Sekiz maç sonra

ULUSLARARASI RESiM
ÇALIÞTAYI'NDA ÇORUMLU
SANATÇI KARTAL iMZASI

KAYBETTiK

Cumhurbaþkanlýðý ve UNESCO tarafýndan ilan edilen 2021
Hacý Bektaþý Veli, Ahi Evran, Yunus Emre ve Türkçe Yýlý etkinlikleri kapsamýnda; Ressam Ýnci Aydar anýsýna "Aþkýn,
Emeðin ve Muhabbetin Resmedilmesi" konulu 12 ülkeden 45
sanatçýnýn katýldýðý 1. Uluslararasý Silivri Resim Çalýþtayý'nýn
küratörlüðünü Çorumlu sanatçý Kevser Kartal yaptý.
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Hükümetin
doktorlara verdiði
zammýn ardýndan
saðlýk iþçileri
ayaklandý.

SAÐLIK
ÇALIÞANLARI
iÞ BIRAKIYOR
Doktor ve pratisyen hekimlere zam yapýlmasý teklifinin Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nden geçmesinin ardýndan saðlýk iþçileri
ayaklandý. Saðlýkta ayrýmcýlýk yapýldýðý iddiasýyla saðlýk iþçileri
isyan ediyor. Duruma tepki göstermek amacýyla Türk SaðlýkSen üyesi olan saðlýk çalýþanlarý tüm Türkiye'de iþ býrakacak.
Çorum'da da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi'nde bir gün süreyle iþ býrakýlacaðý açýklandý. 3’TE

Dr. Özgür Özçerezci

'Maaþta
iyileþtirme
tüm saðlýk
emekçilerini
kapsamalý'
DEVA Partisi Ýl Saðlýk Politikalarý Baþkaný Dr. Özgür Özçerezci,
Saðlýk Bakanlýðýnca pratisyen
hekim, uzman hekim ve diþ hekimlerinin maaþlarýna yapýlan ek
gösterge zammý üzerine açýklamalarda bulundu. Özçerezci
"Saðlýk ekip iþidir, zamlar tüm
saðlýk emekçilerini kapsamalýdýr" dedi. 4’TE

TABLO TERSÝNE DÖNDÜ
Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca,
haftalýk vaka sayýlarýný açýkladý.
Çorum'da son bir aydýr düþüþte olan
vaka sayýsýnda tablo tersine döndü.
Ekim ayýnýn baþýnda kentte pik
noktasýna ulaþan vaka sayýsý Kasým
ayýnda yüzde 42 azalmýþtý. Bu hafta
vaka sayýsý ise yüzde 0,7 arttý.

Aþgýn, metrobüs
þoförleriyle görüþtü

Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca'nýn, sosyal
medya hesabý üzerinden yaptýðý paylaþýma göre, "20-26 Kasým arasýnda, 100 bin kiþi içinde
bir haftalýk toplam yeni Covid-19 vaka sayýsý
açýklandý. Ekim ayýnýn baþýnda en çok vaka artýþýnýn yaþandýðý beþinci il olan Çorum, son 1,5
ayda bu listenin dýþýnda kalmayý baþardý. Tabloya göre, 6-12 Kasým yüzde 5 düþen vaka sayýsý, 13-19 Kasým tarihlerinde yüzde 22'ye kadar
yükselmiþti. Ancak bu hafta tablo tersine döndü.
Yüz bindeki vaka sayýsý, yüzde 0,7 artýþla
269,75 olarak gerçekleþti. 5’TE

Feyzioðlu
seçimi kaybetti
Türkiye Barolar Birliði'nin (TBB) 36.
Olaðan Genel Kurulu seçimi sonuçlandý. Çorum Baro Baþkaný Kenan Yaþar'ýn da yönetim kurulu üyesi adayý
olarak listesinde yer aldýðý Metin Feyzioðlu seçimi kaybetti. Ankara Barosu
Baþkaný Erinç Saðkan TBB'nin yeni
baþkaný oldu. 4’TE

Geçtiðimiz günlerde Marmara ve
Ege'nin bir kýsmýný etkisi altýna alan lodos fýrtýnasý sýrasýnda Ýstanbul Boðazý'ndan geçmeye çalýþan moto-kuryeler savrulma tehlikesi yaþamýþlardý.
Zor durumdaki kuryelere ÝETT'de görev yapan Çorumlu metrobüs þoförleri
destek olmuþtu. Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýnmetrobüs sürücüleri Adem Çalýþkan ve Osman Yurtseven
ile telefon görüþmesi yaptý. 6’DA

BÖLGEDE iKiNCi,
KARADENiZ'DE YEDiNCi

Çorum'da aþýlama oraný geçtiðimiz
haftaya göre yüzde 0,49 arttý.

Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca, 81 ilin aþý haritasýný sosyal medya hesabýndan paylaþtý. Geçtiðimiz hafta aþýlama yüzde
80 olan Çorum'da bu oran
bu hafta yüzde 81,2'ye
ulaþtý. Çorum, bu oranla
birlikte mavi kategoride
yer aldý. Aþýlama oraný en
az olan iller ise Þanlýurfa,
Batman, Siirt, Diyarbakýr,
Muþ, Bingöl, Mardin, Bitlis, Aðrý ve Bayburt oldu.
Çorum içerisinde bulunduðu TR-83 bölgesinde
en yüksek aþýlama oraný
bulunan 2. il oldu. 3’TE

Zihin
Türbülansý

"SEN YETER KÝ BANA TUTUN!"
Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer

atakentpsk@gmail.com

- YAZISI 2’DE

ÞAHÝNER, AKÞENER
ÝLE GÖRÜÞTÜ 7’DE

ÇAÐRI MERKEZÝ, 11 AYDA
500 BÝN ÇAÐRI YANITLADI 3’TE

ASGARÝ ÜCRET ÝÇÝN ERDOÐAN'IN
DÜÞÜNDÜÐÜ RAKAM ORTAYA ÇIKTI 7’DE

Cumhur Ýttifaký'ndan
'birlikteyiz' mesajý
AK Parti yöneticilerini MHP Ýl Baþkaný
AgahKarapýçak, Merkez Ýlçe Baþkaný
Reþit Büzkaya ve bazý yönetim kurulu
üyeleri karþýladý. AK Parti Ýl Baþkaný
Yusuf Ahlatcý, Cumhur Ýttifaký'nýn el
ele, omuz omuza, kardeþçe ve emin
adýmlarla yoluna devam ettiðini ifade
etti. 4’TE

SPOR SALONU
ÝHALE EDÝLDÝ 4’TE
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Zihin Türbülansý
"SEN YETER KÝ BANA TUTUN!"
Zaferin binlerce babasý vardýr fakat
yenilgi yetimdir.
Ýnsanýn baþarýsýzlýðý yaþama biçimi onun ne olacaðýný belirler. Bu yüzden baþarýsýzlýk bir kez üstlenildi mi,
kiþinin kendisini aþmasýna yol açar.

Franz Kafka þöyle diyor: "Zerre kadar anlamadýklarý þeyler hakkýnda konuþuyorlar. Sýrf aptallýklarý sayesinde
kendilerinden bu kadar eminler."
Kapanmayan yara, iyileþmenin
yollarýný arar. Biri çýkýp da yarayý göre-

Aþýr Mülazým
vefat etti
Çorum'da mobilyacý esnafýndan Arap
Ali Mülazým ile Hüseyin Mülazým'ýn babalarý Aþýr Mülazým hayatýný kaybetti.
Arap Ali Mülazým, Hüseyin Mülazým,
Nezaket Alaþ ve Nezegül Aydoðdu'nun
babalarý, Hatice Mülazým'ýn eþi, Onur, Orçun, Anýl ve Burak Mülazým'ýn büyükbabalarý Aþýr Mülazým 86 yaþýnda hayata gözlerini yumdu.
Bir süredir kanser tedavisi gören Aþýr
Mülazým, rahatsýzlanarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde yoðun bakýma kaldýrýldý.
Yapýlan tüm müdahalelere raðmen hayata tutunamayan Mülazým'ýn kaybý sevenlerini derin üzüntüye boðdu. Merhumun cenazesi, dün kýlýnan cenaze namazýndan sonra Atçalý Köyü Mezarlýðý'nda
topraða verildi.
(Haber Merkezi)

ne, varlýðýný kabullenene, duygulara
kulak vererek yaranýn nihayet kabuk
baðlamasýný ve iyileþmesini saðlayana dek hatýrasý sonraki nesillerde ortaya çýkar.
Þiddet artmýþ da olabilir,görünür de
olmuþ olabilir.Görünenden daha çok
da olabilir...
Ama bildiðimiz bir þey var ki bize
düþen,bu öfke seline kapýlmadan kendimizi ve sevdiklerimizi rahatlatmanýn,
nefes almanýn bir yolunu bulmak.
Daha çok sevgi, daha çok ilgi,
daha çok þefkat.Ucu kýrýk kalemimle
çizdiðim mutluluk resminin herhangi
bir köþesinde, kendime bir yer ayýrmadým.
Bir ileri bir geri
kalp, söðüt aðacý gibi.
Her þeyi kendi haline býrakmýþ.

Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer
atakentpsk@gmail.com

Uluslararasý Resim Çalýþtayý'nda

ÇORUMLU SANATÇI KARTAL iMZASI
Minik kýz, yaþam
mücadelesi veriyor
Çorum'un Sungurlu ilçesine baðlý Arifegazili Köyü'nde üzerine garaj çatýsýnýn
düþmesi sonucu aðýr yaralanan 2,5 yaþýndaki Asenat Uzan'ýn yoðun bakým servisindeki tedavisi sürüyor.
30 Kasým
tarihinde etkili
olan þiddetli
rüzgar nedeniyle Arifegazili Köyü'nde
bir evin garaj
çatýsý uçtu.
Uçan çatý, dýþarýda bulunan Asenat
Uzan'ýn üzerine düþtü. Ailesinin ihbarýyla bölgeye
saðlýk ekipleri
sevk edildi.
Asenat Uzan
Ö n c e
Sungurlu Devlet Hastanesi'ne ardýndan da
Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edilen minik Asenat'ýn tedavisi yoðun bakým servisinde sürüyor.
(Haber Merkezi)

Silivri Belediyesi tarafýndan 2230 Kasým 2021 tariihleri arasýnda
düzenlenen 1.Uluslararasý Resim
Çalýþtayý Çorumlu sanatçý Kevser
Kartal'ýn küratörlüðünde baþarýyla
tamamlandý.
Cumhurbaþkanlýðý ve UNESCO
tarafýndan ilan edilen 2021 Hacý
Bektaþý Veli, Ahi Evran, Yunus Emre ve Türkçe Yýlý etkinlikleri kapsamýnda; Ressam Ýnci Aydar anýsýna
"Aþkýn, Emeðin ve Muhabbetin
Resmedilmesi" konulu 1. Uluslararasý Silivri Resim Çalýþtayý'na Türkiye'den ve yurt dýþýndan 45 res-

sam katýldý. 5 gün süren çalýþmalarýn tamamlanmasýnýn ardýndan ortaya çýkan 90 resim için açýlýþ töreni yapýldý.
Dünyaca ünlü ressamlar tarafýndan resmedilen eserler Silivri
Belediyesi Kültür Arþivi'ne býrakýldý.
Silivri'nin tanýtýmý açýsýndan da
büyük önem taþýyan 12 ülkeden 45
sanatçýnýn katýlýmýyla düzenlenen
1.Uluslararasý Resim Çalýþtayý'nýn
düzenleyiciliðini üstelen Çorumlu
sanatçý Kevser Kartal, çalýþtaya
iliþkin gazetemize yaptýðý açýklamada "Küratörlüðünü yaptýðým 1.
Uluslararasý Silivri Resim Çalýþtayý'na 12 ülkeden 45 ressam katýldý. Bu büyük sanat platformunun oluþumuna katkýda bulunmaktan son derece mutlu oldum.
Önümüzdeki günlerde hayata
geçecek projelerimiz için heyecanlýyýz" dedi.
Gazetemize yaptýðý açýklamada sanat ve sanatçý dostu Silivri
Belediye Baþkaný Volkan Yýlmaz'a ve Belediye Baþkan yardýmcýsý Bülent Didinmez'e çalýþtaya yaptýðý sýnýrsýz destek için teþekkür eden Kevser Kartal etkinlik kapsamýnda düzenlenen Sempozyum Yürütme Kurulu Baþkaný
Prof. Dr. Alaybey Karaoðlu hocama teþekkürlerimi ve saygýlarýmý
sunuyorum. Çalýþtaya katýlan birbirinden kýymetli hocalarýma sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

12 ülkeden 45 sanatçýnýn katýlýmýyla
düzenlenen 1. Uluslararasý Resim Çalýþtayý'nýn
düzenleyiciliðini üstelen Çorumlu sanatçý
Kevser Kartal’a teþekkür plaketi verildi

Kadýnlardan ATA’ya vefa
Çorum'da Türk kadýnýna seçme ve seçilme hakkýnýn verilmesinin yýl dönümü dolayýsýyla Atatürk Anýtý'nda
tören yapýldý.
Saygý duruþunda
bulunulmasý ve Ýstiklal
Marþý'nýn okunmasýyla
baþlayan törende CHP
Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný
Kamile Anar, Gelecek
Partisi Kadýn Kollarý Ýl
Baþkaný Selma Bayraktar, DEVA Partisi
Çorum Kadýn Kollarýndan Sorumlu Baþkan
Zehra Sucu Benli, ÝYÝ
Parti Çorum Kadýn Politikalarýndan Sorumlu
Baþkan Gülþen Delice, Atatürk Anýtý'na çelenk
býraktý. Anar, törende yaptýðý konuþmada, kadýnlara seçme ve seçilme hakkýný saðladýðý için
Atatürk'e þükranlarýný iletmek üzere tören düzenlediklerini söyledi.
Törene katýlýmýn düþük kaldýðýný belirten
Anar, "Keþke bütün kadýnlar burada toplansaydý
ve 'Haklarýmýza sahip çýkýyoruz' diye haykýrsaydýk ama bugün ne yazýk ki ancak bu kadar toplanabildik. Katýlan herkese çok teþekkür ediyorum." dedi.
Atatürk'ün 1934'te kadýnlara seçme ve seçilme hakký tanýdýðýný hatýrlatan Anar, "Kadýnlarýmýza deðer vermediðimiz müddetçe ne yazýk ki

Cumhuriyetin ilk kurulduðu dönemlerden daha
geriye doðru biraz daha gidiyoruz, haklarýmýzý
biraz daha kaybediyoruz. Bunun asýl sebebi biziz. Biz kendi haklarýmýza sahip çýkamadýðýmýz
için kimse bize hakkýmýzý kolay kolay vermiyor.
Hepimiz kendi haklarýmýza sahip çýkacaðýz. Erkek egemen toplumda biz kendi haklarýmýza sahip çýkmazsak erkekler asla bize haklarýmýzý
teslim etmezler. AK Partili bir kadýn milletvekili,
'kadýn haklarý bizim zamanýmýzda verildi' dedi.
Biz bugün buraya kadýn haklarýný bize kimin verdiðini göstermek için geldik." diye konuþtu.
Törende bazý katýlýmcýlar da günün anlam ve
önemine iliþkin duygu ve düþüncelerini paylaþtý.
(Haber Merkezi)
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Hükümetin doktorlara verdiði zammýn ardýndan saðlýk iþçileri ayaklandý.

SAÐLIK ÇALIÞANLARI iÞ BIRAKIYOR
Türk Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök, sendikalarýna kayýtlý
saðlýk çalýþanlarýnýn bir gün boyunca iþ
býrakacaðýný duyurdu.
Doktor ve pratisyen hekimlere zam
yapýlmasý teklifinin Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nden geçmesinin ardýndan saðlýk iþçileri ayaklandý. Saðlýkta ayrýmcýlýk
yapýldýðý iddiasýyla saðlýk iþçileri isyan
ediyor. Duruma tepki göstermek amacýyla Türk Saðlýk-Sen üyesi olan saðlýk
çalýþanlarý tüm Türkiye'de iþ býrakacak.
Çorum'da da Hitit Üniversitesi Erol
Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde bir gün süreyle iþ býrakýlacaðý
açýklandý.
Konuyla ilgili bir açýklama yayýmlayan Türk Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök, þöyle dedi:
"Çorumdaki tüm saðlýk kuruluþlarýmýzda 1 gün boyunca iþ býrakacaðýz.
Genel Merkez yönetimimiz tarafýndan
Saðlýk Bakanlýðý ve üniversiteler bünyesindeki saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda görev yapan personelin mali ve özlük haklarýna iliþkin olarak ortaya konu-

lan hukuki düzenleme ve tekliflerin personeller arasý ayrýmcýlýk oluþturmasý,
çalýþma barýþýný bozmasý, düzenleme
ve teklifler ortaya konulurken eþitliðe ve
hakkaniyete aykýrý hareket edilmesi sebebiyle Saðlýk Bakanlýðý ve üniversiteler bünyesindeki saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda (112 Acil Saðlýk Hizmetleri,
Acil Servisler, Ameliyathaneler ve Yoðun bakýmlar hariç) 03 Aralýk 2021 tarihinde 1 saat mesaiye geç baþlanýlmasýna, 06 Aralýk 2021 tarihinde 1 gün iþ
býrakma eylemi yapýlmasýna karar vermiþtir.
6 Aralýk Pazartesi günü yapacaðýmýz iþ býrakma eylemimize bir destek
de vatandaþýmýzdan bekliyoruz. Pandemi sürecinde her daim yanlarýnda olan
hekimlerimizle birlikte saðlýk çalýþanlarýmýzýn 6 Aralýk Pazartesi günü 1 günlüðüne yanlarýnda olmalarýný ve vatandaþýmýzdan saðlýk çalýþanlarýnýn yapmýþ
olduðu iþ býrakma eylemine destek vermelerini istiyoruz. Vatandaþlarýmýz pazartesi günü saðlýk kuruluþlarýmýza gelmeyerek böyle bir desteði verebilirler.

Fatih Gök

Türk Saðlýk-Sen Çorum Þubesi olarak 6 Aralýk Pazartesi günü saat:
11.00'de Ýl Saðlýk Müdürlüðü önündeki
basýn açýklamasý ile bir kez de tüm
saðlýk çalýþanlarýmýz ile Saðlýk Bakanlýðý yetkililerini uyaracaðýz. Saðlýk bir
ekip iþidir ve tüm saðlýk çalýþanlarýnýn
özlük haklarý ve mali haklarý için gerekli düzenlemelerin yapýlmasýný istiyoruz."
(Haber Merkezi)

BÖLGEDE iKiNCi,
KARADENiZ'DE YEDiNCi
Çorum'da aþýlama oraný geçtiðimiz
haftaya göre yüzde 0,49 arttý.
Böylece Çorum, TR-83 bölgesinde
en çok aþý yapýlan 2., Karadeniz
bölgesinde de 7. il oldu.

Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca, 81 ilin aþýlama oranlarýný açýkladý. Buna göre Çorum, aþýlamada yüzde 81,2'ye ulaþarak yine mavi kategoride yer aldý.
Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca, 81 ilin aþý
haritasýný sosyal medya hesabýndan paylaþtý.
Geçtiðimiz hafta aþýlama yüzde 80 olan Çorum'da bu oran bu hafta yüzde 81,2'ye ulaþtý. Çorum, bu oranla birlikte mavi kategoride yer aldý.
Türkiye'de aþýlama oraný en yüksek olan il
Ordu olurken, onu Osmaniye, Amasya, Muðla,
Kýrklareli, Çanakkale, Eskiþehir, Balýkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.
Aþýlama oraný en az olan iller ise Þanlýurfa,
Batman, Siirt, Diyarbakýr, Muþ, Bingöl, Mardin,

Bitlis, Aðrý ve Bayburt oldu.
Türkiye'de 1. Doz aþý yapýlma oraný yüzde
90,80 olurken, 2. doz aþý yapýlma oraný ise yüzde 81,57 olarak gerçekleþti.
Bugüne kadar 56 milyon 360 bin 1. doz, 50
milyon 632 bin 2. doz, 12 milyon 345 bin de 3.
doz aþýlama yapýldý.
ÇORUM BÖLGESÝNDE ÝKÝNCÝ
Çorum'un içerisinde bulunduðu TR-83 bölgesinde en yüksek aþýlama oraný bulunan 2. il oldu. Birinci, yüzde 84,2 ile Amasya olurken, ikinci yüzde 81,2 ile Çorum, üçüncü yüzde 79,9 ile
Samsun, yüzde 78 oranla Tokat ise dördüncü sýrada yer aldý.

KARADENÝZ'DE 7'NCÝ
Çorum'un içerisinde bulunduðu Karadeniz
bölgesinde ise aþýlama oraný en yüksek il yüzde
85,1 ile Ordu oldu. Bu bölgede Çorum, yüzde
81,2 aþýlama oranýyla sekizinci sýrada yer aldý.
Karadeniz bölgesindeki sýralama ise þöyle:
"Ordu yüzde 85,1, Amasya yüzde 84,2, Zonguldak yüzde 82,6, Bartýn yüzde 82,2, Giresun
yüzde 81,8, Artvin yüzde 81,3, Çorum yüzde
81,2, Sinop yüzde 81,2, Samsun 79,9, Kastamonu yüzde 79,8, Trabzon yüzde 78,5, Bolu
yüzde 78,3, Tokat yüzde 78, Rize yüzde 76,9,
Karabük yüzde 75,9,
Düzce yüzde 74,1, Gümüþhane yüzde 70,2,
Bayburt yüzde 66,9." (Mehmet Halim Coþkun)

Kontrolden çýkan
otomobil kaldýrýma
çýktý: 5 yaralý
Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden
çýkan otomobilin kaldýrýma çýkmasý sonucu
meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi yaralandý. Kaza, Ankara-Samsun karayolunda
meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde
olan Oðuz Furkan Ö. (19) yönetimindeki 06
DP 5900 plakalý otomobil, iddiaya göre bir
aracýn sýkýþtýrmasý sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çýkarak kaldýrýma çýktý. Kazada sürücü
ile araçta yolcu olarak bulunan Samet Musa K. (18), Volkan Ý. (17), Batuhan Ö. (15)
ve Ahmet G. (18) yaralandý. Olay yerinde ilk
müdahalesi yapýlan yaralýlar ambulanslarla
Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak
tedavi altýna alýndý. Kazayla ilgili baþlatýlan
soruþturma sürüyor.
(ÝHA)

ÇAÐRI MERKEZi, 11 AYDA
500 BiN ÇAÐRI YANITLADI
Çorum 112 Acil Çaðrý Merkezi Müdürü Arif
Demiral, 112 Acil Çaðrý Merkezi'ne 11 ayda 500
bin çaðrý geldiðini açýkladý.
Þehit Mustafa Solak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencileri 112 Acil Çaðrý Merkezi
Müdürlüðünü ziyaret etti. 112 Acil Çaðrý Merkezi
Müdürü Arif Demiral, ziyarette öðrencilere Acil
Çaðrý Merkezinin iþleyiþi ve engelsiz 112 sistemi
ile ilgili bilgiler verdi.
Acil bir durumla karþýlaþan insanlarýn birden çok acil çaðrý numarasýný aklýnda tutmasýnýn zorluðu, gerekli acil
hizmete ulaþmada zaman kaybý, acil
yardým kaynaklarýnýn daha etkin ve verimli kullanma gerekliliðinin her türlü
acil durumda tek bir acil numaranýn belirlenmesi yaklaþýmýný ortaya çýkardýðýný dile getiren Demiral, "Bu doðrultuda
tüm acil çaðrýlarý tek numarada karþýlamak, sevk ve koordinasyonu saðlamak üzere 27 Ocak 2021 tarihinde Ýtfaiye 110, Orman Yangýný 177, Saðlýk
112 ve Jandarma 156 acil çaðrýlarýnýn
112 numarasý altýnda karþýlanmasýyla
faaliyete baþlayan ilimiz 112 Acil Çaðrý
Merkezi, 10 Mart 2021 tarihi itibariyle
ise Emniyet 155 ve AFAD 122 acil çaðrýlarýný 112 numarasý altýnda tüm entegreler tamamlanarak tek numara ve
merkezden tüm acil çaðrýlarý karþýlamaya baþlamýþtýr. 11 ayda yaklaþýk
500 bine yakýn çaðrý alýnmýþtýr" dedi.
Demiral, 112'in tüm acil çaðrýlarýn

tek numara altýnda birleþtirilmesi amacýyla baþlayan bir proje olmakla birlikte, "Yeni Nesil 112 Projesi" kapsamýnda son dönemlerde bu amacýn
çok ötesinde ve doðrudan kiþiye dokunan çok
önemli adýmlar atýldýðýný belirtti.
Çorum'da uygulanan Yeni Nesil 112 Projesi
ile atýlan adýmlardan birisinin de "Engelsiz 112
Projesi" olduðunu anlatan Demiral, "Bu proje,
iþitme ve konuþma engelli kiþilerin telefonlarýna

indirdikleri program aracýlýðýyla görüntülü bir þekilde yaptýðý acil çaðrýya iliþkin aramalarýn, iþaret
dili bilen uzman çaðrý karþýlayýcýlar tarafýndan
karþýlanmasý ve ilgili birime yönlendirilmek suretiyle en kýsa zamanda gereðinin yapýlmasý amacýna yöneliktir.
Bir diðeri ise "e-Call Projesi" denilen Uyumlaþtýrýlmýþ Araç Ýçi Acil Çaðrý Sistemi Projesidir.
Bu proje, aracýn kaza yapmasý halinde, araç içine yerleþtirilmiþ olan cihaza ait butona
basýlarak ya da bu cihazýn otomatik olarak 112'yi aramasý/konum göndermesi
suretiyle olay yerinin tespit edilip gerekli
yönlendirme ve müdahalelerin yapýlmasý
amacýna yöneliktir" ifadelerini kullandý.
Bir önemli adýmýn da yabancý dil çaðrýlarý ile ilgili olduðunu kaydeden Demiral, "Ülkemizdeki yabancý vatandaþlarýn
talep ve ihtiyaçlarýna yönelik atýlan bu
adým kapsamýnda, Ankara 112 Acil Çaðrý Merkezi bünyesinde dört dilde (Almanca, Arapça, Ýngilizce ve Rusça) personel
istihdam edilmiþtir. Bu sayede, bir ilden
yapýlan yabancý ülke vatandaþlarýna iliþkin çaðrýlar Ankara'dan karþýlanmakta ve
telekonferans aracýlýðýyla ilgili il ile koordinasyon saðlanarak gerekli müdahaleler yapýlabilmektedir. Yeni Nesil 112 Projesi kapsamýnda, konuþma ya da iletiþim
imkaný olmayan kiþiler SMS yoluyla
112'ye ulaþabilmekte ve geri dönüþler
SMS yolu ile yapýlabilmektedir" þeklinde
konuþtu.
(ÝHA)
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Cumhur Ýttifaký'ndan

‘BiRLiKTEYiZ' MESAJI
AK Parti Çorum Milletvekili Erol
Kavuncu ile parti teþkilat yöneticileri MHP'yi ziyaret etti.
Kavuncu'nun MHP'nin yeni parti
binasýna hayýrlý olsun ziyaretinde,
AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, Ýl
Baþkan Yardýmcýlarý Emre Turan,
Mustafa Gökgöz, Yýlmaz Peker ve
Belediye Meclis Üyesi Kenan Özüyaðlý hazýr bulundu.
AK Parti yöneticilerini MHP Ýl
Baþkaný Agah Karapýçak, Merkez
Ýlçe Baþkaný Reþit Büzkaya ve bazý
yönetim kurulu üyeleri karþýladý.
AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, Cumhur Ýttifaký'nýn el ele, omuz
omuza, kardeþçe ve emin adýmlarla yoluna devam ettiðini ifade etti.
AK Parti Çorum Milletvekili Erol
Kavuncu da, ziyarete iliþkin sosyal
medya hesabýna þu notu düþtü:
"Büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimize emin adýmlarla yürüdüðümüz
Cumhur Ýttifakýnýn MHP Çorum Ýl
Baþkanlýðýný, yeni yerlerine taþýn-

Dr. Özgür Özçerezci

Özçerezci: Maaþta
iyileþtirme tüm saðlýk
emekçilerini kapsamalý
malarý vesilesiyle, Ýl Baþkanýmýz
Yusuf Ahlatcý ve il Yönetim Kurulu
Üyelerimiz, Belediye Meclis Üyesi
arkadaþlarýmýzla birlikte ziyaret et-

tik. Yüreðinde memleket sevdasý,
bu topraklara dair hayalleri, hedefleri olan, ayný idealleri ve ayný mefkureyi paylaþtýðýmýz Cumhur Ýttifaký olarak, aziz milletimize birlikte en
iyi hizmeti vermenin gayreti içerisindeyiz.
19 yýldýr kesintisiz yürüttüðümüz
ülkemize ve aziz milletimize olan
hizmet yolculuðumuza hep birlikte
ayný kararlýlýkla devam ediyoruz.
Cumhur Ýttifaký; Aziz þehitlerimizin
uðrunda canlarýný feda ettikleri, vatan, bayrak, ezan, istiklal ve istikbal
mücadelesinin soylu adýdýr.
Cumhurbaþkanýmýz Sn. Recep
Tayyip Erdoðan'ýn güçlü liderliðinde
ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine milletimizin desteðiyle hep

birlikte kavuþturacaðýz inþallah.
2023 yýlý, yeniden büyük ve güçlü
Türkiye yolunda, Cumhur Ýttifakýmýzýn yeni bir zafer yýlý olacaktýr. Bu
süreçte en büyük güvencemiz duasýný ve desteðini bizden esirgemeyen asil ve necip milletimizdir. Yüce
Allah'ýn inayeti, 84 milyonun desteði, mazlum ve maðdurlarýn duasý
yanýmýzda olduðu müddetçe aþamayacaðýmýz hiçbir engel, ulaþamayacaðýmýz hiçbir hedef yoktur.
Milliyetçi Hareket Partisinin deðerli Çorum Ýl Baþkaný Aðah Karapýçak beye ve kýymetli Merkez Ýlçe
Baþkaný Reþit Büzkaya ve Yönetim
Kurulu Üyelerine ziyaretimizde gösterdikleri misafirperverlikleri için teþekkür ediyoruz." (Bahattin Sümüþ)

Feyzioðlu seçimi kaybetti
Kenan Yaþar

Çorum Barosu Baþkaný
Kenan Yaþar'ýn da yönetim
kuruluna aday olduðu Türkiye Barolar Birliði'nin (TBB)
36. Olaðan Genel Kurulu
seçimlerinde mevcut baþkan Metin Feyzioðlu'nun listesi seçimi kaybetti.
Çorum Barosu Baþkaný
Kenan Yaþar'ýn da Feyzioðlu'nun listesinden Yönetim
Kurulu adayý olduðu seçimi

Ankara Barosu Baþkaný
Erinç Saðkan kazandý.
TBB Genel Kurulu'nda,
348 delegenin oy kullanmasý için dokuz kabin ve üç
sandýk kuruldu. Oy verme
iþleminin ardýndan sayým iþlemi baþladý ve sayým sonucunda Metin Feyzioðlu 159
oy alýrken, Erinç Saðkan ise
181 oy alarak TBB Baþkaný
oldu.
(Haber Merkezi)

Metin Feyzioðlu

Spor Salonu ihale edildi
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi
Ahmet Sami Ceylan, Çorum'da yarým kalan
Spor Salonu'nun tamamlama ihalesinin yapýldýðýný açýkladý.
Çorum Belediyesi tarafýndan yapýmýna 2017
yýlýnda baþlanan ve yaþanan bazý sýkýntýlar nedeniyle tamamlanamayan 3 bin 500 kiþi seyirci
kapasiteli spor salonu ile ilgili önemli bir geliþme
yaþandý. Belediye tarafýndan Gençlik ve Spor
Bakanlýðý'na devredilen spor salonunun yapýmý
için açýlan ihale sonuçlandý.
BEDELÝ
53 MÝLYON
660 BÝN
Konuya iliþkin bir
açýklama yapan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum-Ýskilip yolu
üzerinde 25 bin metrekarelik bir alanda yapýmýna baþlanan ve yüzde 70'i tamamlanan
spor salonunun gerek
Ahmet Sami Ceylan
devir, gerekse de yüklenici firmadan kaynaklanan sebeplerden dolayý bitirilemediðini hatýrlattý. Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na devrinin ardýndan yaptýklarý giriþimler neticesinde iþin tamamlanmasý için ihale açýldýðýný hatýrlatan Ceylan, geçtiðimiz günlerde yapýlan ihale sonucunda 53 milyon 660 bin TL bedelle iþin yapýmýný
Mavi Tepe Ýnþaat Mirza Ýþ Ortaklýðý firmasýnýn
üstlendiðini kaydetti.
"TAKÝPÇÝSÝYÝZ"
25 Kasým 2021 tarihinde sözleþme imzalanan firmaya 30 Kasým 2021 tarihinde de yer
tesliminin yapýldýðýný anlatan Milletvekili Ceylan,
Spor Salonu'nun sözleþmede yer alan teslim
süreci içerisinde tamamlanacaðýnýn müjdesini
verdi.
Çorum'a yapýlacak olan tüm proje ve yatýrýmlarý takipçisi olduklarýný ifade eden Ceylan,
AK Parti iktidarýnda baþlanan hiçbir projenin yarým býrakýlmadýðý gibi spor salonunun da en kýsa sürede bitirilerek Çorumlularýn hizmetine sunulacaðýný da sözlerin ekledi. (Haber Merkezi)

DEVA Partisi Ýl Saðlýk Politikalarý Baþkaný Dr. Özgür Özçerezci, Saðlýk Bakanlýðýnca pratisyen hekim, uzman hekim ve diþ
hekimlerinin maaþlarýna yapýlan ek gösterge zammý üzerine açýklamalarda bulundu.
Özçerezci "Saðlýk ekip iþidir, zamlar tüm
saðlýk emekçilerini kapsamalýdýr" dedi.
Özçerezci'nin açýklamalarý þöyle:
"Saðlýk Bakaný Sayýn Fahrettin Koca
hekimlere yapýlan ek gösterge zamlarýný
açýklarken diðer saðlýk emekçileri için herhangi bir iyileþtirmeden bahsetmedi. Bu talihsiz açýklama saðlýk camiasýnda infiale
sebep olurken, sosyal medyada hekimlerle
diðer saðlýk çalýþanlarýnýn karþý karþýya
geldiðine þahit olduk. Saðlýk bir ekip iþidir.
Dolayýsýyla maaþ iyileþtirmelerinde çifte
standarda son verilmelidir. Özellikle pandemi dönemi son derece donanýmlý ve özverili bir saðlýk ekibimizin olduðunu hepimize
bir kez daha gösterdi. Bugün Türkiye'de
kamu, üniversite ve özel sektör saðlýk kuruluþlarýnda çalýþan yaklaþýk 1,1 milyon
saðlýk çalýþanýmýz var. Bunun yaklaþýk 870
bini kamu ve üniversitelere ait kuruluþlarda
görev yapýyor. 40'a yakýn branþta saðlýk
emekçisi gece gündüz demeden, aylarca
izin kullanmadan, ailelerinden uzak kalarak
kendi saðlýklarý ve hayatlarý pahasýna canla baþla çalýþýyorlar.
ÇALIÞMA BARIÞINI DA ZEDELÝYOR
Ancak maaþ ve özlük haklarý bu emek
ve özverinin karþýlýðýný vermekten çok uzak
kalýyor. Ek ödeme süreçleri etkin yönetilemiyor; çoðunlukla adaletsiz þekilde ve gecikmeli yapýlýyor. Bu durum saðlýkçýlarý
hem maddi hem de psikolojik olarak etkiliyor; çalýþma barýþýný da zedeliyor. Artan
enflasyonla birlikte, yetersiz maaþ ve ek
ödemelerdeki belirsizlikler saðlýk çalýþanlarýný hýzla yoksulluk sýnýrýna getirdi. Bugün
Türkiye'de dört kiþilik bir ailenin yoksulluk
sýnýrý 10 bin TL'nin üzerine çýkmýþken, saðlýk meslek mensuplarýnýn büyük bir bölümünün maaþ ve döner sermaye yoluyla eline geçen meblað bunun çok altýnda kalýyor. Doktorlara yapýlan zam 5.000 TL ye
kadar denmektedir, ancak daha önce verilen ek ödeme kesilerek yerine verilmiþtir.
Ýþin aslý verilen zam 1.000 TL bile deðildir.
20 AYDA 9 BÝN HEKÝM ÝSTÝFA ETTÝ
Salgýnýn aðýrlaþtýrdýðý çalýþma koþullarý,
aþýnan maaþ ve özlük haklarý, saðlýkta þiddet ve mesleki tatminsizlik nedeniyle saðlýkçýlarý artýk tükenme noktasýna getirdi.
Çok sayýda saðlýk çalýþaný istifa ediyor;
imkâný olan baþka ülkelere göç ediyor. Zamanýný dolduran hemen emekli oluyor. Son
yirmi ayda Saðlýk Bakanlýðý bünyesinde
çalýþýrken istifa eden hekim sayýsý dokuz
bin kiþiyi buldu. Beyin göçü ise binlerle ifade ediliyor.
TÜM SAÐLIK ÇALIÞANLARININ
EMEÐÝNÝN KARÞILIÐINI
ALMASINI SAÐLAYACAÐIZ
Saðlýk iþ gücü, ucuz iþ gücü haline gelmemelidir. DEVA Partisi olarak hekimler ve
diðer saðlýkçýlar diye bir ayýrým olmaksýzýn,
tüm saðlýk çalýþanlarýnýn emeðinin karþýlýðýný aldýðý, meslek hayatlarý boyunca ve
emeklilik döneminde insanca yaþayacak
seviyede ve güvencede bir gelir düzeyine
sahip olmalarýný saðlayacaðýz. Bunun için
iþgücü planlamasýndan baþlayarak saðlýk
sistemini yeniden yapýlandýracaðýz; ücretlendirme sistemini bütünsel bir bakýþ açýsýyla kurgulayacaðýz."
(Haber Merkezi)

Emekliler, Cumhurbaþkaný Erdoðan'a seslendi
Türkiye Emekliler Derneði Genel Baþkaný Kazým Ergün, emeklinin alým gücünün düþtüðünü belirterek iyileþtirme yapýlmasýný istedi.
Ergün, "Sayýn Cumhurbaþkanýmýzdan talebimiz, emekli aylýklarýna
seyyanen iyileþtirme yapýlmasýdýr.
Zor durumdaki emeklilerimiz umutla gelecek müjdeyi beklemektedir."
dedi.
Türkiye Emekliler Derneði (TÜED) Genel Baþkaný Kazým Ergün,
emekli aylýklarýna seyyanen iyileþtirme yapýlmasýný istedi.
"EMEKLÝNÝN
ALIM GÜCÜ AZALDI"
Ergün, yazýlý açýklamasýnda,

olan en düþük emekli aylýðýnýn alým
gücü 150 liradan fazla azaldý. Aylýklardaki bu alým gücü erimesi ilerleyen süreçte daha da artacak gibi
görünüyor." dedi.

Kazým Ergün

emekli aylýklarýnýn enflasyon ve artan döviz kurlarý karþýsýnda eridiðini
belirterek, "TÜÝK rakamlarýný gerçekçi bulmamakla birlikte bu ra-

Cumhurbaþkaný Erdoðan

kamlarý bile baz aldýðýmýzda en düþük emekli aylýðýndaki alým gücü
erimesi yüzde 10,47 düzeyinde.
Yani temmuzdan bu yana 1500 lira

"EMEKLÝLER
MÜJDE BEKLÝYOR"
Son dönemde farklý meslek
gruplarýnýn maaþlarýna yapýlan iyileþtirmeleri, emeklilerin de aylýklarýnda beklediðini vurgulayan Ergün,
"Sayýn Cumhurbaþkanýmýzdan talebimiz, emekli aylýklarýna seyyanen iyileþtirme yapýlmasýdýr. Zor
durumdaki emeklilerimiz umutla gelecek müjdeyi beklemektedir" ifadelerini kullandý.
(Haber Merkezi)
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31 binden fazla
kiþiye iþ kapýsý
açýlacak
Sanayi ve Teknoloji
Bakanlýðý, ekimde 884 yatýrým teþvik belgesi düzenledi. Yatýrým tutarý 19 milyar 430 milyon 786 bin lira
olarak hesaplanan projelerin hayata geçirilmesiyle
31 binden fazla kiþiye de
iþ kapýsý açýlmýþ olacak.
Sanayi ve Teknoloji
Bakanlýðý'nýn ekim ayýna
ait yatýrým teþvik belgesi
listesi Resmi Gazete'de
yayýmlandý. Buna göre,
ekimde 884 yatýrým teþvik
belgesi verildi.
31 BÝN 397
KÝÞÝYE ÝÞ ÝMKANI
Belge alan projelerin
yatýrým tutarý 19 milyar
430 milyon 786 bin 983 lira olarak hesaplandý. Bu
yatýrýmlarýn gerçekleþtirilmesiyle 31 bin 397 kiþinin
istihdam edilmesi planlanýyor.
51 BELGE
ÝPTAL EDÝLDÝ
Öte yandan sabit yatýrým tutarý 544 milyon 548
bin 507 lira olan ve 2 bin
486 kiþinin istihdam edilmesi öngörülen 51 yatýrým
teþvik belgesi iptal edildi.
Bu dönemde 229 yatýrým
teþvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu
projelerin sabit yatýrým tutarý 3 milyar 188 milyon
434 bin 632 lira, istihdam
edilenlerin sayýsý 11 bin
231 oldu. (Haber Merkezi)

TABLO TERSÝNE DÖNDÜ

Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin
Koca, haftalýk vaka sayýlarýný
açýkladý. Çorum'da son bir
aydýr düþüþte olan vaka sayýsýnda tablo tersine döndü.
Ekim ayýnýn baþýnda kentte
pik noktasýna ulaþan vaka
sayýsý Kasým ayýnda yüzde
42 azalmýþtý. Bu hafta vaka
sayýsý ise yüzde 0,7 arttý.
Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca, 2026 Kasým tarihleri arasýnda illere göre
her 100 bin kiþide görülen Covid-19 vaka
sayýlarýný açýkladý. Buna göre Çorum'daki vaka sayýsý, geçtiðimiz haftaki yüz bindeki vaka sayýsýna göre yüzde 0,7 arttý.
Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca,
sosyal medya hesabý üzerinden yaptýðý
paylaþýmda, "20-26 Kasým arasýnda, 100
bin kiþi içinde bir haftalýk toplam yeni Covid-19 vaka sayýsý il bazýnda neydi? Yaþadýðýnýz, gidip geldiðiniz ildeki durumu
haftalýk Ýnsidans haritamýzdan öðrenebilirsiniz" dedi.
Ekim ayýnýn baþýnda en çok vaka artýþýnýn yaþandýðý beþinci il olan Çorum,
son 1,5 ayda bu listenin dýþýnda kalmayý
baþardý. Bu hafta en çok vaka artýþýnýn
yaþandýðý iller arasýnda birinci sýrada Osmaniye yer alýrken, onu Adana, Mersin,
Hatay, Kýrklareli, Çanakkale, Eskiþehir,
Burdur, Bilecik, Edirne takip etti.
YAYILIM HIZI YAVAÞLADI
Eylül ayý baþlangýcýyla birlikte Çorum'da vaka sayýlarý hýzla artmaya baþla-

dý. Her ne kadar kentin yüzde 81'i aþýlansa da geçtiðimiz hafta kadar vaka sayýsýndaki artýþ devam etmiþti. Ekim ayý sonu itibariyle düþüþe geçen vaka sayýsýnda bugün itibariyle yüzde 42'lik düþüþ olduðu görülüyor.
EYLÜL'DEN EKÝM'E SAYI
YÜZDE 100 ARTTI
Eylül ayýnýn baþýnda yüz binde
217,68 olan vaka sayýsý, 11-17 Eylül tarihlerinde 301,63'e, 18-24 Eylül tarihlerinde 325,08'e 19 Eylül-1 Ekim tarihleri arasýnda 351,05'e yükseldi. 2-8 Ekim tarihlerinde Çorum, yüz bindeki vaka sayýsý

436,31 ile en çok vaka artýþý yaþanan beþinci il olmuþtu. 9-15 Ekim tarihlerinde de
artýþ devam etmiþ, salgýn zirve noktasýna
ulaþarak yüz bindeki vaka sayýsý 496,11
olmuþtu. Böylece 4 Eylül tarihinden 22
Ekim tarihine kadar vaka sayýsýnýn yüzde
100 arttýðý hesaplanmýþtý.
SON BÝR AYDA YÜZDE 42 AZALDI
Ekim sonu itibariyle düþüþe geçen
vaka sayýsý, 16-22 Ekim tarihleri arasýnda 393'e, 23-29 Ekim tarihleri arasýnda
371'e, 30 Ekim-5 Kasým tarihleri arasýnda 365'e, 6-12 Kasým tarihleri arasýnda
da vaka sayýsý 347'ye gerilemiþti. Bakan

Koca'nýn 13-19 Kasým tarihleri için açýkladýðý verilere göre Çorum'da yüz bindeki vaka sayýsý 268'e düþtü. Bu istatistiklere bakýldýðýnda Çorum'daki vaka sayýsýnýn son bir ayda yüzde 42 oranýnda azaldýðý görülüyor.
TABLO TERSÝNE DÖNDÜ
Yine Bakan Koca'nýn açýkladýðý tabloya göre, 6-12 Kasým yüzde 5 düþen vaka sayýsý, 13-19 Kasým tarihlerinde yüzde 22'ye kadar yükselmiþti. Ancak bu
hafta tablo tersine döndü. Yüz bindeki
vaka sayýsý, yüzde 0,7 artýþla 269,75 olarak gerçekleþti. (Mehmet Halim Coþkun)

KARABACAK PREMIUM
ÇORUM’DA AÇILDI
39 yýllýk
tecrübesiyle hem
Çorum'a hem de 81 ile
hizmet veren Karabacak
Mobilya, yeni yýlýný
6. Maðazasýyla
taçlandýrdý.

Çorum'da mobilya sektörünün öncü isimlerinden
Karabacak Mobilya, 6. Maðazasýný açtý. Dr. Ýlhan Gürel
Caddesi'nde açýlan maðaza "Premium" konseptiyle
hizmet verecek. Onlarca ürünün yer aldýðý maðaza,
ücretsiz sevkiyat ve kurulum imkanýyla sadece
Çorum'a deðil tüm Türkiye'ye hizmet verecek.
39 yýllýk tecrübesiyle Çorumlulara
hizmet veren Karabacak Mobilya, yeni yýlýný bir maðazayla taçlandýrdý. Ali
Karabacak'ýn sahibi olduðu Karabacak Mobilya, Dr. Ýlhan Gürel Caddesi'nde "Premium" konseptiyle yenimaðazasýný hafta sonu açtý.
Toplam 10 bin metrekarelik bir
alanda, onlarca personel ile hizmet
veren maðaza, onlarca markanýn bayiliði ile sayýsýz çeþit sunuyor.
Maðazanýn açýlýþý için görkemli bir
tören düzenlendi. Firma kurucusu Sadýk Karabacak, oðlu Ali Karabacak ve
torunlarý Berkan ve Emre ile açýlýþ törenine katýlan davetlilerle yakýndan ilgilenirken, program pandemi kurallarýna uygun olarak gerçekleþtirildi.
Karabacak Grup Yönetim Kurulu
Baþkaný Ali Karabacak yaptýðý açýlýþ
konuþmasýnda tüm katýlýmcýlara teþekkür ederek, yeni maðaza hakkýnda
bilgiler verdi.
Açýlýþ töreninde konuþan AK Parti
Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Milletvekili Oðuzhan Kaya ve Belediye
Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn da Karabacak ailesini tebrik etti.
Konuþmalarýn ardýndan katýlýmcý-

lar, dualar eþliðinde açýlýþ kurdelesini
kesti. Daha sonra maðazayý gezerek
Ali Karabacak'tan ürünler hakkýnda
bilgi aldýlar.
ÜCRETSÝZ KURULUM
VE SEVKÝYAT
Yüzölçümü 1.000 metrekare olan
maðaza, mimarlarýyla birlikte, proje iþleri, otel, villa, ofis, mutfak konularýnda, Çorum'a ve çevre illere ücretsiz
hizmet verecek. Firma yetkilileri, tüm
Türkiye'ye ücretsiz sevkiyat ve kurulum yapacak.
AÇILIÞ ÇORUM'U BÝRLEÞTÝRDÝ
Çorum'un tüm dinamiklerinin yer
aldýðý açýlýþa, AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami
Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili
Oðuzhan Kaya, Vali Yardýmcýsý Tamer
Orhan, Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim
Aþgýn, Ýl Emniyet Müdürü Mehmet
Gülser, Osmancýk Belediye Baþkaný
Ahmet Gelgör, Dodurga Belediye
Baþkaný Mustafa Aydýn, Mecitözü Belediye Baþkaný Veli Aylar, 19. Dönem
Çorum Milletvekili Adnan Türkoðlu,
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO)

Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, Ticaret
Ýl Müdürü Fikret Yýldýrým, TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ÝYÝ Parti Ýl Baþkaný Bekir Özsaçmacý, DEVA Partisi Ýl Baþkaný Orhan
Vargeloðlu, Gelecek Partisi Ýl Baþkaný
Barýþ Coþgunsu, Türkiye Deðiþim
Partisi Ýl Baþkaný Engin Erenler, CHP
Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz,

TDP Merkez Ýlçe Baþkaný Eralp Armakan, Sungurlu Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mükremin Daðaþan, Türk-Ýþ Ýl
Temsilcisi Sefer Kahraman, BelediyeÝþ Þube Baþkaný Mehmet Þen, Türk
Büro-Sen Þube Baþkaný Sami Çam,
Pancar Ekicileri Kooperatifi Baþkaný
Ahmet Pehlivan, ÇESOB Baþkanvekili Erdal Kolaylý, Oto Tamirciler Odasý

Baþkaný Necmettin Uzun, Bakkallar
ve Bayiler Odasý Baþkaný Özkan Þanal, Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý
Baþkaný Erdoðan Yýlmaz, Elektrikçiler
ve Su Tesisatçýlarý Odasý Baþkaný
Erol Bozkurt, Dikiciler ve Kunduracýlar
Odasý Baþkaný Halil Gürbüzer, Mobilyacýlar Odasý Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Burhan Balcý, Anadolu Hitit Dernekleri
Çorum Federasyonu Baþkaný Hacý
Odabaþ, Çorum Muhtarlar Federasyonu Baþkaný Zeki Oral, Çorum Þehit
Aileleri ve Gaziler Derneði Baþkaný
Adem Mert, Çorum Oto Galericileri
Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði
Baþkaný Fahri Yandýk, TAPDER Baþkaný Murat Alaçam, Türk Psikolojik
Danýþma ve Rehberlik Derneði Çorum
Ýl Baþkaný ve Eðitim Gücü Sendikasý Ýl
Temsilcisi Ahmet Ölçer ile çok sayýda
davetli katýldý.
(Mehmet Halim Coþkun)
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Aþgýn, metrobüs þoförleriyle görüþtü
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Ýstanbul'daki fýrtýna sýrasýnda yaptýklarý iyilik hareketiyle
gündeme gelen Çorumlu metrobüs
þoförleri ile görüþtü. "Çorumlu'nun
yaptýðýný herkes yapamaz" sözünün bir kez daha yerine geldiðini
belirten Baþkan Aþgýn, iki kahraman Çorumlu'ya teþekkür etti.
Geçtiðimiz günlerde Marmara
ve Ege'nin bir kýsmýný etkisi altýna
alan lodos fýrtýnasý sýrasýnda Ýstanbul Boðazý'ndan geçmeye çalýþan
moto-kuryeler savrulma tehlikesi
yaþamýþlardý.
Zor
durumdaki
kuryelere

ÝETT'de görev yapan Çorumlu metrobüs þoförleri destek olmuþtu.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn Ýstanbul Boðazý'nda fýrtýna nedeniyle savrulma tehlikesi yaþayan moto-kuryelere siper olan
Çorumlu metrobüs sürücüleri
Adem Çalýþkan ve Osman Yurtseven ile telefon görüþmesi yaptý.
Baþkan Aþgýn, yaptýklarý iyilik hareketiyle "Çorumlu'nun yaptýðýný herkes yapamaz" sözünü bir kez daha
doðrulayan metrobüs þoförlerine
teþekkür etti. Aþgýn "Çorumlular
olarak sizlerle gurur duyduk" dedi.
(Mahmut Emin Söylemez)

KEFÝR (1)

Ceylan, 3 Aralýk'ta engellileri sevindirdi
AK Parti Çorum Milletvekili
ve MKYK Üyesi Ahmet Sami
Ceylan ve Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, 3 Aralýk Engelliler Günü'nde 3 engellinin ihtiyacý olan
akülü araba ve tekerlekli sandalye taleplerini yerine getirdi.
Milletvekili Ceylan ve Ýl Baþkaný Ahlatcý, Engelliler Günü'nde çeþitli etkinliklere katýldýlar. Ceylan ve Ahlatcý, ayrýca
kendilerinden talepte bulunan 3
engelliyi de evinde ziyaret ettiler. Ceylan ve Ahlatcý, Mimar
Sinan Mahallesi'nde ikamet
eden engelli Abdullah Salman'ýn talebi olan akülü aracý
temin ederek, evinde teslim ettiler. Ceylan ve Ahlatcý'ya Ýl
Baþkan Yardýmcýlarý Emre Turan, Yýlmaz Peker, Mustafa
Gökgöz, Kadriye Taþdemir, Adife Kanar, Merkez Ýlçe Baþkaný
Erhan Akar, Merkez Ýlçe Baþkan Yardýmcýlarý Þevket Þakar,
Fatih Þahinbaþ, Fuat Aykaç,
Fikret Arslan, Ýl Gençlik Kollarý
Baþkaný Muhammed Fatih Temur da eþlik etti.
Ceylan ve Ahlatcý'nýn ikinci
duraðý ise, Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden Hatice

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

06:11
07:42
12:36
14:59
17:20
18:45

TARiHTE BUGÜN
1922- Mustafa Kemal, Ankara'da görüþtüðü
Hakimiyeti Milliye ve Yenigün gazetelerinin
muhabirlerine, Halk Fýrkasý'ný kuracaðýný
açýkladý.
1937- Türkiye, 1927’de imzalanan TürkiyeSuriye iyi komþuluk sözleþmesini feshetti.
1959- ABD Baþkaný General Eisenhower,
resmi bir ziyaret için Türkiye'ye geldi.
1981- Kýlýk kýyafet yönetmeliði Resmi Gazete'de yayýmlandý. Okullarda baþörtüsü ve
sakal yasaklandý.
1983- MGK yönetimi sona erdi. Konsey, çýkardýðý son yasayla kendi dönemlerini kötüleyen ya da küçük düþüren her türlü yazýlý ve
sözlü beyaný yasakladý.
1994- THY'nin Boeing-737 tipi bir yolcu
uçaðý Van'da düþtü: 56 kiþi öldü.
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ÇORUM

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
6 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
30 TL
Kongre Ýlanlarý
120 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
500 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
300 TL
Tam sayfa reklam
1.100 TL
Yarým sayfa reklam
600 TL
Çeyrek sayfa reklam
350 TL

ABONE FÝYATLARI
Yýllýk: 200 TL 6 Aylýk : 100 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 400 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 200 TL
Yurt Dýþý Yýllýk: 150 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 75 EURO
Organize Sanayi Yýllýk: 250 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 125 TL

Uçar oldu. Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe ile
birlikte Hatice Uçar'ý da evinde
ziyaret eden Ceylan ve Ahlatcý,
tekerlekli sandalye teslim ederek hayýr duasýný aldýlar.
Ulukavak Mahallesi'nde ikamet eden Dilek Candan'ýn tekerlekli sandalye talebini de yerine getiren Ceylan ve Ahlatcý,
engellilerin 3 Aralýk Engelliler
Günü'nü kutlarken, günün anlam ve önemine binaen açýklamalarda da bulundular.
Milletvekili Ceylan, "Allah
sizlere saðlýk sýhhat afiyet içerisinde evlatlarýnýz ve torunlarýnýz
ile bir ömür sürmeyi nasip eylesin. Cumhurbaþkanýmýz Recep
Tayyip Erdoðan'dan ve bizlerden hayýr dualarýnýzý eksik etmeyin" dedi.
Engelleri birlikte aþacaklarýnýn kaydeden Ceylan, "Yeter ki
engel, zihniyetlerimizde, kalplerimizde, vicdanlarýmýzda olmasýn. En büyük engel; sevgisizliktir. Engel deðil destek olalým,
Tohum topraða, engelli topluma
emanettir. Engelsiz yaþam hepimizin elinde" ifadelerini kullandý.
(Haber Merkezi)

Zorunlu Trafik Sigortasý'nda deðiþiklik
Zorunlu Trafik Sigortasýný düzenleyen genel
þartlarda yapýlan deðiþiklikle, araç hasarlarýnýn
onarýmýnda öncelikle orijinal parça kullanýmý þartý
getirildi. Ancak hak sahibinin onayýnýn alýnmasý veya hasar gören parçanýn orijinal parça ile deðiþtirilmesine imkan olmamasý halinde hasar gören parça, eþdeðer veya yeniden kullanýlabilir parça ile
deðiþtirilebilecek, deðiþimi gereken parça orijinal
deðilse, eþdeðer parça kullanýmý mümkün olacak.
Sigortacýlýk ve Özel Emeklilik Düzenleme ve
Denetleme Kurumu'nca (SEDDK), Karayollarý Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasý
(Zorunlu Trafik Sigortasý ) Genel Þartlarýnda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Genel Þartlar'ýn Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdiðini bildirdi.
Açýklamada, 9 Haziran 2021 tarihli ve 7327 sayýlý Kanunun 18 ve 19'uncu maddeleriyle 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanununun 90 ve 92'nci
maddelerinde deðiþikliðe gidildiði, zorunlu mali sorumluluk sigortasý teminatý kapsamýnda yer alan
deðer kaybý, sürekli sakatlýk ve destekten yoksun
kalma tazminatlarýna iliþkin kanuni çerçeve çizilerek uygulamaya iliþkin usul ve esaslarý belirleme
yetkisi Sigortacýlýk ve Özel Emeklilik Düzenleme
ve Denetleme Kurumuna býrakýldýðý hatýrlatýldý.
HASAR ONARIMINDA ÖNCELÝKLE
ORJÝNAL PARÇA KULLANILACAK
Genel Þartlarýn hazýrlanmasýnda Danýþtay ve
Yargýtay kararlarýnýn esas alýndýðý ifade edilen
açýklamada, bu kapsamda araç hasarlarýnýn onarýmýnda öncelikle orijinal parça kullanýmý þartý getirildiði, ancak hak sahibinin onayýnýn alýnmasý veya
hasar gören parçanýn orijinal parça ile deðiþtirilmesine imkan olmamasý halinde hasar gören parça,
eþdeðer veya yeniden kullanýlabilir parça ile deðiþtirilebileceði, deðiþimi gereken parça orijinal deðilse, eþdeðer parça kullanýmýnýn mümkün olacaðý,
böylece araçlarýn onarýmýnda zarar görenlerle sigortacýlarýn arasýndaki en önemli uyuþmazlýk noktasýnýn da giderildiði bildirildi.
Açýklamada, söz konusu deðiþiklik ile 2918 sa-

yýlý Kanunun 90'ýncý maddesi çerçevesinde, maddi
hasar sonrasý deðer kaybýna uðrayan aracýn nitelikleri ve araçta deðer kaybý oluþmasýna sebebiyet
veren hasarýn tüm nitelik ve niceliklerinin dikkate
alýndýðý, böylelikle de çok daha teknik, adil ve araç
piyasasýndaki gerçeklerle uyumlu bir deðer kaybý
tazminatý hesaplama metodolojisinin geliþtirildiði
belirtildi.
TRAFÝK KAZALARINDA ÝSKONTO
YÜZDE 1,80'DEN 1,65'E ÝNDÝRÝLDÝ
Açýklamada, trafik kazalarý sonucunda bedeni
olarak zarar gören kiþilere ve hak sahiplerine ödenecek tazminatýn en önemli belirleyici unsurlarýndan biri olan iskonto oranýnýn, finansal matematik
ve aktüerya bilimlerinde uzman akademisyenlerin
teknik görüþleri alýnarak yüzde 1,80'den yüzde
1,65'e indirildiði aktarýlan açýklamada, þu ifadelere
yer verildi:
"Ayrýca, yerleþik yargý içtihatlarý ve aktüerya biliminin genel kabul görmüþ prensipleri göz önünde
bulundurularak sakatlýk tazminatý ve destekten
yoksun kalma tazminatý hesaplamalarýna detaylý
düzenlemeler getirilmiþtir. Bu düzenlemeler ýþýðýnda, tazminat hesaplamalarýnda yeknesaklýk saðlanarak, trafik kazasý sonucu zarara uðrayan vatandaþlarýmýzýn zararlarýnýn trafik sigortalarý kapsamýnda hýzlý ve adil bir þekilde tazmin edilmesinin
yanýnda, taraflar arasýndaki uyuþmazlýklarýn da asgari seviyeye indirilmesi hedeflenmektedir."
Sigortalýlarýn ve zarar görenlerin korunmasýnýn
kurumun temel görevi olduðuna iþaret edilen açýklamada, "Bu kapsamda, Genel Þartlarda yapýlan
deðiþikliklerin amacý trafik sigortasý kapsamýndaki
tazminatlarýn yerleþik yargý içtihatlarý ile bilimsel
yöntemler ve aktüeryal prensiplere göre hesaplanmasý ve hak sahiplerinin gerçek zararýnýn en kýsa
sürede karþýlanmasýný saðlamaktýr. Böylelikle, trafik sigortalarýndan doðacak haklar ve yükümlülükler gerek sigortalýlar ve hak sahipleri gerekse sigorta þirketleri bakýmýndan öngörülebilirliðe kavuþmuþ olacaktýr." denildi.
(Haber Merkezi)

KEFÝR NEDÝR?
Kefir tanelerinden
oluþan bir çeþit süt içeceðidir. Kafkas orijinli
olduðu söylenir. Ýlk kez
Türkler tarafýndan yapýlmýþtýr. Türkçe olarak 'kef' yada 'keyf' kelimesinin kökeninden türemiþ bir sözcüktür. Keyif verir anlamýnda
bir kelimedir. Laktik asit ve etil alkol fermantasyonlarýnýn birlikte gerçekleþmesiyle oluþan bir içecektir. Ýnek, keçi ve
koyun sütlerinden elde edilebilir. Son
zamanlarda yurtdýþýnda birçok ülkede
de üretimine baþlanmýþ ve raflardaki
yerini almýþtýr. Saðlýk açýsýndan oldukça faydalýdýr. Tadý ayrana benzer fakat
daha ekþi ve keskindir.
KEFÝR FAYDALARI NELERDÝR?
Probiyotik bir içecek olmasý kefiri
daha da faydalý hale getiriyor. Saðlýða
birçok faydasý bulunan bu þifalý içecek
sýk sýk tüketilmelidir. Özellikle çocuklara da belli bir yaþtan sonra kefir içme
alýþkanlýðý kazandýrýlarak birçok hastalýða karþý koruma saðlanabilir. Kefir
faydalarýndan bazýlarý þunlardýr:
1. Yüksek oranda kalsiyum içerir.
Yüksek kalsiyum içeriði nedeniyle kemik ve diþlerin yapýsýný korur. Ayný zamanda diþlerin çürümesini engeller.
2. Ýyi bir aminoasit kaynaðýdýr.
3. Rahatlatýcý etkiye sahiptir.
4. Alerjik hastalýklara karþý koruma
saðlar.
5. Sindirim sistemini rahatlatýr, baðýrsaklara fayda saðlar.
6. Yüksek miktarda B vitamini içerir.
7. Sinir sistemi için önemli bir etkiye
sahiptir. Stres ve depresyonu önleyici
etkisi vardýr.
8. Yapýlan bir araþtýrmaya göre kan
basýncýný düzenlemeye yardým eder.
9. Vücudumuz için oldukça büyük
önemi olan fosfor mineralini içerir.
10. Ýçerdiði fosfor sayesinde hücre
geliþimine yardým eder, enerji verir.
11. Kolesterolü düzenleyici etkisi vardýr.
12. Egzama gibi vücutta çýkan yaralarýn iyileþmesine fayda saðlar.
13. A ve D vitamini kaynaðýdýr.
14. Göz saðlýðýný korumaya yardým
eder.
15. Kansýzlýðý önler.
16. Probiyotik etkisi nedeniyle baðýrsaklarda bulunan zararlý mikroorganizmalarýn geliþimini ve büyümesini
engeller.
17. Dengeli ve besleyici bir gýdadýr.
18. Yaþlanma etkisini geciktirir ve
genç kalmaya yardým eder.
19. Baðýþýklýk sistemini güçlendirir.
20. Uyku bozukluklarý yani uykusuzluða iyi gelir. Düzenli bir uyku saðlar.
21. Dikkat eksikliðini önler, odaklanma sorununu azaltýr.
22. Kronik yorgunluða karþý dinlenmeye yardým eder.
23. Çaðýmýzýn hastalýðý kansere
karþý da koruma saðlar. Tümörlü hücreleri inhibe eder ve geliþimlerini önler.
24. AIDS için de faydalý bir içecektir.
25. Kalp ile dosttur, kalbi korur.
26. Vücuttaki ödemin atýlmasýna
yardým eder.
27. Vücutta sivilce oluþumunu önler.
28. Zeka ve zihin geliþimine yardým
eder.
29. Ýdrarý sulandýrýr.
30. Üreme hormonlarýna faydalý etkisi bulunduðu için üremeyi teþvik eder.
31. Akciðerlere fayda saðlar.
32. Düzenli kefir tüketimi ile baðýrsak bozukluklarý giderilir.
33. Baðýrsak hareketlerini teþvik
eder.
34. Sinüzit rahatsýzlýðýna fayda saðlar.
35. Kadýnlarda ve erkeklerde cinsel
isteði arttýrýcý etkisi bulunmaktadýr.
36. Midedeki þiþkinliði azaltýr.
37. Ýyi bir protein ve magnezyum
kaynaðýdýr.
38. Gut hastalýðýna iyi gelir.
39. Antibakteriyel özelliði vardýr.
40. Kabýzlýk ve hazýmsýzlýðý önleyici
etkisi vardýr.
41. Böbrekleri korur ve safra kesesi
hastalýklarýna iyi gelir.
42. Hamilelik sýrasýnda tüketilirse
anne ve bebek için yarar saðlar.
43. Þeker hastalýðýna iyi gelir, yüksek þekeri düþürür.
44. Ülsere karþý fayda saðlar.
Birçok rahatsýzlýða karþý koruma
saðlamasý ve birçok hastalýðýn iyileþme
sürecinde rol oynamasý nedeniyle çokça tüketilmesi gereken bir içecektir.
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ÞAHiNER'E
ÖZEL HEDiYE
ÝLAN
ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ ÝL ENCÜMENÝNDEN
Ýlimiz Merkez ilçe, Saray köyünde bulunan 119 ada, 4 parsel nolu Mülkiyeti Hazineye ait 108.634,85
m² yüzölçümlü taþýnmaz malýn alt kiracýlýk hakký ile idaremize kiralanan 1.500,00 m²'lik kýsmý için
(üzerinde bulunan tek katlý depo ve eriþim yolu) 3 yýl süreyle 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu'nun 45.
maddesi hükümleri çerçevesinde açýk teklif usulü ile ekli ihale þartnamesinde ve komisyon raporunda belirtilen 1.500,00 TL (binbeþyüz TürkLirasý) bedel üzerinden kiraya verilmek üzere ihaleye çýkartýlmýþtýr. Ýhale 15/12/2021 Çarþamba günü saat 13:50'da, Mimar Sinan Mahallesi, Ýnönü Caddesi
No:167 Çorum adresinde bulunan, Ýl Özel Ýdaresi ana binadaki Genel Sekreterlik toplantý salonunda
yapýlacaktýr.
4- ÝHALEYE KATILACAK OLANLARDAN ÝSTENÝLEN BELGELER
Gerçek Kiþiler:
a) Ýkametgah belgesi.
b)Geçici ihale teminatý.
c)Vekaleten iþtirak ediyorsa Noter tasdikli vekaletname aslý.
d)T.C Kimlik numaralý nüfus cüzdaný fotokopisi.
e) Ýdaremiz kiracýsý iken ihaleye katýlacak olanlardan, Ýdaremize ait kira ve genel gider borcu bulunmadýðýna dair alýnan belge aslý.
Tüzel Kiþiler:
a) Þirketin kuruluþ statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslý veya onaylý sureti.
b)Geçici ihale teminatý,
c)Vekaleten iþtirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslý,
d)Tüzel kiþilik adýna ihaleye katýlacaklardan, tüzel kiþiliði temsilen yetkili olduðuna dair yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.
e)Ýdaremiz kiracýsý iken ihaleye katýlacak olanlardan, Ýdaremize ait kira ve genel gider borcu bulunmadýðýna dair alýnan belge aslý.
Ýlan Olunur.
ÝLÝMÝZ MERKEZ ÝLÇE, SARAY KÖYÜ 119 ADA, 4 PARSEL NOLU 1.500,00 M²'LÝK KISMI ÝÇÝN (ÜZERÝNDE BULUNAN TEK KATLI DEPO VE ERÝÞÝM YOLU) 3 YIL SÜREYLE KÝRAYA VERÝLMESÝ
ÝÞÝN ADI
Ýlimiz Merkez ilçe,
Saray köyü 119
ada, 4 parsel 1500
m²'lik yerin 3 yýl
süreyle Kiraya
Verilmesi

ALANI
(m2)
1.500,00 m2

MUHAMMEN
BEDELÝ (TL)
1.500,00 TL.

GEÇÝCÝ TEMÝNATI
(% 10) TL
150,00 TL.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

ÝHALE
TARÝHÝ
15/12/2021

Çorum'un Sungurlu ilçesinde özel gereksinimli Umut Can Telci, Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'e yakma sanatý ile
yaptýðý portre resmini hediye etti.
Sungurlu Belediyesi'nde çalýþan Nevzat
Telci'nin oðlu Umut Can Telci, babasýyla
birlikte 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Belediye Baþkaný Abdulkadir
Þahiner'i makamýnda ziyaret etti.
Ziyarette Telci, Baþkan Þahiner'e kendi
elleriyle el sanatlarýndan yakma sanatýný
kullanarak portre resmini hediye etti. Sosyal medya hesabýndan paylaþým yapan
Baþkan Þahiner, "Yakýþýklý yavrum Umut
Can Telci kendi elleriyle el sanatlarýndan
yakma sanatýný kullanarak portre resmimi
yapmýþ. Emeðine, yüreðine saðlýk. Bu anlamlý eseri odamýn en güzel yerine asacaðým" ifadelerini kullandý. (Haber Merkezi)

Þahiner, Akþener ile görüþtü
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, ÝYÝ
Parti Genel Baþkaný Meral
Akþener ile bir araya geldi.
ÝYÝ Parti Genel Baþkaný
Meral Akþener, Amasya ve
ilçelerinde esnaf ve vatandaþlarla görüþtü. Sungurlu
Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner de ÝYÝ Parti Lideri Meral Akþener'e eþlik etti.
Baþkan Þahiner, "Genel
Baþkanýmýz Meral Akþener
'in Amasya ve Ýlçelerine düzenlemiþ olduðu esnaf ziyareti programýna katýlýp,
Amasyalý hemþehrilerimizin
muhteþem coþkusuna þahitlik ettik. Siftahsýz dükkan kapatan esnafýmýz, evine ekmek götüremeyen milletimiz
artýk seçim istiyor. Çare belli, çözüm sandýk" dedi.
(Haber Merkezi)

ÝHALÝ
SAATÝ
13:50

BASIN: 1506016

ÝLAN
ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ ÝL ENCÜMENÝNDEN
1-Ýlimiz Bayat Ýlçesi Yukarýyoncalý köyü sýnýrlarý içerisinde bulunan þlam (leonardit) malzemesinin satýþ iþleminin yapýlmasý için, 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri çerçevesinde açýk teklif usulü ile ekli ihale þartnamesinde ve komisyon raporunda belirtilen 30.013,44 TL (KDV
hariç) (otuzbinonüç Türk Lirasý kýrkdört Kuruþ) bedel üzerinden, 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanunu'nun
45. maddesi gereðince açýk teklif usulüyle ihaleye çýkartýlmýþtýr.
2- Ýhale 15/12/2021 Çarþamba günü saat 13:30'de, Mimar Sinan Mahallesi, Ýnönü Caddesi No:167 Çorum adresinde bulunan, Ýl Özel Ýdaresi ana binadaki Genel Sekreterlik toplantý salonunda yapýlacaktýr.
3- Satýþý yapýlacak malzeme ile ilgili Ýhale dosya bedeli 150 TL'dir, þartnameler Çorum Ýl Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðünde mesai saatleri içerisinde görülebilir veya alýnabilir.
4- ÝHALEYE KATILACAK OLANLARDAN ÝSTENÝLEN BELGELER
Gerçek Kiþiler:
a)Müracaat dilekçesi,
b)Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi.
c)Geçici ihale teminatý.
d)Baðlý olduðu Vergi Dairesi,Ýli ve vergi numarasý,
e) T.C. kimlik numaralý nüfus cüzdaný fotokopisi.
f) Ýmza sirküleri aslý(Vekaleten iþtirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslý)
g) Þartnamenin kabul edildiðine dair imzalý þartname örneði,
Tüzel Kiþiler:
a)Müracaat dilekçesi,
b) Þirketin kuruluþ statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslý veya onaylý sureti.
c)Baðlý olduðu Vergi Dairesi, Ýli ve Vergi Numarasý,
d) Noter tasdikli imza sirkülerinin aslý.
e) Vekaleten iþtirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslý,
f)Tüzel kiþilik adýna ihaleye katýlacaklardan, tüzel kiþiliði temsilen yetkili olduðuna dair yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.
g)Ýlgililerin kum ocaðý ve madencilik faaliyetleri ile uðraþtýðýna dair, Ticaret ve Sanayi Odasýndan veya ilgili olduðu Odadan alýnacak yazýlý belgenin aslý veya onaylý örneði,
h)Þartnamenin kabul edildiðine dair imzalý þartname örneði,
i)Geçici ihale teminatý.
Ýlan Olunur.
ÝÞÝN ADI
Ýlimiz Bayat Ýlçesi
Yukarýyoncalý köyü
sýnýrlarý içerisinde bulunan þlam (leonardit)
malzemesinin satýþý

MÝKTARI
MUHAMMEN BEDELÝ GEÇÝCÝ TEMÝNATI
ÝHALE
ÝHALÝ
(K.D.V. Hariç) TL
(m3)
(% 3) TL
TARÝHÝ SAATÝ
1.250,56 m3
30.013,44 TL.
900,40 TL.
15/12/2021 13:30

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1505961

TMO ÇORUM BAÞMÜDÜRLÜÐÜ
YÜKLEME-BOÞALTMA ÝHALE ÝLANI
2022 yýlý içerisinde Çorum Baþmüdürlüðü ve baðlý iþyerlerinin yükleme-boþaltma iþlerinin yürütülmesini teminen 23.12.2021 tarihinde, (katýlýmcý olmamasý halinde 24.12.2021 tarihinde ve müteakip her
haftanýn Perþembe ve Cuma günlerinde ihale edilinceye kadar) Çorum Baþmüdürlüðünde birleþtirilmiþ halde TMO Ýhale Yönetmeliðinin 25. Maddesi kapsamýnda Açýk Eksiltme usulü ile TMO Çorum
Baþmüdürlüðü'nde yapýlacaktýr.
Bu iþe ait þartname ve sözleþme örneði ile ihale gün, saat ve geçici teminatlarý gösterir ilan örneðini
oluþturan ihale dokümanlarý Çorum Baþmüdürlüðünden KDV DAHÝL 50,00 TL bedel karþýlýðý temin
edilebilir. Ayrýca ayrýntýlý bilgiler www.tmo.gov.tr adresinden edinilebilir.
Ýhaleye katýlým belgelerinin en geç 23.12.2021 saat 13:55'e kadar Çorum Baþmüdürlüðü Bilgi Ýþlem
Servisi'ne verilmesi gerekmektedir.
TMO Ýhale konusu yükleme-boþaltma hizmet alýmý, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç
4734 sayýlý kanunun istisna kapsamýnda olup TMO 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununa tabi olmadýðýndan, ihaleyi kýsmen veya tamamen yapýp yapmamakta serbesttir. Ýþ bu ihale Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüðünün 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun Kanunun 3.
Maddesinin (g) Bendi Kapsamýnda Yapacaðý Mal ve Hizmet Alýmý Ýhalelerinde Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkýnda Yönetmelik hükümlerine göre yapýlmaktadýr.
Adres: Mimar Sinan Mah. Ankara Yolu Üzeri10. Km No: 123/1 Çorum
Tel: 0364 235 00 82 - 81
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1507550

Asgari ücret için Erdoðan’ýn
düþündüðü rakam ortaya çýktý
Cumhurbaþkaný Erdoðan asgari ücret
zammýna iliþkin "Bugüne kadar olmuþun çok
çok fevkinde bir artýþ olacak" ifadelerini kullandý. Erdoðan'ýn sözleri AK Parti kulislerindeki zam söylemlerini deðiþtirdi. Daha önce parti kulislerinde asgari ücretin "3 bin 500-3 bin
700 TL" civarýnda olacaðý konuþulurken, þimdi "Asgari ücret net 4 bin TL'nin üzerinde olacak. Cumhurbaþkanýmýz artan döviz kurlarý
karþýsýnda çalýþaný ezdirmeyecek. Kesin kararlý" yorumlarý yapýlýyor.
Asgari ücretle çalýþan milyonlarca emekçinin gözü, hükümetin 2022 yýlýyla ilgili alacaðý
zam kararýnda. Ancak hükümet, asgari ücrette artýþla ilgili çalýþmalar yürütürken Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan'ýn asgari ücretle ilgili
son açýklamalarý yeni tartýþmalarýn da baþlamasýný neden oldu.
"ASGARÝ ÜCRET 4 BÝN TL'NÝN
ÜZERÝNDE OLACAK"
Cumhurbaþkaný Erdoðan, geçen çarþamba günü partisinin TBMM grup toplantýsýnýn
ardýndan gazetecilerin yeni asgari ücrete iliþkin sorusu üzerine "Bugüne kadar olmuþun
çok çok fevkinde bir artýþ olacak" ifadelerini
kullanmýþtý. Erdoðan'ýn açýklamasý öncesinde
hükümet kanadýnda "asgari ücretin 3 bin 5003 bin 700 TL civarýnda olacaðý, bunun için de
hükümetin doðrudan çalýþana verilecek
destek ya da vergi kalemlerinde indirim
yapacaðý" konuþulurken, AK Parti kulislerinde ise "Asgari ücret en az 4 bin TL
olacak" deðerlendirmelerinde bulunuluyordu. Erdoðan'ýn sözleri üzerine de
AK Parti kulislerinde bu kez "Asgari ücret net 4 bin TL'nin üzerinde olacak.
Cumhurbaþkanýmýz artan döviz kurlarý
karþýsýnda çalýþaný ezdirmeyecek. Kesin kararlý" yorumlarý yapýlýyor.
NASIL ÇIKARILACAÐI
TARTIÞILIYOR
Ancak bugün uygulanan asgari ücret brüt 3 bin 577, net 2 bin 826 TL. Ýþ-

verene maliyeti ise 4 bin 203 TL. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bu rakamýn 4 bin
TL'nin üzerine nasýl çýkarýlacaðý da AK Parti
kulislerinde tartýþýlýyor.
"CUMHURBAÞKANI ERDOÐAN
TALÝMAT VERDÝ"
AK Parti'de "1995 genel seçimlerine doðru
gidilen süreçte Necmettin Erbakan'ýn en
önemli vaatlerinden birinin iþçi ve memura
zam olduðunun" altý çiziliyor. Baþbakan olduktan sonra da Erbakan'ýn 1996 Temmuzu'nda
asgari ücrette neredeyse yüzde 100'ün üzerinde zam yaptýðý anlatýlýyor. Cumhurbaþkaný
Erdoðan'ýn da "asgari ücretliyi ezdirmemek
için Erbakan gibi bir hamle yapmak istediði"
kaydedilirken "Artan döviz kurlarý karþýsýnda
yüzde 100'lere varan bir artýþ söz konusu olmasa da iyi oranlarda zam yapýlacaktýr. Cumhurbaþkaný, Çalýþma Bakanlýðý'na da bu yönde talimat verdi" deðerlendirmeleri yapýlýyor.
HAZÝNE'YE ETKÝSÝ NE OLUR?
Bu noktada da asgari ücretten gelir vergisinin alýnmamasý gibi bir formül ile birlikte devletin doðrudan çalýþana vereceði desteklerin
de masada olduðuna dikkat çekiliyor. Ancak
bu durum, akýllara "Hazine'ye ne kadar yük
getirir" sorusunu getiriyor.
(Haber Merkezi)

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

75 Kuruþ

ÇORUM HAVA TAHMiNi
ÇALIÞKAN

GAZÝ

(TEL: 227 78 00)
(TEL: 221 22 12)
BAHÇELÝEVLER MH. BUHARA -BÝNEVLER
YOLU ÜZERÝ A-101
M.A.ERSOY CAD.
ve MÝGROS KARÞISI
NO: 8/D

(TEL: 214 44 04)
ÇEPNÝ MAH. FEN
LÝSESÝ 1. CAD.
NO: 32/A

Sekiz maç sonra

KAYBETTiK

0-1
Ligde
Ligde sekiz
sekiz maçtýr
maçtýr
kaybetmeyen
kaybetmeyen Çorum
Çorum FK
FK
seyircisiz
seyircisiz oynanan
oynanan maçta
maçta
rakibine
rakibine boyun
boyun eðdi.
eðdi.
Deplasmanda
Deplasmanda henüz
henüz
kaybetmeyen
kaybetmeyen Çorum
Çorum FK
FK
diðer
diðer maðlubiyetini
maðlubiyetini de
de
kendi
kendi sahasýnda
sahasýnda almýþtý.
almýþtý.

STAT: Çorum Þehir Stadyumu
HAKEMLER: Erdem Mertoðlu, Servet
Bozkurt, Ýsmail Ertun.
ÇORUM FK: Hüseyin Akýnay, Zafer
Kurþunlu Atakan Akkaynak (Dk. 63 Seçkin Getbay), Umut Kaya, Batuhan Er,
Murat Yýldýrým (Dk. 76 Mikail Albayrak),
Serkan Yavuz, Burak Çalýk, Emre Öztürk,
Halil Ýbrahim Sönmez (Dk. 63 Muhsin Yýldýrým), Sefa Akýn Baþýbüyük (Dk. 70 Berkay Can Deðirmencioðlu)
ÝNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek, Ýbrahim Sürgülü, Bahadýr Taþdelen (Dk. 84
Mustafa Kayabaþý), Emir Özsoy (Dk.
90+1 Erdem Koçal), Serkan Sönmez, Samet Cantürk, Selimcan Temel, Yunus
Emre Duyan, Aykut Uluç, Furkan Mýzrak,
Faruk Ermeç (Dk. 75 Gülhan Üreyen)
SARI KARTLAR: Umut Kaya, Emre
Öztürk, Sefa Akýn Baþýbüyük (Çorum
FK), Selimcan Temel, Mustafa Kayabaþý,
Gülhan Üreyen (Ýnegölspor)
GOL: Dk.69 Bahadýr Taþdelen (Ýnegöl)

ÇORUM FK’YE
BAÞARILAR
DÝLER...
TFF

2. LiG KIRMIZI GRUP
TAKIMLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

O G B M A Y P
15 10
16 9
16 9
16 9
16 7
16 7
16 8
16 7
16 7
16 7
16 7
16 7
16 5
16 5
15 4
16 4
16 3
16 3
16 2
16 1

5
7
3
3
7
7
3
5
5
5
3
2
5
3
5
3
2
1
0
2

0
0
4
4
2
2
5
4
4
4
6
7
6
8
6
9
11
12
14
13

30
29
32
23
33
22
26
28
26
23
19
22
18
18
19
16
13
19
10
10

5
10
13
15
18
9
13
18
21
23
21
23
23
21
27
24
34
32
44
42

35
34
30
30
28
28
27
26
26
26
24
23
20
18
17
15
11
10
6
5

HAFTANIN SONUÇLARI
ÇORUM FK-ÝNEGÖLSPOR
ETÝMESGUT BELEDÝYE-SOMASPOR
BAYBURT ÖZEL ÝDARE-ADIYAMAN FK
BODRUMSPOR-HEKÝMOÐLU TRABZON
KAHRAMANMARAÞ-DÝYARBEKÝRSPOR
SÝVAS BELEDÝYE-AFJET AFYONSPOR
SÝLAHTAROÐLU VAN-ANKARASPOR
SARIYER-NÝÐDE ANADOLU FK
SERÝK BELEDÝYESPOR-ERGENE VELÝMEÞE
TURGUTLUSPOR-SAKARYASPOR

HAFTANIN MAÇLARI
11.12.2021 CUMARTESÝ
ANKARASPOR-SOMASPOR
TURGUTLUSPOR-ETÝMESGUT BELEDÝYE
12.12.2021 PAZAR
NÝÐDE ANADOLU FK-ÇORUM FK
ÝNEGÖLSPOR-BODRUMSPOR
DÝYARBEKÝRSPOR-SÝVAS BELEDÝYE
ERGENE VELÝMEÞE-KAHRAMANMARAÞ
AFJET AFYONSPOR-BAYBURT ÖZEL ÝD.
HEK. TRABZON-SÝLAHTAROÐLU VAN
ADIYAMAN FK-SARIYER
SAKARYASPOR-SERÝK BELEDÝYESPOR
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Kýrmýzý-Siyahlýlarýn yenilmezlik serisi bozuldu.
Ýnegölspor'a 1-0 maðlup olan Çorum FK böylelikle
sekiz hafta sonra sahasýnda 2'nci yenilgisini almýþ
oldu. Cezasý nedeni ile tribünde yer almayan taraftarýnýn eksikliðini hisseden Kýrmýzý-Siyahlýlar bu
puan kaybý ile play-off hattýnýn dýþýnda kaldý.
2'nci Lig Kýrmýzý Grup'ta 16 hafta maçýnda Ýnegölspor'u aðýrlayan
Çorum FK hüsrana uðradý. Çorum
Þehir Stadýnda saat 13'te baþlayan
maçta Samsun Bölgesi hakemlerinden Erdem Mertoðlu düdük çaldý.
Ankaraspor maçýndaki olaylardan
dolayý ceza alan taraftarýn olmadýðý
maçta rakibinin 68'inci dakikasýndaki golüne engel olamayan KýrmýzýSiyahlýlar maç sonu sahadan boynu bükük ayrýldý.
Çorum FK'de kart cezalýsý Ýsmet
Benli'nin yerine Sefa'nýn görev aldýðý maçta cezasý biten Murat Yýldýrým da görev aldý. Stoperde Salih
ve Emre ikilisinin görev aldýðý maça
Kýrmýzý-Siyahlýlar her zamanki gibi
peþ peþe ataklar ile baþladý. Önceki maçlara göre rakibine daha çok

top býrakan ve pozisyon veren bir
görüntü çizen Çorum FK hem
önemli fýrsatlar yakaladý hem de kalesinde önemli tehlikeler gördü.
Karþýlýklý ataklar þekilde geçen
ilk yarý golsüz eþitlikle tamamlandý.
2'nci yarýda topa daha çok hakim olan Çorum FK baskýsýný artýrdý. Rakibin hýzlý kontra ataklarý karþýsýnda zaman zaman zor anlar yaþayan Kýrmýzý-Siyahlýlar son vuruþlarda etkisiz kalýnca aradýðý golü
bulamadý.
HIZLI ATAK VE KLAS
VURUÞ GOL GETÝRDÝ
Gol için yüklendiði dakikalarda
defans güvenliðini 2'nci plana atan
Kýrmýzý-Siyahlýlar rakibin bir kontra
ataðýnda kalesinde golü gördü. Sol

52. dakikada yaþanan bu pozisyonda
Kýrmýzý-Siyahlýlar penaltý kararý bekledi.

kanattan geliþen atakta ceza sahasýna kesilen ortayý Sefa ile uzaklaþtýrmak istedi ancak Sefa'nýn kafa
vuruþu Bahadýr'ýn önünde kaldý.
Uygun pozisyonda top ile buluþan
Bahadýr da güzel plase vuruþ ile topu üst direðe çarptýrarak aðlara
gönderdi.
DEÐÝÞÝKLÝKLER
FAYDA ETMEDÝ
Taraftar desteðinden de yoksun
olan Çorum FK kalesinde gördüðü

golden sonra baskýsýný biraz daha
artýrdý. Gol ile sonuçlanabilecek
ciddi pozisyonlar bulan Kýrmýzý-Siyahlýlar bu noktada zaman zaman
rakip defansýn baþarýlý müdahaleleri zaman zaman da beceriksizliði
nedeni ile aradýðý golü bulamadý.
90 dakikadýnýn sonuna eklenen
beþ dakikalýk sürede de fileleri havalandýramayan Kýrmýzý-Siyahlýlar
rakibinin galibiyet kutlamalarý arasýndan soyunma odasýna gitti.
(Abdulkadir Söylemez)

YiNE SAHAMIZDA KAYBETTiK
Ligin 16'ncý haftasýnda sahasýnda Ýnegölspor'a 1-0 yenilen Çorum FK tam sekiz
hafta sonra sahadan puansýz ayrýlmýþ
oldu. Kýrmýzý-Siyahlýlar en son ligin
7'nci haftasýnda Sivas Belediyespor'a
2-0 yenilmiþti. O maçtan bugüne çýktýðý sekiz maçta önce peþ peþe dört galibiyet alan Çorum FK son dört haftadýr
da berabere kalýyordu.
Sivas maçý sonrasý çýktýðý Bayburt
deplasmanýndan 2-1, Sarýyer maçýndan
5-0, Etimesgut deplasmanýndan 2-0 ve
Bodrum deplasmanýnda 2-1 galip ayrýlan
Çorum FK ardýndan sýrasýyla Van, Soma,

Ankaraspor ve Hekimoðlu deplasmanlarýndan bir puan ile dönmüþtü. Þimdiye
kadar çýktýðý sekiz deplasmanda beþ
galibiyet ve üç beraberlik alan Çorum
FK fileleri 14 kez havalandýrdý ve kalesinde yalnýzca dört gol gördü. Deplasmanlardan 18 puan toplayan Kýrmýzý-Þimþekler ayný baþarýsýný iç sahada gösteremiyor. Sahasýnda da
sekiz maça çýkan Çorum FK bu maçlarda iki galibiyet, dört beraberlik ve iki
de yenilgi aldý. Rakip kalelere sekiz gol
atabilen Çorum FK kalesinde ise beþ gol
gördü.
(Abdulkadir Söylemez)

MAÇTAN DAKiKALAR...
13' Selimcan Temel kendi yarý
sahasýndan Çorum FK ceza alanýna uzun bir top gönderdi. Faruk
Emeç'ten önce kaleci Hasan topa
sahip oldu.
15' Sol kanatta topla buluþan
Burak çizgiye kadar indi. Ceza sahasýndaki arkadaþlarýna topu göndermek istedi. Ancak araya Ýnegöl
defansý girdi.
18' Sað kanatta Ýbrahim çizgiye
kadar indi. Penaltý noktasýndaki Burak'a topu çýkardý. Burak'ýn geliþine
vuruþunu kaleci Gökhan çýkardý.
22' Ceza sahasý dýþýnda topla
buluþan Batuhan beklemeden sert
bir þut çekti. Ancak topu kaleci Gökhan kontrol altýna aldý.
23' Ýnegölspor ataðýnda Ýbrahim
Sürgülü, ceza sahasýndan kaleyi
yokladý. Kaleci Hasan kolaylýkla topu kontrol etti.
28' Sol kanattan Sefa'nýn yaptýðý ortada Halil Ýbrahim topun geliþine sert vurdu. Rakibe çarpan top
kornere çýktý. Kýrmýzý-siyahlýlar, bir
süre penaltý itirazýnda bulundu.
32' Ceza sahasýnýn hemen

önünden frikik kazanan Ýnegölspor'da Serkan kaleyi yokladý. Top
auta gitti.
41' Ceza sahasý önünden kazanýlan frikikte Halil Ýbrahim, Emre'ye
ortaladý. Emre'nin kafa vuruþu uzak
direkten auta gitti.
44' Serkan çizgiye kadar indi.
Penaltý noktasýndaki Batuhan'a yapýlan ortada uygun pozisyonda istenilen vuruþu yapamadý.
52' Ceza sahasýnda oluþan karambolde top Ýnegölsporlu oyuncunun eline çarptý. Kýrmýzý-siyahlýlar
penaltý itirazýnda bulundu ancak hakem "devam" dedi.
53' Sað kanattan Halil Ýbrahim
ortaladý. Arka direðe yakýn noktada
ortaya yükselen Salih topa istediði
kafa vuruþunu yapamadý.
56' Önce kaleyi Halil Ýbrahim kaleyi yokladý. Defanstan dönen topta
topla buluþan Murat'ýn plase þutu
auta gitti.
59' Ýnegölspor ataðýnda Bahadýr'ýn ceza sahasý içinden sert
ve düzgün þutunu kaleci Hasan çýkardý.

68' GOL.. Ýnegölspor kazandýðý topla hýzlý çýktý.
Sol kanattan
penaltý noktasýnda yapýlan
ortayý
Sefa
uzaklaþtýrdý.
Ceza sahasý
dýþýna çýkan
top Bahadýr'la
buluþtu. Bahadýr'ýn sert þutu
üst direðe çarparak aðlarla
buluþtu.
75' Ceza sahasý
önünde
Umut, Batuhan'a pas vermek istedi. Pas, defansa
çarptý ve Batuhan'dan önce
kaleci Gökhan topa sahip oldu.
82' Kýrmýzý-siyahlýlar ceza sahasýnýn hemen önünden frikik kazandý. Kullanýlan frikik auta gitti.
84' Ceza sahasý dýþýndan Muhsin uygun pozisyonda kaleyi yokladý ancak top yandan auta gitti.

Ligde
kýrmýzý
hafta
2'nci Lig Kýrmýzý
Grup'ta
16'ncý hafta Turgutluspor - Sakaryaspor maçý hariç
tamamlandý. Oynanan maçlarda
kýrmýzý kartlar dikkat çekti.
Ligimizde oynanan dokuz maçýn dördünde kýrmýzý kart çýktý. Beþ
kýrmýzý kartýn çýktýðý dört maçta
Adýyamanspor,
Sivas Belediyespor, Afyonspor,
Ankaraspor ve
Niðdespor maçlarýný 10 kiþi tamamlamak zorunda kaldý. Sivas
Belediyespor ile
Afyonspor arasýnda oynanan ve Afyonspor'un 3-0
geriden gelip 4-3
kazandýðý maçta
ise her iki takým
da birer kýrmýzý
kart gördü.
(Abdulkadir Söylemez)

