AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, hastanede aþý birimini
ziyaret ederek hem saðlýkçýlarla hem de vatandaþlarla sohbet etti.

ÇÖKÜÞ DÖNEMi

OMiCRON'U HATIRLATTI,

AÞI ÇAÐRISI YAPTI!
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan,
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Covid Aþý
Birimi'ni ziyaret ederek, aþý olmak için gelen vatandaþlarla sohbet
etti, vatandaþlara aþý olun çaðrýsý yaptý. 5’TE

1-2
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

Çorum FK sahasýnda küme düþme potasýndaki
rakibine yenilerek üst üste 3'üncü maðlubiyetini aldý.
Alýnan yenilgiden ziyade takýmýn sahadaki görüntüsü
tribündeki az sayýdaki taraftarý üzdü. HABERÝ 8’DE
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1,25 TL

Hafta sonu etkili olan
yoðun kar yaðýþý ve tipi, günlük
yaþamý olumsuz etkiliyor.

670 KÖY YOLU
ULAÞIMA KAPANDI!
Cumartesi günü baþlayan
kar yaðýþý, Pazar günü de etkisini
sürdürürken Çorum genelinde 670
köy yolunun ulaþýma kapandýðý
öðrenildi. Ýl Özel Ýdare ekipleri,
ulaþýma kapanan köy yollarýnýn
ulaþýma açýlmasý için çalýþmalarýný
sürdürüyor. 2’DE

HACKERLAR
iÞ BAÞINDA!
ÖZLENEN
GÖRÜNTÜ!
Cumartesi günü baþlayan kar yaðýþý,
tüm hafta sonu etkili oldu. Karla birlikte Çorum ayrý bir güzelliðe bürünürken
vatandaþlar da eþsiz manzaranýn tadýný
çýkardý. Çorum-Samsun ve Çorum-Ankara yolunda yaþanabilecek olumsuzluklara karþý karayollarý ekipleri tuzlama çalýþmalarý yaptý. Çorum Belediyesi
de kar yaðýþýnýn sebep olabileceði
olumsuzluklarýn önüne geçmek amacýyla karla mücadele çalýþmalarýný aralýksýz sürdürdü 5’TE

Çorum Belediyesi Basýn Biriminden yapýlan açýklamaya göre Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Asgýn ve
Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Ýsmail Yaðbat'ýn þahsi Instagram hesaplarý çalýndý.
Açýklamada
vatandaþlar
uyarýlarak çalýnan hesaplardan gelen mesajlarýn dikkate alýnmamasý istendi. 5’TE

Halil Ýbrahim Aþgýn

Ýsmail Yaðbat

Zincirleme kaza: 9 yaralý
D-100 Karayolunda, kar ve buzlanma sebebiyle 8 araç çarpýþtý.
Kazada araçlarda bulunan 9 kiþi yaralandý. D-100 Karayolu Ortalýca mevki Samsun istikametinde meydana gelen seyir halinde olan 1 týr, 1 yolcu otobüsü ve 6 otomobil, yoðun kar yaðýþý
ve buzlanma sebebi ile çarpýþtý. Kazada araçlarda bulunan
9 kiþi yaralandý. Yaralýlar, Çorum Osmancýk Devlet Hastanesi
ve Tosya Devlet Hastanesine kaldýrýldý. 3’TE

Mahsur kalan sürücülere

SICAK ÇORBA
Çorum-Samsun karayolunda sabaha karþý meydana
gelen kaza nedeniyle onlarca araç mahsur kaldý. Yolun trafiðe yeniden açýlmasý için ekiplerin çalýþmalarý
sürerken, jandarma ve polis ekipleri de olumsuz hava
koþullarý nedeniyle sürücüleri uyarýyor.Yolda kalan vatandaþlarýn yardýmýna belediye ekipleri koþtu. 5’TE

'ÜRETÝCÝYE HEM HÝBE
HEM KDV MUAFÝYETÝ'
Ay Danýþmanlýk Proje Hazýrlama ve Eðitim Merkezi Sahibi Ýlhan Kuyu, Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu
(TKDK) IPARD II 11'inci baþvuHABERÝ
ru çaðrý ilanýnýn detaylarýný anÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU lattý. 2012 yýlýndan bugüne hizmet veren Ay Danýþmanlýk ProOKUTUN
je Hazýrlama ve Eðitim Merkezi, 100 milyon TL tutarýnda 300 TKDK projesini baþarýyla tamamladý. Tecrübelerini Çorumlulara aktardýklarýný dile getiren kurum
sahibi Ýlhan Kuyu, her projeye sürdürülebilir
deðer katmayý amaçladýklarýný belirtti. 2’DE

Küçük iþletmelere
faizsiz kredi imkaný
KOSGEB Ýl Müdürü Yusuf Yýldýz, Covid-19
salgýný ve yeni ekonomi modelini destekleme
kapsamýnda mikro ve küçük iþletmelere
KOSGEB tarafýndan istihdam performansýna
dayalý faizsiz ve teminatsýz geri ödemeli
destek verileceðini söyledi. 7’DE

Zihin
Türbülansý

'Ýçindeki pisliði dýþa vurmuþ'

SADECE "KIÞIN"
ÜÞÜDÜÐÜNÜ SANDIM

AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a
hakaret iddiasýyla tutuklanan Sedef Kabaþ'a tepki göstererek "Ýçindeki pisliði
dýþa vurmuþ, kendi vasfýný ve densizliðini ilan etmiþtir" dedi. 4’TE

Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer

atakentpsk@gmail.com

- YAZISI 2’DE

YOLDA KALAN TIR'I
ONLAR KURTARDI! 3’TE

Ýlhan Kuyu

KAR YAÐDI, AFAD
SAHAYA ÝNDÝ 3’TE

40 ARAÇ VE 200
PERSONEL SAHADA

5’TE

YOLCULARA 'KEMER'
UYARISI!
2’DE

2

24 OCAK 2022 PAZARTESÝ

Tüketici güven endeksi
yüzde 6,2 arttý

Zihin Türbülansý
SADECE "KIÞIN" ÜÞÜDÜÐÜNÜ SANDIM

Tüketici güven endeksi, ocakta aylýk bazda
yüzde 6,2 artýþla 73,2 deðerini aldý.
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), ocak ayýna
iliþkin tüketici güven endeksi verilerini açýkladý.
TÜÝK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý iþ birliðiyle yürütülen "Tüketici Eðilim Anketi"
sonuçlarýndan hesaplanan mevsim etkilerinden
arýndýrýlmýþ tüketici güven endeksi, ocakta
2021'in Aralýk ayýna göre yüzde 6,2 arttý. Aralýkta 68,9 seviyesinde olan endeks, ocakta 73,2'ye
yükseldi. Geçen 12 aylýk döneme göre mevcut
dönemde hanenin maddi durumu endeksi 2021
Aralýk'ta 54,1 iken 2022 Ocak'ta yüzde 3,6 artýþla 56,1'e çýktý. Aralýkta 66,7 olan gelecek 12 aylýk döneme iliþkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi, ocakta yüzde 11,8 artýþla 74,5
olarak gerçekleþti. Geçen 12 aylýk döneme göre gelecek 12 aylýk dönemde dayanýklý tüketim
mallarýna harcama yapma düþüncesi endeksi
aralýkta 89,6 iken bu ay yüzde 1,4 artýþla 90,9
deðerini aldý.
(Haber Merkezi)

Ýnsan, sevdiðinin hatalarýna "onun iyiliði için" öfkelenmez. Onun iyiliði için olsa olsa üzülüp þefkat eder. Çocuðuna, eþine-dostuna, anababasýna yanlýþlarý yüzünden
öfkelenen insanýn sorunu
kendisiyledir. Muhtemelen bu
tepki kendi içindeki yetersizlik
duygularý ile ilgilidir.
Neyi yitirmiþse, en güzel
onun türküsünü dinler insan.Bu hayat tam ve mükemmelin olmadýðý yer. Winnicott'un annelik için kullandýðý
bir taným var "good-enough
mother-yeterince iyi anne".
En iyi olmak deðil yeteri kadar iyi olmak. Hayat da böyle;
yeteri kadar vermeyi öðren-

meli, yeteri kadar olmayý, eksik kalmanýn kötü bir þey olmadýðýný.
Kýskançlýktan daha katý
bir duygu var ki 'bende yok
sende de olmasýn' arzusu.
Yani haset!
Haset kiþi mutlu insan
sevmiyor, çünkü insan sevemiyor, çünkü kendini de sevmiyor.
Þu dizelerinde geçtiði gibi
Nazým'ýn
"Dolu dolu sevebilmeyi
dileyelim dünyayý;
"Fevkalade memnunum
dünyaya geldiðime,
topraðýný, aydýnlýðýný,
kavgasýný ve ekmeðini
seviyorum ...

Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer
atakentpsk@gmail.com

Ay Danýþmanlýk Proje Hazýrlama ve Eðitim Merkezi Sahibi Ýlhan Kuyu, Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD II 11'inci baþvuru çaðrý ilanýnýn detaylarýný anlattý.

'ÜRETiCiYE HEM HiBE,
HEM KDV MUAFiYETi'
2012 yýlýndan bugüne
hizmet veren Ay Danýþmanlýk Proje Hazýrlama
ve Eðitim Merkezi, 100
milyon TL tutarýnda 300
HABERÝ
TKDK projesini baþarýyla
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU tamamladý. Tecrübelerini
OKUTUN
Çorumlulara aktardýklarýný dile getiren kurum sahibi Ýlhan Kuyu, her projeye sürdürülebilir deðer katmayý amaçladýklarýný belirtti.
Ýlhan Kuyu, "Temelini 2012 yýlýnda
attýðýmýz Ay Danýþmanlýk Proje Hazýrlama ve Eðitim Merkezi, ülke ekonomisine ve istihdama katký saðlamayý
amaçlayan, özel sektör, sivil toplum
kuruluþlarý ve yerel yönetimlerin ihtiyaçlarý olan AB destekli tüm projelerde danýþmanlýk hizmeti veren geliþmeye açýk, insana saygý ve güveni
esas alan uzman kadrosuyla Çorum'da faaliyet gösteren bir kuruluþtur.
Ay Danýþmanlýk Proje Hazýrlama Merkezi ve Eðitim Merkezi'nde uzman

YOLCULARA

'KEMER'
UYARISI!
Ýl Emniyet Müdürlüðüne
baðlý
Trafik Denetleme
Þube Müdürlüðü
ekipleri, þehirleraraHABERÝ
sý yolculuk yapan
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU vatandaþlarý emniOKUTUN
yet kemeri takmalarý konusunda uyardý. Çorum Valiliði, Ýl Emniyet Müdürlüðüne baðlý Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü ekiplerinin
videosunu paylaþtý. Videoda þube ekiplerinin vatandaþlarý "emniyet kemeri" konusunda uyarýldýðý görülüyor. Yolcularý bilgilendiren ekipler, "Herkese hayýrlý ve
güvenli yolculuklar. Biz Çorum
Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü ekipleri olarak kýþ þartlarýnda
güvenli yolculuk edebilmeniz için
otogardan çýkýþ yapmakta olan
tüm otobüslerin kýþ lastiklerini
kontrol ediyoruz. Ayrýca sizlerin
emniyet kemerlerini de kontrol
ediyoruz. Herkes emniyet kemerlerini kontrol etsin. Kemer takarsanýz daha güvenli bir yolculuk
yapmýþ olursunuz. Kýþ þartlarýna
uyacak þekilde kaptanýmýz da
yolculuðu sürdürür. Herkes kemerini taksin lütfen" dedi.
Valilikten yapýlan açýklamada
ise ekiplerin düzenli olarak denetimlerine devam ettiði bildirildi.
(Çaðrý UZUN)

Ay Danýþmanlýk
Proje Hazýrlama
ve Eðitim Merkezi
Sahibi
Ýlhan Kuyu

yerel ürün iþletmeleri kapsamýnda ahþap iþleri dokumacýlýk iþleri, çinicilik iþleri ve süt ürünleri meyve sebze ve yerel ürünlerin iþlenme ve paketlenmesi,
kýrsal turizm kapsamýnda dinlenme ve
konaklama tesisleri yüzme havuzlarý,
su ürünleri yetiþtiriciliði, makine parklarý, yenilenebilir enerji yatýrýmlarý gibi
kapsamlarda çatý üstü, Güneþ Enerjisi
Sistemleri (GES), güneþ panellerine
TKDK yüzde 55 hibe desteði ve yaný
sýra KDV muafiyeti vermektedir."

kadromuz ile 2012 yýlýndan bu yana
300'ü aþkýn tarýmsal projeyi hayata
geçirerek siz deðerli yatýrýmcýlarýmýza
100 milyon TL'lik yeni proje kazandýrmýþtýr" dedi. IPARD II 11'inci baþvuru
çaðrý ilanýnýn detaylarýný paylaþan Kuyu, desteklerle ilgili detaylarý anlattý.
YÜZDE 55 HÝBE VE KDV
MUAFÝYETÝ ÝMKANI
Kuyu, konuþmasýnda þu ifadelere
yer verdi:

"Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu IPARD II 11. Çaðrý
Dönemi baþvurular baþladý. Destek
kapsamlarý bitkisel üretimin çeþitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin iþlenmesi
ve paketlenmesi kapsamýnda çiftçilerimiz, yatýrýmcýlarýmýz traktör arkasý
ekipmanlarý, pulluk, römork, merdane,
ilaçlama makine, gübre serpme makinasý ile diðer makine ve ekipmanlara ,
arýcýlýk ve arý ürünlerinin üretimi, iþlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkarlýk ve

SON BAÞVURU TARÝHLERÝ
Makine ve ekipman alýmlarý için
son baþvuru tarihinin 11 Þubat olduðunu belirten Ýlhan Kuyu, inþaat iþleri
içeren projelerde ise son baþvuru tarihinin 11 Mart 2022 olduðunu bildirdi.
AY DANIÞMANLIK
YENÝ YERÝNDE
Öte yandan Ýlhan Kuyu, 2012 yýlýndan bugüne kadar Yavruturna Mahallesi, Kulaksýz Sokak, Kavukçu Ýþ Merkezi'nde hizmet verdikleri ofislerinden
taþýndýklarýný, Karakeçili Mahallesi,

Karakeçili Sokak, Ömer Þahin Ýþ Merkezi, 2. Katta hizmet vermeye baþladýklarýný kaydetti.
"AMACIMIZ TARIM VE
HAYVANCILIÐI GELÝÞTÝRMEK"
Amaçlarýnýn Çorum'da tarým ve
hayvancýlýðý geliþtirmek olduðunu vurgulayan Kuyu, "Amacýmýz, yön verdiðimiz, odaklandýðýmýz, dokunduðumuz her projeye sürdürebilir deðerler
katmak, toplum ve çevremizi her an
ileriye taþýmak, birlikte büyümenin,
yükselmenin mutluluðunu yaþamaktýr.
Ýlimizde tarým ve hayvancýlýk alanýnda
geliþtirmek için A'dan Z'ye her konuda
danýþmanlýk hizmeti vermekteyiz" ifadelerini kullandý.
"BÝZE ULAÞIN"
Ýlhan Kuyu, danýþmanlýk hizmeti almak isteyen vatandaþlarýn Karakeçili
Mahallesi, Karakeçili Sokak, Ömer
Þahin Ýþ Merkezi, 2. Kattaki ofislerinden ya da 0532 653 96 29 nolu telefon
numarasýndan kendilerine ulaþabileceklerini söyledi.
(Çaðrý UZUN)

670 köy yolu ulaþýma kapandý!
Çorum'da kar yaðýþý nedeniyle 670 köy yolunun
ulaþýma kapandýðý öðrenildi.
Hafta sonu etkili olan yoðun kar yaðýþý ve tipi, günlük yaþamý olumsuz etkiliyor. Cumartesi günü baþlayan kar yaðýþý, Pazar günü de etkisini sürdürdü. Kar
yaðýþý nedeniyle karayollarýnda ulaþýmda aksamalar
meydana geldi. Yine köy yollarýnda da yollar kapanmýþ
durumda. 670 köy yolunun ulaþýma kapandýðý öðrenildi. Çorum Ýl Özel Ýdare ekipleri, ulaþýma kapanan köy
yollarýnýn ulaþýma açýlmasý için çalýþmalarýný sürdürüyor. Ekipler, iþ makineleri eþliðinde kapalý yollarý, açmak için yoðun mesai harcýyor.
(Haber Merkezi)

3
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YOLDA KALAN TIR'I
ONLAR KURTARDI!
Karayollarýnda kar
ve tipi etkili oldu
Orta Karadeniz'i Ýç Anadolu
Bölgesi'ne baðlayan Samsun- Ankara kara yolunun Çorum sýnýrlarý
içinde kalan bazý bölgelerinde tipi
etkili oldu.
Çorum'da etkisini sürdüren kar
yaðýþý, Samsun-Ankara kara yolunda ulaþýmýn aksamasýna neden oldu.
Cumartesi günü sabah saatlerinde baþlayan kar yaðýþý, akþam
þiddetini artýrdý. Pazar günü de
devam eden kar yaðýþý tüm kenti
etkisi altýna aldý.

Gece tipi þeklinde görülen yaðýþ nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaþýmda aksamalar
yaþandý.
Olumsuz hava þartlarý dolayýsýyla trafik yoðunluðunun azaldýðý
yolda Karayollarý Þube Müdürlüðü
ekipleri, kar temizliði ve tuzlama
çalýþmalarý yürütüyor.
Ýl Emniyet Müdürlüðü Bölge
Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü ekipleri ise devriye halinde denetimlerini sürdürüyor.
(Haber Merkezi)

Mahsur kalan sürücülere

Çorum'da Off-Roadcular
kar yaðýþý nedeniyle mahsur
kalan vatandaþlarýn yardýmýna koþtu. Yoðun kar yaðýþý
nedeniyle mahsur kalan bir
týr ve mahsur kalan vatandaþlar ekipler tarafýndan kurtarýldý.
Türkiye genelinde etkili
olan kar yaðýþý Çorum'da etkisini sürdürüyor. Yoðun kar
yaðýþýyla birlikte Türkiye'nin
en önemli güzergahlarý arasýnda yer alan D-100 karayolu baþta olmak üzere ÇorumSamsun ve Çorum-Amasya
karayollarýnda kar ve buzlanma nedeniyle ulaþým zaman
zaman durma noktasýna geldi. Karayollarýna baðlý ekipler
sabah saatlerinden itibaren
yollarda çalýþma yaparken
Bölge Trafik Þube Müdürlüðü
ekipleri, tüm araç sürücülerini dikkatli olmalarý için uyarýyor. Karayollarý ve polis ekiplerinin yoðun mesai harcadýðý karayolunda kar temizleme ve tuzlama çalýþmalarý
sürüyor. Ankara yönünden
gelen yolcu otobüsleri de
otogarda yolun açýlmasý bekletiliyor.
Off-Road aracýyla yolda
kalan týrý kurtardýlar
Olumsuz hava koþullarý
ile birlikte Çoroff Arama Kurtarma Derneði'de zorlu koþullarda vatandaþlarýn yardýmýna koþtu. Çoroff Arama
Kurtarma Derneði 2 ayrý ekip
ve 8 araçla Çorum Valiliði
Koordinesinde Ýl Afet ve Acil
Durum Müdürlüðü Afet ve

Acil Durum Yönetimi Merkezi'ndeki çalýþmalara destek
verdi. Off roadçular ilk olarak
Çorum-Osmancýk karayolunda mahsur kalan bir týr sürücüsünün yardýmýna koþtu.

Aracýyla birlikte yolda kalan
sürücünün týrý off road aracýyla kurtarýldý. Hayvan beslemek için Çorum'dan Yeþildere köyüne giden bir vatandaþ ile Harmancýk köyünde

kemoterapi tedavisi gören
kardeþinin yanýna gitmek isteyen ancak mahsur kalan
bir kadýn off roadçular tarafýndan kurtarýlarak gitmek istedikleri yere býrakýldý. (ÝHA)

sýcak çorba
Çorum'da iki günden
bu yana etkili olan dondurucu soðuklar, yoðun
kar ve tipi hayatý olumsuz etkilerken, yolda kalan vatandaþlarýn yardýmýna belediye ekipleri
koþtu.
Bazý bölgelerde yaðýþýn kuvvetini artýrmasý
ulaþýma etki ederken,
ekipler herhangi bir
olumsuzluk yaþanmamasý için yoðun mesai
yapýyor.
Çorum-Samsun karayolunda sabaha karþý
meydana gelen kaza
nedeniyle onlarca araç mahsur
kaldý. Yolun trafiðe yeniden açýlmasý için ekiplerin çalýþmalarý sürerken, jandarma ve polis ekipleri
de olumsuz hava koþullarý nedeniyle sürücüleri uyarýyor.
Konaklý köyü yakýnlarýnda
mahsur kalan sürücüler ve vatandaþlarýn yardýmýna Çorum Belediyesi yetiþti.
Bölgede vatandaþlarýn mahsur
kaldýðýnýn bildirilmesiyle Çorum

Belediyesi Mobil Ýkram Aracý Çorum-Samsun karayoluna yönlendirildi. Zorlu hava koþullarýna raðmen bölgeye ulaþan belediye
ekipleri araçlarýnda yolun açýlmasýný bekleyenlere ikramlarda bulunurken, diðer ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý konusunda da vatandaþlara yardýmcý oldu.
Vatandaþlar da desteðinden
dolayý belediye ekiplerine teþekkür etti.
(ÝHA)

Kar yaðdý, AFAD sahaya indi
Türkiye'yi etkisi altýna alan yoðun
kar yaðýþýyla birlikte oluþabilecek durumlara müdahale için Çorum'da devletin tüm kurumlarý teyakkuza geçti.
Kar yaðýþýnýn baþlamasýyla birlikte
Çorum Valiliði'nin koordinesinde il Afet
ve Acil Durum Müdürlüðü Afet ve Acil
Durum Yönetimi Merkezi'nde Türkiye
Afet Müdahale Planý (TAMP) kapsamýnda kýþ tedbirlerine yönelik oluþturulan çalýþma gruplarý dün geceden itiba-

ren kar mesaisini aralýksýz þekilde devam ettiriyor.
Olumsuz hava koþullarý nedeniyle
oluþabilecek durumlara karþý Afet ve
Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Belediye, Jandarma, Emniyet, AFAD Ýl Müdürlüðü, Ýl Özel Ýdaresi, Karayollarý, Ýl
Saðlýk Müdürlüðü, Ýl Tarým ve Orman
Müdürlüðü, Kýzýlay, YEDAÞ, Telekom
temsilcileri'nden oluþan ekipler gelen
ihbarlara anýnda müdahale ediyor.

Çalýþmalara kamu kurumlarýnýn yaný sýra AFAD Gönüllüleri, ÇODAK ve
Çorum Off Road Kulübü (ÇOROFF)
Arama Kurtarma üyeleri de gönüllü olarak destek veriyor. Afet ve Acil Durum
Yönetimi Merkezi'nde 24 kiþi, sahada
180 kiþilik ekip görev yaparken þu ana
kadar merkeze iletilen ihbarlar sonucunda yollarda mahsur kalan 8 araç ve
14 kiþi kurtarýlýrken çalýþmalar aralýksýz
sürüyor.
(ÝHA)

Zincirleme kaza: 9 yaralý
Sungurlu'da kar,
kaza getirdi
Çorum'un Sungurlu ilçesinde kar
yaðýþý sebebiyle çok sayýda maddi
hasarlý kaza meydana geldi.
Sungurlu ilçesinde kar yaðýþý, dün
gece saatlerinden itibaren etkili olmaya devam ediyor. Kar yaðýþý sonrasýnda, yollar buz pistine döndü. Sungurlu-Çorum ve Sungurlu-Kýrýkkale karayolunda birçok yaralamalý ve maddi
hasarlý kaza meydana geldi. Belediye
ve Karayollarý ekipleri yollarda kazalara karþý temizleme ve tuzlama çalýþmalarýna aðýrlýk veriyor.
(ÝHA)

D-100 Karayolunda, kar
ve buzlanma sebebiyle 8
araç çarpýþtý. Kazada araçlarda bulunan 9 kiþi yaralandý.
Kaza, D-100 Karayolu
Ortalýca mevkiinde meydana
geldi. Edinilen bilgiye Samsun istikametinde meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre,
Samsun istikametinde seyir
halinde olan 1 týr, 1 yolcu otobüsü ve 6 otomobil, yoðun
kar yaðýþý ve buzlanma sebebi ile çarpýþtý.
Kazada araçlarda bulunan 9 kiþi yaralandý. Ýhbar
üzerine olay yerine çok sayýda jandarma, polis, saðlýk
ekibi sevk edildi. Kýsa süre
sonra olay yerine gelen saðlýk ekipleri tarafýndan ilk müdahalesi yapýlan yaralýlar,
Çorum Osmancýk Devlet
Hastanesi ve Tosya Devlet
Hastanesine kaldýrýldý.

KÝLOMETRELERCE
UZUNLUKTA ARAÇ
KUYRUÐU OLUÞTU
Olay yerine intikal eden
jandarma ve polis ekipleri
emniyet ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldý.
Zincirleme kaza sebebi

ile D100 Karayolu Samsun
istikameti trafiðe kapandý.
Yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruðu oluþtu.
Ekipler tarafýndan yapýlan
incelemelerin
ardýndan,
araçlarýn kaldýrýlmasý ile yol
trafiðe açýldý.

Kazaya karýþan yolcu
otobüsündeki yolcular ise
büyük þok yaþadý. Gürcistan'a gittiði öðrenilen otobüsteki yolcular, otobüste yolun
açýlmasýný bekledi. Kazayla
ilgili inceleme baþlatýldý.
(ÝHA)
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AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, Sedef Kabaþ'a sert sözlerle yüklendi.

Ýskilip'e Millet
Bahçesi yapýlacak
AK Parti Çorum Milletvekili ve
MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Ýskilip'te eski cezaevi yerinin
Millet Bahçesi yapýlmasý için tahsisi konusunda Adalet Bakaný Abdulhamit Gül ile görüþerek onayýný aldý.
Ýskilip'te bulunan 14 mahalle
muhtarý, ilçenin ve mahallelerinin
sorunlarýný Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'a aktardý. Mahalle
muhtarlarýnýn özellikle de ilçede
sosyal aktivitelerin yapýlabileceði,
insanlarýn boþ zamanlarýndan vakit geçirebileceði yer konusunda
eksiklik bulunduðundan bahsederek millet bahçesi talebini iletti.
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da muhtarlarýn bu isteðine
anýnda karþýlýk vermek adýna Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük'ü
telefonla aradý.
Milletvekili Ceylan, Baþkan
Sülük'e durumu ileterek, uygun
bir yer tespit edilmesini istedi. Milletvekili Ceylan, yer tespitinin ardýndan kendisinin yapýmý konusunda maddi destek saðlayabileceðinin sözünü verdi.
Belediye Baþkaný Ali Sülük ise

ilçenin önemli ihtiyaçlarýndan biri
olan Millet Bahçesi için eski cezaevinin bulunduðu arazinin çok uygun olduðunu söyleyerek Milletvekili Ceylan'dan tahsisi konusunda Adalet Bakanlýðý ile görüþmesini talep etti. Milletvekili Ceylan, daha sonra ise Adalet Bakaný Abdulhamit Gül'ü telefonla arayarak, Ýskilip'in talebini iletti.
Tüm Çorumlulara selamlarýný
ileten Adalet Bakaný Abdulhamit
Gül ise eski cezaevi arazisinin
Millet Bahçesi olarak yapýlmasý
konusunda tahsis ile ilgili talimatý
hemen vereceðini açýkladý. Bakan Gül'ün bu sözlerini duyan Ýskilipli mahalle muhtarlarý kendisini alkýþlayarak teþekkür etti.
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da, her konuda olduðu gibi Ýskilip'e Millet Bahçesi kazandýrýlmasý konusunda gösterdiði ilgi ve
alakadan dolayý Adalet Bakaný
Abdulhamit Gül'e teþekkür etti.
Ýskilipli mahalle muhtarlarý da
ilçenin Millet Bahçesi'ne kavuþacak olmasýndan dolayý duyduklarý memnuniyeti dile getirdi.
(Haber Merkezi)

Eczacýlarýn talebine
CHP'den destek geldi

‘ÝÇiNDEKi PiSLiÐi
DIÞA VURMUÞ'
AK Parti Milletvekili Erol
Kavuncu, Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan'a hakaret iddiasýyla tutuklanan
Sedef Kabaþ'a tepki gösterdi. Kavuncu, "Cumhurbaþkanýmýza hakaret eden sözleriyle Sedef Kabaþ, içindeki
pisliði dýþa vurmuþ, kendi
vasfýný ve densizliðini ilan etmiþtir" dedi.
Konuyla ilgili yazýlý bir
açýklama yayýmlayan AK
Parti Çorum Milletvekili Erol
Kavuncu, "Bir televizyon kanalýnda Cumhurbaþkanýmýzý
hedef alan kabul edilemez,
ahlaksýz ifadeleri sebebiyle
sabýkalý, sözde gazeteci Sedef Kabaþ'ý þiddetle kýnýyorum. Aziz milletimizin helal
oylarýyla seçilmiþ Cumhur-

baþkanýmýzý hedef alan,
edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum.
Mevlana'nýn dediði gibi 'Testinin

içinde ne varsa dýþarý o sýzar.' Testinin içinde pislik varsa pislik, güzellik varsa güzellik dýþarý sýzar. Cumhurbaþkanýmýza hakaret eden
sözleriyle Sedef Kabaþ, içindeki pisliði dýþa vurmuþ, kendi vasfýný ve densizliðini ilan
etmiþtir" dedi.
"EDEP YAHU"
Kavuncu, açýklamasýný
þöyle sürdürdü:
Ahlak ve edep insana
mahsus erdemlerdir. Ýnsanlýktan nasiplenememiþ bu
pespayeye edep ya hu diyorum. Cumhurbaþkanýmýza
yapýlan bu hakaret, aziz mil-

letimize ve millet iradesine
yapýlmýþtýr. Zira Cumhurbaþkaný halk tarafýndan seçilir,
devletin baþýdýr ve devlet
baþkaný sýfatýyla Türkiye
Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliðini temsil eder. Bu
hadsizliðin karþýlýksýz kalmasý beklenemez.
Sedef Kabaþ ve benzerlerine hukuki ve siyasi alanda gerekli cevap verilecektir.
Haset, nefret ve ihanetten
doðan ve beslenen bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanýnda ve adalet
önünde mutlaka hak ettiði
karþýlýðý bulacaktýr."
(Haber Merkezi)

'Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkezi
tekrar Çorum'a getirilmelidir'
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Baþkaný
Mehmet Tahtasýz, Çorum Sosyal Güvenlik Kurumu Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüðü'nün Ankara'ya aktarýlmasýna tepki göstererek, hem hastalarý, hem de eczacýlarý zor durumda býrakan bu uygulamanýn hayata geçirilmemesi gerektiðini, hizmetlerin tekrar Çorum'a
alýnarak sorunun çözülmesini istedi.
SGK kurumunda saðlýk biriminin kaldýrýlmasýndan dolayý eczacýlarýn reçeteleri kargo ile Ankara'ya gönderdiðini, bunun da yüksek meblaðlý
kanser ve buna benzer tedavi gören hastalarýn
faturalarýnýn yüksek tutmasýna zemin oluþturdu-

Mehmet Tahtasýz

Erol Kavuncu

ðunu, SGK itiraz ettiðinde Ankara'da muhatap
bulunamadýðýný ifade eden Tahtasýz, SGK'nýn
saðlýk biriminin tekrar Çorum'a alýnmasý gerektiðini, eczacýlarýn ve hastalarýn maðduriyetinin bir
an önce çözülmesini istediklerini açýkladý.
Bu durumun; maddi külfet, zaman kaybý ve
evraklarýn yolculuðu açýsýndan güvensiz olabileceðini dile getiren Tahtasýz, 12 yýldýr Çorum'da
hizmet eden Çorum Sosyal Güvenlik Kurumu
Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüðü'nün
tekrar Çorum'a alýnarak hizmetin daha hýzlý ve
saðlýklý yürütülmesinin saðlanmasýný talep etti.
Tahtasýz, 25 ilde verilen bu hizmetin, tüm ille-

re yayýlmasý gerektiðini de savundu. Reçete
kontrollerinin Ankara'da yapýlacak olmasýnýn birtakým kargaþanýn yaný sýra hizmetin aksamasýna neden olacaðýný kaydeden CHP Ýl Baþkaný
Mehmet Tahtasýz, "Eczacý ve vatandaþlarýmýz
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan eczacý ve personel istihdamý bekliyor. Halihazýrda
uygulanan evrak teslimi, sözleþme teslimi, fatura teslimi yerelde olmalý, itiraz komisyonu ilimizde bulunmalý, kontrolleri Ankara'da yapýlan reçeteler de tekrar ilimize alýnmalýdýr" diyerek eczacýnýn ve vatandaþýn maðduriyetinin çözülmesini
talep etti.
(Haber Merkezi)

ÇORUM
BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN
Ýþin Niteliði, Yeri ve Miktarý: Mülkiyeti Belediyemize ait aþaðýda nitelikleri belirtilen 9 adet arsa,
SN Mahalle
Pafta
1. ÝBRAHÝM G33C20A1D
ÇAYIRI
2. IBRAHÝM G33C20A1D
ÇAYIRI
3. ÝBRAHÝM G33C20A1D
ÇAYIRI
4. IBRAHÝM G33C20A1D
ÇAYIRI
5. ÝBRAHÝM G33C20A1D
ÇAYIRI
6. ÝBRAHÝM G33C20A1D
ÇAYIRI
7. ÝBRAHÝM G33C20A1D
ÇAYIRI
8. ÝBRAHÝM G33C20A1D
ÇAYIRI
9. ÝBRAHÝM G33C20A1D
ÇAYIRI

Ýmar Durumu
Ada Parsel Toplam(m2)
2873
3
472,95 E:0,90 Yençok:9.50
Konut Alaný
2873
4
551,66 E:0,90 Yençok:9.50
Konut Alaný
2873
5
551,63 E:0,90 Yençok:9.50
Konut Alaný
2873
6
468,84 E:0,90 Yençok:9.50
Konut Alaný
2873
7
468,82 E:0,90 Yençok:9.50
Konut Alaný
2873
8
468,08 E:0,90 Yençok:9.50
Konut Alaný
2873
9
600,00 E:0,90 Yençok:9.50
Konut Alaný
2873 10
585,39 E:0,90 Yençok:9.50
Konut Alaný
2873 11
585,24 E:0,90 Yençok:9.50
Konut Alaný

Muh.Bed.(TL) Geç.Tem.(TL)
460.000,00.- 13.800,00.535.000,00.- 16.050,00.535.000,00.- 16.050,00.495.000,00.- 14.850,00.470.000,00.- 14.100,00.470.000,00.- 14.100,00.630.000,00.- 18.900,00.570.000,00.- 17.100,00.570.000,00.- 17.100,00.-

Bedeller üzerinden 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45. Maddesi gereðince açýk teklif artýrma suretiyle þartnameleri dahilinde ilanda belirtilen sýra numarasýndan baþlanarak ayrý ayrý satýlacakýr.
Þartname: Þartname 100,00 TL karþýlýðýnda Belediyemiz Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü'nden temin
edilebilir ve görülebilir.
Ýhale Tarihi ve Yeri: 09.02.2022 Çarþamba günü saat: 14.00' da Belediyemiz Turgut Özal Ýþ Merkezi 4. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapýlacaktýr.
Ýsteklilerde Aranan Belgeler: A- Kimlik Fotokopisi B-Kanuni ikametgah belgesi, C- Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi, D- Tüzel kiþi olmasý halinde, tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðu Ticaret ve
Sanayi Odasýndan veya idare merkezinin bulunduðu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapýldýðý yýl içinde alýnmýþ tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðuna dair belge, E- Ortak giriþim olmasý halinde ortak giriþimi oluþturan gerçek veya tüzel kiþilerin her birinin (A, B ve C) deki
esaslara göre temin edecekleri belge. F- Tüzel kiþi olmasý halinde Tüzel Kiþiliðin Noter Tasdikli imza
sirküleri. G- Ýstekliler adýna vekaleten ihaleye katýlýnýyor ise istekli adýna teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri ile vekaleten iþtirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) H- Þartname bedelini yatýrdýðýna dair makbuz I- Geçici teminatlarýný vermeleri, Ý)- Ýsteklilerin ortak giriþimi olmasý halinde ortak
giriþim beyannamesi ile ortaklarca imzalý ortaklýk sözleþmesini vermesi, (Ýhale üzerinde kaldýðý takdirde noter tasdikli ortaklýk sözleþmesi verilir, ayrýca grubun bütün ortaklarý idare ile yapacaklarý ihale sözleþmesini þahsen veya vekilleri vasýtasýyla imzalayacaklardýr) J- Ýhaleye katýlacak olanlarýn Belediyeye borcu olmadýðýna dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüðü, Tahsilat Biriminden
alacaklarý yazýyý ihale komisyonunda belgelendirmeleri þarttýr. K- Kamu Ýhale Kanunu ile 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununa göre ihalelere katýlma yasaðý olmadýðýna dair, Ýlgili Kurumlardan belge,
(ekap.kik.gov.tr internet adresinden alýnabilir.) L- Ýhalenin yapýlacaðý saatten önce ihaleye katýlacaklarýn yukarýda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayýp Ýhale Komisyonuna teslim etmeleri þarttýr. Keyfiyet ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1537304

Tokgöz: Cesurlar bir kez,
korkaklar bin kez ölür
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum
Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz, Araþtýrmacý Gazeteci Yazar Uður Mumcu'nun aramýzdan ayrýlýþýnýn 29. ölüm yýl
dönümü münasebetiyle yazýlý bir açýklama yaptý.
Uður Mumcu'nun Atatürk
ve Cumhuriyet sevdalýsý, aydýnlanmacý bir yurtsever olduðunu ifade eden Ulaþ Tokgöz, "Mumcu'nun karlý bir kýþ
günü, zemheri ayazýnda arabasýna konulan bombalý bir
tuzak ile öldürülmesindeki
ana sebep Türkiye'deki laik,
demokratik rejimi hedef alan
Ulaþ Tokgöz
yurt dýþý mihraplarýn üzerine
cesaretle gitmesi ve laikliðin önemi üzerine
kaleme aldýðý cesur yazýlarýdýr" dedi.
29 yýl önce bugün, haklý olan her sesi susturma, her düþünceyi katletme çabasýndaki
zihniyetin bir aydýnýmýzý daha bu hayattan kopardýðýný vurgulayan Tokgöz, "Zor kullanarak
sindirme politikasý izleyen bu zihniyete karþý
dimdik ayaktayýz. Þunu unutmayalým, halkýmýzýn vicdaný, sesi olan Uður Mumcu karanlýk
iliþkileri araþtýrýp ortaya çýkardýðý ve bu gerçekleri halkýmýza aydýnlatmaya baþladýðý için
öldürülmüþtür" diye konuþtu.

Uður Mumcu'nun Türk basýnýnýn en cesur
kalemlerinden birisi olduðunu ifade eden CHP
Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz, "Uður
Mumcu, yolsuzluklarýn, haksýzlýklarýn, cumhuriyet ve aydýnlanma karþýtý þer odaklarýnýn üzerine korkmadan gittiði
için öldürülmüþtür. Sizden
korkmuyoruz, ne bombalý
suikastlarýnýzdan, ne alçak
kumpaslarýnýzdan, nede kalleþ saldýrýlarýnýzdan korkmuyoruz ve her ne pahasýna
olursa bu faþist odaklardan
hesap soracaðýz. Biz onu
unutmayacaðýz, o bizim yüreðimizde, o bizim kalbimizde, onu unutmak mümkün deðil. Ülkesini seven, bayraðýný seven herkes Uður Mumcu'yu
hiç unutmayacaktýr. Uður Mumcu bir Cumhuriyet deðeridir, onu unutmak zaten mümkün
deðildir. Bizler var oldukça Uður Mumcu da
var olacaktýr. Sözlerime son verirken araþtýrmacý cesur gazeteci Uður Mumcu'yu ölüm yýl
dönümünde sevgi, saygý, özlemle ve rahmetle anýyor, yine kendisinin söylediði sözlerinden birisi ile noktalamak iþitiyorum: Unutmayalým ki cesurlar bir kez, korkaklar bin kez
ölür" ifadelerini kullandý.
(Haber Merkezi)
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ÖZLENEN GÖRÜNTÜ!
40 ARAÇ VE 200
PERSONEL SAHADA
Çorum'da etkili olan
kar yaðýþý hayatý olumsuz etkilerken Çorum
Belediyesi'ne
baðlý
ekipler kar yaðýþýnýn görülmeye baþladýðý ilk
andan itibaren tüm ana
arterler ve ara sokaklarda yoðun bir çalýþma
baþlattý. Pazar sabaha
kadar devam eden çalýþmalar gün boyu devam etti.
Çorum Belediyesi
kar küreme ve tuzlama ekipleri,
þehrin tamamýnda karla mücadele çalýþmalarýný sürdürüyor. Kar
yaðýþý boyunca herhangi bir
olumsuz durum yaþanmamasý
adýna 40 araç ve yaklaþýk 200
personel 7/24 görev baþýnda çalýþmalarýna devam ediyor. Kýþ ayý
boyunca herhangi bir olumsuzluk
yaþanmamasý için sahada görev
baþýnda olan Çorum Belediyesi,
yaptýðý çalýþmalarla vatandaþlarýn takdirini aldý. Bu kapsamda
Fen Ýþleri Müdürlüðü, Park ve
Bahçeler Müdürlüðü, Temizlik Ýþleri Müdürlüðüne baðlý personelden oluþan ekipler çalýþmalarýný
aralýksýz sürdürüyor.
EKÝPLERE MORAL VERDÝ
Yoðun kar yaðýþý baþladýktan
sonra belediye ekipleri anýnda
müdahale yaparken, Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn
da çalýþmalarý anbean yerinde inceledi. Sahada canla baþla çalýþan belediye ekiplerine çay ve simit ikramýnda da bulunan Baþkan
Aþgýn, sahada büyük bir özveriyle çalýþan tüm personele teþekkür etti.
Vatandaþlarýn daha rahat ulaþýmý için çalýþmalarýn ara vermeden devam edeceðini belirten
Baþkan Aþgýn "Hemþehrilerimizin
rahat bir þekilde hayatlarýna devam edebilmesi için mesai gözetmeksizin ekiplerimizle birlikte sahadayýz. Yoðun yaðan kar sonra-

Halil Ýbrahim Aþgýn

sý öncelikli olarak þehir merkezimizde kar temizleme iþlerine baþladýk. Daha sonrasýnda ise tüm
mahalle ve sokak aralarýnda çalýþmalarýmýza devam ediyoruz.
Bu vesile ile mesai mefhumu gözetmeksizin, kar yaðýþýnýn görülmesiyle birlikte çalýþmalarýna
baþlayan tümmesai arkadaþlarýma teþekkür ediyorum." dedi.
SOKAK HAYVANLARINI
UNUTMADI
Çorum Belediyesi, yoðun kar
yaðýþý sonrasý yiyecek bulmakta
güçlük çeken sokak hayvanlarýný
da unutmadý. Belediye, sokak
hayvanlarý için mama ve yem býraktý. Çorum Belediyesi Veteriner
Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, kar yaðýþýndan olumsuz etkilenen sokak hayvanlarý için þehri farklý
noktalarýnda ve daha çok kýrsal
kesimlerde sokak hayvanlarýný
tespit ederek can dostlarýmýz için
mama býraktý. Baþkan Aþgýn da
ekiplerle birlikte mama daðýtýmýna katýlarak sokak hayvanlarýný
elleriyle besledi. Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, "Besleme yaptýðýmýz bu hayvanlarýn hemen hemen hepsi kýrsal kesimde
yaþýyor ve soðuk kýþ þartlarýnda
yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.
Belediye olarak rutin yaptýðýmýz
besleme çalýþmalarýna bu soðuk
havalarda daha fazla önem veriyoruz " diye konuþtu.
(Mehmet Halim Coþkun)

Ýsmail Yaðbat

HACKERLAR ÝÞ BAÞINDA!
Çorum Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn ve Baþkan
Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat'ýn sosyal medya hesaplarý çalýndý.
Baþkan Aþgýn ve Ýsmail Yaðbat'ýn Instagram hesabý çalýndýðý bildirildi. Belediye Basýn Biriminden yapýlan açýklamada,
"Belediye Baþkanýmýzýn Dr. Halil Ýbrahim Asgýn ve Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yað-

bat'ýn þahsi Instagram hesaplarý çalýnmýþtýr. 'hiasgin' kullanýcý
adlý kiþisel Instagram hesabým
çalýnmýþtýr. Atýlan mesajlarý dikkate almayýnýz. Sizden para isteyen hiçbir mesaja dönüþ yapmayýnýz.
Konuyla ilgili Ýl Emniyet Müdürlüðümüzle görüþülmüþ, gerekli iþlemler yapýlmaktadýr" dedi.
(Haber Merkezi)

Yurdu etkisi altýna alan kar yaðýþý
Çorum'u da beyaza bürüdü. Hafta sonu boyunca devam eden kar yaðýþý sabaha dek etkisini sürdürdü.
Kar yaðýþý ve soðuk hava Çorum'da
da etkisini sürdürüyor. Cumartesi günü
baþlayan kar, tüm hafta sonu etkili oldu.
Karla birlikte Çorum ayrý bir güzelliðe
bürünürken vatandaþlar da eþsiz manzaranýn tadýný çýkardý.
Türkiye'nin geçen yýl en az yaðýþ
alan ili olan Çorum'da kar yaðýþý büyük
bir sevinçle karþýlandý. Beyaz örtüyle
kaplanan bölgelerde oluþan manzaralar
görenleri kendine hayran býraktý.
Kentte kar yüksekliði yer yer bir metreye ulaþtý. Yüksek bölgelerde kar yüksekliðinin daha fazla olduðu tahmin ediliyor.
KARLA MÜCADELE
ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR
Kar yaðýþý yüksek kesimlerde daha
çok etkili oldu. Çorum-Samsun ve Çorum-Ankara yolunda yaþanabilecek
olumsuzluklara karþý karayollarý ekipleri
tuzlama çalýþmalarý yaptý. Bölge Trafik
Müdürlüðü ekipleri de yol üzerinde denetimlerini yoðunlaþtýrdý. Kar yaðýþýnýn
etkili olduðu bölgelerde karla mücadele
çalýþmalarý aralýksýz devam etti.
KAR YAÐIÞI PERÞEMBE GÜNÜNE
KADAR DEVAM EDECEK
Kar yaðýþýnýn Çarþamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre Pazartesi günü hava
yine karlý olacak. En yüksek hava sýcaklýðý -5 derece olarak tahmin ediliyor. Salý ve Çarþamba günleri de kar yaðýþý devam edecek. Hava sýcaklýðýnýn Salý günü en yüksek -6, Çarþamba günü ise -4
olmasý bekleniyor. Kar yaðýþýnýn Perþembe günü itibariyle kenti terk etmesi
bekleniyor. Perþembe günü hava bulutlu olacak. Hava sýcaklýðýnýn en düþük 12 derece olmasý bekleniyor. Yine Cuma günü de hava bulutlu olacak. En düþük hava sýcaklýðý da -13 olarak tahmin
ediliyor.
BELEDÝYE SAHADA
Çorum Belediyesi de kar yaðýþýnýn
sebep olabileceði olumsuzluklarýn önüne geçmek amacýyla karla mücadele
çalýþmalarýný aralýksýz sürdürdü. Kent
merkezinde karla mücadele çalýþmalarýna gece saatlerinden itibaren baþlayan belediye ekipleri, tuzlama ve kar

küreme çalýþmalarý için seferber oldu.
Fen Ýþleri Müdürlüðü, Temizlik Ýþleri
Müdürlüðü, Park ve Bahçeler Müdürlüðü, Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü ve Zabýta Müdürlüðü ekipleri kar yaðýþý nedeniyle sokak ve caddelerde ulaþým sýkýntýsýnýn yaþanmamasý ve vatandaþlarýn
rahatý için çalýþmalarýný aralýksýz devam
ettiriyor.

BAÞKAN ÝÞÇÝLERLE GÖRÜÞTÜ
Öte yandan Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn da Pazar günü mesaiye iþçilerle baþladý. Beraberinde Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan
Candan ile birlikte sahada kar mücadelesi veren iþçileri ziyaret eden Baþkan
Aþgýn, iþçilere simit ve çay ikram etti.
(Mehmet Halim Coþkun)

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, hastanede aþý birimini
ziyaret ederek hem saðlýkçýlarla hem de vatandaþlarla sohbet etti.

OMiCRON'U HATIRLATTI,
AÞI ÇAÐRISI YAPTI!
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK
Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi Covid Aþý Birimi'ni ziyaret etti. Aþý biriminde görev yapan saðlýk personeli ile görüþen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, aþý olmak için gelen vatandaþlarla sohbet etti, geçmiþ olsun dileklerini iletti. Ceylan'a Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir,
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Baþkaný
Dr.Ýhsan Demirbaþ, Baþhekim Yardýmcýsý Dr. Öðr. Üyesi Erdal Komut, Baþhemþire Þennur Þimþek ve Destek Kalite Müdürü Ýsmail Yalçýn eþlik etti.
"HERKESÝ AÞI OLMAYA
DAVET EDÝYORUZ"
Koronavirüse karþý mücadelede baþarýlý olmanýn en etkili yolunun aþý olduðunu hatýrlatan Ceylan, "Herkesi aþý olmaya davet ediyoruz" dedi.
OMÝCRON HATIRLATMASI
Tüm dünyayý ve ülkemizi derinden
etkileyen bir pandemi sürecinin halen
yaþanmaya devam ettiðini anlatan Milletvekili Ceylan, küresel salgýnýn ulaþtýðý nokta ve hastalýðýn yayýlma hýzý dikkate alýndýðýnda, maske kullanýmý ile
sosyal mesafeye, hijyen kurallarýna

uyulmasýnýn öneminin daha çok arttýðýný vurguladý. Ceylan, hatýrlatma dozu
aþýlarýnýn da ayný þekilde Omicron varyantýna karþý önemli bir tedbir olduðunun unutulmamasýný istedi.
"HERKES AÞISINI OLSUN"
Yaptýklarý çalýþmalar neticesinde artýk tüm saðlýk kuruluþlarýnda aþýlarýn yapýlabildiðini söyleyen Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan, "Göðüs Hastalýklarý Hastanesi, Bahçelievler Semt Polikliniði, ilçe hastaneleri, aile saðlýðý merkezlerinde alýnan randevu ile herkes aþýsýný
yaptýrabiliyor. Ayrýca, gezici saðlýk ekip-

lerimizle köylerde de aþý uygulamasýný
gerçekleþtiriliyor. Tüm hemþehrilerimden özellikle aþýlarýný olmalarý için ricada bulunuyorum. Lütfen, herkes aþýsýný
olsun da biran önce hayatýmýzý olumsuz
etkileyen bu süreçten kurtulalým" ifadelerini kullandý.
Saðlýk teþkilatýnýn sürecin baþýndan
beri fedakarca mücadele yürüttüðünü
dile getiren Milletvekili Ceylan, "Kendilerine teþekkür ediyorum. Onlarý, kendimizi, devletimizi ve milletimizi düþünerek daha hassas ve dikkatli davranalým
ve aþýmýzý yaptýralým" diye konuþtu.
(Haber Merkezi)

6

24 OCAK 2022 PAZARTESÝ

Ýskilip’te Uysal
yeniden baþkan
BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

06:22
07:50
12:57
15:31
17:54
19:17

TARiHTE BUGÜN
1921- Ankara-Sivas demiryolunun inþasýna
iliþkin yasa TBMM'de kabul edildi. Hattýn inþasý
1930 yýlýnda tamamlandý.
1921- Çerkez Ethem'in güçleri daðýtýldý.
1927-Eczacýlar ve eczaneler hakkýnda kanun
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.
1938- Ýzmir Telefon Þirketi hükümetçe satýn
alýndý.
1946- Birleþmiþ Milletler, Uluslararasý Atom
Enerjisi Komisyonu'nu kurdu.
1946- Cumhuriyet Halk Partisi Sanat Ödülü'nü 35 Yaþ þiiriyle Cahit Sýtký Tarancý kazandý.
1949- Behçet Kemal Çaðlar Cumhuriyet Halk
Partisi'nden ve milletvekilliðinden istifa etti.
1955- Zonguldak'ta, Ereðli Kömür Ýþletmelerine baðlý Gelik ocaðýndaki grizu patlamasýnda
52 madenci öldü, 19 madenci yaralandý.
1956- Eskiþehir Cezaevi'nde 388 mahkûm
ayaklandý.
1959- Ýstanbul Küçükyalý'da Neþe Sinemasý
çöktü; 37 kiþi öldü, çok sayýda kiþi yaralandý.
1961- Yassýada duruþmalarýnda Baþsavcý Altay Ömer Egesel, Adnan Menderes'in idamýný
istedi.
1963- Çatalca'da kara saplanan trenle ilgili
haber yapmak için 23 Ocak'ta gazetelerinden
ayrýlan Hürriyet gazetesi yazarý Yüksel Kasapbaþý ile foto muhabiri Abidin Behpur ve aracýn
sürücüsü Yüksel Öztürk'ün donmuþ cesetleri,
Çatalca yakýnlarýnda bulundu.
1967- Üniversite öðrencileri, Türkiye Milli Talebe Federasyonu'na karþý tutumu protesto ettiler. Ankara'da bir miting düzenlediler. Türkiye
Milli Talebe Federasyonu 19 Ocak günü polis
tarafýndan mühürlenmiþ, 21 Ocak günü de beþ
yöneticisi tutuklanmýþtý.
1972- Mahir Çayan'a dedesinden kalan mirasa sýkýyönetim mahkemesi tarafýndan el konuldu.
1972- Ýsmet Ýnönü "Siyasi suçlar için idam olmamalý" dedi ve sýkýyönetimin kaldýrýlmasýný istedi.
1980- Baþbakan Süleyman Demirel baþkanlýðýndaki hükümetçe alýnan ve 24 Ocak Kararlarý
olarak bilinen ekonomik istikrar programý kamuoyuna açýklandý.
1983- 1. Ordu ve Ýstanbul Sýkýyönetim Komutanlýðý Cumhuriyet gazetesinin basýmý, yayýmý
ve daðýtýmýný yasakladý. Nadir Nadi ve yazý iþleri müdürü Okay Gönensin hakkýnda dava açýldý.
1993- Milliyetçi Çalýþma Partisi, adýný Milliyetçi Hareket Partisi olarak deðiþtirdi.
1993- Gazeteci ve yazar Uður Mumcu, otomobiline yerleþtirilen bombanýn patlamasý sonucu öldürüldü.
1994- Türkiye'nin ilk haberleþme uydusu
TÜRKSAT-1, fýrlatýldýktan 12 dakika 12 saniye
sonra okyanusa düþtü.
2001- Diyarbakýr Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, 4 korumasý ve þoförü, uðradýklarý silahlý
saldýrýda öldürüldü.
2008- Gaziantep'te, terör örgütü El-Kaide'ye
yönelik eþ zamanlý on sekiz ayrý operasyonda
bir polis þehit oldu, yedi polis ile bir vatandaþ yaralandý. Operasyonda, dört kiþi ölü ele geçirildi,
on dokuz kiþi gözaltýna alýndý.
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AYKANAT

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr

Ömer Faruk SÖYLEMEZ

Yönetim Yeri: Gazi Cad. Kulaksýz
Sok. Kavukcu Ýþmerkezi 3/42 Çorum

Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:
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BASIN YAYIN A.Þ.
Zübeyde Haným Mah. Elif Sok
No: 7/246-247 Altýndað / Ankara
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ÇORUM

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
7 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
40 TL
Kongre Ýlanlarý
200 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
700 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
350 TL
Tam sayfa reklam
1.250 TL
Yarým sayfa reklam
700 TL
Çeyrek sayfa reklam
400 TL

ABONE FÝYATLARI
Yýllýk: 300 TL 6 Aylýk : 175 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 450 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 250 TL
Yurt Dýþý Yýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 125 EURO
Organize Sanayi Yýllýk: 350 TL Organize Sanayi 6 Aylýk: 200 TL

Ýskilip Þoförler, Otomobilciler
ve Nakliyeciler Odasý'nýn genel
kurulu yapýldý. Kongrede, mevcut baþkan Abdurrahman Uysal,
yeniden baþkanlýða seçildi.
Ýskilip Þoförler ve Nakliyeciler
Odasý Konferans Salonunda yapýlan kongreye, Çorum Esnaf ve
Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Recep Gür, Ýskilip
Belediye Baþkaný Ali Sülük, Çorum Bakkallar ve Tuhafiyeciler
Esnaf Odasý Baþkaný Özkan Þanal, Çorum Oto Tamirciler Odasý
Baþkaný Necmettin Uzun , Çorum Hazýr Elbiseciler Odasý Baþkaný Necati Þimþek, Çorum Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer
Latif Akdað , Çorum Mobilyacýlar
Odasý Baþkaný Yalçýn Kýlýç , AK
Parti Ýskilip ilçe Baþkaný Yusuf
Kaya, Sungurlu Kahveciler, Lokantacýlar Odasý Baþkaný Erdal
Kalaylý, Ýskilip Esnaf Odasý Baþkaný Ýsmet Uslu , Ýskilip Bakkallar
ve Tuhafiyeciler Esnaf Odasý
Baþkaný Osman Top , Ýskilip Marangozlar Odasý Baþkaný Selami
Koçyiðit, Ýskilip Minibüsçüler Kooperatifi Baþkaný Veysel Çördük
ile oda üyeleri katýldý.
Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan, divanýn oluþturuldu. Divan baþkanlýðýný ÇESOB
Baþkaný Recep Gür'ün yaptýðý
genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporu okunarak ibra edildi.
Daha sonra seçime geçildi.

BÝBERÝYE ÇAYININ
FAYDALARI
Biberiye bitkisi son yýllarda oldukça popüler olan bir
bitkidir. Biberiye yaðý, biberiye çayý da son zamanlarda
gündemde olan birçok hastalýða
fayda saðlayan bir bitkidir. Keskin aromasý, yemeklere farklý bir tat vermesi sebebiyle birçok kiþi tarafýndan tercih edilir. Biberiye bitki olarak, tavuk ve et yemeklerinde sýkça tercih edilir.

Seçimde, odaya kayýtlý 261 oyun
53'ünü alan mevcut baþkan Abdurrahman Uysal, tekrar baþkanlýða seçildi.
Seçimin ardýndan bir konuþmada yapan Abdurrahman Uysal, "Oy kullanmaya gelen tüm
üyelerimize teþekkür ediyorum.
Hepinizden Allah razý olsun. Seçim bitti, unuttuk. Þimdi hep beraber hizmet etmeye devam
edeceðiz. Hayýrlý olsun" dedi.
Program sonunda gelen tüm

misafirlere Ýskilip dolmasý ikram
edildi.
YENÝ YÖNETÝM BELLÝ OLDU
Öte yandan yeni yönetim ve
denetim kurulu þöyle oluþtu:
"Yönetim Kurulu; Mehmet
Öztürk, Adil Bozkurt, Selman Avþar, Þükrü Þaka, Ali Koca, Satýlmýþ Kozan.
Denetleme Kurulu; Þeref
Gökçe, Emrah Sarýkaya, Ali
Ýpek."
(Haber Merkezi)

ÞÝÝRLERLE MEST ETTÝLER
Ýskilip Anadolu Lisesi öðrencileri tarafýndan düzenlenen þiir
dinletisi izleyenleri mest etti.
Ýskilip Anadolu Lisesi öðrencileri ve Edebiyat Öðretmeni Þükriye Gelen tarafýndan hazýrlanan
"Fasl-ý Hazan" þiir dinletisi lisenin konferans salonunda gerçekleþtirildi. Dinletide ünlü þairlerin
eserleri öðrenciler tarafýndan
seslendirildi.
Programa, Ýskilip Belediye
Baþkaný Ali Sülük, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu,
Þube Müdürü Mehmet Fidan,
okul müdürleri, öðretmenler, öðrenciler ve veliler katýldý.
Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan programda Okul
Müdürü Sadýk Balcý, bir açýlýþ
konuþmasý yaptý.
Daha sonra lise öðrencilerinden Aliye Ela Kýlýçarslan Orhan
Veli Kanýk'tan "Ýstanbul'u Dinliyorum", Kübra Balcý, Nazým Hikmet'ten "Tahir ile Zühre Meselesi", Elif Göbel, Ümit Yaþar Oðuzcan'dan "Bir Gün Anlarsýn", Þevval Erdoðan, Bedirhan Gökçe'den "Uyan Baba", Þeyma Medine Ýnce, Þebnem Kýsaparmak'tan "Bu Bayram da Gelemedim Anne", Yakup Metehan Büyüm, Ozan Hacý Gürhan'dan
"Ben Anadoluyum", Sefa Dede,
Arif Nihat Asya'dan "Bayrak" þiirlerini seslendirdi.
Öte yandan Okul Müdürü Sadýk Balcý, Sezai Karakoç'tan

BÝBERÝYE ÇAYININ FAYDALARI
HERKESÝ ÞAÞIRTIYOR!
- Kalsiyum, demir ve B6 vitamini içerir.
- Hastalýklara karþý koruyucu antioksidan özelliði vardýr.
- Kalp hastalýklarýna karþý koruma
saðlar.
- Kan dolaþýmýný hýzlandýrýr, beyne
olumlu etki eder ve alzheimer hastalýðýna
karþý korunmaya yardým eder. Ayný zamanda hafýzayý kuvvetlendirmesi de biberiye çayýnýn faydalarý arasýndadýr.
Konsantrasyonu da güçlendirir.
- Birçok kanser türüne karþý koruma
saðlar. Özellikle lösemi (kan kanseri),
meme kanseri, akciðer ve aðýz boþluðu
kanserlerine karþý fayda saðlar.
- Soðuk algýnlýðý ve grip gibi rahatsýzlýklara karþý koruma saðlar.
- Sinir, stres sebebiyle oluþan baþ aðrýlarýna iyi gelir. Migrene karþý da faydalýdýr.
- Depresyon için de faydalý bir çaydýr.
- Kas aðrýlarýna iyi gelir ve eklem aðrýlarýný hafifletir. Romatizma aðrýlarýna da
yarar saðlar.
- Baðýþýklýk sistemini güçlendirmesi
sebebiyle hastalýklara karþý korur.
- Kan dolaþýmýný arttýrmaya yardým
eder.
- Als ve felç rahatsýzlýklarýna karþý koruma saðlar.
- Astým rahatsýzlýðýna iyi gelmesi de
biberiye çayýnýn faydalarý arasýndadýr.
- Karaciðer hastalýðýna iyi gelir.
- Kadýnlarýn adet döngüsünü düzenler ve kramplarý hafifletir.
- Kan þekerini düþürmeye yardým
eder.
- Biberiye çayý soðutularak gargara
yapýldýðýnda aðýzdaki bakterileri yok eder.
- Mide ekþimesine iyi gelir.
- Gut hastalýðýna fayda saðlamasý da
biberiye çayýnýn faydalarý arasýndadýr.
- Diþ aðrýsýna iyi gelir.
- Ciltte oluþan egzama gibi cilt hastalýklarýna yarar saðlar.
BÝBERÝYE, SÝNDÝRÝM
SÝSTEMÝNÝ RAHATLATIR,
HAZIMSIZLIÐI ÖNLER!
Maryland Üniversitesi Týp Merkezi'nde yapýlan araþtýrmalara göre sindirim sistemini rahatlatýr, hazýmsýzlýðý önleyicietkisi vardýr. Baðýrsaklarda oluþan
gazlara karþý, gazlardan dolayý oluþan
burkulma yada sancýlara karþý iyi gelir.
Safra kesesine de yarar saðlar.
BÝBERÝYE ÇAYI
NASIL HAZIRLANIR?
Kurutulmuþ biberiye yapraklarýndan
kolayca biberiye çayý hazýrlayabilirsiniz. Bir
fincan su kaynatýlýr, kaynamýþ suyun içine
bir çay kaþýðý kurutulmuþ biberiye yapraklarýndan atýlýr. Bu þekilde biberiye çayý 510 dakika daha kaynatýlýr. Kaynadýktan
sonra ocaktan alýnýr ve 10 dakika kadar
daha demlenmeye býrakýlýr. Biberiye çayý
hazýrdýr, bal ile tatlandýrýlarak içilebilir.
BÝBERÝYE ÇAYININ ZARARLARI
VE YAN ETKÝLERÝ NELERDÝR?
Gebelik yani hamilelik döneminde
kullanýlmamalýdýr. Fazla miktarda kullanýlmasý kusmaya, aðrýya yada akciðerlerde sývý birikmesine, ödem oluþmasýna
neden olabilir. Düzenli ilaç kullanýyorsanýz mutlaka doktorunuza danýþýp öyle
kullanmalýsýnýz.

Sadýk
Balcý

ARPANIN FAYDALARI
"Sürgün Ülkeden Baþkentler
Baþkentine" þiirini seslendirdi.
Ayrýca okul öðrencilerden Elif
Uysal Telli Turnam, Barýþ Týraþ
Efkar ve Ýlayda Hannan Tomar
"Kendine Ýyi Bak", Tuðba Esin
Karakaya
"Hasretinle Yandý
Gönlüm", Nermin Aslan, "Bir Ay
Doðar" adlý türküleri izleyicilerin

beðenisine sundu. Tarih Öðretmeni Gamze Þahin Doðan da
"Odam Kireç Tutmuyor" isimli
türküye hayat verdi.
Program sonunda Okul Müdürü Sadýk Balcý programýn düzenlenmesinde emeði geçenlere
ve katýlýmcýlara teþekkür etti.
(Haber Merkezi)

- Prostat büyümesini engeller.
- Aðýzda oluþan iltihaplanmalara karþý
iyi gelir.
- Ýdrar söktürücü özelliði vardýr.
- Ýdrar yollarý iltihaplanmasýna karþý
iyi gelir.
- Baþ aðrýlarýný giderir.
- Böbrek taþý ve kumlarýný dökmeye
yardýmcý olur.
- Boðaz aðrýlarýna karþý iyi gelir.
- Deri hastalýklarýna karþý iyi gelir.
- Kusma isteðini giderir.
- Ateþ düþürücü özelliði vardýr.
- Soðuk algýnlýðý, grip, nezleye karþý
faydalý gelir.
- Mide ve baðýrsak iltihaplarýna karþý
iyi gelir.
- Romatizma ve adele aðrýlarýna iyi
gelir.
- Harareti giderir.
- Böbrek, karaciðer, dalak rahatsýzlýklarýna karþý iyi gelir.
ARPANIN KULLANIMI
Arpanýn taneleri ekmek yapýmýnda
kullanýldýðý gibi hayvan yemi olarak da
kullanýlýr. Saplarý kaynatýlarak çay olarak
kullanýlýr.
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Küçük iþletmelere
faizsiz kredi imkaný
Dikici ve kunduracý esnafý,
yemekte bir araya geldi
Dikici ve Kunduracýlar Esnaf Odasý tarafýndan oda üyelerine yönelik olarak birlik ve
beraberlik yemeði düzenlendi.
Oda Baþkaný Cumhur Palabýyýk ev sahipliðinde kentteki
bir lokantada verilen yemeðe
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, AK Parti Ýl Baþkaný
Av. Yusuf Ahlatcý, CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Ýsmail
Yaðbat ve Zübeyir Tuncel, Oda
Yönetim Kurulu üyeleri ile çok
sayýda oda üyesi esnaf katýldý.
4 Ocak 2022 tarihinde yapýlan Dikiciler ve Kunduracýlar
Esnaf Odasý'nýn Olaðan Genel
Kurulu'nda Oda Baþkaný seçilen Cumhur Palabýyýk birlik ve
beraberlik yemeðinde yaptýðý
konuþmada, tüm oda üyelerine
kendisini bu göreve layýk gördükleri için teþekkür etti.
Dikici ve kunduracý esnafý-

na hizmet etmek için elinden
gelen tüm gayreti göstereceðini ifade eden Palabýyýk,birlikte
büyük bir aile olduklarýný ve bütün sýkýntýlarý hep birlikte aþacaklarýný kaydetti.
Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn ise, Arasta esnafýna müjde vererek, Arasta'nýn
en kýsa zamanda restore dile-

ceðini dile getirdi. Arasta'yý yýkmaya kimsenin gücünün yetmeyeceðini vurgulayan Baþkan Aþgýn, restore projesinin
hazýr olduðunu belirterek,
"Çöplü Arastasý bizim kültürümüz, bizim medeniyetimizdir.
Ahilik geleneðimizin yaþatýldýðý
bir arastamýzdýr" dedi.
(Haber Merkezi)

KOSGEB Ýl Müdürü Yusuf
Yýldýz, Covid-19 salgýný ve
yeni ekonomi modelini destekleme kapsamýnda mikro
ve küçük iþletmelere KOSGEB tarafýndan istihdam performansýna dayalý faizsiz ve
teminatsýz geri ödemeli destek verileceðini söyledi.
Konuyla ilgili olarak Çorum Esnaf ve Sanatkarlar
Odalarý Birliði (ÇESOB)'u ziyaret ederek, Birlik Baþkaný
Recep Gür'ü bilgilendiren
KOSGEB Ýl Müdürü Yusuf
Yýldýz, destek programýnýn
amacýnýn mikro ve küçük iþletmelerin salgýn þartlarýnda
faaliyetlerini sürdürmelerinin
ve geçmiþ dönem ortalama
istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin saðlanmasý olduðunu söyledi.
PERSONEL BAÞINA
100 BÝN TL
Destekleme için son baþvuru tarihinin 31 Mart 2022
olduðunu hatýrlatan Ýl Müdürü
Yýldýz, "Ýmalat, bilgisayar
programlama, bilimsel Ar-Ge
sektörleri ile Kovid-19 salgýnýnýn nispeten daha fazla etkilediði bazý hizmet ve ticaret
sektörlerinde 1981 ve sonrasý doðumlu, son 3 yýlda 180
günden fazla çalýþmamýþ üniversite veya mesleki ya da
teknik lise mezunu en az 1
yeni personelin '12 ay boyun-

ca istihdam edilmesi taahhüdü' ve 'Baþvuru dönemi ilanýndan önceki 12 aylýk ortalama istihdamýn korunmasý'
þartýyla yeni istihdam edilecek personel baþýna 100 bin
TL geri ödemeli destek verilecektir" dedi.
Ýþletme sahibi kadýn ise
veya iþe alýnan personel kadýn ise, desteðin personel baþýna 10 bin TL artýrýmlý olarak
uygulanacaðýný kaydeden
Yusuf Yýldýz, "Baþvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda iþletmede çalýþmýyor olan
personel 'yeni' kabul edilecektir. Mikro iþletmeler en
fazla 2 personel, küçük iþletmeler en fazla 5 personel için
destek alabilecektir. Destek
kapsamýnda istihdam taahhüdünde bulunulan personelin iþten ayrýlmasý/deðiþtirilmesi durumunda, þartlara uygun yeni bir personel istih-

dam edilebilecektir. Programýnýn önceki baþvuru dönemlerinden yararlananlar,
yeni baþvuru dönemi þartlarýný karþýlamak kaydýyla bu dönemde de programa baþvuru
yapabilecektir" diye konuþtu.
24 AY GERÝ ÖDEMESÝZ
Destek almaya hak kazanan iþletmeler ise, kullandýklarý desteði 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4'er
aylýk 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB'e
geri ödeyecek.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB
Baþkaný Recep Gür ise, pandemi nedeniyle zor günler geçiren küçük iþletmelere bu imkaný sunduklarý için baþta
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
Erdoðan olmak üzere tüm
KOSGEB yetkililerine teþekkür
etti. (Mehmet Halim Coþkun)

Osmancýk'ta kar mesaisi
ÇORUM
BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN
Ýþin Niteliði, Yeri ve Miktarý: Mülkiyeti Belediyemizce kiralanan Çepni Mahallesi, 313 Ada, 9 Parsel,
Hürriyet 4. Sk. No: 32'de bulunan iþyerleri; 32/A - 32/Z04 numaralý iþ yerleri birlikte, 32/Z02, 32/B,
32/C, 32/E, 32/F numaralý iþ yerleri ise ayrý ayrý olmak üzere;
S.
ADRESÝ
NO
1 HÜRRÝYET
4. SK.
2 HÜRRÝYET
4. SK.
3 HÜRRÝYET
4. SK.
4 HÜRRÝYET
4. SK.
5 HÜRRÝYET
4. SK.
6 HÜRRÝYET
4. SK.

ÝÞYERÝ NÝTELÝÐÝ
KAPALI
1 YILLIK KÝRA
GEÇÝCÝ
AÇIK
NO
ALAN (m²) ALAN (m²) MUHAMMEN BEDELÝ TEMÝNAT (TL)
32/Z02 RESTORAN 239,00 m² 56,00 m² 100.000,00 TL+KDV 3.000,00 TL
32/A- HANIMELÝ 65,28+10,
32/Z04 ÜRÜNLER
74 m²
32/B ANTÝKACI 25,00 m²
32/C
32/E
32/F

15,00 m²

30.000,00 TL+ KDV

900,00 TL

-

8.000,00 TL+ KDV

240,00 TL

18,80 m²

-

8.000,00 TL+ KDV

240,00 TL

UNLU
18,80 m²
MAMÜLLER
LEBLEBÝCÝ 51,00 m²

-

12.000,00 TL+ KDV

360,00 TL

-

18.000,00 TL+ KDV

540,00 TL

BAKIRCI

Bedeller üzerinden, 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45. Maddesi gereðince açýk teklif arttýrma
suretiyle hazýrlanan þartnameleri dahilinde ilanda belirtilen sýra numarasýna göre baþlanarak 10 yýl
müddetle kiraya verilecektir.
Þartname: Her bir þartname 500,00 TL karþýlýðýnda Belediyemiz Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü'nden
temin edilebilir ve görülebilir.
Ýhale Tarihi ve Yeri: 31.01.2022 Pazartesi günü saat: 10.30' da Belediyemiz Turgut Özal Ýþ Merkezi
4. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapýlacaktýr.
Ýsteklilerde Aranan Belgeler: A- Nüfus Cüzdaný Fotokopisi, B-Kanuni Ýkametgâh Belgesi,C-Türkiye'
de tebligat için adres gösterilmesi, iletiþim numarasýnýn ve ikinci bir iletiþim numarasýnýn bildirilmesi,D-Tüzel Kiþi olmasý halinde Tüzel Kiþiliðin siciline kayýtlý olduðu Ticaret veya Sanayi Odasýndan veya Ýdare Merkezinin bulunduðu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapýldýðý yýl
içerisinde alýnmýþ tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi;E-Ýstekliler adýna vekâleten ihaleye katýlýnýyor ise istekli adýna teklifte bulunan kimselerin
vekâletnameleri ile vekâleten iþtirak edenin Noter tasdikli Ýmza Sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) F-Geçici teminatlarýný ödediðine dair makbuz. G-Þartname bedelini ödediðine dair makbuz. H-Ýsteklilerin ortak giriþim olmasý
halinde ortak giriþim beyannamesi ile ortaklarca imzalý ortaklýk sözleþmesi vermesi, (ihale üzerinde
kaldýðý takdirde noter tasdikli ortaklýk sözleþmesi verilir, ayrýca grubun bütün ortaklarý idare ile yapacaklarý ihale sözleþmesini þahsen veya vekilleri vasýtasýyla imzalayacaklardýr.) Ý-Ýhaleye katýlacak tüzel kiþilikler genel kurul ve yönetim kurullarýndan ihaleye girileceðine dair karar alýnmasý ve tüzelkiþiliði temsilen ihaleye katýlacak bir kiþiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir. J-Ýhaleye katýlacak olanlarýn,
Belediye ye borcu olmadýðýna dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüðü, Tahsilât Biriminden alacaklarý yazýyý Ýhale Komisyonunda belgelendirmeleri þarttýr. K-Kamu Ýhale Kanunu ile 2886
Sayýlý Devlet Ýhale Kanununa göre ihalelere katýlma yasaðý olmadýðýna dair, ilgili kurumlardan belge
getirilecektir. (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alýnabilir.)L-Sabýka kaydý (Gerçek kiþiler için), tüzel
kiþi olmasý halinde tüzel kiþiliði oluþturan gerçek kiþilerin T.C. Savcýlýðýndan alýnmýþ iyi hal kâðýtlarý
(Sabýkasýzlýk belgesi). M-Ýlanýn 2 sýra numarasýnda bulunan 32/A-32/Z04 Nolu iþyeri için en az % 60'ý
nýn Kamu Ýþtirakli Tüzel Kiþilik olduðuna dair belge. N-Ýlanýn 3 sýra numarasýnda bulunan, "Antikacý"
nitelikli iþyeri ve 4 sýra numarasýnda bulunan, "Bakýrcý" nitelikli iþyeri için bu iþi en az iki yýl yaptýðýný
kanýtlayan belge. (Oda Kaydý, Ustalýk Belgesi, Vergi Levhasý vb.) O-Ýlanýn 6 sýra numarasýnda bulunan 32/F Nolu Leblebici nitelikli iþyeri için için; en az iki kuþak leblebici olduðunu kanýtlamasý, Ulusal/Uluslararasý yarýþmalarda en az iki yýl üst üste birincilik almýþ olduðunu kanýtlayacak belge ve
Leblebiyi geleneksel metotlarla yaptýðý ve bu konuda ulusal ve/veya uluslar arasý basýnda þehrimizi
tanýttýðýný kanýtlayacak belge.P-Ýhalenin yapýlacaðý saatten önce, ihaleye katýlacaklarýn, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayýp, Ýhale Komisyonuna teslim etmeleri þarttýr.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1536959

Çorum'un Osmancýk ilçesinde akþam saatlerinde baþlayan kar yaðýþý etkisini artýrarak devam ediyor. D-100
Karayolu ve ilçe merkezinde
olumsuzluklarýn yaþanmamasý için, karayollarý, belediye
ve bölge trafik ekipleri teyakkuza geçti.
Türkiye'nin en önemli karayolu geçiþi olan Osmancýk
D-100 Karayolu Hacýhamza
köyü yakýnlarýnda bir týr yoðun kar yapýþý nedeniyle kaza yaptý. Kaza yapan týr olay
yerinden kaldýrýlana kadar,
karayolu ulaþýmý bir süreliðine trafiðe kapandý. Bölge trafik ekipleri bu süre zarfýnda
yolu kullanan vatandaþlarýn
maðduriyet yaþamamalarý
için araçlarý tesislere yönlendirdi. Yoðun kar yaðýþý ile birlikte Osmancýk Bölge Trafik
Müdürlüðü ekipleri de günlük
yaklaþýk 10 bin aracýn geçiþ
yaptýðý D-100 karayolunda
kar mesaisi yapýyor. Karayollarý personeli, bölgede karla
mücadele çalýþmasýný sürdürürken, trafik ekipleri de güzergahý kullanacak sürücüleri
kar yaðýþýna karþý dikkatli olmalarý konusunda uyarýyor.
Trafik ekipleri, sorumluluk
bölgesinde olan ana güzergahlarda özveri ile çalýþýyor.
Belediye Fen iþlerine bað-

lý ekipler de ilçe merkezinde
ana cadde ve sokaklarda kar
küreme, tuzlama ve kumlama
çalýþmalarýna devam ediyor.
Akþam saatlerinde etkisini artýrarak devam eden kar yaðýþý Osmancýk yol boyu esnafýný da harekete geçirdi. Yol
boyunda 7/24 faaliyetlerini
sürdüren esnaflar iþyerlerinin
önüne ve brandalara biriken
karlarý temizliyor bir yandan
da karýn tadýný kartopu oyna-

yarak çýkarýyor.
Devam eden kar yaðýþýyla
birlikte yol ve kaldýrýmlar
bembeyaz olurken, vatandaþlar uzun bir aradan sonra
lapa lapa yaðan karýn altýnda
yürüyüþ yaparak fotoðraf çekindi. Öte yandan ilçe genelinde kar yaðýþý etkisini sürdürürken, olumsuz hava koþullarý nedeniyle kýsa süreliðine de elektrik kesintisi meydana geldi.
(ÝHA)

Üreticiye büyük destek yolda
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan,
tarým sektörü için de düðmeye bastý. Çiftçinin
gübreyi alýp kullanmasý, ödemesini ürünlerini
sattýktan sonra yapmasý modeli üzerinde duruluyor.
Asgari ücret, emekli zamlarý ile dar gelirli
kesimlerin rahatlamasýný saðlayan Erdoðan,
tarým sektörü için de ayný þeyi yapmak için
düðmeye bastý.
Erdoðan, bakanlara "Tarýmda girdileri düþürün. Özellikle çiftçinin gübreyi rahatça kullanabilmesi için gerekli çalýþmalarý yapýn" talimatý verdi. Ýlgili bakanlýklar hýzla çalýþmalara
baþladý. Çiftçinin gübreyi alýp kullanmasý,
ödemesini ürünlerini sattýktan sonra yapmasý
modeli üzerinde duruluyor.
ÇÝFTÇÝNÝN BEKLENTESÝ ÝLETÝLDÝ
AK Partili milletvekilleri seçim bölgelerinde
yaptýklarý inceleme ve temaslarda çiftçilerin
özellikle gübre fiyatlarý nedeniyle kýþ ekimlerini yapmadýklarýný, bunun da tarýmsal üretimi
olumsuz etkileyeceði tespiti yaptý. Gübre ve
mazotun yanýnda hayvan yemleri ile ilgili de
belli destekler yapýlmasý gerektiðini belirtti.
Gübre desteðinin yapýlamamasý halinde
çiftçinin ilkbaharda da ekim yapmamasý ya da
tarlasýna gübre atamamasýnýn olumsuz sonuçlara yol açabileceðini dile getirdiler.

ERDOÐAN'DAN TALÝMAT
Erdoðan, ilgili bakanlýk ve kurumlara gübre baþta olmak üzere çiftçinin sorunlarýnýn
hýzla çözülmesi, girdi maliyetlerinin indirilmesi
talimatý verdi.
Bu talimat çerçevesinde Tarým Bakanlýðýnýn yanýsýra ilgili tüm bakanlýklar çözüm için
de çalýþmaya baþladý. Bu çalýþmalarýn hýzla
tamamlanmasý ve en kýsa sürece çiftçiye gerekli desteklerin verilmesi bekleniyor.
GÜBREYÝ KULLANIP
SONRA ÖDEYECEK
Bakanlýklar tarafýndan yürütülen çalýþmalar kapsamýnda girdilerin düþürülmesi, çiftçinin baharda ekim yapýp gübre atabilmesi için
alternatifler hazýrlandý. Bunlar arasýnda bazý
desteklerin yaný sýra çiftçiye gübrenin saðlanmasý, ödemesini ürünü kaldýrdýktan sonra
yapmasý da bulunuyor.
TARIMSAL ÜRETÝM ÝYÝ DURUMDA
Son 10 yýlýn ortalamasýna göre düþük olsa
da geçen yýla oranla yaðýþlarda yüzde 30'luk
bir artýþ var. Yapýlan hesaplara göre anormal
bir deðiþiklik olmazsa ciddi bir kuraklýk yaþanmayacak. Çiftçiye gerekli desteklerin verilmesi ile birlikte tarým ürünlerinde de sýkýntý olmayacak.
(Haber Merkezi)

BUGÜN

ÇORUM HAVA TAHMiNi

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

1,25 TL

ESER

KALENDER

(TEL: 999 17 18)
(TEL: 212 28 57)
(TEL: 502 10 71)
BUHARAEVLER MAH. OSMANCIK CAD. BAHCELEVLER MH.
NO: 44/C ULU CAMÝ BAHABEY CAD.
5.CAD.
NO: 11/C
VE YAZI ÇARÞI ARASI
NO: 10/C

Çorum
Çorum FK
FK sahasýnda
sahasýnda küme
küme düþme
düþme potasýndaki
potasýndaki rakibine
rakibine yenilerek
yenilerek üst
üst üste
üste 3'üncü
3'üncü maðlubiyetini
maðlubiyetini aldý.
aldý.
Alýnan
Alýnan yenilgiden
yenilgiden ziyade
ziyade takýmýn
takýmýn sahadaki
sahadaki görüntüsü
görüntüsü tribündeki
tribündeki az
az sayýdaki
sayýdaki taraftarý
taraftarý üzdü.
üzdü.

ÇÖKÜÞ
DÖNEMi
1-2
STAT: Çorum Þehir Stadyumu
HAKEMLER: Berkan Çetin, Serhat Saðýr,
Kerem Ýlitangil
ÇORUM FK: H. Hüseyin Akýnay, Berkay
Can Deðirmencioðlu (Dk. 78 Mustafa Eren Damar), Batuhan Er (Dk. 71 Mertcan Aþçý), Murat
Yýldýrým, Muhsin Yýldýrým, Burak Çalýk, Emre
Öztürk, Ýsmet Benli, Halil Ýbrahim Sönmez,
Mehmet Akyüz, Sefa Akýn Baþýbüyük (Dk. 46
Kürþat Altunkaya)
ERGENE VELÝMEÞE SPOR: Mahmut Boz,
Metehan Genç, Fatih Dilek, Oðuzhan Akgün
(Dk. 79 Yakup Alkan), Emre Can Atilla (Dk.
90+1 Gökay Iravul), Doðukan Efe (Dk. 84 Eser
Akbaþ), Savaþ Polat, Oðuzhan Yazýcý, Kurtuluþ
Yurt, Burhan Arman, Mahmut Emir
SARI KARTLAR: Ýsmet Benli, Berkay Can
Deðirmencioðlu (Çorum FK), Oðuzhan Yazýcý,
Burhan Arman (Ergene Velimeþe Spor)
GOLLER: Burak Çalýk (Dk. 20, Çorum FK),
Fatih Dilek (Dk. 18), Oðuzhan Akgün (Dk. 45+2,
Ergene Velimeþe Spor)

MAÇTAN

DAKiKALAR

4' Sol çaprazdan ceza sahasýna giren
Burak, yakýn direðe sert bir þut çýkardý.
Kaleci topu kornere çeldi.
10' Sol kanattan hýzlý çýkan konuk ekip,
ceza sahasý içinden iyi bir þut çýkardý.
Kaleci Hasan da ayný güzellikte topu
kornere çeldi.
14' Ceza sahasýnýn hemen önünden
frikik kazanan Ergene Velimeþe'de Fatih
Dilek, topu güzel bir vuruþla kaleye gönderdi. Çorum FK'nýn tecrübeli kalecisi
Hasan, topu son anda kornere çeldi.
GOL 17' Ceza sahasýna yapýlan ortada
topla buluþan Fatih Dilek, düzgün ve sert
bir vuruþla Çorum FK filelerini havalandýrdý. 0-1.
GOOLL 19' Kullanýlan köþe vuruþunda
karambol oluþtu. Ceza sahasýnýn beþ
metre önünde topla buluþan Burak, güzel
bir vuruþla topu uzak direðin dibinden
aðlara gönderdi. 1-1.
GOL 45+2' Sað kanattan çizgiye inen
konuk ekip, topu ortaladý. Topla buluþan
Oðuzhan Akgün'ün ilk þutunu Hasan
güçlükle çeldi. Devam eden pozisyonda
topla tekrar buluþan Oðuzhan Akgün, topu
kolayca aðlara gönderdi.
47' Kazandýðý topla hýzlý çýkan Ergene
Velimeþe sol çaprazdan kaleyi yokladý.
Top, yakýn direðin dibinden auta gitti.
50' Sol kanattan Ýsmet'in penaltý noktasýna yaptýðý ortada Batuhan istediði
vuruþu yapamadý. Top rakip takým kalecisinin kucaðýnda kaldý.
72' Halil Ýbrahim'in ara pasýnda topla
buluþan Mehmet Akyüz, topu direðe niþanladý. Öncesinde yardýmcý hakem ofsayt
bayraðýný kaldýrdý.
75' Rakip yarý alanda serbest vuruþ
kazanan kýrmýzý-siyahlýlarda topun baþýna
Muhsin geçti. Muhsin'in kaleye attýðý þut
defansa çarptý. Kaleci Kurtuluþ, yön
deðiþtiren topu çýkartmayý baþardý.
80' Çorum FK önce Burak Çalýk ile
yakaladýðý
þansý
deðerlendiremedi.
Ardýndan penaltý noktasýnda topla buluþan
Mehmet Akyüz, kötü bir vuruþla topu
dýþarý gönderdi.
90+3' Kýsa paslarla ceza sahasýna giren
kýrmýzý-siyahlýlarda Murat topla buluþtu.
Penaltý noktasý üzerine rakibini geçmek
isteyen Murat, topu defansa kaptýrdý.

Ligde 10 hafta sonra galibiyet ile tanýþan rakibini sahasýnda misafir
eden Çorum FK zayýf rakibine boyun eðdi. Ýlk yarýda atýlan goller maçýn
skorunu belirlerken, Kýrmýzý-Siyahlýlarýn 2'nci yarýda neredeyse hiçbir varlýk
ve rakibe reaksiyon gösterememesi kulübün içinde bulunduðu durumu
gözler önüne sererken Play-Off'a bile olan umutlarý yerle bir etti.
2'nci Lig Kýrmýzý Grup'ta
21'inci haftada sahasýnda Tekirdað temsilcisi Ergene Velimeþe'yi aðýrlayan Çorum FK
bu maçtan da boynu bükük ayrýldý. Çorum Þehir Stadýnda saat 13'te baþlayan mücadelede
Isparta Bölgesi hakemlerinden
Berkan Çetin düdük çaldý. Ýlk
yarýsý kar yaðýþý altýnda oynanan maça taraftarýn ilgisi oldukça azdý. Fatih Özcan'ýn
devre arasýnda takýmýnýn baþýndaki görevden ayrýlmasýndan sonra belirsizliklerin boy
göstermesi ve bazý oyuncularýn kulüpten ayrýlmasý ile yaþananlardan olumsuz etkilenen
takým, küme düþme potasýnda
yer rakibine karþý maça kötü
baþladý.
ÝLK YARI ÜÇ GOL
Yaklaþýk 300-350 taraftarýn
izlediði maç karþýlýklý ataklar ile
baþladý. Her iki takýmýn gole
yaklaþtýðý maçta ilk gol konuk
ekipten geldi.
Maçýn 18'inci dakikasýnda
Ýbrahim Fatih Dilek ile 1-0 öne
geçen Ergene Velimeþe üstünlüðünü koruyamadý ve attýðý
golden iki dakika sonra Burak
Çalýk'ýn güzel golüne engel
olamadý. Gollerden sonra da
hýz kesmeyen iki takýmdan golü bulan takým Ergene Velimeþe oldu. Ýlk yarýnýn uzatma dakikalarýnda Oðuzhan Akgün ile
bir kez daha öne geçen Tekirdað temsilcisi soyunma odasýna 2-1'lik üstünlük ile girdi.
SAHÝPSÝZ, ÝSTEKSÝZ
TAKIM GÖRÜNTÜSÜ
2'nci yarýda skor üstünlüðünü elinde tutmak isteyen konuk
ekip Kýrmýzý-Siyahlýlara pozisyon vermemeye ve kazandýðý
toplar ile hýzlý çýkmaya baþladý.
Rakibin direncine hiçbir reaksiyon gösteremeyen Kýrmýzý-Siyahlýlar 2'nci yarýnýn ortalarýn-

ÇORUM FK’YE
BAÞARILAR
DÝLER...
TFF

2. LiG KIRMIZI GRUP
TAKIMLAR

Play-Off ile puan
farký 3’e çýktý
2'inci Lig Kýrmýzý Grup'ta 21'inci hafta maçlarý olumsuz
hava þartlarý nedeniyle iki maç eksik oynandý. Grubumuzda lider Sakaryaspor bu sezon ilk maðlubiyetini
alýrken Hekimoðlu Trabzon'un kazanmasý ise iki takým
arasýndaki puan farký 5'e indi. Çorum FK ise bu hafta da
puan kaybederek play-off hattýnýn 3 gün puan gerisinde
kalýrken 8'inci sýrada yer aldý. (Abdulkadir Söylemez)
da adeta maðlubiyeti kabullendi. Takým içindeki iletiþimsizlik
ve isteksizliðin sezondaki en
üst seviyeye ulaþtýðý takým az
sayýdaki taraftarý da hayal kýrýklýðýna uðrattý. Sahadaki oyunu beðenmeyen taraftar 70'nci
dakikadan itibaren oyuncularý
aleyhine tezahüratlarda bulundu. Rakip kaleye yüklenmeye
çalýþan ancak atak geliþtirme
aþamasýndaki anlaþmazlýklar
nedeni ile birçok ataðý baþlayamadan biten Çorum FK'de hýrsý ile tanýdýðýmýz bazý oyuncularýn bile isteksiz tavrý dikkat

çekti. Yedek kulübesinin zayýflýðý oyuna yapýlan müdahaleleri
de etkisiz kýldý.
2'nci yarýsý ilk yarýya göre
pozisyon açýsýndan oldukça
sakin geçen maçta gol pozisyonlarýna giren her iki takým da
fileleri havalandýrmayý baþaramayýnca maç ilk yarýda atýlan
goller ile konuk ekibin 2-1'lik
üstünlüðü ile bitti. Maç sonunda konuk ekip aldýðý kritik üç
puaný kutlarken Çorum FK'lý
oyuncular ise boynu bükük þekilde hýzlýca soyunma odasýna
gitti.
(Abdulkadir Söylemez)
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HAFTANIN SONUÇLARI
ÇORUM FK-ERGENE VELÝMEÞE
BAYBURT ÖZEL ÝD.-TURGUTLUSPOR
1461 TRABZON FK-ÝNEGÖLSPOR
BODRUMSPOR-DÝYARBEKÝRSPOR
SARIYER-SAKARYASPOR
SÝVAS BELEDÝYE-SERÝK BELEDÝYE
KAHRAMANMARAÞ-ETÝMESGUT BELEDÝYE
ANKARASPOR-NÝÐDE ANADOLU FK
SOMASPOR-ADIYAMAN FK
SÝLAHTAROÐLU VAN-AFJET AFYONSPOR

: 1-2
: 0-0
: 1-0
: 1-0
: 4-1
: 2-1
: 0-0
: 1-1
: Ert.
: Ert.

HAFTANIN MAÇLARI
26.01.2022 ÇARÞAMBA
SAKARYASPOR-ÇORUM FK
ETÝMESGUT BELEDÝYE-ÝNEGÖLSPOR
SERÝK BELEDÝYESPOR-BAYBURT ÖZEL ÝD.
AFJET AFYONSPOR-SOMASPOR
DÝYARBEKÝR SPOR-SÝLAHTAROÐLU VAN
NÝÐDE ANADOLU FK-1461 TRABZON FK
TURGUTLUSPOR-SARIYER
ADIYAMAN FK-ANKARASPOR
ERGENE VELÝMEÞE-BODRUMSPOR
KAHRAMANMARAÞ-SÝVAS BELEDÝYE

EViNDE KAYBEDEN
TEK TAKIM ÇORUM FK
Hafta sonu oynanan sekiz karþýlaþmanýn
4'ünü ev sahibi takýmlarý kazanýrken üç karþýlaþma ise beraberlikle sonuçlandý.
21'inci hafta maçýnda evinde kaybeden tek
takým ise Çorum FK oldu. En gollü karþýlaþma
ise Sarýyer'in Sakaryaspor'u 4-1 yendiði maç oldu.
(Abdulkadir Söylemez)

Son üç maçta sýfýr puan
Çorum FK son oynadýðý üç karþýlaþmada
önce deplasmanda Afjet Afyonspor'a 3-1 geçen
hafta ise yine deplasmanda Diyarbekirspor'a 20 maðlup olarak bu sezon ilk defa iki maç üst
üste kaybederken bu hafta ise bir maðlubiyet
daha aldý. Bu sezonun ilk altý haftasýnda kaybetmeyen Çorum FK, ilk maðlubiyetini evinde
Sivas Belediyespor'a karþý almýþ sonrasýnda
oynadýðý sekiz maçta ise maðlubiyet yüzü görmemiþti. Çorum FK sonrasýnda oynadýðý beþ
karþýlaþmadan ise dört maðlubiyet iki galibiyet
çýkarmýþ oldu.
(Abdulkadir Söylemez)

YAKUP RAKÝP OLDU
Çorum FK'nin eski oyuncusu Yakup
Alkan, Kýrmýzý-Siyahlýlara rakip oldu.
2016-2017 ve 2018-2019 sezonlarýnda
Çorum Belediyespor ve Yeni Çorumspor
formalarýný terleten golcü oyuncu cumartesi günü oynanan maçta eski takýmýna
karþý mücadele etti.
Maça yedek kulübesinde baþlayan ve
79'uncu dakikada oyuna dahil olan Yakup
görev aldýðý 15 dakikada fileleri havalandýramadý. Yakup ýsýnma esnasýnda taraftarýn da alkýþýný aldý.
Hafta içi Sakarya'ya ile transfer konusunda anlaþtýðý açýklanan Yakup'un transferinin hafta içi gerçekleþmesi durumunda haftaya da Çorum FK'ye rakip olmasý
ihtimal dahilinde. (Abdulkadir Söylemez)

