Rakibimiz belli oldu
A Milli Futbol Takýmý, 2022
FIFA Dünya Kupasý Avrupa
Elemeleri play-off turu yarý finalinde Portekiz ile eþleþti.
Milliler, Portekiz'i elemesi halinde 2022 FIFA Dünya Kupasý'na katýlabilmek için ÝtalyaKuzey Makedonya eþleþmesinin galibiyle karþýlaþacak.

Play-off'ta karþýlaþmalar,
tek maç üzerinden oynanacak. Yarý finalde seribaþý takýmlarýn ev sahibi avantajý
olacak.
Play-off'larda yarý final
maçlarý 24 Mart, final maçlarý
ise 29 Mart 2022'de yapýlacak. (Abdulkadir Söylemez)

Zor maçta hedef:

GALiBiYET
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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2'nci Lig Kýrmýzý Grup'ta 15'inci hafta cumartesi günü oynanacak maçlar ile tamamlanacak. Temsilcimiz Çorum FK'nin zorlu maça çýkacaðý
haftada rakip ligin yenilgisiz iki takýmýndan 1'i olan Hekimoðlu Trabzon. Son yedi maçtýr kaybetmeyen Çorum FK zorlu deplasmana sadece kazanma düþüncesi ile gitti. Saat 13'te baþlayacak maçý Kayseri Bölgesi hakemlerinden Özgür Reha Alýcý yönetecek. HABERÝ 8’DE

BÖLGE YATIRIMLARI
Cumhurbaþkaný Erdoðan

"Bizi ekonomi
programýmýzdan geri
döndüremeyecekler"
Ýzmir'de toplu açýlýþ töreninde konuþan Cumhurbaþkaný Erdoðan, faize yönelik mesajlar verdi. Ekonomi programýndan geri dönmeyeceklerini söyleyen Erdoðan, "Bu faizler düþecek, düþecek" dedi. Cumhurbaþkaný, "Döviz kuru üzerinden karanlýk senaryolar üretmek için çýrpýnýyorlar" diye konuþtu.
Cumhurbaþkaný Erdoðan, “Buradan
tüm vatandaþlarýma sesleniyorum. Bunlara verilen görev emperyalistlerin 1923'te bozulan oyunu tekrar devreye almaktýr.
Allah'ýn izniyle 2023'te de baþaramayacaklar. Biz bu ekonomi politikasýný öyle
akþamdan sabaha düþünüp hayata geçirmedik. Tam 19 yýldýr bunun planýný yapýyoruz. Ekonomik problemleri tamamen
tedavi etme aþamasýna geçtik. Þirketlerimiz hiç endiþe etmeyin daha iyi kazanacak, çalýþanlarýmýz daha iyi kazanacak,
esnafýmýz daha iyi kazanacak. Hiç endiþemiz olmasýn” dedi.
(Haber Merkezi)

Kafeteryalar
ihaleye çýkýyor
Çorum Belediyesinden yapýlan açýklamaya göre mülkiyeti belediyeye ait olan
Gülabibey ve Mimar Sinan Mahallesinde bulunan Rüstem Eren ve Bosna Parkýndaki Çay Bahçesi, Hýzlý Yemek, Restoran, Lokanta ve Kafeterya nitelikli iþ
yerleri açýk teklif usulü arttýrma yöntemi
ile üç yýllýðýna kiraya verilecek.
7’DE

Çorum’daki
kazalar güvenlik
kameralarýnda
Çorum'da meydana gelen
trafik kazalarý Kent Güvenlik
Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarýna yansýdý. Emniyet
Genel Müdürlüðü, KGYS kaHABERÝ
ÝZLEMEK
meralarýnýn kaydettiði bazý
ÝÇÝN KODU trafik kazalarýnýn görüntüleOKUTUN
rini paylaþtý. Paylaþýmda
"Trafik kurallarýna uysalardý bu kazalar olmayabilirdi" uyarýsýnda bulunuldu. 2’DE

Konuk Kalem

Elif Þuara
GÜNGÖR

ELEKTRONÝK
TEBLÝGAT
- YAZISI 2’DE

'KADINLARIN ÖZGÜR YAÞADIÐI DÜNYAYI
MÜCADELEMÝZLE KAZANACAÐIZ ' 4’TE

MASAYA YATIRILDI
Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma
Birliði, Birlik Baþkaný Amasya
Valisi Mustafa Masatlý'nýn
baþkanlýðýnda Samsun'da
gerçekleþtirildi. Toplantýda
ayrýca Çorum Valisi Mustafa
Çiftçi, Tokat Valisi Dr. Ozan
Balcý, Amasya Belediye Baþkaný Mehmet Sarý, Amasya Ýl
Genel Meclis Üyesi Ömer Faruk Altunay, Çorum Ýl Genel
Meclis Üyesi Ýbrahim Çiftçi ve
Birlik Müdür Vekili Mustafa
Örgüt yer aldý. 5’TE

Çorum Belediyesinde Sosyal Denge Sözleþmesi imzalandý. Sözleþmeyle birlikte
bin 195 lira olan sosyal denge ödemesi, yüzde 20 artýþla bin 524 liraya yükseldi.

BELEDiYE PERSONELiNi

SEViNDiRECEK HABER
Çorum Belediyesi'nde çalýþan 417 memur ve sözleþmeli personeli ilgilendiren sosyal denge sözleþmesinin
imzalandý. Ýmza töreninde konuþan Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, "Sözleþmeli personele en fazla
nasýl yapabilir diye çalýþma yaptýk ve verebileceðimiz maksimum rakamý veriyoruz. Daha önceden 1.195 lira
olan sosyal denge ödemesi, yüzde 20 artýþla 1.524 TL'ye yükseldi" dedi. 5’TE

Beþinci kattan
düþen kadýn
hayatýný kaybetti
Çorum'da bir apartmanýn 5.
katýndan düþen kadýn hayatýný kaybetti. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. Edinilen bilgilere göre, Gülabibey Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir apartmanýn 5. katýndan
düþen bir çocuk annesi 35
yaþýndaki F.Ç., feci þekilde
yaþamýný yitirdi. 2’DE

DiKKAT
SON GÜN 30 KASIM!
Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl
Müdürü Ömer Tök, yapýlandýrmadan yararlanmak isteyen vatandaþlarýn 30 Kasým'a kadar ilk taksit ödemesini yapmasý gerektiðini
hatýrlattý. Yapýlandýrmanýn
avantajlarýnýn kaybedilmemesi ve yapýlandýrmanýn
bozulmamasý için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi
gerekiyor.Yapýlandýrmasý
bozulan borçlular, ödedikleri taksit tutarý kadar yapýlandýrma hükümlerinden yararlanabiliyor. 5’TE

Ahlatcý: Enerjimizi
gençlerimizden alýyoruz
AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Muhammed Fatih Temur ile birlikte Çorum'da
eðitim alan üniversiteli gençlerin evlerine konuk olan Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý,
gençlerle bir arada olmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Ahlatcý, gençlere "Geleceðin devlet yöneticileri, siyasetçileri, eðitimcileri, bilim adamlarý olarak elde edeceðiniz baþarýlara yürekten inanýyorum" dedi. 4’TE

YEDAÞ'TA ÇORUM'U
KONUÞTULAR 7’DE

Cenaze sonrasý
feci kaza: 6 yaralý
Kýrýkkale-Ankara karayolunda
meydana gelen kazada Sungurlu ilçesindeki bir yakýnlarýnýn cenaze törenine katýlan
Ýsmail B. nin kullandýðý araç,
dönüþ yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde savrularak
demir bariyerlere çarptý ardýndan su kanalýna devrildi.
Araçta bulunan 1'i çocuk 6 kiþi yaralý olarak çevre hastanelere kaldýrýldý. 2’DE

YILIN ÖÐRETMENÝ,
ÇORUM'U TEMSÝL ETTÝ 6’DA

HALKET, 'GURME
FUARI'NDA 2’DE

2
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KonukKalem

ELEKTRONÝK TEBLÝGAT

Elif Þuara GÜNGÖR
Tebligat,ülkemizde sýklýkla kullanýlan bir terimdir. Tebligatýn kökü, Arapçadan dilimize eklenmiþ olup, 'iletim, bildirim veya ulaþtýrma' anlamý taþýmaktadýr. Tebligat sorusuna vereceðimiz cevap: "Resmî kurumlar veya kiþiler tarafýndan, resmi bir iþlemle ilgili olarak gönderilen
evrak" anlamý taþýmaktadýr.

BEÞiNCi KATTAN
DÜÞEN KADIN
HAYATINI KAYBETTi

TEBLÝGAT KÝMLERE
VE NE ÝÇÝN YAPILIR?
Tebligat muhatabýn bizzat kendisine yapýlabileceði gibi, muhatap adýna tebligatý kabule
yetkili kiþiye de yapýlabilir. Muhatap dýþýnda
tebligatý kanunen kabule yetkili kimse, Teb. K.
m.16'ya göre, muhatapla ayný konutta oturan
kiþiler veya hizmetçilerdir.Avukatla takip edilen
dava ve iþlerde vekile de tebligat yapýlabilinir.
Tebligat ilgili kiþiyi bilgilendirme amaçlý yapýlmaktadýr. Teknolojininde geliþmesiyle birlikte hukukta da bir dijital dönüþüm evresine gelinmiþ ve UYAP,UETS gibi otomasyon sistemleri kurulmuþtur.
E-tebligat ise bu anlamda karþýmýza çýkan

Çorum'da bir apartmanýn 5. katýndan
düþen kadýn hayatýný kaybetti. Olayla ilgili
soruþturma baþlatýldý. Edinilen bilgilere göre, Gülabibey Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir apartmanýn 5. katýndan düþen bir çocuk annesi 35 yaþýndaki F.Ç., feci þekilde yaþamýný yitirdi. Komþularýn haber vermesi ile olay yerine gelen saðlýk
ekipleri, F.Ç.'nin cansýz bedeni ile karþýlaþtý. Talihsiz kadýnýn cenazesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morguna kaldýrýldý. Polis, olayla ilgili
soruþturma baþlattý.
(Haber Merkezi)

bir dijitalleþme olgusudur.
E-tebligat muhataba ve gönderen kiþiye bu
noktada büyük kolaylýklar saðlar.Hatta bazý durumlar da e-tebligat gönderilmesi zorunludur.
E-TEBLÝGAT GÖNDERÝLMESÝ HANGÝ
KÝÞÝLER ÝÇÝN ZORUNLUDUR?
Ulusal ElektronikTebligat Sistemi (UETS)
ise 7201 sayýlý Tebligat Kanunu'nun 7/a maddesi ile düzenlenmiþ ve aðýrlýklý olarak kamu
görevine yönelik gerçek ve tüzel kiþiler ile kamu kurumlarý ve kanunla kurulmuþ özel hukuk
tüzel kiþileri elektronik tebligat sistemine geçmek zorunda býrakýlmýþtýr. Bunun dýþýnda kalan gerçek kiþiler için e-tebligat ihtiyatidir.
E-TEBLÝGAT NASIL YAPILINIR?
Sadece gerçek kiþiler PTT merkezlerine
gelmeden Ulusal Elektronik Tebligat
Sistemi'nde bulunan baþvuru ekranýndan
e-devlet, elektronik imza veya mobil imza ile
PTT Merkezlerine gelmeden online olarak
elektronik ortamda hesaplarýný açabilirler.

E Tebligat YönetmeliðiMADDE 6 - (1) 5 inci maddenin birinci fýkrasý kapsamýnda kalanlar için baþvuru, zorunluluðun baþladýðý tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kuruluþ
veya birlik tarafýndan PTT'ye yapýlýr.
Bu maddee-tebligat yapmasý zorunlu kiþiler
için öngörülmüþtür.
E-TEBLÝGAT NE ZAMAN
TEBLÝÐ EDÝLÝR?
Elektronik yolla tebligat, muhatabýn elektronik adresine ulaþtýðý tarihi izleyen beþinci günün sonunda yapýlmýþ sayýlýr. Tebligatýn önce
ya da sonra okunmuþ olmasý, teblið tarihini etkilemez. Elektronik Yolla Tebligat, Muhatabýn
Elektronik Adresine Ulaþtýðý Tarihi Izleyen Beþinci Günün Sonunda Yapýlmýþ Sayýlýr.
Bir Yargýtay kararýna göre ise muhatabýn
tebligatý okumasý teblið için yeterli gözükmektedir fakat bizce süresi içinde yapýlmýþ e-tebligata süresi içinde cevap vermek muhatap açýsýndan daha iyi olacaktýr.
Ýyi Okumalar.

Çorum’daki kazalar
güvenlik kameralarýnda
Cenaze sonrasý feci kaza: 6 yaralý
Sungurlu'da katýldýklarý cenaze töreninden dönen ailenin içerisinde bulunduðu otomobil, kontrolden çýkarak su kanalýna devrildi. Kazada hurdaya
dönen otomobilde 1'i çocuk 6 kiþi yaralandý.
Kaza, Kýrýkkale-Ankara karayolunda meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'un Sungurlu ilçesindeki bir yakýnlarýnýn cenaze törenine katýlan
Ýsmail B. ve ailesi, evlerine dönmek için yola çýktý.
Ailenin içinde bulunduðu Ýsmail B. (30) idaresindeki 06 ET 0906 plakalý otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde savrularak demir bariyerlere çarptý. Yaklaþýk 130 metre sürüklenen otomobil, su kanalýna devrildi. Kazda otomobil sürücüsü Ýsmail B. ile araçta bulunan Leyla
B. (28), K.B. (2), Alparslan B. (57), Sultan B. (50)
ve Neriman Y. (46) yaralandý.
Kazayý gören vatandaþlar durumu 112 Acil Çaðrý Merkezi ekiplerine bildirdi. Ýhbar üzerine olay yerine çok sayýda saðlýk ekibi sevk edildi. Olay yerine
gelen saðlýk ekipleri tarafýndan ilk müdahaleleri yapýlan yaralýlar, çevredeki hastanelere kaldýrýldý. Kazada kullanýlmaz hale gelen otomobil çekici yardýmý ile yoldan kaldýrýldý. Polis ekipleri kazayla ilgili
inceleme baþlattý.
(ÝHA)

Çorum'da meydana gelen trafik kazalarý Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS)
kameralarýna yansýdý.
Emniyet
Genel
Müdürlüðü, KGYS kameralarýnýn kaydettiði
bazý trafik kazalarýnýn
görüntülerini paylaþtý.
Paylaþýmda "Trafik
kurallarýna uysalardý
bu kazalar olmayabilirdi" uyarýsýnda bulunuldu. Çorum'da bir
otomobil ile ana cadde üzerinde seyreden
motosiklet çarpýþtýðý
kazada motosiklet sürücüsü hafif þekilde
yaralandý. Bir diðer
kazada ise hasta taþýyan ambulansý son
anda fark eden sürücünün tüm çabalarýna
raðmen kazadan kurtulamadýðý kameralara yansýyor. Diðer bir
kaza ise sürücünün
dikkatsizliði sonucu
orta refüjdeki bir aðacý sökerek park halindeki baþka bir araca
çarpmasýyla sonlanýyor. (Haber Merkezi)

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

HalkEt, 'Gurme Fuarý'nda
TÜYAP tarafýndan organize edilen Gurme
2021 Samsun Gýda ve Yöresel Lezzetler Fuarý'nda yerini alan HalkEt'in standý yoðun ilgi görüyor.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, TÜYAP Gurme 2021 Fuarýnda HalkEt standýný ziyaret
etti, standý ziyarete gelen
misafirlere
HalkEt'in
ürünleri hakkýnda bilgi
veren Baþkan Aþgýn,
ayný zamanda kelle paça ve iþkembe çorbasý
ikramýnda bulundu.
Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, "HalkEt
Kombinasý tarafýndan hazýrlanan ürünleri TÜYAP Samsun Gurme 2021 Fuarýna gelen ziyaretçilerin beðenisine sunduklarýný ifade ederek; HalkEt bünyesinde yer alan manda sucuk, dana sucuk, Osmanlý sucuk, kuzu kavurma, dana kavurma, iþkembe çorbasý, kelle paça çorbasý ve fuara özel
yaptýðýmýz Ýnegöl köftesi ürünlerimiz oldukça yoðun ilgi görüyor" dedi.

HalkEt Kombinasýný kurduktan sonra inovatif
ürünler üretmeyi hedeflediklerini söyleyen Baþkan Aþgýn, "ilk olarak kavurmalar ürettik yerelde
pazarladýk yerelde büyük ilgi görünce ulusal firmalardan teklifler aldýk. HalkEt'in bütün
tescillerini aldýk. Dana kavurmalarý daha da geliþtirerek kapsamýný daha da artýrdýk. Þuan
Türkiye Tarým Kredi Kooperatifleri baþta olmak
üzere tüm satýþ noktalarýnda kavurmalarýmýz
yerini aldý. Daha sonra
doktorlarýn ve saðlýk çalýþanlarýnýn kovid 19 sürecinde iþkembe ve kellepaça
çorbasýnýn kovid19'a iyi geldiðini ve direnci artýrdýðýný söylediklerinde her evde bu yapýlamýyor zor oluyor
dedik ve hazýr çorba mantýðýnda ama hazýr çorba gibi de deðil geleneksel ninelerimizin yaptýðý
ürünler gibi olsun istedik ve 10 dakika da hazýrlanan bu ürünü satýþa sunduk. Türkiye'nin her
yerinde bu ürünümüzü de satýyoruz" ifadelerini
kullandý.
(Haber Merkezi)

Kadýna þiddete dikkat çektiler
Aile ve Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðü tarafýndan 25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Uluslararasý Mücadele Günü kapsamýnda
sergi açýldý.
Kadýn cinayetlerine dikkat çekmek, toplumdaki þiddetin azaltýlmasý amacýyla Aile ve Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðü tarafýndan 25
Kasým Kadýna Yönelik Þiddete
Karþý Uluslararasý Mücadele Günü
kapsamýnda AHL Park AVM'de seri
açýldý. Sergi açýlýþýna Çorum Valisi
Mustafa Çiftçi'nin eþi Azime Çiftçi,
Aile ve Sosyal Hizmetler Ýl Müdürü
Yahya Çoban ile davetliler katýldý.
Sergide açýlýþ kurdelesinin kesilmesinin ardýndan kadýn kooperatiflerinin ürünlerini inceleyip, kadýna
yönelik þiddetle mücadelede kadýnýn güçlenmesinin önemine dikkat
çekti. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüðünden yapýlan açýklamada,
"Kadýna yönelik þiddete sýfýr tolerans,' 'Güçlü kadýn-güçlü aile-güçlü
toplum' mesajý veriyoruz" denildi.
(Haber Merkezi)
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Ahlatcý: Enerjimizi
gençlerden alýyoruz
Baþkan Ahlatcý,
ulusal basýnda
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný
Yusuf Ahlatcý ve teþkilat üyelerinin þehit öðretmen eþlerine
yaptýklarý ziyaret ulusal basýnda yer aldý.
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný
Yusuf Ahlatcý, 24 Kasým Öðretmenler Günü münasebetiyle bir
dizi ziyarette bulunmuþtu. Ahlatcý, 2005 yýlýnda Þýrnak Cizre'de þehit olan Astsubay Altan
Arslan'ýn öðretmen eþi Hülya
Arslan ile 2016 yýlýnda Mardin
Derik'de þehit olan Uzman Çavuþ Oðuz Emre Erkoç'un öðretmen eþi Gülay Erkoç'u ziyaret
etmiþti.

Özel günde þehit öðretmen
eþlerine yaptýðý ziyarette konuþan Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý,
"Öðretmenlerimize
minnet
borçlu olduklarýný belirterek görevi baþýnda þehit düþen tüm
eðitimcilerimizi rahmet ve minnetle anýyor; cesaretini ve özgüvenini hiçbir zaman yitirmeyen eðitmeyi ve öðretmeyi bir
ideal olarak benimseyip, ülkemizi çaðdaþ medeniyet seviyesine çýkarma gayreti içerisinde
olan öðretmenlerimize, bu vesileyle bir kez daha sonsuz þükranlarýmý sunuyorum" dedi.
(Haber Merkezi)

AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý üniversiteli
gençlerin misafiri oldu.
AK Parti Gençlik Kollarý
Baþkaný Muhammed Fatih
Temur ile birlikte Çorum'da
eðitim alan üniversiteli gençlerin evlerine konuk olan Ýl
Baþkaný Yusuf Ahlatcý, gençlerle bir arada olmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Ahlatcý, "Bugün Türkiye;
siz gençlerimizden aldýðýmýz
güç ve ilhamla yarýnlarýna
güvenle bakan, çaðýný aþan
bir vizyonla, kapsamlý deðiþimler ve büyük reformlarla
hedefleri olan, tarihi parlak,
geleceði aydýnlýk bir ülkedir.
Sizlerin en iyi þekilde yetiþmeniz, çaðýn gerekleri doðrultusunda nitelikli bir eðitim
almanýz devlet ve millet olarak en önemli amacýmýzdýr.
Bilgi çaðý olarak nitelendirilen çaðýmýzda, ülke kalkýnmasýný saðlayacak olan
gençlerimizin, modern çaðýn
gereklerine uygun olarak yetiþtirilmesi için, bugünün yetiþkinlerine düþen görev ve
sorumluluklarýn da bilincindeyiz. Bugün gösterdiðimiz
çabalar, yapýlan çalýþmalar,
2023,2053 ve 2071 hedeflerimize ilerlerken, geleceðimizin teminatý gençlerimizi yarýnlara en iyi þekilde hazýrlamak, onlara daha güçlü daha
müreffeh bir ülke býrakmak
içindir" dedi.
"Geleceðimizin teminatý
olan gençlerimizle bir arada
olmak bizlere enerji veriyor"

diyen Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, "Sizden önceki nesiller
inançla çalýþarak sizlere büyük bir miras býrakmýþlardýr.

Geleceðin devlet yöneticileri,
siyasetçileri, eðitimcileri, bilim adamlarý, sanatçýlarý ve
diðer meslek temsilcileri ola-

Bölge yatýrýmlarý masaya yatýrýldý
Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði'nin Kasým ayý Encümen toplantýsý yapýldý.
Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði, Birlik
Baþkaný Amasya Valisi Mustafa Masatlý'nýn
baþkanlýðýnda Samsun'da gerçekleþtirildi. Toplantýda ayrýca Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Tokat
Valisi Dr. Ozan Balcý, Amasya Belediye Baþkaný Mehmet Sarý, Amasya Ýl Genel Meclis Üyesi
Ömer Faruk Altunay, Çorum Ýl Genel Meclis
Üyesi Ýbrahim Çiftçi ve Birlik Müdür Vekili Mustafa Örgüt yer aldý.
Amasya Valisi Mustafa Masatlý'nýn açýlýþ konuþmasý ile baþlayan toplantýda, 2021 yýlý Eylül
ve Ekim aylarýna ait aylýk cetvellerin tetkiki ve
Birliðin yürüttüðü projeler ile çalýþma konularý
hakkýnda sunum gerçekleþtirilerek, gündem
maddeleri görüþüldü.
(Haber Merkezi)

Kadýn Meclisi: Kadýnlarýn özgür yaþadýðý
dünyayý mücadelemizle kazanacaðýz
Çorum Kadýn Meclisi, kadýn þiddete dikkat çekmek amacýyla yürüyüþ düzenledi. Yürüyüþ öncesinde
Çorum Kadýn Meclisi adýna bir basýn açýklamasý yapan Meclis Üyesi
Iþýl Berker, "Kadýna yönelik þiddetin
türlü biçimlerinin, haksýzlýklarýn tam
karþýsýnda, biz kadýnlar özgür yaþamak için ayaktayýz" dedi.
25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Uluslararasý Mücadele
Günü etkinlikleri kapsamýnda Çorum Kadýn Meclisi, yürüyüþ düzenledi. Çorum Adliyesi önünde toplanan kadýnlar burada bir basýn açýklamasý yaptý. Kadýn Meclisi üyeleri
adýna basýn açýklamasýný Çorum
Kadýn Meclisi Üyesi Iþýl Berker,
yaptý.
Ýstanbul Sözleþmesi'nden vazgeçmediklerini vurgulayan Iþýk Berker, "Kendi hayatýmýza dair kararlarý þiddetsiz, özgürce alacaðýz. Kadýnlarýn özgür yaþadýðý dünyayý
mücadelemizle kazanacaðýz" ifadelerini kullandý.
Berker, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi:

"Kadýna Yönelik Þiddete Karþý
Uluslararasý Mücadele Günü için
bugün meydanlardayýz. Dünyada
ve Türkiye'de toplumsal cinsiyet
eþitsizliðinin, iþyerinde güvencesizliðin, esnek çalýþmanýn, mobbingin,
sendikasýzlaþtýrmanýn, iþten ilk çýkarýlan, eðitim hayatýndan ilk koparýlan olmanýn, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliði nedeniyle ayrýmcýlýða
maruz kalmanýn, kadýn cinayetleri,
þüpheli kadýn ölümleri ve kadýna
yönelik þiddetin türlü biçimlerinin,
adaletsizliklerin, haksýzlýklarýn tam
karþýsýnda, biz kadýnlar özgür yaþamak için ayaktayýz.
Türkiye'de siyasi iktidar, yolun
sonunun göründüðü günlerden geçiyor. Güç kaybettikçe, bir avuç gericinin desteðini alabilmek uðruna
kazanýmlarýmýza saldýrýyor. Ýstanbul Sözleþmesi'nden bir gecede imzayý geri çekiyor. "Ýstanbul Sözleþmesi"ni savunanlarý ve kadýn mücadelesini "sapkýn" diyerek karalamaya çalýþýyor. 6284 sayýlý koruma
kanununa ve kazanýlmýþ pek çok
hakkýmýza gözlerini dikme ihtimalleri de açýk. Sömürüsüz, eþit ve özgür yaþam isteyen kadýnlara, öðrencilere, LGBTÝQ+lara, emekçilere
saldýrýyor.
Dünyada da eþitsizlikler derinleþiyor. Pandemi döneminde mevcut
ekonomik sistemin nasýl týkandýðýný
hep birlikte gördük. "En iyi" denen
ekonomiler dibe çakýldý. Patronlar
üretimin bir an için bile durmasýný
göze alamadý. Hiçbir saðlýk tedbiri
alýnmayan iþyerlerinde iþçiler çalýþtýrýldý. Bu kar hýrsýnýn, dünya çapýnda iklim krizini yaratan karanlýða

nasýl dönüþtüðünü de hep birlikte
yaþadýk.
Öte yandan ekonomik krizde temel ihtiyaçlara her gün zam üstüne
zam geldi. Gelmeye de devam ediyor. Geçinemiyoruz. Yoksulluk artýyor. En çok da kadýnlar yoksullaþýyor. Ama bu böyle gitmiyor. Deðiþmez denilenleri deðiþtiriyoruz. Yýkýlmaz denilen en eski ve köklü eþitsizliklerin karþýsýnda dimdik ayakta
duruyoruz.
Tüm zorluklara raðmen eþitlikçi
feminizm mücadelemizden geri
durmuyoruz. Ýstanbul Sözleþmesi'nden asla vazgeçmiyoruz. Þehir
þehir, ilçe ilçe, hatta ülke ülke örgütleniyoruz. Her kadýnýn kendini fikriyle, sözüyle ortaya koyabildiði
meclislerimizde birleþiyoruz. Dünyanýn her yerinde ve Türkiye'de
meydanlarý doldurmaya, özgürlüðümüz için direnmeye, ortak geleceðimiz için örgütlenmeye devam
ediyoruz. Mücadelemizle kadýn ci-

nayetlerini, þüpheli kadýn ölümlerini
ve kadýna yönelik her türlü þiddeti
durduracaðýz. Ýstanbul Sözleþmesi'nin, 6284'ün ve kadýnlar için tüm
hukuki süreçlerin etkin uygulanmasýný saðlayacaðýz. Ýþyerinde taciz,
mobbing ve baský mücadelemizle
son bulacak. Örgütlenme hakkýmýzý
alacaðýz. Cinsel yönelim ve cinsiyet
kimliklerine karþý her türlü ayrýmcýlýða son vereceðiz. Kendi hayatýmýza dair kararlarý þiddetsiz, özgürce
alacaðýz. Kadýnlarýn özgür yaþadýðý
dünyayý mücadelemizle kazanacaðýz."
Basýn açýklamasýnýn ardýndan
kadýnlar sloganlar eþliðinde Hürriyet Meydaný'na kadar yürüdü. Burada Çorum Kadýn Platformu Üyeleriyle bir araya gelen Çorum Kadýn
Meclisi, buradan da Pir Baba Parký'na kadar yürüdü.
Etkinlik Pir Baba Parký önünde
sloganlarýn atýlmasýnýn ardýndan
sona erdi. (Mahmut Emin Söylemez)

rak ülkemizi, bilimde, fende,
ekonomide, uluslararasý iliþkilerde, kültür ve sanatta,
eðitimde, sporda elde edeceðiniz baþarýlarla taçlandýracaðýnýza yürekten inanýyor,
bu yolda ülkemizin umudu ve
göz bebeði olan gençlerimizin yanýnda olmaktan gurur
duyuyorum. Sadece dünyanýn merkezi deðil ayný zamanda tarih ve kültüründe
merkezi olan Çorum'umuza
gelen öðrenci kardeþlerimi
bir abileri olarak kucaklýyor,
eðitim hayatlarýnda baþarýlar
diliyorum. Ayrýca misafirperverliðiniz, bir abi kardeþ samimiyetinde ki sohbetiniz ve
o lezzetli çið köfte için teþekkür ediyorum" dedi.
(Haber Merkezi)

EPDK'dan akaryakýta zam
haberlerine yalanlama
Enerji Piyasasý Denetleme Kurumu
(EPDK), benzine 46 kuruþ, motorine 45 kuruþ, LPG'ye 25 kuruþ daha zam yapýlacaðý
yönünce çýkan haberleri yalanladý.
Benzine 46 kuruþ, motorine 45 kuruþ,
LPG'ye 25 kuruþ daha zam yapýlacaðý yönünce çýkan haberler sonrasý EPDK'dan
son dakika açýklamasý geldi. EPDK yaptýðý
açýklamada "söz konusu haber doðru deðildir. Bugün akaryakýt fiyatlarýnda herhangi bir
artýþ söz konusu deðildir." dedi.
EPDK'dan yapýlan o açýklama þöyle:
Bugün bazý basýn-yayýn organlarýnda
"benzine 46 kuruþ, motorine 45 kuruþ,
LPG'ye 25 kuruþ daha zam kararý alýndýðý"
yönünde haberler çýkmýþtýr. Gerek bu haber
gerekse son günlerde akaryakýt fiyatlarýndaki artýþlar üzerinden toplumda infial oluþturmayý amaçlayan haber ve yorumlar ile ilgili
bir basýn açýklamasý ihtiyacý doðmuþtur.
Öncelikle söz konusu haber doðru deðildir. Bugün akaryakýt fiyatlarýnda herhangi bir
artýþ söz konusu deðildir. Medyada yer alan
bu tip gerçek dýþý haberlerin yaný sýra bazý
STK temsilcilerinin kamuoyunda daha fazla
tanýnma gayesi ile günler öncesinden zam
açýklama telaþýna düþmesi, sektörümüze
olan güveni zedelemektedir.
Sadece kendi çýkarlarýný düþünerek toplumumuzda huzursuzluða sebep olan böylesi gerçek dýþý haber ve yorumlar yapan ya
da yaptýran kiþiler hakkýnda da Kurumumuz
tarafýndan suç duyurusunda bulunulacaktýr.
Bir kez daha vurgulamak isteriz ki; akaryakýt piyasamýzdaki fiyat hareketleri serbest
piyasa koþullarýnda, kamu otoritesinin herhangi bir müdahalesi ya da kararý olmadan
oluþmaktadýr. Pandemi koþullarýnda devletimiz eþel mobil sistemi ile uluslararasý piyasalardan kaynaklanan olaðanüstü fiyat hareketlerinin vatandaþlarýmýza asgari düzeyde yansýtýlmasýný saðlamýþ, 60 milyar TL'yi
aþan bir vergi gelirinden fedakarlýk etmiþtir.
Akaryakýt fiyatlarýndaki ÖTV'nin sýfýrlanmasý
ile birlikte ise küresel petrol fiyatlarýndaki
dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketler doðrudan fiyatlara yansýmaktadýr.
Ayrýca bilindiði üzere yurt sathýnda 13 bini aþkýn akaryakýt bayii hizmet vermektedir
ve herhangi bir ikmal krizi kesinlikle söz konusu deðildir. Kurumumuz tarafýndan otomasyon sistemi sayesinde bütün bayilerin
anlýk satýþlarý takip edilmekte, herhangi bir
bayinin -fiyat artýþlarýndan kar etmek içinvatandaþlarýmýza akaryakýt satmadýðýnýn
tespit edilmesi halinde çok aðýr yaptýrýmlar
uygulanmaktadýr. Bu süreçte maðduriyet
yaþayan vatandaþlarýmýz varsa Kurumumuza yazýlý olarak baþvurmalarýný, EPDK olarak konunun yakýn takipçisi olacaðýmýzý da
hatýrlatmak isteriz. Özellikle merkezi konumda bulunan akaryakýt bayileri önünde oluþan
kuyruklardan ötürü "bir ikmal krizi yaþandýðý
algýsý oluþturmaya çalýþmak" ise sektörümüze yönelik haksýz ve yakýþýksýz bir tavýrdýr.
Ýçinden geçtiðimiz süreçte bütün paydaþlarýmýzýn, STK ve medya temsilcilerinin
saðduyu ile hareket etmesini, vatandaþlarýmýzda infiale sebep olacak maksatlý haber
ve yorumlardan kaçýnmalarýný rica ediyoruz."
(Haber Merkezi)
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Dikkat, son gün 30 Kasým!

Ömer Tök

Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü
Ömer Tök, yapýlandýrmadan yararlanmak isteyen vatandaþlarýn 30 Kasým'a
kadar ilk taksit ödemesini yapmasý gerektiðini hatýrlattý. Konuyla ilgili bir
açýklama yayýmlayan SGK Ýl Müdürü
Ömer Tök, 1 milyon 190 bin kiþinin
baþvurduðu yapýlandýrma fýrsatýndan
faydalanmak isteyen vatandaþlara
uyarýlarda bulundu. Ýlk taksit ödemelerinin 30 Kasým'a kadar yapýlmasý gerektiðini belirten Tök, þunlarý söyledi:
"09.06.2021 tarihinde yürürlüðe giren7326 sayýlý Yapýlandýrma Kanunun
süresi; 27 Aðustos 2021 tarihinde Sayýn Cumhurbaþkanýmýz tarafýndan; yapýlandýrma için son baþvuru tarihi, 31

Aðustos 2021 tarihinden 30 Eylül
2021 tarihine, ilk taksitin son ödeme
tarihi ise 1 Kasým 2021 tarihinden 30
Kasým 2021 tarihine uzatýlmýþtý. Yapýlandýrma imkânýndan yararlanmaya
devam edilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi zorunlu
olduðundan, 30 Kasým 2021 tarihine
kadar peþin veya ilk taksitin ve 31 Aralýk 2021 tarihine kadar ikinci taksitin
mutlaka tam olarak ödenmesi ilgili vatandaþlarýmýzýn faydasýna olacaktýr.

bozulmamasý için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor.Ýlk iki taksitini süresinde ve tam olarak ödeyip, bir
takvim yýlý içinde ikiden fazla taksitini
ödeyemeyen veya eksik ödeyenlerin
de yapýlandýrmasý bozuluyor. Taksitin
yüzde 10'unu geçmemek þartýyla 10 liraya kadar yapýlan eksik ödemelerde
ise yapýlandýrma bozulmuyor.Yapýlandýrmasý bozulan borçlular, ödedikleri
taksit tutarý kadar yapýlandýrma hükümlerinden yararlanabiliyor.

ÝLK TAKSÝT ÖDEMESÝ ÝÇÝN
SON GÜN 30 KASIM
Yapýlandýrmanýn avantajlarýnýn
kaybedilmemesi ve yapýlandýrmanýn

ÖDEMELER
NEREDEN YAPILIR?
7326 sayýlý Kanuna göre yeniden
yapýlandýrýlan alacaklarýn bankalar ka-

nalýyla ödenmesi mümkün olduðu gibi,
kredi kartý veya banka kartý ile ödenmesi de mümkün bulunmaktadýr.Bu
amaçla, www.sgk.gov.tr adresinden,
"E-SGK"/"Kart ile Prim ödeme" seçenekleri iþaretlenerek eriþilen ekran vasýtasýyla e-Devlet þifresi ile ödeme yapýlabilecektir.
Ayrýca 7326 sayýlý Yapýlandýrma
Kanunun tanýtýlmasýnda ve bilgilendirilmesinde katkýsý bulunan; tüm sivil
toplum kuruluþlarýmýza, muhtarlarýmýza paydaþlarýmýza, Belediye Baþkanlarýmýza, deðerli basýn mensubu arkadaþlarýmýza ve emeði geçen herkese
içten teþekkür ediyorum."
(Mahmut Emin Söylemez)

BELEDiYE PERSONELiNi
SEViNDiRECEK HABER
Çorum Belediyesinde Sosyal Denge Sözleþmesi imzalandý. Sözleþmeyle birlikte
bin 195 lira olan sosyal denge ödemesi, yüzde 20 artýþla bin 524 liraya yükseldi.
Çorum Belediyesi, Memur-Sen'e baðlý Bem-BirSen ile sosyal denge sözleþmesi imzaladý. Çorum Belediyesi'nde çalýþan 417 memur ve sözleþmeli personeli
ilgilendiren sosyal denge
sözleþmesinin imza törenine
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Lemzi Çöplü, Ýsmail Yaðbat, Bem-BirSen Þube Baþkaný Burhan
Þahin ve Çorum Belediyesi

Ýnsan Kaynaklarý Müdürü Ekrem Özer katýldý.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, sosyal denge sözleþmesinin 15 Kasým
2021 ile 31 Aralýk 2023 tarihlerini kapsadýðýný bildirdi.
Baþkan Aþgýn, mevcutta ek
gösterge dahil en yüksek
devlet memuru maaþýnýn
yüzde 70'i olan 1.195,65 TL
olarak verilen sosyal denge
ödemesinin, yaptýklarý sözleþme ile yüzde 20 artýþla

1.524,46 TL'ye yükseltildiðini
açýkladý.
Baþkan Aþgýn "Çorum
Belediyesi'nde çalýþan 417
memur ve sözleþmeli personeli ilgilendiren önemli bir
sözleþmeye imza atýyoruz.
Sözleþmeli personele en fazla nasýl yapabilir diye çalýþma yaptýk ve verebileceðimiz
maksimum rakamý veriyoruz.
Daha önceden 1.195 lira
olan sosyal denge ödemesi,
yüzde 20 artýþla 1.524 TL'ye

yükseldi. Yapýlan artýþla bordrolarda 328,80 TL'lik fark
olacak. Yüzde 85 civarýnda
Sosyal Denge Sözleþmemiz
memurlarýmýza hayýrlý olsun"
dedi.
Bem-Bir-Sen Þube Baþkaný Burhan Þahin de sosyal
denge sözleþmesinde yapýlan artýþla ilgili memnuniyetini dile getirerek, Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a teþekkür etti. Þahin
"Bütün memur çalýþanlarýmýz
adýna belediye baþkanýmýza
ve baþkan yardýmcýlarýmýza
teþekkür ediyoruz. Güzel bir
sözleþmeye imza atýyoruz.
En maksimum artýþý almýþ olduk. Bizi geri çevirmediniz
için sendikamýz adýna ve çalýþanlarýmý adýna sizlere teþekkür ediyorum" dedi.
Açýklamalarýn ardýndan
sosyal denge sözleþmesinin
imzalarý atýldý. Ýmza töreni sonunda Bem-Bir-Sen Þube
Baþkaný Burhan Þahin, Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn'a çiçek ve hediye takdim etti. (Mehmet Halim Coþkun)

Çorum, 150 bin lale ve
sümbülle süsleniyor
Çorum Belediyesi Çorum'u
rengârenk çiçeklerle donatmak
için çalýþmalarýný dört mevsim
aralýksýz sürdürüyor. Park Bahçeler Müdürlüðü'ne baðlý ekipler
þehrin genelinde lale ve sümbül
soðanlarýnýn dikimine baþladý.
Belediye, 150 bin lale ve sümbül
soðanýný toprakla buluþturacak.
Daha yeþil bir Çorum için aþkla çalýþtýklarýný belirten Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
bu kapsamda 12 ay boyunca
mevsimlik çiçek ve aðaç dikimi
çalýþmalarýna devam ettiklerini

ifade etti. Baþkan Aþgýn, "120 bin
lale soðaný ile 30 bin sümbül'ü
toprakla buluþturuyoruz. Bahar
aylarýnda þehrimiz de rengârenk
bitki örtüsü hâkim olacak. Özellikle ilkbaharla birlikte gün yüzüne çýkacak lale ve sümbüller
hemþehrilerimiz tarafýndan büyük ilgi görüyor. Adeta bir renk
cümbüþü oluþturuyor" dedi. Aþgýn, ekiplerin þehir merkezindeki
parklar baþta olmak üzere ana
cadde ve kavþaklarda dikim çalýþmalarýný sürdürdüklerini sözlerine ekledi.
(Bahattin Sümüþ)

Anar: Eþitlik, özgürlük ve barýþ için
mücadelemizden vazgeçmiyoruz
25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddete
Karþý Uluslararasý Mücadele Günü
nedeniyle Çorum'da da çeþitli eylemler düzenlendi.
Çorum Kadýn Platformu, Kadeþ
Barýþ Meydaný'nda kitlesel basýn açýklamasý düzenleyerek, taleplerini dile
getirdi.
Bazý siyasi parti yöneticilerinin yaný sýra sendikalarýn þube baþkanlarý,
sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri
tarafýndan da desteklenen eylemde
günün anlam ve önemini belirten konuþmayý Çorum Kadýn Platformu adýna CHP Kadýn Kollarý Baþkaný Kamile
Anar yaptý.
Bazý sloganlarýn atýldýðý, pankart
ve afiþlerin taþýndýðý eylemde kadýnlarýn talepleri dile getirildi.
Kamile Anar, "Bugün çok daha
güçlü ve çok daha örgütlü olarak hayatlarýmýza ve haklarýmýza sahip çýkýyor, eþitlik ve özgürlük mücadelemizden vazgeçmiyoruz isyanýmýzý büyütüyoruz" dedi.

Kamile Anar, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi:
CÝNAYET, ÞÝDDET KADINLARIN
KADERÝ OLMAMALI
"Biz kadýnlar bugün dünyanýn dört
yanýnda eþitsizliði, yoksulluðu, savaþlarý ve þiddeti üreten erkek egemen
kapitalizme karþý isyanýmýzý meydanlara taþýmak, kadýn dayanýþmasýnýn
sýnýrlarý aþan gücüyle buluþmak ve itirazlarýmýzý hep birlikte daha fazla duyurmak için yine alanlardayýz.
Kadýnlar her gün evde, iþte, okulda, sokakta erkek ve erkek devlet þiddetine maruz kalmakta ya da þiddet
tehdidi altýnda yaþamlarýný sürdürürken, siyasal iktidar kadýna yönelik þiddeti önlemek ve kadýn kazanýmlarýný
geliþtirmek yerine, kadýn düþmaný politikalarýn sürdürücüsü olmaya devam
etmektedir.
Ýstanbul Sözleþmesi'nin bir gece
yarýsý feshinden sonra þimdi de 6284
sayýlý yasa gibi þiddeti önlemede etkili
yasal kazanýmlar hedef gösterilmekte
ve eril yargýnýn cezasýzlýk politikasý
kadýna yönelik þiddetin artmasýna neden olmaktadýr.
Bu cezasýzlýktan güç ve cesaret
alan erkekler "gücüm yettiði için hedef aldým" diyebilecek cürette ve biz
kadýnlarý akýl almaz yöntemlerle katletmeye devam etmekte. Eril yargý erkekleri korurken, kadýna yönelik þiddette, LGBTÝ+'lara yönelik nefret cinayetlerinde ve çocuk istismarýnda cezasýzlýk uygulanmaya devam etmektedir. Erkeklerin uyguladýðý her türlü
þiddete cezasýzlýk ile kadýnlara yönelik
þiddet desteklenirken, kadýnlarýn kendi hayatlarýný savunmasý en aðýr biçimde cezalandýrýlmaktadýr. Yine kadýnlarýn yürüttükleri örgütlü mücadele
hedef alýnmakta baský, gözaltý ve tutuklamalar hýz kesmeden devam etmektedir. Bu yaklaþým alenen kadýnlarýn hayatýna kastederek de olsa erkek
egemen sistemin tüm mekanizmalarý
ile korunacaðýnýn beyanýdýr.

KADINA YÖNELÝK ÞÝDDET
MÜNFERÝT DEÐÝL, POLÝTÝKTÝR
Biz kadýnlar þiddete, sömürüye
karþý, yaþamýn özgür özneleri olma
mücadelesini uzun yýllardýr ve aralýksýz bir biçimde sürdürüyoruz. Kadýn
hak ve özgürlüðüne dair bugün ne
varsa kadýnlarýn yýllardýr yürüttüðü
mücadelenin sonucu olduðunun farkýndayýz. Emeðimizin gaspý ve bedenimizin denetimine dayalý, tarihsel arka planý çok güçlü eril zihniyetin üzerimizde kurduðu sistematik tahakkümü
kýrmanýn tek yolunun yine sürekli ve
örgütlü kadýn mücadelesini yükseltmekten geçmekte olduðunu biliyoruz.
Yaþadýðýmýz her türlü erkek-devlet
þiddetinin karþýsýnda birlikte mücadele
ederek ve birbirimizle dayanýþarak kazanacaðýmýzý biliyoruz. Yýlmadan ve
býkmadan yýllardýr söylediðimizi buradan bir kez daha haykýrýyoruz; "kadýna yönelik þiddet münferit deðil, politiktir" ve bu þiddeti önlemenin en
önemli yolu da kadýn mücadelesinden
ve kadýn dayanýþmasýndan geçer.
Bugün çok daha güçlü ve çok da-

ha örgütlü olarak hayatlarýmýza ve
haklarýmýza sahip çýkýyor, eþitlik ve
özgürlük mücadelemizden vazgeçmiyoruz isyanýmýzý büyütüyoruz.
BARIÞ ÝÇÝNDE
YAÞAMA TALEBÝMÝZDEN
VAZGEÇMÝYORUZ
Kadýnlarý erkeðe, sermayeye ve
devlete daha da baðýmlý hale getirmek
için her türlü krizi fýrsata çevirmenin
hesabýný yapanlara karþý sesimizi
yükseltmek hesap sormak için isyandayýz!
Emeðimiz, bedenimiz ve kimliðimiz
üzerindeki binlerce yýllýk erkek egemen sömürü düzenine karþý isyandayýz. Sermayeye, ranta, savaþa aktarýlan bütçeye karþý toplumsal cinsiyete
duyarlý bütçe hakkýmýza sahip çýkmak
için isyandayýz. Fetvalarýyla ne giyeceðimizi, ne söyleyeceðimizi, nasýl yaþayacaðýmýzý, erkeðe biat ve itaat etmemizi dayatarak bize sýnýr çizenlere
karþý isyandayýz.
Ýstanbul Sözleþmesinin fesih kararýna karþý Ýstanbul Sözleþmesi uygu-

lansýn demek için isyandayýz. Her türlü yasaða ve baskýya karþý eþitlik ve
özgürlük için isyandayýz. Her gün erkek devlet þiddetiyle katledilen kadýnlar için isyandayýz. Ýþsizliðe, yoksulluða, güvencesizliðe, gericiliðe, tacize,
tecavüze, istismara, kadýn katliamlarýna karþý isyandayýz. Ölüme karþý yaþamý, savaþa karþý barýþý savunmak
için isyandayýz.
Hakkýmýz olaný ancak sokaklarda
olarak alacaðýmýzý, evde, iþte, sokakta, cezaevinde, okulda ve yaþadýðýmýz her yerde mücadeleyi büyütürsek
kazanacaðýmýzý biliyoruz ve bir kez
daha hep birlikte; Ýstanbul sözleþmesinden vazgeçmiyoruz. Güvenceli iþ
güvenli gelecek talebimizden vazgeçmiyoruz. Örgütlenme özgürlüðü hakkýmýzdan vazgeçmiyoruz. Barýþ içinde
yaþama talebimizden vazgeçmiyoruz.
Þiddetsiz bir yaþam, eþitlik, özgürlük,
adalet, demokrasi, barýþ, laiklik mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Eþitlik ve
özgürlük mücadelemizden vazgeçmiyoruz isyanýmýzý örgütlüyoruz."
(Haber Merkezi)
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Yýlýn öðretmeni, Çorum'u temsil etti
Çorum Bilim ve Sanat Merkezinde Biyoloji öðretmeni Mehmet Fidan, Çorum'da "Yýlýn Öðretmeni" seçildi. Fidan, 24 Kasým Öðretmenler Günü'nde, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan
ve Milli Eðitim Bakaný Mahmut Özel'in ev sahipliðinde gerçekleþtirilen törenlerde, 81 ilin yýlýn öðretmeni arasýnda Çorum'u temsil etti.
Milli Eðitim Bakanlýðý Deðerlendirme Komisyo-

YiTiK
Nüfus cüzdanýmý kaybettim.
Hükümsüzdür.
Erkan BÝÇER
(1981 D.lu)
K.K.260

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

06:04
07:33
12:33
15:00
17:23
18:47

TARiHTE BUGÜN
1924- Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet
partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fýrkasý
baþkanlýðýna Kâzým Karabekir Paþa seçildi.
1936- Millet Meclisi Hatay davasýný Milletler
Cemiyeti'ne götürmeye karar verdi.
1943- Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Kastamonu'da deprem oldu; 4016 kiþi öldü,
23.785 ev yýkýldý.
1947- Ýstanbul Ýnönü Stadyumu açýldý.
1948- Ýstanbul'da 22 Kasým'da baþlayan
1948 Türkiye Ýktisat Kongresi sona erdi. Kongrede, devletçilik politikasý eleþtirildi, özel giriþimciliðin teþviki istendi.
1961- Ýstanbul polisi bacaðýnda Moskova
yazýlý kâðýt bulunan kargayý nezarete aldý.
1967- ABD Baþkaný Johnson'un Kýbrýs
Özel Temsilcisi Cyrus Vance, üçüncü kez Ankara'ya gelerek Dýþiþleri Bakaný Ýhsan Sabri
Çaðlayangil ile görüþtükten sonra Türkiye'nin
yeni önerilerini götürdü. Yunan cuntasýndan
kesin cevabýný vermesi istendi.
1970- Atatürk Kültür Merkezi (O zamanki
adýyla Ýstanbul Kültür Sarayý), Arthur Miller'ýn
Cadý Kazaný adlý eseri sahnelenirken yandý.
Kullanýlamaz hale gelen bina tekrar açýlacaðý
1978 yýlýna kadar kapalý kalacaktýr.
1976- CHP, Sosyalist Enternasyonal'e üye
olacaðýný açýkladý.
1978- PKK, Diyarbakýr ilinin Lice ilçesine
baðlý Fis köyünde kuruldu.
1981- Ankara'da 901 öðretim üyesi Yüksek
Öðretim Kanunu'na karþý çýktý.
1998- Aydýnlýk Türkiye Partisi kuruldu.
1996- Diyarbakýr, Bingöl, Tunceli, Bitlis,
Hakkari, Mardin ve Siirt'in kýrsal kesimlerinde
sürdürülen operasyonlarda 52 PKK'lý öldürüldü, 5'i sað yakalandý. Çatýþmalarda 7 güvenlik görevlisi þehit oldu.
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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

nu tarafýndan mesleki çalýþmalarýyla farkýndalýk yaratan, çevresiyle iyi iliþkiler
geliþtirerek toplum tarafýndan takdir edilen, gerçekleþtirdiði faaliyetler ile hem
mesleki çevresinin hem de
çocuklarýn kaliteli çalýþmalara eriþimine katký sunan,
görev aldýðý projelerle ve
komisyon görevleriyle hem
yerelde hem de ulusal çapta eðitime katký sunduðu
belgelenen öðretmenler baþarýlarýndan dolayý tebrik
edildi
Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan, 24 Kasým
Öðretmenler Günü dolayýsýyla
Cumhurbaþkanlýðý
Mehmet Fidan
Külliyesinde Millî Eðitim Bakaný Mahmut Özer ve beraberindeki 81 ilden gelen öðretmenlerle buluþtu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný Mustafa
Þentop, 24 Kasým Öðretmenler Günü dolayýsýyla
Millî Eðitim Bakaný Mahmut Özer ve 81 ilden öð-

retmenleri kabul etti.
Millî Eðitim Bakaný Mahmut Özer, ülkenin dört bir
yanýndaki meslektaþlarýný
temsilen Öðretmenler Günü
etkinliklerine katýlan öðretmenlerle bir arada bulunmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdi.
Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý (CSO) Konser Salonu'nda gerçekleþtirilen programda sanatçý Aylin Þengün Taþçý'nýn seslendirdiði eserleri Türkiye'nin
dört bir yanýndan gelen öðretmenler dinledi.
Millî Eðitim Bakaný Mahmut Özer, 24 Kasým Öðretmenler Günü dolayýsýyla 81
ilden gelen öðretmenlerle
Anýtkabir'i ziyaret etti.
24 Kasým Öðretmenler Günü kutlamalarý kapsamýnda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüðü sanatçýlarý öðretmenler için sahne aldý.
(Haber Merkezi)

T.C. ÇORUM ÝCRA DAÝRESÝ
2021/312 TLMT.
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýli, Merkez Ýlçesi, Gülabibey Mahallesi, 749 Ada 13 Parselde kayýtlý, 16 baðýmsýz bölüm numaralý Dükkan nitelikli taþýnmaz; Gülabibey Mahallesi, Ata Caddesi, No:37B Merkez/ÇORUM posta adresinde yer almaktadýr. Taþýnmazýn bulunduðu bina, Ata Caddesine cepheli olup, kuþ uçuþu hastaneye 2,5 km, saat kulesine 1,75 km ve Çorum Valiliðine 2,00 km mesafededir. Taþýnmazýn bulunduðu 749 ada 13 numaralý parsel 1/1000 ölçekli Uygulama Ýmar Planýnda Ayrýk Nizam 6 Kat, Ticaret + Konut Alaný olarak iþaretlidir. Tapu Kaydý: Kýymet takdiri yapýlacak taþýnmaz; Çorum Ýli, Merkez Ýlçesi, Gülabibey Mahallesi, Ada: 749, Parsel: 13 de kayýtlý, ana gayrimenkulü 615,00 m² yüz ölçümünde, Arsa vasfýnda, Kat Ýrtifaký yapýlý, 31/410 arsa paylý, zemin katta yer
alan, tamamý borçlu adýna 16 baðýmsýz bölüm numarasý ile iþ yeri niteliðinde tapuda kayýtlýdýr. Taþýnmazýn Bulunduðu Bina: Kýymet takdiri konusu taþýnmazýn bulunduðu bina betonarme karkas yapý tarzýnda, ayrýk nizam, bodrum kat +zemin kat + 5 normal kat olmak üzere 7 katlý olarak inþa edilmiþtir. Binanýn dýþ cephesi ýsý yalýtým üzeri silikon esaslý dýþ cephe boyasý ile boyalý olup, çatýsý ahþap
oturtma üzeri M.T kiremit kaplamalýdýr. Binanýn giriþ kapýsý ferforje demir doðramalýdýr. Binada asansör bulunmaktadýr. Elektrik, su, telekomünikasyon, doðalgaz, kanalizasyon gibi altyapý sistemlerinin
mevcut olduðu tespit edilen bina; III. Sýnýf B Grubu yapýlar sýnýfýna dâhildir. Satýþa çýkartýlan 16 Numaralý Baðýmsýz Bölüm; Çorum Tapu Müdürlüðünde incelenen onaylý mimari projesine göre iþ yeri ve
wc mahallerinden oluþmaktadýr. Onaylý mimari projesine göre net 82,00 m² kullaným alanýna sahiptir.
Ýþ yeri ata caddesine 7,92 metre cepheli olup camekaný temperli camdýr. Ýç duvar yüzeyleri alçý sýva
üzeri plastik boyalý olup, zemini seramik kaplamalýdýr. Ýþ yeri halihazýrda çið köfte dükkaný olarak kullanýlmaktadýr. Yukarýda açýklanan özelliklerle birlikte meskenin alaný, bina içerisindeki konumu, bina
inþa tarzý ve evsafý, yaþý, hâlihazýr durumu, semt ve mevki, ulaþým, getirebileceði kira miktarý, emsal
alým satým rayiçleri ve deðere etki edebilecek tüm faktörler ile günün ekonomik koþullarý da göz önüne alýnarak ortak alanlar ve arsa payý dâhil olmak üzere 450.000,00 TL kýymet belirlenmiþtir.
Adresi
: Gülabibey Mahallesi, Ata Caddesi, No:37-B Merkez / ÇORUM
Yüzölçümü
: 82,00 m2 net
Arsa Payý
: 31/410
Ýmar Durumu
: Var, Ýnþaat tarzý Ayrýk Nizam 6 Kat , Ticaret + Konut Alaný
Kýymeti
: 450.000,00 TL
KDV Oraný
: %18
Kaydýndaki Þerhler
: Tapu kaydýndaki gibidir
1. Satýþ Günü
: 09/02/2022 günü 10:40 - 10:45 arasý
2. Satýþ Günü
: 09/03/2022 günü 10:40 - 10:45 arasý
Satýþ Yeri
: Karakeçili Mah. Alaybey Sok. No: 96/A Çorum Adalet Ek Hizmet Binasý
2. Kat Mezat Salonu Merkez/ Çorum
Satýþ þartlarý :
1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve
satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik
ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini,
rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellâllýk
Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. (Alacaklarý rehinli olan alacaklýlarýn
satýþ tutarý üzerinden rüçhan haklarý vardýr. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eþya ve akardan alýnmasý lazým gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi
takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve
temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.
5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir.
6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca
bilgi almak isteyenlerin 2021/312 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan
olunur. 25/11/2021
(ÝÝK m.126)
(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1500656

Balýk seven kiþiler
düzenli olarak balýk tüketir ve omega yaðlarýndan bol miktarda vücuduna alýr. Sevmeyenler ise tüketmediði için bu
tür yaðlardan ve bu yaðlarýn
faydalarýndan yoksun kalýr. Ýþte bu
yaðlarýn faydalarýndan yoksun kalýndýðýnda günümüzde birçok kiþi kapsül
olarak balýk yaðý kapsülü tüketmeyi
tercih eder. Özellikle kýlçýklarý olduðu
için balýk yemeyen çocuklara aileler
bu kapsüllerden verir.
BALIK YAÐININ
FAYDALARI NELERDÝR?
Balýðýn yaðý oldukça faydalýdýr. Ýþte
faydalarýndan bazýlarý:
- Bu yað beyin için oldukça yararlýdýr. Beyin fonksiyonlarýnýn geliþmesine yardým eder.
- Unutkanlýðý önleyerek alzheimer
gibi hastalýklara iyi gelir.
- Erkekler üzerinde yapýlan araþtýrmalarda somon, uskumru ve ringa gibi
balýklarý yiyen erkeklerin prostat kanserine daha az yakalandýðý ortaya çýkmýþtýr.
- Cildi güzelleþtirir. Cilt bakýmý saðlar.
- Kalbi korur, kalp için oldukça faydalýdýr. Koroner kalp hastalýðýna yakalanma riskini azaltýr.
- Kemik geliþimine fayda saðlar.
Ayrýca osteoartrit gibi kemik hastalýklarýna da iyi gelir.
- Osteoporoz yani kemik erimesini
engeller.
- Romatizmaya iyi gelir.
- Eklem aðrýlarýnýn iyileþmesine
fayda saðlar.
- Özellikle kadýnlarýn korkulu rüyasý
olan yaþlanmayý geciktirir, cildin genç
görünmesine yardým eder.
- Aþýrý kilolu olan yada obezite rahatsýzlýðý bulunan kiþilerin kolay zayýflamasýna ve kilo vermesine yardým
eder. Egzersiz yapýlarak tüketilirse kolayca kilo verilebilir.
- Yað yakýcýdýr.
- Hafýzayý güçlendirir.
- Kaslarý güçlendirir. Özellikle kanser hastalýðýna yakalanarak oldukça
fazla kilo kaybý yaþayan hastalar düzenli olarak tüketirse kaslarý güçlenerek kilo kayýplarý azalabilir.
- Kötü kolesterole karþý koruma
saðlar. Kolesterol rahatsýzlýðý yaþayan
kiþilere iyi gelir.
- Depresyon, stres gibi üzgün ruh
hallerini iyileþtirmeye yardým eder.
- Baðýþýklýk sistemini güçlendirir,
vücut direncini arttýrýr.
- Baðýþýklýk sistemini güçlendirdiði
için kýþ hastalýklarý olan nezle, grip,
öksürük, ateþ soðuk algýnlýðý gibi hastalýklara yakalanma oranýný düþürür.
- Kansere karþý fayda saðlar.
- Ülser gibi mide rahatsýzlýklarýna
iyi gelir.
- Yaþlanmayla birlikte oluþan göz
bozukluklarýna karþý oldukça yararlýdýr.
- Vücuttaki akne ve sivilcelerin kolay geçmesine yardým eder.
- Bir cilt hastalýðý olan sedef hastalýðýnýn tedavisinde etkili olur.
- Ayný zamanda egzama, kaþýntý,
deride kýzarýklýk ve döküntüler gibi cilt
hastalýklarýna karþý fayda saðlar.
- Derideki nem kaybýnýn azalmasýna yardým eder.
- Hamile bayanlarda gebelik döneminde düzenli olarak somon balýðý gibi balýklar tüketmelidir. Hamile bayanlarýn düþük doðum yada erken doðum
yapma riskini azaltýr.
- Yorgunluða iyi gelir.
- Mide ve baðýrsak bozukluklarýna
iyi gelir.
- Çölyak hastalýðýna fayda saðlar.
- Crohn rahatsýzlýðýna iyi gelir.
- Özellikle çocuklardaki dikkat eksikliði ve hiperaktivite sorunlarýna karþý oldukça faydalýdýr. Konsantrasyon
düþüklüðü, acelecilik, öðrenme bozukluðu olan çocuklara oldukça iyi gelir.
Düzenli balýk yiyen çocuklarýn konsantrasyonlarý artar ve beyin geliþimleri
olumlu yönde etkilenir.
- Erkeklerdeki sperm kalitesini geliþtirir. Böylece cinsel iliþki sonrasýnda
hamile kalmayý kolaylaþtýrýr ve doðurganlýk artar.
- Saç köklerini besler, saçlara parlaklýk ve hacim kazandýrýr.
- Kan dolaþýmýný arttýrýr.
- Felç geçirme riskini azaltýr.
- Böbrek hastalýðýna iyi gelir.
- Kadýnlarýn bazý dönemlerde oluþan göðüs aðrýlarýnýn geçmesine yardým eder.
- Aðrýlý adet dönemlerinde oldukça
yararlýdýr. Kadýnlarýn regl yani adet dönemlerindeki aðrýlarýn hafiflemesine
fayda saðlar.
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YEDAÞ'ta Çorum'u konuþtular
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ.(YEDAÞ), Genel Müdürü Hasan Yasir Bora'yý makamýnda ziyaret etti.
Ziyarette Kaliteli, kesintisiz ve sürdürülebilir
elektrik hizmeti noktasýnda YEDAÞ'ýn bölgede
ve Çorum genelindeki yatýrýmlarýnýn yaný sýra
yürütülen projeler ve yapýlmasý planlanan çalýþmalara iliþkin deðerlendirme ve bilgi alýþveriþinde bulunuldu.
2021 yýlýnda tamamlanan projeler ve 2022
yýlý için yapýlacak yatýrým projeleri konusunda
ValiMustafa Çiftçi'ye genel bilgi paylaþýmý yapýldý. 2022 yýlýnda özellikle kýrsal kesimlerde yapýlan yatýrýmýn ve bakýmýn yoðunlaþacaðýný buna
baðlý olarak kesinti sayý ve sürelerinin minimuma inerek müþterilerimize kaliteli ve kesintisiz
enerji saðlanacaðý belirtildi. Genel Müdür Bora
ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Genel Müdür
Hasan Yasir Bora'yý ve çalýþma arkadaþlarýna
tebrik ve teþekkürlerini iletti. (Haber Merkezi)

Un fiyatlarý zamlanýnca TMO'dan açýklama geldi
Fýrýncýlar, son dönemde un fiyatýnda yaþanan artýþtan dolayý zam istemeye baþladý. Konuya iliþkin
Toprak Mahsulleri Ofisi'nden yapýlan açýklamada, fýrýncýlara uygun fiyatla un saðlamak için çalýþmalarýn
devreye alýndýðý belirtilerek, "516 bin ton ekmeklik
buðday satýþa açýlmýþtýr. Piyasaya un arzý konusunda herhangi bir endiþeye gerek yoktur" denildi. Son
zamanlarda unda yaþanan fiyat artýþlarýyla ilgili Toprak Mahsulleri Ofisi'nden açýklama geldi. TMO'dan
yapýlan açýklamada, "Un arzý konusunda endiþeye
gerek yok" denildi.
TMO'dan yapýlan açýklama þöyle:
"Son günlerde hububat ve un piyasalarýnda yaþanan fiyat artýþlarýna yönelik kamuoyunu yanýltýcý
deðerlendirilmeler yapýldýðý gözlemlenmektedir. Toprak Mahsulleri Ofisi, hasat baþýndan bu yana kuraklýk baþta olmak üzere gerek iç gerekse dýþ piyasadaki geliþmeleri yakýndan takip etmiþ, gereken tedbirleri ivedilikle hayata geçirmiþtir. Öncelikle artan hammadde fiyatlarýnýn et, süt ve yem üreticilerimizin maliyetleri üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmek üzere

Yem Regülasyon Çalýþmasý baþlatýlmýþ, TMO stoklarýndaki hububat, uygun fiyatlarla hayvancýlýkla uðraþan çiftçilerimize, kanatlý entegre tesislerine ve
yem sanayimize yönelik satýþa sunulmuþtur. Bu süre
zarfýnda satýþa açtýðýmýz 2,6 milyon ton hububat ile
yem sektörü ile iþtigal eden üreticilerimizin üzerinde
oluþacak 2 milyar TL ilave yükün önüne geçilmiþtir.
TMO 5 aylýk kýsa bir sürede 4 milyon tona yakýn hububatý piyasaya arz etmiþ olup stoklarýný takviyeye ve satýþlarýna tüm hýzýyla devam etmektedir. TMO olarak un sanayimiz ile iþbirliði içinde çalýþtýðýmýzý ve silolarýmýzdan çýkan ürünlerin fýrýnlara satýþýna kadar tüm aþamalarý yakýn takipte olacaðýmýzý, ürün temininin kesintisiz devam ettiðini
ve piyasaya un arzý konusunda herhangi bir endiþeye gerek olmadýðýnýn altýný bir kez daha çizmek
isteriz. Piyasalar TMO tarafýndan anlýk olarak takip
edilmekte olup gerekmesi durumunda ilave tedbirler de alýnabilecektir. Halkýmýzca son dönemde piyasada yer alan spekülatif haberler e itibar edilmemesini rica ederiz."
(Haber Merkezi)

AÞEVÝ YEMEK DAÐITIMINDA
KULLANMAK ÜZERE ÜÇ BÖLMELÝ
GIDA KABI VE ÜST FÝLM STREÇ ALIMI
ÇORUM SOSYAL YARDIMLAÞMA VE
DAYANIÞMA VAKFI
AÞEVÝ YEMEK DAÐITIMINDA KULLANMAK ÜZERE ÜÇ BÖLMELÝ GIDA KABI VE ÜST FÝLM
STREÇ ALIMI mal alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alýnacaktýr. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN
: 2021/774665
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÇORUM SOSYAL YARDIMLAÞMA VE DAYANIÞMA VAKFI
b) Adresi
: Çepni Mah. Hýdýrlýk Cad. No:63/A 19100 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642243368 - 3642253190
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve e-imza kullanýlarak indirilebileceði internet sayfasý
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu mal alýmýn
a) Adý
: AÞEVÝ YEMEK DAÐITIMINDA KULLANMAK ÜZERE ÜÇ
BÖLMELÝ GIDA KABI VE ÜST FÝLM STREÇ ALIMI
b) Niteliði, türü ve miktarý
: 360000 ADET PP ÜÇ BÖLMELÝ GIDA KABI VE 1200 KG PP ÜST
FÝLMÝ
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer : Aþevi Deposu Çepni Mah.Hýdýrlýk Cad.No:63/A Çorum
ç) Süresi/teslim tarihi
: Sözleþmenin onayýný müteakip; idarelerin talebi doðrultusunda,
sipariþ tarihinden itibaren 10 (on) günü içerisinde aþevi depolarýna
(nakliye ve hamaliye yükleniciye ait olmak üzere) teslim edilecektir.
d) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþme imzalanmasýna müteakip iþe baþlanacaktýr.
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.12.2021 - 14:30
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Çepni Mah.Hýdýrlýk Cad.No:63/1 Çorum
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý unsurlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kiþilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklýk oranlarýna (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularýna iliþkin bilgiler idarece EKAP'tan alýnýr.
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
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:
Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarýn, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn
çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucunda, üzerine ihale yapýlan istekli ile birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Aþýrý düþük teklif deðerlendirme yöntemi: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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Kafeteryalar ihaleye çýkýyor
Çorum Belediyesi Rüstem
Eren ve Bosna Parkýnda bulunan
kafeteryalarý ihale yoluyla üç yýllýðýna kiraya verecek.
Belediye Basýn Biriminden
yapýlan açýklamada; "Mülkiyeti
belediyemize ait olan Gülabibey
ve Mimar Sinan Mahallesinde
bulunan Rüstem Eren ve Bosna
Parkýndaki Çay Bahçesi, Hýzlý

Yemek, Restoran, Lokanta ve
Kafeterya nitelikli iþ yerleri açýk
teklif usulü arttýrma yöntemi ile
üç yýllýðýna kiraya verilecek" denildi.
Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Meclis Salonunda gerçekleþtirilecek ihale 30.11.2021 saat: 14.00'da yapýlacak.
(Mehmet Halim Coþkun)

Recep Kayýkçý, Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý'na aday
Recep Kayýkçý, Çorum
Nakliyeciler ve Þoförler
Odasý'na baþkan adayý olduðunu açýkladý.
Dün bir basýn toplantýsý
düzenleyen Recep Kayýkçý,
resmen Çorum Nakliyeciler
ve Þoförler Odasý'na baþkan adayý olduðunu duyurdu. Mevcut yönetime dair
eleþtirilerini aktaran Kayýkçý,
meslek sorunlarýna çözüm
bulmak için çalýþacaklarýný
kaydetti.
Kayýkçý, açýklamasýnda
þu ifadelere yer verdi:
"Cemiyetimizin seçimli
genel kurulu sathi mahaline girmiþ bulunmaktayýz. Daha önceden gururla yýllar boyunca
odamýza ve cemiyetimize hizmet etmiþ bir þahýs olarak karþýnýzda olmaktan mutlu ve gururluyum. Cemiyet baþkaný olarak hizmet ettiðim dönemlerle ilgili türlü iftira ve yalanlarla
mücadele edip, bazen kazanýlmýþ olan seçimlerimiz iptal edilmiþ bazen de sahsým ve yönetimim adýna bu iftiralara ve yalanlara karþý
cevap vererek mücadelemiz sürmüþ olup bu
deðerli cemiyete hizmetimiz önüne engeller
konulmuþtur. Üzerimize iftira ve yalanlarla atýlý olan tüm suçlarýn tamamýndan yüce Türk
adaleti tarafýndan beraatýmýz sonuçlanmýþ
olup üzerimize atýlý tüm suç, iftira ve yalanlardan aklanarak tekrar cemiyetimize ve siz deðerli üyelerimize hizmet edebilmek için yola
çýkmýþ bulunmaktayýz.
Ýçinde bulunduðumuz þartlarda meslektaþlarýmýz sorunlarý ile baþ baþa býrakýlmýþ
çözüm olarak ortaya hiçbir þey konamamýþ
tüm hizmet ve yatýrýmlar bizim býraktýðýmýz

yerden bir adým ileri götürülememiþ
cemiyetimiz
borç bataðýna sürüklenmiþ
boþ laf ve sözlerle zaman
geçirilmiþtir. Artýk boþa geçirilecek ne zamanýmýz nede takatimiz kalmýþtýr. Üyelerimizin ve cemiyetimizin
tüm sorunlarýna vakýf olup
tüm çözüm yollarýný da beraberinde üyelerimize sunacak, aðlayarak sýzlayarak sorunu baþkalarýnýn
çözmesini bekleyerek deðil
masaya yumruðunu vuran
vurduðu yerden ses getiren
cemiyetimiz ve üyelerimizin gücünü tüm kurum ve kuruluþlarda hissettiren, devamýnda sorunlarý çözüme kavuþturan bir yönetim anlayýþý ile hizmete talip olacaðýz. Artýk hiç bir þey eskisi gibi olmayacak.
Üyelerimiz kaderi ile baþ baþa kalmayacak.
Türkiye'nin her yerinde Arkasýnda tüm meslektaþlarýnýn, cemiyetinin ve yönetimin gücünü hissederek mesleki hayatýna devam eden,
mesleðinden utanan deðil mesleði ile gurur
duyan üyelerin oluþturduðu bir kuruluþ haline
geleceðiz.
Yýllar boyunca cemiyetimize ve üyelerimize yapmýþ olduðumuz hizmetlere kaldýðýmýz
yerden devam etmek üzere önümüzdeki günlerde yapýlacak olan seçimli genel kurulda tekrar aday olacaðýmýzý sizlerle paylaþmak istiyorum. Meslektaþlarýmýzýn sorunlarýna çare olmak için cemiyetimizi ve mesleðimizi tekrar
ayaða kaldýrýp þahlandýrmak için katýlýmcý ve
çözüme odaklý yatýrým yapabilen bir yönetim
oluþturarak siz deðerli üyelerimizin ve meslektaþlarýmýn desteðine talibim." (Haber Merkezi)

Baþkan Ýsbir, öðretmenleri unutmadý
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir,
ilçedeki okullarda öðretmenleri ziyaret
ederek günlerini kutladý.
Ziyaretler sýrasýnda konuþan Baþkan
Ýsbir, 24 Kasým Öðretmenler Günü'nün geleceðin teminatý olan nesilleri vatan millet,
din devlet ülküsü içerisinde yetiþtiren öðretmenlere minnet duygularýnýn ifadesi olduðunu söyledi. Öðretmenlik mesleðinin
kaynaðýný sevgiden alan, dünyanýn en
saygýn mesleklerinden birisi olduðunu ifade eden Ýsbir, "Çocuklarýmýzýn ve gençlerimizin aydýnlýk yarýnlarý ve ülkemizin müreffeh geleceði öðretmenlerimizin ellerindedir. Onlarýn bu büyük sorumluluðun bilincinde olarak, görevlerini bundan sonra
da üstün bir vazife anlayýþý içerisinde yerine getirmeye devam edeceklerine yürekten inanýyorum. Millet mekteplerinin açýldýðý ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e baþöðretmenlik unvanýnýn verildiði bu anlamlý günde, tüm öðretmenlerimizin 24 Kasým
Öðretmenler Günü'nü kutluyor, ebediyete
intikal etmiþ öðretmenlerimizi saygý ve
rahmetle anýyorum" dedi. (Haber Merkezi)

BUGÜN
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
www.kesinkarar.com / haber@kesinkarar.com
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2'nci Lig Kýrmýzý Grup'ta 15'inci hafta cumartesi günü oynanacak maçlar ile tamamlanacak. Temsilcimiz Çorum FK'nin zorlu maça çýkacaðý haftada rakip ligin yenilgisiz iki takýmýndan 1'i olan Hekimoðlu Trabzon. Son yedi maçtýr kaybetmeyen Çorum FK zorlu deplasmana sadece kazanma düþüncesi ile gitti. Saat 13'te baþlayacak maçý Kayseri Bölgesi hakemlerinden Özgür Reha Alýcý yönetecek.
Deplasmanda aldýðý baþarýlý sonuçlar ile dikkat çeken Çorum FK sahasýnda en son 2020'de
kaybeden Hekimoðlu'ndan üç puan alacaðýna
inanýyor. Son olarak sahasýnda Sivas'a 2-0 yenilen ve ardýndan çýktýðý yedi lig maçýnda maðlup
olmayan, son üç maçýnda da berabere kalan
Çorum FK, 21 kiþilik kadrosu ile Trabzon'a gitti.
KÝMLER EKSÝK, KÝMLER DÖNÜYOR?
Sakat oyuncularý eksik olmayan ve son haftalarda cezalý oyuncularý da artan Kýrmýzý-Siyahlýlar'da geçtiðimiz hafta gördüðü sarý kart ile cezalý duruma düþen tecrübeli oyuncu Murat Yýldýrým forma giyemeyecek. Sakatlýðý süren Hamit
Yýldýz ve Mehmet Gürkan da takýmdaki diðer eksiklerden.
Öte yandan kýrmýzý kart cezasý biten kaptan
Umut takýma dönerken bu maçta sarý kart görmesi durumunda haftaya oynanacak Ýnegölspor
maçýnda forma giyemeyecek. Salih Zafer, Seçkin Getbay ve Batuhan da görev verilmesi halinde forma þansý bulabilecek isimler.
HEKÝMOÐLU BÝZE DE KAYBETMÝYOR,
DÝÐER RAKÝPLERÝNE DE…
Geçtiðimiz sezon Manisa FK ile birlikte ligde
baþarýlý bir performans sergileyen Hekimoðlu
geçen yýl baþlayan formunu sürdürüyor. Karadeniz temsilcisi son 34 resmi maçýnda biri play-offlarda olmak üzere yalnýzca iki yenilgi gördü.
Bu sezon çýktýðý 14 maçta hiç yenilmeyen ve
yalnýzca üç beraberlik alarak 32 puanla 2'nci sýrada yer alan Karadeniz temsilcisi son olarak
geçtiðimiz sezon play-offlarda deplasmanda

RAKAMLARLA

karþýlaþtýðý Erzincan'a 2-0 yenildi. Hekimoðlu
dört gün sonra da içeride oynadýðý maçta rakibini 3-0 ile geçti.
Karadeniz temsilcisinin bundan önceki maðlubiyeti ise geçtiðimiz sezonun son haftasýnda
play-offlarý garantilediði Ankara Demir deplasmanýnda 3-1 yenilerek aldý. Son 34 resmi maçta
yalnýzca bu iki yenilgiyi alan rakip evinde ise en
son 26 Aralýk 2020'de yenildi. Sahasýnda Niðde
Anadolu FK'yi aðýrlayan Hekimoðlu 16'ncý dakikada 2-0 önde olduðu maçtan 3-2 yenik ayrýldý.
Kýrmýzý-Mavililer bu maçtan sonra sahasýnda
çýktýðý 20 maçta da hiç kaybetmedi.
YEDÝ MAÇTIR YENEMÝYORUZ
Çorum FK, Hekimoðlu ile þimdiye kadar sekiz kez karþý karþýya gelirken yalnýzca bir galibiyet alabildi.
Kýrmýzý-Siyahlýlar son yedi maçta rakibine üç
kez maðlup olurken dört kez de berabere kaldý.
Çorum FK rakibine yalnýzca ilk kez karþýlaþtýðý
maçta 2-0 ile üstünlük saðlayabildi.
Geçtiðimiz sezonun ilk maçýnda rakibine 1-0
yenilen Çorum FK sahasýndaki maçta ise 3-2
kaybetmiþti.

ÝLK KEZ ÇORUM FK MAÇI YÖNETECEK
Maçý Kayseri bölgesi hakemlerinden Özgür
Reha Alýcý yönetecek. Þimdiye kadar 53 maç yöneten Alýcý, Çorum FK'nin maçýnda ilk kez düdük
çalacakken Hekimoðlu'nun ise bir maçýnda görev yaptý.
Alýcý, Karadeniz temsilcisinin geçen sezon
sahasýnda yenilgisiz Manisa'yý aðýrladýðý maçta
görev yapmýþ ve maç 1-1 sona ermiþti.
YILDIRIM: TARAFTARIMIZI
MUTLU EDECEÐÝZ
Çorum FK Teknik Direktörü Ahmet Yýldýrým
maç ile ilgili yaptýðý açýklamada kazanmaktan
baþka düþüncelerinin olmadýðýný ve taraftarýn
kendilerine güvenmelerini istedi.
Son haftalarda hak ettikleri galibiyetleri alamadýklarýný söyleyen Yýldýrým o maçlarý unuttuklarýný ve þampiyonluk için Hekimoðlu maçýný kazanmak istediklerini vurguladý.
"Ýyi bir kadromuz var gerek içeride gerek dýþarda tüm maçlara üç puan için çýkýyoruz" diyen
Yýldýrým üç haftadýr galibiyet sevinci yaþatamadýklarý taraftarýný bu maçta mutlu edeceklerini
belirtti.
(Abdulkadir Söylemez)

Maç canlý yayýnlanacak
TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden
Çorum FK'nýn Hekimoðlu Trabzon ile oynayacaðý maç canlý yayýnlacak. Temsilcimiz Çorum
FK'nýn bugün saat 13.00'de Trabzon'da oynayacaðý Hekimoðlu Trabzon maçý, Youtube'dan
canlý olarak yayýnlanacak. Canlý yayýnýn
"Hekimoðlu Trabzon" kanalýndan yapýlacaðý
bildirildi. (Abdulkadir Söylemez)
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HAFTANIN SONUÇLARI
DÝYARBEKÝRSPOR-SERÝK BELEDÝYESPOR

: 3-0

HAFTANIN MAÇLARI
27.11.2021 CUMARTESÝ
HEKÝMOÐLU TRABZON-ÇORUM FK
SAKARYASPOR-ETÝMESGUT BEL.
ANKARASPOR-BODRUMSPOR
ADIYAMAN FK-SÝVAS BELEDÝYESPOR
AFJET AFYON-KAHRAMANMARAÞ
ERGENE VELÝMEÞE-TURGUTLUSPOR
NÝÐDE ANADOLU FK-BAYBURT ÖZEL ÝD.
SOMASPOR-SÝLAHTAROÐLU VAN
ÝNEGÖLSPOR-SARIYER

2’nci Lig Kýrmýzý Grup

Kýrmýzý Grupta 38 haftanýn 15'inci hafta
öncesinde liderlik koltuðunu Sakaryaspor ve
Hekimoðlu Trabzon 32'þer puanla paylaþýyor. Ayný zamanda iki takým namaðlup yoluna devam ederken, son sýradaki Kahramanmaraþspor'un 13, Niðde Anadolu FK ve Adýyamanspor'un ise 11'er maðlubiyetle en çok
kaybeden üç takým konumunda yer aldý.
Oynanan 140 karþýlaþma nasýl sonuçlandý:
56 maç (%48) Ev sahibi takýmlar kazandý
43 maç (%31) Konuk takýmlar kazandý
31 maç (%21) Berabere sonuçlandý
Grup'ta alýnan en sýk skorlar:
15 maç (%10) 1-1 sona erdi
13 maç (%8) 0-0 sona erdi
11 maç (%8) 1-0 sona erdi
Maç baþý gol oranlarý:
66 maç (%49) 2-3 gol
34 maç (%23) 0-1 gol
32 maç (%22) 4-5 gol
En çok gol atýlan dakikalar:
82 gol (%22) 76-90 dakikalar arasý
73 gol (%19) 46-60 dakikalar arasý
61 gol (%16) 61-75 dakikalar arasý
En golcü isimler:
11 gol Yasin Abdioðlu (Somaspor)
8 gol Erhan Þentürk (Afjet Afyonspor)
8 gol Caner Aktaþ (Hekimoðlu Trabzon)

Rakibimizi tanýyalým
Rakamlarla
Hekimoðlu
Trabzon
Hekimoðlu Trabzon ligde
oynadýðý 14 karþýlaþmada 9
galibiyet, 5 beraberlik alýrken Sakarspor ile namaðlup
iki takýmdan biri konumunda. Hekimoðlu Trabzon 14
maçta topladýðý 32 puan ve
avaraj ile 2'inci sýrada yer
alýyor. Bu maçlarda 27 gol
atýp kalesinde ise 8 gol görürken 8 maçta kalesini gole
kapatmayý baþardý. Hekimoðlu Trabzon'un forvet
oyuncusu Caner Aktaþ son
oynanan Sarýyer maçýný boþ
geçmesine raðmen oynadýðý 13 maçta 8 gol atarak takýmýnýn en golcü oyuncusu
durumda yer alýyor.
(Abdulkadir Söylemez)

1986 yýlýnda Düzyurtspor
adýyla kurulan kulüp 1998 yýlýna kadar Trabzon 2. Amatör
Lig'de mücadele etti, hedeflenen baþarýyý gösteremeyince
1998 yýlý sonunda yönetim
kurulunun istifasýyla karþýlaþtý. 4 yýl boyunca kongre yapamayan kulüp, sonunda kayyuma devredildi. 2002 yýlýnda
kulüp kapanmak üzereyken,
kulüpte daha önce futbol oynamýþ Ömer Ortakudaþ, yeni
yönetim kurulu üyelerini toplayarak kulübün kapanmasýný
engelledi.
2011-2012 sezonunda tarihinde ilk kez BAL'da mücadele eden kulüp, 3'üncü grubu 3'üncü sýrada tamamladý.
2012-2013 sezonunda, Bölgesel Amatör Lig 1'inci grupta
bitime 1 hafta kala Arhavispor
maçýnda þampiyonluðunu
ilan ederek tarihinde ilk kez
3'üncü Lig'e yükseldi.
2013-2014
sezonunda
3'üncü Lig 2'inci Grup'ta mü-

cadele eden kulüp, uzun süre
lider konumda olduðu ligi
þampiyon olarak tamamlayýp
2'inci Lig'e yükseldi. Böylelikle Türk futbolunda 2'inci Lig'e
yükselen ilk köy takýmý unvanýna sahip oldu. 2014-2015
Sezonunda 18 takýmýn mücadele ettiði Kýrmýzý Grubu
17'inci tamamlamýþ ve 3'üncü
Lig'e düþmüþtü.
2018-19 sezonu öncesinde Hekimoðlu Döküm Sanayi
ve Ticaret Anonim Þirketi
bünyesine dahil edilen kulübün tüm kurumsal kimliði buna göre yenilenmiþ ve adý da
Hekimoðlu Trabzon Sportif
Anonim Þirketi olmuþtu. O
sezon Hekimoðlu Trabzon
Bülent Demirkanlý yönetiminde çýktýðý 32 maçta 18 galibiyet, 12 beraberlik ve 2 maðlubiyet aldý ve 66 puan toplayarak grubunu Þampiyon tamamlayarak 4 sezonun ardýndan 2'inci Lig'e yükselmiþ
oldu. (Abdulkadir Söylemez)

Ýnegöl maçý
seyircisiz oynanacak
TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele
eden Çorum FK'ya ceza yaðdý. PFDK, bir
maç seyircisiz oynama ve 8 bin TL para cezasý verdi.
Geçtiðimiz hafta sonu Ankaraspor'u konuk eden Çorum FK, maç içerisinde yaþanan olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol
Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
PFDK'nýn aldýðý karara göre çirkin ve kötü
tezahürat nedeniyle 8 bin TL, para cezasý,
ayný müsabakada yaþanan saha olaylarý
nedeniyle de bir resmi müsabakayý kendi
sahasýnda seyircisiz oynama cezasý verildi.
PFDK'dan yapýlan açýklamada þöyle
denildi:
"Çorum FK'nýn, 21.11.2021 tarihinde
oynanan Çorum FK-Ankaraspor TFF 2. Lig
Kýrmýzý Grup müsabakasýnda, taraftarlarýnýn neden olduðu çirkin ve kötü tezahürat
nedeniyle ve bu eylemin ayný sezon içinde
ev sahibi kulüp olduðu müsabakada 3. kez
gerçekleþtirilmesinden dolayý 8 bin TL para
cezasý ile cezalandýrýlmasýna,
Ayný müsabakada Çorum FK'nýn, taraftarlarýnýn neden olduðu saha olaylarý nedeniyle 1 resmi müsabakayý kendi sahasýnda
seyircisiz oynama cezasý ile cezalandýrýlmasýna karar verilmiþtir."
Böylece Çorum FK, 5 Aralýk'ta oynanacak Ýnegölspor maçýný seyircisiz oynayacak.
(Abdulkadir Söylemez)

