Çorum FK Teknik
Direktörü Ahmet Yýldýrým þampiyonluk
için tek ihtiyaçlarýnýn
samimiyet olduðunu
vurguladý. Maç sonunda saha içinde
takýmýna ve yönetime yönelik konuþan
Yýldýrým iyi bir aile
olmak zorunda olduklarýný söyledi.
8’DE

“Biz
iyi bir
aileyiz”

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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75 Kuruþ

Felekten bir gece
5-0

Çorum FK evinde rahat kazanýp taraftarý önünde gol
þov yaparken genç oyuncular da süre þansý buldu.
Bol gollü galibiyetten memnun olan Kýrmýzý-Siyahlý
taraftar maç sonunda takýmý baðrýna basarken maç
sonunda þölen tadýnda görüntüler vardý. 8’DE

VAKA ARTIÞ HIZI
YAVAÞLADI AMA...
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Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan açýklanan
haftanýn vaka haritasýnda yüzde 75 aþýlama oranýna ulaþan
Çorum'da vaka sayýsý yine arttý. Bu haftanýn Çorum'daki vaka
sayýsý yüz binde
496,11 olarak gerçekleþti. Geçen hafta
en çok vaka sayýsý
artan ilk beþ il arasýnda yer alan Çorum bu
hafta ilk 5 listesinin
dýþýnda kaldý. 2’DE

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Soðuk ve yaðýþlý
hava geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüðünün verilerine
göre Çorum, Balkanlar üzerinden gelen soðuk ve yaðýþlý havanýn etkisi altýna girecek.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden
hava sýcaklýklarýnýn pazar gününden baþlayarak kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece düþmesi bekleniyor. 3’TE

Benzine yine
zam geliyor!
Dolar kurundaki sert yükseliþ, akaryakýtta
zam yaðmuruna neden olmaya devam ediyor. Bu gece yürürlüðe girecek olan zamla
birlikte benzinin litre fiyatý yaklaþýk olarak
Ýstanbul'da 8,40 TL'ye, Ankara'da ve Ýzmir'de 8,50 TL'ye yükselmiþ olacak. 2’TE

Cadde ortasýnda silahlar konuþtu

Çorum'da býçaklý kavga: 1 yaralý

Çöplü Mahallesi Kunduzhan Caddesi üzerinde
meydana gelen olayda Þahin Ç., Musa K. ve Serkan
G., Yazýçarþý kavþaðýnda otomobil ile gezerken iddialara göre aralarýnda daha önceden husumet olan Atilla
Ö. ve Mertcan T. ile karþýlaþtý. 3’TE

Çorum'da gece saatlerinde meydana gelen kavgada býçaklanan Azerbaycan uyruklu þahýs yaralandý. Olay, Gazi Caddesi üzerinde bulunan Kadeþ Barýþ Meydaný'nda
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kiþi arasýnda
baþlayan tartýþma bir süre sonra kavgaya döndü.3’TE

Tarým ve Orman Bakaný Dr.
Bekir Pakdemirli, Çorum'da
muhalefeti eleþtirdi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentin içme suyu ihtiyacýnýn
karþýlandýðý Hatap Barajýnda incelemelerde bulundu. Yayýnlanan
fotoðraflarda barajýn suyunun iyice çekildiði gözlerden kaçmadý.

“Türkiye'nin
“Türkiye'nin
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kaderini Millet
Millet
Ýttifaký'na terk
terk
Ýttifaký'na
edemeyiz”
edemeyiz”
Tarým ve Orman Bakaný Dr. Bekir
Pakdemirli, AK Parti Çorum Ýl
Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen
Ýl Danýþma Meclisi toplantýsýnda
yaptýðý konuþmada "Türkiye'nin
kaderini Millet Ýttifaký'na terk edemeyiz. Bugün geldiðimiz noktada
da 2023 gerçekten bana göre seçimlerin en önemlisi olmuþtur.
Türkiye ile AK Parti'nin kaderi
adeta bütünleþmiþtir" dedi. 4’TE

KURAKLIÐI
ÖZETLEYEN
ZiYARET
Sami Çam

Türk Büro-Sen’de
Çam güven tazeledi

Bekir Pakdemirli

Turgut Özel Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleþen Türk Büro-Sen 4. Olaðan
Genel Kurulu'nda yapýlan seçim sonucunda
mevcut baþkan Sami Çam güven tazeleyerek
yeninden baþkan olarak seçildi. Çam Genel Kurul'da yaptýðý konuþmada "Taþerondan kadroya
geçenler kamu çalýþanlardan çok çok fazla maaþ
alýyorlar. Kamu da iþ barýþý bozuldu" dedi. 5’TE

Zihin
Türbülansý

TEB Genel Merkezinden
Çorumlu eczacýlara ziyaret
Türk Eczacýlarý Birliði 42. Dönem Merkez Heyeti,
Çorum Eczacý Odasý'ný ziyaret etti.Ziyarette 42. Dönem Türk
Eczacýlarý Birliði Genel Sekreteri Eczacý Arman Üney,
Çorum Eczacý Odasý'nýn yeni yönetim kurulunun göreve
gelmesinden dolayý hayýrlý olsun dileklerinde bulundu. 7’TE

AMBULANS ÞOFÖRLERÝNE
TEKNÝK EÐÝTÝM VERÝLDÝ 2’DE

KÝMLÝKSÝZ ÇOCUKLUK
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Hatap Barajýnda incelemelerde bulundu,
kuraklýk sorununun önemine dikkat çekti. Vali Çiftçi incelemeler sýrasýnda yaptýðý açýklamada 12 milyon metreküp su hacmine sahip olan
barajda 1 milyon metreküp su kaldýðýný ifade etti. 5’TE

'MAÐDURÝYETÝME
ARTIK SON VERÝN' 3’TE

''KÖPEK EVÝ'' PROJESÝ
HAYATA GEÇÝRÝLDÝ 6’DA

Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer

atakentpsk@gmail.com

- YAZISI 2’DE

MÝNÝKLER EZBERE HADÝS
OKUMADA YARIÞTI 6’DA
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Zihin Türbülansý
KÝMLÝKSÝZ ÇOCUKLUK

Benzine yine
zam geliyor!
Dolar kurunun rekor kýrmasýnýn ardýndan
benzine 44 kuruþluk zam kararý alýndý. Benzin
zammý bu gece yürürlüðe giriyor.
Dolar kurundaki sert yükseliþ, akaryakýtta
zam yaðmuruna neden olmaya devam ediyor.
16 Ekim'de pompa fiyatý 14 kuruþ artan benzine
bir zam daha geldi.
Benzinin litresinde 44 kuruþluk zam kararý
alýndý. Zammýn 25 Ekim Pazartesi'yi Salý'ya
baðlayan geceden itibaren geçerli olacaðý öðrenildi. Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatý yaklaþýk olarak Ýstanbul'da 8,40 TL'ye, Ankara'da ve
Ýzmir'de 8,50 TL'ye yükselmiþ olacak.
Motorin ve LPG için henüz yeni bir zam kararý bulunmuyor. LPG ve motorinde olduðu gibi
benzinde de özel tüketim vergisi (ÖTV) sýfýrlandýðý için zamlar doðrudan pompa fiyatýna yansýyor.
LPG 20 GÜNDE 93 KURUÞ ZAMLANDI
2 Ekim'de 71 kuruþ zamlanan LPG'ye 21
Ekim'de 22 kuruþ daha zam gelmiþti. Fiyat artýþýnýn ardýndan otogazýn litre satýþ fiyatý Ýstanbul'da ortalama 5,95 liradan 6,17 liraya, Ankara'da 6,03 liradan 6,25 liraya, Ýzmir'de ise 6,05
liradan 6,27 liraya yükselmiþti.
MOTORÝNE 10 GÜNDE
87 KURUÞ ZAM GELDÝ
Motorinin litre fiyatý 19 Ekim'de 23 kuruþ
zamlanmýþtý. Böylece motorinin pompa fiyatý 919 Ekim döneminde toplamda 87 kuruþ zamlanmýþ oldu. Motorinin litre fiyatý yaklaþýk olarak Ýstanbul'da 8,20 TL, Ankara'da ve Ýzmir'de 8,29
TL seviyesinde bulunuyor. Son zamla birlikte
motorinin litre fiyatý Türkiye genelinde benzin fiyatýný aþmýþtý.
ÖTV SIFIRLANDI
Motorin, benzin ve LPG'de eþel mobil sistemi
kapsamýnda ÖTV sýfýrlanmýþ durumda, bu nedenle zamlarýn tamamý pompa fiyatýna yansýyor.
Litre baþýna benzinde 2,53 TL, motorinde 2,05
TL, LPG'de 1 TL olan maktu ÖTV, eþel mobil sistemi kapsamýnda sýfýrlanmýþ durumda. Eylül baþýnda 8,27 olan dolar/TL, enflasyon artarken ve
dünyada para politikasýnda sýkýlaþma adýmlarý
atýlýrken Merkez Bankasý'nýn faiz indirmeye baþlamasýyla dün 9,66'yý görerek rekor tazelemiþti.
Geçen sene nisanda 20 dolarýn altýný gören
Brent tipi petrolün varil fiyatý, son günlerde 85
dolar civarýnda hareket ediyor. Hem petrol hem
de dolar/TL'deki yükseliþ, akaryakýt fiyatlarýnda
güçlü zamlarý da beraberinde getiriyor.
AKARYAKIT SEKTÖRÜ
ÇÝFT HANEYE HAZIRLANIYOR
Dolar/TL'de çift haneye yaklaþýlýrken, akaryakýt sektörü de çift haneli benzin ve motorin fiyatlarý için hazýrlýklara baþladý. Bayiler, litre fiyatlarýnýn listelendiði tabelalarý ikisi ana rakam, ikisi
de virgül sonrasý küsurat olmak üzere dört haneli rakamlara hazýrlamaya baþladý. Hem dolar ve
petroldeki artýþ hem de hükümetin sýfýr ÖTV uygulamasýndan vazgeçmesi ihtimali, akaryakýtta
çift hanenin yakýn zamanda görülebileceði beklentisi yaratmýþ oldu.
(Haber Merkezi)

Bu soru bana sýk sýk sorulur. Hep
söylediðim gibi, arkadan baktýðýmda,
beni psikoloji okumaya götüren, galiba, etrafýmda gördüðüm ayný þeylerin
farklý deðerlendirilmesiydi. Buna baþkaldýrmam, bunu problem
edinmemi ve bu konuda felsefî
bilgi ortaya koymamý saðladý.
Çoðulculuða pek olumlu
bakýlýyor, ama dikkat: Bilgi söz
konusu olduðu yerde "çoðulculuk" olmaz! Çoðulculuk nerede
söz konusu olabilir? Bilginin
söz konusu olmadýðý konularda, örneðin kültürel deðer yargýlarýnda ve normlarda, yaþam
tarzlarýnda…
Ama yine dikkat: Bir olguyu
saptamak baþka, onu kabullenmek baþkadýr. Bir konudaki
bilgiye ters düþen bir deðer

yargýsýnýn ve bir insan hakkýna ters
düþen bir kültürel normun deðiþmesi
için ne gerekiyorsa, yapýlmalý
Kimi insanlar baþarý ve statülerini
hak etmediklerini düþünür. Sanki bir

kimlik hýrsýzlýðý yapmýþ ve hak etmedikleri bir yere gelmiþlerdir.
Sosyal koþullanma erken yaþta
baþlar. Aileyi içeren erken çocukluk
deneyimlerinin kimlik hýrsýzý sendromuna katkýda bulunabileceðini
öne süren bazý araþtýrmalar
vardýr. Küçük yaþta ebeveyn
rolleri ve sorumluluklarýný üstlenmek zorunda kalan çocuklarýn, ebeveynleri ile güçlü ve güvenli bir baðý olmayan çocuklar
gibi, kimlik hýrsýzý sendromuna
daha yatkýn olduklarý gösterilmiþtir.
Dr. ValerieYoung'a göre,
Kimlik Hýrsýzý Sendromu olan
kiþiler yeterliliklerini beþ farklý
yolla ölçerler:Mükemmeliyetçi,Doðal Dahi,Süper Adam veya Süper Kadýn,Uzman, Solist.

Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer
atakentpsk@gmail.com

ARTIÞ HIZI
YAVAÞLIYOR AMA...
Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca, haftalýk
vaka sayýlarýný açýkladý. Yetkililerin uyarýlarýyla
vaka sayýsýndaki artýþýn azaldýðý görülse de
vaka sayýsý hiç azýmsanmayacak derecede.

Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca, 8-15 Ekim arasýnda illere göre
her 100 bin kiþide görülen Covid-19
vaka sayýlarýný açýkladý. Buna göre
Çorum, yüz binde vaka sayýsý
496,11 ile riskli iller arasýnda.
Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabý üzerinden
yaptýðý paylaþýmda, "9-15 Ekim
arasýnda, 100 bin kiþi içinde bir haftalýk toplam yeni Covid-19 vaka sayýsý il bazýnda neydi? Yaþadýðýnýz,
gidip geldiðiniz ildeki durumu haftalýk Ýnsidans haritamýzdan öðrenebilirsiniz" dedi.
Geçtiðimiz hafta en çok vaka artýþýnýn yaþandýðý beþinci il olan Çorum, bu hafta bu listenin dýþýnda
kalmayý baþardý.
Birinci sýrada Kastamonu yer
alýrken, onu Zonguldak, Karabük,
Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankýrý,
Kahramanmaraþ, Osmaniye ve Erzincan takip etti.
SALGIN HIZLA YAYILIYOR
Eylül ayý baþlangýcýyla birlikte
Çorum'da vaka sayýlarý hýzla artmaya baþladý. Her ne kadar kentin

Fahrettin Koca

yüzde 78'i aþýlansa da vaka sayýsýndaki artýþýn önüne geçilemiyor.
UYARILAR ETKÝLÝ
OLMAYA BAÞLADI
Vaka sayýsýnýn anormal derecede artmasýyla birlikte hafta baþýnda
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, bir basýn toplantýsý düzenlemiþ, vatandaþlarý pandemi kurallarýna uymaya davet etmiþti. Vali Çiftçi'nin uyarýlarýnýn kent genelinde etkili olduðu
görülüyor. Geçtiðimiz haftaya göre
vaka sayýsý artýþýnýn yarý yarýya
azaldýðý belirtildi. Ancak vaka sayýsý
hiç azýmsanmayacak dereceye gelmiþ durumda.
OKULLAR ÇOK ETKÝLÝ
Son günlerdeki vaka sayýsýndaki artýþta okullarýn öneminin büyük
olduðu görülüyor. Özellikle 7 Eylül'de okullarýn açýlmasýyla birlikte
salgýn yayýlýmýnýn hýzlandýðý gözleniyor.

SAYI YÜZDE 100 ARTTI
Eylül ayýnýn baþýnda yüz binde
217,68 olan vaka sayýsý, 11-17 Eylül tarihlerinde 301,63'e, 18-24 Eylül tarihlerinde 325,08'e 19 Eylül-1
Ekim tarihleri arasýnda 351,05'e
yükseldi. Geçtiðimiz hafta ise Çorum, yüz bindeki vaka sayýsý

436,31 ile en çok vaka artýþý yaþanan beþinci il olmuþtu. Bu hafta bu
listenin dýþýnda kalmayý baþarsak
da vaka sayýsý 496,11'e yükseldi.
Böylece 4 Eylül tarihinden bugüne
kadar vaka sayýsýnýn yüzde 100
arttýðý hesaplanýyor.
(Mehmet Halim Coþkun)

‘HERKES AÞI
OLSUN, EZiYET ÇEKiP

Koronavirüs sebebiyle ölümden
dönen kadýndan mesaj var.

PiÞMAN OLMASINLAR'

Çorum'da korona virüse yakalanan ve yoðun bakýmda
yaþam mücadelesi veren 67 yaþýndaki Adeviye Çiçek, aþý yaptýrmadýðý için piþman
olduðunu
belirterek, "Herkes aþý olsun,
benim gibi eziyet çekip piþman olmasýnlar"
dedi.
Çorum'da yaklaþýk iki hafta önce
grip þüphesiyle Hitit
Üniversitesi Erol Olçok
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne baþvuran Adeviye
Çiçek'in (67) yapýlan test neticesinde korona virüse yakalandýðý tespit edildi. Saðlýk durumunun aðýrlaþmasý üzerine hastanede
tedavi altýna alýnan Çiçek, 10 gün boyunca yoðun bakým ünitesinde yaþam mücadelesi verdi.
Yapýlan tedavi ile
saðlýk durumu iyileþen Çiçek, yaþadýðý zorlu
süreci anlattý. Ýþleri sebebi ile aþý olmadýðýný belirten Çiçek, aþý olmayý ertelememeleri yönünde

vatandaþlara çaðrýda bulundu.
"AÞI OLSAYDIM BU
KADAR ZORLU
BÝR SÜREÇ
YAÞAMAZDIM"
Sonbaharda
aþý yaptýrmayý
planladýðýný ancak korona virüse yakalandýðýný
dile getiren Çiçek, "Köyde sürekli arazideydim.
Sürekli arazide olduðum için aþý yaptýrmadým ama piþmaným. Aþýmý olacaðým. Herkes aþý olsun. Benim gibi eziyet çekip, piþman olmasýnlar. 10
gün yoðun bakýmda yattým. 2 gündür servisteyim. Yoðun bakýmda çok eziyet çektim. Karanlýk
yerlerde kaldým. Herkese aþý olmalarýný tavsiye
ediyorum. Beni duysunlar. Aþýlarýný olsunlar.
Çok zorlandým. Aþý olsaydým bu kadar zorlu bir
süreç yaþamazdým" dedi. Çiçek, hastanedeki tedavi sürecinde kendisini yalnýz býrakmayan saðlýk çalýþanlarýna teþekkür etti.
(ÝHA)

Ambulans þoförlerine

teknik eðitim verildi
Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan 11-14 Ekim 2021 ve 18-21
Ekim 2021 tarihleri arasýnda iki grup
halinde ambulans kazalarýný azaltmak, çalýþanlar ve hastalarýn güvenliðini artýrmak, daha etkin ve güvenli bir saðlýk hizmeti sunmak amacýyla Ambulans Sürüþ Teknikleri Eðitimi
(ASTE) düzenlendi.
Eðitime toplamda 32 personel
katýldý. Acil ve Afetlerde Saðlýk Hizmetleri Birim Sorumlusu Osman Tök
koordinatörlüðünde, Çorum Ýl Saðlýk
Müdürlüðü Eðitmenleri ATT Atilla
Þentürk, ATT Nevzat Ünal, ATT
Mustafa Özerdemir, ATT Hüseyin
Laçin ve AABT Ýbrahim Etem Baþ
tarafýndan verilen eðitim sýrasýnda
ambulans sürücüleri, zorlu parkurlarda eðitim sürüþleri gerçekleþtirerek, lastik sökme, zincir takma, akü
takviye yapma gibi konularýnda hem
teorik hem de pratik konularda eðitim aldý.
(Bahattin Sümüþ)
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Cadde ortasýnda silahlar konuþtu:

1 YARALI, 4 GÖZALTI
Çorum'da daha önce aralarýnda husumet bulunan iki grup arasýnda çýkan silahlý kavgada 1 kiþi
yaralanýrken, kavgaya karýþtýðý belirlenen 4 kiþi gözaltýna alýndý. Olay, Çöplü Mahallesi Kunduzhan
Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Þahin Ç., Musa K. ve
Serkan G., Yazýçarþý kavþaðýnda otomobil ile gezerken iddialara göre aralarýnda daha önceden husumet olan Atilla Ö. ve Mertcan T. ile karþýlaþtý.

'Maðduriyetime
artýk son verin'

TÜFEKLE ATEÞ AÇTILAR
Otomobil'den inen Þahin Ç. ve Serkan G. tabanca ile Atilla Ö.'de iþyerinden aldýðý ruhsatsýz tüfekle
ile birbirlerine ateþ etmeye baþladý. Açýlan ateþ sonucu Þahin Ç. koltuk altýndan hayati tehlikesi olacak þekilde yaralanýrken, cadde üzerinde bulunan
bir iþyerinde de madde hasar meydana geldi. Silahlý çatýþmanýn ardýndan kaçmaya çalýþan Atilla Ö. ve
Mertcan T. olayda kullandýklarý tüfeði çöpe atmaya
çalýþýrken, diðer þüpheliler ise yaralý þahsý hastaneye götürdüklerinde polis ekipleri tarafýndan yakalandý. Þüphelilerden Serkan G., olayda kullandýklarý tabancalarý kaçarken yolda attýklarýný belirtirken,
araçta yapýlan aramada da bir adet mermi ele geçirildi. Gözaltýna alýnan þüpheliler ifadeleri alýnmak
üzere Emniyet Müdürlüðü'ne götürülürken, olayla
ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.
(ÝHA)

Çorum'da sahte senet maðduru olduðunu iddia eden bir iþ adamý, "Maðduriyetime
artýk son verin" dedi.
Sahte senet yüzünden 6 aydýr maðduriyet yaþayan Çorumlu iþ adamý, yaþadýðý
olayý,"Ben yandým, baþkalarý yanmasýn" diyerek, kamuoyuna duyurmuþ ve yetkililere
bu olayýn üzerine gitmeleri için çaðrýda bulunmuþtu. Ancak aradan geçen 6 aya raðmen herhangi bir olumlu sonuç alýnamadýðý
gibi iþ adamýnýn maddi kaybý bir yana dursun bu zaman zarfýnda harcadýðý vaktinin
yaný sýra þimdilerde tehditlerle karþý karþýya
kaldýðý öðrenildi.
Çorumlu iþ adamýnýn bu güne kadar
baþvurmadýðý yer kalmazken, her türlü hukuki ve yasal iþlemleri de baþlatmasýna raðmen zorla ve tehditle alýnmýþ ve halen alýnmakta olan ödemeleri ise devam ediyor.
Ýþ adamý, devlet kurum ve kuruluþlarý ile
yönetenlerin bu olaylara seyirci kalmasýna,
çað atladýðýmýz iddia edinilen bir dönemde
iþlemlerin sonuçlandýrýlmamasýna ve adamýn varsa her kapýnýn açýldýðý ve sorunun
çözüldüðü, adamýn, dayýn, emmin yoksa bu
iþlerin çözülemediðine ise hayretler içerisinde bakýyor.
Türk adaletini saðlayan ve yönetenlerin
tarafsýz ve baðýmsýz olmadýðýný iddia eden
Çorumlu iþ adamý, sahte senet düzenleyen
þebekenin elini kolunu sallaya sallaya gezdiðini, gerek Çorum'da, gerekse baþka ilerde birçok kiþinin canýný yakarak haksýz þekilde zenginleþmeye devam ettiklerini söyledi.
Devletin baþlýca anayasal görevinin can
ve mal güvenliðini saðlamak olduðunu vurgulayan iþ adamý, devletin savcýsý, hakimi
ve kolluk kuvvetlerinin görevini yapmadýðýný
savundu. Bu ülkeye hiçbir þekilde istihdam
saðlamanýn, katma deðer sunmanýn, üretmenin günah, suç ve acizlik olduðunu kendisine yapýlanlardan sonra düþünmeye
baþladýðýný aktaran iþ adamý, "Birçok insanýn baþýna gelen sahte senet maðduriyeti
nedeniyle haykýrýþlarýmýzý, çýðlýklarýmýzý sahiplenmeyip buna göz yumanlarýn umarým
bir gün ailesi ve kendi baþlarýna gelirde bizleri daha iyi anlarlar. Bu ülkenin her ne olursa olsun bir 'Muz Cumhuriyeti' olmadýðýný
düþünmekteyim" dedi.
(Haber Merkezi)

Çorum'da býçaklý kavga: 1 yaralý
Çorum'da gece saatlerinde meydana gelen
kavgada býçaklanan Azerbaycan uyruklu þahýs
yaralandý. Olay, Gazi Caddesi üzerinde bulunan
Kadeþ Barýþ Meydaný'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kiþi arasýnda baþlayan tartýþma bir süre sonra kavgaya döndü. Kavga sýrasýnda Azerbaycan uyruklu olduðu öðrenilen Yusifov U. býçak darbesiyle yere düþtü. Çevredekilerin ihbarý üzerine olay yerine polis ve saðlýk

ekipleri sevk edildi. Yusifov U., olay yerinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Hitit Üniversitesi
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
Kavgayla ilgili 1 kiþi polis ekipleri tarafýndan
gözaltýna alýndý. Olay yerinden kaçtýðý belirlenen
2 þüpheli þahsýn yakalanmasý için polis ekipleri
çalýþmalarýný sürdürüyor.
Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.
(ÝHA)

Dikkat, soðuk ve yaðýþlý hava geliyor
Meteoroloji'nin hava tahmin raporuna göre,
Çorum'un da içinde bulunduðu bölge soðuk ve
yaðýþlý havanýn etkisi altýna girecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüðünün verilerine
göre Balkanlar üzerinden gelen soðuk ve yaðýþlý havanýn etkisi altýna girecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sýcaklýklarýnýn
pazar gününden baþlayarak kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece düþmesi ve önümüzdeki
hafta ortasýna kadar mevsim normallerinin 4 ila
6 derece altýnda seyretmesi bekleniyor.
Yarýndan itibaren pazartesi ve salý günleri
bölgemiz genelinin aralýklý yaðýþlý geçeceði, yaðýþýn kýyý kesimlerinde kuvvetli yaðmur ve saðanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karýþýk
yaðmur ve kar þeklinde olacaðý tahmin ediliyor.
Kuvvetli meteorolojik hadiselerin meydana
gelebileceði olumsuzluklara karþý ilgililerin ve
vatandaþlarýn dikkatli ve tedbirli olmalarý, meteorolojinin yayýnlayacaðý güncel tahmin ve uyarýlarý takip etmeleri istendi.
(Haber Merkezi)

En çok trafik
cezasý araç
plakalarýna kesildi

Komisyonda trafik
sorunu masaya yatýrýldý
Osmancýk Ýlçe Trafik Komisyonu toplandý.
Toplantýda, ilçenin trafik durumu, yaya ve sürücülerin yaþadýðý sorunlar ele alýndý.
Kaymakamlýk toplantý salonunda Ýlçe Kaymakamý Ayhan Akpay baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýda gündemde yer alan maddeler teker teker görüþüldü. Gündem madde-

lerinin görüþülmesinin ardýndan Ýlçe Emniyet
Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan sunumla ilçenin trafik durumu, yaya ve sürücülerin yaþadýðý sorunlar detaylý olarak ele alýndý.
Toplantý, katýlýmcýlar tarafýndan dile getirilen görüþ ve önerilerin deðerlendirilmesinin
ardýndan sona erdi.
(ÝHA)

2021 yýlýnýn ilk 9 aylýk diliminde 308 bin 955
trafik kazasý meydana gelirken, bu kazalarýn
142 bin 555’ü sürücü kaynaklý sebeplerden dolayý meydana geldi. Uygulanan denetimlerde
ise 9 aylýk dönemde 13 milyon 838 bin 997 trafik cezasý kesildiði görülürken, bu cezalarýn 11
milyon 103 bin 937 ile büyük bir kýsmýnýn araç
plakasýna uygulandýðý kaydedildi.
Emniyet Genel Müdürlüðü Trafik Baþkanlýðý
(trafik.gov.tr) verilerinden elde edilen bilgilere
göre, 2021 yýlýnýn 9 aylýk diliminde 308 bin 955
trafik kazasý meydana gelirken, bu kazalarýn
142 bin 555'ü sürücü kaynaklý meydana geldi.
Bu kazalarda bin 797 kiþi olay yerinde yaþamýný yitirirken, 202 bin 501 kiþi ise yaralandý. Ayrýca 2021 yýlýnýn geneline bakýldýðýnda kazalarýn
en çok yandan çarpma þeklinde olduðu görüldü. Ülke genelinde uygulanan trafik cezalarýnýn
adetsel daðýlýmýna bakýldýðýnda ise yaya, yolcu,
sürücü ve araç plakasý olmak üzere 2021 yýlýnýn
ilk 9 ayýnda toplam 13 milyon 833 bin 997 ceza
kesildiði saptandý.
Dijital basýn arþivinden derlenen bilgilere göre 2021 yýlý içerisinde trafik kazalarý ile alakalý
basýna 12 bin 329 haber yansýdýðý tespit edildi.
2021 yýlýnýn baþýndan bugüne kadar yapýlan haber incelemesinde trafik kazalarýnýn en çok yerel
yayýnlarda yer aldýðý görülürken, online mecrada
çýkan haber sayýsýnýn 35 binden fazla olduðu
kaydedildi. Özellikle þehirlerarasý yolcu taþýmacýlýðýnda meydana gelen kazalarýn medyanýn da
gündeminde olduðu görüldü. (Haber Merkezi)
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Tarým ve Orman Bakaný Dr. Bekir Pakdemirli, Çorum'da muhalefeti eleþtirdi.

‘Türkiye'nin kaderini Millet
Ýttifaký'na terk edemeyiz'
Tarým ve Orman Bakaný Dr. Bekir Pakdemirli, "Türkiye'nin kaderini
Millet Ýttifaký'na terk edemeyiz. Bugün geldiðimiz noktada da 2023
gerçekten bana göre seçimlerin en
önemlisi olmuþtur. Türkiye ile AK
Parti'nin kaderi adeta bütünleþmiþtir" dedi.
TEÞKÝLATLA BULUÞTU
Tarým ve Orman Bakaný Dr. Bekir Pakdemirli, AK Parti Çorum Ýl
Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Ýl
Danýþma Meclisi toplantýsýna katýldý. Bakan Pakdemirli, burada gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu.
"TÜRKÝYE EN BÜYÜK
YATIRIMLARINA ÝMZA
ATAN ÜLKE OLDU"
Türkiye'nin Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ve AK Parti sayesinde tarýmda, savunmada, sanayide, eðitimde çað atladýðýný dile
getiren Bakan Pakdemirli, "Biz iktidar olarak çalýþýyoruz. Bizim baþýmýzda Recep Tayyip Erdoðan gibi
bir lider var. Bugün pandemi, iklim
deðiþikliði, orman yangýnlarý, enerji
yetersizliði gibi birçok küresel sorunumuz var. Bütün dünya bu sorunlardan payýný aldý ve payýný almaya
devam ediyor. Hem hükümet olarak
hem de bakanlýk olarak pandemi
de bu sorunlara karþý birçok tedbir
aldýk ve almaya devam ediyoruz.
Su kýtlýðý dünyanýn problemi. Bununla ilgili þura yaptýk. Gýda kýtlýðý
dünyanýn problemi bununla ilgili çalýþma yaptýk. Bunla ile ilgili dünyada
zayiat var. Dünyada üretilen her 3
üründen bir tanesi çöpe gidiyor. Ülkede refahýn artmasýyla birlikte maalesef Türkiye'de de böyle bir zayiat söz konusu. Ciddi bir kampanya
yürüterek bir yýlda 700 milyon lira
tasarruf saðladýk. Orman yangýnlarý
dünyanýn dört bir yanýný sardý.
Amerika'da halen yangýnlar devam
ediyor. Geçtiðimiz haftalarda ABD
büyükelçisi ziyaretimize geldi. Yangýnlarýn devam ettiðini önemli bir
bölümünü söndüremediklerini ifade
etti. Sizden bilgi paylaþýmýna ihtiyacýmýz var. Ülkemiz her zaman gururlu ülkeydi. 80'li yýllarda unutmuyorum. Ýngiltere gelir bize futbolda 8
tane gol atardý. Biz omzumuzu silkelerdik. Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn sayesinde

Bekir Pakdemirli

Türkiye þimdi her alanda dünyanýn
en büyük yatýrýmlarýna imza atan
ülke oldu" diye konuþtu.
"2023 SEÇÝMLERÝN
EN ÖNEMLÝSÝ"
2023 seçimlerini seçimlerin en
önemlisi olarak niteleyen Bakan
Pakdemirli, "Bugün geldiðimiz noktada zor bir coðrafyadayýz. Ateþ altýndayýz. 21. yüzyýlda ülkemizi çok
þanslý görüyorum. Dünyanýn zenginliðinden ve refahýndan daha çok
pay alacaðýmýzý görüyorum. Sadece biraz sýký durmamýz gerekiyor.
AK Parti olarak sýký durmamýz lazým. Cumhur Ýttifaký olarak sýký dur-

mamýz lazým. Türkiye'nin kaderini
Millet Ýttifaký'na terk edemeyiz. Bugün geldiðimiz noktada da 2023
gerçekten bana göre seçimlerin en
önemlisi olmuþtur. Türkiye ile AK
Parti'nin kaderi adeta bütünleþmiþtir. Sonrasýnda Türkiye'nin kaderini
Suriye'den atýlan bombalara, Afganistan gelen göç dalgalarýna,
PKK'nýn terör ve uyuþturucu yapýlanmalarýna, Yunanistan'daki silahlanma anlaþmalarýna, Akdeniz'de,
Karadeniz'de hakkýmýzýn yemeye
çalýþanlara, Osmanlý emanetindeki
þehirlerdeki yaðmacýlýða, Kýbrýs'ta
oynana oyunlarýna, üst aklýn merhametsiz oyuncularýna, Sorosçu

kafalarýn finansladýðý kafalara terk
edemeyiz. Türkiye geleceðin parlayan yýldýzý. Cumhurbaþkanýmýz 2
gün Afrika'daydý. Gelir gelmez ayaðýnýn tozuyla çalýþmalara devam
ediyor. Cumhurbaþkanýmýz yakýn
geleceðin deðiþen ekonomik siyasal modellerini görüyor ikili, çoklu
projeler ve anlaþmalara yöneliyor.
Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da, Ortadoðu'da dört bir yanda her türlü iç
dýþ engellere zorluklara raðmen engellere raðmen Recep Tayyip Erdoðan vataný için hazýr ve nazýr þekilde çalýþýyor" ifadelerini kullandý.
Her partinin hizmet için var olduðunu dile getiren Pakdemirli, "Ancak bugün itibariyle Cumhur Ýttifaký
dýþýndaki partilerin ortaya koyduðu
savlarla Türkiye'yi yönetme þansýmýz yok. Davamýzýn ipine adam gibi sarýlalým. Gerçekten AK Parti'nin
ipine sarýlalým. Diðerleri yalanýn ipine sarýlýyor. Biz doðrularý söyleyelim. Hizmet edelim. Vatandaþýn terazisi en güzel terazi. 20 yýldýr bu
millet nasýl destek olduysa bundan
sonra da destek olmaya devam
edecek. Yarýn, öbür gün güç kaybettiler gibi þeylere inanmayýn.
Problemler olabilir kabul etmemiz
lazým. Bunlarý çözecek tek parti de
AK Parti" þeklinde konuþtu.
Toplantýya AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Ceylan, Oðuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, MHP Ýl Baþkaný
Agah Karapýçak, ilçe ve belediye
baþkanlarý ile partililer katýldý. (ÝHA)

Asgari ücreti
750 lira artýracak
hamle geliyor
AK Parti ve MHP'nin oluþturduðu Cumhur Ýttifaký, ekonomideki kötü gidiþat nedeniyle yeni bir hamle hazýrlýðýnda. Dolardaki
yükseliþ, hayat pahalýlýðý gibi nedenlerle
geçim sýkýntýsý çeken ve tepkisini gösteren
dar gelirli vatandaþlar için asgari ücrette düzenlemeye gidilmesi gündemde. Düzenleme kapsamýnda mevcut asgari ücrete göre
maaþlar 750 lira artacak.
Seçime "oy kaybý" ile gittiðini gören iktidar, asgari ücret düzenlemesinin 2023'ten
önce uygulanmasýný öngörüyor. Cumhuriyet'in haberine göre, olasý düzenleme konusunda ittifakýn iki ortaðý arasýnda "görüþ
ayrýlýðý" bulunuyor.
VERGÝ KESÝNTÝSÝ ASGARÝ
ÜCRETÝ ERÝTÝYOR
Kaynaklar, bugün asgari ücretin brüt 3
bin 577,50 TL olduðuna dikkat çekiyor. Ancak asgari ücretle çalýþan bir iþçinin eline
Asgari Geçim Ýndirimi dahil net 2 bin 825.90
TL geçiyor. Çünkü asgari ücretliden yüzde
14 SGK Ýþçi Payý, yüzde 1 Ýþsizlik Sigortasý
Primi Payý, yüzde 15 gelir vergisi, binde
7.59 da damga vergisi kesiliyor.
MHP: ASGARÝ ÜCRETÝ
VERGÝDEN MUAF TUTALIM
MHP, "söz konusu vergilendirmenin gelir adaletsizliðine sebep olduðunu, asgari
ücretlinin artan enflasyon karþýsýnda ezildiðini" belirtiyor. Bu nedenle de "asgari ücretlinin vergilerden muaf olmasý gerektiðini" dile getiriyor.
AK PARTÝ: VERGÝ KALEMLERÝNDE
DÜZENLEME YAPALIM
Ancak AK Parti kanadýnýn "asgari ücretlinin vergiden muaf olmasýndan" çok "vergi
kalemlerinde kýsmi düzenleme üzerinde
durduðu" konuþuluyor.
MAAÞLARA 750 LÝRA ETKÝSÝ OLACAK
Eðer asgari ücret vergiden muaf tutulursa
maaþlarda dikkat çeken bir artýþ olacak. Bugünkü maaþlara göre 750 liralýk bir kesintiden
kurtulacak olan asgari ücretlilerin eli bir nebze de olsa rahatlayacak.
(Haber Merkezi)

''Osmancýk içme suyu barajý
bir an önce tamamlanmalý''
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Çorum Ýl Baþkaný
Mehmet Tahtasýz, Osmancýk
Dereboðazý Ýçme Suyu ve
Arýtma Tesisi'nin bir an önce
tamamlanarak
Osmancýk
halkýnýn hizmetine sunulmasý gerektiðini söyledi.
Ýl Baþkaný Tahtasýz, beraberindeki parti yöneticileri ile
birlikte, yarým býrakýlmýþ yatýrýmlar arasýnda yer alan Osmancýk-Dereboðazý proje-

sinde inceleme yaparak yetkililere bir kez daha çaðrýda
bulundu.
Osmancýk halkýnýn 2060
yýlýna kadar saðlýklý içme suyu ihtiyacýný karþýlayacak
olan baraj ve arýtma tesisinin
niçin yatýrým programýndan
çýkartýldýðýný soran Tahtasýz,
"bir yýl önce burada incele
yapmýþ ve yatýrýmýn bir an
önce tamamlanmasý için yetkililere seslenmiþtik. Ancak

hala Osmancýk halký içme
suyuna ve arýtma tesisine
kavuþamadý" diyen Tahtasýz,
toplam bedeli 120 milyon lira
olan projenin takipçisi olacaklarýný kaydetti.
Tahtasýz, açýklamasýnda
þu ifadelere yer verdi:
"Dereboðazý Ýçme Suyu
Barajý, Osmancýk ilçemizin
2060 yýlýna kadar içme suyu
ihtiyacýný karþýlayacak bir baraj. 20.04.2015 tarihinde iha-

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

lesi yapýldý, 17.05.2018 tarihinde bitirilmesi hedeflenen
proje ne sebeple olduðunu
bilmiyoruz ama yarým býrakýldý. 2020 yýlýnda yatýrým programýndan çýkartýlan proje, giriþimlerimiz
sonucu
23.07.2020 tarihinde tekrar
yatýrým programýna alýndý.
2020 yýlý Ekim ayýnda
yaptýðýmýz incelemede projeyi tekrar gündeme taþýmamýzla birlikte 2021 yýlý Þubat
ayýnda tekrar ihale edildi ve
çalýþmalar baþladý. Ancak
Osmancýk ilçesine halen su
verilmedi, arýtma tesisi hâlâ
yapýlmadý. Osmancýk bir an
önce içme suyuna ve arýtma
tesisine kavuþturulmalýdýr.
Osmancýk halký adýna projenin sonuna kadar takipçisi
olacaðýz."
Tahtasýz'a ziyaret ve incelemesi sýrasýnda CHP Osmancýk Ýlçe Baþkaný Sadýk
Eker ile bazý il ve merkez ilçe
yönetim kurulu üyeleri de eþlik etti.
(Haber Merkezi)

CHP'ye yeni katýlanlara
rozetleri takýldý
Cumhuriyet Halk Partisi'ne
(CHP) Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, partiye yeni katýlan kadýnlarýn rozetini taktý.
CHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkanlýðýnýn organizesi ile partiye yeni
katýlan kadýn üyelere rozet takma töreni düzenlendi.
Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz
ve Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Kamile Anar, yeni üyelerin rozetini
takarak "hayýrlý-uðurlu olsun" di-

leklerini paylaþtý.
Ýl Baþkaný Tahtasýz, partinin
iktidara adým adým yürüdüðünü
belirterek, kadýn kollarýnýn çalýþmalarýnýn baþarýnýn yakalanmasýnda büyük önem taþýdýðýný,
kadýnlarýn siyasette, ticarette,
kamu yönetiminde, hayatýn her
alanýnda güçlü bir þekilde yer almasýný arzu ettiklerini anlatarak,
yeni katýlan üyelere baþarýlar diledi.
(Haber Merkezi)

Yurt içinde ikamet eden 8 milyon 995 bin kiþi seyahate çýktý
Nisan, Mayýs ve Haziran aylarýndan oluþan II. çeyrekte, yurt içinde
ikamet eden 8 milyon 995 bin kiþi seyahate çýktý. Seyahate çýkanlarýn bir
ve daha fazla geceleme kaydý ile ülke içinde yaptýklarý toplam seyahat
sayýsý bir önceki yýlýn ayný çeyreðine
göre %78,0 artarak 10 milyon 639
bin seyahat olarak gerçekleþti. Bu
çeyrekte seyahate çýkanlar 89 milyon 3 bin geceleme yaptý. Ortalama
geceleme sayýsý 8,4 gece oldu.
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)

Samsun Bölge Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre; yerli turistlerin, yurt içinde yaptýklarý seyahat
harcamalarý 2021 yýlýnýn II. çeyreðinde bir önceki yýlýn ayný çeyreðine göre %203,2 artarak 10 milyar 724 milyon 639 bin TL olarak gerçekleþti. Bu
harcamalarýn %92,1'ini 9 milyar 879
milyon 951 bin TL ile kiþisel harcamalar, %7,9'unu ise 844 milyon 688
bin TL ile paket tur harcamalarý oluþturdu. Seyahat baþýna yapýlan ortalama harcama ise 1 008 TL oldu.

Bu çeyrekte harcama türlerinin
toplam seyahat harcamalarý içerisindeki daðýlým oranlarý incelendiðinde
en fazla paya %28,9 ile yeme ve içme harcamalarý, %27,6 ile ulaþtýrma
harcamalarý ve %16,6 ile konaklama
harcamalarý sahip oldu. Bu harcama
türlerinin geçen yýlýn ayný dönemine
göre deðiþim oranlarý incelendiðinde
ise yeme ve içme harcamalarýnda
%111,9, ulaþtýrma harcamalarýnda
%162,9 ve konaklama harcamalarýnda ise %836,3 lük artýþ görüldü.

Seyahate çýkýþ amaçlarýnda ikinci sýrada %27,6 ile "gezi, eðlence, tatil", üçüncü sýrada ise ile %6,2 ile
"saðlýk" yer aldý.
Bu çeyrekte seyahate çýkanlar 64
milyon 339 bin geceleme sayýsý ile
en çok "arkadaþ veya akraba evinde" kaldý. Konaklama türlerine göre
geceleme sayýsýnda ikinci sýrada 12
milyon 811 bin geceleme ile "kendi
evi" yer alýrken, "otel" 6 milyon 267
bin geceleme sayýsý ile üçüncü sýrada yer aldý.
(Haber Merkezi)
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KURAKLIÐI
ÖZETLEYEN ZiYARET
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentin içme suyu
ihtiyacýnýn karþýlandýðý Hatap Barajýnda incelemelerde bulundu. Yayýnlanan fotoðraflarda barajýn
suyunun iyice çekildiði gözlerden kaçmadý.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Hatap Barajýnda incelemelerde bulundu, kuraklýk
sorununun önemine dikkat çekti.
2021 yýlýný en kurak geçiren illerden
birisi olan Çorum'da içme suyu sorunu
her geçen büyüyor. Koçhisar Ýshale Hattý
Projesinin halen tamamlanmamýþ olmasý
Çorumlularý susuzlukla tehdit ediyor.
VALÝ ÇÝFTÇÝ ÝNCELEDÝ
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de kuraklýk sorununu yerinde görmek amacýyla
Hatap Barajýnda incelemelerde bulundu.
"KURAKLIÐI ÇARPICI BÝR
ÞEKÝLDE ORTAYA KOYUYOR"
Vali Çiftçi, ziyaretten sonra yaptýðý
açýklamada, "12 milyon su depolama
hacmine sahip barajda þu anda 1 milyon
metreküp su kalmýþ durumda. Hatap Barajýnýn son hali, iki yýldýr yaþadýðýmýz kuraklýðý çarpýcý bir þekilde ortaya koyuyor"
dedi.
(Mehmet Halim Coþkun)

Hatap Barajýnda incelemelerde bulunan
Vali Çiftçi, kuraklýk sorununa dikkat çekti.

Halk Et standý ilgi görüyor
Yargýtay'dan
emsal karar
Çalýþtýðý þirketin þantiye þefi inþaat mühendisinden sözlü izin alarak iþyerinden ayrýlan iþçi 'devamsýzlýk' iddiasýyla iþten atýldý. Kýdem
tazminatý için mahkemenin kapýsýný
çalan iþçiye Yargýtay'dan "Sözlü izin
aldýðýn için tazminat alamazsýn" cevabý geldi. Ýnþaat þantiyesinde çalýþan Ýþçi, acil bir takým iþleri olduðunu belirterek þantiye þefi inþaat mühendisi H.T.'den sözlü izin alýp iþten
ayrýldý. Ýþçi iki gün mesaiye gelmeyince þantiye þefi mühendis, devamsýzlýk tutanaðý tuttu. Ýþveren tarafýndan kapý önüne konulan iþçi, soluðu
Ýþ Mahkemesi'nde aldý.

21-24 Ekim tarihleri asýnda açýlan
9. Çorum Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý'nda Çorum Belediyesi Halk Et ve
Halk Ekmek'le yerini aldý.
Halk Et ürünleri ve Halk Ekmek,
fuarý ziyarete gelenlerin yoðun ilgisiyle karþýlandý.
185 firmanýn katýldýðý fuarda, 35
ilden binlerce kiþinin ziyaret ettiði 9.
Çorum Tarým Fuarý'nda en gözde
stantlardan birinin Çorum Belediyesi
standý olduðunu ifade eden Belediye
Baþkan Yardýmcýsý ve BELTAÞ A.Þ
Yönetim Kurulu Baþkaný Lemzi Çöplü, "Halk Et Kombinasý ve Çorum Belediyesi Halk Ekmek tarafýndan hazýrlanan ürünlerimizi ziyaretçilerin
beðenisine sunduk. Halk Et bünyesinde yer alan manda sucuk, dana
sucuk, Osmanlý sucuk, kuzu kavurma, dana kavurma, iþkembe çorbasý,

misafirlerimize bilgiler verdik" dedi.
Lemzi Çöplü, dört gün boyunca
devam eden fuarda Çorum Belediyesi standýný ziyaret edenlerle yakýndan
ilgilendi. Ziyaretçilere sucuk, kavurma, Ýnegöl köfte ve çorba çeþitlerinden ikram edildi.

kelle paça çorbasý, dil çorbasý ve fuara özel yapýlan ve halkýmýzýn beðenisine sunduðumuz Ýnegöl köftesi

ürünlerimiz oldukça yoðun ilgi gördü.
Bunun yaný sýra Halk Ekmek ürünlerimizden de standýmýzý ziyaret eden

BAKAN PEKDEMÝRLÝ DE
HALK ET- HALK EKMEK
STANDINI ZÝYARET ETTÝ
9. Çorum Tarým ve Hayvancýlýk
Fuarý ile Çorum Belediyesi Hayvan
Pazarý ve Halk Et Kombinasý açýlýþlarý için Çorum'a gelen Tarým ve Orman
Bakaný Dr. Bekir Pakdemirli, Halk EtHalk Ekmek standýný ziyaret etti. Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Bakan Pakdemirli'ye Halk Et ve
Halk Ekmek ürün yelpazesi ile ilgili
bilgi verdi.
(Abdulkadir Söylemez)

TAZMÝNATINI ÝSTEDÝ
Davacý iþçi, iþ akdinin iþveren tarafýndan haklý bir neden olmadan
feshedildiðini ileri sürerek kýdem ve
ihbar tazminatý ile fazla çalýþma alacaklarýnýn tahsilini talep etti. Davalý
þirket ise davacýnýn mazeret bildirmeden ve haber vermeden devamsýzlýk yaptýðýný savunarak davanýn
reddini talep etti.
MAHKEME TAZMÝNATI
KABUL ETTÝ
Mahkeme; davacý tanýklarýnýn
beyanlarýna dayanýlarak, taraflarýn
ileri sürmediði 'çalýþma þartlarýndaki
aðýr deðiþikliði kabul etmeyen davacýnýn çýkýþýnýn verildiði' gerekçesiyle
kýdem ve ihbar tazminatýnýn kabulüne karar verdi. Kararý iþveren temyiz
edince devreye Yargýtay 9. Hukuk
Dairesi girdi.
YARGITAY TAZMÝNAT
KARARINI BOZDU
Ýþçinin devamsýzlýk yaptýðý ileri
sürülen günlerde þefinden sözlü izin
aldýðýný belirttiðine dikkat çekilen kararda; "Davacý dava dilekçesinde,
acil bir takým iþleri nedeniyle þantiye
þefi olan mühendis H.T.'den izin aldýðýný ve iþyerinden ayrýldýðýný, onun
bilgisi ve haberi doðrultusunda iki
gün iþe gitmediðini belirtmiþ, iþ sözleþmesinin feshi konusunda baþka
bir sebep ileri sürmemiþ, fesih tarihini de belirtmemiþtir. Davacý bu iddiasýyla baðlýdýr. Davalý taraf, davacýnýn bu iddiasýna karþýlýk izin aldýðýný
belirttiði H.T.'nin imzasýnýn bulunduðu ve iþyerini 22.07.2014 tarihinde
terk ettiðine dair tutanak sunmuþtur.
Davalý iþyerinde tutulan 23.07.2014
ve 24.07.2014 tarihli devamsýzlýk tutanaklarý da davacýnýn iki gün iþe gitmediðine iliþkin kabulüyle örtüþmektedir. Mahkemece iþ sözleþmesinin
feshinde davacýnýn ileri sürdüðü bu
husus dikkate alýnmaksýzýn ve deðerlendirilmeksizin, davacý tanýklarýnýn beyanlarýna dayanýlarak, taraflarýn ileri sürmediði 'çalýþma þartlarýndaki aðýr deðiþikliði kabul etmeyen
davacýnýn çýkýþýnýn verildiði' gerekçesiyle kýdem ve ihbar tazminatýnýn
kabulüne karar verilmiþtir. Bu nedenle davacýnýn kýdem ve ihbar tazminatý alacaðý talebinin reddi gerekirken kabulü hatalý olup bozmayý
gerektirmiþtir. Temyiz olunan kararýn
bozulmasýna oy birliði ile hükmedilmiþtir" ifadeleri yer aldý.
(ÝHA)

Türk Büro-Sen'de Sami Çam güven tazeledi
Türk Büro-Sen 4. Olaðan Genel Kurulu gerçekleþtirildi. Genel kurulda mevcut baþkan Sami Çam güven
tazeledi. Turgut Özel Ýþ Merkezi Belediye Konferans
Salonu'nda gerçekleþen genel kurul toplantýsýna Türk
Büro Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý Nebi Yay, MHP Ýl
Baþkaný Agah Karapýçak, Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Selim Aydýn, Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Orhan Tosik,
TÜRKAV Çorum Þube Baþkaný Ýsmail Deli ve sendika üyeleri katýldý. Divan baþkanlýðýný
Ýsmail Deli'nin yaptýðý genel
kurulun divan üyeliklerine ise
Hüseyin Parpucu ile Adem
Kuyucak seçildi. Saygý duþunda bulunulmasý ve Ýstiklal
Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan genel kurul açýlýþ konuþmalarý ile devam etti.
Türk Büro-Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, bugüne kadar 21 tane iktidar ile ça- Sami Çam
lýþtýktýklarýný ve hiçbir iktidarýn
arka bahçesinde sendikacýlýk yapmadýklarýný belirterek, "Hiçbir koþulda, hiçbir þartta üyemizi satmadýk,
satmayacaðýz" dedi.
Kamu çalýþanlarýnýn ve devlet memurlarýnýn çok
kötü durumda olduðunu dile getiren Sami Çam, "Taþerondan kadroya geçenler kamu çalýþanlardan çok çok
fazla maaþ alýyorlar. Kamu da iþ barýþý bozuldu. Kamu
çalýþaný kendi þapkasýný önüne koyacak. Sendikasýnýn
1 milyon üyesi var. Bizi masa da sattý. Ey kamu çalýþaný bunu görmüyor musunuz? Biz dahi baþarýsýz olursak istifa edin. O masaya Türkiye Kamu-Sen'in, Türk
Büro-Sen'in oturmasý lazým" diye konuþtu.
Konuþmalarýn ardýndan seçime geçildi. Tek liste ile
gidilen seçimde mevcut baþkan Sami Çam yeniden
baþkanlýða seçilerek güven tazeledi.
Sami Çam'ýn yönetim kurulu þu isimlerden oluþtu:
"Emir Daþaðan, Ahmet Boyraz, Emre Baþoðlu, Gizem
Yýldýzhan, Burcu Öksüz, Erol Arýcý." (Haber Merkezi)
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HÝTÜ'de ‘‘KÖPEK EVi''
projesi hayata geçirildi
Hitit Üniversitesi kampüsünde farklý noktalarda
sokak hayvanlarýna yönelik beslenme alanlarýna
bir yenisi daha eklendi. Fen Edebiyat Fakültesi
yerleþkesinde 3 sokak köpeði için beslenme alaný
oluþturuldu.
Fen Edebiyat Fakültesi binasýnýn bulunduðu
yerleþkede, öðrenciler tarafýndan beslenen sokak
köpekleri için düzenli bir alan oluþturulmasýna yönelik baþlatýlan çalýþma tamamlandý. Hitit Üniversitesi ve Hayvan Haklarý Kulübünün iþbirliðinde, köpek evi yapýlan alanda, aþýlarý tamamlanmýþ 3 köpeðin bakýmý yapýlacak. Hitit Üniversitesi Hayvan
Haklarý Kulübü Sözcüsü Furkan Pazarcý, Fen Edebiyat Fakültesi'nde besledikleri köpeklerle ilgili bir
süreden beri sosyal medya ve bazý yayýn organlarýnda yer alan polemiklerin tamamen yanlýþ anlaþýlmalardan kaynaklandýðýný söyledi.
Kulüp olarak, üniversite yönetimiyle yaptýklarý
görüþmelerin sonucunda, sokak köpeklerinin saðlýklý bir ortamda yaþamasýna yönelik çalýþma yapýldýðýný belirten Pazarcý, "Can dostlarýmýz, fakülte-

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:31
06:55
12:29
15:25
17:54
19:13

TARiHTE BUGÜN
1937- Baþbakan Ýsmet Ýnönü istifa etti. Ayný
gün Celâl Bayar'ýn kurduðu hükümet açýklandý.
1946- Serbest Güreþ Milli Takýmý, Ýsveç'te
Avrupa Þampiyonu oldu.
1957- Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu
Ýstanbul'da açýldý.
1970- Nüfus sayýmý yapýldý: Türkiye'nin nüfusu 35.066.549
1980- 13 Temmuz 1979'da Mýsýr'ýn Ankara
Büyükelçiliðini basan 4 Filistinli gerilla ölüm
cezasýna çarptýrýldý.
1981- Türkiye'nin Roma büyükelçiliðinde
görevli ikinci kâtip Gökberk Ergenekon, ASALA militanlarýnýn saldýrýsýna uðradý; 3 kurþun
yarasý aldý.
1984- Türkiye'de son kez bir ölüm cezasý infaz edildi. Ýzmir'de bir soygun sýrasýnda 3 kiþiyi öldürmekten idama mahkûm Hýdýr Aslan,
Burdur Kapalý Cezaevi'nde asýldý.
1998- Cumhuriyetin 75. yýldönümü kutlamalarý çerçevesinde 80 il ve 700 ilçede, 75. Yýl
Cumhuriyet Yürüyüþü yapýldý. Yürüyüþlere
milyonlarca vatandaþ katýldý.
2003- Rektörler, öðretim üyeleri, sivil toplum
örgütlerinin temsilcileri ve öðrenciler, Ankara'da Cumhuriyete Saygý yürüyüþü yaptý, Anýtkabir'e giderek saygý duruþunda bulundu.
2005- Anadolu'da Vakit gazetesinin Almanya sýnýrlarý içinde basýlmasý ve daðýtýlmasý yasaklandý.

mizde beslemiþ olduðumuz köpeklerimiz, artýk
saðlýklý bir þekilde yaþamlarýný sürdüreceklerdir.
Üniversitemize ve Rektörümüze hassasiyetinden
dolayý teþekkür ediyoruz" ifadesini kullandý.
Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr.
Nurcan Baykam da konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, üniversite yönetimi olarak sokak hayvanlarýný
hiçbir zaman göz ardý etmediklerini vurgulayarak,
bunun somut örneði olarak üniversite kampüsünün
farklý noktalarýnda sokak hayvanlarýna yönelik
oluþturulan beslenme alanlarýna dikkati çekti.
Fen Edebiyat Fakültesi yerleþkesinde de geçen
yýl Çorum Valiliði ve Çorum Belediyesinin desteðiyle kedi evi inþa edildiðini hatýrlatan Prof. Dr. Baykam, "Fen Edebiyat Fakültemizin bulunduðu yerleþkede aþýlarý yapýlmýþ ve saðlýk durumlarý gözetim altýnda bulunan köpekler için de denetim altýnda tutulabilecek bir köpek evi ve beslenme alaný
oluþturduk. Böyle bir projeyi hayata geçirmiþ olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" þeklinde konuþtu.
(ÝHA)

'Glutensiz Mutfak Uygulamalarý'
Projesi tamamlandý
Ýçiþleri Bakanlýðý Sivil Toplumla Ýliþkiler Genel
Müdürlüðü'nün destekleriyle Çorum Çölyak Derneði'nin yürüttüðü "Glutensiz Mutfak Uygulamalarý"
projesinin kapanýþ toplantýsý gerçekleþtirildi.
Hafta sonu Buhara Kültür Merkezinde yapýlan
programa, AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Ak Parti Çorum Milletvekili Oðuzhan Kaya, Çorum Belediye Baþkaný
Halil Ýbrahim Aþgýn, AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, Ýl Sivil Toplumla Ýliþkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Ýl Saðlýk Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacý, dernek üyeleri ve davetliler katýldý.
Program, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý.
"ÇÖLYAK YAÞAM BÝÇÝMÝ"
Dernek Baþkaný Fatma Müjgan Demir'in gerçekleþtirdiði açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan Ak Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý yaptýðý konuþmada,
"Çölyak teþhis edilene kadar bir rahatsýzlýk, teþhis
edildikten sonra ise yaþam biçimine dönüþüyor. Bizim gibi ekmek yemeyince doymayan bir toplumda
yaþam kalitesini son derece olumsuz yönde etkileyecek bir yaþam stili oluyor.

Yurt dýþýnda ekmek ve unlu mamüller daha az
tüketiliyor. Çölyaklýlar yaþam biçimi olarak glutensiz diyeti düzgün uygularsalar daha saðlýklý bir hayat sürüyorlar. Benim babam da çölyak yaþam biçimine sahip ve uzun yýllar Ankara'dan makarna,
ekmek gibi glutensiz ürünler getirdik. Çorum Çölyak Derneði gibi derneklerin memleketimizde olmasý, bu kadar faydalý hizmetler yapmasý çölyaklýlar için son derece önemli. Dilerim bu proje sayesinde yapmýþ olduðunuz ürünlerle Çorumlu çölyaklýlarý baþka þehirlere gidip bu mamülleri bulma
zahmetinden kurtaracaðýz. Glutensiz ürünler fiyat
yönünden yüksek. Ak Parti olarak fiyatý düþürecek
çalýþmalar yapacaðýz. Bu projeye destek verenlere teþekkür ediyorum" dedi.
Gerçekleþtirilen konuþmalardan sonra Þef ve
Þef Yardýmcýlarýna teþekkür belgesi, kursiyerlere
katýlým belgesi protokol üyeleri tarafýndan takdim
edildi. Ekim 2015'de kurulan derneðin kuruluþunun 6. yýlýna özel olarak hazýrlattýrýlan yaþ pasta,
misafirler ile çölyaklý çocuklar ve katýlýmcýlarla beraber kesildikten sonra glutensiz yiyecek ikramlarýnýn yer aldýðý kokteyl ile program sona erdi.
(Haber Merkezi)

Minikler ezbere hadis okumada yarýþtý
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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

Ýl Müftülüðü tarafýndan 2021
Mevlidi Nebi Haftasý etkinlikleri
kapsamýnda 4-6 yaþ grubu Kur'an
kurslarýnda eðitim gören öðrencilere yönelik yarýþma gerçekleþtirildi. Çorum Belediyesi Buhara
Kültür Merkezinde düzenlenen
Ezbere Hadis Okuma Yarýþmasý,
Din Görevlisi Hakan Ungever'in
Kur'an tilavetiyle baþladý.
Yarýþmanýn açýlýþ konuþmasýný yapan Ýl Müftü Yardýmcýsý
Fatih Kaya, "son dönemde baþ-

kanlýðýmýz 4-6 yaþ Kur'an kurslarýna çok önem vermiþtir. Bu kapsamda ülkemizin her yerinde olduðu gibi Çorum'da da bu alanda ciddi mesafeler alýndýðýný görmekteyiz. Velilerimizi bu güzel
imkaný deðerlendirmeye ve bu
kurslara sahip çýkmaya davet
ediyorum. Bu gün burada jürimiz
buraya gelmeyi hak eden çocuklarýmýz arasýndan birinci, ikinci
ve üçüncüyü belirleyecektir. Ancak bir yarýþmaya katýlýp Efendi-

mizin hadislerinden bir tanesini
dahi ezberleyen her bir çocuðumuz aslýnda bu yarýþmanýn birincisidir. Bu bakýmdan bu yarýþmaya katýlan her çocuðumuz aslýnda yarýþmamýzýn kazananýdýr.
Bu vesileyle çocuklarýmýzý teþvik
eden baþta velilerimiz olmak
üzere, hocalarýmýza ve yarýþmamýzýn jüri heyetine teþekkür ediyor, bu güzel etkinliðin hayýrlara
vesile olmasýný Cenabý Haktan
niyaz ediyorum" dedi.
Yarýþmaya jüri olarak Ýl Müftlüðü Vaizlerinden Lütfiye Hacýismailoðlu, Nesibe Çýnar Çolak ve
Fatma Nur Erdem katýldý.
Sunuculuðunu din görevlisi
Abdullah Yalçýn'ýn yaptýðý Ezbere
Hadis Okuma Yarýþmasýnýn sonunda Þehit Mustafa Avcu Kur'an
kursundan Mina Nur Karaduman
birinci, Hazreti Aiþe Kur'an kursundan Mehmet Han Kadife ikinci ve Hicret Kur'an kursundan
Bensu Çanak üçüncü oldu.
Dereceye giren öðrencilere
jüri üyeleri tarafýndan ödülleri
takdim edildi. (Haber Merkezi)

LÝMON
KABUÐU YAÐI
LÝMON KABUÐU YAÐI
FAYDALARI NELERDÝR?
Limon bademcik iltihabýna, mide bulantýsý ve kusmalara iyi gelmesinin yanýnda tansiyonu da düþürür. Limon kadar
limon kabuðu yaðý da faydalarý için kullanýlan bir yaðdýr. Limon kabuðu yaðý uykusuzluktan hazýmsýzlýða kadar birçok
hastalýða iyi gelir. Bedensel hastalýklarýn
yanýnda stres, duygu durum bozukluklarý, depresyon gibi ruhsal rahatsýzlýklara
da fayda saðlamasý limon kabuðu yaðý
faydalarý arasýndadýr.
LÝMON YAÐI FAYDALARI
SAYMAKLA BÝTMEZ!
- Kalsiyum, potasyum gibi mineraller
ve C vitamini içerir.
- Hazýmsýzlýk ve gaz giderici etkileri
vardýr.
- Ýyi bir vitamin kaynaðýdýr.
- Sindirim sistemini rahatlatýr.
- Karýn aðrýsýna iyi gelir.
- Yüksek vitamin içeriði sayesinde
baðýþýklýk sistemini güçlendirir. Bunun
sonucunda hastalýklara karþý koruma
saðlar.
- Kan dolaþýmýný arttýrýr.
- Rahat nefes alabilmek için burun
deliklerini, sinüsleri temizlemeye yardým
eder, astým rahatsýzlýðý için fayda saðlar.
- Uykusuzluða iyi gelerek rahat uyumaya yardým etmesi de limon kabuðu
yaðý faydalarý arasýndadýr.
- Mide kramplarýna, mide rahatsýzlýklarýna iyi gelir.
- Limon yaðý ateþ, tifo ve sýtma gibi
rahatsýzlýklara karþý da yararlýdýr.
- Vücuttaki toksinleri temizler.
- Limon yaðý, karbonat ve hindistan
cevizi yaðý ile karýþtýrýlarak 2 dakika boyunca diþler ovulursa diþler beyazlar.
- Boðaz aðrýsý ve aðýzda oluþan iltihaplar için gargara yapýlabilir.
- Nasýr ve siðiller için de yararlý bir
yaðdýr.
- Baþ aðrýsýna iyi gelir.
- Týrnaklar limon kabuðu yaðý ile ovulursa týrnak mantarlarý ölür, týrnak bakýmý
saðlanýr.
LÝMON KABUÐU YAÐININ CÝLDE
FAYDALARI NELERDÝR?
Limon cilt için iyi bir tonik olarak kullanýlýr. Limon kabuðu yaðý da cilde faydalý
bir yaðdýr. Özellikle yaðlý ciltler için kullanýlabilir. Yaðlý cilde sahip olan kiþiler bu
yaðý kullanýrlarsa ciltlerindeki yað oraný
azalýr. Cildi temizleme özelliði vardýr. Ciltteki mikroplarý temizler ve cildi sýkýlaþtýrýr,
ciltteki sarkmalarý önler. Cilt yorgunluklarýna da iyi gelir. Sivilcelerden birçok kiþi
kurtulmak ister. Hele ki yüzdeki sivilceler
insanlarý çok rahatsýz eder. Limon yaðý
ciltte sivilce oluþumunu önler. Bu þifalý
yað ile cilt silinerek temizlenirse sivilceler
daha çýkmadan engellenmiþ olur.
LÝMON KABUÐU YAÐININ
SAÇA FAYDALARI NELERDÝR?
Saðlýklý ve bakýmlý saçlar için birçok
yöntemler denenir. Limon yaðý saç toniði
olarak kullanýlabilir. Saðlýklý, güçlü ve bakýmlý saçlar için bu þifalý yað kullanýlabilir.
Ayný zamanda saçlarýnda kepek oluþan
kiþiler de kullanabilir. Kepek oluþumunu
ortadan kaldýrýr.
STRESE ÝYÝ GELÝR!
Günümüzde stres, depresyon, duygu
durumu deðiþimleri birçok kiþi tarafýndan
gün içinde yaþanan hallerdir. Limon kabuðu yaðý doðal sakinleþtirici, zihinsel
yorgunluðu giderici, bitkinliðe iyi gelici,
gerginliði giderici bir yaðdýr. Sinirleri yatýþtýrýr, zihni yeniler. Ayný zamanda limon yaðýnýn konsantrasyonu arttýrýcý ve zihni yenileyici özellikleri olmasý sebebiyle çalýþanlarýn verimliliðini arttýrmak amacýyla iþ
yerlerinde de oda spreyi olarak kullanýlýr.
LÝMON YAÐININ DÝÐER FAYDALARI!
Cilt ve saðlýk için faydalarýnýn yanýnda ev temizliðinde, giysi bakýmýnda da
kullanýlabilen bir yaðdýr.
- Metal yüzeylerin temizliðinde kullanýlabilir. Örneðin kasaplarýn kullandýðý býçaklar yada metal yüzeyler için iyi bir temizleyicidir.
- Giysi temizliðinde de genel bir dezenfektan olarak kullanýlabilir.
- Limon yaðý parfümler için de harika
bir aromadýr. Parfümlerin haricinde kokulu mumlar için de kullanýlabilen bir yaðdýr.
- Sabun yapýmýnda kullanýlabilmesinin yanýnda kozmetik sanayinde de kullanýlabilir.
- Meyve sularýna tat vermek için de
kullanýlabilir.
Tüm bu faydalarý için lavanta yaðý,
portakal çiçeði yaðý, sandal aðacý yaðý,
ýtýr yaðý, ylang ylang yaðý ve çay aðacý
yaðý gibi çeþitli yaðlarla kullanýlabilir.
LÝMON YAÐI NASIL YAPILIR
VE NASIL KULLANILIR?
Limon kabuðu yaðý yapýmý aslýnda oldukça kolaydýr. Bu þifalý yað, limon kabuklarý sýkýlarak elde edilebilir. Limon kabuðu yaðý dâhili olarak kullanýlabilir. Bunun için bir bardak suyun içine 3 damla
kadar limon yaðý damlatýlýr. Hazýrlanan
bu su içilebilir ya da bu suyla gargara yapýlabilir.
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TEB Genel Merkezinden
Çorumlu eczacýlara ziyaret

'Eðitim masraflarýnýn yükü
yine velilerin sýrtýnda'
Eðitim Ýþ Çorum Þube Yönetim Kurulu netim bütçesi içerisinde azalma eðilimine
Baþkaný Selim Bozkurt, bütçeden Milli Eði- girmiþtir. MEB bütçesinin GSYH'ye oraný
tim Bakanlýðý'na ayrýlan miktarýn, eðitimin 2014 yýlýnda %3,19 iken 2022 yýlýnda
temel ihtiyaçlarýný karþýlamaktan ve pan- %2,39'a gerilemiþtir. Bakanlýk bütçesinin
demi nedeniyle yaþanan eksiklikleri gider- merkezi bütçe içindeki payý 2015 yýlýnda
mekten oldukça uzak olduðunu belirterek, %13.11, 2016'da %13,38, 2017'de
eðitim masraflarýnýn velilerin sýrtýna
%13,18, 2018'de %12,13 ve 2019'da
büyük bir yük yüklediðini kaydetti.
%11,84'e, 2021'de %10,91'e,
Selim Bozkurt, "Bu bütçe, "iti2022'de ise %10,79'a gerilebardan tasarruf olmaz" diyenmiþtir. MEB bütçesinin merkelerin, tasarrufu eðitimden yapzi yönetim bütçesi içerindeki
maya kararlý olduklarýný göspayýnýn sürekli azalmasý aitermektedir" dedi.
lelerin eðitim harcamalarýBozkurt, açýklamasýnda
nýn artmasýna neden olþu ifadelere yer verdi:
muþtur.
"Ýktidar bloðunun 'ekonoMEB'in kendi istatistikleri
mi þahlanýyor' söylemi gölgede 2022 için belirlenen bu
sinde baþlayan TBMM'deki
bütçenin hiçbir yaraya merbütçe görüþmeleri, eðitim alaný
hem olmayacaðýný açýkça ortaSelim Bozkurt
için izah edilemez þekilde ilerleya koymaktadýr.
miþtir.2022 yýlý merkezi yönetim bütBu yetersiz bütçe açýkça, yeni
çesinin 1 trilyon 750 milyar 957 milyon ol- dersliklerin inþasý için, gereken öðretmen
masý öngörülmüþtür. Milli Eðitim Bakanlý- atamalarý için, taþýmalý eðitim utancýný biðý, Yükseköðretim Kurulu, Yükseköðretim tirmek için, okullarý pandemiye uygun hale
Kalite Kurulu, Gençlik ve Spor Ýl Müdürlük- getirmek için, Köy okullarýný aktif hale geleri bütçeleri toplamý 2022 yýlý için 273,5 tirmek için, ihtiyaç sahibi çocuklara tabmilyar TL, Milli Eðitim Bakanlýðý bütçesi let/bilgisayar ve internet temin etmek için
ise 189 milyar 10 milyon TL olarak belir- hazýrlanmamýþtýr.
lenmiþtir.
Bu bütçe, "itibardan tasarruf olmaz" diYani;
yenlerin, tasarrufu eðitimden yapmaya ka-Eðitimin uzaktan yürütülmeye çalýþýl- rarlý olduklarýný göstermektedir. Bu bütçe
dýðý dönemde aldýðý aðýr yaralara, yeni her bir öðrencinin bilimsel, laik, saðlýklý, adil
derslik inþalarý için gereken ek harcamala- ve kamusal eðitim aldýðý, eðitim emekçilerira, pandemi nedeniyle sýnýflar seyreltildi- nin mesleki ve maddi anlamda maðdur
ðinde doðacak fazladan öðretmen ihtiya- edilmediði bir düzen ihtiyacýnýn yanýndan
cýný karþýlamak için yapýlacak atamalarýna bile geçmemektedir. Merkez bütçeden asharcanacak tutara, pandemi nedeniyle lan payý sayýlabilecek bir oraný Diyanet için
okullarý daha hijyenik hale getirecek kad- öngören hükümet, eðitimli gençlere deðil,
rolu yardýmcý personel atamalarý için har- þükreden ve itiraz etmeyen bir topluma ihcanacak tutara, salgýn daha da aðýrlaþýp tiyaç duyduðunu bu bütçeyle bir kez daha
eðitim tekrar uzaktan hale gelirse EBA de- göstermiþtir. Baþöðretmen Mustafa Kemal
nen virane sistemi güçlendirmek için yapý- Atatürk, "Eðitimde feda edilecek tek bir fert
lacak harcamalara karþýlýk gelmeyen bir yoktur" derken, bu bütçeyle çocuklarýmýzýn
bütçe belirlenmiþtir.
ve dolayýsýyla ülkemizin geleceðinin feda
edildiði açýktýr. Bilinsin ki Baþöðretmen'in
EÐÝTÝMÝN MASRAFLARI
izindeki eðitim neferlerinin bir araya geleVELÝNÝN SIRTINA YÜKLENDÝ
rek oluþturduðu Eðitim-Ýþ bu rezalet tabloMEB bütçesi son beþ yýlda merkezi yö- ya razý olmayacaktýr."
(Haber Merkezi)

Türk Eczacýlarý Birliði
42. Dönem Merkez Heyeti,
Çorum Eczacý Odasý'ný ziyaret etti.
Türk Eczacýlarý Birliði
42. Dönem Merkez Heyeti
Genel Sekreteri Ecz. Arman
Üney, Merkez Heyeti Üyesi
Önceki Dönem Edirne Oda
Baþkaný Ecz. Cenk Kes,
Samsun Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. Onur Ferhat Karacan, Samsun Eczacý
Odasý Çarþamba Ýlçe Temsilcisi Ecz. Ömer Bir, Samsun Eczacý Odasý Üyesi
Ecz. Hüsnü Kýlýçarslan, Denizli Eczacý Odasý Yönetim
Kurulu Üyesi Ecz. Mustafa
Saðlam ve Önceki Dönem
Denizli Oda Baþkaný Büyük
Kongre Delegesi Ecz. Osman Özdemir, Amasya Eczacý Odasý Yönetim Kurulu
Baþkaný Ecz. Serkan Zobu
ve Genel Sekreteri Ecz. Ahmet Fatih Coþar, Çorum Eczacý Odasý'ný ziyaret etti.
Ziyarette 42. Dönem
Türk Eczacýlarý Birliði Genel
Sekreteri Eczacý Arman
Üney, Çorum Eczacý Odasý'nýn yeni yönetim kurulunun göreve gelmesinden
dolayý hayýrlý olsun dileklerinde bulundu.
11-14 Kasým tarihleri
arasý Ankara'da gerçekleþtirilecek olan Türk Eczacýlarý
Birliði 43. Olaðan Büyük
Kongre öncesi eczacýlýk
mesleðinin sorunlarýna iliþkin çözüm önerilerinin, talepleri ve meslek örgütünün
geleceðinin deðerlendirildiði
ziyarette ayný zamanda birlik ve beraberlikle mücadelenin önemini vurgularken,
seçim çalýþmalarý hakkýnda
da bilgi verildi.
Oda Yönetim Kurulu
Baþkaný Eczacý Þefkat Güler ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getirirken,
Yönetim Kurulu, Büyük
Kongre Delegeleri ve Denetleme Kurulu üyeleri adýna da teþekkürlerini iletti.
(Haber Merkezi)

TGF'de Yýlmaz Karaca

yeniden baþkan
Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun (TGF) Genel Kurulu
Antalya Alanya'da gerçekleþtirildi. Genel Baþkan Yýlmaz Karaca'nýn tek listeyle katýldýðý ve yeniden baþkanlýða seçildiði 10.
Olaðan Genel Kurul'da mesleki
sorunlar ele alýndý.
Antalya'nýn Alanya ilçesindeki
bir otelde düzenlenen ve Divan
Baþkanlýðý'ný Erdoðan Kahya'nýn
yaptýðý TGF'nin Olaðan Genel
Kurulu'na Türkiye Gazeteciler
Sendikasý (TGS) Genel Baþkaný
Gökhan Durmuþ, Büyük Birlik
Partisi (BBP) Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Alaattin Çakýr, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Ýl Baþkaný Mustafa Ýpek, Memleket Partisi Antalya Ýl Baþkaný Hüseyin Baraner
de misafir olarak katýldý.
Genel Kurulda konuþan Genel Baþkan Yýlmaz Karaca, son
dönemde yerel basýnýn bitirilmesinin hedeflendiðini ve yerel gazete sayýsýnýn 1850'den 900'lere
indiðini belirtti. Yerel gazete çalýþanlarýnýn büyük bölümünün asgari ücret bile alamadýðý bir ortamýn yaratýldýðýný ifade eden Karaca, bu gidiþe dur demek için
her türlü mücadeleyi verdiklerini
belirtti. Karaca 3 yýllýk faaliyet dönemini anlatýrken, özellikle son
bir kaç ay içinde 45 ili gezdiðini
ve bu gezilerde gazeteci meslektaþlarýyla görüþerek sorunlarýný
dinlediðini kaydetti. Karaca, sorunlarýn çözümü için her zaman
birlik ve beraberlikten yana olduklarýný belirtirken, "TGF ailesi
birilerinin beklentilerinin aksine
her geçen gün büyümekte. Güç
birliðimiz sürdüðü müddetçe aþa-

Yýlmaz Karaca

mayacaðýmýz hiçbir sorun yok"
dedi.
Türkiye Gazeteciler Sendikasý Genel Baþkaný Gökhan Durmuþ da yaptýðý konuþmada gazetecilerin sorunlarýnýn çözümünün örgütlü birliktelikten geçtiðini
ve bunun yapýlmamasý halinde
çok daha zor günlerin mesleði
beklediðini söyledi.
Genel Kurul'da yapýlan tüzük
deðiþikliði oy çokluðuyla kabul
edildi. Yapýlan seçimlerde Yýlmaz
Karaca yeniden Genel Baþkan
seçilirken Yönetim Kurulu listesi
þu isimlerden oluþtu:
Cafer
Esendemir(Adana),
Bayram Ekici(Nevþehir), Semra
Þener( Aydýn), Sezai Matur (Sakarya), Cemal Ýncesoyluer (Tokat), Rüstem Kaya Tepe(Mersin),
Derya Akbýyýk (Zonguldak), Levent Altun(Kocaeli), Ýbrahim Akkaya(Antalya), Necmi Iþýksal(Tekirdað), Mehmet Mücahit Ceylan
(Diyarbakýr), Süleyman Akbulut(Muðla), Rasih Reþat (KKTC),
Ýlker Ülker (Çanakkale), Mehmet
Aydýn(Malatya) ve Ercihan Çakmak(Kýrýkkale). (Haber Merkezi)

Kadir Güvenoðlu,
Madeni Sanatkarlar
Odasýna aday oldu

Sungurlu Küçük Sanayi Sitesinde Güven Oto Sahibi Tamirci Ustasý Kadir Güvenoðlu, Madeni Sanatkarlar
Esnaf Odasý için baþkan adayý olduðunu açýkladý.
15 yýldýr sanayide ilçe halkýna hizmet veren genç
baþkan adayý Kadir Güvenoðlu, sanayi esnafýnýn sorunlarýný bildiðini ve hep birlikte çözmek için baþkanlýða
talip olduðunu söyledi.
Güvenoðlu, baþkan seçilmesi halinde; esnafýn sesi
olmak için, çözüm odaklý yönetim anlayýþý ile hizmet
vereceðinin altýný çizdi.
Sanayinin sevilen esnaflarýndan olan Güvenoðlu,
"Allah nasip ederse ve hakkýmýzda hayýrlýsý ise yapýlaKadir Güvenoðlu
cak seçimlerde Madeni Sanatkarlar Esnaf Odasý Baþkanlýðýna talibim. Esnafýmýzýn derdini sýkýntýsýný çok iyi
bilmekteyim,
Ýþin Niteliði, Yeri ve Miktarý: Mülkiyeti Belediyemize ait;
çözüm
için
aday
oldum.
S.
MAH.
CÝNSÝ
PAFTA
ADA
PARSEL TOPLAM
Ýmar
MUH.BEDEL
GEÇ.TEM.
Genç yaþta eliNO
M2
Durumu
(TL)
(TL)
mi taþýn altýna
1
ÝLÝCE
ARSA
G33C-20B-4C
704
42
1353,00
Taks:0.12Kaks:0.24 Yençok: 2 Kat
650.000,00- TL
19.500,00- TL
koymaya hazý2
ÝLÝCE
ARSA
G33C-20B-4C
704
43
1000,04
Taks:0.12Kaks:0.24 Yençok: 2 Kat
600.000,00- TL
18.000,00- TL
rým. Esnaf abi3
ÝLÝCE
ARSA
G33C-20B-4C
704
44
1000,54
Taks:0.12Kaks:0.24 Yençok: 2 Kat
600.000,00- TL
18.000,00- TL
lerim ve kardeþlerimin so4
ÝLÝCE
ARSA
G33C-20B-4C
704
45
1083,80
Taks:0.12Kaks:0.24 Yençok: 2 Kat
600.000,00- TL
18.000,00- TL
runlarýna çö5
GÜLABÝBEY
ARSA
G33C-24C-2A
4935
7
103.28
K-1 Sanayi Arsasý
176.000,00- TL
5.280,00- TL
züm bulabilmek
6
GÜLABÝBEY
ARSA
G33C-24C-2A
4935
14
108,20
K-1 Sanayi Arsasý
184.000,00- TL
5.520,00- TL
için bu yola çýk7
GÜLABÝBEY
ARSA
G33C-24C-2A
4935
17
108,08
K-1 Sanayi Arsasý
173.000,00- TL
5.190,00- TL
tým" diye ko8
GÜLABÝBEY
ARSA
G33C-24C-2A
4935
18
108.27
K-1 Sanayi Arsasý
184.000,00- TL
5.520,00- TL
nuþtu.
Kadir Güve9
ÝBRAHÝMÇAYIRI
ARSA
G33C-19B-4C
3332
10
503,92
A-5 Konut Arsasý (0.35-1.75)
530.000,00- TL
15.900,00- TL
noðlu, 1995 yýBedeller üzerinden; 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45. Maddesi gereðince açýk teklif arttýrma usulü ile þartnameleri dahilinde ilanda belirtilen sýra numarasýndan baþlanarak
lýnda Sungurayrý ayrý satýlacaktýr.
lu'da
doðdu.
Þartname: Þartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðünden 100,00 TL karþýlýðýnda temin edilebilir ve görülebilir.
2006
yýlýnda
Ýhale Tarihi ve Yeri: 09.11.2021 Salý günü saat: 15.00'da Belediyemiz Turgut Özal Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapýlacaktýr.
sanayide çalýþma
hayatýna
Ýsteklilerde Aranan Belgeler: A-Kimlik Fotokopisi, B-Kanuni Ýkametgah Belgesi, C-Türkiye' de Tebligat için adres gösterilmesi, D-Tüzel kiþi olmasý halinde, tüzel kiþiliðin siciline
baþladý. 11 yýl
kayýtlý olduðu Ticaret veya Sanayi Odasýndan veya Ýdare Merkezinin bulunduðu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapýldýðý yýl içinde alýnmýþ tüzel kiþiliçeþitli iþ yerleðin siciline kayýtlý olduðuna dair belge, E-Ortak giriþim olmasý halinde ortak giriþimi oluþturan gerçek veya tüzel kiþilerin her birinin (A - B ve C) ' deki esaslara göre temin ederinde çalýþan
cekleri belge. F-Tüzel kiþi olmasý halinde Tüzel kiþiliðin Noter Tasdikli imza sirküleri. G-Ýstekliler adýna vekâleten ihaleye katýlýnýyor ise, istekli adýna teklifte bulunan kimselerin
Güvenoðlu,
vekâletnameleri ile vekâleten iþtirak edenin Noter tasdikli Ýmza Sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez. H-Þart2017
yýlýnda
name bedelini yatýrdýðýna dair makbuz, I-Geçici teminatlarýný vermeleri, Ý-Ýsteklilerin ortak giriþimi olmasý halinde ortak giriþim beyannamesi ile ortaklarca imzalý ortaklýk sözleþmekendine ait Güsini vermesi, (Ýhale üzerinde kaldýðý takdirde Noter tasdikli ortaklýk sözleþmesi verilir, ayrýca grubun bütün ortaklarý Ýdare ile yapacaklarý ihale sözleþmesini þahsen veya vekilleri
ven Oto adlý tavasýtasýyla imzalayacaklardýr.) J-Ýhaleye katýlacak olanlarýn, Belediye ye borcu olmadýðýna dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüðü, Tahsilat Biriminden alacaklarý yamirci dükkanýný
zýyý Ýhale Komisyonunda belgelendirmeleri þarttýr. K-Kamu Ýhale Kanunu ile 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununa göre ihalelere katýlma yasaðý olmadýðýna dair, ilgili kurumlardan
açtý ve yoluna
belge,(ekap.kik.gov.tr internet adresinden alýnabilir.) L-Ýhalenin yapýlacaðý saatten önce, ihaleye katýlacaklarýn, yukarýda istenilen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayýp, Ýhale Kodevam ediyor.
misyonuna teslim etmeleri þarttýr. Keyfiyet ilan olunur.
(Haber
Merkezi)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
BASIN: 1471882
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ÇORUM HAVA TAHMiNi
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DÝKEN

YÜKSEL

(TEL: 223 00 99)
BAHÇELÝEVLER MH.
DUMLUPINAR 7.SOK.
NO: 3

(TEL: 227 00 20)
U. KAVAK
E. HOCA CAD.
NO: 11/B

(TEL: 225 63 22)
GÜLABÝBEY MAH.
1. MÝLLET SK.
NO: 33/A

de
ünde
önün
rý ön
ftarý
rafta
tara
nýp ta
zanýp
kaza
hatt ka
raha
evindee ra
FK ev
m FK
rum
Çoru
Ço
ldu..
buldu
nsýý bu
þans
re þa
süre
da sü
lar da
cular
uncu
oyun
nç oy
genç
en ge
rken
park
yapa
þovv ya
goll þo
go
hlý
iyahlý
-Siya
ýzý-S
rmýzý
Kýrm
n Ký
olan
un ola
mnun
n memn
tten
iyette
libiye
galib
llü ga
gollü
Boll go
Bo
maçç
en ma
rken
sark
basa
ýna ba
ðrýna
ðr
ba
ba
ý
ý
kým
kým
ta
ta
a
a
nd
nd
nu
nu
so
so
ç
ç
ma
ma
r
r
fta
fta
ra
tara
ta
rdýý
vard
ülerr va
ntüle
rünt
görü
da gö
dýnda
tadýn
len ta
þölen
ndaa þö
nund
sonu
so

Felekten bir gece
Geride kalan haftalarda sahasýnda yalnýzca bir galibiyet almayý baþaran Çorum FK bu hafta evinde galibiyet sevincini rahat ve doya doya yaþadý. Kýrmýzý-Siyahlýlar ilk yarýsý 1-0 biten maçtan 5-0'lýk galibiyet ile
ayrýlarak hem taraftarýna rahat bir maç izletti hem de lider ile puan farkýný 3'e indirdi. Kýrmýzý-Siyahlýlara
üç puaný getiren golleri Batuhan Er (2), Mehmet Gürkan, Halil Ýbrahim Sönmez ve Burak Çalýk kaydetti.
Stat: Çorum Þehir Stadyumu
Hakemler: Tarýk Güldal, Fatih Karatað, Adem Þahan
Çorum FK: Hasan Akýnay, Salih
Zafer Kurþunlu, Serkan Yavuz (dk 79
Mikail Albayrak) Abdulhamit Yýldýz,
Ýsmet Benli, Atakan Akkaynak, Umut
Kaya (dk 46 Berkay Deðirmencioðlu),
Batuhan Er (dk 88 Sabrican Vural),
Mehmet Gürkan Öztürk, Burak Çalýk
(dk 79 Kerem Pala), Halil Ýbrahim
Sönmez (dk 79 Kürþat Altunkaya)
Sarýyer: Batuhan Ünsal, Oðuzhan
Açýl, Orhan Aktaþ, Nuri Terliksiz, Burak Albayrak (dk 68 Emirhan Koca)
Bahri Can Avcý (dk 68 Barýþ Memiþ)
Mertcan Açýkgöz (dk 80 Talha Yazgan) Berkan Keskin, Altuð Taþ, Bertul
Kocabaþ , Ýbrahim Halil Öner
Sarý Kartlar: Umut Kaya, Kürþat
Altunkaya (Çorum FK) Burak Albayrak (Sarýyer)
Goller: Batuhan Er (dk 20, dk 87)
Mehmet Gürkan (dk 55) Halil Ýbrahim
Sönmez (dk 61) Burak Çalýk (dk 67)

ÇORUM FK’YE
BAÞARILAR
DÝLER...
TFF
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HAFTANIN SONUÇLARI
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

HAFTANIN MAÇLARI
31.10.2021 PAZAR
ETÝMESGUT BELEDÝYE-ÇORUM FK
SERÝK BELEDÝYE-HEKÝMOÐLU TRABZON
KAHRAMANMARAÞ-ANKARASPOR
SARIYER-BODRUMSPOR
TURGUTLUSPOR-ÝNEGÖLSPOR
SÝVAS BELEDÝYESPOR-SOMASPOR
ERGENE VELÝMEÞE-ADIYAMAN FK
BAYBURT ÖZEL ÝD.-SÝLAHTAROÐLU VAN
DÝYARBEKÝRSPOR-AFJET AFYONSPOR
01.11.2021 PAZARTESÝ
SAKARYASPOR-NÝÐDE ANADOLU FK
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Çorum FK 9'uncu
hafta maçýnda sahasýnda Sarýyer'i konuk
etti. Saat 19'da baþlayan baþta taraftar
HABERÝ
desteðini arkasýna
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU alan Çorum FK fýrtýna
OKUTUN
gibi esti. Deplasman
karnesi zayýf olan rakibine karþý maçýn büyük bölümünde üstün oynayan Kýrmýzý-Siyahlýlar ilk gole kadar baskýn bir oyun
oynadý.
Ýlk golü 20'nci dakikada suskun
golcüsü Batuhan Er ile bulan Çorum FK golden sonra baskýsýný biraz azaltýrken rakibin daha çok topa sahip olmasýna izin verdi. Bu
arada hýzlý ve uzun toplar ile tehlike yaratmak isteyen Kýrmýzý-Siyahlýlar rakibin cýlýz ataklarýný savuþturmayý baþararak ilk yarýyý 1-0 önde tamamladý.
2'nci yarýnýn hemen baþýnda
her iki takým da etkili ataklar yarattý. Sarýyer yakaladýðý önemli bir
ataðý deðerlendiremezken hemen

ardýndan Çorum FK maçýn etkili
isimlerinden Mehmet Gürkan ile
farký 2'ye çýkaran golü kaydetti.
Golden sonra daha da rahatlayan Çorum FK gardý düþen rakibi
karþýsýnda 3'üncü golü 61'nci dakikada 61 forma numaralý oyuncusu
Halil Ýbrahim ile buldu.
Skora katký saðlayan Halil Ýbrahim 67'nci dakikada bu kez de takýmýna penaltý kazandýrdý. Batuhan,
Gürkan ve Halil Ýbrahim'in istiþaresi sonrasýnda topun baþýna geçen
Burak Çalýk kaleciyi ve topu farklý

köþelere göndererek bu sezonki ilk
golünü kaydetti.
Maçýn skorunu belirleyen gol
ise perdeyi açan Batuhan'dan geldi. 87'inci dakikada Mehmet'in harika pasýnda kaleci ile baþ baþa kalan Batuhan kalecinin saðýndan
atýp solunda geçerek topu boþ aðlara gönderdi.
Kýrmýzý-Siyahlýlarýn güle oyanaya kazandýðý maçýn 85'inci dakikasýnda Batuhan ile bulduðu bir golü
ise ofsayt gerekçesi ile sayýlmadý.
(Abdulkadir Söylemez)

GALÝBÝYET ÞÖLENÝ
Çorum FK'nin 5-0'lýk üstünlüðü ile biten maçýn
son düdüðünün çalmasý ile Çorum Þehir Stadyumunda coþku katlandý. Galibiyet sevincini doya
doya yaþayan Kýrmýzý-Siyahlý taraftar, yönetim,
teknik heyet ve futbolcular kenetlendi.
Maçýn ardýndan Kulüp Baþkaný Fatih Özcan
sahaya indi. Önce oyuncularý ve yönetim ile saha
içinde kenetlenen gruba motivasyon konuþmasý
yapan Teknik Direktör Ahmet Yýldýrým daha sonra

takýmýný da alarak tribünlere gitti.
Baþkan Fatih Özcan, teknik heyet ve tüm futbolcular maraton tribünlerinin hemen önünde taraftarý ile bütünleþerek birlikte tezahürat etti.
Þampiyonluk þarkýlarý söylendi, futbolcular bazý
taraftarlara formalarýný hediye etti. Ardýndan kale
arkasýndaki tribünlere giden Kýrmýzý-Siyahlýlar
burada da tezahürat ederken son olarak protokol
tribününden gelen tebrikleri de kabul etti.

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

"Biz iyi bir aileyiz"
Çorum FK Teknik Direktörü Ahmet Yýldýrým þampiyonluk için tek ihtiyaçlarýnýn samimiyet olduðunu vurguladý. Maç sonunda saha içinde takýmýna ve yönetime yönelik konuþan Yýldýrým iyi bir aile olmak zorunda
olduklarýný söyledi. Ahmet Yýldýrým konuþmasýnda
þunlarý söyledi:

Eksik fazla hiç farketmez. Biz iyi bir aileyiz. Biz iyi
bir aile olmak zorundayýz. Hedefimiz olan þampiyonluk için böyle mücadele ettiðimiz sürece þampiyonluðumuzun önünde hiç kimse duramaz. Sadece samimiyet lazým. Bunu da sahaya koydunuz. Hepinize teþekkür ederim.
(Abdulkadir Söylemez)

MAÇTAN
DAKÝKALAR
2’ Sol kanattan Burak Çalýk ile
baþlayan atakta ceza sahasý dýþýnda Halil Ýbrahim topla buluþtu.
Halil Ýbrahim'in þutunda top defansa çarptý ve kornere gitti.
10’ Sol kanatta topla buluþan
Burak Çalýk, sol çaprazdan plase
denedi. Top iki direðin birleþtiði
noktadan tekrar oyuna döndü.
11’ Halil Ýbrahim Sönmez ceza
sahasýnýn hemen dýþýndan kaleyi
yokladý. Ýbrahim sert þutu üstten
auta gitti.
15’ Sarýyer kazandýðý köþe vuruþunda þut þansý buldu. Bertul
Kocabaþ'ýn þutu üstten auta gitti.
20’ GOOOL Sað kanatta topla
buluþan Burak Çalýk, penaltý noktasýna yaptýðý ortada top Batuhan'a geldi. Batuhan, kalecinin saðýndan topu aðlarla buluþturdu.
Batuhan golün ardýndan geçtiðimiz hafta koronavirüs nedeniyle
hayatýný kaybeden Yardýmcý Antrenör Bülent Üstüner'in fotoðrafýný
tribünlere gösterdi.
24’ Sarýyer sol kanattan çizgiye
kadar indi. Sarýyerli oyuncunun ceza sahasýna yaptýðý ortada rakipten önce Çorum FK kalecisi Hasan
topu kontrol etmeyi baþardý.
25’ Paslaþarak Çorum FK ceza sahasýna kadar giren Sarýyer
maçta ilk defa gole yaklaþtý. Salim'in yerinde müdahalesiyle top
kornere çýktý.
32’ Ýsmet'in Hasan ile anlaþmazlýðý sonucu Sarýyer tehlike yarattý. Ancak Hasan kalesine zamanýnda dönerek topu uzaklaþtýrmayý baþardý.
35’ Sol kanattan köþe vuruþu
kazanan Sarýyer, Bertul Kocabaþ
ile bir þans daha yakaladý. Bertul
Kocabaþ'ýn kafa vuruþu auta gitti.
47’ Sol çaprazda topla buluþan
Burak kaleyi denedi ancak cýlýz
þutunda Sarýyer kalecisi Batuhan
topu rahatlýkla kontrol etti.
48’ Sarýyer sol kanattan etkili
geldi. Çizgiye inen Sarýyerli oyuncu sert ortaladý ancak Çorum defansý topu uzaklaþtýrmayý baþardý.
55’ GOOOL Ceza sahasý içine
koþu yapan Batuhan topla buluþtu. Ceza sahasýna topla giren Batuhan, Gürkan'a pas verdi. Gürkan
güzel bir vuruþla topu kaleyle buluþturdu.
61’ GOOOL Sað çaprazda
topla buluþan Halil Ýbrahim uzak
duraða güzel bir vuruþ yaptý ve
skoru 3-0'a getirdi.
66’ GOOOL Sað kanattan ceza sahasýna giren Halil Ýbrahim
yerde kaldý. Hakem, penaltý noktasýný gösterdi. Penaltýyý kullanmak
üzere topun baþýna gelen Burak
Çalýk, farký 4'e çýkardý.
77’ Sarýyer ceza sahamýzýn
hemen önünden frikik kullandý.
Yapýlan vuruþta Hasan topu kornere çelmeyi baþardý.
85’ Sol çaprazda topla buluþan
Kerem Pala rakibini geçip þut attý.
Kaleciden seken top Batuhan’ýn
önünde kaldý. Batuhan topu boþ
aðlara gönderdi ancak gol ofsayt
gerekçesiyle sayýlmadý.
88’ GOOOL Rakip yarý alanda
topla buluþan Mehmet Gürkan,
ceza sahasýnda Batuhan'a güzel
bir pas çýkardý. Kaleciyle karþý karþýya kalan Batuhan, kaleciyi çalýmlayýp topu boþ filelere gönderdi.

