Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupasýnda Arnavutköy Belediyespor'u konuk edecek.

KUPADAKi RAKiP
FORMUNU KAYBETTi

Çorum FK kupa mesaine hazýrlanýyor. Kýrmýzý-Siyahlýlar 3'üncü lig ekiplerinden Arnavutköy Belediyespor'u
konuk edecek. 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele
eden konuk ekip grubunda 2'nci sýrada yer alýyor. Ýstanbul temsilcisi geride kalan dokuz haftada altý galibiyet, iki beraberlik ve bir de yenilgi aldý. 8’DE

Yýldýrým:
Yýldýrým: Seriyi
Seriyi
devam ettirmemiz
ettirmemiz
devam
gerekiyor
gerekiyor

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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75 Kuruþ

Ahmet Yýldýrým

Çorum FK Teknik Direktörü Ahmet Yýldýrým, 5-0'lýk galibiyeti ve kupada oynayacaklarý maçý deðerlendirdi. Sarýyer
maçýyla ilgili "Oyun olarak, skor olarak istediðimizi aldýk" diyen Yýldýrým, kupa maçýyla ilgili de "Az süre verdiðimiz oyunculara süre vermeyi düþünüyoruz" dedi.
7’DE

Çorum'a yýllardýr yapýlacaðý sözü verilen demiryolu, bu kez de 2022 yýlýna kaldý. 2020 yýlýnda hükümet demiryolu için 2021'i iþaret etmiþti

DEMiRYOLU

BU SEFER DE

Benzine
44 kuruþ
daha zam
geldi

2022'YE KALDI

Son dönemde
akaryakýta gelen üst
üste zamlara bir yenisi
daha eklendi. Benzinin
litre fiyatý gece yarýsýndan itibaren geçerli
olmak üzere 44 kuruþ
arttý. Zammýn ardýndan
benzinin litresi Ýstanbul'
da 8,36 liradan, Ankara
ve Ýzmir'de ise 8,45 liradan satýlacak. 5’TE

Uzun zamandýr Çorum gündemini meþgul eden Kýrýkkale, Çorum, Merzifon, Samsun hýzlý tren hattýnýn yapýmý konusunda siyasilerin zaman
zaman verdiði tarihe yenisi eklendi. Geçtiðimiz iki yýl boyunca 2021 yýlýnýn sonunda hattýn yapýmý için ilk kazma vurulacak açýklamalarý yapýlýrken, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum sanayisi için
önem teþkil eden demiryoluyla ilgili 2022 yýlýný iþaret etti. 4’TE

Servislerde ‘emniyet
kemeri' denetimi
Çorum
Emniyet
Müdürlüðü tarafýndan, öðrencilere ve
servis aracý sürücülerine emniyet kemeri kullanýmý teþvik etmek amacýyla, 225 okulda, 458
servis aracýnda uygulama yapýldý. Uygulamada
trafik
ekipleri tarafýndan
öðrenci ve servis
aracý sürücülerine,
emniyet kemeri konusunda farkýndalýk oluþturmak amacý ile bilgilendirme
yapýldý.
3’TE

Meteorolojiden

‘zirai don'
uyarýsý
Meteoroloji Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamada, hafta
ortasýna kadar kuzey
ve iç kesimlerde etkili
olan soðuk ve yaðýþlý
havaya baðlý olarak bu
sabah saatlerinde
Samsun, Ordu, Tokat,
Amasya ve Çorum'da
orta kuvvette zirai don
tehlikesi riski uyarýsý
yapýldý. 3’TE

Çorum'da araç
sayýsý arttý
Belediyede
bütçe hazýrlýklarý
baþladý

Türkiye'de Eylül ayýnda 92 bin 996 adet taþýtýn trafiðe kaydý yapýldý. Eylül ayýnda trafiðe kaydý yapýlan taþýtlarýn %47,8'ini otomobil, %29,0'ýný motosiklet, %12,3'ünü kamyonet, %7,2'sini traktör,
%2,3'ünü kamyon, %0,9'unu minibüs, %0,4'ünü otobüs ve
%0,1'ini özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Çorum'da trafiðe kayýtlý
araç sayýsý Eylül ayý sonu itibarýyla 180 bin 214 oldu.
2’DE

Mustafa Çalýk

Eski Belediye Baþkaný
Mustafa Çalýk vefat etti

Çorum Belediyesinin
2022 yýlý tahmini bütçesi, Kasým ayý Belediye
Meclis Toplantýsýnda görüþülecek. Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn, baþkan
yardýmcýlarý ve birim
müdürleriyle yaptýðý
toplantýda belediye çalýþmalarýnýn bütçesel kalemlerini inceledi. 5’TE

AZERBAYCAN HEYETÝNDEN SUNGURLU
BELEDÝYESÝNE ZÝYARET
4’TE

Bir süredir nefes darlýðý nedeniyle Hitit
Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde tedavi görenÝskilip eski
belediye baþkanlarýndan Mustafa Çalýk
(84), hayata veda etti.Merhumun cenazesi
Ýskilip Ulu Camiinde öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýndan sonra
topraða verildi. 3’TE

MUHTARLARA
EÐÝTÝM VERÝLDÝ 3’TE

"VATANDAÞTAN HUKUKSUZ VE YÜKSEK
TAHSÝLAT YAPILIYOR"
4’TE

Cumhurbaþkaný Erdoðan

“Türk yargýsý
kimseden
talimat almaz”
Korona virüsü salgýnýnda gelinen son
durum, 10 büyükelçinin açýklamasý ile yurt
içi ve yurt dýþýndaki geliþmelerin görüþüldüðü kabine toplantýsý sona erdi. Toplantýnýn ardýndan açýklama
yapan Cumhurbaþkaný
Erdoðan þunlarý söyledi:
BÜYÜKELÇÝLERLE
ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA
Geçmiþte uzunca bir süre bu anlayýþla
ülkemizi yönlendirenler, Türkiye artýk kendi
duruþunu sergileyince paniðe kapýldýlar.
Türkiye’nin nezaketini, zaaf olarak görerek
eski alýþkanlýklarýna yönelenler, yaptýklarý
yanlýþlarý kabullenmedikleri sürece cevaplarýný alacaklardýr. Son dönemde bazý ülkelerin büyükelçiliklerinden yapýlan açýklamayý da ayný þekilde kabul ediyoruz. Bu tavýr
ülkemizdeki yargý teþkilatýný, savcýlarýmýzý,
avukatlarýmýz tüm yargý mensuplarýna karþý yapýlmýþ bir hakarettir. Türk yargýsý kimseden talimat almaz, kimsenin emrine girmez.
(Haber Merkezi)

ARZU VE
ÝSTEK
Ahmet Buðra
ERDOÐAN
- YAZISI 7’DE

ÖÐRENCÝLERE KOVÝD-19
AÞILARI YAPILDI 6’DA
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ÇORUM'DA ARAÇ
SAYISI ARTTI
Türkiye'de Eylül ayýnda 92 bin
996 adet taþýtýn trafiðe kaydý yapýldý. Çorum'da trafiðe kayýtlý araç sayýsý Eylül ayý sonu itibarýyla 180 bin
214 oldu.
Eylül ayýnda trafiðe kaydý yapýlan taþýtlarýn %47,8'ini otomobil,
%29,0'ýný motosiklet, %12,3'ünü
kamyonet,
%7,2'sini
traktör,
%2,3'ünü kamyon, %0,9'unu minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,1'ini
özel amaçlý taþýtlar oluþturdu.
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)
Samsun Bölge Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre; Eylül ayýnda
trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý bir
önceki aya göre traktörde %70,7,
minibüste %53,8, özel amaçlý taþýtlarda %20,2 ve otobüste %18,2 artarken kamyonette %13,5, motosiklette %8,3, kamyonda %4,4 ve otomobilde %3,7 azaldý.
Eylül ayýnda geçen yýlýn ayný
ayýna göre trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý traktörde %23,3, minibüste %16,8 ve motosiklette %12,9 artarken özel amaçlý taþýtlarda
%83,7, kamyonette %33,8, kamyonda %20,0, otomobilde %18,7 ve
otobüste %13,2 azaldý.
Eylül ayý sonu itibarýyla trafiðe
kayýtlý taþýtlarýn %54,3'ünü otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,8'ini
motosiklet, %8,0'ýný traktör, %3,5'ini
kamyon, %2,0'ýný minibüs, %0,8'ini
otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlý taþýtlar oluþturdu.
Eylül ayýnda devri(1) yapýlan ta-

Bayat
Belediyesinden
açýklama

þýtlarýn
%69,1'ini
otomobil,
%15,8'ini kamyonet, %6,6'sýný motosiklet, %3,3'ünü traktör, %2,2'sini
minibüs,
%2,2'sini
kamyon,
%0,6'sýný otobüs ve %0,2'sini özel
amaçlý taþýtlar oluþturdu.
Eylül ayýnda trafiðe kaydý yapýlan otomobillerin %14,4'ü Renault,
%11,2'si Hyundai, %9,8'i Fiat,
%8,0'ý Volkswagen, %7,9'u Dacia,
%7,0'ý Honda, %5,0'ý Toyota, %4,0'ý
Nissan, %3,4'ü BMW, %3,2'si Citroen, %3,2'si Audi, %2,8'i MercedesBenz, %2,7'si Peugeot, %2,4'ü
Skoda, %2,4'ü Opel, %2,3'ü Ford,
%2,0'ý Seat, %1,9'u Kia, %1,3'ü Suzuki, %1,1'i Volvo ve %4,1'i diðer
markalardan oluþtu.

Ocak-Eylül döneminde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre trafiðe
kaydý yapýlan taþýt sayýsý %24,0 artarak 913 bin 169 adet olurken, trafikten kaydý silinen taþýt sayýsý
%13,5 azalarak 31 bin 133 adet oldu. Böylece Ocak-Eylül döneminde
trafikteki toplam taþýt sayýsýnda 882
bin 36 adet artýþ gerçekleþti.
Ocak-Eylül döneminde trafiðe
kaydý yapýlan 497 bin 104 adet otomobilin %61,4'ü benzin, %24,3'ü dizel, %8,7'si elektrikli veya hibrit
olup %5,6'sý LPG yakýtlý. Eylül ayý
sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý 13 milyon 591 bin 103 adet otomobilin ise
%37,8'i dizel, %36,1'i LPG,
%25,3'ü benzin yakýtlý olup, %0,6'sý

elektrikli veya hibrittir. Yakýt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oraný ise
%0,3.
Ocak-Eylül döneminde trafiðe
kaydý yapýlan 497 bin 104 adet otomobilin %29,8'i 1401-1500, %26,1'i
1300 ve altý, %21,9'u 1301-1400,
%14,9'u 1501-1600, %6,1'i 16012000, %0,7'si 2001 ve üstü motor
silindir hacmine sahip.
Ocak-Eylül döneminde trafiðe
kaydý yapýlan 497 bin 104 adet otomobilin %40,8'i beyaz, %27,7'si gri,
%10,8'i mavi, %7,9'u kýrmýzý, %6,5'i
siyah, %2,1'i turuncu, %1,1'i kahverengi, %0,6'sý sarý, %0,4'ü yeþil
renkli iken %2,1'i diðer renklerde.
(Mahmut Emin Söylemez)

Bayat Belediyesi, ilçede yaþanan trafik
kazasýnda bir hayvanýn yaralandýðýný, kazayý yapan kiþinin yaralý hayvaný veterinere götürmek yerine besleme noktasýna býrakarak ölüme terk ettiðini açýkladý.
Konuyla ilgili belediyeden yapýlan açýklamada, "24.10.2021 tarihinde trafik kazasý sonucunda yaralanan sokak hayvanýmýz 5199 sayýlý Hayvanlarý Koruma Kanunu "Trafik kazalarý Madde 21- Bir hayvana
çarpan ve ona zarar veren sürücü, onu en
yakýn veteriner hekim ya da tedavi ünitesine götürmek veya götürülmesini saðlamak
zorundadýr." maddesine istinaden, veteriner hekime götürülmesi veya haber verilmesi gerekirken kendisini hayvansever
olarak tanýmlayan kiþiler tarafýndan geçici
besleme noktasýna býrakýlarak ölümüne
sebep olmuþlardýr. Belediyemizin ve Veteriner Hekimimizin trafik kazasýnda yaralan
sokak hayvanýndan bilgisi olmamýþtýr. Belediyemizi kötülemek amacýyla halkýmýzý
yanlýþ yönlendiren ve suç iþleyen bu kiþiler
hakkýnda gerekli yasal iþlemler baþlatýlacaktýr" denildi.
(Haber Merkezi)

Muhtarlara eðitim verildi
YEDAÞ'ýn Teknik Eðitim
Merkezi'ne TAM NOT
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým
A.Þ. (YEDAÞ) Samsun'da,
envanterinin tamamýný geri
dönüþtürülmüþ malzemelerden
oluþturduðu Teknik Eðitim Merkezi, Elektrik Daðýtým Hizmetleri
Derneði (ELDER) ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
denetimlerinde, mesleki yeterlilik
sýnavlarýna uygunluk açýsýndan
tam not aldý.
MESLEKÝ YETKÝNLÝÐE
SAHÝP OLACAKLAR
5544 sayýlý Mesleki Yeterlilik
Kurumu Kanununa göre elektrik
daðýtým sektörü için teknik ve
meslekî alanlarda ulusal meslek
standartlarý ve ulusal yeterlilikleri
belirlenmiþ 7 meslek grubunda,
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)
ve TÜRKAK onaylý meslek uzmanlýk belgeleri almak üzere teorik, uygulamalý ve benzeri yöntemlerle yapýlacak deðerlendirme iþlemlerinin tümü YEDAÞ
Teknik Eðitim Merkezinde yürütülebilecek. Elektrik daðýtým sektörü çalýþanlarý bu mesleki uzmanlýk belgeleri ile uluslararasý kabul
görmüþ mesleki yetkinliðe ve bu

yetkinliðin belgesine sahip olacaklar.
ULUSAL DÜZEYDE KATKI
YEDAÞ Genel Müdürü Hasan
Yasir Bora "Þirketimiz ulusal yeterliliklerde belirtilen mesleki bilgi
ve beceriler ile istihdam arasýndaki iliþkiyi güçlendirmek amacýyla kalite ve verimlilik odaklý çalýþmalarýna bir yenisini daha eklemiþ, teknik eðitim merkezinin
akreditasyon sürecini baþarýyla
tamamlamýþtýr. Eðitim merkezimizin MYK ve ELDER iþ birliði ile
yürüteceði çalýþmalarýyla; nitelikli
iþ gücü istihdamýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý, doðru insan kaynaklý iþ
planlamasý, iþverenlerin mesleðin gerektirdiði belgeli ve nitelikli
iþ gücüne ulaþabilmesi ve tüketiciye sunulan hizmetin kalitesinin
arttýrýlmasý hedeflenmektedir.
Eðitim merkezimiz öncelikle kendi bölgesi olmakla birlikte diðer
daðýtým þirketleri ve onlarýn çözüm ortaðý çalýþanlarýna da hizmet verebilecektir, bu anlamda
sektöre saðlayacaðý katký da ulusal düzeyde olacaktýr" diye konuþtu.
(Haber Merkezi)

Çorum Valiliði Ýdare
ve Denetim Müdürlüðü
tarafýndan köy muhtarlarýna yönelik eðitim
programý düzenlendi.
Çorum Valiliði'nden
yapýlan açýklamaya göre; Ýçiþleri Bakanlýðý Ýller
Ýdaresi Genel Müdürlüðü'nün 03.08.2021 tarihli ve 12415 sayýlý talimatlarý gereði, Valilik
Makamýnýn 01/10/2021
tarih 12069 sayýlý onaylarý ile muhtarlarýn kamu hizmetlerini etkin,
verimli ve sürdürülebilir
bir þekilde sunabilmeleri, sorunlarý en kýsa sürede yetkili makamlara
ileterek koordinasyon
içerisinde olabilmeleri
ve muhtarlýk müessesesi ile görev, yetki ve
sorumluluklarýný daha
kapsamlý bir þekilde
kavrayabilmeleri amacýyla
ilimizde görev
yapan köy muhtarlarýna
20-21-22 Ekim 2021 tarihlerinde Çevre Þehircilik Ýl Müdürlüðü toplantý salonunda eðitim
düzenlendi.
Eðitim
programýna 28'li 3 grup
halinde toplam 84 köy
muhtarý katýldý.
Ýdare ve Denetim
Müdürü Çetin Çalýk tarafýndan muhtarlýk müessesi ve organlarý,
muhtarlarýn görev yetki
ve sorumluluklarý, Ýl
Özel Ýdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü
Osman Duman tarafýndan içme sularýnýn kullanýmý ve yaþanýlan sorunlar, Açýk Kapý Þube
Müdür V. Dursun Deniz
tarafýndan açýk kapý
hizmetleri ile ilgili bilgiler verilirken, Ýdare ve
Denetim
Müdürlüðü
Þefi Hayati Çam tarafýndan Muhtar Bilgi Sisteminin tanýtýlmasý, il ve
ilçe yönetimi, ikametten
ayrýlma ve kýsýtlanma/yasaklanmasý,
Ýl
Göç Müdürlüðü Uzmaný Erkut Gökgül tarafýndan göç çalýþtayý ve istiþare konularýnda, Aile
ve Sosyal Hizmetler Ýl
Müdürlüðü Sosyal Hizmet Uzmaný Ayþin Helvacý Altunsoy tarafýndan kadýna þiddet konularýnda köy muhtarlarýna eðitim verildi.
(Haber Merkezi)

OÐUZLAR’DA PARKE
ÇALIÞMALARI SÜRÜYOR
Oðuzlar'da doðalgaz 3. etap çalýþmalarýnýn ardýndan belediye ekipleri tarafýndan
yollarda parke çalýþmasý yapýldý.
Karadonlu Mahallesi'nde Gül Sokak, Menekþe Sokak ve Hasan Hüseyin Akkuþ Caddesi'nde parke çalýþmasý yürütüldüðünü belirten Oðuzlar Belediye Baþkaný Muzaffer
Yýldýrým; "Doðalgaz 3. etap çalýþmalarýnýn

ardýndan ilçemizin büyük bir kýsmý doðalgaza kavuþtu. Ýlçemizi doðalgaz konforuna kavuþturmamýzýn ardýndan Karadonlu Mahallemizde doðalgaz çalýþmasý yapýlan sokaklarýmýzda personellerimiz tarafýndan parke
çalýþmasý yapýlýyor. En kýsa sürede buralarda parke çalýþmalarýmýz bitecek. Ýlçe halkýmýza hayýrlý olsun" dedi.
(Haber Merkezi)
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KORKUNÇ KAZA
ANNE-OÐUL ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Çorum'un Osmancýk ilçesinde kontrolden çýkan otomobil bir akaryakýt istasyonundaki tabelaya çarptýktan sonra takla atarak devrildi. Kazada otomobilde bulunan anne ve oðlu yaralandý. Kaza, Çorum'un Osmancýk ilçesi D-100 karayolu Gökbel mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ýstanbul istikametine
seyir halinde olan Serkan K. (25) yönetimindeki
52 AAL 513 plakalý otomobil, yaðýþ sebebi ile
kayganlaþan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çýktý. Savrulmaya baþlayan otomobil yol kenarýnda
bulunan akaryakýt istasyonunun tabelasýna
çarptýktan sonra takla atarak devrildi. Kazada
sürücü Serkan K. ve araçta yolcu olarak bulunan annesi Zekiye K. (47) yaralandý.
Otomobil içerisinde sýkýþan talihsiz anneoðul Osmancýk Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri tarafýndan kurtarýldý. Saðlýk ekipleri tarafýndan olay yerinde ilk müdahalesi yapýlan yaralýlar, Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak
tedavi altýna alýndý. Yaralýlarýn saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu öðrenildi.
Kaza ile ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA)

Kartlý ödemeler
yüzde 50 artýþla
159 milyar TL'ye ulaþtý

Servislerde 'emniyet kemeri' denetimi
Meteorolojiden
'zirai don' uyarýsý
Meteoroloji Çorum'un da bulunduðu
bölge iller için zirai don tehlikesi uyarýsýnda bulundu.
Meteoroloji bölge iller için zirai don
tehlikesi yaptý. Yapýlan son deðerlendirmelere göre; hafta ortasýna kadar kuzey
ve iç kesimlerde etkili olan soðuk ve yaðýþlý havaya baðlý olarak bu sabah saatlerinde Samsun, Ordu, Tokat, Amasya
ve Çorum'da orta kuvvette zirai don tehlikesi riskinden dolayý baþta tarýmsal faaliyetlerle uðraþan üreticiler olmak üzere ilgililer ve vatandaþlarýn dikkatli ve
tedbirli olmalarý istendi. (Haber Merkezi)

Sektörel güven
endeksleri
Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inþaat sektörlerinde yükseldi. Mevsim
etkilerinden arýndýrýlmýþ güven endeksi
Ekim ayýnda Eylül ayýna göre; hizmet sektöründe %2,1, perakende ticaret sektöründe %4,8 ve inþaat sektöründe %1,0 arttý.
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Samsun Bölge Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre; mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ hizmet sektörü güven endeksi Eylül
ayýnda 117,8 iken, Ekim ayýnda %2,1 oranýnda artarak 120,3 deðerini aldý. Hizmet
sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylýk dönemde iþ durumu alt endeksi %3,8 artarak 124,7 oldu. Son üç aylýk dönemde
hizmetlere olan talep alt endeksi %3,2 artarak 119,1 deðerini aldý. Gelecek üç aylýk dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt
endeksi ise %0,8 azalarak 117,0 oldu.
Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ perakende ticaret sektörü güven endeksi Ekim
ayýnda %4,8 oranýnda artarak 121,1 deðerini aldý. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylýk dönemde iþ hacmi satýþlar alt endeksi %6,1 artarak 133,5
oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi
%5,4 artarak 95,6 deðerini aldý. Gelecek üç
aylýk dönemde iþ hacmi-satýþlar beklentisi
alt endeksi ise %3,2 artarak 134,3 oldu.
Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ inþaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 91,8
iken, Ekim ayýnda %1,0 oranýnda artarak
92,7 deðerini aldý. Ýnþaat sektöründe bir önceki aya göre, alýnan kayýtlý sipariþlerin
mevcut düzeyi alt endeksi %1,9 azalarak
81,5 oldu. Gelecek üç aylýk dönemde toplam çalýþan sayýsý beklentisi alt endeksi ise
%3,5 artarak 103,9 deðerini aldý.
Ýnþaat sektöründe Ekim ayýnda giriþimlerin %57,0'ý faaliyetleri kýsýtlayan herhangi
bir faktörün olmadýðýný, %43,0'ý ise faaliyetlerini kýsýtlayan en az bir temel faktör bulunduðunu belirtti. Ýnþaat sektöründe faaliyetleri kýsýtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunlarý" Eylül ayýnda %25,7 iken
Ekim ayýnda %30,0, "talep yetersizliði" Eylül ayýnda %22,2 iken Ekim ayýnda %20,6
ve "diðer faktörler" Eylül ayýnda %18,3 iken
Ekim ayýnda %17,4 oldu. (Haber Merkezi)

Çorum'da, emniyet
kemeri kullanýmýný teþvik etmek amacý ile 225
okulda, 458 servis aracýnda denetim yapýldý.
Denetimde, öðrenci ve
servis aracý sürücülerine emniyet kemerinin
önlemi anlatýldý.
Çorum Emniyet Müdürlüðü tarafýndan, öðrencilere ve servis aracý sürücülerine emniyet
kemeri kullanýmý teþvik
etmek amacýyla, 225
okulda, 458 servis aracýnda uygulama yapýldý. "Biz emniyet kemerimizi takýyoruz, ya
siz?" projesi kapsamýnda gerçekleþtirilen uygulamada, 280 personel görev aldý. Uygulamada trafik ekipleri tarafýndan öðrenci ve
servis aracý sürücülerine, emniyet kemeri konusunda farkýndalýk
oluþturmak amacý ile
bilgilendirme yapýldý.
"ÖLÜMLÜ KAZALARDA BÝR ÖNCEKÝ
YILA ORANLA YÜZDE 53 GÝBÝ BÝR
AZALMA MEYDANA GELDÝ"
Denetimle ilgili açýklamalarda bulunan Çorum Emniyet Müdürlüðü Trafik Þube Müdürü
Bünyamin Demir, trafik güvenliðinin saðlanmasý
noktasýnda alýnan tedbirlerin sonuç verdiðini belirterek, "Çorum'u baz aldýðýmýzda ölümlü kazalarda bir önceki yýla oranla yüzde 53 gibi bir

azalma meydana geldi.
Bu tür etkinliklerin faydasýný görüyoruz. Çocuklarýmýzý da temelden yetiþtirerek trafik
dedektifleri eðitimleri
düzenliyoruz. Ayrýca
servislere bindikleri anda çocuklarýmýza emniyet kemeri takma alýþkanlýðýný aþýlamaya çalýþýyoruz" dedi.
"OKULLARDA
ÇOCUK GÜVENLÝÐÝ
ÇOK ÖNEMLÝ"
Denetimlerin önemine dikkat çeken Demir, "Okullarda çocuk
güvenliði çok önemli.
Çocuklarýmýzýn evinden okuluna, okulundan evine güvenli
þekilde seyahat etmesi
için Ýçiþleri Bakanýmýz
Süleyman Soylu'nun
talimatý doðrultusunda
tüm birimlerle sahaya
inmiþ durumdayýz.
Ýlk defa Çorum'da
tüm birimlerimiz uygulama yapýyor. Amacýmýz, herhangi bir kaza
meydana geldiðinde can güvenliðimizi koruyan
emniyet kemerine, öðrencilerimiz ve sürücüler
üzerinde farkýndalýk oluþturmak ve dikkatlerini
çekmek. 'Biz emniyet kemerimizi takýyoruz, ya
siz' diyerek yýl boyunca bu etkinliðimize devam
edeceðiz. Ayný zamanda 'yayalar kýrmýzý çizgimizdir' uygulamasý da devam ediyor" diye konuþtu.
(ÝHA)

Eylül ayýnda kartlý ödeme tutarý geçen
yýlýn ayný dönemine göre yüzde 50 artýþla
159 milyar TL’ye ulaþtý. Yabancý kartlarla
2021 yýlý haziran-eylül döneminde yapýlan
ödemeler geçen yýlýn 4 katýna, 2019’un ise
2 katýna ulaþarak 59 milyar TL oldu. Yabancý kartlarla en fazla ödeme ise havayollarý, giyim ve konaklama sektörlerinde
gerçekleþti.
Eylül ayýnda kredi kartlarý, banka kartlarý ve ön ödemeli kartlar ile yapýlan toplam ödeme tutarý bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 50 artarak 159,2 milyar TL oldu.
Eylül ayýndaki kartlý ödeme tutarýnýn
130,1 milyar TL'si kredi kartlarý ile yapýlýrken, 26,6 milyar TL'sinde banka kartlarý,
2,5 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar
kullanýldý.
Kredi kartý ile ödemelerde önceki yýlýn
ayný dönemine göre büyüme oraný yüzde
48, banka kartý ile ödemelerde yüzde 54
olurken, ön ödemeli kartlar ile yapýlan ödemelerde ise bu oran yüzde 169 olarak gerçekleþti.
Bankalararasý Kart Merkezi'nin (BKM)
açýkladýðý verilere göre eylül sonu itibarýyla Türkiye'de 82,1 milyon adet kredi kartý,
146,1 milyon adet banka kartý ve 53,2 milyon adet ön ödemeli kart kullanýlýyor.
2020 yýlýnýn eylül ayý ile kýyaslandýðýnda kredi kartý adedinde yüzde 11'lik, banka
kartý adedinde yüzde 4'lük, ön ödemeli kart
adedinde ise yüzde 33'lük artýþ yaþandý.
Toplam kart sayýsý ise geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 10 oranýnda artýþ göstererek 281,4 milyon adede ulaþtý.
YABANCI KARTLARLA YAZ
DÖNEMÝNDE YAPILAN ÖDEMELER
59 MÝLYAR TL'YE ULAÞTI
Haziran ve Eylül aylarý arasýný kapsayan yaz tatili döneminde yabancý kartlarla
yurtiçinde 59,4 milyar TL'lik kartlý ödeme
yapýldý. 2020 yýlýnýn haziran ve eylül aylarý arasýnda bu tutar uluslararasý saðlýk tedbirlerinin etkisiyle 15,3 milyar TL olarak
gerçekleþmiþti. 2019 yýlýnda ise iyi geçen
turizm sezonu ile beraber 33,8 milyar TL
ile yabancý kartlarla ülkemizde yapýlan
ödemelerde rekor seviyeye ulaþýlmýþtý.
Büyüme olarak bakýldýðýnda bu yýl yabancý kartlarla yapýlan ödemeler yüzde
288 büyüyerek geçen yýlýn 4 katýna ulaþtý.
Bu yüksek artýþta 2020 yýlýnda alýnan tedbirlerle beraber yabancý kartlarla yapýlan
ödemelerde meydana gelen yüzde 55'lik
daralma (baz etkisi) etkili oldu. Ancak iyi
geçen 2019 yýlýna göre de yüzde 76 oranýnda yüksek bir büyüme görüldü, bu büyüme yabancý turistler tarafýndan ülkemizin daha çok tercih edildiðine iþaret etti.
YABANCI KARTLARLA EN
FAZLA ÖDEME HAVAYOLLARI,
GÝYÝM VE KONAKLAMA
SEKTÖRLERÝNDE GERÇEKLEÞTÝ
Yaz döneminde yabancý kartlarla yurtiçinde yapýlan ödemelerin sektör detayýnda daðýlýmý incelendiðinde en fazla ödemenin 12,2 milyar TL ile havayollarý sektöründe olduðu görülüyor. Havayollarý sektörünü 11,8 milyar TL ile giyim ve aksesuar, 7 milyar TL ile konaklama, 5,8 milyar
TL ile kuyumculuk ve 4,1 milyar TL ile market-gýda sektörleri takip etti.
Ýlk 5 sektör yabancý kartlarla yapýlan
ödemelerin yüzde 69'unu oluþturdu. Yabancý kartlarla yaz döneminde yapýlan
ödemelerin ortalama iþlem tutarý 985 TL
olurken, internetten yapýlan kartlý ödemeler yabancý kartlarla yapýlan ödemelerin
yüzde 23'ünü oluþturdu. (Haber Merkezi)

Eski Belediye Baþkaný Mustafa Çalýk vefat etti
Ýskilip eski belediye baþkanlarýndan Mustafa
Çalýk (84), hayata veda etti.
1984-1994 yýllarý arasýnda iki dönem belediye baþkanlýðý yapan Mustafa Çalýk, vefat etti.
Mustafa Çalýk, 1984 yýlýnda Anavatan Partisi, 1989 yýlýnda Islahatçý Demokrasi Partisi'nden Ýskilip Belediye Baþkaný seçilmiþ, 2 dönem Belediye Baþkanlýðý yapmýþtý.
Bir süredir nefes darlýðý nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde tedavi gören
Mustafa Çalýk,hayatýný kaybetti.
Hasan ve Hakan
Çalýk´ýn babasý olan
Mustafa Çalýk'ýn vefatý derin üzüntüyle
karþýlandý.
Merhumun cenazesi Ýskilip Ulu Camiinde öðle namazýna
müteakip kýlýnan cenaze namazýndan
sonra topraða verildi.
Mustafa Çalýk
(Haber Merkezi)
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DEMiRYOLU BU SEFER DE
2022'YE KALDI
Çorum'a yýllardýr yapýlacaðý sözü verilen demiryolu, bu kez de 2022 yýlýna
kaldý. 2020 yýlýnda hükümet demiryolu için 2021'i iþaret etmiþti. AK Parti
Milletvekili Erol Kavuncu, bu sefer de demiryolu için "2022 yýlýnda" dedi.
AK Parti Çorum Milletvekili Erol
Kavuncu, Çorum sanayisi için önem
teþkil eden demiryoluyla ilgili 2022 yýlýný iþaret etti.
Hatýrlanacaðý üzere 2019 ve 2020
yýllarýnda hükümetin yerel yöneticileri,
demiryolu çalýþmalarý için 2021 yýlýnýn
ortalarý veya sonlarýný iþaret etmiþti.
Hükümet yetkilileri, çalýþmalarýn kýsa
zamanda baþlayacaðýný duyurmuþtu.
"2021'DE ÝLK KAZMA
VURULACAK" DEMÝÞTÝ
AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu,
2019 yýlýnda Çorum'daki mahalle
muhtarlarý ile bir araya geldiði toplantýda konuþmuþ, toplantýda Kýrýkkale
Çorum, Çorum Merzifon, Merzifon
Samsun hýzlý tren hattýna ilk kazmanýn 2021 yýlýnda vurulacaðýný açýklamýþtý.
Kavuncu, 2020 yýlýnda etüt çalýþmasýnýn biteceðini vurgulamýþ,
"Çorum, Türkiye'de iþsizlik sorunu
olmayan 2-3 vilayetten birisiydi.
Ne zaman toprak sanayi varken.
Toprak sanayi neden çöktü. Nakliye maliyetlerinden. Biraz gecikti an-

cak önemli mesafeler alýndý. Ulaþtýrma Bakanlýðý ile ilgili bu konuda gerekli giriþimlerde bulunduk. KýrýkkaleÇorum, Çorum Merzifon,
Merzifon-Samsun üç
etap halinde yapýlacak. Kýrýkkale-Çorum arasýndaki etüt
çalýþmasý tamamlandý. Çorum-Merzifon arasýndaki bölümdeki etüt çalýþmalarý yüzde 80, Merzifon-Samsun arasýndaki bölümün ise yüzde 55'lik kýsmýnda etüt
çalýþmasý ta-

Erol Kavuncu

mamlandý. 2020 yýlýnda etüt çalýþmasý
bitiyor. 2021 yýlýnda kazma vurulacak"
ifadelerini kullanmýþtý.
ÞÝMDÝ DE 2022'YÝ ÝÞARET ETTÝ
Kavuncu'nun bu açýklamasýna raðmen henüz Çorum'da demiryoluyla ilgili fiziksel bir çalýþma yürütülmüyor.
AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, geçtiðimiz günlerde katýldýðý bir
programda Çorum'un önemli konularýyla ilgili açýklamalarda bulundu.
Demiryolu yatýrýmýndaki son
durumla ilgili bilgiler veren Milletvekili Kavuncu, bu kez de
2022 yýlýný iþaret
etti.
Kavuncu, konuyla ilgili þunlarý
söyledi:
"AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Çiðdem
Kaararslan'ýn
Çorum ziyaretinde demiryolu ve hýzlý tren

yatýrýmlarýný görüþtük. Demiryolu-YHT
konusunda Samsun, Çorum, Kýrýkkale
ve Amasya'nýn iþbirliði yapacak. 2022
yýlý sonunda yapým ihalesine baþlanmasý yönünde gayret edeceðiz. Delice-Sungurlu, Sungurlu-Çorum, Çorum-Merzifon, Merzifon-Samsun hattýnýn etaplar halinde yapýlmasýný teklif
ettik. Bu konuda çalýþmalarýmýz sürüyor."
SEVÝYELÝ KAVÞAK
Çorum'un beklenen yatýrýmlarýyla
ilgili bilgiler veren Kavuncu, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi:
"Dün Genel Müdür'le görüþtüm.
'Seviyeli kavþaktan vazgeçildi, Ýskilip
yolu bittiðinde Çorum giriþinden hemzemin geçitle baðlanacak' þeklinde

söylenti olmuþ. Kesinlikle bunu kabul
etmediðimizi ifade ettik. Seviyeli kavþak projesi bitti. Yapým ihalesi aþamasýna geldi. Ýskilip-Çorum yolu bitmeden çevre yolu üzerinde yapýlacak seviyeli kavþak tamamlanmalý. Bu arada
Ýskilip yolunda bu yýl toplam 30 kilometre (Hacýbey yoluna kadar) bitecek.
Ýnþallah 2022 yýlý sonu veya 2023 yýlý
baþlarýnda Ýskilip-Çorum Karayolu tamamen bitecek.
BAKAN ÇORUM'A GELECEK
Kültür ve Turizm Bakanýmýz Çorum'a gelecek. Ýskilip'te paydaþlarýmýzla görüþerek neler beldenin tarihi ve
kültürel zenginliðini ayaða kaldýrabilmek için neler yapabileceðimizi istiþare edeceðiz." (Mehmet Halim Coþkun)

Onan: Vatandaþtan
hukuksuz ve yüksek
tahsilat yapýlýyor

Azerbaycan'ýn þehitlerinin hatýrasý

SUNGURLU'DA YAÞATILIYOR
Çorum'un Sungurlu ilçesinde
Azerbaycan ile Ermenistan arasýnda
gerçekleþen savaþta þehit olan askerlerin resimleri sergide buluþtu.
Serginin açýlýþýna Sungurlu Kaymakamý Fatih Görmüþ, Belediye
Baþkanvekili Sayýn Bahri Sezen,
TSUAM Genel Baþkaný Prof. Dr. Sayýn Samir Adýgözelli, Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'in eþi Vildan
Þahiner, Asýlsýz Ermeni Ýddialarýyla
Mücadele Derneði Doðu ve Gübey
Doðu Anadolu Bölge Baþkaný Ýrfan
Ermiþ, belediye baþkan yardýmcýlarý,
oda ve dernek baþkanlarý katýldý.
Sergide Ermenistan ile Azerbaycan arasýnda gerçekleþen 44 günlük
savaþ sonrasý þehit olan Azerbaycanlý askerlerin resimleri yer alýyor.
Heyet açýlýþ sonrasý ilçe þehitliðini ziyaret ederek dualar okudu.
(Haber Merkezi)

Azerbaycan heyetinden Sungurlu Belediyesine ziyaret
Azerbaycan Cumhuriyeti Uluslar Arasý Araþtýrmalar Merkezi(TSUAM) Genel Baþkaný Prof. Dr.
Samir Adýgözelli, Sungurlu Belediyesini ziyaret etti.
Ermenistan ile Can Azerbaycan
arasýnda gerçekleþen 44 günlük
savaþta þehit olan askerlerin anýsýna Atatürk Meydanýnda resim sergisi açmak üzere Çorum'a gelen
Azerbaycanlý misafirler, Belediye
Baþkanvekili Bahri Sezen, Belediye
Baþkan Yardýmcýlarý Sakine Sarýyüce ve Mükremin Daðaþan'ý ziyaret etti.
Ziyaret esnasýnda açýklama
yapan, Azerbaycan Cumhuriyeti
Uluslar Arasý Araþtýrmalar Merkezi(TSUAM) Genel Baþkaný Prof.
Dr Samir Adýgözelli, "Belediye
Baþkanýmýz Sayýn Abdulkadir
Þahiner nezdinde programda emeði geçen tüm kardeþlerimize teþekkür ediyorum, Sungurlu ilçemizde
çok sýcak ilgi ile karþýlaþtýk,
Þehitler
diyarý
Sungurlu'da

Azerbaycan'lý þehitlerimizin resim
sergisini açmak ve Belediyemizden
çok samimi ilgi görmek bizleri çok
mutlu etti'' dedi.
Ziyarette Asýlsýz Ermeni Ýddialarýyla Mücadele Derneði Doðu ve

Gübey Doðu Anadolu Bölge Baþkaný Ýrfan Ermiþ de yer aldý.
Belediye Baþkanvekili Bahri Sezen de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Öz Gardaþlarýmýzýn ziyaretlerinden çok memnun

olduk, tüm Hemþehrilerimiz adýna
misafirlerimizi en iyi þekilde aðýrlýyoruz, iki ülke tek devlet anlayýþý ile
Azerbaycan'lý kardeþlerimizin her
zaman yanýnda olmaya devam
edeceðiz" dedi.
(Haber Merkezi)

Zafer Partisi Çorum Ýl Baþkaný Bedii
Onan, internet hizmet kýsýtlama ücreti ve kesilen elektrik aboneliðinde açma kapama
bedeli adý altýnda vatandaþlardan hukuksuz
ve yüksek rakamlarda tahsilatlar yapýldýðýný
açýkladý. Onan, "Yasa,
yönetmelik ve sözleþmelerde olmayan herhangi
bir ücretin tüketiciden talep edilmesini ve tahsil
edilmesi 'hukuka aykýrý'
bir durumdur" dedi. Bedii
Onan, açýklamasýnda þu
ifadelere yer verdi:
"Herhangi bir sebeple
gününde ödenmeyen ve
belirli bir günü geçen internet hizmetlerine ait faBedii Onan
turalara ilk kýsýtlamadan
sonra 40 TL hizmet kapama bedeli yansýtýlacaðýna dair mesajlar gönderilmektedir. Benzer bir durum da, elektrik
faturalarý için kapatma ve açma bedeli olarak da faturalara yansýtýlmaktadýr.
Her iki durumda da, kýsýtlama, kapatma
ve açma bedelleri hukuksuz olduðu kadar,
vatandaþýn ödeme gücünü zorlayacak rakamlardýr.
Bahsi geçen ücretler, 24 Ocak 2015 tarih
29246 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak
yürürlüðe giren Abonelik Sözleþmeleri Yönetmeliði'ne göre hukuksuzdur.
28 Ekim 2017 tarih ve 30224 sayýlý Elektronik Haberleþme Sektörüne Ýliþkin Tüketici Haklarý Yönetmeliði'nin, Hizmetin kýsýtlanmasý ve durdurulmasý baþlýklý 17/1 maddesi tüketici haklarýna karþý tek taraflý ve
müzakere edilmeden servis ve hizmet saðlayan firmalarý koruyan zorunlu bir þart olarak tarafýmýzdan deðerlendirilmektedir. Bu
maddenin iptali için idari yargýya baþvuru
yapýlarak, tüketicinin korunmasýna yönelik
adýmlar atýlmalýdýr.
Ayný durumda elektrik abonelerinden
kapama açma ücreti altýnda ilave ücret alýnmaktadýr. Elektrik temel bir ihtiyaç olduðu
için kesilmesi doðru deðildir. Kesme ihbarnamesi tüketiciye gönderilmeden, kesme
iþlemine gidilmesi ve açma-kapama ücretinin tüketiciden istenmesi elektrik idaresi için
ek gelir anlamýna gelmektedir. Kaldý ki, fiilen
de kesme-baðlama iþlemi yapýlmýyor. Tüketiciler ödedikleri ücretin iadesini Tüketici hakem heyetine baþvurarak paralarýný geri alýnabilir, bu sebeple de resmi müracaat ile
ödedikleri ücretin iadesini istemeleri gerekmektedir. Kapama ve açma ve ya hizmet kýsýtlamasý ve kapama adý altýnda tanýmlanarak bu kapsamda alýnan ücretlerin Türk
Borçlar Kanunu'nun 'sebepsiz zenginleþmenin' açýklandýðý 77- 82'nci maddelerine
de aykýrýdýr.
Yasa, yönetmelik ve sözleþmelerde olmayan herhangi bir ücretin tüketiciden talep
edilmesini ve tahsil edilmesi 'hukuka aykýrý'
bir durumdur.
Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat
edilmesi durumunda alýnan ücretlerin tüketiciye iadesi lehine bir durum olarak gerçekleþmektedir. Bu çerçevede bu tür haksýz
ödemelere maruz kalan tüketicilerin haklarýný aramalarýný gerektiðini dile getiriyoruz.
Zafer Partisi olarak, Tekelleþme ve tröstleþmenin halkýn zararýna sebep olacak þekilde ücretler tahsil ederek, halkýn cebinden
elini çekmesini ve hakký olan ücreti almasý
gerektiðini, kanun koyucularýn halkýn menfaatine olan düzenlemeler yapmasý gerektiðini
ifade ediyoruz."
(Haber Merkezi)
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Üçüncü dozun önemine dikkat çekti
Tüm dünyayý etkisi altýna alan Covid-19 virüsüne karþý sürdürülen aþý
çalýþmalarý devam ederken, 3. doz
Pfizer Biontech aþýsýnýn etkinliði ile ilgili yeni araþtýrmalarýn sonuçlarý açýklandý.
Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Dr.
Merda Erdemir Iþýk, 16 yaþ üzerindeki
10 bin kiþi üzerinde yapýlan araþtýrma

sonucuna göre, Pfizer Biontech aþýsýnýn 3. dozunun etki oranýnýn yüzde
95.6 olduðuna vurgu yaparak, hatýrlatýcý dozun önerildiði kiþilerin aþý olarak
daha güvende kalabileceðinin altýný
çizdi.
Uzm. Dr. Iþýk, "Sonuçlarýn, uluslararasý düzeyde kabul görmesi ile aþý
olma konusundaki endiþelerin azal-

masýný öngörüyoruz" dedi.
Amerika Hastalýk Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafýndan Biontech aþýlarý için hatýrlatýcý dozun önerildiðini belirten Iþýk, Covid-19 salgýnýnda insanlarýn eþit saðlýk ve yaþam
koþullarýna sahip olmadýðýný, bazý
riskli gruplarýn salgýnda çok zarar gördüðünü ifade etti. Uzm. Dr. Iþýk, "Aþýlanma oranýnýn giderek artan bir ivmeye sahip olmasý sevindirici, yine de 2
doz aþý yaptýrmak da bu süreçte yeterli deðil" dedi.
3. DOZ KÝMLERE ÖNERÝLDÝ?
CDC tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, 2 doz Biontech aþýsý yaptýrdýktan 6 ay sonra 65 yaþ ve üzerindekilerin, 50 yaþ ve üzerinde olup týbbi
sorunlar yaþayanlarýn, 18-49 yaþ aralýðýnda olup bakým tesislerinde yaþayanlarýn 3. dozu yaptýrmasý gerektiði
belirtildi.
Mutlaka 3. dozu yaptýrmasý gerekenler dýþýnda 18-49 yaþ aralýðýnda
olup diyabet ve kalp hastalýklarý gibi
kronik saðlýk sorunlarý bulunanlarýn ve
18-64 yaþ aralýðýnda olup yaþadýklarý

veya çalýþtýklarý ortam nedeniyle yüksek risk altýnda olanlarýn ise 3. dozu
yaptýrmalarýnýn önerildiðini belirten
Uzm. Dr. Iþýk, "Tüm bu önerilerin gerekçesi 10 bin kiþi üzerinde yapýlan
Faz-3 denemelerinin sonuçlarý ile daha anlaþýlabilir bir noktaya geldi" diye
konuþtu.
Uzm. Dr. Merda Erdemir Iþýk, Pfizer/Biontech tarafýndan açýklanan
Faz-3 denemelerinin sonuçlarýna dikkat çekerek, "Biontech aþýsýnýn 3. dozunun etkinliðinin yüzde 95.6 olduðu
gösterildi. 16 yaþ ve üzerindeki 10 bin
kiþinin katýldýðý, Delta varyantýnýn etkin þekilde hakim olduðu bir dönemde
gerçekleþtirilen araþtýrmada, hatýrlatýcý dozun Covid-19 hastalýðýna karþý
göz ardý edilemeyecek bir koruma
saðladýðý açýklandý. Ýki laboratuvarda
gerçekleþtirilen araþtýrmalarýn sonuçlarýnýn FDA'ya, Avrupa Ýlaç Ajansýna
ve diðer kurumlara sunulmasý bekleniyor. Sonuçlarýn kesinleþmesi ve daha
doðru bir ifadeyle uluslararasý düzeyde kabul görmesi ile aþý olmak ile ilgili endiþelerin azalmasýný öngörüyoruz.
Böylece hem hastalýðýn bulaþýcýlýðýnýn

Dr. Merda Erdemir Iþýk

hem de yol açabileceði þiddetli semptomlarýn azalmasý mümkün olacaktýr.
Nitekim aþýlarla ilgili yapýlan bir diðer
araþtýrma sonucu da oldukça dikkat
çekici. Yine CDC tarafýndan yapýlan
bir açýklamada aþýlanmamýþ yetiþkinlerin Covid-19 nedeniyle hastaneye
yatýþ oranlarýnýn tam aþýlanmýþ yetiþkinlere oranla 12 kat daha fazla olduðu ifade edildi" þeklinde konuþtu.
(Haber Merkezi)

BELEDiYEDE BÜTÇE
HAZIRLIKLARI BAÞLADI
Çorum Belediyesinin 2022
yýlý için Belediye Meclisi'nin
onayýna sunacaðý bütçenin hazýrlýklarý baþladý.
Çorum Belediyesinin 2022
yýlý tahmini bütçesi, Kasým ayý
Belediye Meclis Toplantýsýnda
görüþülecek. Çorum Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn
da beraberinde Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Ýsmail Yaðbat,
Lemzi Çöplü, Alper Zahir, Zübeyir Tuncel ve Turhan Candan ile
birlikte müdürlük çalýþanlarýyla
bir araya geldi.
Toplantýda 2022 yýlý tahmini
bütçesi masaya yatýrýldý, belediye çalýþmalarýnýn bütçesel kalemleri incelendi.
Toplantý sonrasý sosyal medya hesabýndan bir paylaþým yapan baþkan Aþgýn, "2022 yýlý
Bütçe Hazýrlýk toplantýmýzý belediye baþkan yardýmcýlarýmýz ve
birim müdürlerimizle gerçekleþtirdik. Þehrimize hayýrlý olsun"
dedi.
(Bahattin Sümüþ)

Azime Çiftçi'den Alaca ziyareti
Vali Mustafa Çiftçi'nin eþi
Azime Çiftçi, Alaca Ýlçesini ziyaret ederek bir dizi programa katýldý. Azime Çiftçi'nin
Alaca ilçe ziyaretine, Vali Yardýmcýsý Tamer Orhan'ýn eþi
Gülþen Orhan, Alaca, Mecitözü ve Ortaköy ilçelerinde görev yapan kaymakamlarýn
eþleri ve Alaca Belediye Baþkaný'nýn eþi eþlik etti.
Ýlçe ziyareti kapsamýnda
ilk olarak Alaca Halk Eðitim
Merkezine ziyaret gerçekleþtiren Azime Çiftçi, kursiyerlerle ve kurs öðreticileri ile sohbet ederek el emeði, göz nuru ürünleri düzenlenen sergiyi inceleyerek, Halk Eðitim
Merkezi faaliyetleri ve çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý.
Halk Eðitim Merkezi ziyareti sonrasýnda Alaca Engelliler Derneði'ni ziyaret eden
Azime Çiftçi, dernek yöneticileri ve dernek üyeleri ile bir
araya geldi. Ziyarette, Alaca

Engelliler Derneði tarafýndan
açýlan engelli araçlarýn tamir
atölyesini gezen Azime Çiftçi
ve beraberindekiler, yapýlan
engelli araç tamiratlarý hakkýnda bilgi aldý.
Çiftçi, Alaca ilçe ziyaretine; Kaleli Kýz Yurdu, 4-6 yaþ

Fatih Anaokulunu ve Hanife
Hatun Kur'an Kursu ile devam etti.Burada yurt ve kurs
yöneticilerinden öðrencilerin
eðitimleri hakkýnda bilgiler
alan Çiftçi,öðrencilerle bir
arada bulunmaktan duyduðu
mutluluðu ifade ederek, bura-

da bulunan öðrencilerle bir
süre sohbet etti, istek ve taleplerini dinledi. Çiftçi ve beraberindekiler, eðitim kurumlarý ziyareti sonrasýnda; þehit
ailesi ziyareti ve hane ziyaretinin ardýndan Alaca ilçesinden ayrýldý. (Haber Merkezi)

Benzine 44 kuruþ
daha zam geldi
Son dönemde akaryakýta gelen üst üste zamlara bir yenisi
daha eklendi. Benzinin litre fiyatý 44 kuruþ arttý.
Zammýn ardýndan benzinin
litresi Ýstanbul'da 8,36 liradan,
Ankara ve Ýzmir'de ise 8,45 liradan satýlacak.
Dolar kurundaki artýþa baðlý
olarak akaryakýt fiyatlarýna zam
üstüne zam gelmeye devam ediyor. Enerji Petrol Gaz Ýkmal Ýstasyonlarý Ýþveren Sendikasý'ndan (EPGÝS) yapýlan açýklamaya göre, benzinin litre fiyatýna
44 kuruþ zam geldi. Fiyat artýþý
pompaya yansýyacak.
BENZÝNÝN LÝTRESÝ
KAÇ LÝRA OLACAK?
Zammýn ardýndan Ýstanbul'da 7,92'den satýlan benzinin
litresi 8,36 liraya çýkacak. Benzinin litresi Ankara ve Ýzmir'de
8,01'den 8,45'e yükselecek.
OTO GAZA 22 KURUÞ
ZAM GELMÝÞTÝ
LPG oto gaza da 21 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere 22 kuruþ zam gelmiþti.
Zammýn ardýndan oto gazýn litresi 6,13 liradan, Ankara'da 6,17
liradan, Ýzmir'de ise 6,03 liradan
satýlmaya baþlanmýþtý.

BENZÝN VE MOTORÝNE
ÜST ÜSTE ZAMLAR
16 Ekim tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere benzine 14,
motorine ise 41 kuruþ zam gelmiþti. Ýki gün sonra motorine bir
zam daha gelmiþ ve motorinin
litresi 23 kuruþ daha artmýþtý.
Motorinin litresi Ýstanbul'da
8,19'dan, Ankara ve Ýzmir'de ise
8,28 liradan satýlýyor.
AKARYAKIT FÝYATLARININ
HESAPLANMASI
Akaryakýt fiyatlarý, Türkiye'nin de dahil olduðu Akdeniz
piyasasýndaki iþlenmiþ ürün fiyatlarýnýn ortalamasý ile dolar
kurundaki deðiþiklikler baz alýnarak rafineriler tarafýndan hesaplanýyor. Bu hesaplanma sonucunda daðýtým firmalarýnca
uygulanan fiyatlar, rekabet ve
serbesti nedeniyle þirketler ve
kentlere göre küçük deðiþiklikler
gösterebiliyor. Akaryakýt fiyatlarýnda uygulanan Eþel Mobil sistemiyle petrol fiyatlarý, döviz kuru ve uluslararasý ürün fiyatlarýndaki artýþ sonucunda yurt içi
pompa fiyatlarýnda meydana gelen yükseliþler, ÖTV ayarlamasýyla tüketiciye zam olarak yansýtýlmadan dengelenmeye çalýþýlýyor.
(Haber Merkezi)

Uzun'dan Aþgýn'a asfalt teþekkürü
Çorum Oto Tamirciler Esnaf
Odasý Baþkaný Necmettin Uzun,
Çorum Sanayi Sitesi'ne yaptýðý
hizmetlerden dolayý Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'asanayi esnafý adýna teþekkür etti.
Geçtiðimiz günlerde Çorum
Sanayi Sitesi'nin bazý cadde ve
sokaklarý belediye ekipleri tarafýndan asfaltlanarak pýrýl pýrýl yapýldý.
Yollarýn asfaltlanmasýyla birlikte Çorum Sanayi Sitesi'nde
ulaþýmýn daha konforlu hale geldiðini ifade eden Oda Baþkaný
Uzun, sanayi sitesindeki 1, 11,

12, 13 ve 15. caddelerinde yapýlan asfalt yenileme çalýþmalarýndan duyduðu memnuniyeti dile
getirdi.
Sanayi esnaflarý olarak bugüne kadar Çorum Belediyesi'nden
ne talep ettilerse yerine geldiðini
kaydeden Uzun, esnaf dostu bir
Belediye Baþkanýyla çalýþmaktan
mutluluk duyduklarýný söyledi.
Baþkan Uzun, sanayi esnafýna verdikleri hizmet için Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn
baþta olmak üzere, Belediye
Baþkan Yardýmcýlarýna ve Belediye Meclis üyelerine ayrý ayrý teþekkür etti.
(Haber Merkezi)
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Öðrencilere Kovid-19 aþýlarý yapýldý
Tüketici güven
endeksi 76,8 oldu
Türkiye Ýstatistik Kurumu ve Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasý iþbirliði ile yürütülen tüketici eðilim anketi sonuçlarýndan
hesaplanan mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ tüketici güven endeksi, Ekim ayýnda
bir önceki aya göre %3,6 oranýnda azaldý;
Eylül ayýnda 79,7 olan endeks, Ekim ayýnda 76,8 oldu. Geçen 12 aylýk döneme göre
mevcut dönemde hanenin maddi durumu
endeksi Eylül ayýnda 62,6 iken, Ekim ayýnda %3,0 oranýnda azalarak 60,7 oldu.
Gelecek 12 aylýk döneme iliþkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Eylül
ayýnda 79,0 iken, Ekim ayýnda %4,4 oranýnda azalarak 75,6 oldu.
Gelecek 12 aylýk döneme iliþkin genel
ekonomik durum beklentisi endeksi Eylül
ayýnda 79,3 iken, Ekim ayýnda %6,4 oranýnda azalarak 74,2 oldu. Geçen 12 aylýk
döneme göre gelecek 12 aylýk dönemde
dayanýklý tüketim mallarýna harcama yapma düþüncesi endeksi Eylül ayýnda 97,7
iken, Ekim ayýnda %1,1 oranýnda azalarak
96,6 oldu.
(Haber Merkezi)

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:32
06:56
12:29
15:24
17:52
19:12

TARiHTE BUGÜN
1918- Atatürk, Halep'in kuzeyindeki iþgalcilerin taarruzunu durdurdu.
1922- Dýþiþleri Bakanlýðý’ndan ayrýlan Yusuf
Kemal Tengirþenk’in yerine Ýsmet Ýnönü Lozan
Konferansý'nýn hemen öncesinde Dýþiþleri Bakanlýðý görevine getirildi.
1923- Türkiye Millî Futbol Takýmý, ilk maçýnda Romanya ile 2-2 berabere kaldý.
1924- Kâzým Karabekir Paþa, Birinci Ordu
Müfettiþliðinden ayrýldý; artýk milletvekili olarak
çalýþacaðýný bildirdi.
1933- Cumhuriyetin 10. yýlý dolayýsýyla Genel Af Kanunu çýkarýldý.
1936- 16 yaþýndaki ressam Turgut Cansever, ilk resim sergisini açtý.
1961-Cemal Gürsel Cumhurbaþkaný seçildi.
1975- Genel nüfus sayýmý yapýldý. Türkiye'nin nüfusu 40,197,669 kiþi.
1982- Yýlmaz Güney vatandaþlýktan çýkarýldý.
1984- Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez
bir bakan azledildi. Maliye ve Gümrük Bakaný
Vural Arýkan, istifa etmeyince, Baþbakanýn
önerisi üzerine Cumhurbaþkaný tarafýndan görevden alýndý.
1995- Demokrasi Partisi (DEP) davasý karara baðlandý. Yargýtay Leyla Zana, Hatip Dicle,
Orhan Doðan ve Selim Sadak'ýn 15'er yýl,
Mahmut Alýnak ve Sýrrý Sakýk'ýn 3'er yýl 6'þar
ay hapis cezasýný onayladý. Cezalarý bozulan
Ahmet Türk ve Sedat Yurttaþ tahliye edildi.
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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

Mehmetçik Anadolu Lisesi
öðrencilerine Kovid-19 aþýlarý
yapýldý.
Ýl Saðlýk Müdürlüðü ve Ýl Milli
Eðitim Müdürlüðü iþ birliðiyle yürütülen çalýþmalar kapsamýnda,
Mehmetçik Anadolu Lisesinde
aþý uygulamalarýna baþlayan
mobil saðlýk ekipleri tarafýndan
aþý olmak isteyen öðrencilere
velilerinin onayý alýndýktan sonra
okulda Covid-19 aþýlarý yapýldý.
Aþý kampanyasýna Ýl Saðlýk
Müdürü Ömer Sobacý ile birlikte
katýlan Ýl Milli Eðitim Müdürü Abdullah Kodek, aþý uygulamalarýný
gerçekleþtirmek için öncelikle
velilerin bilgilendirilerek e-nabýz
sistemi üzerinden izin iþlemlerinin gerçekleþtirildiðini belirtti.
Kodek ayrýca, "Velileri tarafýndan aþý izni verilen öðrencilerimize Ýl Saðlýk Müdürlüðümüz
tarafýndan okullarýmýz ziyaret
edilerek aþý uygulamasý gerçekleþmektedir. Þu anda salgýna
karþý en güçlü ve etkin silahýmýz

MAGNEZYUM -1-

aþýdýr. Eðitim ve öðretim faaliyetlerimizin aksamamasý için tüm
tedbirler alýnarak hiçbirinden taviz vermeyeceðiz. Amacýmýz öð-

rencilerimizi okullarýndan ayýrmadan, eðitimin kesintisiz bir þekilde yüz yüze devam etmesidir"
dedi. (Mehmet Halim Coþkun)

ÇORUM ÝSM'YE BAÐLI SAÐLIK TESÝSLERÝ
ÝÇÝN 2022 YILI 1 KISIM MUTFAK ARAÇ
GEREÇLERÝ MALZEMESÝ ALIMI
ÝL SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ SAÐLIK BAKANLIÐI BAKAN YARDIMCILIKLARI
ÇORUM ÝSM'YE BAÐLI SAÐLIK TESÝSLERÝÝÇÝN 2022 YILI 1 KISIM MUTFAK ARAÇ GEREÇLERÝ MALZEMESÝ ALIMI 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2021/676232
1-Ýdarenin
a) Adresi
: Bahçelievler Mah. Çamlýk Sok. No:3 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarasý
: 3642195500 - 3642195529
c) Elektronik Posta Adresi
: corum.ism@saglik.gov.tr
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý
: ÇORUM ÝSM'YE BAÐLI SAÐLIK TESÝSLERÝ ÝÇÝN 2022 YILI 1
KISIM MUTFAK ARAÇ GEREÇLERÝ MALZEME ALIMI
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Teslim yerleri
: Ýl Saðlýk Müdürlüðümüze Baðlý Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim
Ve Araþtýrma Hastanesi, Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi,
Sungurlu Devlet Hastanesi, Osmancýk Devlet Hastanesi
ambarlarýna teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi
: Ýþe baþlama tarihinden itibaren 31/12/2022 tarihine kadar ilgili hastanenin sipariþine göre parça parça yüklenici tarafýndan teslim edilecektir.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
: Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü Destek Hizmetleri Baþkanlýðý Ýhale
Salonu (Bahçelievler Mahallesi Çamlýk Sok No 86/A ÇORUM)
b) Tarihi ve saati
: 05.11.2021 - 14:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, teklif mektubunu imzalayanýn noter tasdikli imza beyannamesi. 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. EKAP'a kayýtlý olmayan yabancý istekliler tarafýndan ise, ilgili ülke mevzuatý dikkate alýnarak, belirtilen hususlara
iliþkin gerekli belgeler sunulur.
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 alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
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. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman:
1-Alýmý yapýlacak malzemeler ile ilgili olarak, teklif edilen malzemeye ait kataloglar teklif esnasýnda ihale komisyonuna sunulmalýdýr.
2-Ýdare gerek duymasý durumunda numune isteyebilir. Numune sunmayan isteklinin teklifi deðerlendirme dýþý býrakýlýr.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü Destek Hizmetleri Baþkanlýðý
(Bahçelievler Mah. Çamlýk Caddesi. No:3 Merkez-ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
14. Diðer hususlar:
Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1474763

Element kalsiyum,
çinko, demir yada potasyum gibi vücudumuzda gerekli olan minerallerden birisidir.
Minerallerin genel
olarak görevinin düzenleyici olduðunu düþünüldüðünde eksiklikleri durumunda vücudumuzdaki düzenin bozulacaðýný söyleyebiliriz.
Çünkü mineraller, vücudun iþ yapan
molekülleri olan ya da biyokimyasal
reaksiyonlarýný hýzlandýran enzimlerin
yapýsýna katýlmaktadýr.
Bunu küçük bir örnekle açýklayacak olursak; enzimleri bir kilite benzetirsek mineraller ise o kilitin çalýþmasýný saðlayan anahtardýr.
Tek baþýna kilit bir iþe yaramamaktadýr. Ýþte minerallerin üstlendiði rol bu
derece önemlidir.
Yazýmýzda magnezyum elementinin genel özellikleri, vücutta üstendiði
roller, günlük alýmý, eksiklik ve fazlalýðý gibi önemli görülen baþlýklarý sizlerle paylaþacaðýz.
Simgesi Mg, atom numarasý 12 ve
yükseltgenme sayýsý 2 olan bir kimyasal elementtir. element bir toprak alkali metal olup yer kabuðunda bol bulunan sekizinci unsurdur. Suda çözünmüþ iyon halinde yer almaktadýr. Bu
nedenle deniz suyunda bol bulunan
üçüncü elementtir.
Magnezyum insan vücudunda ise
en bol bulunan 11. Elementtir.
Ýyonlarý vücudumuzdaki birçok biyokimyasal tepkimelerde önemli roller
üstlenmiþlerdir. tüm canlý hücreler için
gerekli olan ATP, DNA, RNA ve benzeri önemli biyolojik bileþiklerin iþletilmesinde önemli bir rol oynar. Yüzlerce
enzimin(300) de iþlevleri için elemntin
iyonlarýna ihtiyaç vardýr.
Ayrýca magnezyum, klorofil molekülünün yapýsýna katýlýr. Mineralin bileþenleri olan laktasifler ve antasitler
týp alanýnda kullanýlmaktadýr. element
genel olarak anormal sinir uyarýmý ve
damar spazmýný tedavi etmek için gereklidir.
MAGNEZYUMUN
BÝYOLOJÝK ROLÜ
Vücudumuzdaki her organýn özellikle kalp, kaslar(%25) ve böbreklerin
magnezyum mineraline ihtiyacý vardýr.
Ayný zamanda diþ ve kemiklerin(6065) dýþ örtülerine de katkýda bulunur.
En önemlisi, enzimleri harekete
geçirir enerji üretimine katkýda bulunur. Bakýr, çinko, potasyum, D vitamini ve vücudun diðer önemli besinlerin
yaný sýra kalsiyum seviyelerini düzenlemeyeyardýmcý olur. Vücuttaki pek
çok kimyasal tepkimeler bir enzim varlýðý içerir.
Magnezyum protein, karbonhidrat
ve yað metabolizmasýnda da yer alýr.
Bu durum genlerin iþlevinin doðru olmasýný saðlar. Metabolik rolü o kadar
fazladýr ki magnezyum eksikliði vücutta yýkýcý sonuçlar doðurur.
Kardiyovasküler sistem, sindirim
sistemi, sinir sistemi, kas, böbrekler,
karaciðer, hormon salgýlayan bezler,
beyin ve tüm metabolik fonksiyonlarýn
gerçekleþmesi için çok gerekli olan bir
elementtir.
MAGNEZYUM AÇISINDAN
ZENGÝN BESÝNLER
Birçok besinlerle birlikte alýnmaktadýr. element açýsýndan zengin besinler tam tahýllar, fýndýk ve yeþil sebzelerdir. Özellikle yeþil yapraklý sebzeler
magnezyumun açýsýndan iyi kaynaklarýdýr. Ek olarak keten tohumu, susam ve ayçekirdeðinde de bol miktarda bu elementten bulunur. Maðnezyum eksikliðini hissetmemek için mutlaka bir haftalýk diyetimizde hem yeþil
sebzeler tüketmeye, hem kabuklu yemiþler ya da tohumlar almaya hem de
tam tahýl bakýmýndan zengin beslenmeye özen gösterilmelidir.
MAGNEZYUM EKSÝKLÝÐÝ:
Hemen hemen tüm besinlerde bulunduðu için eksikliði nadir görülen bir
elementtir. Bazý týbbi durumlar vücudun magnezyum dengesini bozabilir.
Örneðin kusma veya ishale neden
olan bir baðýrsak virüsü geçici eksikliðe neden olabilir.
Bazý gastrointestinal hastalýklar(irritabl barsak sendromu veya spastik
kolon, ülseratif kolit gibi), þeker hastalýðý, pankreatit, hipertiroidi (yüksek tiroid hormon düzeyleri), böbrek hastalýðý ve diüretik alýnmasý da magnezyum eksikliðine neden olabilir. Çok
fazla kahve, soda, tuz ya da alkol tüketmek, aðýr adet dönemleri, aþýrý terleme ve uzun süreli stres daha düþük
Mg seviyelerinin olmasýna neden olur.
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Yýldýrým: Seriyi devam
ettirmemiz gerekiyor
Çorum
Çorum FK
FK Teknik
Teknik Direktörü
Direktörü Ahmet
Ahmet Yýldýrým,
Yýldýrým,
5-0’lýk
5-0’lýk galibiyeti
galibiyeti ve
ve kupada
kupada oynayacaklarý
oynayacaklarý maçý
maçý deðerlendirdi.
deðerlendirdi.
Sarýyer
Sarýyer maçýyla
maçýyla ilgili
ilgili “Oyun
“Oyun olarak,
olarak, skor
skor olarak
olarak istediðimizi
istediðimizi
aldýk” diyen
diyen Yýldýrým,
Yýldýrým, kupa
kupa maçýyla
maçýyla ilgili
ilgili de
de “Az
“Az süre
süre verdiðimiz
verdiðimiz
aldýk”
oyunculara
oyunculara süre
süre vermeyi
vermeyi düþünüyoruz”
düþünüyoruz” dedi.
dedi.

Ahmet Yýldýrým

Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ahmet Yýldýrým, Sarýyer maçýnýn ardýndan açýklamalarda bulundu.
Hafta sonu Sarýyer karþýsýnda
alýnan 5-0'lýk galibiyeti deðerlendiren Çorum FK Teknik Direktörü Ahmet Yýldýrým, "Sarýyer maçýný kazanmak önemliydi. Çok þükür
oyun olarak skor olarak istediðimizi aldýk. Bizim için büyük
bir adým oldu. Bu adýmý bir
hafta önce Bayburt maçýndan önce baþlamýþtýk
inanmaya, mücadele etmeye. Sarýyer maçýnda
da hem skor olarak hem
oyun olarak hem taraf-

tarla takýmýn birleþmesi adýna güzel
sonuçlar elde ettik" diye konuþtu.
"BENÝ MUTLU ETTÝ"
Geçtiðimiz hafta hayatýný kaybeden Çorum FK Yardýmcý Antrenörü
Bülent Üstüner'e tüm þehrin sahip
çýktýðýný belirten Yýldýrým, "Maçtan
önemli olan bir þey vardý. Bir kardeþimizi kaybettik. Bütün þehrin onu
sahiplenmesi, onun için tezahürat
etmesi beni inanýlmaz mutlu etti"
ifadelerini kullandý.
"SERÝYÝ DEVAM ETTÝRMELÝYÝZ"
Bayburt ve Sarýyer maçýyla birlikte yakaladýklarý seriyi devam ettirmek istediklerini vurgulayan Yýldý-

rým, "Ýnþallah bundan sonraki maçlarda çok daha iyi oynayýp bu seriyi
devam ettirmemiz gerekiyor. Bunun
bilinci içerisindeyiz. Sakatlarýmýz da
iyileþmeye baþladý" dedi.
"ÝKÝ KULVARDA DA
ÝLERLEMEK ÝSTÝYORUZ"
Ziraat Türkiye Kupasý maçýný da
deðerlendiren deneyimli teknik
adam, "Sarýyer maçýndan sonra kupa maçýmýz var. Kupada da ilerlemek istiyoruz ama oyuncu anlamýnda az süre verdiðimiz oyunculara
süre vermeyi düþünüyoruz. Kupayý
da geçip iki kulvarda da ilerlemek
istiyoruz" þeklinde konuþtu.
(Abdulkadir Söylemez)

ARZU VE
ÝSTEK
Ahmet Buðra
ERDOÐAN
Bayburt'ta alýnan 3 puandan sonra Çorum FK'nýn Sarýyer maçýnda nasýl bir oyun
oynayacaðý tüm sporseverler tarafýndan
merakla bekleniyordu.
8 haftadýr oynanan oyunda ne göremiyorsak bu hafta hepsini gördük. Önde baský yapan takým, rakibine nefes bile aldýrmadý. Kaptýðý toplarý evelemeden gevelemeden direk kaleyi düþündü. Top, rakibin
stoperleri ve orta saha oyuncularýndayken
Çorum'u hiç bu kadar baskýlý oynarken görememiþtik.
Bizim oyundan kastettiðimiz tam olarak
buydu. Þampiyonluðun en büyük adayýyým
diyen takým tam olarak iþte böyle oynar. Ýstek ve arzu tam olarak böyle olur. Saldýrdýkça saldýrýr.
Ahmet Hoca'nýn özellikle iç sahada oynatmaya çalýþtýðý 4-2-4 taktiðini ilerde baský yapmak için oynattýðýný düþünüyorum.
Özelliklede bu hafta bu konuda takým çok
baþarýlýydý. Sezar'ýn hakkýný herzaman Sezar'a teslim etmek lazým.
Sarýyer takýmý 5-2-3 sistemiyle Çorum
FK karþýsýna çýktý. Orta sahada çok yumuþak oyuncularla oynadý. Deplasmanda neden puan alamadýklarý ortada. Ama bizi
kimse ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren kendimiziz.
Maç için stada gelen tüm Çorum FK taraftarlarý, oynanan oyun ve alýnan galibiyetten dolayý evine mutlu þekilde döndü.
Sen böyle arzulu ve istekli oynarsan herkesin hayal ettiði takýmý sahada gösterirsen inanýn tüm taraftarlar tarafýndan alkýþlanýrsýn. Taraftar bu istek, arzu ve hýrsý görsün; maðlubiyet yaþasa bile takýmýný alkýþlar ve yalnýz býrakmaz.
Bir ayrý parantezde Mehmet Gürkan ve
Halil Ýbrahim'e açmak istiyorum. Dün akþam muazzam bir futbol ortaya koydular.
Yaptýklarý baský prese hayran kaldým. Kazandýklarý ve attýklarý her topta pozisyon
ürettiler.
Tüm teknik ekibi, futbolcularý ve idarecileri bu galibiyetten dolayý tebrik ediyorum.
Bu oyunun tesadüf olmadýðýný Çorum
FK'nýn bu güce sahip olduðunu bize ve taraftarlara ilerleyen haftalarda da göstermeye devam edersen diðer takýmlar ikincilik
için yarýþýr.

‘Benim için tek baþarý þampiyon olmaktýr'
RAKAMLARLA

2’nci Lig Kýrmýzý Grup

Kýrmýzý Grupta 38 haftanýn 9'u tamamlanýrken Sivas Belediyespor 21 puanla zirvede yer alýyor. Grubumuzun tek puansýz
takýmý ise Kahramanmaraþspor.
Oynanan 90 karþýlaþma nasýl sonuçlandý:
43 maç (%48) Ev sahibi takýmlar kazandý
27 maç (%30) Konuk takýmlar kazandý
20 maç (%22) Berabere sonuçlandý
Grup'ta alýnan en sýk skorlar:
9 maç (%10) 0-0 sona erdi
8 maç (%9) 1-0 sona erdi
8 maç (%9) 3-0 sona erdi
Maç baþý gol oranlarý:
45 maç (%50) 2-3 gol
21 maç (%23) 0-1 gol
18 maç (%20) 4-5 gol
En çok gol atýlan dakikalar:
55 gol (%22) 76-90 dakikalar arasý
45 gol (%18) 46-60 dakikalar arasý
41 gol (%16) 61-75 dakikalar arasý
En golcü isimler:
7 gol Erhan Þentük (Afjet Afyonspor)
6 gol Hamza Küçükköylü (Vanspor FK)
6 gol Caner Aktaþ (H. Trabzon)

Çorum Futbol Kulübü Baþkaný Fatih
Özcan, Cumartesi günü galibiyetin ardýndan saha inmesiyle ilgili bir açýklama
yaptý. Özcan, galibiyetin bir baþarý olmadýðýný, camianýn acý kaybýnýn ardýndan tek heyet ve futbolcularýn yanýnda
olmak için sahaya indiðini söyledi.
Konuyla ilgili bir açýklama yapan Kulüp Baþkaný Fatih Özcan, "Kýymetli Çorum FK taraftarlarý, Cumartesi akþamý
kendi sahamýzda oynadýðýmýz Sarýyer
maçý sonunda sahaya inip, sizlerle galibiyet sevinci yaþamamýn alýnan galibiyet ve skorla hiçbir ilgisi yoktur. Elbette
alýnan galibiyet ve skor sizler gibi beni
de son derece mutlu etmiþtir. Ancak, sahaya inmemin asýl sebebi, geçtiðimiz
hafta yaþamýþ olduðumuz derin acýnýn
biraz olsun hafiflemesi adýna, sevgili ho-

camýz Ahmet Yýldýrým'ýn ve futbolcu kardeþlerimin yanýnda olmak istememdendir. Sadece bir maç kazanmakla þampiyon olunamayacaðýný, oluþacak rehavet
ortamýnýn takýmýmýza ne gibi zararlar
verebileceðini bilecek tecrübede olduðumu bilmenizi isterim. Rota Kupa parolasý ile çýktýðýmýz þampiyonluk yolculuðumuzun, ne kadar uzun ve çetin olduðunun farkýndayým. Ayaklarýmýzýn yere saðlam basmasý, rehavet ortamýnýn
oluþmamasý adýna bizler kadar sizlerinde dikkatli olmasýný rica ediyorum.
Benim için bu sezon tek baþarý, lider
olmak, lider kalmak ve sonunda o kupayý þampiyon olarak memleketime getirmektir. Bu zorlu yolculuðumuzda Allah
hepimizin yar ve yardýmcýsý olsun" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Çorum FK'nin beþ ve üzeri
gollü kazandýðý maçlar
Kýrmýzý-Siyahlýlar sahasýnda Sarýyer'i 5-0 gibi net
bir skor il geçti. Gerek bu
sezonun gerekse yakýn
geçmiþin en rahat galibiyetlerinden birini alan Çorum
FK sezon baþýnda da Ergene Velimeþeyi de rahat
geçmiþti.
Çorum FK geçtiðimiz
sezonlarda da beþ ve üzeri
goller atarak üç puaný almýþtý. Ýþte Çorum FK'nin
daha önce aldýðý farklý galibiyetler…
Bu sezon en farklý 2'nci
hafta maçýnda deplasmanda Ergene Velimeþe'yi 4-0,
geçen sezon Þanlýurfaspor'u evimizde 5-1, Sancaktepe FK'yi deplasmanda 6-0
evimizde ve 5-0 yenmiþtik.

2017/2018 sezonudan
deplasmanda Cizrespor'u
5-1, 2015/2016 sezonunda
evimizde Sandýklýspor'u 51, 2013/2014 sezonunda
evimizde Orhangazi Belediyespor'u 5-1, 2012/2013
sezonunda evimizde Mardinspor'u 5-0 yenmiþtik.
BAL'daki
beþ
ve
üzeri golle kazandýðýmýz
maçlar:
2011/2012 sezonu evimizde Anadoluspor'u 5-1,
evimizde Kýrþehirspor'u 90, evimizde Þirin Kýrþehir'i
7-1, deplasmanda Þirin Kýrþehir'i 5-0
2010/2011
sezonu:
Deplasmanda Amasya Üniversitesini 5-3, deplasmanda Çeltikspor'u 5-1

BUGÜN
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupasýnda Arnavutköy Belediyespor'u konuk edecek.

KUPADAKi RAKiP
FORMUNU KAYBETTi
LiDERLE PUAN
FARKI 3'E iNDi
Kýrmýzý-Siyahlýlar haftaya
5'inci sýrada girerken Bodrumspor'un evinde Bayburt Özel Ýdarespor'a kaybetmesinin ardýndan kazanarak puanýný 18'e
yükseltti ve bir basamak yükselerek 4'üncü sýrada yer aldý.
Haftanýn maçýnda Sivas Belediyespor deplasmanda Van
FK'yi 3-0 yenerek tekrar liderlik
koltuðuna oturdu.

Alýnan bu sonuçlarýn ardýndan ilk 5'teki takýmlarýn puanlarý
21, 20, 19, 18 ve 17 oldu.
Çorum FK ilk olarak 27
Ekim Çarþamba günü Türkiye
Kupasýnda 3'üncü lig ekiplerinden Arnavutköy Belediyespor'u
konuk ederken hafta sonu Ankara'da Etimesgut Belediyespor
sonrasýnda ise Bodrumspor'a
konuk olacak.

GENÇLER SÜRE BULDU
Rahat kazanýlan Sarýyer maçýnda galibiyet sevincinin yaný
sýra genç oyuncularýn daha
uzun süre bulmasý da mutlu etti.
Kürþat Altunkaya bu sezon ilk
defa süre bulurken Kerem Pala
da daha uzun süre sahada kaldý.
Takýmý 4-0 öndeyken 79'uncu dakikada oyuna dahil olan
Kürþat uzatmalar ile birlikte 13
dakika sahada kalýrken gerek
maç içinde gerekse maç sonunda taraftardan ilgi gördü.
Kürþat taraftarýn isteði üzerine maçtan sonra tribünlere 3'lü
çektirdi.
Çorum FK'nin genç oyuncularýndan Kerem Pala da 79'uncu dakikada oyuna girerken
85'inci dakikada rakibini geçerek güzel bir þut çýkardý ancak
kaleci Batuhan topu çelmeyi baþardý. Çeldiði top Çorum FK'li

lüne imza atarken yine ayný
maçta Murat Çalýk ise penaltý
atýþýný gole çevirdi ve Çorum
FK formasý ile ilk golünü kaydetmiþ oldu.
Dokuz maçta 15 gol atan
Çorum FK'de skora 1'er golle
katký yapan diðer isimler ise
Salih Zafer Kurþunlu, Umut Kaya, Murat Yýldýrým ve Ýsmet
Benli oldu.

ÜÇ TAKIM
HiÇ KAYBETMEDi

Kýrmýzý grupta bir takým daha namaðlup unvanýný kaybetti.
Grubumuzda
mücadele
eden Sivas Belediyespor, Van
FK, Hekimoðlu Trabzon ve Sakaryaspor haftaya naðmaðlup
dört takým olarak girerken hafta
sonunda yenilgisiz takým sayýsý
3'e düþtü. Sivas Belediyespor'un Van FK'yi yenmesi ile
Van temsilcisi naðmaðlup unva-

RAKÝBÝMÝZÝ TANIYALIM
3'üncü Lig 1.Gruba hýzlý
baþlayan Yeþil-Beyazlý ekip
ilk yedi haftada maðlubiyet
yüzü görmezken bu yedi haftada bir beraberlik altý da galibiyet aldý.
Son iki haftada galibiyet
almayý baþaramayan Arnavutköy Belediyespor önce
Osmaniyespor'a deplasmanda 1-0 yenildi ardýndan da bu
hafta sahasýnda ligin alt sýralarýndaki takýmlardan olan

Karaman Belediyespor ile 11 berabere kaldý. Ýstanbul
temsilcisi bu maçý son dakikada gördüðü kart ile 10 kiþi
tamamladý.
Son iki haftadaki performansý ile gruptaki liderliðini
kaptýran Arnavutköy Belediyespor 20 puan ile lider Batman Petrol'un ardýndan 2'nci
sýrada yer alýyor.
Attýðý 14 gole karþý kalesinde kalesinde altý gol gören

Yeþil Beyazlýlar hafta sonu
sahasýnda ligin 4'üncü sýrasýnda yer alan Kelkit Belediyespor'a konuk olacak.
Profesyonel liglere geçtiðimiz sezon yükselen Arnavutköy Belediyespor 20192020 sezonunda BAL'da mücadele ediyordu. BAL'dan
3'üncü lige yükselen Ýstanbul
temsilcisi geçtiðimiz sezonu
play-off potasýnýn içinde 5'inci sýrada tamamlarken ilk tur-

da karþýlaþtýðý Bucaspor'a
yenilerek üst lig þansýný kaybetmiþti.
Yeþil-Beyazlýlar geçtiðimiz sezon kupada üst tura
yükselme baþarýsý da göstermiþti. Sahasýnda Üsküdarspor'u 2-0 geçen Ýstanbul ekibi 2'nci turda Erokspor'a ile
berabere kalmýþ penaltý atýþlarý sonucunda maçý kaybederek kupaya veda etmiþti.
(Abdulkadir Söylemez)

Batuhan'ýn önünde kaldý, Batuhan topu aðlara gönderdi ancak
gol ofsayt gerekçesi ile sayýlmadý.
(Abdulkadir Söylemez)

BATUHAN DÖRT
GOLE ULAÞTI

Çorum FK'nin performansý
ile ilk haftalarda tartýþýlan isim
olan Batuhan Er son oynanan
Sarýyer maçýnda takýmýna iki
golle katký saðladý ve oynadýðý
sekiz maçta 4'üncü golünü atarak Halil Ýbrahim Sönmez ile en
golcü oyuncularýmýz oldu.
Mehmet Gürkan Öztürk de
Sarýyer maçýnda bir gol atarak
Çorum FK formasý ile 2'inci go-

Çorum FK kupa mesaine
hazýrlanýyor. Kýrmýzý-Siyahlýlar 3'üncü lig ekiplerinden Arnavutköy Belediyespor'u konuk edecek. 3'üncü Lig 1'inci
Grup'ta mücadele eden konuk ekip grubunda 2'nci sýrada yer alýyor. Ýstanbul temsilcisi geride kalan dokuz haftada altý galibiyet, iki beraberlik
ve bir de yenilgi aldý.
2'nci Lig Kýrmýzý Grupta
mücadele eden Çorum FK
yarýn kupa mesaisi yapacak.
Kýrmýzý-Siyahlýlar kupadaki
ilk maçýnda Ýstanbul temsilcisi Arnavutköy Belediyespor'u
konuk edecek. Çorum Þehir
Stadýndaki maç saat 13'te
baþlayacak.

nýný kaybetti.
Sivas Belediyespor dokuz
maçta altý galibiyet üç beraberlik, Hekimoðlu Trabzon beþ galibiyet dört beraberlik Sakaryaspor ise dört galibiyet beþ beraberlikle maðlubiyet görmeyen
takýmlar oldu.
Grubumuzda Çorum FK,
Van FK ve Afjet Afyonspor'un
1'er maðlubiyeti bulunuyor.

Kupa hazýrlýklarý baþladý
Ziraat Türkiye Kupasý'nda mücadele edecek
olan Çorum FK, Arnavutköy Belediyespor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna baþladý.
Geçtiðimiz hafta ligde
5-0'lýk rahat bir galibiyet
alan Çorum FK, Çarþamba günü Arnavutköy Belediyespor'u konuk edecek. Cumartesi günü oynadýklarý Sarýyer maçýnýn
ardýndan bir gün izin yapan kýrmýzý-siyahlýlar, Arnavutköy Belediyespor
maçýnýn hazýrlýklarýna
baþladý. Kulüp Tesislerinde Teknik Direktör Ahmet
Yýldýrým nezaretinde bir
antrenman yapýldý.
Çorum FK, bu maçýn
hazýrlýklarýný bugün yapacaðý antrenmanla sürdürecek.
(Abdulkadir
Söylemez)

Bülent Üstüner unutulmadý

Ahmet Yýldýrým’ýn saygý duruþunda
oldukça üzgün olduðu gözlendi.

Çorum FK'nin yardýmcý antrenörlerinden Bülent Üstüner unutulmadý.
Geçtiðimiz ay Covid-19'a yakalanan ve yaklaþýk üç hafta süren yaþam mücadelesini kaybeden Bülent Üstüner, Sarýyer maçýnda anýldý.
Ahmet Yýldýrým 1994 yýlýndan beri dostu olan
ve yardýmcý antrenörlüðünü yapan Bülent Üstüner gerek maç öncesi gerek maç içinde gerekse maç sonunda anýldý.
Maç öncesi kendisi için bir dakikalýk saygý
duruþunda bulunulan Bülent Üstüner'i, ilk golü
atan Batuhan da formasýnýn içine giydiði Bülent
Üstüner fotoðrafýný göstererek andý. Maç sonunda da Çorum FK taraftarý "Bülent Üstüner
ölmedi, kalbimizde yaþýyor" diyerek andý.
Maç öncesi Bülent Üstüner için yapýlan saygý
duruþunda oldukça üzgün olduðu gözlenen Ahmet Yýldýrým maç sonundaki tezahüratlarda da
duygusal anlar yaþadý. (Abdulkadir Söylemez)

Ýlk golü atan Batuhan
da formasýnýn içine
giydiði fotoðrafý
göstererek Bülent
Üstüner’i andý.

