. Önce Almanya 1.Lig takýmlarýnda Schalke
04'e -ki o dönem hepimizin takip ettiði Altýntýop Kardeþler de o takýmdaydý- daha sonra Werder Bremen
takýmýnda oynamaya baþladý. Gol
atmaktan ziyade asist yapmayý seven biri olduðundan ligi asist kralý
olarak tamamladý. 2010 yýlýnda ise
dünyanýn en büyük kulübü olan Real Madrid'e transfer oldu. Real Madrid futbolun zirvesidir Barcelona ile
birlikte. Türk futbol tarihinin bence
en büyük baþarýsýydý Mesut o yýllarda çünkü Real Madrid'e transfer olmuþ ilk Türk futbolcuydu. Farkýnda
mýsýnýz? Hâlâ Türk diyorum çünkü
her ne kadar Türkiye'de doðmasa
da o ilk basýn açýklamasýnda kendisini Türk olarak ifade etmiþti.
Alman Milli Takýmýný tercih etmesi aslýnda iþin içine biraz da siyaset
karýþmasýna sebep olacaktý. O dönem Almanya Milli Takým antrenörü
JoachimLöw- diðer farklý kökenli ülkelerdeki oyuncularýn da Almanya
için oynayarak buzlarý kýrmaya baþlayacaktýr demesinden sonra ortalýk

SERHAT ÞAHÝN
daha da karýþtýracaktý. O formayý
giymek belki ona çok þey katacaktý
ama bayaðý bir bedelde ödeyecekti.
2010 yýlýnda Alman Milli Takýmý turnuvayý 3'üncü olarak bitirmiþti ve
Mesut artýk Dünya çapýnda bir yýldýz
olmuþtu.
Real Madrid'e gittiðinde baþka
bir Dünya yýldýzý Kaka Real Madrid'de oynuyordu. Þansa bakýn ki o
sene Kaka sakatlandý ve Mesut'a bir
daha talih güldü. O dönem dünyanýn
da en iyi antrenörlerinden biri olan
Jose Mourinho ona þans verdi ve
bizler futbolun zirvesinde bir Türk'ü
izlemekten gurur duyuyorduk. Üç
sezon Ronaldo - Benzema ve Higuan gibi futbolcularýn arkasýnda bir
asist yýldýzý olmuþtu. Böylesine büyük oyuncularý oynatmak için büyük
bir futbolcu olmak gerekirdi, Mesut
bunu baþardý. Birçok kiþiye göre
(ben de dâhil) Zidane'dan sonra gelmiþ geçmiþ en iyi orta saha oyuncusu oldu. Futbol sadece gol atmak
deðil, baþkalarýna gol attýrabilme
becerisiydi ve Mesut bunu mükemmel bir þekilde yapýyordu. Daha
sonra Arsenal'e transfer olduðunda
Ýngilizler sözlüklerine bir kelime ekledi: Ozilation … Yani yardým etmek, asist yapmak. Ýngilizce sözlüðüne böyle bir kelime eklettirebilmek bile baþlý baþýna bir baþarýdýr.
Real Madrid'den ayrýlmasý ciddi
anlamda hepimiz için þok olmuþtu.
Menajerliðini babasý yapýyordu ve
aslýnda aile iþlerini kariyerine pek
bulaþtýrmamak gerekiyordu. Mesut
Arsenal'e transfer oldu ve 47 Milyon
Euro ödeyerek rekor bir bedele imza
atmýþtý. Babasý Mesut'un bu kararýna kýzdý ve sosyal medya hesaplarýný kapattýrdý. Mahkemelik oldular ve
babasý alacaklý olduðunu iddia ederek kendisini basýna rezil etti. Babaoðul arasý öyle bir bozulmuþtu ki
2019 yýlýnda evlenen oðlunun düðününe bile gelmedi. Mesut bir süre
sakatlýkla uðraþtý ve uzun bir süre
Ýngiltere liginde çok büyük bir parlama yaratamadý. 2014 yýlýnda Dünya
Kupasýna seçilen Mesut, Brezilya'yý
kendi evinde 7-1 yenerek Dünya kupasýný kazanan Alman Milli takýmýnda tek bir maç bile kaybetmeden
Dünya Þampiyonu oldu.
2018 yýlýnda Dünya Kupasý

maçlarýndanhemen önce Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan
- Londra'da Mesut Özil- Ýlkay Gündoðan ve Cenk Tosun'la fotoðraf
çektirmiþ ve futbolcular da forma
hediye etmiþti. O dönem Almanya
ile siyasi iliþkilerimizin çok da iyi olmamasýndan sebep Almanlar çok
fazla tepki gösterdiler. Alman basýný
ve Alman Futbol federasyonu ve ülkenin bazý siyasi liderleri Mesut'u
çok aðýr þekilde ýrkçýlýk noktasýna
gelecek kadar eleþtirdiler. Turnuvada grup aþamasýnda üç maçtan ikisini kaybeden Almanlar gruptan bile çýkamadýlar. Bu kötü sonucun ardýndan en çok tepki gören Mesut
olmuþtu. Turnuvadan sonra Mesut
milli takýmý býraktýðýný açýkladý ve
çok da üzülmüþtü. Kazandýðýnda
Alman, kaybedince Türk ilan edildi.
Her þey iyiyken güzelken Almandý,
kaybedince göçmen damgasý yedi.
Bu durum fotoðraftan önce de böyleydi aslýnda. Bunun temel sebebi
ise Mesut'un Müslüman olmasýydý.
Herkes sustu ve yaþananlara göz
yumdu.
2019 yýlý yazýnda 2014 Türkiye
güzeli Amine Gülþe ile evlendi. Nikah þahitleri Recep Tayyip Erdoðan'dý. Evlendikten sonra futbol hayatý daha da düzelir demiþtik ama
Ýngiltere'de gündüz gözüne saldýrýya
uðradý. Uzun bir süredir oynamadýðý
halde aldýðý para yüzünden Arsenal
taraftarý tarafýndan istenmeyen
adam ilan edildi. 32 yaþýna basan
Mesut için artýk yeni bir baþlangýç
yapmasý gerekiyordu.
Mesut'un Türkiye'ye gelmesi
dünyanýn en büyük transferi olacaktýr çünkü pandemi dönemi sonrasýnda dünya futbol ekonomisinde ciddi
anlamda bir küçülme oldu. Virüsten
dolayý maçlarýn seyircisiz oynanmasý ve gelirlerin azalmasý da etkiledi.
Bir takýmdan bir takýma transfer olmanýn böylesine zor olduðu bir dönemde Mesut'un Fenerbahçe'ye
gelmesi büyük bir transfer hamlesidir. Bu noktada Mesut'un alacaðý bedelden biraz feragat etmesi, biraz da
sponsorlarýn desteðiyle bu iþ oldu gibi. Baþta Acun Bey olmak üzere bu
transferde emeði geçen herkese bir
Fenerbahçeli olarak teþekkür ediyorum. Evine Hoþ Geldin M10…

Onlar da yasaktan muaf
Sokaða çýkma yasaðýndan muaf tutulanlarýn kapsamý geniþletildi. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi baþkanlýðýnda olaðanüstü toplanan Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisi,
Ýçiþleri Bakanlýðýnýn genelgesine istinaden uyulmasý gereken kurallara yönelik bazý yeni kararlar aldý.
Çorum Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisi tarafýndan alýnan karar gereðince sokaða çýkma yasaðýnýn uygulandýðý günlerde yasaktan muaf olanlara yenileri eklendi.
Karara göre araç muayene istasyonlarý ve buralarda
çalýþan personel ile araç muayene randevusu bulunan
taþýt sahipleri sokaða çýkma yasaðýndan muaf tutuldu.
Motorlu taþýt sürücü kurslarý, havacýlýk ve denizcilik
kurslarý, özel ulaþtýrma hizmetleri mesleki eðitim ve geliþtirme kurslarý ve iþ makineleri sürücü eðitim kurslarýna devam eden kursiyerlere yönelik hafta sonlarý düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon eðitim sýnavlarý ile
diðer teorik ve uygulama sýnavlarýnda görev alan komisyon görevlileri, usta öðreticiler ve bu sýnavlara girecek
kursiyerlerin de sokaða çýkma yasaðýnda kapsam dýþýnda tutulmasýna karar verildi.
Çorum Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisi ayrýca Milli Eðitim Bakanlýðý EBA LÝSE TV MTAL ve EBA platformunda
yayýnlanmak üzere Bakanlýða baðlý mesleki ve teknik
ortaöðretim okul/kurumlarýnda çalýþmalarý devam eden
uzaktan eðitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalýþmalarýn koordinasyonunu saðlayan personelinde sokaða çýkma
yasaðýný kaldýrdý.
(Haber Merkezi)

Çorum
Sebzeciler
ve Pazarcýlar
Odasý Baþkaný
Erdoðan Yýlmaz

Pazartesi
pazarýný hatýrlattý

Ulukavak pazarý sadece pazartesi günü kurulacak
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi
baþkanlýðýnda olaðanüstü toplanan Ýl Umumi Hýfzýssýhha
Meclisi daha önce alýnan karar
gereðince haftanýn iki günü kurulan Ulukavak Mahallesi'ndeki
semt pazarýnýn sadece pazartesi günü kurulmasýný kararlaþtýrdý.
Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisinin konuya iliþkin olarak aldýðý kararda þu ifadeler kullanýldý.
"Ýlimiz merkez Ulukavak
Mahallesi'nde pazartesi günleri kurulan semt pazarýnda,
tezgâh açan pazarcý esnafýnýn
pazar yerinde oluþan kalabalýðý azaltmak, seyrekleþtirme

yapmak, tezgâhlar arasý sosyal mesafeyi saðlayabilmek
için Çorum Belediye Baþkanlýðý ile Seyyar Sebzeciler Odasý
tarafýndan belirlenecek usulle
ikiye bölünmesine, 23/11/2020
tarihinden itibaren pazarcý esnafýnýn yarýsýnýn pazartesi günü diðer yarýsýnýn ise çarþamba günü ayný yerde tezgâh açmasýna ve semt pazarýnýn kurulmasýna," þeklindeki hükmün
uygulamasýnýn sona erdirilmesine, ilimiz merkez Ulukavak
Mahallesi'ndeki söz konusu
semt pazarýnýn sadece pazartesi günleri kurulmasýna.
(Haber Merkezi)

Çorum Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz artýk tüm sebze pazarlarýnýn faaliyet gösterdiði günlerde kurulacaðýný
söyledi.
Pazartesi ve çarþamba günleri olmak üzere
haftada iki gün kurulan pazartesi pazarýnýn artýk sadece pazartesi günleri kurulmaya devam
edeceðini ifade eden Yýlmaz sebze pazarlarýnda koronavirüs salgýnýna karþý alýnan tedbirlerin ise Türkiye'nin diðer þehirlerine bakýldýðýnda
örnek teþkil ettiðini kaydetti.
Çorum Valiliði, Çorum Belediyesi ve Esnaf
ve Sanatkârlar Odalarý Birliði'nin bu konuda
çok titiz davrandýðýný ve pazar yerlerinde olaðanüstü önlemler aldýðýný ifade eden Yýlmaz
alýnan önlemlerden hem pazarcý esnafýnýn
hem de pazara alýþveriþ için gelen vatandaþlarýn memnuniyet duyduðunu dile getirdi.
Koronavirüs salgýnýnýn baþlamasýyla birlikte
Türkiye'nin birçok þehrinde sebze pazarlarýnýn
kapatýldýðýna dikkat çeken Erdoðan Yýlmaz,
Çorum'da alýnan önlemler sayesinde pazarlarýn kapatýlmadýðýný ve vatandaþlarýn marketlere mahkûm edilmediðini belirtti.
Pazar yerlerinde alýnan olaðanüstü önlemler için Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn baþta olmak üzere ÇESOB Baþkaný Recep Gür'e ve emeði geçen
herkese Oda Yönetim Kurulu ve pazarcý esnafý adýna teþekkür eden Erdoðan Yýlmaz "Bu zor
günleri elbet aþacaðýz. Pazarlarda alýnan önlemlere özen gösteren pazarcý esnafýma ve vatandaþlara da minnettarýz. Pazarcý esnafýmdan
tek isteðim ise maske, mesafe ve temizliðe
özen göstermeye devam etmeleridir" dedi.
(Mahmut Emin Söylemez)
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Çorumlu uzman çavuþ ve
ailesi kazada can verdi
Kars'ýn Sarýkamýþ ilçesine baðlý
Karakurt-Horasan yolunda
otobüs ile otomobilin çarpýþtýðý
kazada Uzman Çavuþ Asil Koca,
eþi Pakize Koca ve dört yaþýndaki oðullarý Toprak Ege Koca
hayatýný kaybetti.

11 ilde ortak FETÖ
operasyonu: 20 gözaltý
Balýkesir Cumhuriyet Baþsavcýlýðý 11 ilde yürüttüðü terör örgütü
FETÖ soruþturmasýnda 20 kiþi hakkýnda gözaltý kararý çýkardý.
Fetullahçý Terör Örgütü/Paralel
Devlet Yapýlanmasý'na yönelik operasyonda, Polis Okulu ve Polis Akademisi yapýlanmasý içerisinde örgütün mahrem imam sorumlusu oldu-

ðu iddia edilen 20 þüphelinin yakalanma çalýþmasýna baþlandý. Ýstanbul, Ýzmir, Bursa, Gaziantep, Ankara, Kilis, Ordu, Van, Zonguldak, Çorum ve Manisa'da gözaltýna alýnacak þüpheliler arasýnda üç aktif polis, üç aktif öðretmen, iki ihraç polis
memuru ve 12 özel sektör çalýþaný
bulunuyor.
(ÝHA)

Sarýkamýþ istikametine giden otomobilin sürücüsü Asil Koca, yoldaki buzlanma
nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolcu otobüsü ile çarpýþtý.
ANNE VE OÐLU OLAY
YERÝNDE CAN VERDÝ
Kazada Asil Koca aðýr yaralanýrken
anne Pakize Koca ve dört yaþýndaki oðlu
Toprak Ege Koca olay yerinde hayatýný
kaybetti. Yaralý sürücü olay yerine gelen
ambulansla hastaneye kaldýrýldý.
Aðýr yaralanan uzman çavuþ Asil Koca
hastanede yapýlan bütün müdahalelere
raðmen kurtarýlamadý. Kazada hayatýný
kaybeden Asil Koca'nýn Çorumlu olduðu
ve Sarýkamýþ Jandarma Komando Taburunda Uzman Çavuþ olarak görev yaptýðý
öðrenildi.
Çorumlu ailenin acý haberi, Akçakent
Mahallesi TOKÝ Konutlarýnda oturan baba

Ýlhan Koca'ya yetkililerce verildi. Kazanýn
ardýndan jandarma ekipleri tarafýndan
baþlatýlan inceleme devam ediyor.
GÖZYAÞLARIYLA UÐURLANDILAR
Erzurum'un Horasan ilçesinde buzlanan yolda kontrolden çýkýp, yolcu otobüsüyle çarpýþan ve kazada hayatýný kaybeden Çorum Sungurlulu uzman çavuþ, eþi

ve çocuðu gözyaþlarý arasýnda son yolculuðuna uðurlandý.
Elim kazada hayatýný kaybeden Uzman Çavuþ Asil Koca (25), eþi Pakize Koca (25) ve oðlu Toprak Ege Koca (4),
Çankýrý'ya baðlý Kýzýlýrmak Ýlçesinin Güneykýþla Köyünde topraða verildi.
Hüzün dolu cenaze töreninde gözyaþlarý adeta sel oldu. (Abdulkadir Söylemez)

Kýrýkkale'deki silahlý
kavgada üç tutuklama Kayan otomobil tarlaya uçtu
Kýrýkkale'nin Delice ilçesinde iki
grup arasýnda çýkan ve üç kiþinin
yaralandýðý olayda gözaltýna alýnan
beþ kiþiden 3'ü tutuklandý.
Sungurlu'dan gelerek Delice'de
bir park alanýnda üç kiþiyi av tüfeðiyle yaraladýklarý iddiasýyla S.A,
B.K, B.E, Ý.K. ve K.Y. gözaltýna alýndý. Emniyetteki iþlemleri tamamlanan þahýslar, kasten adam öldürmeye teþebbüs, silahlý tehdit ve
mala zarar verme suçlarýný iþledikleri gerekçesiyle mahkemeye sevk
edildi.
Þüphelilerden B.E, Ý.K. ve K.Y.
tutuklanýrken S.A. ve B.K. ise tutuk-

suz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. Geçmiþ tarihlerde de çeþitli
suçtan kaydý bulunan üç þüpheli
cezaevine gönderildi.
NE OLMUÞTU?
Olay, 17 Ocak Pazar günü öðle
saatlerinde Kýrýkkale'nin Delice ilçesindeki D-200 karayolu üzerinde
bulunan park alanýnda meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre park alanýnda bir araya gelen H.A, M.A, Ý.S.
ve B.K ile B.E, Ý.L. ve S.A. arasýnda
tartýþma yaþandý. Aralarýnda daha
önce husumet olduðu öðrenilen iki
grup arasýnda çýkan silahlý kavgada
H.A, M.A ve Ý.S. yaralanmýþtý. (ÝHA)

Osmancýk'tan karlý yolda kayan otomobil þarampolü geçerek tarlaya uçtu.
Kaza Osmancýk'ta, Samsun-Ýstanbul

D-100 karayolu Kýnalýtaþ mevkisi Daniþment kavþaðýnda meydana geldi.
Osmancýk Gündem'in haberine göre

Samsun yönünden Ýstanbul istikametine
giden 34 HM 6244 plakalý otomobil karla
kaplý yolda tekerlekleri kayýnca sürücüsünün tedbirsizliði vce dikkatsizliði nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çýkarak þarampole, oradan da duramayarak tarlaya uçtu. Meydana gelen tek
taraflý trafik kazasýnda sürücü ve içerisinde yolcu olarak bulunanlar kazayý çiziksiz
atlattýlar.
Kaza ihbarýyla olay yerine Bölge Trafik
ekipleri ve Çekici Vinç intikal etti. Polis
ekiplerinin D-100 Karayolunda aldýklarý
sýký önlemler eþliðinde tarlaya uçan otomobil vinç yardýmýyla tarladan çýkarýlýp
çekiciye yüklenip kaza yerinden kaldýrýlarak götürüldü.
(Haber Merkezi)

NASA, Türkiye'yi
su konusunda uyardý

Milli futbolcu babasýný topraða verdi
Çorum'da tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybeden eski milli futbolcu Bilal Kýsa'nýn babasý Remzi Kýsa son yolculuðuna uðurlandý.
Kariyerinde Fenerbahçe ve Galatasaray gibi kulüplerde oynayan ve
Milli Takýmda da forma giyen Bilal Kýsa'nýn babasý Remzi Kýsa yaþamýný
yitirdi. Baba Kýsa için Osmancýk'ta
bulunan Gemici Mezarlýðýnda tören
düzenlendi. Baba Remzi Kýsa'nýn cenazesi öðle namazýna müteakip kýlý-

nan cenaze namazýnýn ardýndan Gemici Mezarlýðýnda topraða verildi. Törene Osmancýk Belediye Baþkaný
Ahmet Gelgör milli futbolcu Bilal Kýsa, yakýnlarý ve vatandaþlar katýldý.
Geçen ekim ayýnda aktif futbol
hayatýný sona erdiren ve bir dönem
milli takýmda da forma giyen deneyimli futbolcu Bilal Kýsa 2017 yýlýnda
annesini kaybetmiþti.
Cenazenin ardýndan Kýsa taziyeleri kabul etti.
(ÝHA)

Remzi Kýsa

NASA, Türkiye'nin yer altý su ve
rezervlerini gösteren bir harita yayýnladý. Haritadaki bilgilere göre,
Türkiye'deki kuraklýk tehdidi yalnýzca barajlarý deðil, yer altý sularýný da
etkiliyor. NASA tarafýndan paylaþýlan
bilgilere göre Türkiye'nin büyük bir
bölümünde yer altý sularý ortalama
seviyenin altýnda.
Geride býraktýðýmýz 2020'nin son
aylarýnda Türkiye'de yaðýþ oranlarý
neredeyse her ay ortalamanýn altýnda kaldý. Yaðýþ oranlarýndaki düþüþ
baraj seviyelerini etkilemiþ durumda.
Son günlerde görülen etkili kar yaðýþýnýn baraj seviyelerini artýrmasý
beklense de NASA'nýn açýklamasýna göre Türkiye'deki kuraklýk sorunu
ciddi bir seviyede.
TÜRKÝYE'DEKÝ YERALTI
SULARI DA NORMAL
SEVÝYESÝNÝN ALTINDA
Amerikan Havacýlýk ve Uzay Dairesi (NASA) tarafýndan yayýnlanan
bir harita, Türkiye'deki kuraklýk tehdidinin sadece barajlar için deðil, ayný zamanda
yer altý sularýnda da olduðunu gösterdi. Yayýnlanan haritaya göre, Türkiye'nin büyük bir bölümünde yer altý sularý ortalama seviyenin altýnda.
Gravity Recovery and Climate Experiment Follow On (GRACE-FO) uydularýyla 11 Ocak 2021
itibarýyla Türkiye'deki yer altý sularýnýn durumu
hesaplandýðý haritaya göre; karedeki mavi kýsýmlar, normalden fazla su olan bölgeleri, kýrmýzý ve
turuncu renkteki kýsýmlar ise normalden az su
olan bölgeleri gösteriyor.
YER ALTI SULARININ ÖNEMÝ
Yer altý sularý, sulama ve içme suyu konusunda oldukça önemli bir yer tutuyor ve kurak dönemlerinde akarsulara güç veriyor.
Tekrar dolmasý aylar süren yer altý sularýnýn

yenilenmesi, yavaþ ve sürekli bir þekilde gerçekleþmesi gerekiyor.
YAÐIÞLAR ARTSA DA
KURAKLIK CÝDDÝ TEHLÝKE
Son yaðýþlarla birlikte ülkenin en kalabalýk
þehri Ýstanbul'daki barajlarýn doluluk oraný nispeten tekrar artýþa geçse de yaðýþ oranlarýndaki düþüþ, tehlikenin halen geçmediðinin bir kanýtý niteliðinde.
DÝKKAT ÇEKEN KONYA ÖRNEÐÝ
NASA'nýn paylaþtýðý bilgiye göre; 2020'nin
Temmuz-Aralýk aylarý arasýnda Konya Ovasý'ndaki yaðýþ miktarý, 2019'un ayný dönemine
göre yüzde 38 daha düþük gerçekleþti.
(Haber Merkezi)
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Mahir Ünal'ýn Çorum ziyaretleri
DÝSK Genel Baþkaný
Çerkezoðlu, TÝP Genel
Baþkaný Baþ ve EP Genel
Baþkaný Gürkan iþçilerin
direniþine destek için
Çorum'a geldi

“Sendikalý olmak
anayasal haktýr”
Devrimci Ýþçi Sendikalarý
Konfederasyonu (DÝSK) Çorum'da metal iþçilerinin mücadelesine destek verdi.
Çorum'da Ekmekçioðullarý
Metal Firmasýnda sendikalý olduklarý gerekçesiyle iþten çýkartýlan iþçiler; iþ, ekmek, hak mücadelesinde 42'nci günü geride býraktý. Ýþçilere sivil toplum kuruluþlarýnýn ve bazý siyasi partilerin
desteði sürüyor.
DÝSK Genel Baþkaný Arzu
Çerkezoðlu, Türkiye Ýþçi Partisi
Genel Baþkaný Erkan Baþ ve
Emek Partisi Genel Baþkaný Selma Gürkan iþten çýkarýlan Ekmekçioðlu Metal Ýþçilerinin direniþine destek vermek için Çorum'a geldi.
Kadeþ Barýþ Meydaný'nda yapýlan basýn açýklamasýna; DÝSK
Genel Baþkaný Arzu Çerkezoðlu,
DÝSK Birleþik Metal Ýþ Genel
Baþkaný Adnan Serdaroðlu, Türkiye Ýþçi Partisi Genel Baþkaný
Erkan Baþ, Emek Partisi Genel
Baþkaný Selma Gürkan katýldý.
Kitlesel basýn açýklamasýna
Çorum'dan da Cumhuriyet Halk
Partisi Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný
Ulaþ Tokgöz, CHP Ýl-Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Ýlçe Baþkanlarý, Türk Ýþ Çorum Ýl Temsilcisi
Sefer Kahraman, Çorum Belediye-Ýþ Sendikasý Baþkaný Mehmet Þen, KESK Dönem Sözcüsü
Emrah Azapcý, Atatürkçü Düþünce Derneði Çorum Þube Baþkaný Uður Demirer, KESK'e baðlý
sendikalarýn þube baþkanlarý,
bazý siyasi partilerin yöneticileri
de destek verdi.
Burada iþten çýkarýlan Ekmekçioðlu Metal iþçilerine destek vermek amacýyla konuþan
Arzu Çerkezoðlu "Sendikalý olmak; iþine, emeðine sahip çýkmak bu dünya üzerindeki en
onurlu þeydir. Ekmekçioðullarý
Metal AÞ iþçileri Anayasal haklarýný kullanarak sendikamýzda örgütlendiler. Sendikamýzýn iþyerinde toplu sözleþme yapma çoðunluðunu kazanmasý sonrasý
sendikamýza üye olan 90 iþçi iþten çýkarýldý. Korona virüs salgýný
nedeniyle iþten çýkarmalar yasak
olduðu için iþverenler, 4857 sayýlý Ýþ Kanunu'nun 25/2. maddesini
kod 29'u gerekçe göstererek çalýþanlarýný iþten çýkarabiliyor. Ekmekçioðlu'nun patronu da 25.
maddenin 2. fýkrasýný (Ahlak ve
iyi niyet kurallarýna uymayan haller) gerekçe gösterilerek iþten çýkarýldý. Açýkça iþçileri açlýða ve
yoksulluða mahkûm ettiler" dedi.
FABRÝKA SAHÝBÝNE,
VALÝYE SESLENDÝLER
Çerkezoðlu "Ahlak ve iyi niyete uymayan hallerden iþçi çýkarýlýyorsa iþveren bunu kanýtlamak zorundadýr. Bu ülkede ölümüne çalýþan iþçilerin ahlakýný

ve iyi niyetini sorgulamak kimsenin haddi deðildir. Ekmekçioðlu
patronuna sesleniyorum bu yanlýþtan dönün. Valiye sesleniyorum 42 gündür mücadele veren
bu iþçileri görün. Çalýþma Bakanlýðýna sesleniyoruz, burada
yapýlan iþçi kýyýmýna sessiz kalmayýn. Cumhurbaþkanýna sesleniyoruz, bu haksýzlýða sessiz
kalmayýn. Ýþverenler bu hakký siyasi iktidardan alýyorlar. Biz ise
gücümüzü ve cesaretimizi örgütlü gücümüzden, sendikamýzdan,
konfederasyonumuzdan DÝSK'in
onurlu geçmiþinden alýyoruz. Biz
gücümüzü ve cesaretimizi yoldaþlarýmýzdan, yol arkadaþlarýmýzdan, hayatý yeniden üreten
ellerimizden, aklýmýzdan alýyoruz. Yarýn iþçi arkadaþlarýmýzla
çalýþma bakanlýðýna gideceðiz.
Bir kez daha ifade etmek istiyorum, Ekmekçioðlu Metal Ýþçisi
arkadaþlarýmýz bu mücadeleyi
baþarýyla sonuçlandýrana kadar
DÝSK olarak bütün örgütlü gücümüzle iþçi arkadaþlarýmýzýn yanýnda olacaðýz. Sonuna kadar
bedeli ne olursa olsun birlikte
olacaðýz. Ýþverenler ve siyasi iktidar sendikalý olmanýn anayasal
hak olduðunu öðrenecekler"
þeklinde konuþtu.
VALÝYE SORDULAR:
BU KARDA KIÞTA NE YÝYÝP
NE ÝÇÝYORSUNUZ
DÝYE SORDUNUZ MU?
DÝSK Birleþik Metal Ýþ Genel
Baþkaný Adnan Serdaroðlu ise
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'ye
seslenerek "90 kiþi fabrikanýn
önünde beklerken, siz burada ne
yapýyorsunuz? Bu karda kýþta kýyamette ne yiyip ne içiyorsunuz
diye sordunuz mu? Bu insanlarýn
evlerinde internet olmadýðý için
çocuklarý eðitim alamýyor. Bu insanlar çocuklarýnýn yüzlerine bakamýyorlar. Harçlýk veremiyorlar.
Siz hala müfettiþlerin raporunu
bekliyorsunuz. Bu iþçiler vatan
haini deðil, vergi de kaçýrmýyorlar" þeklinde konuþtu.
Sedaroðlu "Burada önemli bir
trajedi yaþanýyor. Rüstem patron
Türkiye Cumhuriyeti'nin anaya-

Çiftçi ve Ýsbir
Ortaköy'ü konuþtu
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir,
Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.
Baþkan Ýsbir ziyarette 2020 yýlýnda Ortaköy'de gerçekleþtirilen hizmetler ve 2021
yýlýnda planlanan proje ve hizmetler hakkýnda Vali Çiftçi'ye bilgiler vererek günün anýsýna Kadeþ Barýþ Antlaþmasý þiltini sundu.
Vali Çiftçi ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Ýsbir'e teþekkür etti.
(Mahmut Emin Söylemez)

sasýný tanýmýyor. Rüstem patron
iþçilerin iþsizlik maaþýný engelledi. 90 kiþi iþten atýldý duymuyor
musunuz? Bu insanlar maaþ alamýyor, iþsizlik sigortasýndan yararlanamýyor. Bu ülkenin anayasasýna güvendiler. Bu insanlarý
kod 29'a göre iþten çýkarttýnýz.
20 arkadaþýmýz Kod 4'ten çýkarýldý. Sayýn Cumhurbaþkanýna
sesleniyorum. Hani tazminatlý iþten çýkarýlma yasaktý iþverene
hangi yaptýrýmý, cezayý uyguladýnýz?" ifadelerine yer verdi.
"SON KEZ UYARIYORUZ"
Serdaroðlu "Bu anayasal
suçtur. Bu iþiler kara listeye alýnýyor. Ey Çorumlular, Ekmekçioðlu
Çorum'un patronu deðildir. Ýþçi
arkadaþlarýmýzýn kanýnda yüzde
45 oranýnda kurþun var. Bu arkadaþlarýmýz asgari ücret alýyor. Bu
hukuksuzluða hala devam ederlerse inanýn ki o Rüstem patronun kabusu olmazsak namerdiz.
Bu iþçiler onun Ýstanbul'daki ve
buradaki evinin önünde çadýr kurup her gün kulaðýný çýnlatacaklar. O hukuk tanýmaz insan teriyle beslenen bu yaptýðýna piþman
edip geri adým attýrmazsak namerdiz. Ýstedik ki uzlaþma içinde
çözülsün. Ama olmadý. Onun anladýðý dilden konuþacaðýz. Son
kez uyarýyoruz" dedi.
EKSÝ 10 DERECEDE 20
KÝLOMETRELÝK YÜRÜYÜÞ
Çorum'da sendikaya üye olduklarý gerekçesiyle iþten atýlan
ve 43 gündür eylemlerine devam
eden 90 iþçi, Çorum þehir merkezinden fabrika binasýna kadar
yürüyüþ yaptý. Ýþçiler daha sonra
Çalýþma Bakanlýðý yetkilileri ile
görüþmek üzere Ankara'ya gitti.
Çorum'da direniþlerine devam eden Ekmekçioðlu Metal iþçileri, Kadeþ Meydaný'ndan Ekmekçioðullarý Fabrikasý'na kadar
yürüyüþ düzenledi.
Ýþçiler yürüyüþ ve protestonun ardýndan Ankara'da Çalýþma
Bakanlýðý önünde iþten atýlmalarýný protesto etmek ve Bakanlýkla yapýlacak görüþme için yola
çýktý.
(Abdulkadir Söylemez)

AK Parti Genel
Baþkan Yardýmcýsý
Mahir Ünal, Çorum'da bazý kurum
ve kuruluþlarý ziyaret etti.
AK Parti'nin 7.
Olaðan Ýl Kongresi'ne katýlmak üzere
Çorum'a gelen Genel Baþkan Yardýmcýsý Mahir Ünal
kongrenin ardýndan
Çorum Valiliði, Belediye Baþkanlýðý
ve Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret
etti.
Valilik
binasý
önünde Vali Mustafa Çiftçi, Vali Yardýmcýlarý ve kurum
personeli tarafýndan
karþýlanan
Ünal daha sonra
makama geçerek
Vali Çiftçi ile bir süre sohbet etti.
Çorum Belediye
Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn'ý da makamýnda
ziyaret
ederek belediyenin
çalýþmalarý hakkýnda bilgi alan Ünal
ayrýca Ticaret ve
Sanayi Odasý'ný ziyaret ederek Yönetim Kurulu Baþkaný
Çetin Baþaranhýncal ile görüþtü.
Mahir Ünal'a ziyaretleri sýrasýnda
Çorum Milletvekilleri ve AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý
da eþlik etti.
(Fatih Yýldýrým)

T.C. ÇORUM ÝCRA DAÝRESÝ
2018/65506 ESAS
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýli, Merkez Ýlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Ada: 188 Parsel: 13 de kayýtlý, ana gayrimenkulü 593,29 m² yüzölçümünde, Arsa vasfýnda, Kat Ýrtifaký yapýlý, 30/302 arsa paylý,
4.katta yer alan, 10 baðýmsýz bölüm numaralý Meskenin 1/1 hissesi satýlacaktýr. Deðerleme konusu
taþýnmazýn bulunduðu bina Bahçelievler 6. Sokak'a cepheli olup, kuþ uçuþu hastaneye 4,0 km, saat
kulesine 1,1 km ve Çorum Valiliðine 600 m mesafededir. taþýnmazýn bulunduðu bina betonarme karkas yapý tarzýnda, ayrýk nizam,bodrum kat + zemin kat + 4 normal kat olmak üzere 6 katlý olarak inþa
edilmiþtir. Binanýn dýþ cephesi sýva üzeri silikon esaslý dýþ cephe boyasý ile boyalý olup, çatýsý ahþap
oturtma üzeri M.T kiremit kaplamalýdýr. Binanýn giriþ kapýsý alüminyum doðrama, merdiven korkuluklarý üzeri yaðlý boyalý demir doðrama, apartman giriþi, merdiven sahanlýklarý ve merdiven basamaklarý mermer kaplama, duvar ve tavanlar ise sýva üzeri plastik boyalýdýr. Binada asansör bulunmaktadýr.
Elektrik, su, telekomünikasyon, doðalgaz, kanalizasyon gibi altyapý sistemlerinin mevcut olduðu tespit edilen bina; III. Sýnýf B Grubu yapýlar sýnýfýna dâhildir. 10 Numaralý Baðýmsýz Bölüm; Çorum Tapu
Müdürlüðünde incelenen onaylý mimari projesine göre, 3 oda, salon, mutfak, antre, hol, wc-lavabo,
banyo, ebeveyn banyo, kiler ve 3 adet balkon mahallerinden oluþmaktadýr. Onaylý mimari projesine
göre net 131,32 m² kullaným alanýna sahiptir. Daire giriþ kapýsý çelik kapý, pencereleri ahþap doðramalýdýr. Keþif esnasýnda daire içerisine girilemediðinden dairenin iç taksimatlarý tespit edilememiþtir.
Adresi
: Bahçelievler Mahallesi, Bahçelievler 6. Sokak, Osman Sayman Apt.,
No: 15/10 Merkez/Çorum
Yüzölçümü
: 593,29 m2 (ana taþýnmaz yüzölçümü)Arsa Payý : 30/302
Ýmar Durumu
: Var , Ýnþaat tarzý "Ayrýk nizam 4 kat, konut alaný " olarak iþaretlidir.
Kýymeti
: 380.000,00 TL
KDV Oraný
: %1
Kaydýndaki Þerhler
: tapu kaydýndaki gibi
1. Satýþ Günü
: 18/03/2021 günü 14:45 - 14:50 arasý
2. Satýþ Günü
: 22/04/2021 günü 14:45 - 14:50 arasý
Satýþ Yeri
: Karakeçili mah. Alaybey sk. No:96/A Adalet Sarayý Ek hizmet binasýndaki
2. Kattaki 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 2018/65506 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý
ilan olunur.16/01/2021
(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
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AHLATCI GÜVEN TAZELEDi
HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Ak Parti merkez saðý kucaklayan coþkulu kongre ile Ahlatcý’yla devam dedi. Av.
Yusuf Ahlatcý’nýn il baþkanlýðýna seçildiði AK Parti 7. Olaðan Kongresi, geniþ ve
kapsayýcý katýlýmla gerçekleþtirildi. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan da
kongreye telekonferans yöntemiyle katýlarak Çorumlularý selamladý.

AK Parti Ýl Baþkaný Av.
Yusuf Ahlatcý il baþkaný seçildi.
AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðýnýn 7.
Olaðan Kongresi yoðun bir katýlým ve
coþku içinde tamamlandý.
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý
(TSO) Fuar Kompleksi'nde gerçekleþtirilen kongreye Genel Baþkan Yardýmcýsý
Mahir Ünal, Genel Merkez Teþkilat Baþkanlýðý Çorum Ýl Koordinatörü ve Kýrþehir
Milletvekili Mustafa Kendirli de katýldý.
Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel
Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan ise telekonferans sistemi ile kongreye katýlarak
hem parti çalýþmalarýný ve ülke gündemini deðerlendirdi hem de Çorumlularý selamladý. Partililer, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ý coþku içinde ve ayakta karþýladý.
VÝRÜS TEDBÝRLERÝ ALINDI
Kongre sýrasýnda pandemi sürecinden dolayý bazý tedbirler alýndý. Salon giriþinde ateþ ölçümü yapýlýrken, hijyen
kurallarýna ve sosyal mesafeye de özen
gösterildi.
Kongre, Genel Merkez Teþkilat Baþkanlýðý Çorum Ýl Koordinatörü ve Kýrþehir Milletvekili Mustafa Kendirli'nin divan
baþkanlýðýnda yapýlýrken, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Murat Günay, Merkez Ýlçe Baþkaný Erhan Akar, Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Meryem Demir ile Ýl Gençlik Kollarý
Baþkaný Muhammet Fatih Temur da divanda görev aldý.
Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn
okunmasý ile baþlayan kongrede sýrasýyla; Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, Belediye
Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Çorum Milletvekilleri Erol Kavuncu, Oðuzhan Ka-

AK Parti Ýl Baþkaný
Av. Yusuf Ahlatcý

ya, Ahmet Sami Ceylan ile Genel Baþkan Yardýmcýsý Mahir Ünal birer konuþma yaparak parti çalýþmalarýný, siyasi
gündemi Çorum'da yapýlan çalýþmalarý
deðerlendirdi.
CUMHURBAÞKANI ERDOÐAN DA
TELEKONFERANS ÝLE KATILDI
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan beþ ilde düzenlenen AK Parti 7.
Olaðan Kongrelerine canlý baðlantýyla
katýldý. Reform adýmlarýyla ilgili hazýrlýklarýn kamuoyuna sunma aþamasýna
geldiðini belirten Cumhurbaþkaný Erdoðan "Vizyonu olan tek parti AK Parti'dir,
Cumhur Ýttifaký'dýr. Diðerleri yalanlarla,
siyaset yapýyormuþ gibi görünerek vakit
öldürüyor. Daha kendi partisinin içindeki

tacizlerin, tecavüzlerin hesabýný veremeyenlerin bu ülkenin yönetimine talip
olmalarý kara mizah örneðidir" dedi.
Partililer Cumhurbaþkaný Erdoðan'ý
ayakta dinlerken, kendisini coþku içinde
selamladý.
Yapýlan seçimlere ise Yusuf Ahlatcý
baþkanlýðýnda tek liste ile gidildi. Ahlatcý
il baþkaný seçilirken, yönetim organlarý
da yeniden belirlendi.
600 delegenin oy kullandýðý kongrede yönetim kurulu sayýsý 30'dan 40'a çýkarýldý. 40 asil ve 20 yedek yönetim kurulu üyesinin yaný sýra Disiplin Kurulu'na
üç asil iki yedek toplam beþ kiþi, Demokrasi ve Hakem Kurulu'na beþ asil
beþ yedek toplam 10 kiþi, Büyük Kongre
Delegesi olarak dokuz kiþi seçildi.

Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan
beþ ilde düzenlenen AK Parti
7. Olaðan Kongrelerine canlý
baðlantýyla katýldý

Kongreye; Genel Baþkan Yardýmcýsý
Mahir Ünal, Genel Merkez Teþkilat Baþkanlýðý Çorum Ýl Koordinatörü ve Kýrþehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Çorum
Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan,
Oðuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye
Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, 15 Temmuz þehidi Erol Olçok'un aðabeyi Cevat
Olçok, eski Çorum Milletvekilleri; Salim
Uslu, Cahit Baðcý, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ahmet Aydoðmuþ, Adnan
Türkoðlu, eski Belediye Baþkaný Zeki
Gül, MHP Ýl Baþkaný Agah Karapýçak, ilçe belediye baþkanlarý, ilçe baþkanlarý,
parti yönetimi, kamu kurum ve kuruluþlarýn yetkilileri, sivil toplum kuruluþlarýnýn
temsilcileri ve çok sayýda partili katýldý.
AK PARTÝ'DE YENÝ YÖNETÝM
AK Parti Çorum Ýl Teþkilatýnýn 7. Olaðan Genel Kurulu, yoðun bir katýlým ve
coþku içerisinde yapýldý.
Kongrede mevcut Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý güven tazeledi. Yusuf Ahlatcý
baþkanlýðýnda oluþturulan yeni yönetim
kurulunda þu isimler görev aldý:
YENÝ YÖNETÝM KURULU ÜYELERÝ
Yusuf Ahlatcý, Abdulbaki Kartancý,
Abdulkadir Karakuþ, Abdullah Gömeç,
Adife Kanar, Adnan Týðlý, Ahmet Danlý,

ERDOÐAN’IN
KONUÞMASINI
ÝZLEMEK ÝÇÝN
KODU OKUTUN

Ahmet Bayraklý, Ahmet Aytuð Kahramantekin, Ali Evlüce, Baþak Gözde
Taþkýran, Bünyamin Aydemir, Cemal
Ersoy, Ceyhan Baran, Elif Tekeli, Elvan
Zorlu, Elvan Börekçi, Emre Turan, Emre Çýtak, Ercan Daþdan, Erhan Yumlu,
Etem Ertan Doyran, Günay Ekici, Havva Kahriman, Ýbrahim Kalelioðlu, Ýlayda
Nur Bodur, Ýlknur Göktepe, Kadriye
Taþdemir, Mahmut Sayýn, Meral Göz,
Muhammet Durak Çelik, Murat Günay,
Mustafa Gökgöz, Mustafa Alagöz, Mustafa Kýlýç, Mücahit Keskinel, Necip Kadri Yücel, Osman Aktý, Sedat Partici, Yýlmaz Peker
ÝL DÝSÝPLÝN KURULU ÜYELERÝ
Kasým Aksoy, Hüseyin Öztürk, Bahadýr Þimþek, Mustafa Salih Aksu, Halil Ýbrahim Uzun
ÝL DEMOKRASÝ HAKEM KURULU
Hüseyin Kýlýç, Cemalettin Polattaþ,
Okan Çalýþkan
BÜYÜK KONGRE DELEGELERÝ
Yusuf Ahlatcý, Halil Ýbrahim Aþgýn,
Meryem Demir, Muhammet Fatih Temur, Osman Günay, Erhan Akar, Cevat
Olçok, Metin Özsarý, Þerif Okudan.
(Fatih Yýldýrým)

Ünal'dan Cumhurbaþkanýna yönelik eleþtirilere sert tepki
AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý
Mahir Ünal, verdikleri mücadelenin kuru
bir iktidar kavgasý olmadýðýnýn altýný çizerek "Sanki bu kavga sadece Recep
Tayip Erdoðan'ýn kavgasýymýþ gibi kasýtlý olarak birileri sürekli Recep Tayyip Erdoðan'a saldýrarak, tek adam diyerek,
Recep Tayyip Erdoðan'a 'sözde cumhurbaþkaný' diyerek bir þeyi perdelemeye
çalýþýyorlar. Recep Tayip Erdoðan liderliðinde verilen millet mücadelesini perdelemeye çalýþýyorlar" dedi.
AK Parti Çorum 7. Olaðan Kongresinden konuþan Genel Baþkan Yardýmcýsý Ünal, kongrede yaptýðý konuþmada
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a yönelik eleþtirileri sert bir dille eleþtirdi. Kongrelerin AK Parti'nin hem bir demokrasi þenliði hem istiþare günü olduðunu belirten Ünal "Burada istiare için
toplandýk. Kongreler bize kim olduðumuzu sorumluluklarýmýzý ne yapmamýz gerektiðini bir kez daha hatýrlatýr. Siyasetin
bir parçasý olarak bugün bu kongrede
bulunan AK Parti'de siyaset yapan her
bir kardeþim biz siyaseti ne için yapýyoruz. Görevi ve amacý nedir? Biz bu siyaseti kuru bir iktidar kavgasý için mi, heva
ve hevesimiz için mi yoksa bu siyaseti
kendi irademize, millet iradesine sahip
çýkmanýn bir gereði ve sorumluluðu olarak mý yapýyoruz? Bu siyaseti kendi irademize, millet iradesine sahip çýkmanýn
gereði olarak. Siyaset kurumu öncelikle
kendi iradesine sahip çýkma iþidir. Siyaset sandýkta aldýðýnýz emaneti millet iradesini devlet yönetimine yansýtýr. Millet
iradesiyle devlet yönetimini saðlamaktýr.
O yüzden TBMM duvarýnda 'Egemenlik
kayýtsýz þartsýz milletindir' yazar. Ege-

menlik karar vermek hakkýna sahip olmak demektir. Bir kimsenin egemen olarak nitelendirilmesi öncelikli olarak istisnai olana karar verme hakký demektir.
Bu hak sadece ve sadece millete aittir"
ifadelerini kullandý.
"BÝRÝLERÝ HALA DARBELERÝ,
DEMOKRASÝYE MÜDAHALEYÝ
ÝMA EDÝYOR"
Birilerinin hala darbeleri, demokrasiye müdahaleyi ima ettiðine dikkat çeken
Ünal, "Milletin seçtiði Cumhurbaþkanýna
sözde deme cesaretini gösteriyor. O halde bizim verdiðimiz millet iradesine sahip çýkma mücadelesini daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Bu siyaseti daha
güçlü yapmamýz gerekiyor. Unutmamamýz gerekiyor. Unutursak irademizi ve
özgürlüðümüzü bir anda elimizden alýrlar. Bizim 1960'ý, 12 Mart muhtýrasýný, 12
Eylül darbesini, 28 Þubat'ý, 27 Nisan'ý

unutmamýz gerekiyor. Biz bunlarý hatýrlamak istedikçe kimler rahatsýz oluyorsa o
zihniyet darbeci zihniyettir. Çünkü bu
milletin iradesine sahip çýkmasý için bu
darbeleri unutmamasý gerekiyor. 12 Eylül'de 650 bin kiþi sistematik iþkenceden
geçti. 28 Þubat'ta yaþadýklarýmýz hala
aklýmýzda, kalbimizde. Ve biz unutursak
15 Temmuz gecesi çýplak elleriyle bu
devleti tutan Erol Olçok ve arkadaþlarýna
nasýl hesap verebiliriz? Onlar o gece millet iradesinin tecelli etmiþ haliydiler. Onlar o gece canlarý pahasýna meydanlara
çýktýlar. Onlar o gece canlarý pahasýna
özgürlüklerini, millet idaresini korumak
için canlarýný verdiler, kanlarýný meydana
döktüler. O gece Erol bey bu gece uzun
olacak, bizim, milletin meydanlarda olmasý gerek diyordu. O gece beni aradý
hocam ben çýkýyorum dedi. Bizim diyecek bir þeyimiz yoktu. Biz de sokaktaydýk" diye konuþtu.

"VERÝLEN MÜCADELE BÝR KURU
ÝKTÝDAR KAVGASI DEÐÝL"
Verilen mücadelenin, kuru bir iktidar
kavgasý olmadýðýný vurgulayan Ünal,
"Sanki bu kavga sadece Recep Tayip Erdoðan'ýn kavgasýymýþ gibi kasýtlý olarak
birileri sürekli Recep Tayyip Erdoðan'a
saldýrarak, tek adam diyerek, Recep
Tayyip Erdoðan'a sözde Cumhurbaþkaný
diyerek bir þeyi perdelemeye çalýþýyorlar. Recep Tayip Erdoðan liderliðinde verilen millet mücadelesini perdelemeye
çalýþýyorlar. Burada bulunan her bir kardeþimin verdiði mücadele kendi iradesini, millet iradesini koruma mücadelesidir.
Özgürlüðümüzü, baðýmsýzlýðýmýzý birilerinin insafýna býrakmak yerine kendi ellerimizle tutmanýn mücadelesidir. O yüzden buradayýz. O yüzden siyaset yapýyoruz. O yüzden siyaset kurumunun millet iradesinin temsilcisi olarak güçlü olmasýný istiyoruz. Unutursak 15 Temmuzlar, 28 Þubat'lar, 12 Eylül'ler, 12 Martlar
olur" þeklinde açýklamalarda bulundu.
"BU YILANLARI BU ÇIYANLARI ÝYÝ
TANIYIN, BUNLARI UNUTMAYIN"
Konuþmasýnda Türk Silahlý Kuvvetlerine yönelik aðýr ithamlara da tepki gösteren Ünal, þunlarý kaydetti:
2003 yýlý Cumhuriyet Gazetesinin
manþeti 'Genç subaylar rahatsýz'. Arkasýndan Cumhuriyet Gazetesi'nden 'Tehlikenin farkýnda mýsýnýz?' kampanyasý, arkasýndan 'Ordu göreve' pankartlarý. Arkasýndan 'Ordumuzun karþýsýnda saygýyla eðiliyoruz' açýklamalarý. Peki darbe
yapmasýný istediklerini ordunun karþýsýnda saygý ile eðilenler bugün Libya'da,
Suriye'de, Azerbaycan'da tarih yazan or-

dumuza neden satýlmýþ diyorlar? Ordu
darbe yaptýðý zaman saygýyla eðiliyoruz.
Ama ordu Doðu Akdeniz'de, Libya'da,
Azerbaycan'da gerçek görevini yaptýðý
zaman bunlar ne diyorlar satýlmýþ ordu
diyorlar. O yüzden bu yýlanlarý bu çýyanlarý iyi tanýyýn. Bunlarý unutmayýn. Bunlarýn kim olduðu unutulursa koyun postuna
girmiþ, kurt olduklarý, çakal olduklarý
unutulursa yeniden 15 Temmuzlarý yaþarýz. Biz siyaseti millet iradesine sahip
çýkmak ve millet iradesini egemen kýlmak için yapýyoruz. Onlar siyaset yapmýyorlar. Onlar bu milletin kendilerini iktidar
yapmayacaðýný biliyorlar. Geçenlerde bir
anketçi diyordu ya sabah 25, akþam 25.
Bunlarýn iflah olmak gibi derdi yok. Bunlarýn derdi demokrasiye müdahaleye zemin hazýrlamak. Huzursuzluk çýkarmak.
Meþruiyet tartýþmasý çýkarmak. 17-25
Aralýk'tan sonra ne dediler bizim baþaramadýðýmýz Fethullah ve ekibi baþardýlar.
Bunlar 17-25 Aralýk'tan sonra ne dediler? '17-25 Aralýk operasyonunu yapanlara devletin vicdaný bu operasyonu yaptý' dediler. Bunlarýn terör örgütü olduðu
ortaya çýktýðýnda Kemal Kýlýçdaroðlu ne
dedi biliyor musunuz? 'Bu yaþanan bir
sivil darbedir' dedi. 15 Temmuz'dan sonra 20 Temmuz'da TBMM darbecilerle
mücadele etmek için olaðanüstü hal kararý aldýðýnda TBMM'nin bu kararýna Kýlýçdaroðlu yine sivil darbe dedi. Peki darbeye ne dedi, darbeye de tiyatro dedi.
Kontrollü darbe dedi. Verdiðimiz mücadele kuru iktidar mücadelesi deðil. Bu
milletin iradesini emanet alan bizlerin,
Cumhurbaþkanýmýzýn dediði gibi ölümüne o mücadeleyi koruma mücadelesidir.
Bunu unutmayalým.
(Fatih Yýldýrým)
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Sungurlu Belediyesi'nde toplu sözleþme imzalandý
Sungurlu Belediyesi'nde iþçilerin
alacaðý ücretler konusunda Belediye Ýþ Sendikasý ile yapýlan görüþmeler neticelendi ve toplu sözleþme imzalandý.
Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner tüm belediye çalýþanlarý ile beraber
Sungurlu'yu hep birlikte daha güzel yarýnlara hazýrlamak için çalýþtýklarýný belirterek, en önemli güçlerinin birlik ve
beraberlik olduðunu kaydetti.
Baþkan Þahiner "Belediyemizde
çalýþan kadrolu iþçilerimiz ve Sunbeton
LTD. ÞTÝ'de çalýþan iþçilerimiz adýna
2021 ve 2022 yýllarýný kapsayan toplu
iþ sözleþme görüþmeleri Belediye-Ýþ
Sendikasý ile yapýlan müzakereler neticesinde iki yýllýk olarak anlaþma sað-

lanmýþtýr. Bu süreçte Sungurlu Belediyesi olarak çalýþan iþçi arkadaþlarýmýza hem þirket hem de kadrolu olmak
üzere belediyemizin bütün imkânlarýný
zorlayarak verebileceðimizin en azamisini vererek bu toplu iþ sözleþmesini bitirmiþ bulunmaktayýz. Tabii ki gönül ister ki iþçilerimize daha yüksek ücret
vermeyi ama ülke ortalamasýna bakarsak bu toplu iþ sözleþmesi ülke ortalamasýnýn üzerindedir. Bu toplu iþ sözleþmelerinin baþta Sungurlu Belediyemize ve tüm çalýþan iþçilerimize hayýrlý
olmasýný diliyorum. Bundan sonra iþçi
arkadaþlarýmýzýn üzerine düþen hep
birlikte Sungurlu halkýna hizmet etmektir" ifadesini kullandý. (Fatih Yýldýrým)

NAR ÇEKiRDEÐi YAÐI

Örnek projeye imza attýlar
Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði
ile Tarým ve Orman Ýl Müdürlüðü arasýnda bir protokol imzalandý
Ýmzalanan protokol ile Türkiye'de
bir ilk Çorum'da gerçekleþtirilecek. Ýki
yýl süreyle uygulanacak olan proje
kapsamýnda ücretsiz suni tohumlama
hizmeti verilecek. Yapýlan ihale neticesinde ihaleyi kazanan Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði tarafýndan hizmet alýmý þeklinde verilecek olan suni tohumlama hizmetinden üreticilerden herhangi bir ücret alýnmayacak.
Protokol töreninde konuþan Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Yýlmaz Kaya "Uygulayacaðýmýz bu
proje ile %80-90 oranýnda baþarýyý
hedeflemekteyiz. Tarým ve Orman
Bakanlýðýnýn sadece Çorum'da uygulanmýþ olduðu bu projeyi baþarýya
götürmek için ben ve ekibim gece
gündüz demeden hizmet vereceðiz.
Köylerimize hizmeti aksatmadan götüreceðiz. Bu proje için dört araç, dört
tane teknik eleman aldýk. Ýlgili köylerdeki köy meydanlarýna padoklar kurarak suni tohumlamayý etkin bir þekilde uygulamayý düþünüyoruz. Genetiði yüksek olan tohumlar kullanarak süt ve et verimi yüksek ýrklar elde
etmeyi hedeflemekteyiz. Üreticilerimizden hiç bir ücret almadan Bakanlýðýmýzýn vermiþ olduðu parayý masraflarýmýzý karþýlamak suretiyle halkýmýzýn hizmetinde kullanma gayesindeyiz. Biz bu projede baþarýlý olursak;
Türkiye genelinde bu proje bir örnek
teþkil eder. Bunun için üzerimize dü-

þen ne varsa elimizden geldiðince
tüm gayretimizle Çorum Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði olarak daha
fazlasýný yapmaya çalýþacaðýz" dedi.
Ýmza töreninde konuþan Ýl Tarým
ve Orman Müdürü Orhan Sarý ise "Ýki
yýldýr bu proje üzerinde titizlikle çalýþma yürütmekteydik. Yaklaþýk dört ay
önce bakanlýðýmýz projemize onay
verdi. Sungurlu, Uðurludað ve Boðazkale'deki merkeze uzak yerleþim
yerlerinde, fazla suni tohumlama hizmeti alamayan bölgelere gidilerek
buralardaki hayvan ýrklarýný geliþtirmek amacýyla bu projeyi uygulamaya
karar verdik. Proje Boðazkale'de 3
köy, Uðurludað da 3 köy, Sungurlu'da
9 köy olmak üzere 3 ilçede toplam 15
köyde uygulanacak.
Buradaki ana amacýmýz et ve süt

verimi yüksek ýrklar elde etmektir. Bu
proje Türkiye'de bir ilk olduðu için kurum olarak sýký takip edeceðiz. Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði ile de
koordineli bir þekilde hizmetin aksatýlmadan en iyi bir þekilde üreticilerimizin maðdur etmeden yürümesinden
yanayýz. Bu örnek bir proje baþka illerde bu tip projeler yürütülmekte ama
hizmet alýmý þeklinde yürütülen ilk uygulamadýr. Çorum'da blok olarak ihaleye çýktýk. Ýhaleyi Çorum Damýzlýk
Sýðýr Yetiþleri Birliði kazandý. Zaten
burada asýl amaç para kazanmak deðil Çorum üreticisine ve çiftçisine kaliteli ýrklar, kaliteli hayvanlar kazandýrabilmektir. Bu konuda bir farkýndalýk
oluþturmak için çaba sarf etmekteyiz.
Hedefimiz et ve süt üretimini artýrabilmektir. Bu proje kapsamýnda ilimizde

üç ilçede 7 bin adet hayvan üzerinde
tohumlama iþlemi gerçekleþtirilecektir. 5 bin adet Simental, 2 bin adet
Montofon spermasý kullanýlacaktýr. Ýlimiz ineklerinin yapýlarý göz önünde
bulundurularak kapasitelerine uygun
tohumlar kullanýlacaktýr. Burada hayvancýlýðý ýslah ederken mevcut materyelin kolay doðum yapmasýný saðlayacak baba genleri seçilmiþtir. Ýnþallah bu projenin iki yýl içerisinde sonuçlarýný hep birlikte göreceðiz. Projede
amacýmýz %70 üzerinde bir baþarý
saðlamaktýr. Burada en büyük görev
sahada çalýþma yürütecek olan Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði'ne düþmektedir. Bütün teknik imkanlarý kendileri saðlayacak, tohumlamalarý kendi elemanlarý ile yapacaklar. Ýl Müdürlüðü olarak biz de sahada bunlarýn takibini yapacaðýz. Ülkemize örnek bir
proje kazandýrmýþ olacaðýz. Böylelikle
ilimiz hayvancýlýðý da ivme kazanmýþ
olacaktýr. Bakanlýðýmýz bu projenin
neticesine göre ayný projeyi diðer illerde de uygulama yoluna gidebilir. 1
Þubat 2021 tarihi itibari ile saha çalýþmalarýna baþlanacaktýr. Proje oluþumunda Sayýn Valimiz ve Sayýn Milletvekillerimizin desteklerini aldýk. Uygulama sahasýnda baþarý saðlanýnca
proje kapsamýný artýrmayý planlýyoruz.
Þartlarý zor hizmet almakta zorlanan
köylerimizde geniþ tabanlý uygulama
baþlatmayý hedefliyoruz. Projemizin
tüm üreticilerimize hayýrlý ve uðurlu olmasýný temenni ederim" þeklinde konuþtu.
(Bahattin Sümüþ)

TKDK'den yatýrýmcýsýna teþekkür
Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliði (AB) ve Türkiye Cumhuriyetinin eþ finansmaný ile uygulanan IPARD Programýndan Çorum'a bugüne kadar 115,7 milyon lira
destek saðladý.
TKDK Çorum Ýl Koordinatörü Mustafa Mansur
Yalvaçer, 100 milyon lira hibe ödemesi sýnýrýný aþmaya vesile olan Mecitözü Ýlçesi Karacuma köyünden yatýrýmcý Nezegül Güleç'i Mecitözü Kaymakamý Murat Yayabaþý ile birlikte iþletmesinde ziyaret
ederek, teþekkür plaketi verdi.
Proje konusu ve verilen destek hakkýnda bilgi
veren Yalvaçer þöyle konuþtu:
TKDK olarak destek verdiðimiz sektörlerde,
hem istihdama katký saðlýyor, hem de yeni yatýrýmlar için giriþimcilere destek oluyoruz. Yaptýklarý ya-
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týrýmlarla ilimize IPARD desteðinin ulaþmasýna katký saðlayan yatýrýmcýlarýmýzýn her birine ayrý ayrý
teþekkür ediyoruz. Destek verdiðimiz sektörlere
yönelik olarak "benim bir projem var" diyen herkesi Ýl Koordinatörlüðümüze bekliyoruz. Bu kapsamda sembolik de olsa 100 milyon lira hibe ödemesi
tutarýný geçmemize vesile olan yatýrýmcýmýz Nezegül Güleç'i ziyaret ettik. Köyünde 141 bin lira tutarýndaki yatýrýmýna 77 bin lira hibe ödemesi alarak
ahýrýnýn çatýsý üzerine 25 kilovatlýk yenilenebilir
enerji tesisi kuran Güleç, yýlda 45 bin kilovat elektrik enerjisi üretecek. Ürettiði elektriði devlet garantisi altýnda daðýtým þirketine satacak. Bu yenilenebilir enerji yatýrýmýyla ahýrýnýn çatý yüzeyini deðerlendiren yatýrýmcýmýz, olaðan faaliyetleri dýþýnda
düzenli ve sürekli bir gelire kavuþmuþ oldu. Kýrsalda yaþayan herkes,
mevcut binalarýnýn uygun çatý yüzeylerine daðýtým þirketinden alýnmasý gereken baðlantý anlaþmasýný alabildikleri
takdirde böyle bir yatýrýmý yapabilmektedir.
Kaymakam Yayabaþý
da kýrsalda yaþayan vatandaþlara örnek olacak
böylesi güzel ve sürekli
gelir getirecek bir yatýrýmý gerçekleþtiren yatýrýmcýya teþekkür ederek, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
Yatýrýmcý Güleç de
TKDK'nýn üretimi teþvik
etmek yolunda kabul
edilebilir bir projesi olan

herkese destek olduðunu vurguladý. Kadýnlara ve
gençlere proje seçiminde ve bazý sektörlerde hibe
oranlarýnda pozitif ayrýmcýlýk uygulandýðýný aktaran Güleç, "Projemizi hazýrlarken ve uygularken
hiç ummadýðýmýz bir ilgi ve alaka gördük. Çorum'da 100 milyon liralýk hibe ödemesi rakamýnýn
benim projeme yapýlan ödemeyle geçilmiþ olmasýndan da ayrýca mutlu oldum. Bu nazik ziyaretiniz
için çok teþekkür ediyorum" deðerlendirmelerinde
bulundu.
(Bahattin Sümüþ)

Nar meyvesi tansiyonu düþürür, kalp ile
dosttur. Nar çekirdeði yaðý da ayný þekilde kalbi korur, sedef hastalýðý gibi cilt hastalýklarýna iyi
gelir. Saçlarý güçlendirmesi, kepek oluþumunu
engellemesi de nar çekirdeði yaðýnýn faydalarý
arasýndadýr. Ülkemizde de yetiþtirilen nar sayesinde, nar çekirdeði yaðýnýn faydalarýndan yararlanmak mümkündür.
NAR ÇEKÝRDEÐÝ YAÐININ
FAYDALARI NELERDÝR?
- Kanseri önleyici etkisi vardýr: Nar çekirdeði yaðýnýn içerdiði antioksidanlar hücrelerdeki
hasarý tamir eder. DNA'nýn hasar görmesiyle
hücrelerde hasar meydana gelir ve bu þifalý
meyvenin çekirdeðinin yaðý ile hücrelerdeki hasar iyileþtirilebilir. Böylece çeþitli kanser türlerine yakalanma oraný azalýr. Özellikle meme kanseri, lösemi yani kan kanseri, tümör oluþumu,
prostat ve kolon kanseri türlerine karþý fayda
saðlar. Ayný zamanda fareler üzerinde yapýlan
bir çalýþmaya göre, güneþ hasarýna karþý koruma saðlamasý sonucunda cilt kanserine karþý
da koruma saðladýðý sonucuna varýlmýþtýr.
- Kalbi korur: Ýçeriðindeki fitokimyasallar vücuttaki kolesterol düzeyini normale çevirir. Böylece kalp krizi geçirme ve kalp hastalýklarýna yakalanma oraný da düþer. Kalbi korumasý nar çekirdeði yaðý faydalarýdan biridir.
- Baðýþýklýk sistemini güçlendirir, hormonal
dengeyi saðlar: Ýçerdiði B ve C vitaminleri ile
mineraller sayesinde baðýþýklýk sistemi güçlenir, hastalýklara yakalanma oraný düþer. Hormonal denge de saðlanmýþ olur.
- Kilo vermek mi istiyorsunuz? : Ýçerdiði flavonoidler sayesinde vücutta yað birikimini önler. Kolesterolü düþürmeye de yardým eder. Bunun sonucunda kilo vermek kolaylaþýr.
- Kas aðrýlarýna karþý koruma saðlar: Ýçerdiði punisinik asit gibi asitler kas aðrýlarýný hafifletir, vücutta iltihap oluþmasýný engeller. Vücut
daha dirençli hale gelir.
NAR ÇEKÝRDEÐÝ YAÐININ
CÝLDE FAYDALARI NELERDÝR?
Cilt için normal zamanlarda kullanýlabileceði
gibi, masaj yapmak için de kullanýlabilir. Cilde
parlaklýk ve esneklik kazandýrmasýnýn yaný sýra,
kýrýþýklýk oluþumunu da engeller.
- Cilt hastalýklarýna karþý iyi gelir: Sedef hastalýðý, egzama gibi cilt hastalýklarýnýz varsa, bu
þifalý yað ile fayda bulabilirsiniz. Ayrýca güneþ
yanýklarýna fayda saðlamasý da nar çekirdeði
yaðýnýn faydalarý arasýndadýr. Ciltteki kesiklerin
iyileþmesine, sivilcelerin yok edilmesine yardýmcý olur.
- Kýrýþýklýklara ve yaþlanmaya son: Vücuttaki punisinik asit üretimini arttýrarak kolajen liflerin bozulmasýný engeller. Bu sayede ciltte kýrýþýklýk ve yaþlanma belirtileri oluþmaz. Antioksidanlar sayesinde cilt elastikiyeti korunur, ten
rengi sabitlenir. Ayrýca cildin pH dengesi oluþturularak ýþýltýlý ve genç görünen bir cilt elde edilebilir.
- Saðlýklý ve kusursuz bir cilt için nar çekirdeði yaðý: Zararlý serbest radikallere karþý cildi korur. Doðal antioksidanlar sayesinde nemlendirici etki yapar, akne oluþumunu engeller. Hormonal dengeyi saðlar, cildin pürüzsüz ve genç bir
görünüme kavuþmasýna katkýda bulunur. Cildi
sýkýlaþtýrýr, kolajen üretimine yardýmcý olur.
- Cildi nemlendirir: Cilde sürüldüðünde derinlemesine nüfuz ederek kalýcý bir nemlendirici
etki saðlar. Yað kalýntýsý býrakmaz. Yaðlý ve akneye eðilimli cilt tipleri için de idealdir.
NAR ÇEKÝRDEÐÝ YAÐININ
SAÇA FAYDALARI NELERDÝR?
- Güzel ve güçlü saçlar: Punisinik asit sayesinde güçlü, parlak ve bakýmlý saçlara kavuþmak mümkündür. Ayrýca nar çekirdeði yaðýndaki yüksek antioksidan ve vitamin içeriði sayesinde kafa derisindeki kan dolaþýmý arttýrýlýr, kan
damarlarý güçlenir ve saçlarýn saðlýklý uzamasý
teþvik edilir. Ýçeriðindeki C vitamini ile saç uzamasý için iyi bir kaynaktýr.
- Saçta kepek oluþumu engellenir: Saç derisindeki pul pul dökülme azalýr. Kepek oluþumu,
saç dökülmesi, saç incelmesi, saçtaki kuruluk
önlenir. Donuk, kuru ve mat saçlarý canlandýrýr.
- Kaþýntýyý önler: Saç derisindeki bakterilere
karþý savaþýr. Bu sayede saç derisindeki kaþýntýyý önler. Saç derisinde sedef ve egzama gibi
cilt hastalýklarýnýn oluþmasýný engeller. Kafa derisindeki iltihap, kýzarýklýk ve kaþýntýnýn etkilerini
azaltýr.
"- Saç derisindeki pH oranýný dengeler: Saçtaki pH oranýnýn dengelenmesiyle saçlarýn çabuk yaðlanmasý önlenir. Saç kökleri uyarýlarak
yað oluþumu azaltýlýr. Saç derisindeki kir ve
bakteriler dýþarý atýlýr.
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Osmancýk güne kar
yaðýþý ile uyandý

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

06:24
07:52
12:58
15:29
17:51
19:14

VEFAT EDENLER
- Kazýklýkaya Köyü’nden, Cafer UYGUN’un
eþi, Dünya ve Avrupa Güreþ Þampiyonu Özgür UYGUN ile Cem, Ergül, Nurhayat ve Ayfer UYGUN’un annesi Þengül UYGUN.

TARiHTE BUGÜN

KESiN

1920- Maraþ'ta Fransýzlar'a karþý Maraþ Savunmasý baþladý
1921- TBMM'nin oluþumunun ardýndan, 23
maddelik ilk anayasa Teþkilatý Esasiye kabul
edildi.
1923- Ali Þükrü Bey'in Ankara'da yayýmladýðý
Tan gazetesinin ilk sayýsý çýktý.
1923- Ýsmet Paþa'nýn Lozan'da Yunanlýlar tarafýndan yakýlmýþ 26 þehrin listesini sunmasý.
1936- Ankara'da Endüstri Kongresi toplandý.
Toplantýda Ýkinci Beþ Yýllýk Sanayi Planý esaslarý kabul edildi.
1942- Askerlik süresi üç yýla çýkarýldý.
1952- Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma
Bakanlýðý Kore'de 34 subay, 46 astsubay ve
1252 erin þehit olduðunu açýkladý.
1956- Yaþar Kemal, "Ýnce Memed" romanýyla Varlýk dergisi Roman Armaðaný'ný kazandý.
1963- 21-25 Ocak'da þiddetli soðuklar ülkenin her yanýný etkiledi. Elektrikler, sular kesildi,
trenler yollarda kaldý. Uludað'da kar kalýnlýðý 25
metre.
1968- Türkiye, Yunanistan'daki askeri rejimi
tanýyan ilk ülke oldu.
1971- Ortadoðu Teknik Üniversitesi (ODTÜ),
Akademik Konsey'in kararýyla süresiz kapatýldý.
1972- Türk Hava Yollarý'nýn Marmara uçaðý
Adana'da düþtü. Uçakta yolcu yoktu. Beþ kiþilik
mürettebattan bir hostes öldü, dört görevli yaralandý.
1975- Tüm Memurlar Birleþme ve Dayanýþma Derneði (Tüm-Der) kuruldu.
1981- Ýstanbul Sýkýyönetim Mahkemesi 223
Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu üyesinin tutuklanmasýna karar verdi.
1986- Demokratik Sol Parti (DSP) ile Sosyaldemokrat Halkçý Parti SHP arasýnda yapýlan
"solda birlik" görüþmeleri kesildi. Demokratik
Sol Parti (DSP) Genel Baþkaný Rahþan Ecevit
"Sosyaldemokrat Halkçý Parti (SHP) ile yollarýmýz ayrýldý" dedi.
1988- Mehmet Ali Aybar ile Aziz Nesin hakkýnda 15'er yýla kadar hapis cezasý istendi. Gerekçe 2000'e Doðru dergisine Kürt sorunu konusunda yaptýklarý açýklamalardý.
1989- Asil Nadir, Günaydýn gazetesi, Geliþim
yayýnlarýndan sonra Güneþ gazetesini de satýn aldý.
1989- Samsunspor kafilesi, Malatyaspor ile
yapacaðý lig maçýna giderken kaza geçirdi, 3
kiþi öldü.
1992- Flash TV yayýn hayatýna baþladý.
2000- Yargýtay, gazeteci Metin Göktepe'yi
gözaltýnda öldürdükleri gerekçesiyle 7 yýl 6'þar
ay aðýr hapis cezasýna çarptýrýlan 6 sanýk polisten 5'inin cezasýný onadý, sanýklardan Emniyet
Amiri Seydi Battal Köse'nin cezasýný ise esastan bozdu.
2003- MERNÝS hizmete girdi.
2006- Yargýtay 1. Ceza Dairesi, Mehmet Ali
Aðca'nýn tahliyesine iliþkin Kartal 2. Aðýr Ceza
Mahkemesinin kararýný bozdu. Aðca, Yargýtay'ýn kararý doðrultusunda Kartal'da bulunduðu yerden alýnarak, Kartal H Tipi Cezaevine konuldu.
2007- Hrant Dink'in öldürülmesi olayýnýn zanlýsý Ogün Samast, Samsun'da yakalandý.

Ýskilip'te buzlanmaya karþý
çalýþmalar devam ediyor
Ýskilip
Belediyesi
ekipleri ilçe yollarýnda
ve kaldýrýmlarýnda kar
temizliði yapýyor.
Baþkan Ali Sülük talimatýyla oluþturulan
karla mücadele timi çalýþmalarýna ara vermeden devam ediyor. Halkýn can saðlýðýna önem
veren Baþkan Ali Sülük
çalýþmalarý yakýndan
takip ediyor. Kar temizleme çalýþmalarý için
yoðun mesai harcayan
Ýskilip Belediyesi Fen
Ýþleri Müdürlüðü ekipleri ilçe merkezindeki
cadde ve sokaklarda
buzlanmayý önleyici çalýþmalar yapýyor. Bilhassa kaldýrýmlarý kardan arýndýran ekipler
vatandaþlarýn kayarak

düþmemeleri için tedbirler alýyor.
"KARIN GÜZELLÝÐÝ
KAZALARLA
GÖLGELENMESÝN
ÝSTÝYORUZ"
Belediye Baþkaný Ali
Sülük yaptýðý açýklamada "Gelmesini dört gözle beklediðimiz kar yaðýþý, hepimizin keyifle
izlediði
manzaralar
oluþturdu. Kar keyfimiz
tatsýzlýklarla kaçmasýn,
karýn güzelliði kazalarla
gölgelenmesin
diye,
þehrimizin merkezinde
ve kaldýrýmlarýmýzda,
buzlanmayý önleme çalýþmalarýmýz
devam
ediyor. Kar yaðýþýnýn en
güzel manzaralarý oluþturduðu þirin ilçemizde

Baþkan Sülük'ten
maske teþekkürü
Ýskilip
Belediye
Baþkaný Ali Sülük, Ankara Ýskilipliler Derneðine gönderilen maske için teþekkür etti.
Belediye Baþkaný
Ali Sülük, Ankara Ýskilipliler Derneði ve Ýskilipli iþ insanlarý tarafýndan Ýskilip'e gönderilen 25 bin adet maske
için teþekkür etti.
Ýskilip Belediye
Baþkan Sülük yapBaþkaný Ali Sülük
týðý açýklamada " Pandemi dolayýsýyla halkýmýzýn saðlýðýna önem vermeye devam ediyoruz. Bizler gibi halkýmýzýn saðlýðýný
düþünen, her zaman ilçemiz için bir þeyler yapmaya çalýþan, Ankara Ýskilipliler Derneðimize ve Ýskilipli Ýþ insanlarýmýza yaptýklarý hayýrlardan dolayý
teþekkür ederim. Allah yaptýðýnýz ve yapacaðýnýz
hayýrlarý kabul eylesin" dedi.
(Haber Merkezi)
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YIL: 5 / SAYI: 1623

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

SAHiBiNDEN

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

Kadir Þimþek
K.K.003

0532 623 89 90

Osmancýk'ta yüksek kesimlerdeki kar yaðýþý, yeni hafta ile birlikte þehir merkezinde de etkisini gösterdi.
Osmancýk'ta yüksek kesimlerdeki kar yaðýþý 2021 yýlýnýn ikinci
haftasýnda þehir merkezinde de etkisini gösterdi. Belediye ekipleri
mahallerle de buzlanmaya karþý
tuzlama çalýþmasý yaparken, sokak
hayvanlarýný da unutmadý. Belediye
ekipleri ilçenin birçok noktasýna
mama ve yem býraktý.

Kar yaðýþýna ise en çok çocuklar sevindi. Pandemi dolayýsýyla evden çýkamayan çocuklar kendileri
için belirlenen saatlerde parklarda
oynayarak kar yaðýþýnýn heyecanýný yaþadý. Kardan adam yapan çocuklar kartopu oynadý, karýn keyfini
poþetle kayarak çýkardý.
Kar yaðýþýyla birlikte ilçe merkezinde kartpostallýk manzaralar da
ortaya çýktý. Kimi yürüyüþ yaparken, kimisi de hatýra fotoðrafý çekinmeyi tercih etti.
(ÝHA)

yaþayan hemþerilerimizin, kar koþullarýndan
etkilenmemeleri için,
kar temizleme çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz.
Kýþ koþullarýnýn zorluklarýný ortadan kaldýrmak
için biz her zaman iþimizin baþýndayýz" dedi.
(Haber Merkezi)

T.C. ÇORUM ÝCRA DAÝRESÝ
2018/29958 ESAS
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Ortaköy Ýlçe, 163 Ada, 89 Parsel, AÞDAÐUL/BAHÇELÝEVLER
Mahalle/Köy, Çorum Ortaköy Adaðul Bahçelievler Fatih Cad. 163 Ada, 89 Parsel sayýlý taþýnmaz kayýtlarýnda Avlulu ev, ahýr ve samanlýk vasfýndadýr. Alaný 819,83 m²dir
Arsa vasfýndadýr. Taþýnmaz üzerinde Eski 2 katlý ev, 2 katlý betonarme karkas ev ve ahþap sundurma, ahýr ve çeþitli aaðaçlar mevcuttur. Dava konusu taþýnmaz yerleþiminin yoðun olduðu bir bölgede
bulunmakta olup, yol, su elektrik gibi alt yapý hizmetlerinde yararlanmaktadýr. Taþýnmazýn bulunduðu
bölgede arsanýn m2 =24.594,90 TL
Ýski Ahþap Ev : Binanýn oturum alaný yaklaþýk 61,00 m2dir. Bina 2 katlý olup, zemin katýnýn depo ve
samanlýk olarak, binanýn 1. katý ise mesken olarak yapýlmýþtýr. Bina halihazýrda boþ olup kullanýlmamaktadýr. Bina gecekondu türünde yapýlmýþ olup yaklaþýk 50 yýllýktýr. Bina sobalý olup, iskedos ahþap
duvardýr. Sýva ve boyalarý dökülmüþ vaziyettedir. Bina çok eski olup halihazýr itibarý ile ekonomik ömrünü tamamlamýþtýr durumdadýr. Binanýn ancak kerestesi odunluk kereste olarak kullanýlabilir. Taþýnmazýn m2 birim deðeri 483,00 TL dir. Binanýn yýpranma yüzdesi %60 dýr. Evin enkaz deðeri keþif tarihi itibariyle 2.500,00 TL dir.
Ahýr ve Ahþap Sundurma: Tek katlý, yaklaþýk 31,50 m2 oturum alanlý, yýðma tuðla duvarlý içi ve dýþý
sývasýz, boyasýz, çatýsý ahþap üzeri kiremit kaplý, kapý ve pencereleri ahþaptýr. Sundurma ahýrýn ayanýnda önü açýk yanlarý ahýrýný duvarý, diðer taraflar ise yýðma tuðla duvar örülüdür. Bina gecekondu
türünde yapýlmýþ vaziyettedir. Ahýr yapý ve sundurma yaklaþýk maliyetlerine görü 1. Sýnýf (A9 gurubu
yapýlar omuh keþif tarihi iitibarý ile m2 birim deðeri 153,00 TL dir. Binanýn yýpranmasý %30 dur. Deðeri :31,50 m2*153,00*(1-0,30)=3.373,65 TL
Betonarme Karkas Ev : 2 katlý, sobalý yaklaþýk 50.00 m2 oturum alanlý betonarme karkas, çatýsý ahþap, üzeri kiremit kaplýdýr. Evin kapý ve pencereleri ahþap ve boyalýdýr. Binanýn içi ve dýþý sývanmýþ
ve boyalýdýr. Binanýn zemin katý içinde herhangi bir bölme olmayýp tek bölme, depo olarak kullanýlmaktadýr. 1. katý mesken olarak kullanýlmaktadýr. Zemin katýn tabaný beton, duvarlý düz sýva üzeri
plastik boya ile boyalýdýr. Binanýn 1. katý 3 oda, salon, mutfak, wc, banyo ve ön ve yan cephesi balkondan oluþmaktadýr. 1 katýn odalar s salon, mutfak ve antrenin tabanlarý beton, duvarlarý düz sýva
üzeri plastik boyalý, kapý ve pencereleri ahþap üzerleri boyalý, mutfak alt ve üst dolaplarý mevcut olup,
dolaplar laminat kaplamalý, mutfak tezgahý mermerdir. Banyo ve wc tabanlarý seramik, duvarlar yaklaþýk 1 mt. seramik kaplýdýr. Bina soba ile ýsýtýlmaktadýr. Binanýn 1 . Katý; Çevre Þehircilik Bakanlýðý
Yapý yaklaþýk maliyetlerine göre 3. Sýnýf (A) grubu yapýlar olup keþi tarih itibariyle m2 birim deðeri
578,00 TL dir. Binanýn yýpranma yüzedesi halihazýr durumu itibarý ile %30 dur. Toplam deðeri
78.522,65 TL dir.
Adresi
: Çorum Ortaköy Aþdaðul/Bahçelievler Köyü Fatih Cad. 163/89 Çorum
Ortaköy/Çorum / ÇORUM
Yüzölçümü
: 819,83 m2
Arsa Payý
: --Ýmar Durumu
: Yok
Kýymeti
: 78.522,65 TL
KDV Oraný
: %8
Kaydýndaki Þerhler
: Tapu kaydýndaki gibi.
1. Satýþ Günü
: 16/03/2021 günü 11:00 - 11:05 arasý
2. Satýþ Günü
: 13/04/2021 günü 11:00 - 11:05 arasý
Satýþ Yeri
: Çorum Adalet Sarayý Ek Hizmet Binasý Ýcra Müdürlükleri2. Kat Müzayede
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 2018/29958 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: 1296901

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

20 OCAK 2021 ÇARÞAMBA

www.kesinkarar.com / haber@kesinkarar.com
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BUGÜN
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KARAR

ÇORUM HAVA TAHMiNi

DEVA ECZ. DUYGU ECZ. GÜVEN ECZ.

(TEL: 213 14 02)
(TEL: 222 06 07)
BAHÇELÝEVLER MH. GAZÝ CAD. NO : 36/E
DUMLUPINAR 5.SOK. KÜLTÜR SÝTESÝ
KARÞISI
NO: 4/B

(TEL: 202 05 55)
M.SÝNANMH.
ÝNÖNÜ CAD.
NO: 215/D

Çorum'da yaþayan genç müzisyen Furkan Baþýaçýk sözlerini yazdýðý "Yalnýzsýn" þarkýsýnýn hikayesini anlattý

“Susmayýn, çirkefin
eline oyuncak olmayýn”
Çýkardýðý "Yalnýzsýn" isimli single
ile büyük beðeni toplayan Furkan Baþýaçýk "Yalnýzsýn"ýn yakaladýðý baþarýyý anlattý. Çorum'da yaþayan genç
müzisyen bu çalýþmasýnda birçok baHABERÝ
ÝZLEMEK
þarýlý isimle de iþbirliði yaptý. Sözlerini
ÝÇÝN KODU kendisinin yazdýðý þarký ile Samsun
OKUTUN
Demir'in ilgisini çeken Baþýaçýk þarkýnýn klibini ise Ahmet Can Tekin ile çekti. Klibin ardýndan þarký bu kez de DJ Doðuþ Çabakçor'ýn ilgisini çekince ikili "Yalnýzsýn" ile ilgili yeni bir versiyon
için kollarý sývadý.
Þarkýsýnýn gördüðü ilgiden memnun olan genç
müzisyen bazý tavsiyelerde de bulunurken, en büyük isteðinin ise yazdýðý ve söylediði þarkýlar vesilesi ile insanlarla duygularýný paylaþmak.
Ýþte genç müzisyen Furkan Baþýaçýk ile yaptýðýmýz röportaj:
Soru: Sizi tanýyabilir miyiz?
Ben Furkan Baþýaçýk. 1991, Amasya doðumluyum. Küçük yaþlardan itibaren müzikle uðraþýyorum. Üniversiteyi Konya'da okurken yarýda býrakarak Ýstanbul'a taþýndým. Orada müzik adýna bazý
çalýþmalar yaptým. Yaklaþýk 10-12 senedir kendi
bestelerimi yapýyorum. Konya'da, Amasya'da, Ýstanbul'da, Ankara'da çeþitli yerlerde sahne
aldým. Þu anda yeni bir single çýkardým.
Soru: Single ile ilgili bilgi
verebilir misiniz?

Ayanoðlu ile çalýþtým ve çok içime sinen bir çalýþma oldu. Þarkýnýn birçok yerini beraber hazýrladýk.
Doðuþ Çabakçor ise çok güzel iþler yapmýþ ve kendini kanýtlamýþ bir müzisyen ve DJ. Beraber yapacaðýmýz iþi bu yüzden çok merak ediyorum çünkü
geçmiþteki iþleri çok büyük referans saðlýyor bu konuda. Ben de heyecanlýyým bu konuda ama açýkça
söylemek gerekirse benim de hiçbir tahminim yok.
Soru: Yaptýðýnýz þarký ile önemli kiþilerin
dikkatini çekme baþarýsý saðladýnýz.
Sizce bunun nedeni nedir?

bana Melisa ve Egemen diye iki arkadaþýmýz eþlik
etti. Klip çekimleri kasým ayý gibi bitti ve 18 Aralýk'ta da yayýnladýk.
Soru: Ýzlenme oranlarý nasýl gidiyor,
ilgiden memnun musunuz?
Ýlgiden memnunum tabii. Çok güzel geri dönüþler alýyoruz. Þarký henüz patlamýþ deðil. Ýlk iþimiz
olduðu için insanlara yeni yeni ulaþýyor bu
þarký. "Yalnýzsýn"ýn bir tohum gibi olduðunu düþünüyorum. Biz o tohumu topraða attýk. O filizlenecek,
fidan olacak, aðaç olacak ve
meyve verecek. Sonra da belki orman olacak amacýmýz bu.

Single DMC etiketiyle 18
Aralýk 2020'de çýktý. Klibi netd'de yayýnlandý ve tüm dijital
Soru: "Yalnýzsýn" ile
mecralarda yer aldý. Bu proje
ilgili yeni çalýþmalar da
aslýnda tesadüf eseri ortaya
olacak mý?
çýktý. Bir arkadaþýmýn kuzeninin Samsun Demir'in kaldýðý bir
Þöyle anlatayým, þarkýnýn
otelde çalýþmasýyla baþlýyor asilk yayýnlandýðý gün sevgili DoFurkan Baþýaçýk’ýn
lýnda serüven. Benim þarkýmý
ðuþ Çabakçor'dan mesaj aldým.
“Yalnýzsýn” klibinden
Samsun Demir'e dinletiyor ve þarBu þarkýyý çok sevdiðini ve hemen
bir sahne
kým Samsun Demir'in hoþuna gidiyor.
ezberlediðini söyledi. Bunun üzerine
Bunun üzerine Ýstanbul'a davet edildim ve
'Bir þeyler yapalým' dedi ve bende 'Gurur
bir takým görüþmelerden sonra da DMC ile sözleþ- duyarým' dedim. Þuan "Yalnýzsýn"a yeni bir versime imzaladým.
yon yapýyoruz. Büyük ihtimalle bu ay içinde, olmazsa en geç þubatta "Yalnýzsýn" yeni versiyonuySoru: Daha sonra nasýl bir süreç yaþandý?
la karþýnýzda olacak.
Þarkýnýn kaydý zaten hazýrdý. Bu sebeple þarkýya klip çekmeye karar verdik. Güzel bir klip olsun
istedik. Ahmet Can Tekin devreye girdi ve sað olsun çok güzel bir klip çekti bana. Klibin hikayesini
Samsun Demir yazdý. Benim Mecnun vari yürüdüðüm sahnelerin çekimlerini Þile'de yaptýk. Klipte

Kahramanmaraþ
maçýnýn
PFDK sevkleri
açýklandý
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hafta sonu
oynanan ve Çorum FK'nin
3-2'lik üstünlüðü ile sonuçlanan Kahramanmaraþ
maçý ile disiplin sevkleri
kararlarýný duyurdu.
TFF'den yapýlan açýklamaya
göre
Çorum
FK'den Cengiz Ötkün ile
Kahramanmaraþspor'dan
Kulüp Baþkaný Fatih Mehmet Ceyhan, futbolcu Burak Göksel ve Kadir Kaan
Özdemir disiplin kuruluna
sevk edildi.
TFF'nin açýklamasýnda
"Cengiz Ötkün'ün Kahramanmaraþ müsabakasýndaki 'hakareti' nedeniyle
Futbol Disiplin Talimatý'nýn
41. maddesi uyarýnca
PFDK'ye sevkine karar verilmiþtir" denildi. Kahramanmaraþsporlu futbolcular Burak Göksel ve Kadir
Kaan Özdemir'in de kural
dýþý hareket gerekçesi ile
disiplin kuruluna sevk edildiði açýklanan yazýda Kulüp Baþkaný Ceyhan'a da
koronavirüs tedbirlerine
aykýrýlýktan dolayý PFDK'ye
sevkinin gerçekleþtiði belirtildi. (Abdulkadir Söylemez)

Soru: Yalnýzsýn'ýn yeni versiyonu
ile ilgili bize ipucu verebilir misiniz?
Ýpucu veremiyorum çünkü ben de çok merak
ediyorum. "Yalnýzsýn"ýn nasýl bir hâl alacaðýný. Þarkýnýn ilk versiyonunda çok yakýn arkadaþým Can

Genç müzisyen Furkan Baþýaçýk
"Yalnýzsýn"ýn yakaladýðý baþarýyý anlattý

Soru: Gelecek adýna meslekle ilgili
hayalleriniz ve olmak istediðiniz yer nere?
Birçok insan "Ben müzik yapmak, sahnelerde
olmak istiyorum" der. Tamam sahnelerde olmak istiyorsunuz da neden olmak istiyorsunuz? Ýþte benim ilk "Yalnýzsýn" ile dinleyici karþýsýna çýkmamýn
sebebi bu. Ben yalnýz hissediyorum ama yalnýz
hissetmek istemiyorum aslýnda. Diðer insanlarýnda bunu yaþadýðýný düþünüp ortak bir
noktada buluþmayý istedim aslýnda
ben. Dolayýsýyla ilerleyen zamanlarda daha çok insanýn katýldýðý konserlerle devam etmek istiyorum
yoluma. Tabii ki herkes ünlü olup
çok sevilmek ister, bende de bu
böyle ama öncelik bu deðil. Önceliðim bu duyguyu paylaþmak.

Bu þarkýnýn baþarýsý aslýnda olumsuz bir temelden geliyor. Þöyle ki, þarkýnýn adý "Yalnýzsýn"
ve ben birçok insanýn yalnýz olduðunu düþünüyorum. Hatta ve hatta
herkesin yalnýz hissettiðini düþünüyorum. Bir röportajda
söylediðim gibi, insanlar ne
kadar kalabalýkta olursa
olsun, göz önünde olursa
olsun, gün içinde ne kadar farklý koþuþturmalara
girerse girsin, çevresinde
sevgilisi, annesi, babasý
Soru: Bu röportaj vesilesiyle
her kim olursa olsun, her
sizi tanýyacak olan Çorumlularinsan günde en az bir kere
dan beklentileriniz nelerdir?
kendini yalnýz hissediyor.
Genç müzisyen
Bu þarkýnýn insanlara dokuilk olarak Samsun
Demir’in ilgisini çekti
Bir beklentim yok aslýnda. Ben
nabilmesinin altýnda bu yatýyor.
Amasyalýyým. Babam yaklaþýk altý yýldýr buMuhtemelen Doðuþ Çabakçor da
rada çalýþýyor. Hatta karantinanýn ilk dönemleriyalnýz hissediyordu veya bu þarkýya
ulaþýp bu þarkýyý sevenler de yalnýz hissediyordu- ni tamamen burada geçirdim. Bu yüzden Çorum'un
lar ki bu þarkýyý sevdiler. Þarkýda kendilerini bul- benim için önemi büyük. Hayatta hiç olmaz dediðiduklarýný düþünüyorum. Mesele tamamen bu. Yal- miz þeylerin olduðu zamanlarda Çorum'daydým.
Çorum'un insanlarýný da önemsiyorum. Onlara da
nýzlýk, hepimiz yalnýzýz.
"Yalnýzsýn"dan sözlerle seslenmek istiyorum. "Suskunsun, öyle birine deðil, dünyaya küskünsün"
Soru: Sizde böyle bir anýnýzda mý
Susmasýnlar, bir sýkýntý gördüklerinde söylesinler.
yazdýnýz þarkýyý?
"Çirkefin elinde oyuncak olup kalmýþsýn" çirkefin
Benim hâlâ günün bazý vakitlerinde belli belirsiz elinde oyuncak olup kalmasýnlar. Hem Çorumlulakendimi yalnýz hissettiðim oluyor. Þöyle bir durum ra hem de bu röportajý okuyup dinleyecek olanlara
var, bu þarkýdan sonra artýk daha da az yalnýz his- söyleyeceklerim bunlar.
sediyorum çünkü bu þarký çýktýktan sonra insanlar
Soru: Çorum ile ilgili planlarýnýz var mý?
bana "Furkan yalnýz deðilsin" dediler. Çok büyük
destek verdiler. Hâlâ tanýmadýðým birçok insan meÖncelik bu pandeminin bitmesi. Ýnsanlar saðlýsaj atýyor bana. Tamamen yalnýzým dersem nankörlük etmiþ olurum ama hâlâ zaman zaman ken- ðýna kavuþsun. Bittikten sonra konserler olur tabii
dimi yalnýz hissettiðim olmuyor deðil. Ben bu þarký- fakat Çorum'da, Konya'da, Amasya'da singledan
yý 2017 yýlýnda yazmýþtým. O zamanlar kendimi çok sonra konser olmasý daha anlamlý olur benim için.
Son olarak herkese uzun, saðlýklý ömürler diliyalnýz hissediyordum. Yani bu yalnýzlýk az öncede
belirttiðim gibi çevrendeki insanlara baðlý olan bir yorum. Umarým bu pandemi geçecek ve rahat radurum deðil. Ruhsal olarak, kafa olarak kendini hat birlikte vakit geçirip tiyatroya, konsere gideceyalnýz hissetme durumu. Fikirlerimde, duygularým- ðimiz günler gelecek. Þu anda tek isteðim bu.
(Abdulkadir Söylemez)
da yalnýz olduðumu hissediyordum.

Þoför Salih korkuttu!
Takým otobüsünün direksiyonuna geçen baþarýlý defans
oyuncusu Salih Zafer Kurþunlu arkadaþlarýný korkuttu!
Salih direksiyon baþýndayHABERÝ
ÝZLEMEK
ken ani hareket eden otobüs,
ÝÇÝN KODU otobüsün içindeki Çorum FK'li
OKUTUN
oyuncularý kýsa süreliðine tedirgin etti. Çorum FK sosyal medya hesabýndan yapýlan videolu paylaþýmda takým
otobüsünün direksiyonuna oturan Salih, þoförün ona anlattýklarýný dinliyor. Yüz ifade-

sinden söylenenleri anlayamadýðý gözlenen
Salih'in yaptýðý hareket sonrasý takým otobüsü ani bir hareketle yerinden oynayýnca
hemen yanýnda bulunan Sinan ve Mikail'i
korkutuyor.
Kýsa süreli þaþkýnlýk yaþayan oyuncular
ve þoför kýsa süren þoku atlattýktan sonra
kahkaha atýyor.
Bir sonraki görüntüde Salih'in otobüsü
sürmesi ekranlara yansýrken paylaþýmýn altýna konan müzik ve montaj izleyenlerin beðenisini topladý.
(Abdulkadir Söylemez)

Özcan'a paylaþýmýný sildiren görüntü
Çorum FK Kulüp Baþkaný Fatih Özcan
hafta sonu oynanan Kahramanmaraþ maçý
sonrasý Çorum FK'li taraftarlarýn sosyal
medyadan eleþtirdiði Osman Bodur ile ilgili
taraftara "Bu takýmýn formasýný terletmiþ
HABERÝ
oyuncu. Zor durumda býrakmayýn" demiþti
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU ancak Özcan bir süre sonra bu mesajýný sildiðini açýkladý. Ýzlediði görüntüler karþýsýnOKUTUN
da fikrini deðiþtiren Özcan, Osman Bodur
için "Hakkým varsa, helal etmiyorum" dedi.
Fatih Özcan'ýn konu ile ilgili paylaþýmý þöyle:
Bir önceki tweetimi akþam saatlerinde aldýðým bir video sebebiyle kaldýrýyorum. Ýzlerken ciðerim yandý.
Eðer azýcýk hakkým varsa, hakkýmý helal etmiyorum!
GÖRÜNTÜDE NE VARDI?
Hafta sonu oynanan ve Çorum FK'nin 2-0 geriden
gelip 3-2 kazandýðý kritik maçýn uzatma dakikalarýnda
yerde yatan Umut Kaya'ya doðru hareket eden Osman
Bodur'un, Umut'un ayaðýna kasti olarak bastýðý ve devamýnda sözlü olarak saldýrdýðý görüntüler bazý sosyal
medya hesaplarýnda paylaþýldý. (Abdulkadir Söylemez)

Ýki genç isim kiralandý
Ara transfer dönemi ile takýmý güçlendiren Kýrmýzý-Siyahlýlar bir yandan da genç isimleri geliþmeleri
için kiralýk vermeye devam ediyor. Kýrmýzý-Siyahlýlarýn genç oyuncularý Kerem Pala ve Muhammed Çoban Isparta 32spor'a kiralýk olarak gönderildi.
Çorum FK transferle ile sosyal medya hesabýndan yaptýðý açýklamada "Futbolcularýmýzdan Kerem
Pala ve Muhammed Çoban 2020-2021 futbol sezonu sonuna kadar Isparta 32spor'a kiralýk olarak gönderilmiþtir. Futbolcularýmýza yeni kulüplerinde baþarýlar dileriz" dedi.
Ýki genç oyuncunun kiralandýðý kulüpte Batuhan
Demirel de forma giyiyor. (Abdulkadir Söylemez)

