Öðrencilere ücretsiz
kaynaklar teslim edildi

ÜÇ PUAN

HASRETi

Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan tüm eðitim kademelerinde
yardýmcý kaynaklarýn ve destekleyici eðitim materyallerinin
ücretsiz daðýtýlmaya baþlandý. Vali Yardýmcýsý Murat Çaðrý
Erdinç ve Ýl Milli Eðitim Müdürü Abdullah Kodek, kentte öðrenci taþýma merkezi köy okulu olan Türkler Köyü Ýlkokulu
ve Ortaokulunda yardýmcý kaynak daðýtýmýna katýldý. 6’DA

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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Bu sezon evinde çýktýðý 5 maçtan sadece bir galibiyet
alabilen ÇORUM FK, bugün Ýstanbul temsilcisi Sarýyer'i konuk
ediyor. Kendi evindeki galibiyet hasretini bitirmek isteyen
kýrmýzý-siyahlýlar, deplasman karnesi kötü olan Sarýyer karþýsýna
mutlak üç puan parolasýyla çýkacak. 8’DE

‘Tarýmsal destekleri
24 milyar liraya çýkardýk'
Çorum'da katýldýðý fuar
açýlýþýnda konuþan Pakdemirli
tarýmsal üretim artýþý olduðunu
ifade ederek bunu yapýlan tarýmsal
desteklemelerle iliþkilendirdi

Çorum'da düzenlenen Tarým ve Hayvan
Fuarý'nýn açýlýþ töreninde konuþan Tarým
ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, "Son
3 yýlda tarýmsal destekleri yüzde 65 artýþla 24 milyar liraya çýkardýk. 2022 yýlýnda
bu miktarý 26 milyar liraya çýkarmak için
çalýþmalarýmýz devam ediyor" dedi. Açýlýþ
töreninde konuþan Bakan Pakdemirli, tarýmsal yatýrýmlar ile ilgili yaptýðý açýklamada "Geçen yýl tarýmsal hasýlamýz 337 milyar liraya ulaþarak Cumhuriyet tarihinin
rekorunu kýrdý" ifadelerini kullandý. 4’TE

Ulaþýmda yeni
projeler geliyor

Korkutan yangýn

Çorum Belediyesi kent içi ulaþýmda kýsa ve uzun süreli çözümler için çalýþmalara devam ediyor. Çorum Belediyesi kentteki trafiði rahatlatacak yeni projeler ve çalýþmalar için profesyonel
isimlerle istiþarelerini sürdürüyor. 3’TE

Bahçelievler Mahallesi Karþýyaka 19. Sokakta üzerinde bulunan 3 katlý bir binanýn
çatýsýnda önceki gece yangýn çýktý. 3’TE

TARIM VE
HAYVANCILIÐIN KALBi
ÇORUM'DA ATIYOR
Çorum Tarým ve Canlý Hayvan Fuarý'nýn bu yýl 9'uncusu
açýldý. Fuarýn açýlýþýný Tarým ve Orman Bakaný Dr. Bekir
Pakdemirli yaptý. Törende Çorum Valisi Mustafa Çiftçi,
AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan
Oðuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile Tarým ve Orman Bakaný Dr. Bekir Pakdemirli birer konuþma yaptý.
4’TE

Tarým ve Canlý Hayvan Fuarý'nýn açýlýþýný Bakan Bekir Pakdemirli yaptý.

TÜRKAV'DAN
Karlýova'ya destek

‘KUR ARTIÞI GAYRiMENKUL
FiYATLARINI ARTIRACAK'
Memurun saat
baþý fazla
mesai ücreti
zamlanýyor
Þehir Plancýsý Hasan Kiraz, döviz artýþýnýn geçmiþte olduðu gibi gelecekte de gayrimenkul
fiyatlarýnda beklenenin üzerinde artýþlara sebep olacaðýný belirttiði açýklamada "Çorum özelinde
Pandemi yasaklarýna raðmen 2020 yýlý içerisinde yapýlan ruhsat baþvurusunun, 2021 yýlýndan
%12 oranýnda yüksek olmasý Çorum'da gayrimenkul üreticilerinin ülkedeki ekonomik hareketliliðe
baðlý olarak projelerini azaltmaya gittiðini göstermektedir" dedi. 2’DE

HÝTÜ'lü genç babasýyla
birlikte görev yapýyor
Ankara Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Daire Baþkanlýðý'nda 27 yýllýk itfaiyeci 57 yaþýndaki Ali Bekkaya, Hitit
Üniversitesi Ýtfaiyecilik ve Yangýn Güvenliði Bölümü
mezunu Esma Bekkaya ile birlikte çalýþýyor.
2’DE

BUZAÐILAR VE DÜVELER
GÜZELLÝKLERÝ ÝLE YARIÞTI

4’TE

MUHTARLARLA BÝR
ARAYA GELDÝ 5’TE

Devlet memurlarýnýn 2 lira 40 kuruþ olan saat baþý fazla çalýþma ücreti,
yeni yýlda yüzde 12,5 artacak. Özel kalem personeliyle makam þoförleri
ise saat baþýna 2,85 lira
fazla mesai alacak. Bakanlýklarýn özel kalem
müdürlüklerinde çalýþan
personele ve makam þoförlerine ayda 90 saati,
genel müdürlüklerin merkez teþkilatlarýnda görevli þoförlere de 60 saati
geçmemek üzere yeni
yýlda 2,54 lira yerine 2,85
lira fazla mesai ücreti
ödenecek.
3’TE

TÜGVA'DAN 'ANNEMLE TARÝHE
YOLCULUK' ETKÝNLÝÐÝ 6’DA

Çorum TÜRKAV Eðitim Kültür ve Yardýmlaþma
Vakfý, faaliyetlerine hýz kesmeden devam ediyor. TÜRKAV Ýl Baþkaný Ýsmail Deli, düzenledikleri etkinlikle Bingöl- Karlýova-Taþlýçay Köyü,Þehit Ýdris Demir Ortaokulu'na 8.sýnýfta okuyan 18 öðrenciye 180 adet konu anlatýmlý kaynak kitap,18 adet soru bankasý kitabý ve her
öðrenciye 10'lu deneme setinden oluþankolilerin kargoya verildiðini açýkladý. 6’DA

Konuk Kalem

Elif Þuara
GÜNGÖR

SOSYAL MEDYA VE
ÝFADE ÖZGÜRLÜÐÜ
- YAZISI 2’DE

1. AMATÖR KÜME'DE
FÝKSTÜR BELLÝ OLDU 7’DE

2
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KonukKalem

SOSYAL MEDYA VE
ÝFADE ÖZGÜRLÜÐÜ

Elif Þuara GÜNGÖR

Hasan Kiraz

'Kur artýþý
gayrimenkul
fiyatlarýný
artýracak'
Þehir Plancýsý Hasan Kiraz, döviz artýþýnýn
geçmiþte olduðu gibi gelecekte de gayrimenkul
fiyatlarýnda beklenenin üzerinde artýþlara sebep
olacaðýný belirtti.
Hasan Kiraz, kur artýþlarýnýn gayrimenkul fiyatlarýný artýrýp artýrmayacaðýna iliþkin bir açýklama yaparak, "Bu sorunun cevabý ülkemizde
kocaman bir evettir. Gayrimenkul sektörü lineer
bir sektör deðildir. Her zaman iniþler ve çýkýþlar
olsa da gayrimenkul temel bir ihtiyaçtýr" dedi.
Þehir Plancýsý Hasan Kiraz, açýklamasýnda
þu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizde nüfusun %70'inin kentlerde yaþamasý, her yýl köyden kente %3'lük bir göç olmasý, konut sahibi olmayaþýnýn 45'ten 35'e gerilemesi, her yýl yaklaþýk 600 bin çiftin evlenmesi, 200 bin çiftin boþanmasý, genç nüfusun genel nüfusa oranýnýn yüksek olmasý, nüfusun yarýsýnýn yeni aile kurma potansiyeline sahip olmasý ve benzeri sebeplerden dolayý ülkemizdegayrimenkule olantalep her zaman yüksektir.
Bunlara karþýlýk dövizdeki artýþýn inþaat malzemelerine yansýmasý yeni projelerin, yeni konutlarýn, yeni yatýrýmlarýn yapýlmamasý piyasadaki
arzý düþürüyor. Talep yüksek olup arz düþük
olunca piyasada bulunan az sayýdaki ürün kýymetleniyor ve otomatik olarak bir eve ayný anda
birden fazla talep olmasý o evin satýcýsý tarafýndan fýrsata çevrilebiliyor.
Döviz artarsa gayrimenkul fiyatlarý arz- talep
dengesine baðlý olarak artýyor. Globalleþen
dünyada artýk ülkemiz gayrimenkul sektörü olarak büyük talep görmektedir. Yeni çýkarýlan yasalar ile yabancýlara gayrimenkul satýþý belli bir
yasal çerçeve içerisinde kolaylaþtýrýlarak desteklenmiþtir. Bu durum ülkemizdeki gayrimenkul
üreticileri için yeni bir pazar oluþturmuþtur. Buna karþýlýk inþaat maliyetlerindeki artýþ ve bazý
yasal zorunluluklardan dolayý azalan arza, talebin daha fazla artmasý saðlanmýþtýr.
Yaþadýðýmýz kent özelinde baktýðýmýzda da
konu aynýdýr aslýnda. Pandemi yasaklarýna raðmen 2020 yýlý içerisinde Çorum için yapýlan ruhsat baþvurusunun, 2021 yýlýndan % 12 oranýnda yüksek olmasý Çorum'da gayrimenkul üreticilerinin ülkedeki ekonomik hareketliliðe baðlý
olarak projelerini azaltmaya gittiðini göstermektedir. Çorum gayrimenkul piyasasýndaki arzýn
azalmasý, mevcut gayrimenkullerin deðerlenmesine ve otomatik olarak Çorum'da gayrimenkul fiyatlarýnýn artmasýna sebep olmuþtur.
Sonuç olarak ülkemizdeki banka mevduatlarýnýn %62'sinin dövizde olmasý, vatandaþýmýzýn dövize olan ilgisini ve ülkemizde dövizin bir yatýrým
aracý olarak önemini net olarak ortaya koymaktadýr. Döviz artýþý geçmiþte olduðu gibi gelecekte de
gayrimenkul fiyatlarýnda beklenenin üzerinde artýþlara sebep olacaktýr."
(Haber Merkezi)

Ýnternet ile hayatýmýza giren sosyal medya
bizlere uluslararasý bir alanda sýnýrsýz bir þekilde paylaþým yapma, bilgi edinme ve bilgiyi
yayma imkâný sunuyor. Twitter, Ýnstagram, Youtube vb. sosyal aðlar ile artýk bilgiye eriþim ve
bilgiyi sunmak daha da kolay. Peki sosyal aðlarý kullanýrken herhangi bir kýsýtlamaya maruz
kalýyor muyuz? Daha doðrusu sosyal aðlarý
kullanýrken ne kadar özgürüz?
Sosyal medya aracýlýðýyla bilgiye eriþim ve
bilgiyi sunmak çok daha kolay. Sýnýrsýz içerikte
içerik üretmek mümkün. Elbette sosyal medya
düzenleyicisinin de bu noktada birtakým sýnýrlamalar öngörebiliyor. Devletlerin de bu noktada uygun olmayan içerikleri sansürleme uygulamasý mümkündür.
Anayasal haklarýmýzdan biri olan ifade özgürlüðü tam da bu kýsýmda ortaya çýkýyor.
Anayasa Madde 26: Herkes, düþünce ve
kanaatlerini söz, yazý, resim veya baþka yollarla tek baþýna veya toplu olarak açýklama ve
yayma hakkýna sahiptir. Bu hürriyet resmi makamlarýn müdahalesi olmaksýzýn haber veya fikir almak ya da vermek serbestliðini de kapsar.
Anayasal bir hak olan ifade özgürlüðü,
Anayasanýn ilgili maddesinden de anlaþýlacaðý
üzere düþüncelerimizi herhangi bir otoriter
baskýya maruz kalmadan ifade edebilme özgürlüðüdür.
AÝHM'in bir kararýndaysa ifade özgürlüðünden þu þekilde bahsedilmiþtir: ''Ýfade özgürlüðü
demokratik bir toplumun asli temellerindendir,bu toplumun ilerlemesinin ve her bireyin
kendini gerçekleþtirmesinin temel koþullarýndan birini oluþturur.''
AÝHS Madde 10/1: Herkes ifade özgürlüðü
hakkýna sahiptir. Bu hak, kamu makamlarýnýn

müdahalesi olmaksýzýn ve ülke sýnýrlarý gözetilmeksizin, kanaat özgürlüðünü ve haber ve
görüþ alma ve de verme özgürlüðünü de kapsar. Bu madde, Devletlerin radyo, televizyon
ve sinema iþletmelerini bir izin rejimine tabi tutmalarýna engel deðildir.
AÝHS Madde 10/2: Görev ve sorumluluklar
da yükleyen bu özgürlüklerin kullanýlmasý, yasayla öngörülen ve demokratik bir toplumda
ulusal güvenliðin, toprak bütünlüðünün veya
kamu güvenliðinin korunmasý, kamu düzeninin
saðlanmasý ve suç iþlenmesinin önlenmesi,
saðlýðýn veya ahlakýn, baþkalarýnýn þöhret ve
haklarýnýn korunmasý, gizli bilgilerin yayýlmasýnýn önlenmesi veya yargý erkinin yetki ve tarafsýzlýðýnýn güvence altýna alýnmasý için gerekli
olan bazý formaliteler, koþullar, sýnýrlamalar veya yaptýrýmlara tabi tutulabilir.
AÝHS madde 10/1' de hak üzerinde doðrudan bir serbesti varken fýkra 2'de hakký sýnýrlamanýn kamu düzenini saðlamak için mümkün
olabileceði hükme baðlanmýþtýr.
Sosyal medya üzerinden ifade özgürlüðünü sýnýrlayan bir düzenleme getirildiðinde bu
düzenlemenin AÝHS ile çatýþtýðý bir durumda
AÝHS uygulanacaktýr çünkü usulüne göre yürürlüðe konulmuþ temel hak ve özgürlüklere
iliþkin milletlerarasý antlaþmalarla kanunlarýn
ayný konuda farklý hükümler içermesi nedeniyle çýkabilecek uyuþmazlýklarda milletlerarasý
antlaþma hükümleri esas alýnýr.
Getirilecek olan sýnýrlama Anayasa madde
13'e de uygun olmalýdýr.
Anayasa Madde-13:Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksýzýn yalnýzca Anayasanýn ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere
baðlý olarak ve ancak kanunla sýnýrlanabilir.Bu

hükümlere aykýrý faaliyette bulunanlar hakkýnda uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir.
Bu noktada bir Anayasal hakka getirilecek
sýnýrlama hakkýn özüne zarar vermemeli,meþru bir amaç için gerekli ve ölçülü olmalýdýr.
Böyle bir sýnýrlama birçok suçun iþlenmesinin
önüne geçebileceði gibi birtakým hak ihlallerine de neden olabilir. Sosyal medya aracýlýðýyla iþlenen bu suçlarýn (hakaret, müstehcenlik…) TCK'nýn ilgili maddelerince cezalandýrýlmasý mümkündür fakat suçlularýn kimliði ile ilgili uyuþmazlýklar ortaya çýkmaktadýr.
Sosyal medyada kimlik doðrulama yoluyla
girilen bir kitle iletiþim sosyal aðý yaygýn deðildir. Genellikle anonim olarak kullanýlabilen
sosyal medya da suçlunun kimliðini tespit etmek bakýmýndan zorlayýcýdýr. Peki bunun çözümü kimlik doðrulama yoluyla sosyal aðlara
eriþim midir? Bizce hayýr. Eðer kimlik doðrulama yoluyla sosyal aðlara eriþim saðlanýrsa ifade özgürlüðü kavramý zedelenmiþ olur. Nihayetinde hakkýn özüne zarar vermiþ olunur.
Anonim olamayan kullanýcýlar kendilerini ifade
etmekte çekinebilirler ve bu anlamda fikir alýþveriþi saðlýklý yürümez. Ýfade özgürlüðü kavramý anlamýný yitirir ve devamýnda ifade özgürlüðüyle baðlantýlý olan toplantý ve gösteri yürüyüþü hakký da zedelenmiþ olur.
Ýfade özgürlüðü bu yönüyle geniþ bir alaný
ifade ederken; toplantý ve gösteri yürüyüþ hakký,adil yargýlanma hakký gibi anayasal haklarla
da yakýndan ilgilidir. Çýkarýlacak olan düzenlemelerin bu yönüyle AÝHS'e aykýrý olmamasý,
AY madde 13'ün gözetiminde çýkarýlmasý gerekmektedir.
Ýyi Okumalar.

HÝTÜ'lü genç babasýyla
birlikte görev yapýyor
Hitit Üniversitesi Ýtfaiyecilik ve
Yangýn Güvenliði Bölümü mezunu
Esma Bekkaya, Ankara Büyükþehir
Belediyesi Ýtfaiyesinde 27 yýldýr itfaiyecilik yapan babasýyla birlikte görev yapýyor.
Ankara Büyükþehir Belediyesi
Ýtfaiye Daire Baþkanlýðý'nda 27 yýllýk
itfaiyeci 57 yaþýndaki Ali Bekkaya,
lise ve üniversitede Ýtfaiyecilik ve
Yangýn Güvenliði Bölümü okuyarak, kendisi gibi itfaiyeci olan 22 yaþýndaki kýzý Esma Bekkaya ile birlikte çalýþýyor. Komuta merkezinde
gelen yangýn ihbarlarýný cevaplayýp, babasýnýn da içinde bulunduðu
ekipleri göreve sevk eden Bekkaya,
omuz omuza yangýna müdahale
ederek can ve mal kurtarma hayalini gerçekleþtirmek için ise her gün
onunla yangýna müdahale eðitim
ve tatbikatlarýna katýlýyor.
Esma Bekkaya, babasý gibi itfa-

iyeci olabilmek için Ýskitler Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çorum
Hitit Üniversitesi'nde Ýtfaiyecilik ve
Yangýn Güvenliði Bölümü'nü okudu. Esma Bekkaya, üniversiteden
mezun olduktan sonra geçen yýl
Ankara Büyükþehir Belediyesi'nin
'Ýtfaiyecilik ve Yangýn Güvenliði' ile
'Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik' bölümü mezun olma þartýnýn arandýðý itfaiye memuru sýnavýna girdi. Binlerce kiþi arasýndan sözlü ve yazýlý
mülakatlarý baþarýyla geçen Esma,
babasýnýn görev yaptýðý Ýtfaiye Daire Baþkanlýðý'nda görev yapmaya
baþladý.
BABASINDAN
CESARET ALDI
babasýnýn kahramanlýk hikayelerini dinleyerek büyüdüðünü anlatan Esma Bekkaya, "1 yýldýr çaðrý
merkezinde koordinasyonu saðlayarak, gelen ihbarlarý deðerlendirip,
ekibi çýkarýyorum. Vatandaþlar ve
ekibimizle irtibatý saðlýyorum. Ýlerleyen zamanlarda inþallah ben de
yangýn söndürüp, babamla omuz
omuza çalýþmak isterim. Onun deneyimlerinden
faydalanýyorum.
Onunla birlikte tatbikatlar yapýyoruz. Arkamda babamýn olduðunu
bilerek çalýþmak bana güç veriyor.
Daha bir özgüvenle çalýþma fýrsatý
buluyorum" dedi.

ALÝ BEKAYA: GÖZÜNÜ
BURADA AÇTI
Baba Ali Bekkaya ise kýzýyla ayný yerde meslektaþ olmanýn kendisi
için gurur kaynaðý olduðunu belirterek, "Yangýn ve birçok doðal afete
katýldým. 1999 depremine þahit oldum. Kastamonu Bozkurt'ta yaþanan sel baskýnýnda görev aldým. Bir
canlýnýn elinden tutmak, kazalarda
yaralýyý, göçük altýndan bir vatandaþý çýkarmak insana gurur veriyor.

Gerçekten kutsal bir meslek. Kýzým
küçüklüðünden beri kardeþiyle beraber yanýma gelir giderlerdi. Burayý çok severdi. Gözünü burada açtý.
Bana 'Ben itfaiyecilik okuyacaðým,
itfaiyeci olacaðým' dedi. Sýnavlara
girdi, baþarý gösterdi. 112'de bizi
yönlendiriyor, telefonlara bakýyor.
Ben de hem atölyedeyim hem de
yangýnlara gidiyorum. Burasý bizim
ikinci evimiz gibi oldu" diye konuþtu.
(Haber Merkezi)

Ýskilip'te marketler denetlendi

Ýskilip'te zabýta ekipleri tarafýndan marketlerde fiyat ve
gramaj denetimi yapýldý.
Çorum'un Ýskilip ilçesinde
maketler, Ýskilip Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri tarafýndan denetleniyor.
Son olarak gerçekleþtirilen
denetimlerde etiket, ambalajlar, kasa fiyatlarý ve tüketime
sunulan ürünlerin gramajlarý
ile fiyatlarý kontrol edildi. Denetimlerde eksikleri bulunan iþletmelere gerekli uyarýlarý yapan ekipler, mevzuata uyulmadýðý durumlarda yasal iþlem
uygulanacaðý hatýrlatýldý.
Denetimlerle ilgili açýklama
yapan Belediye Baþkaný Ali
Sülük, rutin denetimlerin aralýksýz sürdürüldüðünü belirterek, "Tarihi geçmiþ ve bozuk
ürün olup olmadýðý konusunda
oldukça hassas davrandýðýmýz
denetimlerde genel temizlik,
gýda maddelerinin muhafazasý
ve özellikle yaþadýðýmýz küresel salgýn nedeni ile müþteri
kapasitesi ile sosyal mesafe
kuralýna uyulup uyulmadýðý
denetlendi. Halkýmýzýn saðlýðý
için denetlemelerimiz devam
edecektir" dedi.
(ÝHA)
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Çorum'da korkutan yangýn
Çorum'da gece saatlerinde bir apartmanýn çatý
katýnda çýkan yangýn korku
dolu anlarýn yaþanmasýna
neden oldu.

Edinilen bilgilere göre,
Bahçelievler Mahallesi Karþýyaka 19. Sokakta üzerinde bulunan 3 katlý bir binanýn çatýsýnda yangýn çýktý.

Kýsa sürede büyüyen alevler apartmanýn yan tarafýnda bulunan yan binaya sýçradý. Binalardan yükselen
alevleri gören vatandaþlarýn

ihbarý ile olay yerine çok sayýda itfaiye, polis ve saðlýk
ekibi sevk edildi.
Ýhbar üzerine kýsa sürede olay yerine gelen Çorum
Belediyesi itfaiye ekipleri
yaklaþýk 1 saatte süren çalýþmanýn ardýndan yangýný
kontrol altýna alýrken, yangýn nedeni ile sinir krizi geçiren bir kiþi ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi
altýna alýndý.
Yangýnýn çýkýþ nedeni
henüz
belirlenemezken
olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.
(ÝHA)

ULAÞIMDA YENi
PROJELER GELiYOR
TSUAM heyeti
Çorum'a geliyor
Azerbaycan Cumhuriyeti Uluslar
Arasý Araþtýrmalar Merkezi (TSUAM), bugün Çorum'a geliyor.
Çeþitli ziyaretlerde bulunacak
olan TSUAM, 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramý münasebetiyle Ermenis-

tan-Azerbaycan arasýnda yaþanan
44 günlük savaþta þehit olan askerlerin tuvale yansýmýþ silüetlerinin yer
aldýðý resim sergisi açýlacak. Heyet,
Sungurlu ve Osmancýk ilçelerini de
ziyaret edecek.
(Haber Merkezi)

Memurun saat baþý fazla
mesai ücreti zamlanýyor
Devlet memurlarýnýn 2 lira 40
kuruþ olan saat baþý fazla çalýþma
ücreti, yeni yýlda yüzde 12,5 artacak. Özel kalem personeliyle makam þoförleri ise saat baþýna 2,85
lira fazla mesai alacak.
2022 yýlý Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen
bilgiye göre, memurlarýn saat baþý
fazla çalýþma ücreti, yeni yýlda yüzde 12,5 artacak. 2 lira 40 kuruþ
olan saat baþý fazla mesai ücreti, 1
Ocak 2022'den itibaren 2 lira 70 kuruþ olarak uygulanacak.
Bakanlýklarýn özel kalem müdürlüklerinde çalýþan personele ve
makam þoförlerine ayda 90 saati,
genel müdürlüklerin merkez teþkilatlarýnda görevli þoförlere de 60
saati geçmemek üzere yeni yýlda
2,54 lira yerine 2,85 lira fazla mesai
ücreti ödenecek.
Her makam için aylýk toplam
450 saati geçmemek kaydýyla kurul
baþkaný (bakanlýklar), genel müdür
ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliþtirme baþkaný, vali, general
ve amiral rütbesini haiz olmak kaydýyla Milli Savunma Bakanlýðý, Genelkurmay Baþkanlýðý, kuvvet komutanlýklarý ile Jandarma Genel
Komutanlýðý ve Sahil Güvenlik Komutanlýðýndaki daire baþkaný ve
daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükþehir ve il belediye baþkanlarýyla, yanlarýnda çalýþan personel de yine ayda 90 saati geçmemek üzere saat baþýna 2,85 lira
fazla çalýþma ücreti alacak.
DÝÐER FAZLA
MESAÝ ÜCRETLERÝ
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüðüne ve üniversitelere baðlý yurtlarda görev yapan personelden ger-

çekleþtirdikleri fazla çalýþma karþýlýðýnda kendilerine izin verilme imkaný bulunmayanlara, ayda 90 saati aþmamak kaydýyla yeni yýlda
2,70 lira ek çalýþma ücreti ödemesi
yapýlacak.
Mesleki ve teknik eðitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarýyla iliþkilendirilen ve teknik ortaöðretim kurumlarýnda görev yapan
Milli Eðitim Bakanlýðý idari personeline, yasal çalýþma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptýklarý fazla mesai için ayda 100 saati geçmemek
kaydýyla saat baþýna 6,45 lira ödemede bulunulacak.
YURT ÝÇÝ GÜNDELÝKLER
Harcýrah Kanunu uyarýnca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat
tutarlarý da belirlendi. Yeni yýlda
TBMM Baþkaný ve Cumhurbaþkaný
yardýmcýlarýna ödenecek yurt içi
gündelik tutarý 80,50 liradan 100 liraya çýkacak.
Anayasa Mahkemesi Baþkaný,
bakanlar, Genelkurmay Baþkaný,
milletvekilleri, kuvvet komutanlarý,
Jandarma Genel Komutaný, Sahil
Güvenlik Komutaný, Cumhurbaþkanlýðý Ýdari Ýþler Baþkaný, TBMM
Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargýtay, Danýþtay, Uyuþmazlýk Mahkemesi ve Sayýþtay
baþkanlarý, Yargýtay Cumhuriyet
Baþsavcýsý, Danýþtay Baþsavcýsý,
Diyanet Ýþleri ve Yükseköðretim
Kurulu baþkanlarýnýn yurt içi gündeliði de 73,50 liradan 92 liraya
yükselecek. Yurt içi gündelik tutarý,
ek göstergesi 8000 ve daha yüksek
kadrolarda bulunan memurlar için
80 liraya çýkacak. En alt kademedeki memura ise 62 lira ödenecek.
(Haber Merkezi)

Çorum Belediyesi kent
içi ulaþýmda kýsa ve uzun
süreli çözümler için çalýþmalara devam ediyor. Çorum Belediyesi kentteki
trafiði rahatlatacak yeni
projeler ve çalýþmalar için
profesyonel isimlerle istiþarelerini sürdürüyor.
Yapýlan çalýþmalar sonucunda mevcut yol aðý
altyapý standartlarýnýn belirli vadelerde iyileþtirilmesi, seyahat süresi ve trafik
yoðunluðunun azaltýlmasý, ulaþýmýn çevreye olan
olumsuz etkilerinin azaltýlarak çevrenin korunmasý,
trafik güvenliðinin saðlanarak kazalarýn azaltýlmasý, bölgede daha güvenli
ve konforlu bir yaya dolaþýmýnýn saðlanmasýný hedefleniyor.
Ulaþým sorununu kökünden kazýmak için kollarý sývadýklarýný kaydeden Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, "Bluetooth algýlayýcýlar, kamera görüntüleri ve hareketli
araç verisi kullanýlarak tamamlanan çalýþma Türkiye'de ilk defa Çorum'da
yapýldý. Yapýlan bu çalýþma sonucunda ulaþýmda
yaþanan sorunlara kýsa,
orta ve uzun vadede çözümler üretildi. Baþarýyla
sonuçlanan bu çalýþmanýn, diðer þehirler için de
örnek olacaðýný umuyoruz. Çalýþmayý yapan firma tarafýndan aktarýlan kýsa, orta ve uzun vadeli senaryolar, þehrimiz için uygulamaya alýnacak ve ulaþým planlamalarýna yön
verecek ve ulaþýmdaki aksaklýklara neþter vuracak.
Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðümüzdeki uzman ekiplerimiz þehrimiz için en iyi
projeyi hayata geçirmek
için aþkla çalýþmaktadýr.
Hemþehrilerimize hayýrlý
olsun" ifadelerini kullandý.
(Bahattin Sümüþ)

Sanayi Sitesi 12. Cadde'de
çalýþmalar devam ediyor
Çorum Belediyesi, Sanayi Sitesi 12.
Cadde'nin asfaltýný yeniledi. Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, sanayi esnafýnýn da katýlýmýyla çalýþmalarý yerinde inceledi. Sanayi Sitesi 12. Cadde'de 215 metre
uzunluðunda, 25 metre geniþliðindeki yolu
900 ton asfaltla buluþturdu. Sanayi Sitesi
12. Cadde'de 6450 ton stabilize ve 2400
ton mekanik malzeme serimi yapan belediye ekipleri, uzun yýllar sorunsuz bir þekilde
kullanýlabilecek bir yola imza attý. "Sanayi

esnafý ve halkýmýzýn ulaþýmda hiçbir sýkýntý
yaþamamasý için yoðun bir çalýþma yürütüyoruz" diyen Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, "Sanayimiz her geçen gün büyüyor ve geliþiyor. Esnafýmýz ve hemþehrilerimizin sanayimize daha hýzlý ve daha kaliteli yollardan ulaþým saðlamasý için asfalt
çalýþmalarýmýzý artýrarak devam ettiriyoruz.
Sanayi Sitesi 12. Caddemiz yenilenmiþ haliyle tüm sanayi esnafýmýza ve hemþehrilerimize hayýrlý olsun." dedi. (Furkan Kalkan)
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Tarým ve Orman Bakaný Dr. Bekir Pakdemirli, açýlýþýný yaptý

TARIM VE HAYVANCILIÐIN
KALBi ÇORUM'DA ATIYOR
9. Çorum Tarým ve Canlý
Hayvan Fuarý açýldý. Fuarýn
açýlýþýný Tarým ve Orman Bakaný Dr. Bekir Pakdemirli
yaptý.
Çorum'da düzenlenen

Çorum Tarým ve Hayvan Fuarý, düzenlenen törenle açýldý. Ticaret ve Sanayi Odasý
Fuar Kompleksinde düzenlenen fuarýn açýlýþ törenine Tarým ve Orman Bakaný Dr. Be-

kir Pakdemirli de katýldý. Fuara Pakdemirli'nin yaný sýra,
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi,
AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oðuzhan Kaya ve Erol Kavuncu,

Çorum Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, AK Parti
Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý,
MHP Ýl Baþkaný Agah Karapýçak, ilçe belediye baþkanlarý, STK temsilcileri ve çiftçiler katýldý.
180 firmanýn katýldýðý fuarýn tarým ve hayvancýlýðýn
son geliþmeleri sergileniyor.
Törende Çorum Valisi
Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan Oðuzhan Kaya ve
Erol Kavuncu ile Tarým ve
Orman Bakaný Dr. Bekir Pakdemirli birer konuþma yaptý.
Konuþmalarýn ardýndan
fuarýn açýlýþ kurdelesi kesildi.
Daha sonra Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler fuardaki stantlarý gezdi, bilgiler
aldý. (Mahmut Emin Söylemez)

‘Tarýmsal destekleri 24
milyar liraya çýkardýk'
Çorum'da düzenlenen Tarým ve Hayvan Fuarý'nýn açýlýþ
töreninde konuþan Tarým ve
Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, "Son 3 yýlda tarýmsal destekleri yüzde 65 artýþla 24 milyar liraya çýkardýk. 2022 yýlýnda
bu miktarý 26 milyar liraya çýkarmak için çalýþmalarýmýz devam ediyor" dedi.
Tarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, Çorum'da düzenlenen Çorum Tarým ve Hayvan Fuarý'na katýldý. Açýlýþ töreninde konuþan Bakan Pakdemirli, tarýmsal yatýrýmlar ile ilgili
açýklamalar yaptý.
"Geçen yýl tarýmsal hasýlamýz 337 milyar liraya ulaþarak
Cumhuriyet tarihinin rekorunu
kýrdý"
Türkiye'de tarým sektörünün büyümeye devam ettiðini
ifade eden Pakdemirli, "Bildiðiniz gibi üreticimiz, bin bir emek
ve alýn teri akýtarak üretmeye
devam ediyor. Çiftçimiz ürettikçe tarýmsal üretimde önemli
mesafeler kat ediyoruz. Ülkemiz, mera dahil toplam tarým
alanýnda dünyada 31. sýrada
olmasýna raðmen; tarýmsal hasýlada Avrupa'da 1 inci, Dünya'da ise ilk 10 içerisinde yer
alýyor. Ýþte bu baþarýda az evvel de bahsettiðim gibi çiftçimizin emeði, alýn teri var. Tarým
sektörü son 12 çeyrektir kesintisiz büyüme gösteriyor. Tarým,
bu yýlýn ilk altý ayýnda da ortalama yüzde 4,7 büyüme ile ekonomimize güç katmaya devam
etti. Su ve sulama alanýnda
yaptýðýmýz yatýrýmlar, tarýmsal
hasýlamýza pozitif yönde katký
saðlamaya devam ediyor. Geçen yýl tarýmsal hasýlamýz 337
milyar liraya ulaþarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kýrdý. Ýklim deðiþikliði, pandemi ve diðer birçok küresel soruna raðmen, bitkisel üretimdeki artýþlar, hayvancýlýktaki geliþmeler
bizleri sevindiriyor. Tarým ve gýda ürünlerindeki ihracatýmýz da
inþallah geçen yýlýn üstüne çýkacak. Tarým ve gýda ürünleri
ihracatýmýz 2021 yýlý ilk 8 aylýk
dönemde, bir önceki yýlýn ayný
dönemine göre yüzde 17 artarak 13,7 milyar dolar, dýþ ticaret fazlamýz ise yüzde 78 artarak 4 milyar dolar olarak gerçekleþti. Ülkemiz tarýmýný bu
seviyelere yükselten tüm üreticilerimize þükranlarýmý sunuyorum" dedi.

Bekir Pakdemirli

"3 YILDA TARIMSAL
DESTEKLERÝ YÜZDE 65
ARTIÞLA 24 MÝLYAR LÝRAYA
ÇIKARDIK"
Tarýma destek veren politikalarý hayata geçirdiklerini belirten Bakan Pakdemirli, "Bakanlýk olarak bizlerde, desteklerimizle, tarýmsal inovasyona ve
teknolojinin geliþmesini saðladýðýmýz katkýyla sizlerin hep yanýnýzdayýz, yanýnýzda olmaya da
devam edeceðiz. Bildiðiniz gibi,
Cumhurbaþkanlýðý Hükümet
Sistemi ile birlikte Tarým ve Orman Bakanlýðý çok geniþ bir görev ve sorumluluk alaný üstlendi. Bakanlýðýmýzýn ana unsurlarýndan olan tarýmsal üretimi, gýda güvenliðimiz açýsýndan baþ
üstünde tutuyoruz. Bu kapsamda; çiftçimizin, üreticimizin hem
destek hem yatýrým hem de
alým fiyatlarýyla arkasýnda duruyoruz. Bildiðiniz gibi 2002 öncesi destek neredeyse yoktu ve
birkaç müdahale alýmý vardý.
2002 sonrasý ise artan destekler ve sýnýrlý müdahale alýmý
vardý. Cumhurbaþkanlýðý sistemi sonrasýnda hem desteklerde
artýþ hem de etkin müdahale
alýmlarýný birlikte uyguluyoruz.
Son 3 yýlda tarýmsal destekleri
yüzde 65 artýþla 24 milyar liraya
çýkardýk. Ýnþallah; 2022 yýlýnda
bu miktarý 26 milyar liraya çýkarmak için çalýþmalarýmýz devam
ediyor. Müdahale alýmlarýnda
ise üretici dostu politikalar yürütüyoruz ve bunu da müdahale
kurumlarýmýzý, zarar ettirmeden
yapýyoruz" diye konuþtu.
"SU BÝZÝM BÜTÜN
POLÝTÝKALARIMIZI BELÝRLEYEN ANA KAYNAKTIR"
Ýklim deðiþinin tarým üzerindeki etkileri ile ilgili deðerlendirmelerde bulunan Pakterli, "Ýklim

deðiþikliði ve küresel ýsýnma
Dünya gündeminin öncelikli konularýndan. Bakanlýk olarak bizler de, bu sürecin bilincinde olarak, 'Ýklim Deðiþikliði ve Tarým'
konulu çalýþtaylarýmýzla süreci
tüm yönleriyle deðerlendirdik.
Bu çalýþtaylarda, iklim deðiþikliðinin tarýmsal üretime, suya ve
ekosisteme etkileri deðerlendirilecek, çözüm önerileri ortaya
konulacak, kýsa ve uzun vadede alacaðýmýz tedbirleri içeren
bir sonuç raporu hazýrlayacaðýz. Ýklim deðiþikliðinin etkilerini
de katarak, hem politikalarýmýzý,
hem de sahadaki projelerimizi
doðru planlayarak etkin þekilde
uygulayacaðýz. Diðer taraftan,
su bakanlýk olarak bizim en çok
üzerinde durduðumuz konularýn
baþýnda geliyor. Su bizim bütün
politikalarýmýzý belirleyen ana
kaynaktýr, en önemli öznedir"
þeklinde konuþtu.
"DESTEKLER ÝLE
BUGÜNÜN DEÐÝL, YARININ
GIDASINI DA GARANTÝ
ALTINA ALIYORUZ"
Tarýmsal üretimde verimin
arttýðýný kaydeden Bakan Pakdemirli, "Ar-ge teknolojilerimize
saðladýðýmýz destekler ile bugünün deðil, yarýnýn gýdasýný da
garanti altýna alýyoruz. Son 19
yýlda Türkiye ortalamasý olarak
dönüme buðday verimi yüzde
41, þeker pancarý verimi yüzde
54, ayçiçeði verimi yüzde 84,
mýsýr verimi yüzde 124 artmýþtýr. Bunun anlamý þudur: 20 dönüm tarlasý olan; bir buðday
üreticisinin tarlasý þimdi 28 dönüme, þeker pancarý üreticisinin
30 dönüme, ayçiçeði üreticisinin 36 dönüme, mýsýr üreticisinin 44 dönüme denk gelmektedir. Ve bunu da ilave bir tarla almadan, cebinden para harcamadan yapmýþtýr. Hayvancýlýkta
da benzer tablolarý görüyoruz"
ifadelerini kullandý.
"ÇORUM'A YAKLAÞIK
308 MÝLYON LÝRA HÝBE
DESTEÐÝ ÖDEDÝK"
Çorum ile ilgili yapýlan yatýrýmlardan bahsederek sözlerini
sürdüren Bakan Pakdemirli, þu
ifadelere yer verdi: "Çorum özelinde de Bakanlýk olarak, bu coðrafyayý daima stratejik tarýmsal
üretim alanlarýndan biri olarak
görüyoruz.Çorumlu çiftçilerimize, son 19 yýlda 8,4 milyar lira tarýmsal destek verdik ve yatýrým
yaptýk. Kýrsal Kalkýnma desteklerimiz kapsamýnda; Çorum'a
yaklaþýk 308 milyon lira hibe
desteði ödedik. Son 19 yýlda 120
bin hektar arazide çalýþma yaparak 70 milyon fidaný toprakla buluþturduk. 18 mesire yeri ve 7
bal ormaný tesis ettik. Yine son
19 yýlda Çorum'a toplam 2,7 milyar kira yatýrýmý yaparak, 6 içme
suyu, 12 baraj, 3 gölet, 17 sulama tesisi, 70 taþkýn koruma tesisi ve 5 HES tesisi olmak üzere
toplam 113 tesisi hizmete aldýk.
Tabi bundan sonra da Çorum'u
bölgesinin parlayan bir yýldýzý
olarak görmek için destek ve yatýrýmlara devam edeceðiz." (ÝHA)

Buzaðýlar ve düveler
güzellikleri ile yarýþtý
Çorum'da gerçekleþtirilen Tarým
ve Canlý Hayvan Fuarý etkinlikleri
kapsamýnda düzenlenen "En Güzel Buzaðý" yarýþmasýnda, dereceye giren hayvanlarýn sahiplerine
ödüllerini Tarým ve Orman Bakaný
Bekir Pakdemirli takdim etti.
Tarým ve Orman Bakaný Bekir
Pakdemirli tarafýndan açýlýþý yapýlan Çorum Tarým ve Canlý Hayvan
Fuarý'nda ilginç bir yarýþmaya imza
atýldý. Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri
Birliði öncülüðünde gerçekleþtirilen
yarýþmaya 8 düve, 8 buzaðý sahibi
katýldý. Yarýþmada jüri, buzaðýlarda
ýrk özellikleri kriterlerine göre deðerlendirme yaptý.
Renkli görüntülere sahne olan
yarýþmanýn ödüllerini ise Tarým ve
Orman Bakaný Bekir Pakdemirli
verdi. Yarýþmada birinci olan en
güzel simental buzaðý ve düve sahiplerine 5 bin TL para ödülünü Bakan Pakdemirli takdim etti. Bakan
Pakdemirli dereceye giren hayvanlara da elleri ile süt içirdi.
(ÝHA)

DEVA'dan muhtarlara ziyaret
DEVA Partisi, Çorum
merkezdeki 14 mahalle
muhtarýnýntamamýný ziyaret ederek Muhtarlar
Günü'nü kutladý.
Deva Partisi Çorum Ýl
Baþkaný Orhan Vargeloðlu, "Görülmedik ve gidilmedik yer, sýkýlmadýk
el, girilmedik gönül benim deðildir" anlayýþý ile
Çorum merkez muhtarlarýna ziyaretler gerçekleþtirdiklerini bildirdi.
Ýl Baþkaný Orhan Vargeloðlu, "1829 yýlýndan
bu yana vatandaþlarýmýzýn devlet kurumlarýyla
olan iliþkilerinde aracý bir
rol oynayan, seçimle iþ
baþýna gelmiþ, kamu yönetim zincirinin ilk halkasý muhtarlarýmýzý bugün
ziyaret ettik, kendilerinin
gününü kutladýk, Genel
Baþkanýmýz Ali Babacan'ýn selamlarýný ilettik"
dedi.
(Haber Merkezi)
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Çorum'dan çiftçilere seslenen Tarým ve Orman Bakaný Pakdemirli, sözleþmeli üretimin önemine dikkat çekti.

'ÇiFTÇiMiZiN SÖZLEÞMELi
ÜRETiME GEÇMESi LAZIM'

Pakdemirli Çorum’da
Tarým ve Orman
Bakaný Bekir Pakdemirli, ziyaret ve incelemelerde bulunmak
üzere Çorum'a geldi.
Tarým ve Orman
Bakaný Dr. Bekir Pakdemirli, kentte ilk olarak sabah saatlerinde
Çorum Valiliðini ziyaret eden Bakan Pakdemirli, Vali Mustafa
Çiftçi ile görüþüp talep ve sorunlarý dinledi. Daha sonra kentteki bir otelde sektör
toplantýsý gerçekleþtirildi. Toplantýda gündeme iliþkin açýklamalarda
bulunan
Pakdemirli, Dünya ve
Türkiye'nin pandemi
ile boðuþtuðuna dikkat çekerek, "Pandemi artýk bize bir þey
emrediyor. Eskiden
yaptýðýmýz gibi iþlerimizi devam
ettirmememiz gerektiðini ifade
ediyor. Bir ürün üretiyorsak bunun farklý ürünlerini aramamýz
gerekiyor" dedi. Pakdemirli daha
sonra bu yýl 9'uncusu düzenlenen Çorum Tarým ve Canlý Hayvan Fuarýnýn açýlýþýný gerçekleþ-

tirdi. Daha sonra Çorum Belediyesi tarafýndan yapýlan ve bir yýldýr hizmet veren Halk Et Kombinasý ve Hayvan Pazarý'nýn açýlýþýný yapan Bakan Pakdemirli,
kentte son olarak AK Parti'nin Ýl
Danýþma Toplantýsýna katýldý.
(Mahmut Emin Söylemez)

Tarým ve Orman Bakaný
Bekir Pakdemirli, gýda fiyatlarýndaki artýþýn çözümü için
yapýsal deðiþikler gerektiðini
belirterek, "Yapýsal olarak en
önemli deðiþimi sözleþmeli
üretimde görüyorum" dedi.
Tarým ve Orman Bakaný
Bekir Pakdemirli, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Çorum'a geldi. Ýlk
olarak Çorum Valiliðini ziyaret eden Bakan Pakdemirli,
sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Pakdemirli, toplantýda gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu. Dünya ve Türkiye'nin pandemi ile boðuþtuðuna dikkat çeken Pakdemirli, "Bu süreçte tarýmý ve gýdayý etkileyen bir sürü unsur
var. Dünyada emtia fiyatlarý
artýyor. Ülkeler stok yapmaya
baþladý. Dýþ ticaret tedbirleri
getirildi. Tüm dünyada belirsizliði yönetmekten gelen endiþeden dolayý fiyatlandýrma
yapýsý son derece yukarýya
gitmiþ durumda. Bu durum
çiftçimizin, üreticimizin, tüketicimizin aleyhine oluyor. Biz
burada tüm gayretimizle üretecimizin sürdürülebilir olarak
üretimde kalmasý noktasýnda
gayretimizi sürdürüyoruz.
Pandemi artýk bize bir þey
emrediyor. Eskiden yaptýðýmýz gibi iþlerimizi devam ettirmememiz gerektiðini ifade
ediyor. Bir ürün üretiyorsak
bunun farklý ürünlerini aramamýz gerekiyor. Dönüm baþý, hektar baþý verimlilikleri
artýrmamýz gerekiyor. Son 20
yýlda ürünlerin dekar baþýna
yüzde 40 seviyesinde bir artýþ var. Mýsýrda yüzde 112'lere varan bir artýþýmýz var.
Bunlarýn hepsi AR-GE ve
teknoloji ile oluyor. Pandemiden sonra bütün konularý
gözden geçirmemiz gerekiyor" dedi.
"SON 50 YILDA SEL,
KURAKLIK GÝBÝ
AFETLERÝN SAYISI
5 KAT ARTTI"
Ýklim deðiþikliði ile önümüzdeki 15-20 yýlda tarýmsal
üretimde yüzde 15 ila 20 kayýp yaþanacaðýnýn tahmin
edildiðini ifade eden Bakan
Pakdemirli, "Küresel ýsýnma
ve iklim deðiþikliði kapýmýzda.
Eskiden yaptýðýmýz iþleri yapmamamýz lazým. Son 50 yýlda sel, kuraklýk gibi afetlerin
sayýsý 5 kat arttý. Ýklim deðiþikliði de önümüzdeki 15-20
yýlda tarýmsal üretimde yüzde
15 ila 20 kayýp olacaðýný gösteriyor. Kuraklýðý hep birlikte
yaþadýk. Çorum'daki tarým
alanlarý kuraklýktan etkilendi.
Kuraklýkla ilgili tedbirler aldýk.
Hububat ve baklagillerde dekar baþýna 100 TL'ye varan
destek, borçlarýn ertelenmesi

gibi ek tedbirler aldýk. Bu yýl
40 bin dekarýn üzerinde bir
alan sigortalandý. Kuraklýðý
artýk geçici olarak düþünmemiz gerekiyor. Sigortaya biraz
daha yönlenmemiz gerekiyor.
2020'de kuraklýkta devlet
desteðini yüzde 60'dan 70'e
çýkardýk. Hasar ödeme oranlarýný da yüzde 80'lere çýkardýk" diye konuþtu.
"PANDEMÝ VE
KÜRESEL
BELÝRSÝZLÝKLERDEN
DOLAYI EMTÝA
FÝYATLARINDA
ARTIÞ VAR"
Pandemi ve küresel belirsizliklerden dolayý emtia fiyatlarýnda artýþ olduðunu anlatan Pakdemirli, "Petrol fiyatlarýnda artýþ var. Doðal
gaz fiyatlarýnda artýþ var. Demir çelik fiyatlarýnda artýþ var.
Belki yüzde 100 ve 200'lere
varan fiyat artýþlar var. Çiftçimizle, üreticimizle bunlarý konuþacaðýz. Bugün itibarýyla
emtia fiyatlarýndaki artýþ bugüne kadar çiftçimizi ve üretecimizi etkilememiþ olsa da
bundan sonra maliyetler açýsýndan etkileyecek. Burada
alacaðýmýz en önemli tedbir
þu son 3 yýldýr biz hiçbir zaman çiftçimizin emeðini yerde býrakmadýk, alýn terini boþa akýtmadýk. Hep doðru fiyat politikalarý, doðru alým
politikalarý ve doðru piyasalar oluþmasýný saðlayarak
hem hububatta hem bakliyatta doðru fiyatlara ulaþmasý
gayreti içerisinde olduk. Bunu da ekseriyetle baþardýk
diyebilirim. Küresel ekono-

mik bir dalgalanmanýn olduðu pandemi döneminde çiftçimizi üzmeden, moralini
bozmadan üretimde kalmasýný, üretimin içerisinde kalmasýnýn gayreti içerisinde olduk. Hem üretici hem tüketici
açýsýndan gýda fiyat artýþlarýnýn çözümü için yapýsal çalýþmalarýn yapýlmasý gerekiyor. Son derece artan fiyatlar
mutfaktaki enflasyonun da
bir þekilde hem gelir anlamýnda hem de bunlarýn sabitlenmesi anlamýnda çalýþmalar yapýlmasý gerekiyor.
Fiyat artýþlarý ile ilgili onlarca
çalýþma yaptýk. Dünyadaki fiyat artýþlarý ülkemizde minimum yansýmýþtýr. Bunda artýrýlan üretim, doðru alým politikalarý ve doðru dýþ ticaret politikasý ile fiyat artýþlarýnýn minimum seviyede olmasý gayreti içerisinde olduk. Bunda
da baþarýlý olduk" þeklinde
konuþtu.
"ÇÝFTÇÝMÝZÝN DAHA
KONFORLU OLMASI
ÝÇÝN YILLAR
ÝTÝBARIYLA HIZLI BÝR
ÞEKÝLDE SÖZLEÞMELÝ
ÜRETÝME GEÇMESÝ
LAZIM"
"Çiftçimizin daha konforlu
olmasý için yýllar itibarýyla hýzlý bir þekilde sözleþmeli üretime geçmesi lazým" diyen
Pakdemirli, þunlarý kaydetti:
"Gýda fiyatlarýndaki artýþla
ilgili de bunun çözümü yapýsal deðiþikler. Bugün kýsa vadeli çözümler ortaya koyuyoruz. Ancak yapýsal olarak en
önemli deðiþimi sözleþmeli
üretimde görüyorum. Sözleþ-

meli üretim Türkiye'nin de bildiði belli ürünlerinde içinde
olduðu iþte þeker pancarý olsun birkaç tane daha ürünümüz var. Bu ürünlerde bir deneyimimiz var. Geliþmiþ ülkelerde yüzde 80-85 oranýnda
sözleþmeli üretim olduðunu
görüyoruz. Bizde bu oran
yüzde 5 seviyesinde. Bizim
çiftçimiz, üreticimiz ektiði
ürünün kaç liraya satacaðýný
bilmiyor. Harman zamanýna
kadar bir iddia oynuyor. Çiftçimizin daha konforlu olmasý
için yýllar itibariyle hýzlý bir þekilde sözleþmeli üretime geçmesi lazým. Türkiye bu alanda geç kalmýþtýr. Ana muhalefet partisi lideri çýkýyor. Bazý açýklamalarda bulunuyor.
Taban fiyatlarýyla ilgili falan.
Çözüm taban fiyatlarýnda deðil. Türkiye artýk serbest piyasa ekonomisinden geriye
dönemez. Türkiye ithalat ve
ihracata açýk. Bu iþleri taban
fiyatýyla yürütemezsiniz. Bu
iþleri sözleþmeli üretimde yaparsanýz. Mesele üreticinin
sekli üretimde kalmasý, güçlenmesi ile bunu ancak sözleþmeli üretimle yaparsýnýz.
Sözleþmeli üretimle ilgili yasal mevzuat eksiðimiz var.
Bunun tamamlanmasý lazým.
Bunu mecliste görüyoruz.
Bunu sihirli deðnek olarak algýlamamamýz lazým. Sözleþmeli üretimi toplam üretim
içerisindeki payýný artýrmamýz lazým. Bu zaman alýr bunu bir an evvel devreye koymamýz lazým. Özellikle yapýsal olarak deðiþikliðin en baþýnda sözleþmeli üretim geliyor."
(ÝHA)

ABD'nin “örgüt” kararý sonrasý
Ülkü Ocaklarýna destek ziyareti
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, ABD Temsilciler
Meclisi'nin Ülkü Ocaklarý kararýna tepki amacýyla Çorum Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý'na
destek ziyaretinde bulundu.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, ABD Ulusal Savunma Yetki Yasasý'nýn Temsilciler Meclisinde
onaylanan metninde, Ülkü Ocaklarýnýn bir terör
örgütü olup olmadýðý hakkýnda ABD Dýþiþleri Bakanlýðý tarafýndan rapor hazýrlanmasýný öngören
maddenin akýl dýþý bir karar olduðunu söyledi.
Son zamanlarda gerek içeriden gerek dýþarýdan Ülkü Ocaklarýna yönelik artan saldýrýlarý dikkatle takip ettiðini belirten Vali Çiftçi, özellikle
Amerikan Senatosunun Ülkü Ocaklarýný hedef
alan tutumuna karþý Ülkü Ocaklarýnýn yanýnda
olduklarýný ifade etti. Ülkü Ocak Yöneticileri ve
Ülkücü gençler ile birebir sohbet eden Vali Çift-

çi, Ocak yöneticilerine ve teþkilatlarýna çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
Bu anlamlý ve nazik ziyaretleri için Vali Çiftçi'ye teþekkür eden Çorum Ülkü Ocaklarý Eðitim
ve Kültür Vakfý Baþkaný Orhan Tosik, faaliyetleri
ve gerçekleþtirmeyi düþündükleri eðitim, kültür
ve sosyal sorumluluk projeleri hakkýnda bilgi
verdi.Vali Çiftçi'ye Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür
Vakfý hizmet binasýný gezdiren Tosik, odalarýn
hangi amaçla kullanýldýðýna dair bilgiler verdi.
Ziyaretin anýsýna Çorum Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Baþkaný Orhan Tosik tarafýndan Vali Mustafa Çiftçi'ye Fatih Sultan Mehmet'in Ýstanbul'un fethini simgeleyen pano hediye etti. Ziyarette, Çorum Ülkü Ocaklarý Eðitim ve
Kültür Vakfý Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ülkücü
Gençler hazýr bulundu.
(Haber Merkezi)

Muhtarlarla bir araya geldi
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, merkez
mahalle muhtarlarýyla bir
araya gelerek istiþare toplantýsý düzenledi.
Muhtarlar ile birlikte çalýþmaktan, birlik ve beraberlik
içerisinde olmaktan mutluluk
duyduklarýný belirten Baþkan
Aþgýn, mahallelerde yaptýklarý çalýþmalarý istiþare içerisinde yürüttüklerini ve her
zaman muhtarlarla bir araya
geldiklerini söyledi.
Mahallelerde yaptýklarý
çalýþmalarý muhtarlarla yerinde incelediklerinin altýný çi-

zen Baþkan Aþgýn, "Muhtarlarýmýz, büyük bir fedakârlýk
içerisinde mahallelerinin sorunlarýný çözmenin, bize yardýmcý olmanýn büyük bir azmi ve gayreti içerisindeler. 15
mahallemizin de bizim için
ayrý bir yeri var. Mahallelerimize hiçbir ayrým yapmadan
ne yapýlmasý gerekiyorsa
muhtarlarýmýzla iþbirliði içerisinde o hizmeti yapmanýn
gayreti içerisindeyiz. 2,5 yýlda çok güzel hizmetler yaptýk. Ama bu yaptýklarýmýz yetmez, daha fazlasýný yapacaðýz. Hemþehrilerimizçok da-

ha güzeline ve fazlasýna layýk. Mahallelerimizin daha
yaþanýlabilir olmasý bizim temel gayemiz. Bu gaye doðrultusunda
gece-gündüz
aþkla çalýþmaya devam edeceðiz" dedi.
Program sonunda muhtarlarýn sorunlarýný ve taleplerini dinleyen Baþkan Aþgýn,
muhtarlara günün anýsýna
nostaljik görünümlü radyo
hediye etti. Baþkan Aþgýn,
muhtarlar arasý bowling turnuvasýnda dereceye giren
muhtarlara da madalyalarýný
takdim etti. (Furkan Kalkan)
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Öðrencilere ücretsiz
kaynaklar teslim edildi
Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan
tüm eðitim kademelerinde yardýmcý
kaynaklarýn ve destekleyici eðitim
materyallerinin ücretsiz daðýtýlmaya
baþlandý.
Vali Yardýmcýsý Murat Çaðrý Erdinç ve Ýl Milli Eðitim Müdürü Abdullah Kodek, kentte öðrenci taþýma
merkezi köy okulu olan Türkler Köyü Ýlkokulu ve Ortaokulunda yardýmcý kaynak daðýtýmýna katýldý.
Konuyla ilgili olarak açýklamada
bulunan Kodek, temel eðitimden ortaöðretime, özel eðitimden mesleki
eðitime kadar her kademede yardýmcý kaynak, soru bankasý, fasiküller ve etkinlik kitaplarýnýn ücretsiz
olarak daðýtýlacaðýný ve diðer tüm
kaynaklara http://yardimcikaynaklar.meb.gov.tr/ adresinden öðretmen ve öðrencilerimizin faydalanabileceðini ifade etti. (Haber Merkezi)

TÜRKAV'DAN Karlýova'ya destek
Çorum TÜRKAV Eðitim Kültür ve Yardýmlaþma Vakfý, faaliyetlerine hýz kesmeden devam
ediyor. TÜRKAV Ýl Baþkaný Ýsmail Deli, ''Bir kitap bir umut,bir
umut binlerce ýþýk''adlý bir etkinlik
düzenlediklerini söyledi.
Bu çerçevede Bingöl- Karlýova-Taþlýçay Köyü,Þehit Ýdris
Demir Ortaokulu'ndan gelen talep doðrultusunda 8.sýnýfta oku-

yan 18 öðrenciye 180 adet konu
anlatýmlý kaynak kitap,18 adet
soru bankasý kitabý ve her örenciye 10'lu deneme setinden oluþan kolileri kargoya verdiklerini
söyleyen Baþkan Deli,"bu öðrencilerden bir tanesi dahi okursa
ailesi için umut, ülkemiz için ýþýk
olup yarýnlarýmýzý aydýnlatacaktýr" dedi.
Deli, bu anlamda sivil toplum

kuruluþlarýna büyük iþ düþtüðünü de sözlerine ekledi.
TÜRKAV Baþkaný Ýsmail Deli,
kampanyaya katkýsý olan Emin
Kitap ve Kýrtasiye'ye, Nokta Kitap ve Kýrtasiye'ye, BÝ Kitap ve
Kýrtasiye'ye, Hitit Üniversitesi
Meslek Yüksek Okulu akademisyenlerine ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür etti.
(Haber Merkezi)

KARA ÜZÜM
ÇEKÝRDEÐÝ
Üzüm, þifasý herkesçe bilinen çok
hoþ tada sahip bir meyvedir. Üzüm yerken birçoðumuz çekirdeklerini çýkarýr, öyle tüketiriz. Düþünmeden çýkardýðýmýz bu
çekirdekler aslýnda saðlýðýmýz için büyük
faydaya sahiptir. Üzümler herkesin bildiði üzere kara üzüm (siyah üzüm) ve beyaz üzüm olmak üzere ikiye ayrýlýr. Kara
üzüm çekirdeði faydalarý, en az beyaz
üzüm çekirdeðindeki kadardýr. Sizlere
önerimiz üzümleri tüketirken çekirdekleriyle tüketin.
KARA ÜZÜM ÇEKÝRDEÐÝNÝN
FAYDALARI
Yüksek oranda A, B ve B6 vitaminleri içermesi sebebiyle vücudun ihtiyacý olduðu bazý vitaminlerin ihtiyacýný karþýlar.
Kansere karþý vücudu korur, kalp dostudur. Yüksek oranda folik asit içerir. Kolesterolün düzenlenmesine yardým eder.
Kara üzüm çekirdeði, böbreklerin çalýþmasýný hýzlandýrýr, sindirim sisteminin düzenli çalýþmasýný saðlar. Kabýzlýða karþý
kullanýlabilir. Karaciðer hastalýklarý ve gut
hastalýðýna karþý büyük þifa saðlar. Romatizma aðrýlarýnýz için de bu þifalý çekirdekleri tüketmeniz yeterlidir. Ýyi bir enerji
kaynaðýdýr. Ayrýca cildinizin pürüzsüz ve
güzel görünmesini saðlar. Eðer sizde kara üzüm çekirdeði faydalarý konusunda
bilgiliyseniz ve güzel yenilenmiþ bir cilde
sahip olmak istiyorsanýz mutlaka tüketmelisiniz. Alzheimer hastalýðý için de
mutlaka tercih edilmelidir.
KARA ÜZÜM ÇEKÝRDEÐÝ YAÐI
Flavonoid, quercetin gibi saðlýk açýsýndan büyük faydalarý olan maddeler
içerir. Kara üzüm çekirdeði yaðý da bir
çeþit bu þifalý yaðý kullanma þeklidir. Çekirdeðinin yaðý, kanseri ve tümör oluþumunu engeller. Özellikle karaciðer kanseri, meme kanseri, mide kanseri gibi
kanser türlerine karþý koruma saðlar. Kaný temizler, felç ve varis tedavileri için kullanýlabilir. Þeker hastalarý ve tansiyon
hastalarý da kara üzüm çekirdeði yaðý tüketebilirler. Cildinin genç ve güzel görünmesini herkes ister. Kara üzüm çekirdeði
yaðýile güzel bir cilde kavuþabilirsiniz.
Parlayan, pürüzsüz bir cilde sahip olmak
artýk hayal deðildir. Siz de bu þifalý meyvenin yaðýný tüketerek kara üzüm çekirdeði faydalarý ile güzel cildinizin tadýný çýkarabilirsiniz.

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:29
06:53
12:30
15:27
17:56
19:15

TARiHTE BUGÜN
1960- Genel nüfus sayýmý: Türkiye'nin nüfusu 27.754.820
1965- Cumhurbaþkaný Cemal Gürsel hükümeti kurma görevini Adalet Partisi Genel Baþkaný Süleyman Demirel'e verdi.
1972- Zonguldak'ta iki ayrý kömür ocaðýnda
grizu patlamasýnda 20 iþçi öldü, 76 iþçi yaralandý.
1981- Danýþma Meclisi ilk toplantýsýný yaptý.
1993- Karun Hazinesi, 28 yýl sonra Türkiye'ye getirildi.
2011- Van'da 7.2 büyüklüðünde bir deprem
meydana geldi.
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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

TÜGVA'dan ‘Annemle
Tarihe Yolculuk' etkinliði
Türkiye Gençlik Vakfý (TÜGVA) Çorum Kadýn ve Aile Koordinatörlüðü tarafýndan "Annemle
Tarihe Yolculuk" adlý program
düzenlendi.
TÜGVA Çorum Kadýn ve Aile
Koordinatörlüðü'nün organize ettiði "Annemle Tarihe Yolculuk"
adlý program yoðun bir katýlýmla
gerçekleþtirildi.
Elvan Çelebi Türbesine rehber eþliðinde gerçekleþtirilen
programa TÜGVA Çorum Kadýn
ve Aile Koordinatörlüðü Üyeleri,
farklý yaþ gurubundaki çocuklar
ve anneleri katýldý.
Etkinlikle ilgili bir açýklama
yapan Kadýn ve Aile Koordinatörü Esma Ökmen, gelecek nesilleri önemsediklerini, gelecek nesillerin milli ve manevi duygularýný pekiþtirmek için bu tarz etkinlikleri organize ettiklerini bildirdi.
Ýslam dininin bir anne olarak
kadýnýn deðerini yükselttiðinin
ifade eden Ökmen, "Ailede huzur ve mutluluðun temel unsuru
olan annelerimizin, evde uzlaþtýrýcý birleþtirici bir konumu oldu-

KARA ÜZÜM ÇEKÝRDEÐÝ TOZU
Kara üzüm çekirdeði tozu da bu meyvenin çekirdeðinin kullanýlabilecek baþka
bir þeklidir. Eðer bu þifalý meyvenin çekirdeðinin yaðýný tüketmek istemezseniz,
çekirdeðin tozunu da tüketebilirsiniz. Kara üzüm çekirdeði tozu vücudumuzda
birçok organýmýza þifa saðlar. Özellikle
beyin damarlarýna fayda saðlamasý sebebiyle unutkanlýk gibi hastalýklara etki
eder. Ayrýca kalp damarlarýna olan etkisi
de yadsýnamaz. Bir de küçük göðüslü
hanýmlar kara üzüm çekirdeði faydalarý
bilinerek tozunun düzenli kullanýmý sayesinde daha büyük ve dik görünümlü göðüslere kavuþabilirler. Siz de bu þifalý
meyve ile saðlýklý yaþamak istiyorsanýz
mutlaka bu þifalý meyvenin çekirdeðinin
tozunu veya yaðýný tüketmelisiniz.

GÝLABURU NEDÝR?

ðuna inanýyorum. Anne ne kadar
erdemli, ahlaklý, faziletli, þahsiyetli olursa; çocuk da o derece
karakterli olacaktýr. TÜGVA Kadýn Aile Koordinatörlüðü olarak
annelerimize bu minvalde destek olma derdini elhamdülillah
içimizde taþýyoruz. Anne yükselirse toplumun yükselmemesi
için bir sebep yoktur" dedi.
Amaçlarýnýn vatan, millet ve
bayrak sevgisi aþýlamak olduðunun altýný çizen Ökmen; iman, ir-

fan, fazilet ve bilgi ile donanmýþ
karakterli, ahlaklý, kiþilikli, vatanýna, milletine ve dinine sahip çýkan, dahasý bunlarý yüceltmek
için tüm imkânlarýný seferber
eden bir gençlik yetiþtirmek arzusunda olduklarýný belirtti. Açýklamanýn ardýndan türbe hakkýnda bilgiler verilerek aydýnlatýlan
çocuklar, ip atlama, halat çekme,
top oynama gibi geleneksel sokak oyunlarý oynayarak gönüllerince eðlendi. (Haber Merkezi)

Gilaburu, çalý þeklinde, salkým þeklinde kýrmýzý meyveleri olan, yeþil yapraklarý olan bir bitkidir. Ülkemizde genellikle
Ýç Anadolu bölgesinde yetiþir. Sonbaharda toplanarak su içinde salamura þeklinde yapýlan gilaburu, ilk toplandýðýnda
acýmsý bir tadý vardýr. Salamura yapýldýktan 1 ay sonra acýlýðýný kaybeder ve böyle 1 yýl boyunca tazeliðini korur. Yüksek
miktarda C vitamini ve antioksidan içermektedir. Sýkýlan meyvenin günlük olarak tüketilmesi gerekir. Ekþimsi bir tadý
vardýr. Ancak bu tadý þeker ilave ederek
tatlandýrabilirsiniz.
GÝLABURUNUN FAYDALARI
- Böbrek taþý dökülmesine yardýmcý
olur.
- Kanýn pýhtýlaþmasýný hýzlandýrýr.
- Karaciðer rahatsýzlýklarýna iyi gelir.
- Kolestrolü düþürür.
- Kalp ve damar hastalýklarýna karþý
iyi gelir.
- Prostat hastalýðýna karþý iyi gelir.
- Kabýzlýða karþý iyi gelir.
- Gebelerde düþük yapma riskine
karþý iyi gelir.
- Rahim kramplarýn önler.
- Sakinleþtirici özelliði vardýr.
- Sýk sýk tuvalete çýkma sorununu giderir.
- Adet söktürücü özelliði vardýr.
- Antioksidan özelliði vardýr.
- Gilaburu, yaþlýlýk belirtileri olarak ortaya çýkan etkileri giderir.
GÝLABURUNUN KULLANIMI
Bitki çay olarak kullanýldýðý gibi birden
fazla kullaným alaný vardýr. Sirke olarak
kullanýmýnda C vitamini ve antioksidan
deposudur. Gilaburu sirkesini günlük olarak 1 tatlý sirkeyi 1 su bardaðý suyun içine
koyup karýþtýrarak tüketmeniz gerekir. En
yararlý olarak da sirke olarak tüketimidir.
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1. Amatör Küme'de
fikstür belli oldu
14 Kasým'da baþlayacak olan 2021-2022 sezonu 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nin
fikstürü belli oldu.
Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan Baþkanlýðý'nda ASKF Toplantý Salonu'nda gerçekleþen
kura çekimine ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran,
ASKF Yönetim Kurulu Üyeleri ve kulüp temsilcileri katýldý. Kura çekimi öncesi kýsa bir konuþma
yapan Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, tüm kulüplere 2021-2022 sezonunda baþarý dileklerinde bulundu.

Daha sonra çekilen kura ile kulüplerin fikstür
numaralarý belirlendi. 14 Kasým Pazar günü
baþlayacak olan ve 9 takýmýn çift devreli lig statüsüne göre mücadele edeceði 1.Amatör Küme'de çekilen kura sonunda ilk hafta Ýskilipspor
ile Ýskilipgücü, Sungurlu Belediyespor ile Mecitözü Gençlerbirliði, Ulukavakspor ile Çorumspor ve Eti Lisesi Gençlikspor ile Bayat Belediye
Gençlikspor karþý karþýya gelirken, Mimarsinan
Gençlikspor ise ilk haftayý BAY geçecek.
(Abdulkadir Söylemez)

DOÐA KORUMA VE MÝLLÝ PARKLAR
ÇORUM ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ ÝDARÝ BÝNA
BAKIM VE ONARIM YAPIM ÝÞÝ
ÇORUM DKMP ÝL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ
TARIM VE ORMAN BAKANLIÐI BAKAN YARDIMCILIKLARI
DOÐA KORUMA VE MÝLLÝ PARKLAR ÇORUM ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ ÝDARÝ BÝNA BAKIM VE
ONARIM YAPIM ÝÞÝ 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
: 2021/670538
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÇORUM DKMP ÝL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ TARIM VE ORMAN
BAKANLIÐI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi
: ÇEPNÝ MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO:72/A 19100 ÇEPNÝ MAH. ÇORUM
MERKEZ/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642243431 - 3642243172
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve e-imza kullanýlarak indirilebileceði internet sayfasý
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Adý
: DOÐA KORUMA VE MÝLLÝ PARKLAR ÇORUM ÞUBE
MÜDÜRLÜÐÜ ÝDARÝ BÝNA BAKIM VE ONARIM YAPIM ÝÞÝ
b) Niteliði, türü ve miktarý
: 1 adet bina bakým ve onarým iþi
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer: DKMP Çorum Ýl Þube Müdürlüðü Ýdari Binasý
ç) Süresi/teslim tarihi
: Yer tesliminden itibaren 20 (Yirmi) 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 : 01.11.2021 - 10:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: DKMP Ýl Þube Müdürlüðü
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
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 bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kiþilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklýk oranlarýna (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularýna iliþkin bilgiler idarece EKAP'tan alýnýr.
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt 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:
III. Grup: Bina Ýþleri, B I ve B II Grubu Dýþýndaki Ýþler ile Her Türlü Bina Bakým ve Onarým
Ýþleri
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Ýnþaat Mühendisliði , Mimarlýk mezuniyet belgesi
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, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1
Aþýrý düþük teklif deðerlendirme yöntemi: Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1474353

Mürsel Aslan Türkiye'yi
temsil edecek
Belediye Ýskilip Spor Güreþ Takýmý Sporcumuz, U15 Serbest Güreþ Balkan
þampiyonasýnda ülkemiz
için ter dökecek.
Belediye Ýskilip Spor Güreþ Takýmý Sporcusu Mürsel
Aslan, Yunanistan'ýn Xanthi
þehrinde 27-30 Ekim tarihinde düzenlenecek olan U-15
Serbest Güreþ Balkan þampiyonasýnda 68 kiloda, hem
Türkiye'yi hem de Ýskilip'i
temsil edecek.

Balkan Þampiyonasýnda
ülkemizi temsil edecek olan
Güreþ Milli Takýmýmýza baþarýlar dileyen Baþkan Ali
Sülük, " Kýsa süre zarfýnda
büyük baþarýlara imza atan
ve attýðý imzalarla göðsümüzü kabartan Belediye Ýskilip
Spor Güreþ Takýmý Sporcularýmýza, Milli Takým Güreþçilerimize çýkacaklarý Balkan
Þampiyonasýnda ve zorlu sýnavlarda baþarýlar diliyorum" dedi. (Haber Merkezi)

RTÜK'ten maç yayýný kararlarý
RTÜK'ten yapýlan yazýlý açýklamada, güncelleme yetkisini kullanan Üst Kurul, bir süre
önce baþlattýðý yenileme çalýþmasýný tamamladý. Ýlgili taraflar ve vatandaþlardan gelen talepleri deðerlendiren RTÜK, yürürlükte olan
yeni listeyi yayýmladý.
Buna göre, yayýn hakkýný elinde bulunduran yayýncýlarýn bu haklarý kullanýrken þifresiz
ve açýk yayýn yapmak zorunda olacaðý 22
maddelik liste, þu þekilde:
1) Yaz, Kýþ ve Paralimpik Olimpiyat Oyunlarý
2) FIFA Dünya Kupasý yarý final ve final
karþýlaþmalarý
3) FIBA Dünya Kupasý yarý final ve final
karþýlaþmalarý
4) Türk milli futbol takýmlarýnýn eleme ve final karþýlaþmalarý
5) Türkiye Kupasý (Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol) karþýlaþmalarý
6) UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Þampiyonlar Ligi yarý final ve final karþýlaþmalarý ile UEFA Süper Kupa karþýlaþmasý
7) Dünya Þampiyonalarý (her branþta) yarý final ve final karþýlaþmalarý
8) Avrupa Þampiyonalarý (her branþta) yarý final ve final karþýlaþmalarý
9) Dört Büyük Tenis Turnuvasý yarý final ve
final karþýlaþmalarý (Wimbledon, Roland Gar-

ros, Avustralya Açýk ve ABD Açýk Tenis Turnuvalarý)
10) Basketbol Euroleague ve Euroleague
Women Final Four karþýlaþmalarý
11) Voleybol CEV Þampiyonlar Ligi yarý final ve final karþýlaþmalarý (Kadýnlar-Erkekler)
12) Cumhurbaþkanlýðý Bisiklet Turu
13) Akdeniz Oyunlarý
14) Ýstanbul Maratonu
15) Gazi Koþusu
16) Ýslam Dayanýþma Oyunlarý
17) Kýrkpýnar Yaðlý Güreþleri
18) Mevlana Anma Törenleri (Þeb-i Arus)
19) Yunus Emre Þenlikleri
20) Hacý Bektaþ Veli Anma Törenleri
21) Nevruz Etkinlikleri
22) Boðaziçi Kýtalararasý Yarýþmalarý
(Haber Merkezi)

MHK Baþkaný Serdar Tatlý istifa etti
Merkez Hakem Kurulu'nda baþkan yardýmcýsý
Metin Tokat'ýn ardýndan
baþkan Serdar Tatlý da istifa etti.
Türkiye Futbol Federasyonu istifayý kabul edip etmediðiyle ilgili bir açýklama
yapmadý ancak Tatlý istifasýný verdi.?
HAKEMLERE SMS
ATARAK DUYURDU
Eski hakem Deniz Çoban, Serdar Tatlý'nýn hakemlere SMS göndererek
istifa ettiðini duyurdu. Tatlý'nýn mesajýnda, "Merkez
Hakem Kurulu olarak bugün itibariyle TFF Yönetim
Kuruluna istifamýzý kurul
olarak sunmuþ bulunmaktayýz. Hepinize bundan
sonraki hayatýnýzda saðlýk
ve baþarýlar dileriz" ifadele-

Serdar Tatlý

ri yer aldý.
MHK yönetimi, Serdar
Tatlý'nýn yaný sýra Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut
Çetiner, Mustafa Kamil Abitoðlu, Hikmet Öksüzoðlu,
Ahmet Erdoðan, Nedim
Göklü ve Ferhat Gündoðdu'dan oluþuyordu.

21 YILDA 14 KEZ
BAÞKAN DEÐÝÞTÝ
Son 21 yýlda Merkez
Hakem Kurulu Baþkaný
14 kez deðiþti. 2000-2004
Bülent Yavuz. 2004-2005
Sabri Çelik. 2005-2006
Ufuk Özerten. 2006-2007
Mustafa Çulcu. 2007-2008
Hilmi Ok. 2008-2011 Oðuz
Sarvan. 2011-2012 Yusuf
Namoðlu.
2012-2014
Zekeriya Alp. 2014-2015
Yusuf Namoðlu. 20152016 Kuddusi Müftüoðlu.
2016-2019 Yusuf Namoðlu.
2019
Þubat-2019
Temmuz
Sabri
Çelik.
2019-2020 Zekeriya Alp.
2020-2021 Serdar Tatlý.
Bu sürede Yusuf Namoðlu üç kez, Zekeriya Alp
ve Sabri Çelik 2'þer kez
farklý dönemlerde görev
yaptý.
(Haber Merkezi)

BUGÜN
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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www.kesinkarar.com / haber@kesinkarar.com

75 Kuruþ

ÇORUM HAVA TAHMiNi

AKMAN

MURAT

SÖNMEZ

(TEL: 221 21 11)
BAHABEY CD.
NO: 103/A
YEÞÝL FIRIN YANI

(TEL: 226 68 05)
OSMANCIK CD.
NO: 86
YAZI ÇARÞI

(TEL: 221 95 92)
ESKÝ DEVLET HAST.
YANI YENÝ SAÐLIK
MÜD. KARÞISI

ÜÇ PUAN HASRETi BiTSiN
RAKAMLARLA

2’nci Lig Kýrmýzý Grup

Kýrmýzý Grupta 38 haftanýn 9'uncu haftasýna girerken Vanspor FK 20 puanla zirvede yer alýyor.
18'er puanlý Sivas Belediyespor ve Hekimoðlu Trabzon ise zirveye en yakýn iki takým. Grubumuzun puansýz tek takýmý ise
Kahramanmaraþspor.
Oynanan 80 karþýlaþma nasýl sonuçlandý:
40 maç (%50) Ev sahibi takýmlar kazandý
22 maç (%27) Konuk takýmlar kazandý
18 maç (%23) Berabere sonuçlandý
Grup'ta alýnan en sýk skorlar:

Maç baþý gol oranlarý:
39 maç (%48) 2-3 gol
21 maç (%27) 0-1 gol
14 maç (%17) 4-5 gol
En çok gol atýlan dakikalar:
46 gol (%22) 76-90 dakikalar arasý
39 gol (%18) 46-60 dakikalar arasý
34 gol (%16) 61-75 dakikalar arasý
En golcü isimler:
7 gol Erhan Þentük (AfjetAfyonspor)
6 gol Hamza Küçükköylü (Vanspor FK)
6 gol Caner Aktaþ (H. Trabzon)

ÇORUM FK’YE
BAÞARILAR
DÝLER...
TFF

2. LiG KIRMIZI GRUP
TAKIMLAR
SÝLAHTAROÐLU VAN
SÝVAS BELEDÝYE
HEKÝMO. TRABZON
BODRUMSPOR A.Þ.
ÇORUM FK
ANKARASPOR
SAKARYASPOR A.Þ.
BAYBURT ÖZEL ÝD.
AFJET AFYONSPOR
ETÝMESGUT BELED.
SERÝK BELEDÝYE
ÝNEGÖLSPOR
SOMASPOR
SARIYER
DÝYARBEKÝRSPOR
TURGUTLUSPOR
ERGENE VELÝMEÞE
NÝÐDE ANADOLU FK
ADIYAMAN 1954
KAHRAMANMARAÞ

O G B M A Y P
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8
8
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8
8
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8
8
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0
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14
15
15
10
19
8
9
14
11
8
13
11
10
8
9
5
3
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3

TFF 2. Lig Kýrmýzý
Grup'ta mücadele eden Çorum FK, ligin dokuzuncu
haftasýnda Ýstanbul temsilcisi Sarýyer'i konuk edecek.
Geçtiðimiz hafta Bayburt
deplasmanýndan üç puanla
dönen Çorum FK, bu hafta
evinde Ýstanbul temsilcisi
Sarýyer'i aðýrlayacak. Kendi
evindeki galibiyet hasretine
son vermek isteyen kýrmýzýsiyahlýlar, hem taraftarýn
gönlünü almak hem de þeytanýn bacaðýný kýrmak istiyor. Çorum Þehir Stadyumunda bugün saat 19.00'da
baþlayacak maçý Adana
bölgesinden Tarýk Güdal yönetecek. Güdal'ýn yardýmcýlýklarýný ise Fatih Karatað ve
Mustafa Onur yapacak. Maçýn 4'üncü hakemi ise Mustafa Onur Özgenç olacak.

kaybettiði maçý yönetmiþti.
EVDE KAZANMAK
ÝSTÝYORUZ
Kýrmýzý-siyahlýlar bu sezon kendi evinde çýktýðý 4
maçýn sadece birinden üç
puanla ayrýldý. Ýlk hafta Diyarbekirspor ile berabere
kalan Çorum FK, üçüncü

GÜDAL, ÜÇÜNCÜ KEZ
MAÇIMIZI YÖNETECEK
Maçta düdük çalacak
Tarýk Güdal, üçüncü kez
Çorum FK, ikinci kez ise
Sarýyer maçýna çýkmýþ olacak. Ýlk olarak 2017-2018
sezonunda deplasmanda
2-0 kazandýðýmýz Çankaya
FK maçýný yöneten Güdal,
geçen sezon deplasmanda
24Erzincanspor'u 1-0 yendiðimiz maçta da düdük
çalmýþtý. Güdal ayrýca
Sarýyer'in
2019-2020
sezonunda
evinde
Hekimoðlu Trabzon'a 1-0

9 maç (%11) 0-0 sona erdi
8 maç (%10) 1-0 sona erdi
8 maç (%10) 3-0 sona erdi
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Bu sezon evinde çýktýðý 5 maçtan sadece bir galibiyet alabilen ÇORUM FK, bugün Ýstanbul
temsilcisi Sarýyer'i konuk ediyor. Kendi evindeki galibiyet hasretini bitirmek isteyen kýrmýzýsiyahlýlar, deplasman karnesi kötü olan Sarýyer karþýsýna mutlak üç puan parolasýyla çýkacak
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HAFTANIN MAÇLARI
23.10.2021 CUMARTESÝ
ÇORUM FK-SARIYER
SOMASPOR-KAHRAMANMARAÞSPOR
HEKÝMOÐLU TRABZON-TURGUTLUSPOR
BODRUMSPOR-BAYBURT ÖZEL ÝD.
ADIYAMAN FK-DÝYARBEKÝRSPOR
ÝNEGÖLSPOR-SAKARYASPOR
SÝLAHTAROÐLU VAN-SÝVAS BELEDÝYE
NÝÐDE ANADOLU FK-ERGENE VELÝMEÞE
ANKARASPOR-SERÝK BELEDÝYESPOR
AFJET AFYONSPOR-ETÝMESGUT BELEDÝYE

20
18
18
16
15
14
14
14
13
13
12
11
11
10
7
5
4
4
3
0

hafta Sakaryaspor ile berabere kaldý. Beþinci hafta Serik Belediyespor'u 1-0'lýk
skorla maðlup etmeyi baþaran kýrmýzý-siyahlýlar, kendi
evindeki ilk galibiyetini aldý.
Yedinci haftada ligin iddialý
ekiplerinden Sivas Belediyespor'a 0-2 maðlup olan
kýrmýzý-siyahlýlar,
kendi

evindeki kötü gidiþata 'dur'
demek istiyor.
RAKÝBÝN DEPLASMAN
KARNESÝ KÖTÜ
Öte yandan Ýstanbul
temsilcisi Sarýyer ise lige ne
iyi ne de kötü baþlayan
ekipler arasýnda yer alýyor.
Kendi evinde çýktýðý çoðu

maçý kazanan Sarýyer'in
deplasman karnesi kötü.
Sarýyer, deplasmandaki 4
maçýný da kaybetmiþ durumda.
Maç öncesinde Çorum
FK ligde 15 puanla 5. sýrada
yer alýyor. Rakip Sarýyer ise
10 puanla 14. sýrada.
(Abdulkadir Söylemez)

HOCA NE DEMiÞTi?

Ahmet Yýldýrým

Çorum FK Teknik Direktörü Ahmet Yýldýrým, Sarýyer maçý öncesi deðerlendirmelerde bulunmuþ, "Kazanmamýz gereken bir maç" dedi.
Geçtiðimiz gün bir basýn toplantýsý düzenleyen Çorum FK Teknik
Direktörü Ahmet Yýldýrým, Sarýyer maçýnda taraftarýn oyuncularýna destek olmasýný istedi.
Yýldýrým, "Sarýyer maçýna da
gelirsek iyi hazýrlanýyoruz 15
kiþi! Kazanmamýz gereken
bir maç ama sadece ricam
þu; bir önceki maçta içeride
iyi oynamamýza raðmen bireysel hatayla yediðimiz iki
golden dolayý bu çocuklarýn
üzerinde baský olmasýn. Taraftarýmýz sonuna kadar desteklesin. Maç bittikten sonra
bana ne derlerse desinler hiç
önemli deðil. Kazanmak için çýkýyoruz. Ýlk 5'in de içerisine girdik
sýralamada. Ýlk 5'in yukarýlarýna

doðru gitmek istiyoruz. Oyuncunun saha içerisindeki o özgüvenini taraftar verecek. Orada kötü oynarken, kötü giderken taraftar birazcýk oyunculara destek olsa, birazcýk "Hadi aslaným, hadi koçum" olsa oyuncu daha
farklý oynar. Tribün hep en iyisini istiyor, biz
de en iyisini vermek için çalýþýyoruz" dedi.
"SARIYER ESKÝDE KALDI"
Daha önceden Sarýyer'i de çalýþtýrdýðýný
hatýrlatan Yýldýrým, "Hiç öyle bakmýyorum,
ben kendi ekibime oyuncularýma bakýyorum,
kendi camiama bakýyorum. Sarýyer eskide
kaldý artýk. Evet anýlarým var, sevdiðim insanlar var hâlâ orada ama þu anda Çorumspor için hizmet ediyoruz, her maça kazanmak için çýkýyoruz, her maç seyredenlere keyif vermek için çýkýyoruz çünkü ne olursa olsun futbol bir þov oyunu.
Bugüne kadar skor anlamýnda içerde çok
yaþamasak da oyun anlamýnda bu ligin çok
üstünde gibi gözüken zamanlar oynadýk zaman zaman o yüzden memnunum" ifadelerini kullandý.
(Abdulkadir Söylemez)

Sarýyer'e hiç kaybetmedik
2'inci Lig Kýrmýzý Grup 9'uncu
hafta maçýnda sahamýzda konuk
edeceðimiz Sarýyer ile Çorum FK
daha önce 3 kez karþýlaþtý ve temsilcimiz 1 galibiyet alýrken 2 maç
ise beraberlikle sonuçlandý. Bu
maçlarda Çorum FK üç, Sarýyer ise
bir gol atabildi. Bir maç ise golsüz
sonuçlandý.
Sarýyer ile ilk olarak 2019/2020
sezonunda karþýlaþtýk. Çorum FK
ilk yarýsý 0-0 biten karþýlaþmanýn
63'uncü dakikasýnda Berat Ali ve
90'ýncý dakikasýnda Fatih ile bulduðumuz gollerle rakibini 2-0 maðlup
etmeyi baþarmýþtý. Pandemiden
dolayý 28'inci haftanýn ardýndan bitirilen sezondan dolayý iki takým bir
daha karþýlaþamamýþtý. Çorum FK
ile Sarýyer'in son iki maçý ise geçen
sezon oynandý. Ýlk maç Ýstanbul'da
1-1 sezonun son maçý ise Çorum'da 0-0 sona ermiþti.
RAKÝBÝMÝZÝ TANIYALIM
Sarýyer Spor Kulübü 1940 yýlýnda kurulurken 1982-1994 ve 19961997 yýllarý arasýnda Türkiye 1. Li-

gi'nde (þimdiki Süper Lig) oynamýþtýr. 1. Ligde oynadýðý yýllar boyunca
çok baþarýlý sonuçlar alan takým
uzunca bir süre Ýstanbul'un 4. büyük takýmý olarak gösterilmiþ ancak
1990'lý yýllarýn son bölümünde bölgede inþaatlarýn yasaklanmasý ve
akabinde zengin iþ adamlarýnýn Sarýyer'den el çekmeleri ve dolayýsýyla kulübü yüzüstü býrakmalarý neticesinde gerileme dönemine girmiþtir. 2005 yýlýndan bu yana 2. Lig de
mücadele etmektedir.
2014-15 ve 2015-16 sezonlarýnda 2. Ligde Play Offa yükselmiþse
de çeyrek finalde elenerek 1. Lige
yükselemedi.
2018-19 2. Lig Beyaz grupta yer
alan Sarýyer Serdar Bozkurt yönetiminde ligde mücadele etti. 34 maçta 20 galibiyet, 8 beraberlik ve 6
maðlubiyet aldý. 68 puan toplayarak grubunu 5. tamamladý ve playoff oynamaya hak kazandý. Play-off
çeyrek finalinde Kastamonuspor
1966'yý 1-0 ve 1-1'lik 2 maç sonucunda eledi. Yarý finalde Sakaryaspor'a 0-4 ve 0-0'lýk maçlar sonucunda elenerek 1. Lig'e
çýkma þansýný kaybetti.
LÝG
MÜCADELELERÝ
Süper Lig: 13 sezon
1982-1994, 1996-1997
1. Lig: 24 sezon 19631969, 1971-1982, 19941996, 1997-2001, 20042005
2. Lig: 21 sezon 19691971, 2001-2004, 2005Amatör Lig: 23 sezon
1940-1963

Sarýyer hazýrlýklarý tamam
TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta
mücadele eden Çorum FK, ligin dokuzuncu haftasýnda karþýlaþacaðý Sarýyer maçýnýn hazýrlýklarýný tamamladý.
Geçtiðimiz hafta sonu Bayburt deplasmanýnda üç puanla
dönen Çorum FK, ligin dokuzuncu haftasýnda Sarýyer'i konuk ediyor. Evde üç puan has-

retini bitirmek isteyen kýrmýzýsiyahlýlar, bu maçýn hazýrlýklarýna devam etti.
Teknik Direktör Ahmet Yýldýrým nezaretinde bir antrenman gerçekleþtirildi.
Çorum FK, bu maçýn hazýrlýklarýný tamamladý ve maç saatini beklemeye baþladý.
(Abdulkadir Söylemez)

