"HiÇBiR ÞEY
BiTMEDi!"

Azerbaycan heyetinden Akpay'a ziyaret

KESiN

Azerbaycan Toplumsal Siyasal Uluslararasý Araþtýrmalar Merkezi (ÝSBAM)
Genel Baþkaný Samir Adýgözelli ve Uluslar Arasý
Asýlsýz Ermeni Ýddialarýyla
Mücadele Derneði (ASÝMDER) Doðu ve Güney Doðu Anadolu Bölge Baþkaný Ýrfan Ermiþ ve Heyet
Yönetim kurulu üyeleri
Sahin Hasanov, Alattin
Engin, Murat Çigdem, Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay'a nezaket ziyaretinde bulunuldu. 4’TE

Çorum FK
Teknik
Direktörü
Ýsmet
Taþdemir

Çorum FK Teknik Direktörü Ýsmet Taþdemir, Hekimoðlu maçý için "Kazanmak için
hemen hemen her þeyi sahaya yansýtan bir
Çorum FK takýmý vardý ama dün þanssýzlýk
yaþadýðýmýz günlerden biriydi" dedi.
Hakem kararlarýný da eleþtiren ve hakemlerin yetersizliðine bir kez daha vurgu yapan Taþdemir pazar günü oynanacak Þanlýurfaspor maçýna Malatya bölgesinden bir
hakemin görevlendirmesini de deðerlendirdi.
8’DE

KARAR
DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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75 Kuruþ

"AÞI OLDUK DiYE
RAHATLAMAYIN"
Hava soðuyor,
kar yaðýþý geliyor

Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Dahili Týp
Bilimleri Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Aysel
Kocagül Çelikbaþ, Covid-19 hastalarýnýn
tedavi süreçlerinde zaman zaman beklenmeyen durumlarla karþýlaþtýklarýný belirterek "Taburcu etmeye hazýrlarken kaybettiðimiz Covid-19 hastalarýmýz var" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre Çorum'da cuma, cumartesi, pazar
ve pazartesi günleri kar yaðýþý beklenirken önümüzdeki dört gün sýcaklýklar -2 ila 3 derece arasýnda seyredecek. Bölgemizde karla karýþýk
yaðmur ve kar yaðýþý hâkim olacak. Hava sýcaklýklarý da hissedilir derecede azalacak.
5’TE

Prof. Dr. Çelikbaþ normalleþme sürecini birçok vatandaþýn yanlýþ deðerlendirdiðini belirterek, aþýlar,
evet belirli oranda koruma saðlayacak, hafifletecek ama yoðun temas olduðu zamanda yüzde
100 hastalýðý önleyecek diye bir þey olmayacak.
Aþý olduk diye rahatlamayýn" dedi.
6’DA

Çorum'da mahrem
yapýlanma operasyonu
Edirne Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca FETÖ'nün
mahrem yapýlanmasýna yönelik 16 kiþi için yakalama kararý çýkarýldý. Aralarýnda Çorum'un
da bulunduðu 8 ilde operasyonlar devam ediyor. Zanlýlar arasýnda ihraç edilen; doktor, kamu görevlisi, müfettiþ, avukat ve vergi uzmanlarýnýn da bulunduðu öðrenildi.
2’DE

Ýnal'in karantina süresi uzatýldý
Osmancýk Ýlçe Umumi Hýfzýssýhha Meclisi
salgýnla mücadele kapsamýnda Ýnal köyünde
uyguladýðý karantinayý vaka sayýlarýnda artýþ
gözlenmesi üzerine 10 gün daha uzattý. 2’DE

Prof. Dr.
Aysel Kocagül
Çelikbaþ

Belediye Meclisinde seçimler yapýldý
Belediye Meclisinin nisan ayý olaðan toplantýsý yoðun bir gündemle yapýldý. Meclis toplantýsýnda meclis baþkan vekili, katip üye, encümen ve komisyon üyelerinin yeniden belirlenmesi için seçimler yapýldý. Seçimlerde
AK Parti ve CHP grubu aday gösterdi. Gizli oylama ile yapýlan seçimlerde
1'inci meclis baþkan vekilliðine AK Parti'den Ýsmail Bölükbaþ, 2'nci baþkan
vekilliðine AK Parti'den Bülent Özdoðan seçildi.
5’TE

Küresel Gazeteciler Konseyi'nden ziyaret
Küresel Gazeteciler Konseyi Çorum Ýl Temsilcisi Hacý Odabaþ ve Tokat Ýl Temsilcisi Kemal Özdilek gazetemizi ziyaret etti.
Küresel Gazeteciler Konseyi Çorum ve Tokat Ýl Temsilcileri dün gerçekleþen ziyarette gazetemiz Ýmtiyaz
Sahibi Ayhan Aykanat ile görüþtü.

Karadað heyeti
Kavuncu ile görüþtü
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Karadað Cumhurbaþkaný Baþdanýþmaný Dr. Amer
Haliloviç, Uluslararasý Kalkýnma ve Ýþbirliði Derneði (UKÝD) Balkan Koordinatörü Abdullah Tatlýcý ve Ziyad Halilovic'i TBMM'de misafir etti. Kavuncu; Dr. Amer Haliloviç, Abdullah Tatlýcý ve Ziyad Halilovic'e ziyaretleri için teþekkür etti. 4’TE

AYM'nin bu iptali çok ses getirecek

‘ALIÞVERiÞiNiZi MAHALLE
BAKKALINDAN YAPIN'
Çorum Bakkallar ve Bayiler Odasý
Baþkaný Özkan Þanal vatandaþlara seslenerek mübarek ramazan
ayýnda yardým paketlerini bakkal
ve marketlerden temin etmelerini
istedi. Çorum halkýna seslenen Özkan Þanal alýþveriþ yaparken öncelikle bakkal ve marketleri tercih etmelerini isteyerek "Bizim Çorum
halkýna bir çaðrýmýz var. Gelin Ramazan alýþveriþlerimizi pandemi
sürecinde kazancý daha da düþen
küçük esnaftan yapalým. Kaliteli ve
güvenilir ürünler için yerel esnafýmýzý tercih edelim" dedi.
4’TE

Anayasa Mahkemesi (AYM) 15 Temmuz darbe giriþimi sonrasý bazý televizyon, radyo ve gazetelerin kapatýlmasýnýn dayanaðý olan kanunu CHP
Milletvekillerinin baþvurusu üzerine iptal etti. 2’DE

Ýnanç Penceresinden
Sümeyra ÖZDOÐAN

"MEHMET AKÝF ve ÝSTÝKLAL MARÞI YILI"
- YAZISI 2’DE

207 PROJENÝN 5'Ý BÝTTÝ,
202'SÝ DEVAM EDÝYOR 5’TE

Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Ayhan
Aykanat ile görüþen Küresel Gazeteciler Konseyi Çorum Ýl Temsilcisi
Odabaþ ve Tokat Ýl Temsilcisi Özdilek, yerel basýnýn sorunlarý ve çözüm
yollarý konusunda görüþ alýþveriþinde
bulunarak basýn sektörü ile ilgili deðerlendirmeler yaptý. (Fatih Yýldýrým)

ÇORUM'DAN SEKÝZ KÝÞÝNÝN
MALVARLIÐI DONDURULDU

2’DE

“POLÝSÝMÝZ VAZGEÇÝLMEZ
BÝR UNSURDUR” 7’DE

Kuþ Cenneti'nde
korkutan yangýn
Kýrkdilim mevkisinde yer alan ve göçmen kuþ
türlerine ev sahipliði yapan Gölünyazý Kuþ
Cenneti'nde henüz bilinmeyen bir nedenden
dolayý yangýn çýktý. Sazlýk alanda baþlayan
ve rüzgârýn da etkisiyle kýsa sürede büyüyen
yangýn, alana yayýldý.
2’DE

CAMÝLER RAMAZAN
AYINA HAZIRLANIYOR

5’TE

2
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Duran Cesur'un
eþi vefat etti
Çorum eski Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK) Ýl Müdürü Duran Cesur'un eþi Gülümser Cesur hayatýný kaybetti.
Eþinin vefat haberini sosyal medya hesabýndan duyuran Duran Cesur "Kýymetli eþim
Gülümser Cesur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaþýyorum. Üzüntülü günümüzde
bizleri yalnýz býrakmayarak acýmýzý paylaþan, bizzat cenaze törenine katýlan, telefon
ile arayarak baþsaðlýðý dileyen, taziyelerini
bildiren devlet büyüklerimize, il ve ilçelerden
gelip katýlan dostlarýmýza, komþu ve akrabalarýmýza ayrý ayrý teþekkür ediyorum. Sizlerin de geçmiþlerinin mekânlarý cennet olsun.
Selam ve saygýlarýmla" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Diþ hekimi Karakaþlý
hayatýný kaybetti
Çorum'un en eski diþçi hekimlerinden
Ahmet Karakaþlý 93 yaþýnda hayatýný kaybetti.
Merhum Avniye
Karakaþlý ve Yýldýz
Karakaþlý'nýn eþi;
Zerrin Sarýgül, Berrin Özel, Nevin Ölçer ve Yavuz Selim
Karakaþlý'nýn babalarý; Ahmet Sarýgül, Ýbrahim Hakký
Özel, Mehmet Haluk ve Emel Karakaþlý Yakýn'ýn kayýnpederleri; Nazan Sarýgül Ergen, Özlem Sarýgül, Ýnanç
Özel, Pelin Ölçer, Dila Meryem Özel Tahmas, Ahmet Alp Karakaþlý ve Kuter Karakaþlý'nýn dedeleri Ahmet Karakaþlý Ulu Mezarlýk'ta topraða verildi.
(Haber Merkezi)

Ýnanç Penceresinden

"MEHMET AKÝF ve ÝSTÝKLAL MARÞI YILI"
Mehmet Akif Ersoy; Þair, muallim, vaiz, hafýz,
Kur'an mütercimi, siyasetçi, muharrir, veteriner
hekim, milletvekili, Milli þair ve Vatan þairi unvanlarý ile anýlýr.
Mehmet Akif Ersoy, Ýstanbul'un Fatih ilçesinde 1873 yýlýnda dünyaya gelmiþtir. Annesi Emine Haným, babasý Fatih Camii Medrese hocalarýndan Mehmet Tahir Efendi'dir. Eðitime küçük
yaþlarda baþlayan Akif'in yetiþmesinde babasýnýn etkisi fazladýr. Babasý için "O, benim hem babam, hem de hocamdýr, bu hayatta ne öðrendiysem ondan öðrendim" diye ifade etmiþtir. Okul
yýllarýnda babasýndan Arapça öðrenmiþ, Türkçe,
Arapça, Farsça ve Fransýzca derslerinde de hep
birinci olmuþtur. Ayrýca Kur'an-ý Kerim'i 6 ay içerisinde ezberleyerek hafýz olmuþtur. 1893 yýllýnda Ziraat Nezareti UmuriBaytariyye' ye (Tarým
Bakanlýðýn Veterinerlik Ýþleri) memur olur. Köylerdeki bulaþýcý hayvan hastalýklarý ile ilgilenirken, bu sayede Türk halkýný yakýndan tanýma fýrsatýný bulur. Sonra 1913 yýlýnýn sonlarýnda istifa
edip hocalýða baþlar. Edebiyata ve þiire ilgisinden dolayý edebiyat dersleri verir. Bu süre zarfýnda þiir ve yazýlarý Servet-i Fünun dergisinde yayýnlanýr. Daha sonra Sýratý Müstakim dergisinin
baþyazarý olur. 1920'de Mustafa Kemal'in dave-

Aralarýnda Çorum'un da olduðu Edirne
merkezli sekiz ilde FETÖ'nün mahrem yapýlanmasýna yönelik soruþturma kapsamýnda
16 þüpheli için yakalama kararý çýktý.
Edirne Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca FETÖ'nün mahrem yapýlanmasýna yönelik 16
kiþi için yakalama kararý çýkarýldý.
Zanlýlar arasýnda ihraç edilen; doktor, kamu görevlisi, müfettiþ, avukat ve vergi uzmanlarýnýn da bulunduðu öðrenildi.
Edirne Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve
Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince
þüphelilere yönelik Çorum, Ýstanbul, Konya,
Gaziantep, Denizli, Bitlis, Ankara ve Adana'da baþlatýlan operasyon devam ediyor.
(Haber Merkezi)

AYM'nin bu iptali
çok ses getirecek
Anayasa Mahkemesi (AYM) 15 Temmuz
darbe giriþimi sonrasý bazý televizyon, radyo ve
gazetelerin kapatýlmasýnýn dayanaðý olan kanunu iptal etti.
CHP Milletvekilleri Engin Altay, Levent Gök
ve Özgür Özel ile birlikte 121 milletvekili tarafýndan yapýlan iptal baþvurusunu görüþen
AYM'nin kararý dünkü Resmi Gazete'de yayýmlandý. TBMM'de kabul edilerek 6755 sayýlý Kanun haline gelen, 27 Temmuz 2016 tarihli 668
sayýlý OHAL KHK'sýnýn 2. Maddesinin 4. Fýkrasý ve 38. maddesini iptal etti. Karar 7'ye karþý 7
oyla alýnýrken AYM Baþkaný Zühtü Arslan'ýn kanunun iptali için oy kullanmýþ olmasý nedeniyle
davada iptal kararýnýn çýktýðý öðrenildi.
AYM'nin konuya iliþkin gerekçeli kararýnda,
"Milli Güvenliðe tehdit oluþturduðu tespit edilen
yapý, oluþum veya gruplara ya da terör örgütlerine aidiyeti, iltisaký ya da bunlarla irtibatý olan
özel radyo ve televizyon kuruluþlarý ile gazete
ve dergiler" cümlesinde yer alan "aidiyet", "irtibat" ve "iltisak" kavramlarýnýn genel kavram niteliðinde olduðu belirtildi. Kararda, "Bu kavramlarýn hukuki niteliði ve objektif anlamý yargý içtihatlarýyla belirlenebilecek durumdadýr. Diðer
yandan anýlan kavramlarýn içinde bulunulan
dönem için farklý yorumlanabilmesi de mümkündür" diyen Anayasa Mahkemesi, idari bir
kararla basýn yayýn kuruluþlarýnýn kapatýlmasýný, basýn ve fikir özgürlüðü ihlali þeklinde nitelendirdi.
(Haber Merkezi)

tine icabet ederek Ankara'ya geçer. Millet Meclisine Burdur milletvekili olarak girer. Balkan, Çanakkale ve Kurtuluþ savaþý dönemlerinde de çeþitli görevlerde yer alýr.
Ýstiklal marþýnýn yazýldýðý tarihte yurdumuzun
büyük bir bölümü iþgal altýndaydý. Ýstiklalsavaþýndan sonra Türkiye Cumhuriyeti Milli marþýný seçmek için ülke çapýnda bir yarýþma düzenlenir. Yarýþmaya 24 þiir katýlýr. Mehmet Akif yarýþmaya
ödül konduðu için katýlmak istemez. Eðitim Bakanlýðý Ýstiklal Marþý için yazýlmýþ olan þiirleri inceler, ancak içlerinde Ýstiklal Marþý olabilecek eser
bulamaz. Akif'in marþa ödül koyulmasý nedeniyle katýlmadýðýný öðrenen Eðitim Bakaný, Akif'i ikna
yoluna girer. Yarýþmaya katýlmaya ikna olan Akif
þiiri yazmaya baþlar. 12 Mart 1921'de TBMM 'de
milli marþ "Ýstiklal Marþý" olarak kabul edilir. Mehmet Akif Ersoy söz ve mana bakýmýndan mükemmel bir istiklal marþý yazmýþ olup, bunu Türk milletine armaðan etmiþtir. Maddi açýdan çok zor durumda olmasýna raðmen, verilen 500 liralýk ödülü
kabul etmeyip, hayýr kurumuna baðýþlamýþtýr.
Mehmet Akif Ersoy 7 kitaptan oluþan tüm þiirlerini "Safahat" adlý eserinde toplamýþ, milli marþýmýz "istiklal Marþý"ný"Safahat" adlý kitabýna dahil
etmeyerek Türk milletine armaðan etmiþtir.

Kurtuluþ Savaþý sonrasý uzunca süre Mýsýr'da yaþayan milli þairimiz Mehmet Akif Ersoy,
karaciðerindeki rahatsýzlýðýndan dolayý 17 Haziran 1936'da tedavi için Mýsýr'dan Ýstanbul'a döner. 27 Aralýk 1936 tarihinde ruhunu teslim eder.
Edirne kapý þehitliðine defnedilir. Aziz ruhlarý
þâd olsun.
Deðerli okurlar;
Mehmet Akif Ersoy ve Ýstiklal Marþýnýn
100.yýlýnda Milli þairimizi rahmet ve minnetle
anýyoruz. Ýstiklal marþýmýzýn o güzel, o eþsiz
mýsralarýyla:
Korkma! Sönmez bu þafaklar da yüzen al sancak,
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yýldýzýdýr, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Çatma, kurban olayým, çehreni ey nazlý hilal !
Kahraman ýrkýma bir gül; ne bu þiddet, bu celal ?
Sana olmaz dökülen kanlarýmýz sonra helal...
Hakkýdýr, Hakk'a tapan milletimin istiklal !
Bizler de Milli þairimiz Mehmet Akif'in deyimi ile;
"Allah bu millete, cennet vatanýmýn þerefli evlatlarýna bir daha Ýstiklal marþý yazdýrmasýn" diye dua da bulunuyoruz.
Yüce Allah, Cennet Vatanýmýza dirlik, milletimize birlik ve beraberlik nasip etsin! Amin.

Kuþ Cenneti’nde
korkutan yangýn
Türkiye'nin en önemli doðal kuþ cennetleri arasýnda yer alan Gölünyazý'da bulunan sazlýk alanda
yangýn çýktý. Ulaþýmýn zor olduðu alana yaya olarak ulaþan itfaiye ekipleri yangýný kontrol altýna almaya çalýþýyor.
Öðlen saatlerinde Kýrkdilim mevkisinde yer
alan ve göçmen kuþ türlerine ev sahipliði yapan
Gölünyazý Kuþ Cenneti'nde henüz bilinmeyen bir
nedenden dolayý yangýn çýktý. Sazlýk alanda baþlayan ve rüzgârýn da etkisiyle kýsa sürede büyüyen
yangýn, alana yayýldý. Bölgedeki vatandaþlarýn durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayýda
itfaiye ekipleri ve tedbir amaçlý saðlýk ekipleri sevk
edildi. Yolun olmadýðý bölgeye yaya olarak ulaþan
itfaiye ekipleri söndürme çalýþmalarýna baþladý.
Ekiplerin yangýna müdahalesi sürerken, bölgede güvenlik önlemleri alýndý.

Çorum'da mahrem
yapýlanma operasyonu

Sümeyra ÖZDOÐAN

rinin bölgede incelemeleri devam ediyor.
Kuþ cennetindeki yangýný gören Cafer Karabaþ
sazlýktan alevler yükseldiðini görünce hemen jandarmayý arayarak haber verdiðini belirterek "Alevler bir anda büyüdü. Tüm sazlýðý kapladý" dedi.
(ÝHA)

YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDÝ
Yangýnýn ardýndan kül olan kuþ cenneti havadan görüntülendi.
Yangýna ilk müdahaleyi Laçin Belediyesi itfaiye
ekipleri yaptý. Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye
Çorum Belediyesi'nin yaný sýra Orman Ýþletme Bölge Müdürlüðü arazözleri de sevk edildi.
Yangýn uzun uðraþlarýn ardýndan kontrol altýna
alýnýrken, alevlerin kapladýðý kuþ cenneti kül oldu.
Havadan görüntülenen kuþ cennetinde yaþanan
yangýnýn boyutu da ortaya çýktý. Jandarma ekiple-

ÝNAL'iN KARANTiNA
SÜRESi UZATILDI
Osmancýk Ýlçe Umumi Hýfzýssýhha Meclisi salgýnla mücadele
kapsamýnda Ýnal köyünde uyguladýðý karantinayý vaka sayýlarýnda artýþ gözlenmesi üzerine 10
gün daha uzattý.
Meclis, 1593 sayýlý Umumi
Hýfzýssýhha Kanunu'nun 26.
maddesine istinaden Osmancýk
Kaymakamý Ayhan Akpay baþkanlýðýnda, kaymakamlýk toplantý salonunda olaðanüstü toplandý. Toplantýda gündemdeki konular görüþüldü ve salgýnla müca-

dele kapsamýnda Ýnal köyünde
uyguladýðý karantinayý vaka sayýlarýnda artýþ gözlenmesi üzerine 10 gün daha uzatýlmasýna karar verdi.
Kaymakamlýktan konuyla ilgili yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verildi:
Ýlçemize baðlý Ýnal köyünde
karantina süresi uzatýldý. Osmancýk Ýlçe Umumi Hýfzýssýhha
Meclisi, salgýnla mücadele kapsamýnda Ýnal köyünde uyguladýðý karantinayý vaka sayýlarýnda

artýþ gözlenmesi üzerine 10 gün
daha uzattý. Meclis, 1593 sayýlý
Umumi Hýfzýssýhha Kanunu'nun
26. maddesine istinaden Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay baþkanlýðýnda, 7 Nisan 2021
tarihinde saat 10.30'da kaymakamlýk toplantý salonunda olaðanüstü toplandý. Toplantýda salgýnla mücadele kapsamýnda Ýnal
köyünde uyguladýðý karantinayý
vaka sayýlarýnda artýþ gözlenmesi üzerine 10 gün daha uzatýlmasýna karar verilmiþtir.
(ÝHA)

Çorum'dan sekiz kiþinin
malvarlýðý donduruldu
Çorum'da sekiz kiþinin malvarlýðý dondurulduðu açýklandý.
FETÖ-DEAÞ ile PKKKCK terör örgütü elebaþlarý ile örgüt üyesi 377 kiþinin mal varlýklarýnýn dondurulmasýna iliþkin karar yayýmlandý.
Resmi Gazete'de yayýmlanan karara göre
Çorum'da sekiz kiþinin de mal varlýðý donduruldu.
Hazine ve Maliye Bakanlýðý, FETÖ- DEAÞ
ile PKKKCK terör örgütü elebaþlarý ve örgüt
üyesi 377 kiþinin mal varlýklarýnýn dondurulmasýna iliþkin kararý yayýnladý. Kararda Çorum'dan da isimler yer alýyor.
Yayýnlanan listeye göre FETÖ ve PKK terör örgütlerinin elebaþlarý ile sözde örgüt yöneticilerinden Fetullah Gülen, Cemil Bayýk,
Murat Karayýlan, Akýn Ýpek, Duran Kalkan, Hidayet Karaca, Melek Ýpek, Mustafa Karasu,
Ferhat Abdi Þahin, Sabri Ok, Fehman Hüseyin, Ahmet Kurucan, Ekrem Dumanlý, Musa
Aþoðlu, Önder Aytaç, Mehmet Yalýnalp, Selman Kuzu'nun da mal varlýklarý donduruldu.
Listedeki Sungurlu'dan Ahmet Höçük, Arif
Asalýoðlu; Ýskilip'ten Erdem Aslan, Mecitözü'nden Halil Hardal, Numan Erdoðan; Alaca'dan ise Necdet Baþaran, Davut Yalçýn ve
Orhan Kertim'in malvarlýklarýna el konulduðu
öðrenildi.
(Haber Merkezi)
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‘ALIÞVERiÞiNiZi MAHALLE
BAKKALINDAN YAPIN'
Karadað heyeti
Kavuncu ile görüþtü
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Karadað Cumhurbaþkaný
Baþdanýþmaný Dr. Amer
Haliloviç, Uluslararasý
Kalkýnma ve Ýþbirliði Derneði (UKÝD) Balkan Koordinatörü Abdullah Tatlýcý
ve
Ziyad
Halilovic'i
TBMM'de misafir etti.
Ziyaretin içeriði ile ilgili bilgi veren Milletvekili
Kavuncu "Türkiye - Karadað Parlementolar arasý Dostluk
Grubu Baþkanlýðýný da üstlendiðimiz dost ve kardeþ ülke Karadað ile
iyi düzeyde olan iliþkilerimizi konuþtuk. Ýþbirliðimizin ilerlemesi için yapýlmasý gereken çalýþmalar konu-

sunda fikir alýþveriþinde bulunduk"
dedi.
Kavuncu; Dr. Amer Haliloviç,
Abdullah Tatlýcý ve Ziyad Halilovic'e
ziyaretleri için teþekkür etti.
(Fatih Yýldýrým)

Çorum Bakkallar ve Bayiler Odasý
Baþkaný Özkan Þanal vatandaþlara
seslenerek mübarek ramazan ayýnda
yardým paketlerini bakkal ve marketlerden temin etmelerini istedi.
Koronavirüs salgýný nedeniyle küçük esnafýn iþlerinin iyice düþtüðünü
ve zor günler geçirdiðini ifade eden
Çorum Bakkallar ve Bayiler Odasý
Baþkaný Özkan Þanal mübarek Ramazan ayýna girdiðimiz þu günlerde
hayýrsever vatandaþlara çaðrýda bulundu. Þanal "Ramazan paketlerinizde yerel esnafý tercih edin" dedi.
"ESNAFIN IÞIÐI SÖNMESÝN"
Çorum halkýna seslenen Özkan
Þanal alýþveriþ yaparken öncelikle
bakkal ve marketleri tercih etmelerini
isteyerek "Bizim Çorum halkýna bir
çaðrýmýz var. Gelin Ramazan alýþveriþlerimizi pandemi sürecinde kazancý
daha da düþen küçük esnaftan yapalým. Kaliteli ve güvenilir ürünler için
yerel esnafýmýzý tercih edelim" diye
konuþtu.
Ramazan ayýnda yardým yapacak
hayýrseverlerin ayrýca veresiye defteri kapatarak hayýr yapabileceklerini
de vurgulayan Þanal hayýrseverlerin
hem borçlu vatandaþýn hem de esnafýn duasýný alacaðýný belirtti.
(Abdulkadir Söylemez)

ÜÇ KOOPERATiFE
435 BiN TL DESTEK!

Azerbaycan heyetinden
Kaymakam Akpay'a ziyaret
Osmancýk Kaymakamý Ayhan
Akpay, Azerbaycan'dan gelen konuklarýný makamýnda aðýrladý.
Azerbaycan Toplumsal Siyasal
Uluslararasý Araþtýrmalar Merkezi
(ÝSBAM) Genel Baþkaný Samir Adýgözelli ve Uluslar Arasý Asýlsýz Ermeni Ýddialarýyla Mücadele Derneði
(ASÝMDER) Doðu ve Güney Doðu
Anadolu Bölge Baþkaný Ýrfan Ermiþ

ve Heyet Yönetim kurulu üyeleri
Sahin Hasanov, Alattin Engin, Murat Çigdem, Osmancýk Kaymakamý
Ayhan Akpay'a nezaket ziyaretinde
bulunuldu.
Ziyaretin ardýndan ÝSBAM Genel Baþkaný Samir Adýgözelli tarafýndan plaket ve Azerbaycan'a özgü
hediyeler Kaymakam Akpay'a verildi.
(Haber Merkezi)

Çorum'da üç kooperatife hazýrladýklarý proje ile 434 bin 896 TL toplam
hibe desteði saðlandýðý açýklandý.
AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan kendisine iletilen Kooperatif Proje Destek Yönetmenliðine dayanýlarak KOOP-DER programýndan da Çorum'da faaliyet gösteren kooperatiflerin yararlanmasý için
giriþimlerde bulunduðunu açýkladý.
Kooperatif Proje Destek Yönetmenliðine dayanýlarak KOOP-DER
programý hazýrlandýðýný ve bir süre
önce de Cumhurbaþkanlýðý kararnamesi olan bir süre önce Resmi Gazete'de yayýmlandýðýný hatýrlatan Milletvekili Ceylan, projenin Ticaret Bakanlýðý Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüðü tarafýndan yürütüldüðünü vurguladý.
DESTEKTEN FAYDALANAN
KOOPERATÝFLER
Programdan faydalanmak için
Çorum'da da üç kooperatif tarafýndan
proje hazýrlandýðýný ifade eden Millet-

vekili Ceylan, Ticaret Ýl Müdürlüðü tarafýndan yürütülen proje kapsamýnda
S.S. Çorum Zerafet Kadýn Giriþimi
Üretim ve Ýþletme Kooperatifi, S. S.
Çorum Mavi Umutlar Kadýn Giriþimi
ve Ýþletme Kooperatifi ve Sungurlu
Kadýn Giriþimi Üretimi ve Ýþletme Kooperatifi'nin projelerine destek saðlandýðýný kaydetti.
S.S. Çorum Zerafet Kadýn Giriþimi Üretim ve Ýþletme Kooperatifi'nin
149 bin 900 TL hibe desteði aldýðýný
bildiren Milletvekili Ceylan, 2021 yýlýnda S. S. Çorum Mavi Umutlar Kadýn Giriþimi ve Ýþletme Kooperatifi'ne
de 149 bin 996 TL Makine/Ekipman
Alýmý, 30 bin TL ise personel istihdamý desteði saðlandýðýný belirtti.
Sungurlu Kadýn Giriþimi Üretimi
ve Ýþletme Kooperatifi'nin ise projeden 105 bin TL Makine/Ekipman Alýmý hibe desteði aldýðýný söyleyen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan üç kooperatife saðlanan toplam hibe desteðinin ise 434 bin 896 TL olduðunu
açýkladý.
(Fatih Yýldýrým)

Ýþkur taþýnýyor
Ýþkur yeni binasýna taþýnýyor.
Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü olarak yaklaþýk 15 yýldýr hizmet verdiði
binaya veda ediyor.
Ýþkur binasý Mimar Sinan Mahallesi,
Fevzi Çakmak Caddesi numara 4'teki yeni
yapýlan hizmet binamýza taþýnýyor
Ýþkur 12 Nisan'dan itibaren yeni binasýnda hizmet vermeye baþlayacak.
(Abdulkadir Söylemez)
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Belediye Meclisinde seçimler yapýldý
Belediye Meclisinin nisan ayý olaðan
toplantýsý yoðun bir gündemle yapýldý.
21 maddelik gündemin görüþüldüðü
meclis toplantýsýnda meclis baþkan vekili,
katip üye, encümen ve komisyon üyelerinin yeniden belirlenmesi için seçimler yapýldý. Öte yandan 104 emekli amiralin bildirisine Belediye Meclisinden tepki geldi.

207 projenin 5'i bitti,
202'si devam ediyor
Çorum Valisi Musði toplantýda Vali Çiftçi
tafa Çiftçi, Çorum'da
toplantý baþýnda yaptý207 adet yatýrým projeðý konuþmada ilimizde
sinin olduðunu ve bu
2021 yýlýnda kamu kuprojelerin 5'inin bitmiþ,
rum ve kuruluþlarýna
97'sinin devam ettiðini,
ait toplam 207 adet ya38'inin ihale aþamatýrým projesinin mevcut
sýnda olduðunu ve
olup bunlarýn proje tu67'sine ise henüz baþtarlarý toplamýnýn 4 Millanmadýðýný belirtti.
yar 850 Milyon TL olÝl
Koordinasyon
duðunu ve projelerin
Vali Mustafa Çiftçi
Kurulu 2021 yýlý 2'nci
5'inin bitmiþ, 97'sinin
dönem toplantýsý 7 Nidevam ettiðini, 38'inin
san Çarþamba günü saat 14'te Ço- ihale aþamasýnda olduðunu ve
rum Ticaret ve Sanayi Odasý Top- 67'sine ise baþlanmadýðýný belirtti.
lantý Salonunda Vali Mustafa Çiftçi
Toplantýda yatýrýmcý kamu kubaþkanlýðýnda yapýldý. Toplantýya rum ve kuruluþlarýnýn yetkililerince
Vali Yardýmcýsý Recep Yüksel, Ýlçe uyguladýklarý projelere iliþkin suKaymakamlarý, Belediye Baþkan- numlar yapýlýrken il genelindeki yalarý, Kamu Kurum ve Kuruluþlarý- týrýmlar deðerlendirildi.
nýn Bölge ve Ýl Müdürleri katýldý.
Ayrýca koordinasyonu gerekti2021 yýlý 1'inci dönem itibariyle ren konular karar altýna alýndý.
ilimiz yatýrýmlarýnýn deðerlendirildi(Abdulkadir Söylemez)

HAVA SOÐUYOR,
KAR YAÐIÞI GELÝYOR
Meteoroloji uyardý. Kar yaðýþý
ve soðuk hava yeniden geliyor. Ülke genelinde kuzeybatý kesimlerden baþlayarak soðuk ve yaðýþlý
havanýn etkisi altýna gireceði tahmin ediliyor. Çorum'da da soðuk
ve yaðýþlý hava etkili olacak. Sýcaklýklar yaklaþýk 17 derece birden
düþecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre
önümüzdeki beþ gün boyunca kýþ
mevsimi yeniden yaþanacak. Bölgemizde karla karýþýk yaðmur ve
kar yaðýþý hâkim olacak. Hava sýcaklýklarý da hissedilir derecede
azalacak. Sýcaklýklarýn önümüzde-

ki hafta baþýna kadar mevsim normallerinin altýnda seyretmesi bekleniyor.
Çorum'da cuma, cumartesi,
pazar ve pazartesi günleri kar yaðýþý beklenirken önümüzdeki dört
gün sýcaklýklar -2 ila 3 derece arasýnda seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nün yaptýðý açýklamada, soðuk
ve yaðýþlý havanýn sebep olabileceði yer yer kuvvetli saðanak ve
gök gürültülü saðanak, kar yaðýþlarý, buzlanma ve don olayý ile kuvvetli rüzgâr ve fýrtýna gibi olumsuzluklara karþý dikkatli ve tedbirli
olunmasý istendi. (Haber Merkezi)

Camiler ramazan ayýna hazýrlanýyor
Çorum Belediyesi camilerde
detaylý temizlik çalýþmasý baþlattý.
Tüm camilerde detaylý temizlik
ve dezenfeksiyon çalýþmasý gerçekleþtiren Çorum Belediyesi camileri ramazan ayýna hazýrlýyor.
Çalýþmalar hakkýnda bilgi veren
Çorum Belediyesi "Düzenli olarak
gerçekleþtirilen dezenfeksiyon çalýþmalarýmýzý, ramazan ayýna sayýlý

günler kala daha da detaylandýrdýk
ve yoðunlaþtýrdýk. Vatandaþlarýmýzýn daha saðlýklý bir ortamda ibadetlerini gerçekleþtirmesi için her
noktayý titizlikle temizliyor ve dezenfekte ediyoruz. Her gün bir camimizi bu þekilde temizleyerek halk
saðlýðýnýn korunmasý için ne gerekiyorsa yapacaðýz" dedi.
(Fatih Yýldýrým)

EMEKLÝ AMÝRALLERE TEPKÝ
Belediye Meclisi Belediye Baþkan Vekili Ýsmail Yaðbat baþkanlýðýnda toplandý.
Toplantýnýn gündem dýþý konuþmalar bölümünde emekli amirallerin yayýnladýðý
bildiriye tepkiler vardý. Belediye Baþkan
Vekili Ýsmail Yaðbat 104 emekli amiralin
darbe imalý bir bildiri yayýnladýðýný ifade
ederek sert tepki gösterdi. Yaðbat "Emekli maþalar kendi uydurduklarý gündemle
kaos yaratmanýn çabasý içine girmiþlerdir.
Kimse bize rota çizemez. Milletin iradesi
haricinde hiç kimsenin söz söyleme hakký
yoktur" dedi.
MHP Grup Baþkan Vekili Selim Güloðlu da vefatýnýn 24'üncü yýlý nedeniyle merhum Alparslan Türkeþ'i anarak konuþmasýna baþladý. 104 emekli amiralin darbe
imalý bir bildiriyle ilgili de açýklama yapan
Güloðlu "Antidemokratik ve tehdit içerikli
bildiriyi MHP Belediye meclis grubu olarak reddetmekteyiz. Bu bildiri demokrasiyi
hedef alan torpidodur" dedi.
AK Parti grubu adýna söz alan Muhammed Fatih Temur da 104 emekli amiralin yayýnladýðý bildiriyle ilgili açýklamalarda bulundu. Temur "darbe sevdalýsý köhnemiþ, bozuk zihniyetin ürünü olan 104
amiral eskisinin yayýnladýðý sözde bildiri
ile siyasete ayar vermeye çalýþmýþlardýr"
dedi. Haddi aþan sözde bildirinin tarihin
tozlu sayfalarýnda yerini aldýðýný dile getiren Temur "Bu bildiriye imza atanlarýn ve
akýl hocalarýnýn en aðýr þekilde cezalandýrýlacaklarýndan hiçbir þüphemiz yok" þeklinde konuþtu.

Ýsmail Yaðbat

Selim Güloðlu

çimlerde Suat Aydoðdu, Ertuðrul Eren ve
Ünsal Yeter encümen üyeliði görevine getirildi.
Plan ve Bütçe Komisyonu, Ýmar Komisyonu ve Tarife Komisyonunda ise üç
isim AK Parti grubundan, iki isim CHP
grubundan belirlendi.
Komisyonlar þu isimlerden oluþtu:
Plan ve Bütçe Komisyonu: Namýk Kemal Batman, Mustafa Tuzcu, Reþit Keleþ,
Nazik Bulut, Þentürk Günnaz.
Ýmar Komisyonu: Ubeydullah Ahýskalý,
Muhammet Fatih Temur, Bilal Selman
Özünel, Didem Semiz Tokgöz, Eren Atlas.
Tarife Komisyonu: Reha Kip, Cevdet
Yalçýnkaya, Meryem Demir, Uður Soyocak, Mustafa Gürbüzer.
GÜNDEM DIÞI KONUÞMALAR
AK Parti Belediye Meclis Üyesi Muhammed Fatih Temur "Türkiye artýk dar-

Muhammed Fatih Temur

becilere boyun eðen deðil, darbecilerden
hesap sorulan ve darbecilere en aðýr cezalarý veren bir ülkedir. Büyük Türkiye hedeflerimize hiçbir þekilde gölge düþüremeyeceksiniz" dedi.
MHP Grup Baþkan Vekili Selim Güloðlu, "Ya þerefimizle þehit oluruz ya da þerefsizleri birer birer topraða gömeriz" dedi.
Belediye Meclisi Toplantýsýnda gündem dýþý bir konuþma yapan Güloðlu,
MHP Kurucu Genel Baþkaný Alparslan
Türkeþ'i andý. Güloðlu ayrýca 104 emekli
amiralin bildirisine tepki gösterdi.
Güloðlu konuþmasýnda "Partimizin kurucu Genel Baþkaný Baþbuðumuz Alparslan Türkeþ Bey'i ebediyete irtihalinin
24'üncü yýldönümünde hürmet ve rahmetle anýyoruz.
Merhum Türkeþ Bey inanmýþ bir dava
adamý, Türk devlet ve siyaset hayatýna derin izler býrakmýþ bir mücadele insanýdýr.
Fýrtýnalý yýllarda, çetin yollarda, zorlu
þartlarda, sýkýntýlý dönemlerde ülkesine ve
ilkelerine cesaretle sahip çýkmýþ, duruþunu ve fikri tutarlýlýðýný hiç bozmamýþtýr.
Merhum Türkeþ Bey'in iki büyük eseri
olan Milliyetçi Hareket Partisi ile Ülkü
Ocaklarý emin ellerdedir, ehil yüreklere
teslimdir, hiçbir fitne/fesat eðilimin tarihi
duruþumuza ve ülkülerimizin onuruna zarar vermesine fýrsat verilmemektedir.
(Abdulkadir Söylemez)
BELEDÝYE MECLÝSÝ TOPLANTISININ
AYRINTILARI YARIN GAZETEMÝZDE...

SEÇÝMLER YAPILDI
Belediye Meclisi'nde gündem dýþý konuþmalarýn ardýndan gündem maddelerinin görüþmesine geçildi. 21 maddelik
gündemin görüþüldüðü meclis toplantýsýnda meclis baþkan vekili, katip üye, encümen üyesi ve komisyon üyeliklerinin
seçimleri yapýldý.
Seçimlerde AK Parti ve CHP grubu
aday gösterdi. Gizli oylama ile yapýlan seçimlerde 1'inci meclis baþkan vekilliðine
AK Parti'den Ýsmail Bölükbaþ, 2'nci baþkan vekilliðine AK Parti'den Bülent Özdoðan seçildi.
Encümen üyeleri de AK Parti grubundan belirlendi. Gizli oylama ile yapýlan se-

HalkEt tesislerinde veterinerlere eðitim
Kamu kurumlarýnda görev
yapan veteriner hekimlere suni tohumlama eðitimi veriliyor.
Tarým Ýl Müdürlüðü'nün düzenlediði eðitime Çorum Belediyesi Halk Et Kombinasý ev sahipliði yapýyor.
Suni tohumlama yöntemi
ile yerli hayvan ýrkýnýn artýrýlmasý amacýyla, kamu da görev
yapan veteriner hekimlere eðitim veriliyor. Tarým Ýl Müdürlüðünce düzenlenen eðitimler
Çorum Belediyesi'nin desteði
ile Halk Et kombinasýnda gerçekleþiyor.
Çorum Web TV'nin haberine göre Kýrýkkale Üniversitesi
Veterinerlik Fakültesi Öðretim
Üyesi Prof. Dr. Ömer Varýþlý
veteriner hekimlere 'Suni Tohumlama ve Dölerme' konusunda uygulamalý eðitim veriyor. Pazartesi günü baþlayan
beþ gülük eðitim cuma günü
sona erecek.
Eðitimler ilgili bilgi veren
Prof. Dr. Ömer Varýþlý Suni tohumlamanýn hayvancýðýn geliþmesinde çok önemli bir faktör olduðunu vurgulayarak
"Yerli hayvan ýrklarýnýn daha
verimli hale getirilebilmesi için
suni tohumlamanýn yaygýnlaþ-

masý gerekiyor" dedi.
Çorum Belediyesi Halk Et
Mezbahasý'ndan da övgüyle

söz eden Varýþlý "Çok modern
bir tesiste eðitim verdik. Bu konuda bize destek veren Çorum

Belediyesi'ne teþekkür
ederiz" dedi.
Tarým Ýl Müdürlüðü
Hayvan Saðlýðý Yetiþtiriciliði ve Su Ürünleri Þube Müdürü Mustafa
Özankaralý da açýklamasýnda, ilimizde hayvancýlýðý
geliþtirmek
üzere çalýþmalara devam ettiklerini belirtti.
"Çorum Belediyesi Halk
Et Kombinesi ve hayvan pazarý bölgenin en
modern tesislerinden
biri" diyen Özankaralý
hayvancýlýða verdiði destekten
dolayý Çorum Belediyesi'ne teþekkür etti. (Haber Merkezi)
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“Maskeyi çýkarmak demek düþman
ateþ ederken siperden çýkmak demek”
ÝÇME-KULLANMA SUYU,
KANALÝZASYON ÝÞLERÝ YAPTIRILACAKTIR
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
2021 Yýlý Ýçmesuyu Þube Yolu Baðlantýsý ve Atýksu Parsel Baðlantýsý Yapým Ýþi yapým iþi 4734
sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alýnacaktýr. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda
yer almaktadýr:
ÝKN
: 2021/206883
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
b) Adresi
: Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642250810/1455 - 3642245805
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve e-imza kullanýlarak indirilebileceði internet sayfasý
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Adý
: 2021 Yýlý Ýçmesuyu Þube Yolu Baðlantýsý ve Atýksu Parsel
Baðlantýsý Yapým Ýþi
b) Niteliði, türü ve miktarý
: Ýlimiz mücavir alan sýnýrlarý içerisinde Ø150, Ø200 MM Muflu
Beton Boru Ýle Atýksu Parsel Baðlantýsý Yapýlmasý 3500 Metre,
Þube Yolu Çekilmesi 3000 Metre 2021 Yýlý Ýçmesuyu Þube Yolu
Baðlantýsý ve Atýksu Parsel Baðlantýsý Yapým Ýþi.
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer: Bahabey Cadde ve Sokaklar, Öðretmen Lisesi Cadde ve Sokaklar,
Ata Cadde ve Sokaklar, Baðcýlar Cadde ve Sokaklar, Mimarsinan
Cadde ve Sokaklar, Mandýraevler Cadde ve Sokaklar, Gimat
Cadde ve Sokaklar, Bayatgediði Cadde ve Sokaklar, Mehmet Akif
Ersoy Cadde ve Sokaklar, Buharaevler Cadde ve Sokaklar, Çelik
Cadde ve Sokaklar, Özgürevler Cadde ve Sokaklar
ç) Süresi/teslim tarihi
: Yer tesliminden itibaren 200 (ÝkiYüz) takvim günüdür.
d) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi
yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.04.2021 - 11:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý/ Turgut Özal Ýþ haný
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Konferans Salonu/ Yeniyol Mah./ Gazi 4. Sok. No : 4/310/
Kat :4/ ÇORUM
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý unsurlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler (anonim þirketler tarafýndan her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri:
Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
11/6/2011 tarihli ve 27961 sayýlý Resmi Gazete yayýmlanan Yapým Ýþlerinde iþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþlere dair tebliðin A/IV Grup Ýþler benzer iþ olarak deðerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Ýnþaat Mühendisliði veya Çevre Mühendisliði Diplomasýdýr.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarýn, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn
çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucunda, üzerine ihale yapýlan istekli ile birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20
Aþýrý düþük teklif deðerlendirme yöntemi: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

GAZETESÝ VE YAYINLARI
Abonelik ve sipariþleriniz için

www.ozdengazetesi.com.tr
0212
K.K.001

518 23 97

BASIN: 1352570

HÝTÜ'lü Prof. Dr. Çelikbaþ
hastalarýnýn tedavi süreçlerinde
bazen beklenmeyen durumlarla
karþýlaþtýklarýný belirterek "Taburcu
etmeye hazýrlarken kaybettiðimiz
hastalarýmýz var" dedi.

SOÐAN SUYU -1-

Prof. Dr.
Aysel Kocagül
Çelikbaþ

Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Dahili Týp Bilimleri Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaþ, Covid-19 hastalarýnýn tedavi süreçlerinde zaman zaman beklenmeyen durumlarla karþýlaþtýklarýný belirterek "Taburcu etmeye hazýrlarken kaybettiðimiz Covid-19 hastalarýmýz var" dedi.
Prof. Dr. Çelikbaþ normalleþme sürecini birçok
vatandaþýn yanlýþ deðerlendirdiðini, kamuoyunda
salgýnýn etkisinin zayýfladýðý yönünde bir algý oluþtuðunu söyledi.
Covid-19 hastalýðýnýn öngörülemeyen etkilerinin devam ettiðine vurgu yapan Prof. Dr. Çelikbaþ
"Genel durumu iyiye giden ve hatta'taburcu edeceðiz' dediklerimiz arasýnda bile beklenmeyen
komplikasyonlar nedeniyle kaybettiklerimiz oldu.
Hastamýz düzeldi, ailelerine teslim edeceðiz derken vefat haberini vermek durumunda kaldýk. Bu
tür olgular Allah'tan çok sýk olmuyor. Hatta taburcu
olduktan sonra da hastalýðýn yarattýðý riskler devam ediyor" diye konuþtu.
Prof. Dr. Çelikbaþ, "Hastaneye baþvurusu sýrasýnda hiç bir semptomu olmayan vakalarda bile
üzücü durumlarla karþýlaþabiliyoruz. Vizit sýrasýnda gördüðümüz akciðer tutulumu olmadýðý için hafif seyredeceðini düþündüðümüz bir hasta, takip
sürecinde birden kötüleþip yoðun bakýma giriyor.
Bu hastalar yakýndan takip ediliyor ancak bir kýsmý
kaybedilebiliyor" diye konuþtu.
"AÞI OLMASINA RAÐMEN
TEKRAR ENFEKTE OLANLAR VAR"
"Aþý olduk diye rahatlamayýn" diyen Prof. Dr.
Çelikbaþ sözlerini þöyle sürdürdü:
Hiçbir þekilde rahatlamayýn. Aþýlar, evet belirli
oranda koruma saðlayacak, hafifletecek ama yoðun temas olduðu zamanda yüzde 100 hastalýðý
önleyecek diye bir þey olmayacak. Her insanda
antikor üretme oraný, baðýþýklýk sisteminin aþýya
vereceði yanýt farklý olacak. Aþý olmasýna raðmen
tekrar enfekte olan arkadaþlarýmýz var. Toplumda
aþý olmasýna raðmen hastaneye enfekte olarak
gelen hastalar var. Aþý yüzde 100 koruyacak diye
bir þey yok ancak marttan beri tekrar artýþa geçen
salgýnýn 3'üncü piki döneminde yatan hastalarýmýzýn büyük bölümü, 70 yaþ üstü grubun büyük bölümü aþýlanmýþ vaziyette. Benim gözlemim þu ki;
özellikle iki doz aþýsýný olmuþ kiþilerin, üstünden
15-20 gün geçmiþse ekim, kasým, aralýk dönemindeki yatan hastalarýmýza göre seyirleri daha hafif.
O dönemde ayný yaþ grubunda hasta takip ederken yoðun bakýma verdiðimiz hasta sayýsý daha
fazlayken þimdi ayný þekilde akciðer tutulumuyla
gelmiþ olsa bile yoðun bakýma verdiðimiz daha az.
Hastanede kalma süreleri daha kýsa. Bu nedenle
aþýnýn çok iþe yaradýðýný, toplumda daha geniþ kitlelere yayýldýðýnda, aþýlanan sayýsý arttýðýnda hastalýðýn daha tolere edilebilir duruma geleceðini düþünüyorum.
Kýsýtlama döneminde hayli azalan hasta sayýsýnýn kontrollü normalleþmeyle tekrar yükseliþe geçtiðine dikkati çeken Çelikbaþ toplumun tüm kesimleriyle Kovid-19'a karþý savaþ verildiðini vurguladý.
"BÝZ BÝR SAVAÞTAYIZ"
Ýnþallah maskesiz günlerde birbirimizin yüzünü görerek, gülüþümüzü hissederek, birbirimize
sarýlarak, dokunarak geçireceðimiz zamanlar gelecek ancak o günleri görebilmek için hasta olmamak, ölmemek gerekiyor" diyen Prof. Çelikbaþ
þöyle devam etti:
Biz bir savaþtayýz. Bu savaþý kazanmak zorundayýz. Savaþýrken maske bizim silahlarýmýzdan bir tanesi. Düþman karþýdan ateþ ederken siperden çýkmak gibi bir þey maskeyi çýkartmak.
Korunma önlemlerimiz olmadan savaþmak mümkün deðil. Onun için herkesten ricam, biraz daha
dayanýn. Güzel günler gelecek. Eðer bu süreçte
savaþý kaybedersek güzel günleri görmemiz de
mümkün deðil.
(Abdulkadir Söylemez)

Soðan hemen hemen her
yemekte bulunan, evlerimizin vazgeçilmezi bir sebzedir. Keskin ve güçlü kokusu
sayesinde bazý insanlar yemeyi sevmez yada yemekten
çekinse bile faydalarý tartýþýlmaz bir bitkidir.
Yaz aylarýnda taze olan bitki, kýþ aylarýnda ise
kuru olanlar yemeklerimizin yanýnda salatalarýmýzda da yerlerini alýrlar. Sarý soðan daha
az acý olmasý, kýrmýzý olan çokça bulunmasý,
mor olan ise acý olmasý sebepleriyle tercih
edilir. Ayrýca hem piþmiþ hemde çið olarak tüketilebilir. Haþlanmýþ olarak yada kýzarmýþ
olarak da yenir. Dünyanýn pek çok yerinde
yemeklerde, salatalarda oldukça popülerdir.
Bu þifalý bitki kadar soðan suyu da pek çok
derde devadýr. Þifalarý saymakla bitmeyen bu
bitkinin suyu veya kürü farklý þekilde uygulanýrsa oldukça faydalýdýr.
SOÐAN SUYUNUN
FAYDALARI NELERDÝR?
Demir, potasyum, magnezyum gibi
önemli bileþiklerin yaný sýra önemli glikositler
içerir. Ayrýca A, B, C, D vitaminleri ve florür
ile kalsiyumda içermektedir. Antibiyotik özelliði olduðunu ise bilmeyen yoktur. Parlak ve
pürüzsüz bir cilde sahip olmak için zerdeçal
ile karýþtýrýlarak kullanýlabilir. Çýbanlar için
de faydalýdýr. Belli derecelerdeki çok yoðun
olmayan yanýklarýn iyileþmesinde de þifa
saðlar. Bu tip durumlar için kompres olarak
uygulanmalýdýr. Ayrýca iþtahý açar, kalbi güçlendirir yani kalp dostudur. Gözdeki katarakt
rahatsýzlýðý için de tüketilmelidir.Boðazý kuvvetlendirir ve ses tellerine fayda saðlayarak
sesi güzelleþtirir. Duyma (iþitme) sistemini
kuvvetlendirmesi de faydalarý arasýndadýr.
Çið ya da piþmiþ tüketilerek vücuttan toksinlerin atýlmasýna yardýmcý olur. Kandaki pýhtýlaþmayý önler, arterleri güçlendirir.
Uyuyamamaktan mý yakýnýyorsunuz?
Rahat ve deliksiz bir uyku için soðan suyu
içebilirsiniz. Bu þifalý bitkinin suyu sayesinde
rahat bir uykunuz olacaktýr. Kolesterolü düzenlemeye yardým eder. Antikanser özelliði
sayesinde kansere karþý da korur. Sindirim
sistemini rahatlatýr, hazýmsýzlýðý önler. Kan
dolaþýmýný arttýrýr.
Görüldüðü gibi bitkinin kendisinin saðlýk
için büyük fayda saðlamasýnýn yanýnda suyu
da oldukça faydalýdýr. Bu þifalý su ile hastalýklara karþý kendinizi koruyabilirsiniz.
ADET DÜZENSÝZLÝÐÝ VE POLÝSTÝK
OVER'A KARÞI SOÐAN SUYU!
Bu þifalý bitkinin suyunun bilinen en büyük
faydalarýndan birisi adet düzensizliðini önlemesi ve polistik over'a fayda saðlamasýdýr.
Eðer adet düzensizliði varsa yani regl kanamalarý düzenli deðilse mutlaka 15 gün kadar
bir süre kaynatarak soðan suyu içmelisiniz.
Faydasýný mutlaka göreceksiniz.
SOÐAN SUYU ÝLE
KEMÝKLERÝNÝZ GÜÇLENÝR!
Saðlýklý bir kemik yapýsýna sahip olmayý
saðlar, kemikleri güçlendirir. Yapýlan çalýþmalarda içerisindeki maddelerden dolayý kemikleri koruduðu ortaya çýkmýþtýr. Osteoporoz
için faydalýdýr. Özellikle menopoz dönemindeki kadýnlarý kemik erimesinden korur.
SOÐUK GÜNLERÝN KORUYUCUSU!
Þu soðuk kýþ günlerinde mutlaka tüketmeniz gereken baþlýca sebzeler arasýndadýr. Havalarýn soðumasýyla birlikte mutlaka bu þifalý
bitkiyi tüketmeye dikkat edin. Soðan suyu ile
birlikte vücudunuzu bakterilere ve virüslere
karþý koruyacak ve hasta olmaktan bir nebze
olsun kurtulacaksýnýz. Bal ve limon ile geleneksel bitkinin suyu uygulamasý hazýrlayabilir
ve þifaya kavuþabilirsiniz. Balgam söktürücü,
öksürük iyileþtirici özellikleri de vardýr. Sinüzit,
farenjit, larenjit ve bronþit gibi üst solunum
yollarý enfeksiyonlarýna büyük þifa saðlar. Soðuk algýnlýðý, bronþit ve solunum yollarýndaki
týkanýklýklar için de þifa saðlar. Bu þifalý bitki
gibi sarýmsak da kýþ günlerinde büyük fayda
saðlar. Sarýmsak da bolca tüketilmelidir.
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Baþkan Torun, Milletvekili Kavuncu ile Uðurludað’ý konuþtu
Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, AK Parti
Uðurludað Ýlçe Baþkaný
Ömer Kiday ve Adem Yýldýrým, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu'yu makamýnda ziyaret etti.
Ziyaret sýrasýnda Uðurludað'a yapýlan hizmetler, ilçenin sorun ve talepleri ile bundan sonraki dönemde hayata
geçirilecek projeler ele alýndý.
Kavuncu ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Uðurludað heyetine teþekkür etti. (Fatih Yýldýrým)

Þahiner: Polisimiz
vazgeçilmez
bir unsurdur

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

04:35
06:04
12:47
16:26
19:20
20:42

Belediye Baþkanýmýz Abdulkadir Þahiner, Polis
Haftasý nedeniyle bir mesaj yayýnladý.
Baþkan Þahiner yayýnladýðý mesajýnda "Polisimiz toplumun güvenliði ve huzuru adýna vazgeçilmez bir unsurumuzdur.
Biz de Sungurlu Belediyesi olarak, tüm toplumun olduðu gibi Polis Teþkilatýnýn da yanýnda olmaya
gururla devam edeceðiz.
Polisimiz; türlü feragat ve
fedakârlýklarla gece-gündüz demeden görev yapan, devletin bekasý, milletin huzur ve güvenliði
için kutsal yemine baðlý
kalarak gerektiðinde canýAbdulkadir Þahiner
ný ve malýný feda etmekten çekinmeyen; huzur, milli dayanýþma ve adalet
anlayýþý içinde, insan haklarýna saygýlý, Atatürk ilke ve inkýlaplarýna baðlý, Türk milletinin baðýmsýzlýðýný ve ülkenin bölünmez bütünlüðünü, cumhuriyetimizi ve demokrasiyi koruyarak, kiþilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluðunu saðlamak temel amacýyla kutsal bir görevi zor þartlarda yerine
getirmektedirler.
Emniyet Teþkilatýmýz, bundan sonra da þerefli
mazisinden ve milletinden aldýðý güçle kendisine
tevdi edilen görev ve sorumluluklarý en iyi þekilde
yerine getirmeye devam edecektir. Bu uðurda canýný yitiren þehitlerimizi de rahmet ve minnetle anýyor, yakýnlarýnýn acýlarýný paylaþýyor; gazilerimize
de minnetimizi sunuyoruz. Bu duygu ve düþüncelerle, bir kez daha tüm emniyet mensuplarýnýn
176'ncý yýl dönümünü kutluyor, ülkemizin her köþesinde görevi baþýnda bulunan, fedakâr ve cefakar emniyet mensuplarýný takdirle selamlýyor, aile
fertleri ile birlikte saðlýklar, mutluluklar ve baþarýlar
diliyorum" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

TARiHTE BUGÜN

KESiN

1928- TBMM , Anayasa'nýn ikinci maddesini
deðiþtirdi ve laiklik yürürlüðe girdi. Söz konusu
maddenin, "Türkiye Devleti'nin dini Ýslam 'dýr"
bölümü çýkarýldý.
1936- Ýstanbul Telefon Þirketi devletçe satýn
alýndý.
1945- Türkiye'de yerli ampul üretimi baþladý.
1958- CHP'nin yayýn organý Ulus gazetesi
üçüncü kez kapatýldý. Kapatmaya, Ankara Milletvekili Bülent Ecevit'in bir yazýsý yol açtý.
1979- Türkiye'de ilk kez bir hastanýn kulaðýna
kýkýrdak nakli yapýldý.
1982- Anýtkabir Müdürlüðü, Anýtkabir Komutanlýðýna Genelkurmay Baþkanlýðýna baðlandý
1985- Kapatýlan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkaný Alparslan Türkeþ, 4.5 yýl tutuklu
kaldýktan sonra tahliye edildi.
1991- Paskalya tatili için Ýstanbul'a gelen Yunan turistleri taþýyan otobüs, akli dengesi bozuk
bir þahýs tarafýndan Vezneciler Hamidiye Oteli
önünde kundaklandý. Olayda 5'i çocuk 33 kiþi
yanarak can verdi.

KARAR
DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ
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YIL: 5 / SAYI: 1701

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

YÝ-ÜFE yýllýk %31,20,
aylýk %4,13 arttý
Yurt Ýçi Üretici Fiyat Endeksi (YÝ-ÜFE) yýllýk
%31,20, aylýk %4,13 arttý
YÝ-ÜFE (2003=100) 2021 yýlý Mart ayýnda bir
önceki aya göre %4,13, bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre %8,21, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre
%31,20 ve on iki aylýk ortalamalara göre %17,04
artýþ gösterdi.
Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre; sanayinin dört
ana sektöründen imalat yýllýk %33,96 arttý.
Sanayinin dört sektörünün yýllýk deðiþimleri;
madencilik ve taþocakçýlýðýnda %21,26, imalatta
%33,96, elektrik, gaz üretimi ve daðýtýmýnda
%2,55, su temininde %27,30 artýþ olarak gerçekleþti. Ana sanayi gruplarýnýn yýllýk deðiþimleri; ara
malýnda %37,72, dayanýklý tüketim malýnda
%29,68, dayanýksýz tüketim malýnda %23,98,
enerjide %23,27, sermaye malýnda %27,31 artýþ
olarak gerçekleþti.
Sanayinin dört sektörünün aylýk deðiþimleri;
madencilik ve taþocakçýlýðýnda %3,03, imalatta
%4,33, elektrik, gaz üretimi ve daðýtýmýnda %2,87,
su temininde %0,42 artýþ olarak gerçekleþti. Ana
sanayi gruplarýnýn aylýk deðiþimleri; ara malýnda
%5,05, dayanýklý tüketim malýnda %1,66, dayanýksýz tüketim malýnda %2,73, enerjide %5,93, sermaye malýnda %2,62 artýþ olarak gerçekleþti.
Yýllýk en düþük artýþ %2,55 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve daðýtýmýnda gerçekleþti. Yýllýk en düþük artýþ; %2,55 ile elektrik,
gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve daðýtýmý,
%7,51 ile deri ve ilgili ürünler, %8,64 ile giyim eþyasý olarak gerçekleþti. Buna karþýlýk kok ve rafine
petrol ürünleri %76,19, ana metaller %60,98, kaðýt
ve kaðýt ürünleri %45,03 ile endekslerin en fazla
arttýðý alt sektörler oldu.
Aylýk düþüþ; %1,18 ile deri ve ilgili ürünler olarak gerçekleþti. Buna karþýlýk kok ve rafine petrol
ürünleri %14,03, ana metaller %9,05, temel eczacýlýk ürünleri ve müstahzarlarý %7,28 ile endekslerin en fazla arttýðý alt sektörler oldu. (Haber Merkezi)

T.C. ÇORUM ÝCRA DAÝRESÝ
2019/3041 TLMT.
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýli, Merkez Ýlçesi, Ulukavak Mahallesi, Ada: 3751, Parsel:
5 adresinde, 3. Kat, baðýmsýz bölüm no: 12, Yüzölçüm: 511,67m² alanýnda, ana taþ. niteliði Arsa vasfýnda, 385230/7704600 arsa paylý Mesken olarak tamamý borçlu adýna kayýtlýdýr. Dairenin alaný: Çorum Belediyesinin edinilen bilgiye göre daire net 114,00 m² alana sahiptir. Dava konusu taþýnmazýn
bulunduðu bina betonarme karkas yapý tarzýnda, bitiþik nizam, Bodrum+Zemin Kat + 4 Normal kat olmak üzere 6 katlý olarak inþa edilmiþtir. Her katta dört adet mesken yer almakta olup, zemin katta 1
adet dükkan yer almaktadýr. Ana taþýnmazda toplam 17 adet baðýmsýz bölüm bulunmaktadýr. Binada
asansör bulunmaktadýr. Binanýn dýþ cepheleri ýsý yalýtým mantolama üzeri akrilik dýþ cephe boyasý ile
kaplýdýr. Ahþap oturtma çatýsý M.T kiremit kaplamalýdýr. Binanýn giriþ kapýsý ferforje demir üzeri yaðlý
boyalý ve merdiven korkuluklarý paslanmaz krom nikel doðramalý, merdiven basamaklarý, ve sahanlýklarý mermer kaplamalýdýr. Merdiven hattý yan duvarlarý sýva üzeri plastik boyalýdýr. Elektrik, su, telekomünikasyon, doðalgaz, kanalizasyon gibi altyapý sistemlerinin mevcut olduðu tespit edilen bina;
her yýl Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan yayýnlanan Yapý Yaklaþýk Birim Maliyetleri ne göre; Mimarlýk ve Mühendislik Ýþleri Þartnamesi nin 3.2. maddesi gereðince III. Sýnýf B Grubu yapýlar sýnýfýna
dâhildir. 12 Numaralý Baðýmsýz Bölümün Özellikleri: Hâlihazýrda mesken olarak kullanýlan daire 3.
katta yer almaktadýr. Çorum Belediye Baþkanlýðýnda yapýlan araþtýrmada 27/05/2016 tarih ve 159
belge numaralý yapý kullanma izin belgesi mevcuttur. Çorum Tapu Müdürlüðünden elde edilen baðýmsýz bölüm planýna göre, kýymet takdirine konu taþýnmaz Oturma Odasý, Salon, mutfak, 2 Adet Yatak
Odasý, antre, WC-lavabo, banyove 2 adet balkon mahallerinden oluþmaktadýr. Kýymet takdirine konu
taþýnmaz güney cephelidir. Isýnmasý kalorifer (kombi) sitemiyle saðlanmaktadýr. Doðalgaz hattý çekilidir ancak sayaç, abonelik iþlemleri yapýlmamýþtýr. Daire boþ durumdadýr. Kombisi takýlý deðildir. Salon, Oturma odasý ve yatak odalarý, koridor, oturma odasý, mutfak zeminleri laminanat parke, ýslak hacimler ve balkon zeminleri seramik kaplamalýdýr. Islak hacim duvarlarý seramik kaplamalýdýr. Diðer
tüm mahallerin duvar ve tavanlarý saten alçý üzere silikon boyalýdýr. Pencereler pvc doðrama, kapýlar
Amerikan panel, dýþ kapý çelik kapý, mutfak dolabý takýlý deðildir. Daire içerisinde doðalgaz, elektrik,
su, kanalizasyon, internet hattý çekilidir. Önemli Yerlere Mesafesi: Kýymet takdiri yapýlacak taþýnmaz,
Çorum þehir merkezinin kuzeyinde yer almaktadýr.Þehrin ana arterlerinden olan Varinli Caddesine
400 metre, Fatih Caddesine 200 metre mesafede yer almaktadýr. Taþýnmazýn bulunduðu bölgede yapýlaþma yoðunluðu yüksek olup, sosyal ve ekonomik açýdan orta gelir gurubu ikamet etmektedir.
Adresi
: Ulukavak Mahallesi, Akpýnar 5. Sokak, Altýnevler No:4/12 Merkez/ÇORUM
Yüzölçümü
: 114,00 m2 (taþýnmazýn net alaný)
Arsa Payý
: 385230/7704600
Ýmar Durumu
: Var , Ýnþaat tarzý B-5 BÝTÝÞÝK NÝZAM 5 KAT KONUT PARSELÝDÝR
Kýymeti
: 180.000,00 TL
KDV Oraný
: %1
Kaydýndaki Þerhler
: Tapu kaydýndaki gibidir.
1. Satýþ Günü
: 16/06/2021 günü 13:30 - 13:35 arasý
2. Satýþ Günü
: 14/07/2021 günü 13:30 - 13:35 arasý
Satýþ Yeri
: Karakeçili mah. Alaybey sk. No:96/A Adalet Sarayý Ek hizmet binasýndaki
2. Kattaki Mezat salonu MERKEZ /ÇORUM
2 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýli, Merkez Ýlçesi Ulukavak Mahallesi,Ada No: 854 (2491),
Parsel No: 61 de , 1. Kat Mesken vasfýnda 5 nolu baðýmsýz bölüm ,Bulunduðu Bina: Dava konusu taþýnmazýn bulunduðu bina yýðma tuðla duvarlý tarzýnda, zemin kat + 3 normal kat olmak üzerekatlý olarak inþa edilmiþtir. Dýþ cepheleri sývalý ve dýþ cephe boyasý ile boyalýdýr. Çatýsý ahþap oturtma çatý ,
üzeri kiremit kaplýdýr. Binanýn etrafýnad 4-5 katlý yapýlaþmalar mevcuttur. Ana taþýnmaz þehrin merkezinden uzak, yapýlaþmanýn olduðu bir bölgededir. Belediye binasýna 1500,00 mt , Valilik Binasýna
1500,00 mt , Gazi caddesine ve Bankalara 1500,00 mtÞehir merkezine 1500,00 mt , Adliye binasýn
900,00 mt, Park 50,00 mt , Okula 240,00 mt , Camiye 45,00metredir. Elektrik, su, telekomünikasyon,
doðalgaz, kanalizasyon gibi altyapý sistemlerinin mevcut olduðu tespit edilen bina; her yýl Çevre ve
Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan yayýnlanan Yapý Yaklaþýk Birim Maliyetleri ne göre; Mimarlýk ve Mühendislik Ýþleri Þartnamesi nin 3.2. maddesi gereðince III. Sýnýf A Grubu yapýlar sýnýfýna dâhildir. Binayaklaþýk 44 yýllýktýr. 5nolu baðýmsýz bölüm Çorum Ýli, Merkez Ýlçesi, UlukavakMahallesi,Ada No:
2491, Parsel No: 61dekayýtlý olan 417,76 m² yüzölçümündeki 'Arsa niteliðindekiana taþýnmazüzerinde olan yapýnýn 1. katýnda yer alan Cilt No: 58, Sayfa No: 5687de kayýtlý 'Mesken niteliðindeki 3/22
arsa paylý5 nolu baðýmsýz bölümdür. Taþýnmaz 1/1 hisse oranýnda borçlu adýna kayýtlýdýr. 5 Numaralý Baðýmsýz Bölüm: Deðerleme konusu taþýnmaz binanýn 1. katýnda yer almaktadýr. Baðýmsýzbölüm 2
oda , 1 salon , mutfak , wc , banyo , balkon , antreden oluþmaktadýr. Duvarlarý saten alçý üzeri saten
boya , iç kapý lar , ahþap ve üzeri vernikli , odalar ve salon tabanlarý lamine parke kaplama , pencereler ahþap doðrama , üzeri vernikli , ýslak hacimler , antre ve balkon tabanlarý seramik kaplama , wc
ve banyo duvarlarý tavana kadarseramik kaplama , antre , banyo ,wc , mutfak ve balkon tabanlarý seramik kaplamadýr. Mutfak alt ve üst dolaplarý lamine kaplama , tezgahý mermer, dýþ kapýsý ahþap vernikli kapý , iç kapýlar ahþap üzeri vernikli , Doðal gazlý kombi ile ýsýtýlmaktadýr. Halihazýrda mesken
olarak kullanýlmaktadýr. Dava konusu taþýnmaz bürüt; 11.20 mt x 7,80 mt=87,36 m², Net 67,00 m²
alanlý, yýðma tuðla duvar tarzýnda, zemin kat + 3 normal kat olmak üzere katlý olarak inþa edilmiþtir.
Dýþ cepheleri sývalý ve dýþ cephe boyasý ile boyalýdýr. Çatýsý ahþap oturtma çatý, üzeri kiremit kaplýdýr.
Binanýn etrafýnda 4-5 katlý yapýlaþma mevcuttur.
Adresi
: Ulukavak Mahallesi, Tarakçý 5.Sokak Merkez/ÇORUM
Yüzölçümü
: 67,00 m2 (taþýnmazýn net alaný)
Arsa Payý
: 3/22
Ýmar Durumu
: 3 Katlý Konut Arsasý
Kýymeti
: 110.000,00 TL
KDV Oraný
: %1
Kaydýndaki Þerhler
: Tapu kaydýndaki gibidir.
1. Satýþ Günü
: 16/06/2021 günü 13:40 - 13:45 arasý
2. Satýþ Günü
: 14/07/2021 günü 13:40 - 13:45 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 beþincigünden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýnýve 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 ileteslim masraflarýalýcýya 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 2019/3041 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan
olunur.06/04/2021
(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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U. KAVAK E. HOCA
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(TEL: 221 55 50)
BAHÇELÝEVLER MH. GÜLABÝBEY MAH.
1. CEMÝLBEY SOK.
BAHAR CAD.
NO: 3/A
NO: 58/A

“Hiçbir þey bitmedi!”
Ýsmet Taþdemir, Hekimoðlu maçýný deðerlendirdiði toplantýda hakem kararlarýndan rakip
teknik adamýn maç sonu görüþlerine kadar birçok konuda önemli açýklamalarda bulundu
maðlup duruma düþünce daha fazla
risk aldýk. Bunun akabinde 2'nci yarýya
çok daha farklý, çok daha önde baský
yapan, önde çoðalan bir takýmla oynadýk. Dolayýsýyla golü de bulduk.

"ÞANSSIZ MAÇLARIMIZDAN
BÝRÝYDÝ"
Maçý kazanmak için hemen hemen her þeyi sahaya yansýtan bir Çorum FK takýmý vardý ama dün þanssýzlýk yaþadýðýmýz günlerden biriydi.
Takým olarak yaptýðýmýz birkaç tane
hatanýn cevabýný çok kötü bir þekilde
aldýk. Ýlk yarý iki kere geldiler kalemize, ikisi de gol oldu maalesef.
Bizim bu maçla alakalý planýmýz
oyunu birazcýk daha dengede tutup
gol ayaklarýmýzla da sonuca gitmekti
ama hiç ummadýðýmýz zamanda 2-0

"HÝÇBÝR ÞEY BÝTMEDÝ"
10 kiþi kaldýktan sonra çok daha
fazla iþler yaptýk diyebilirim. Yine pozisyonlarýmýz var ama yapamadýk.
Neticesinde çok istediðimiz ama kazanamadýðýmýz bir maç oldu. Bitti mi her
þey? Hiçbir zaman bitmedi. Kalan altý
tane maçýmýz var. Yine bütün ipler bizim elimizde. Daha önce de söylemiþtim "Bize bir seri lazým" diye. Ýlk seriyi
bitirdik bence. Þimdi bizim son etapta
tekrardan bir seriye ihtiyacýmýz var. Bu
seriyi de yakaladýðýmýz zaman layýk
olduðumuz o play-off potasýna girece-

"KIRMIZI KART
HER ÞEYÝ DEÐÝÞTÝRDÝ"
Daha önceki maçlardaki geri dönüþlerimizden birinin olacaðý görüntüsü ve hissiyatý vardý hepimizde ama
maalesef ki o kýrmýzý kart bütün iþleri
deðiþtirdi. Maçý tekrar seyrettim. O
pozisyon kýrmýzý kart verilebilecek bir
pozisyon asla deðil çünkü kaleye mesafesi de oldukça uzak. Onun akabinde de o topu zaten kalecimiz %90
oranýnda alma þansýna sahipti fakat
maalesef ki hoca öyle deðerlendirdi.
"ÖMER'ÝN POZSÝYON
%100 PENALTI"
Özellikle ilk yarýda Ömer'e yapýlan
penaltýnýn %100 penaltý olduðu kanýsýndayým ama bunlarý hep mazeret
olarak da sunmak istemiyorum, sunmuyorum da. Artýk ligin sonu da yaklaþtýkça ve can alýcý maçlar oynadýðýmýz zamanda canýmýzý birazcýk daha
fazla yakýyor bunlar. Ben bunun altýnda bir art niyet veya farklý bir þey aramýyorum. Sadece özellikle 2'nci lig
maçlarý yöneten hakemlerimizin çok
yetersiz olduðunu düþünüyorum. Buna da yapacak bir þeyimiz yok.

ÞANLIURFA HAZIRLIKLARI
ÜÇ EKSiKLE BAÞLADI
11 Nisan Pazar günü saat
15'te son haftalarýn bir diðer
formda takýmý olan Þanlýurfaspor'a konuk olacak Kýrmýzý-Siyahlýlar bu maçýn hazýrlýklarýna
baþladý. Dün yaptýðý antrenman
ile hazýrlýklarýnýn Çorum etabýný
tamamlayacak olan Çorum FK
bugün öðle saatlerinde yola çýkacak.
Hekimoðlu maðlubiyetinin ardýndan üç gün sonra yine zorlu
bir deplasmana gidecek olan
Kýrmýzý-Siyahlýlar maçýn ilk antrenmanýný saat 17'de yaptý. Tesislerde gerçekleþen antrenmana Umut, Ömer ve Muhammet
katýlmadý.
Oyuncularýn ciddi bir sakatlýðýnýn olmadýðýný açýklanýrken,
tedbir amaçlý antrenmana katýlmadýðý açýklandý.

Çorum FK, 4'üncü kýrmýzý kartýný gördü
Dün oynanan Hekimoðlu Trabzon maçýnda 2'nci
yarýda oyuna giren ve 63'üncü dakikada direkt kýrmýzý kart gören Mikail Albayrak bu sezon Çorum FK'de
kýrmýzý kart gören 4'üncü futbolcu oldu. Çorum FK sezonun ilk kýrmýzý kartýný yine sezonun ilk yarýsýnda
oynanan Hekimoðlu Trabzon maçýnda görmüþtü. O
maçta Muhammet Fettahoðlu kýrmýzý kart görürken
Kahramanmaraþspor deplasmanýnda ise Cengiz Ötkün ve Umut Kaya kýrmýzý kart görmüþtü.
Çorum FK dört kýrmýzý kartý üç maçta görürken rakiplerine ise yine dört kýrmýzý kart çýktý. AfjetAfyonspor, Velimeþespor maçlarýnda 1'er, Kahramanmaraþspor maçýnda ise iki kýrmýzý kart olmak üzere rakip
takýmlara da toplamda dört kýrmýzý kart çýktý.
15 DAKÝKA SAHADA KALABÝLDÝ
Hekimoðlu Trabzon maçýna yedek baþlayan Mikail sahada 17 dakika kalabildi. 2'nci yarý ile birlikte
oyuna dahil olan Mikail 62'nci dakikada gole giden rakibine faul yaparak "son adam" gerekçesi ile doðrudan kýrmýzý kart ile cezalandýrýldý.

"URFA MAÇINA
HAZIR OLURLAR"
Konu ile ilgili açýklama yapan
Teknik Direktör Ýsmet Taþdemir
"Hekimoðlu maçýnda 10 kiþi kaldýktan sonra çok daha fazla efor
sarf edildi ve onunla beraber de
ufak tefek darbeler var. Muhammet'te ufak bir ödem var.
Umut'un ve Ömer'in de tarak kemiðinde ufak sorunlar var. Ýki
gün dinlendikten sonra geçeceðini, maça bir sýkýntý teþkil edeceðini düþünmüyorum" dedi.
Ýki maç arasýndaki kýsa süreden dolayý Çorum'da yaptýðý tek
antrenman ile yola çýkacak olan
Kýrmýzý-Siyahlýlarýn bu gece
Þanlýurfa'da olacaðý öðrenildi.
Cuma akþamý kamp yapacaðý otele yerleþecek olan KýrmýzýSiyahlýlar cumartesi günü son
antrenmanýný yaparak maç saatini beklemeye baþlayacak.
(Abdulkadir Söylemez)

ðimize çok inanýyorum. Bunu arkadaþlarýmýzla beraber baþaracaðýz.
"BAYRAM HOCA
KENDÝ ÝSTEDÝÐÝ ÞEKÝLDE
YORUMLAMIÞ"
Hekimoðlu'na 3-2 kaybedilen maç
sonrasý rakip teknik adamýn maç deðerlendirmesi Kýrmýzý-Siyahlý camia
tarafýndan "ilginç" olarak deðerlendirmiþti. Rakip Teknik Adam Bayram
Toysal maç sonu yaptýðý açýklamada
topa daha fazla hâkim olduklarýný,
oyunu istedikleri gibi yönlendirdiklerini
dile getirmiþti.
Bayram Toysal'ýn maç sonu açýklamalarýný dinlemediðini belirten Taþdemir basýn mensuplarýnýn açýklamayý kendisine iletmesinden sonra deðerlendirmelerde bulundu.
Taþdemir "Bence Bayram Hoca
kendi istediði þekilde yorumlamýþ. Kazandýðý için de kendince haklý gibi gözükebilir ama ben maçýn tekrarýný
seyrettim. Topla oynama oranýnýn onlarda olma þansý imkânsýz. Ýmkânsýz
denebilecek kadar fark var. Onun
akabinde de ilk yediðimiz gol çok talihsiz bir duruþ hatamýzdan kaynaklandý. 2'nci golde zaten 45+2'de geldi.
Bu da tamamen takým olarak yaptýðýmýz bir hataydý. Ýlk yarý kalemize gelmediler baþka.
Ýkinci yarý bir tane kalemize geldiler Hasan çýkardý. Çok net bir pozisyonu kaçýrdýlar. Bir de attýklarý gol var.
Onun haricinde kalemize, ceza sahamýza girmemiþ bir takýmýn topla ne
kadar oynadýðýný veya bütün dominantlarýn onlarda olduðunu söylemek
veya düþünmek dahi imkânsýz. Söy-

lediði gibi deðildi, rakip hoca öyle görmüþ. Onun kendi bileceði iþ. O kendisini baðlar, bizi baðlamaz" dedi.
Bu maçý kapattýklarýný belirten
Taþdemir "Bu maçta bana göre artýlarýmýz çok daha fazla. Biz bu artýlarýmýzý son altý haftaya taþýdýðýmýz zaman
hedefimizi yakalayacaðýmýza inanýyoruz hep beraber" dedi.
"UMARIM ADÝL
BÝR MAÇ YÖNETÝR"
11 Nisan Pazar günü deplasmanda son haftalarýn formda takýmý Þanlýurfaspor ile karþýlaþacak olan KýrmýzýSiyahlý camiada maçýn hakeminin rakip takým ile ayný bölgeden atanmasýnýn þaþkýnlýðý var.
Malatya bölgesinden Batuhan
Gültek yöneteceði maç ile ilgili basýn
mensuplarýnýn "Maçýn hakeminin Malatya bölgesinden olmasý sizin için garip bir durum mu?" sorusuna da cevap veren Taþdemir "Gariplikler çok
fazla oluyor, sadece bu bana göre garip bir durum deðil ama inþallah dediðim gibi gelip ortada bir maç yönetir
tek temennim bu. Ýnþallah canýmýzý
yakmaz. Ýnþallah ne bizim, ne de baþka diðer hiçbir takýmýn emeklerinin zayi olmasýný istemiyorum. Emek vermezsin maç kazanýrsýn onlarý bilemem ama bizim özellikle son maçta
emeklerimiz zayi oldu. Bir tane yanlýþ
bir kýrmýzý kart gördük. Onun akabinde de ilk yarý verilmeyen penaltýmýz
çok net olduðu için söylüyorum bunlarý. Net olmayan pozisyonlarla benim
de iþim olmaz. Ýnþallah hiçbir takýmýn
emeði zayi olmaz bizim gibi" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Þanlýurfaspor maçýna
Malatya'dan hakem
Misli.com 2.Lig Beya'ya kýrmýzý kart çýyaz Grup 33'üncü hafkarmýþtý.
ta maçýnda pazar güBatuhan Gültek bu
nü saat 15'te deplashafta rakibimiz olacak
manda karþýlaþacaðýÞanlýurfaspor'un ise
mýz Þanlýurfaspor maüç maçýný yönetirken
çýnýn hakemi açýklanbu maçlarda Urfa temdý. Þanlýurfaspor - Çosilcisi iki galibiyet ve
rum FK maçýný Malatbir maðlubiyet aldý.
ya'dan Batuhan GülGültek'in
düdük
tek yönetecek. Gülteçaldýðý maçlarý ise þu
kin'in yardýmcýlýklarýný Batuhan Gültek
þekilde:
Mardin bölgesinden
2017/2018 sezoSelman Timür ve yine Malatya böl- nun Þanlýurfaspor-Silivrispor: 3-0,
gesinden Harun Eþit Güngör yapa- 2018/2019 sezonu Sivas Beledicak. Maçýn 4'üncü hakemi ise Di- yespor-Þanlýurfaspor:
3-2,
yarbakýr'dan Metin Ateþ olacak.
2020/2021 sezonu Kahramanmaraþspor-Þanlýurfaspor: 1-3.
GÜLTEK 3'ÜNCÜ KEZ
MAÇIMIZI YÖNETECEK
GÜLTEK KARÝYERÝNDEKÝ
Þanlýurfaspor - Çorum FK ma107'ÝNCÝ MAÇA ÇIKACAK
çýný yönetecek olan Batuhan GülBu sezon grubumuzda 0-0 bitek daha iki kez Çorum FK maçýný ten Uþakspor - Hekimoðlu Trabzon
yönetirken bu maçlarda bir bera- maçýný ve 3-1 Þanlýurfaspor'un kaberlik ve bir galibiyet aldýk.
zandýðý Kahramanmaraþspor maçGültek'in yönettiði ilk maçta Ço- larýný yöneten Batuhan Gültek karirum FK 2014/2015 sezonunda yerindeki 107'inci maça çýkacak.
3'üncü Lig 1'inci Grupta Ýstanbuls- Gültek'in yönettiði 106 karþýlaþmapor ile karþýlaþtýðý ve 1-1 beraber- nýn 49'unu ev sahibi, 29'unu deplikle biten maçý yönetmiþti. Gül- lasman takýmlarý kazanýrken 28
tek'in yönettiði 2'nci maç ise geçen karþýlaþma da beraberlikle sonuçsezon deplasmanda oynanan ve landý. 106 karþýlaþmada yüzde
2-1 kazandýðýmýz Ýnegölspor maçý 4,40 ile 466 sarý kartýna baþvuran
idi. Batuhan Gültek'in yönettiði Gültek 30 kez ise kýrmýzý kartýný
maçta Çorum FK'den Kývanç Ka- gösterdi. (Abdulkadir Söylemez)

Ertuðrul ve
Mikail cezalý
duruma düþtü
Ertuðrul Sancaktutan

Çorum FK Teknik Direktörü
Ýsmet Taþdemir

Çorum FK Teknik Direktörü Ýsmet
Taþdemir, Hekimoðlu maçý için "Kazanmak için hemen hemen her þeyi
sahaya yansýtan bir Çorum FK takýmý
vardý ama dün þanssýzlýk yaþadýðýmýz
günlerden biriydi" dedi.
Yaptýklarý birkaç hatanýn kendilerine pahalýya mal olduðunu dile getiren Taþdemir kýrmýzý kartýn her þeyi deðiþtirdiðini vurguladý. Yine de
play-off'a dair hiçbir þeyin bitmediðini söyleyen Taþdemir þimdi
2'nci bir galibiyet seri baþlatmak istediklerini belirtti.
Hakem kararlarýný da eleþtiren ve hakemlerin yetersizliðine bir kez daha vurgu yapan Taþdemir pazar günü
oynanacak Þanlýurfaspor
maçýna Malatya bölgesinden bir hakemin görevlendirmesini de deðerlendirdi.
Rakip teknik adamýn
maç sonu görüþlerini de
deðerlendiren Taþademir, Hekimoðlu'nun hocasýnýn açýklamalarý için
"Kendi istediði þekilde
yorumlamýþ" dedi.
Çorum FK Teknik Direktörü Ýsmet Taþdemir'in Hekimoðlu maçý, hakem kararlarý,
rakip teknik adamýn açýklamalarý ve
Þanlýurfaspor maçý hakemi ile ilgili düþüncelerini þöyle:

Kýrmýzý-Siyahlýlar bu hafta karþýlaþacaðý
Þanlýurfaspor maçýnda Ertuðrul'dan faydalanamayacak.
Çarþamba günü sahasýnda Hekimoðlu
Trabzon'u konuk eden ve maçtan 3-2 yenik
ayrýlan Çorum FK bu maçta iki eksik verdi.
Önce maçýn 62'nci dakikasýnda doðrudan kýrmýzý kart gören Mikail ardýndan da
maçýn 87'nci dakikasýnda sarý kart görerek
bu sezon 4'üncü sarý kartýný gören Ertuðrul
cezalý duruma düþtü.
Bu iki oyuncu pazar günü oynanacak
zorlu deplasmanda takýmdaki yerini alamayacak.
(Abdulkadir Söylemez)

