AK PARTi
ÞEHiTLERi
UNUTMADI

Play-Off mucizeye kaldý

AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan
bayramýn ikinci günü düzenlenen bayramlaþma programýnýn ardýndan AK Parti
Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý ve parti yöneticileri Çorum Þehitliðini ziyaret ederek bu
vatan için can vermiþ þehitlerin ruhlarý
için dualar okudu. 8’DE
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Mustafa
Elitaþ

AK Parti'den
EYT açýklamasý

Esnaf bayramlaþma
geleneðini bozmadý

Ak Parti Grup
Baþkanvekili Mustafa Elitaþ, gündemden düþmeyen EYT ile ilgili yaptýðý
açýklamada "Bir rivayete
göre kendini EYT'li
hisseden 7 milyon kiþi
var diyorlar. Onun ne
olduðunu tam bilmiyoruz.
Çalýþma Bakanlýðý bu
konuda çalýþmalarýný
yapýyor" dedi. 5’TE

Emekli ve
memurlar
hesap yapmaya
baþladý
Milyonlarca memur ve
emeklinin maaþ zammý
için kritik tarihler ocak ve
temmuz. Memur ve
memur emeklisi iki yýlda
bir imzalanan toplu
sözleþmeye ek olarak
enflasyona göre fark
alýrken, SSK ve Baðkur
emeklileri hesaplanan 6
aylýk enflasyona göre zam
alýyor. 3’TE
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Polis her yerde
o hýrsýzý arýyor
Sungurlu'da devriye
görevi yapan bekçilerin
þüphelendikleri bir aracý durdurmak istemesi
üzerine kaçan araç
bahçe duvarýna
çarparak durdu. Yapýlan incelemede aracýn
çalýntý olduðu plakasýnýn da çalýntý baþka
bir araca ait olduðu
öðrenildi. 8’DE

Aðýla giren kurtlar 11
küçükbaþ hayvaný telef etti
Osmancýk Ýlçesi Baþpýnar köyünde köye 12 km uzaktaki bir aðýla giren
kurt sürüsü 11 küçükbaþ hayvaný telef etti, 4 hayvaný yaraladý.
Saldýrýda yaralanan 4 koyun kesime gönderildi. 8’DE

'Birlik ve
beraberlik içinde
iktidar mücadelesine
devam edeceðiz'
Cumhuriyet Halk
Partisi Çorum Ýl Örgütü'nün parti binasýnda
düzenlediði bayramlaþma programýna
Ýl Ýlçe Baþkanlarý parti
yöneticileri ve üyeleri
katýldý. 3’TE

AK PARTi AiLESi

BAYRAMLAÞTI
AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan bayramýn ikinci günü Çorum Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlüðü'nde gerçekleþtirilen bayramlaþma töreninde birlik ve beraberliðin önemine
vurgu yapýldý. Açýlýþ konuþmasýný Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý'nýn yaptýðý bayramlaþma törenine,
AK Parti Çorum Milletvekilleri Ýl, Ýlçe yönetici ve teþkilat mensuplarý katýldý. 4’TE

'PARTÝLERÝMÝZ AYRI
DAVAMIZ BÝR' 5’TE

'BAYRAMINIZ KEMERLÝ
OLSUN' UYGULAMASI 3’TE

Millet Bahçesi ve
ÇORUMiNiA'yý gezdi
Ramazan Bayramý nedeniyle Çorum'a gelen Sancaktepe Belediye Baþkaný Þeyma Döðücü'ye Millet Bahçesi ve ÇORUMÝNÝA
gezisinde AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami
Ceylan, Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Ýl Baþkaný
Av. Yusuf Ahlatcý, ve parti yöneticileri de eþlik etti. 5’TE

TDV faaliyetleri
camilerde tanýtýlýyor
Çorum Ýl Müftülüðü, vatandaþlarýn bilgilenmeleri amacýyla Türkiye Diyanet
Vakfý'nýn yaptýðý faaliyetlerle ilgili camilerde tanýtým programlarý yapýyor. 2

ÞOFÖRLERDEN
BAYRAM GELENEÐÝ 8’DE

BAYRAMLAR VE
ÇOCUKLAR
- YAZISI 4’TE

Oya Hayriye ÇIRACI

ÇABUK: ÖZGÜR
BASIN ÝHTÝYAÇ

3’TE
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Belediye
yalanladý
Çorum Belediyesi, Ulu Mezarlýk'ta bayram öncesi sularýn kesildiðine yönelik iddialarý yalanladý.
Belediyeden yapýlan açýklamada, "Ulu
Mezarlýk'ta bulunan çeþmelerimizin suyu
ne arefe günü ne de öncesinde kesilmiþtir.
Arefe günü Ulu Mezarlýk'ta hizmet veren 3
arazöz, mezarlýkta bulunan 65 çeþmeye
ilave olarak getirilmiþtir. Yaþanmasý muhtemel ziyaretçi yoðunluðu öngörülmüþ, ziyarete gelen vatandaþlarýmýzýn sýra beklememeleri amaçlanmýþtýr" denildi. Açýklamanýn
devamýnda þu ifadelere yer verildi:
"Gönül Belediyeciliði kapsamýnda yaptýðýmýz çalýþmalarýmýzla hemþehrilerimizin
gönlüne dokunuyor, iþlerini kolaylaþtýrýyor,
dertlerine derman olmaya gayret ediyoruz.
Arefe günü yaptýðýmýz çalýþma da yine mezarlýk ziyareti yapan hemþehrilerimizin iþlerini kolaylaþtýrmayý, hýzlandýrmayý amaçlamýþ güzel bir uygulamadýr.
Hemþehrilerimizin ve Çorum'umuzun
faydasýný gözeterek bundan sonra da bu
ve benzeri hizmetleri hemþehrilerimize
sunmaya devam edeceðiz." (Çaðrý Uzun)

BAYRAMLAR VE
ÇOCUKLAR

Oya Hayriye ÇIRACI
Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Uzmaný

Bayramlar ki bolluðun bereketin bayramýdýr. Her bayram olduðu gibi yine "Nerde o eski
bayramlar" diye hayýflanýyoruz. Ancak bu bayram çocuklar için unutulmaz olsa, yine eski
bayramlarda olduðu gibi bayram günlerinin çocuklarýn kiþisel geliþiminde büyük önem taþýr.
Ailelerin çocuklara davranýþlarýyla örnek olduðundan özel günler ve bayramlarýn çocuk geliþimi üzerindeki olumlu etkileri vardýr.
Bayram günlerinde veya baþka özel günlerde aile büyükleriyle bir araya gelinir. Özellikle bu günlerde büyüklere gösterilen saygý çocuk geliþiminde önem taþýr. Çocuklar saygý
duymayý öðrenirler, kendinden büyüklere, anne babasýna, hatta akranlarýna saygýyý öðrenir.
Anne babalar davranýþlarýyla çocuklarýna örnek olurlar. Çocuklar, anne babalarýnýn aile
büyüklerine gösterdiði saygýnýn aynýsýný kopya
ederler, kendileri de uygularlar. Unutmayýn çocuklar bizden örnek alýr, çocuk bizim aynaya
baktýðýmýz yüzümüzdür. Çocuklara iyi örnek
olmak istiyorsak, önce kendimiz güzel alýþkanlýklar sergilemeliyiz.
Çocuklarýn kiþisel geliþiminde 0-5 yaþ dönemi oldukça önemlidir. Özellikle bu dönemlerde çocuklar ne görürse hayatýnýn diðer dönemlerinde de onu devam ettirirler. Bu neden-

le bayramlar veya özel günlerde yaþananlar,
bilinçaltýna kazýnýr ve ömür boyu hatýrlanýr. Bu
nedenle çocuklarýmýza bayramlarý anlatmakla
yetinmeyelim, geleneksel bayramlarý yaþamalarýný saðlayalým. Gelecek nesillerin; alýþkanlýklarýmýzý, örf ve adetlerimizi devam ettirmesi
gerekir. Saðlýklý gelecek nesiller için, özünden
kopmamýþ çocuklar yetiþtirmemiþ oluruz.
Bireyler içine kapanýp teknolojiyle iç içe yaþadýðý zaman, dýþ iletiþimleri kayboluyor. Doðal iletiþim bozuluyor. Yüz yüze görüþmelerin
verdiði enerjinin yerini telefon açmak alýyor.
Halbuki görüþtüðümüz kiþilere enerjimizi veriyoruz ve o kiþiden de alýyoruz. Bayramlarýn
mantalitesi yakýnlaþmadýr. Bayram dönemlerinin altýndaki sýr paylaþýmdýr. Sahip olan kiþiler,
olmayanlara daðýtýr, varlýklarýný paylaþýrlar. Ýnsanlarý insan yapan en önemli faktör paylaþýmdýr. Çocuklarýmýza da paylaþmayý öðretmeliyiz. Sevgiyi, mutluluðu, huzuru ve parayý
paylaþmasýný bilmeli. Unutmayýn hiçbir þeyi
beraberimizde götürmeyeceðiz. Hiç kimse evrendeki her þeye sahip olamaz. Ancak siz paylaþtýkça daha fazlasý gelecektir. Verdikçe gelir.
Bu mantaliteyi çocuklarýmýza da aþýlamalý,
paylaþýmcý olmalarýný saðlamalýyýz.
Bayramlar ve özel günler, insanlarýn ego-

izmden uzaklaþmalarýna da yardým eder. Paylaþýyoruz; sevgiyi, mutluluðu, huzuru, yediðimiz yiyeceði, hatta parayý paylaþýyoruz. Çocuklarýn paylaþmayý öðrenmesi demek egoizmden de uzaklaþmasý demektir. Egoizm, çocuk geliþiminin en tehlikeli davranýþlarýndan
biridir.
Bayramlar ve özel günlerde, aileler bir araya gelir, kalabalýklar içerisinde çocuk iletiþim
kurmayý öðrenir. Kendini ifade etme þansý bulur. Akranlarýyla bir araya gelir, oyunlar oynar.
Sosyal alýþkanlýklarý geliþir. Hem kendini ifade
ederek özgüveni geliþir, hem iletiþim yeteneði
kazanýr hem de sosyal bir çocuk olur.
Bayramlar ve özel günler çocuklarýn en
mutlu olduklarý günlerdir. Çünkü aileleriyle bir
araya gelirler, büyükleriyle görüþürler, oyunlar
oynarlar, tatilde dinlenmiþ olurlar. Çocuklar
mutlu olma alýþkanlýðý edinir. Mutlu çocuklar,
mutlu bir geleceðin de habercisidir. Mutlu geçen günler, mutlu yarýnlarý yaratýr. Kiþisel geliþimin temelinde de mutlu olmak vardýr. Düþünsenize her günümüz bayram tadýnda geçse…
Ýletiþimimiz güçlenir, paylaþýmlar artar, egoist
insanlar azalýr... Tüm insanlarýn yüzü güler. Bir
insanýn enerjisi büyüyerek çoðalýr, bütün ülkeye yayýlýr. Mutlu Bayramlar...

Esnaf bayramlaþma
geleneðini bozmadý
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði'nde
(ÇESOB) her yýl olduðu gibi
bu yýlda bayramlaþma programý düzenlendi.
Ýl ve Ýlçe esnaf odasý temsilcilerinin yoðun ilgi gösterdiði bayramlaþmaya ÇESOB
Baþkaný Recep Gür, Çorum
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi
Kefalet Kooperatifi Baþkaný
Vedat Canbek, Hitit Esnaf ve
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifi Baþkaný Erdoðan
Çerikçi, 32 Nolu Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifi Baþkaný
Hasan Eker, Anadolu Hitit
Dernekleri Çorum Federasyonu Baþkaný Hacý Odabaþ,
ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri, oda ve kooperatif yöneticileri, Birlik personelleri ile
çok sayýda esnaf ve sanatkar katýldý.
Ýlk olarak Çorum Valiliði
ve Çorum Belediyesi tarafýndan Valilik bahçesinde gerçekleþtirilen bayramlaþmaya
katýlan esnaf odasý temsilcileri daha sonra Çorum Esnaf
ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ne geçerek
burada kooperatif yönetici ve
personelleri ile bayramlaþtý.
Ardýndan ise hep birlikte ÇESOB'a geçtiler.
Burada Birlik Baþkaný Recep Gür misafirleri ile tek tek
bayramlaþýrken, kýsa bir teþekkür konuþmasý yaptý.
Gür, konuþmasýnda, bay-

TDV faaliyetleri
camilerde tanýtýlýyor
naf ve sanatkarlarýmýn, bayramlarýný en içten dileklerimle kutlar, tüm insanlýk için barýþa, sevgiye ve kardeþliðe
vesile olmasýný temenni ederim" dedi.

ramlarýn birlik ve beraberlik
duygularýnýn pekiþtiði özel
günler olduðunu belirterek,
bayramlaþma törenine katýlýmlarýndan dolayý herkese
teþekkür etti.
Esnaf ve sanatkarlar ile
Çorum halkýnýn bayramýný

kutlayan Gür, "Toplumsal birlikteliði saðlayan deðerlerin
anýmsandýðý, güzelliklerin ve
iyiliklerin yoðun olarak yaþandýðý Ramazan Bayramýný
hep birlikte kutlamanýn mutluluðu içerisindeyiz. Bu duygu ve düþüncelerle bütün es-

BAÞKANLARA
SÜRPRÝZ DOÐUM
GÜNÜ KUTLAMASI
Bayramlaþma merasiminde ayrýca esnaf odasý temsilcileri tarafýndan 1 Mayýs'ta
doðum günlerini kutlayan
ÇESOB Baþkaný Recep Gür,
Hazýr Elbiseciler Odasý Baþkaný Necati Þimþek ile Çilingirciler ve Sobacýlar Odasý
önceki dönem Baþkaný Halil
Taþkaldýran'a sürpriz doðum
günü kutlamasý yapýldý.
3 ayrý pastanýn kesildiði
kutlamada Gür, Þimþek ve
Taþkaldýran'ýn yeni yaþ günlerini kutlayan esnaf odasý
temsilcileri, her 3 baþkana da
saðlýklý ve uzun ömür diledi.
(Çaðrý Uzun)

Çorum Ýl Müftülüðü, vatandaþlarýn bilgilenmeleri amacýyla Türkiye Diyanet Vakfý'nýn yaptýðý faaliyetlerle ilgili camilerde tanýtým
programlarý yapýyor.
Çorum Ýl Müftülüðünce, Ramazan ayý boyunca teravih namazýndan önce camilerde düzenlenen programlarda Türkiye Diyanet Vakfý'nýn (TDV) yaptýðý çalýþmalar vatandaþlara sine-vizyon
eþliðinde anlatýldý.
Çorum Müftülüðü Ýl Vaizi Faruk Özdemir, erkek ve kadýn cemaate Türkiye Diyanet Vakfý'nýn
yardým faaliyetleri hakkýnda görüntüler eþliðinde ayrýntýlý bilgiler
verdi.
Yurtlarda kalan gençlere
TDV'nin, 'Ýnsanlarýn en hayýrlýsý,
insanlara faydalý olandýr' düsturuyla bütün insanlýðýn hizmetinde
olma gayesiyle çalýþan bir iyilik
hareketi olduðu anlatan Ýl Müftüsü Muharrem Biçer, "TDV'nin faaliyetlerini herkese duyurmayý
önemsediðimiz için camilerimizdecemaate TDV'nin tanýtým kararýný aldýk" dedi. Camilerde bilgilendirmelerde bulunan Vaiz Özdemir, þöyle sýraladý:
"Uluslararasý Ýmam Hatip Lisesi Öðrenci Programýnda 73 ülkeden, Uluslararasý Ýlahiyat Programýnda (UÝP) 76 ülkeden, Uluslararasý Ýlahiyat Lisansüstü Burs
Programý kapsamýnda ise 31 ülkeden yüksek lisans ve doktora
öðrencisine eðitim desteði verilmektedir.
AFETZEDELERE
SICAK YEMEK
Geçen yýl Türkiye'de gerçekleþen yangýnlarda, deprem ve sel
felaketlerinde 97 bin vatandaþýmýza Diyanet Vakfýnýn yemek
arabalarýyla sýcak yemek verilmiþtir.

Ýlk bayramlaþma Ulu Cami'de
Ramazan Bayramý nedeniyle kýlýnan bayram
namazýnýn ardýndan Çorum protokolü Ulu Cami'yi dolduran Çorum halký ile cami avlusunda
bayramlaþma gerçekleþtirdi.
Çorum'da vatandaþlar pandemi nedeniyle
geçen sene gerçekleþtiremedikleri bayram namazý için camilere akýn etti. Bayram namazý nedeniyle vatandaþlar Ulu Cami'yi doldurdu. Bayram namazý sonrasý Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Ýl Müftüsü Muharrem Biçer vatandaþlarla bayramlaþtý.
Bayram namazý ve bayramlaþmanýn ardýndan Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
cami avlusunda bulunan vatandaþlara sýcak süt
ve çorba ikramýnda bulundu. (Haber Merkezi)

RAMAZAN'DA
MUHTAÇLARA YARDIM
TDV'nin yurt içi ve yurt dýþýnda Ramazan ayýnda yürüttüðü
yardým faaliyetlerinde 2021 yýlýnda 76, 2022 yýlýnda ise 100 ülkeye, dünyanýn neresinde olursa olsun mazlum ve maðdurlarýn yardýmýna koþup, gerçekleþtirdikleri
insani yardým çalýþmalarýyla acýlarý dindirmeye çalýþmýþlardýr."

VEKALETEN KURBAN
BAÐIÞLARI
TDV'nin kurban organizasyonu kapsamýnda 2019 yýlýnda Burkina Faso'ya gönüllü olarak gittiðini ve 2150 adet büyükbaþ hayvaný vekâleten kurban baðýþýný
daðýttýklarýný da ifade eden Özdemir, 2021 yýlýnda Türkiye genelinden 589.106 hisse baðýþý yapýldýðýný, bunun büyük kesiminin Afrika'da fakirlerle buluþtuðunu sözlerine ekledi.
"HEDÝYEM KUR'AN OLSUN"
Kur'an-ý Kerim hediye etme
kampanyasý hakkýnda da bilgi veren Özdemir, vakfýn 24 saat
Kur'an-ý Kerim basan matbaasýnda 36 dil ve lehçede basýlan Mushaflarýn 81 ülkede daðýtýmý yapýlmýþtýr.
SU KUYUSU
Su kuyularý hakkýnda da açýklamalarda bulunan Özdemir, 35
ülkede 779 adet su kuyusu açtýklarýný, 280 kuyunun ise yapým
aþamasýnda olduðunu söyledi.
CAMÝLERE MADDÝ YARDIM
Vakfýn yurt içi ve yurt dýþýnda
camilere de destek verdiðini, Arnavutluk'tan Japonya'ya, Belarus'tan Cibuti' ye kadar dünyanýn
dört bir yanýnda camiler yaptýklarýný belirten Özdemir, Suriye'nin
kuzeyinde Azez ve Ýdlib bölgelerinde vakfýn yaptýðý çalýþmalar
hakkýnda da bilgiler verdi.
BAÐIÞ YAPILABÝLECEK
YERLER
Vaiz Özdemir, TDV'ye destek
olmak isteyenlerin https://bagis.tdv.org/ adresinden, il müftülüklerinden, þehirlerin meydanlarýnda bulunan stantlardan veya
en yakýn camilerden görevliler
aracýlýðýyla Zekat, Fitre, Fidye,
Vekaleten Kurban, Su Kuyusu,
Hediyem Kuran Olsun, Ýyilik Konutlarý, Yetim ve Camilere yardým
konularýnda baðýþta bulunabileceklerini söyledi.
Son olarak camilerdeki programlarda cemaatin görüntüleri
dikkatle izlediðini ifade eden Özdemir, Ramazan boyunca toplam
20 camide program yapýldýðýný
kaydetti.
(Haber Merkezi)
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'Birlik ve beraberlik içinde iktidar
mücadelesine devam edeceðiz'
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl Örgütü'nün
Ramazan Bayramý nedeniyle düzenlediði bayramlaþma programý parti binasýnda gerçekleþtirildi.
Bayramlaþma programýna, Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz,
Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Onur Topkül, Belediye
Meclisi Grup Baþkanvekili Tuncay Yýlmaz, Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Hanim Ergül, il ve
merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye
meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, gençlik ve
kadýn kollarý üyeleri ile çok sayýda partili katýldý.
Tüm katýlýmcýlarýn, partililerin ve halkýn bayramýný kutlayan CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Ramazan Bayramý'nýn saðlýk, mutluluk, huzur, baþarý, adalet ve sevgi getirmesini diledi.
Bayramlarýn sosyal dayanýþma ve yardýmlaþma gibi kýymetli duygularýn canlandýðý, toplumu birbirine baðlayan müstesna günler olduðunun altýný çizen Tahtasýz, ülkemizin içinde bulunduðu kötü ve zor koþullarýn bayram sevincine gölge düþürdüðünü anlattý.
Tahtasýz, halkýn en büyük umudu haline gelen CHP'nin güçlü adýmlarla iktidara yürüdüðünü vurgulayarak birlik ve beraberlik içinde iktidar
mücadelesine devam edeceklerini kaydetti.
Bayramlaþma programýnda bazý katýlýmcýlar
da birer konuþma yaparak ülkemizde CHP iktidarýnýn en büyük ihtiyaç haline geldiðini, tüm
partililerin omuz omuza bir mücadele ile çalýþarak Saray iktidarýnýn saltanatýna son vermesi,
aydýnlýk günler için kapý aralamasý gerektiðini
savundu.
Bayramlaþma programýnda karþýlýklý sohbet
edilerek, parti çalýþmalarý deðerlendirildi.
(Haber Merkezi)

Emekli ve memurlar
hesap yapmaya baþladý
Memur ve emeklinin zam hesaplarý temmuz ayýnýn yaklaþmasýyla yapýlmaya baþladý. Ýlk 3 ayda memura yüzde 7 toplu sözleþme zammýna ek yüzde 15.30 fark oluþmuþ,
SSK ve Baðkur emeklisi yüzde 22.80 zammý garantilemiþti. Perþembe günü açýklanacak enflasyonla zam oranlarýnýn daha da
artmasý bekleniyor.
Milyonlarca memur ve emeklinin maaþ
zammý için kritik tarihler ocak ve temmuz.
Memur ve memur emeklisi iki yýlda bir imzalanan toplu sözleþmeye ek olarak enflasyona göre fark alýrken, SSK ve Baðkur emeklileri hesaplanan 6 aylýk enflasyona göre
zam alýyor. Memur ve emeklinin maaþýna 1
Ocak'tan geçerli olmak üzere 2021'in son 6
aylýk (temmuz-aralýk) döneminde ortaya çýkan enflasyona göre zam yapýlmýþtý. Memur
ve memur emeklisinin ise yüzde 5'lik ocak
ayý toplu sözleþme zammýna yüzde 2.5'lik
ilave yapýlmýþ böylece toplam zam yüzde
30.95'e çýkmýþtý.
AYLARA GÖRE RAKAMLAR
SSK ve Baðkur emeklisinin zam oraný
da 6 ayda oluþan enflasyona göre yüzde
25.46 olarak gerçekleþmiþti. Ayrýca en düþük SSK ve Baðkur emekli maaþý da 1.500
liradan yüzde 66.6 artýþla 2 bin 500 liraya
yükseltilmiþti. Þimdi ise temmuz ayýna iliþkin
zam hesaplarý yapýlmaya baþladý. Ýlk 3 ayda
(ocak-þubat- mart) ortaya çýkan rakamlar ve
nisan-mayýs-haziran ayýna iliþkin enflasyon
tahminleri ise ocakta yapýlan zammýn da
üzerine çýkýlacaðýna iþaret ediyor. Ocakta
yüzde 11.1 olan aylýk enflasyon þubatta
yüzde 4.81, martta ise yüzde 5.46 olarak
gerçekleþmiþti.
TAHMÝNLER NE YÖNDE?
Ýlk 3 aydaki rakamlara göre kümülatif
enflasyon yüzde 22.80 olmuþtu. Memurun
son zam pazarlýðý 2021'de yapýlmýþtý. Bu
kapsamda memur ve memur emeklisi temmuzda yüzde 7 toplu sözleþme zammý alacak. Enflasyon ocakta yapýlan yüzde 7.5'lik
zammý ne kadar geçerse o da fark olarak
maaþa yansýtýlacak. Ýlk 3 ay için yüzde
15.30 zam farký (22.80-7.5=15.30) oluþmuþtu. Böylece þimdiden toplam zam yüzde
7+15.30=yüzde 22.30'u buluyor. 5 Mayýs
Perþembe günü saat 10.00'da açýklanacak
nisan ayý enflasyonuna iliþkin yüzde 5-7
arasýnda tahminler var (Nisan ayý Ýstanbul
enflasyonu yüzde 11.36).

‘Bayramýnýz kemerli
olsun' uygulamasý
Kargý'da Kaymakamý Abdulhamid Uyar'ýn da
katýlýmýyla 'Bayramýnýz Kemerli Olsun' uygulamasý yapýldý. Uygulama sýrasýnda sürücülerle
tek tek konuþan ve bayramlarýný kutlayan Kaymakam Uyar, sürücülere broþür daðýtarak "Kemerinizi takmadan yola çýkmayýz. Bayramýnýz
kemerli olsun" dedi.
Kargý Ýlçe giriþindeki uygulama noktasýnda
çalýþmalarý denetleyen Kaymakam Abdulhamid
Uyar'a Ýlçe Emniyet Amiri Murat Özdoðan ve Ýlçe Jandarma Komutaný J. Teð. Yunus Emre Yýlmaz'da eþlik ettiler.
Kaymakam Uyar, durdurulan araçlarda sürücüler baþta olmak üzere yolculara da uyarýda
bulundu. Vatandaþlara emniyet kemerlerini mutlaka takmalarý konusunda uyarýlarda bulunan

Uyar, sevdiklerine sað salim kavuþmalarýný temenni etti.
Uygulamanýn tüm yurtta eþ zamanlý þekilde
yapýldýðýna dikkat çeken Kaymakam Uyar, "Bakanlýðýmýzýn karayollarý trafik güvenliði ve stratejisi eylem planý doðrultusunda trafik güvenliði ile
ilgili faaliyetler yürütülmektedir. Özellikle de emniyet kemeri ile ilgili çeþitli mottolar ve çalýþmalar yapýlmakta. Bununla ilgili olarak 'Bayramýnýz
Kemerli Olsun' mottosuyla trafik ekiplerimiz tüm
bayram süresince ve ardýndan yoðun bir þekilde
emniyet kemeri uygulamasý yürütecek. Hem
jandarma hem de emniyet ekiplerimizin bu çalýþmasý aralýksýz olarak devam edecek. Bayramýn
saðlýklý bir þekilde geçmesi için lütfen kurallara
uyalým. Bayramýný kemerli olsun" dedi.
(ÝHA)

YÜZDE 30-35'LERÝ BULABÝLÝR
Tahminlere paralel nisan enflasyonu
yüzde 6 çýkarsa ilk 4 aylýk enflasyon yüzde
30 olacak. Bu durumda memur ve memur
emeklisinin alacaðý zam yüzde 29.5'e çýkmýþ olacak. Merkez Bankasý enflasyonda
mayýs itibarýyla düþüþ bekliyor. Eðer mayýs
ve haziran aylarýnda enflasyon düþmekle
birlikte eksi çýkmazsa memur, memur emeklisi, SSK ve Baðkur emeklisi en az yüzde 30
maaþ zammýný garantilemiþ olacak. Mayýs
ve haziranda yüzde 2-3 civarý kýsmi bir artýþ
olmasý durumunda ise ilk 6 aylýk enflasyon
yüzde 35'leri görebilecek. Bu durumda da
emekli ve memur yüzde 35'e yakýn zammý
cebine koyacak. Nisan, mayýs ve haziranda
enflasyon öngörüleri aþarsa zam oraný da
yükselecek.
(Haber Merkezi)

Kargý'da protokol bayramlaþtý
Kargý Kaymakamlýðý ve Kargý
Belediye Baþkanlýðý ev sahipliðinde gerçekleþtirilen ilçe bayramlaþmasý bayramýn ilk günü yapýldý.
Belediye hizmet binasý önünde
yapýlan bayramlaþma töreninde
Kargý Kaymakamý Abdulhamid
Uyar ve Belediye Baþkaný Zeki

Ýskilip'te esnaf arefe
duasýnda buluþtu
Ýskilip'te Esnaf ve Sanatkarlar
Odasý Baþkanlýðý tarafýndan organizesinde geleneksel Arife duasý
yapýldý.
Ahilik gelenekleri arasýnda yer
alan Arife duasý için; Belediye Baþkaný Ali Sülük, Þoförler Cemiyet
Odasý Baþkaný Abdurrahman Uysal
çeþitli meslek gruplarýndan esnaf
ve zanaatkarlar katýldý.

Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
Baþkaný Ýsmet Uslu "Geçtiðimiz iki
yýlda Pandemi nedeniyle yapamadýðýmýz Arife duamýzda bir araya
gelmenin ve bu ahilik geleneðini
yaþatmanýn mutluluðu içerisindeyim. Allah yaptýðýmýz dualarý, ibadetleri kabul eylesin. Esnaf ve Zanaatkarlarýmýza hayýrlý ve bereketli
kazançlar diliyorum" dedi.
(ÝHA)

Þen bayramlaþmak için gelen kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve halkýn bayramlarýný kutladý.
Bayramýn ilk günü yapýlan
bayramlaþma programýna gelen
vatandaþlara ikramlarda bulunuldu.
(ÝHA)

Elvan Can Çabuk

Çabuk: özgür
basýn ihtiyaç
DEVA Partisi Ýl Baþkaný Elvan Can Çabuk, basýn özgürlüðünün demokratik, aydýnlýkçý çaðdaþ bir toplumun en önemli
göstergelerinden birisi olduðunu söyledi.
DEVA Partisi Ýl Baþkaný Elvan Can Çabuk, 3 Mayýs Dünya Basýn Özgürlüðü Günü vesilesiyle yayýnladýðý mesajýnda örgütlü, özgür ve baðýmsýz basýn vurgusu
yaptý. Çabuk, mesajýnýn devamýnda þunlarý söyledi:
"Basýn, milletin müþterek sesidir. Bir
milleti aydýnlatma ve irþatta, bir millete
muhtaç olduðu fikrî gýdayý vermekte,
hülâsa bir milletin hedef-i saadet olan
müþterek bir istikamette yürümesini teminde basýn baþlý baþýna bir kuvvet, bir
mektep, bir rehberdir.' -Mustafa Kemal
Atatürk
Üstad Özdemir Asaf'ýn ifade ettiði gibi;
iyi bir gazete, kendisiyle konuþan ulustur.
Bu ifade basýn-medya kuruluþu emekçilerine o kadar büyük anlam ve sorumluluk
yüklüyor ki, gerçeðin paha biçilemez varlýðýný bizlere hatýrlatmalarý ve onun en deðerli hazine olarak sunulmasý hususunda
koca bir görev ifa ediyorlar.
Gazeteciler, bir toplumun gözü, kulaðý
ve dilidir. Gece-gündüz, tatil-bayram demeden çalýþan, büyük bir özveri ve emek
harcayarak, toplumu aydýnlatmak için
adeta bütün zamanýný iþine adar. Basýn
mensubu bu görevi yaparken evrensel hukukun standartlarýndan sapmadan, milletlerin, bireylerin hak ve hürriyetlerine saygý
duyarak hareket eder.
Her zaman dile getirdiðim gibi basýn
özgürlüðü demokratik, aydýnlýkçý çaðdaþ
bir toplumun en önemli göstergelerinden
birisidir.
Bizlerin de güzel günlere ulaþmak adýna acilen örgütlü, baðýmsýz ve özgür bir
basýna ihtiyacýmýz olduðu mühim bir gerçektir.
Basýn emekçilerimizin düþüncelerinden dolayý yargýlanmadýðý, özgür ve barýþ
dolu bir dünya ümidiyle zor þartlarda iþlerini büyük özveri ile yapan, bizler gibi kalbi Çorum için atan Çorum için gecesini
gündüzüne katan, baþta Çorum'umuzun
deðerli basýn mensuplarý olmak üzere tüm
basýnýmýzýn "3 Mayýs Dünya Basýn Özgürlüðü Gününü" kutlar, çalýþmalarýnda
baþarýlar dilerim."
(Haber Merkezi)
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AK PARTi AiLESi

BAYRAMLAÞTI
AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý
tarafýndan geleneksel bayramlaþma töreni gerçekleþtirildi.
AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan bayramýn ikinci
günü Çorum Belediyesi Park
ve Bahçeler Müdürlüðü'nde
geleneksel bayramlaþma töreni gerçekleþtirildi. Vatandaþlarýn ve AK Parti yöneticilerinin
katýldýðý bayramlaþma töreninde birlik ve beraberliðin önemine vurgu yapýldý.
Bayramlaþma törenine, AK
Parti Çorum Milletvekili ve
MKYK Üyesi Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan, AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti Ýl
Baþkaný Yusuf Ahlatcý, Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, Ýl Genel Meclis Baþkaný
Mehmet Bektaþ, Merkez Ýlçe
Baþkaný Erhan Akar, Kadýn ve
Gençlik Kollarý Baþkanlarý,
parti yöneticileri, il genel ve belediye meclis üyeleri ile ilçe
teþkilatlarý katýldý.
"SEÇÝMLERÝN ÝLK
AYAÐI OLACAK
BEN TÜM TEÞKÝLATIMA
GÜVENÝYORUM"
Törende açýlýþ konuþmasýný yapan AK Parti Ýl Baþkaný
Av. Yusuf Ahlatýcý, bayramýn
birlik, beraberlik ve huzur içerisinde geçmesini dileyerek tüm
Çorum halkýnýn bayramýný kutladý. 2023 seçimlerinde Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn adeta sandýklarý patlatarak yanýnda olacaklarýný
kaydeden Ahlatcý, "2023 yýlý
seçimlerinde yaptýðýmýz çalýþmalarýn karþýlýðýný Ýnþallah alacaðýz " dedi.
Ahlatcý "Pandeminin neticelenmesi ile elhamdülillah ve
Ramazanýn getirdiði huzur ve

o zaman dimdik Recep Tayyip
Erdoðan'ýn arkasýnda duracaðýz" dedi.

Ahmet Sami Ceylan

Halil Ýbrahim Aþgýn

bereket ile beraber þuan bayramý idrak ediyoruz. Hepimizin
Bayramý mübarek olsun. Kýymetli kardeþlerim 2023 yýlýnda
Ýnþallah yaptýðýmýz çalýþmalarýn karþýlýðýný alacaðýz ve AK
Partimiz yine 20 yýldýr olduðu
gibi öncelikli olarak Çorumumuz da Cumhurbaþkanýmýz,
Genel Baþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'a müthiþ
bir destek vererek, sandýklarý
adeta patlatarak en güzel þekilde Cumhurbaþkanýmýzýn yanýnda olacaðýz. 2023 seçimleri
tüm Türkiye'de de bizim 20232053 ve 2071 hedeflerimiz
doðrultusunda AK Partimizin
þahlanarak devam edeceði se-

Erol Kavuncu

Yusuf Ahlatcý

çimlerin ilk ayaðý olacak ben
tüm teþkilatýma güveniyorum
Allah hepinizden razý olsun."
ifadelerini kullandý.
Bayramýn birlik ve beraberlik içerisinde geçmesini temenni eden Çorum Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn,tüm
Çorumlularýn bayramýný tebrik
etti. Baþkan Aþgýn," "Milyonlarca kardeþimiz, bütün öksüzler,
bütün mazlumlar dualar ediyor.
Bugün bu dava yeryüzünde
hakim oluyor ise, bu dava gönüllere gidiyor ise, bu dava Allah'ýn izniyle adým adým zafere
yürüyor ise haným abla gibi gönüldaþlarýmýz sayesinde oldu.
Madem bu dava haktýr diyoruz,

"SON BÝRKAÇ YILIN
EN GÜZEL RAMAZANI'NI,
EN GÜZEL BAYRAMINI
YAÞIYORUZ"
AK Parti Çorum Milletvekili
Erol Kavuncu ise "Bugün bayram Allah'a hamd olsun rahmeti, bereketi, afireti bol bir
Ramazan ayýndan sonra bayrama kavuþtuk. Bu AK Davaya
gönül vermiþ her birimiz son
birkaç yýlýn en güzel Ramazanýný en güzel bayramýný yaþýyoruz çok þükür. Allah'a hamd
olsun ki biz buyuz. Ramazan
ayýnda ve bayramda alanlarda
bizden baþka kimseyi göremedik. Biz bunlarý yaparken Allah
rýzasý için yaptýk" diye konuþtu.
"PARTÝMÝZ ADINA
VERÝMLÝ BÝR RAMAZAN
GEÇÝRDÝÐÝMÝZE
ÝNANIYORUM "
Son olarak konuþmasýný
yapan AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet
Sami Ceylan "2018 seçiminden daha fazla oy alarak 2023
seçini tamamlayacaðýz" dedi.
Ceylan" Öncelikle bayramýnýzý
kutluyorum. Tabi 2 yýl aradan
sonra gerçekten bereketli bir
ramazan geçirdik ardýndan da
bereketli ve güzel bir bayram
da beraberiz çok þükür. Sizlerle beraber olmayý özlemiþiz.
Beraber iftar,sahur yapmayý ve
beraber bayramlar kutlamayý
özlemiþiz. Bu bayram tüm Türkiye'de olduðu gibi Çorum'da
da bereketli geçecek Ýnþallah
geçiyor da. Ramazan da ayný
þekilde Çorum'da çok bereketli ve milletimiz, partimiz adýna
verimli bir Ramazan geçirdiðimize inanýyorum. Ramazanda
bayaðý bir il ziyaretlerinde bulunduk. Kahramanmaraþ, Gaziantep, Kastamonu, Samsun,
Trabzon, Giresun ve teþkilatlarýn diriliði oralarda da ayný" diye konuþtu.
2023 seçimleri için mesaj
veren Ceylan, "Ben þunu baþtan söyleyeyim her yerde söylediðim gibi burada da söyleyeyim 2018 seçiminden daha
fazla oy alarak 2023 seçimini
tamamlayacaðýz. Hem Çorum'da hem tüm Türkiye genelinde. Allah bu güzel birlikteliði
bozmasýn Ýnþallah. Sizlerden
ricam Allah yolunda, ha, hukuk
ve adalet içerisinde yolunuza
devam etmeniz ve fitne atmak
isteyenlere lütfen izin vermeyin
biz büyük bir aileyiz" ifadelerini
kullandý.
Yapýlan konuþmalarýn ardýndan partililer bayramlaþtý.
Program, hatýra fotoðraflarý
çektirilmesinin ardýndan sona
erdi.
(Gizem Galatalý)
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MiLLET BAHÇESi VE
ÇORUMiNiA'YI GEZDi
Sancaktepe Belediye Baþkaný Þeyma Döðücü, Çorum'da belediyenin hizmete açtýðý ÇORUMÝNÝA'yý inceledi.
Ramazan Bayramý nedeniyle Çorum'a gelen
hemþehrimiz, Sancaktepe Belediye Baþkaný
Þeyma Döðücü, Millet Bahçesi ve ÇORUMÝNÝA'da incelemelerde bulundu. Baþkan Döðücü'ye, AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mehmet Bektaþ ve
parti yöneticileri de eþlik etti.
Ziyaretlerle ilgili Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn, "Sancaktepe Belediye Baþkanýmýz, hemþehrimiz Þeyma Döðücü ile Millet Bahçesi ve ÇORUMÝNÝA'yý gezerek hemþehrilerimizin bayramlarýný tebrik ettik. Þeyma Baþkanýmýzla Belediyecilik çalýþmalarýmýz hakkýnda istiþarede bulunduk" dedi.
(Çaðrý Uzun)

Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'dan ittifak mesajý

'Partilerimiz ayrý ama davamýz bir'
ARAÇ KÝRALAMA HÝZMETÝ ALINACAKTIR
ÇORUM GENÇLÝK VE SPOR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ
Gençlik Kamplarý Ýçin Otobüs Kiralama Hizmet Alýmý hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun
19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda
EKAP üzerinden alýnacaktýr. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN: 2022/433544
1-Ýdarenin
a) Adý: ÇORUM GENÇLÝK VE SPOR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ
b) Adresi: YAVRUTURNA MAHALLESÝ GAZÝ PAÞA SOKAK N0:66 19030 ÇORUM
MERKEZ/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý: 3642231020 - 3642231024
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve e-imza kullanýlarak indirilebileceði internet sayfasý:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu hizmet alýmýn
a) Adý: Gençlik Kamplarý Ýçin Otobüs Kiralama Hizmet Alýmý
b) Niteliði, türü ve miktarý: 25 Ayrý Ýle gidilecek olup, il isimleri teknik þartnamede belirtilmiþtir.
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer: Çorum Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Baþlangýç noktasý olacak olup, Aydýn Efeler, Kýrþehir Ahi Evran, Bursa Karacaali, Trabzon Doðu
Karadeniz, Mersin 23 Nisan, Kýrþehir Ahi Evran, Samsun 19 Mayýs, Rize Fýndýklý, Mersin 23 Nisan,
Antalya Alaaddin Keykubat, Konya Beyþehir, Mersin Maliye, Manisa Þehzadeler, Kocaali Kefken, Rize Fýndýklý, Bursa Karacaali, Antalya Alaaddin Keykubat, Mersin Maliye, Kastamonu Yolkonak, Hatay
ArsuzUluçýnar, Antalya Alaaddin Keykubat, Manisa Þehzadeler, Bursa Karacaali, Kastamonu Yolkonak, Konya Beyþehir Kamp yerleri varýþ noktasý olacaktýr. Ayrýca Gidiþ Dönüþ olarak hizmet alýmý yapýlacaktýr.
ç) Süresi/teslim tarihi: Ýþe baþlama tarihi 18.06.2022, iþin bitiþ tarihi 30.09.2022
d) Ýþe baþlama tarihi: 18.06.2022
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati: 27.05.2022 - 10:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri (e-tekliflerin açýlacaðý adres): Çorum Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü Toplantý Salonu
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý unsurlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kiþilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklýk oranlarýna (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularýna iliþkin bilgiler idarece EKAP'tan alýnýr.
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu
gösteren belgeye iliþkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyimini gösteren belgelere iliþkin bilgiler:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 30 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Ýsteklinin teklifi kapsamýnda sunmasý gerektiði Ýdari Þartnamenin 7nci maddesi dýþýndaki maddeleri ile teknik þartnamede belirtilen aþaðýdaki belgeler:
Otobüslerin soðutma/ýsýtma sistemi aktif olarak çalýþan D2 YETKÝ BELGELÝ VE YA (B2) YOLCU TAÞIMA BELGESÝ TURSAP BELGESÝNÝ SUNACAKLAR, SEYAHAT ACENTA BELGELÝRÝNÝN Aslý
veya Noter onaylý Belgeleri teklif zarflarýnda verecektir teklif zarflarýndaki eksik evraklar deðerlendirmeye alýnmayacaktýr.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1. Kamu Özel Sektörde personel servis taþýmacýlýðý veya turizm-seyahat taþýmacýlýðý veya toplu
personel taþýmacýlýk iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarýn, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn
çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucunda, üzerine ihale yapýlan istekli ile birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (R) : Araç Kiralama/0,72
Aþýrý düþük teklif deðerlendirme yöntemi: Sýnýr deðerin altýnda teklif sunan isteklilerin teklifleri
açýklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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Çorum
Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, MHP Çorum
Ýl Baþkanlýðý tarafýndan
düzenlenen bayramlaþma programýna katýldý.
Ortak bir davalarýnýn olduðunu
vurgulayan
Baþkan Aþgýn, "Hedef
2023" dedi.
Milliyetçi Hareket
Partisi (MHP) Çorum Ýl
Baþkanlýðý tarafýndan
geleneksel bayramlaþma töreni vatandaþlarýn
ve parti üyelerinin geniþ
katýlýmýyla MHP Ýl Baþkanlýðý'nda gerçekleþtirildi. MHP Çorum Ýl
Baþkaný Agah Karapýçak, Ramazan ayýný tamamlamanýn mutluluðuyla bayramý kutladýklarýný ifade etti. Baþkan
Aþgýn'a da övgülerde bulunan Karapýçak,
"Cumhur Ýttifaký'na yakýþan bir belediyecilik
yaþýyoruz 2 buçuk yýldýr. Baþkanýmýz sað olsun, var olsun" ifadelerini kullandý.
Baþkan Aþgýn, bayramlaþma sonrasý yaptýðý konuþmada, merkezde ve ilçelerde birlikte çalýþmaktan gurur duyduðunu vurgulayarak, "Bu cümleyi inanarak söylüyorum; partilerimiz ayrý, iki farklý partiyiz ama davamýz bir.

Cumhur Ýttifaký ortak kader birlikteliði içerisinde gereðini yapýyor. Allah iki liderimizden de
razý olsun. Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep
Tayyip Erdoðan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, devlet neyi öngörmüþse, bu milletin menfaati hangi noktadaysa birlik olarak bu davanýn
yükünü omuzladýlar. Biz de tüm kardeþlerimizle dava taþýný gediðine koyacaðýz inþallah.
100'üncü yýlda bu millet tekrar tarihi misyonunu çok daha güçlü bir þekilde ifade edecek"
diye konuþtu.
(Sümeyra Özdoðan)

AK Parti'den EYT açýklamasý
AK Parti Grup Baþkanvekili
Mustafa Elitaþ, EYT ile ilgili
olarak etki analizinin iyi yapýlmasý gerektiðini belirterek "Parayý ödeyecek kurumla parlamento arasýnda uyum saðlanamadýðý takdirde büyük bir
sorun ortaya çýkabilir" dedi.
Ak Parti Grup Baþkanvekili
Mustafa Elitaþ, gündemden
düþmeyen EYT ile ilgili dikkat
açýklamalarda bulundu. Bu konuyla ilgili etki analizinin iyi ya- Mustafa
pýlmasý gerektiðini kaydeden Elitaþ
Mustafa Elitaþ, "EYT 1994 yýlýndaki bir kanunla ortaya çýktý. 56. veya 57.
hükümet döneminde ortaya çýkan bir konu.
Yaþar Okuyan döneminde yapýlan bir düzenlemeydi. Ondan önce 38 yaþýnda emekli olma
imkaný mevcuttu. O kanunla birlikte 1980 yýlý
sonrasý sigortaya tabi olanlar EYT dediðimiz
yaþta bir artýþ ortaya çýktý" þeklinde konuþtu.
Ýþte Elitaþ'ýn EYT ile ilgili açýklamalarý:
"Ben Haziran 1980 sigortalýsýyým. Ben 40
yaþýnda emekli olacakken, 44 yaþýnda emekli oldum. 'Yasanýn çýkma tarihinden itibaren
bunlar oluyor' dense daha doðru olurdu. 1999
yýlýnda çýkan yasa 19 yýl öncesine gitti. 11 yýl
uygulama süresi vardý. Tam 20 yýl önceden
yaþla ilgili sorunu ortaya çýkarmýþ oldu. Þimdi
bu EYT'de 1999 yýlýnýn öncesini mi alacaðýz,
yoksa daha sonrasýný mý alacaðýz. Bir rivaye-

te göre kendini EYT'li hisseden
7 milyon kiþi var diyorlar. Onun
ne olduðunu tam bilmiyoruz.
Çalýþma Bakanlýðý bu konuda
çalýþmalarýný yapýyor.
"HANGÝ KAYNAKTAN TEMÝN
EDÝLECEÐÝNE BAKARIZ"
Bizim bu konuda parayý
ödeyecek kurumla parlamento
arasýnda uyum saðlanamadýðý
takdirde büyük bir sorun ortaya
çýkabilir. Çünkü analizini yapmadan kanun çýkarýrken Hazine ve Maliye Bakanlýðýný çaðýrýrýz, ilgili kurumlarý çaðýrýrýz. Her bir kanun
maddesinin parasal kýsýmlarý olduðu takdirde
her birinin etki analizini, bütçeden ne gibi imkanlar ortaya çýkabileceðini, hangi kaynaktan
temin edileceðine bakarýz.
"HESABI ÝYÝ YAPMAK GEREKÝR"
Diyelim ki 1 milyar TL'lik bir harcama yaptýnýz. O 1 milyar TL'den yapýlan harcamayý
borçlanarak mý yapacaksýnýz veya baþka yerden tasarruf ederek mi, yatýrýmlarý kýsarak mý
saðlayacaksýnýz diye etki analizinin ortaya
çýkmasý gerekir. Anayasanýn hükmü de bu. O
anlamda bu hesabý iyi yamak gerekir. Bunu
yapacak kurumda Çalýþma Bakanlýðýdýr. Bakanýmýzýn bugünlerde yapacaðý açýklamalara
dikkat etmek gerekir."
(Haber Merkezi)
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Play-Off maçlarýnýn tarihleri belli oldu
DÖRT KULÜP
PFDK’YA
SEVK EDÝLDÝ
TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta Çorum FK'nin
de karþýlaþtýðý Adýyaman FK ile birlikte dört
takým PFDK'ya sevk edildi.
TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta 37. Hafta
maçlarý 30 Nisan ve 1 Mayýs tarihlerinde oynandý. Maçlarýn ardýndan Çorum FK'nin bu
hafta oynadýðý Adýyaman FK ile birlikte Sakaryaspor, Turgutluspor ve Sarýyer Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
TFF'den yapýlan açýklamada þöyle denildi:
Sakaryaspor'un Kahramanmaraþspor
müsabakasýndaki 'saha olaylarý', 'merdiven
boþluklarýnýn boþ býrakýlmamasý' ve 'talimatlara aykýrý hareket' nedenleriyle PFDK'ya
sevkine,
Turgutluspor'un Serik Belediyespor müsabakasýndaki '6 futbolcusunun sarý kart görmesi suretiyle takým halinde sportmenliðe
aykýrý hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevkine,
Sarýyer futbolcusu Ramazan Övüç'ün Afjet Afyonspor müsabakasýndaki 'saldýrýsý'
nedeniyle PFDK'ya sevkine
Adýyaman FK'nin Çorum FK müsabakasýndaki 'saha olaylarý' nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verilmiþtir." (Abdulkadir Söylemez)

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:48
05:28
12:42
16:33
19:46
21:19

2021 - 2022 Sezonu Spor Toto 1. Lig, TFF 2.
Lig ve TFF 3. Lig Play-Off müsabakalarýnýn tarihleri belirlendi.
TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden
Çorum FK'nin Play-Off'a kalmasý halinde oynayacaðý maçlarýn tarihleri belli oldu. Açýklamaya

göre Çorum FK Play-Off'lara kalýrsa çeyrek final
birinci maçýný 12 Mayýs'ta, ikinci maçýný 16 Mayýs'ta oyanayacak. Bu turun geçilmesi halinde
yarý final karþýlaþmalarýnýn ilki 20 Mayýs, ikincisi
ise 24 Mayýs'ta oynanacak. Final maçýnýn ise 29
Mayýs Pazar günü oynanmasý bekleniyor.

Play-off final müsabakalarýnýn oynanacaðý il
merkezleri ve stadyumlar daha sonra ilan edilecek.
Play-off müsabaka tarihleri þöyle:
SPOR TOTO 1. LÝG
Yarý Final 1. Maçlar: 25 Mayýs Çarþamba
Yarý Final 2. Maçlar: 29 Mayýs Pazar
Final: 2 Haziran Perþembe
TFF 2. LÝG
Çeyrek Final 1. Maçlar: 12 Mayýs Perþembe
Çeyrek Final 2. Maçlar: 16 Mayýs Pazartesi
Yarý Final 1. Maçlar: 20 Mayýs Cuma
Yarý Final 2. Maçlar: 24 Mayýs Salý
Final: 29 Mayýs Pazar
TFF 3. LÝG
Yarý Final 1. Maçlar: 12 Mayýs Perþembe ve
13 Mayýs Cuma
Yarý Final 2. Maçlar: 17 Mayýs Salý ve 18 Mayýs Çarþamba
Finaller: 23, 24 ve 25 Mayýs
(Abdulkadir Söylemez)

SAKARYASPOR
ÞAMPiYONLUK TURUNA ÇIKTI

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor,
þampiyonluk kupasýyla þehir turu yaptý.

TFF 2.Lig'de þampiyonluðunu ilan ederek
Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, sahip
olduðu kupayla þehir turu gerçekleþtirdi. On binlerce insanýn sokaða döküldüðü kutlamalarda
þehir adeta yeþil-siyaha büründü.
Ligin 37. haftasýnda konuk ettiði Kahramanmaraþspor maçýna þampiyon unvanýyla çýkan
Sakaryaspor, 1-0'lýk galibiyet sonrasýnda kazandýðý kupayla þehir turu gerçekleþtirdi. On binlerce insanýn sokaða döküldüðü kutlamalarda þehir
yeþil- siyaha büründü. "Þampiyon Sakaryaspor"
tezahüratlarýyla inleyen cadde ve sokaklarda
7'den 70'e insan seli oluþtu.
Stadyum yolunda baþlayan kutlamalar þehir

merkezinde takýmýn meþale ve konfetiler eþliðinde karþýlanmasýyla devam etti.
Üstü açýk otobüs ile þehir turu yapan yeþil-siyahlýlar, Çark Caddesi'nden geçerek Demokrasi
Meydaný'nda kupayý tekrar kaldýrdý. Lazer ýþýk ve
sahne gösterileriyle devam eden kutlama renkli
görüntülere sahne oldu.
"BU SENE MAHCUP OLMADIK
VE ÞAMPÝYONLUÐU GETÝRDÝK"
Meydandaki kutlamada konuþan Sakaryaspor Kulüp Baþkaný Cumhur Genç, hedeflerinin
üst liglerde mücadele etmek olduðunu ifade etti.
Cumhur Genç, "Bizler buradaki arkadaþlarý-

mýz ile beraber bu þehrin sevgisine laik olmaya
çalýþýyoruz. Allah'a þükür bu sene mahcup olmadýk ve þampiyonluðu getirdik. Hedefimiz böyle
devam edip, ait olduðumuz liglerde en güzel yerde Sakaryaspor'u temsil etmek" dedi.
Çifte bayram yaþadýklarýný belirten Sakarya
Büyükþehir Belediye Baþkaný Ekrem Yüce, "Bugün bizim için bayramdýr. Bugün biz iki bayramý
birden kutluyoruz. 7'den 70'e tüm Sakaryalýlarýn
bayramý olmuþtur hayýrlý olsun, kutlu olsun bayramýmýz. Bugün, yýllardýr hasret ve özlemini çektiðimiz, rüyalarýný gördüðümüz ve en önemlisi
hak ettiðimiz þampiyonluðu kutlamanýn anýdýr"
diye konuþtu.
(ÝHA)

TARiHTE BUGÜN
1907- Fenerbahçe Spor Kulübü kuruldu.
1925- Atatürk Orman Çiftliði'nin kuruluþ çalýþmalarýna baþlandý.
1925- Cumhurbaþkaný Mustafa Kemal'e
suikast giriþimi gerekçesiyle ölüm cezasýna
çarptýrýlan Manok Manukyan idam edildi.
1947- Belçika, Ýngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, Ýrlanda, Ýsveç, Ýtalya, Lüksemburg, Norveç; bir araya gelerek Avrupa Konseyi'ni kurdu. Türkiye, Avrupa Konseyi'ne
Aðustos 1949'da katýldý.
1955- Türk Kadýnlar Birliði'nin giriþimiyle
her yýl mayýs ayýnýn ikinci pazar gününün Anneler Günü olarak kutlanmasýna karar verildi.
TKB, Nene Hatun'u yýlýn annesi seçti. Anneler
Günü'ne iliþkin ilk resmi öneri, 1872'de ABD'li
Julia Howe'dan geldi.
1960- Ankara'da öðrenciler 555K (beþinci
ayýn beþinde saat 17.00'de, Kýzýlay'da) koduyla bir gösteri yaptý.
1990- Ýlk özel televizyon kanalý olan Magic
Box þirketinin Star 1 televizyonu programlý
yayýna baþladý.
1994- Naim Süleymanoðlu, Çek Cumhuriyeti'nde yapýlan Avrupa Halter Þampiyonasý'nda 64 kiloda dünya rekoru kýrarak üç altýn
madalya aldý.
2000- Anayasa Mahkemesi baþkaný Ahmet
Necdet Sezer,TBMM'de yapýlan oylamalarýn
3. turu sonunda,oylamaya katýlan 517 milletvekilinden 330'unun oyunu alarak Türkiye
Cumhuriyeti'nin 10. cumhurbaþkaný seçildi.

Ýmtiyaz Sahibi: Mahmut

dý. Kýrmýzý-siyahlýlar maçýn ardýndan büyük
üzüntü yaþadý.
Yeni sezonda 2 yýl sonra tekrar 3'üncü Lig'de
mücadele edecek Manisa temsilcisi, 2020 yýlýnda Play-Off'tan 2'nci Lig'e çýkmýþtý.
Öte yandan haftalar önce Kahramanmaraþspor ve Niðde Anadolu FK küme düþmüþtü. Küme düþecek son takým ise son hafta belli olacak.
Ergene Velimeþe Spor, 35 puanla düþme potasýnda yer alýrken diðer aday Adýyaman FK ise
38 puanda bulunuyor.
(Haber Merkezi)

Erdem Çetinkaya
dikkat çekiyor
Bodrumspor'da Erdem Çetinkaya baþarýlý
performansýyla göz dolduruyor.
Sezona Ankaraspor ile baþlayan devre
arasý ise Bodrumspor'a transfer olan 20 yaþýndaki kanat oyuncusu bu sezon toplamda
12 gole ulaþýrken ortaya koyduðu futbol ile de
dikkatleri üzerine çekmeyi baþardý.
Ankaraspor alt yapýsýndan yetiþen Erdem,
Ankaraspor formasýyla genç yaþta TFF 1.
Lig'de 2 sezonda 47 karþýlaþmaya çýkmýþ 7
gol 6 asistlik performans göstermiþti.
Bodrumspor'da attýðý gollerle takýmý zirve
yarýþýnda tutan Erdem Çetinkaya'yý Süper
Lig'den bazý takýmlarýn radarýna girdi.
TFF 2. Lig'de Kýrmýzý Grup'ta lider Sakaryaspor'un 10 puan gerisinde yer alan Bodrumspor, bir üst lig için play-off maçlarý oynayacak.
(Haber Merkezi)

Emin SÖYLEMEZ

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr

Ömer Faruk SÖYLEMEZ
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Sok. Kavukcu Ýþmerkezi 3/42 Çorum

Ali Ceylani KOLAÇ
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web: www.kesinkarar.com
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Ýhlas Gazetecilik A.Þ.
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TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta Turgutluspor,
evinde en yakýn rakiplerinden Serik Belediyespor'a final niteliðindeki maçta yenilerek 3'üncü
Lig'e düþtü.
Turgutlu 7 Eylül Stadý'nda ev sahibi ekibin
cezasý nedeniyle seyircisiz oynanan karþýlaþmada konuk ekibin gollerini 6'ncý dakikada Çýnar
ve 54'üncü dakikada Fuat attý. Turgutluspor'a
Ali'nin 64'üncü dakikadaki tek golü yetmedi.
Ligde 34 puanda kalan Turgutluspor'un bu
skorla son hafta öncesi kurtuluþ ihtimali kalma-

YIL: 5 / SAYI: 2084
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Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

Küme düþen üçüncü
takým belli oldu

Bayi Daðýtým: Çaðrý Daðýtým
Adres: Osmancýk Cad.
Ölçek Ýþmerkezi No: 27/46
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

Vanspor'un Play-Off umudu son haftaya kaldý
Vanspor FK, Ýnegölspor
deplasmanýndan üç puanla
dönmese de Play-Off potasýna giremedi.
Vanspor FK'nin Play-Off
umudu son haftaya kaldý.
Vanspor FK, ligin bitmesine
son bir hafta kala son deplasmanýný Ýnegölspor karþýsýnda oynadý. Bursa'da
gerçekleþen mücadeleyi 3-2 kazanan Vanspor,
maçta aldýðý 3 puan ile play-off umutlarýný gelecek haftaya býraktý.

Ligde play-off oynayacak son takýmýn belirlenmesi son haftaya kalýrken
Vanspor FK'da resmi hesaplarda ve futbolcularýn
sosyal medya hesaplarýnda "Bir umuttur yaþamak"
þeklinde paylaþýmlar yapýldý. Play-off umuduyla son
haftaya hazýrlanan takým
ve yöneticiler ayný sloganý paylaþýrken umutlarýn
taþýndýðý son haftada Vanspor taraftarýnýn önünde çok kritik bir maça çýkacak. (Haber Merkezi)

1461 TRABZON
HATA YAPMADI
1461 Trabzon kendi sahasýnda konuk ettiði Somaspor'u 3-1 maðlup etmeyi baþardý.
1461 Trabzon'a galibiyeti getiren golleri
H.Ýbrahim Tuna ve Musa Caner Aktaþ kaydetti. 1461 Trabzon'un yýldýzý Musa Caner
Aktaþ maç sonu açýklamasýnda, ''4 hafta süren sakatlýðýmýn ardýndan takýmýma 2 golle
katký vererek geri dönmemi nasip eden Allah'ýma þükürler olsun'' ifadelerine yer verdi.
(Haber Merkezi)
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Play-Off mucizeye kaldý
Bitime iki hafta kala
rakiplerine göre avantajlý
konumda bulunan Kýrmýzý-Siyahlýlar kaybettiði iki
puan ile tüm avantajýný
kaybetti. 2-0 önde
götürdüðü maçýn son
dakikasýnda yediði gol ile
Adýyaman deplasmanýndan 2-2'lik beraberlik ile
ayrýlan Çorum FK, rakiplerinin kazandýðý hafta
tam üç sýra gerileyerek
son hafta öncesi play-off
þansýný mucizelere býraktý. Ergün Penbe'nin talebeleri Afyon'u yense dahi
hem Bayburt'un hem de
Van'ýn puan kaybetmesini
bekleyecek.
1 Mayýs Pazar günü oynanan
maç saat 15'te baþladý. Karþýlaþmayý Ýstanbul bölgesi hakemlerinden Yalçýn Taþkýnfurat yönetti.
Adýyaman Atatürk Stadýnda oynanan maçta Çorum FK karþýlaþmaya defansta Hakký ve Sefa ile
baþlarken ileri uçta da Mehmet Akyüz yedek beklerken Batuhan ile
baþladý. Geçtiðimiz haftadan farklý
olarak Burak Çalýk da yedek kulübesinde yer aldý. Rakipte ise geçtiðimiz sezonlarda Çorum FK formasý giyen defans oyuncusu Eren Tokat maça 11'de baþladý.
GOLCÜLER SAHNE ALDI
Çorum FK maçýn ilk yarýsýný
45'inci dakikada golcüsü Halil Ýbrahim Sönmez ile bulduðu gol ile 1-0
önde kapattý. Ýlk yarý bu skor ile sonuçlanýrken 2'nci yarýnýn hemen
baþýnda Mehmet Akyüz oyuna dahil oldu. Batuhan Er'in yerine oyuna
giren Akyüz 53'üncü takýmýný 2-0
öne geçirdi.

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

ADIYAMAN PES ETMEDÝ
Skor avantajýný yakalayan Çorum FK rahatlarken küme düþme
endiþesi yaþayan rakibi maçý býrakmadý. Taraftar desteðini de arkasýna alan Sarý-Yeþilliler, yediði golden
10 dakika sonra 63'üncü dakikada
Muhammet Akpýnar ile farký 1'e indirdi.
Puan için saldýran Adýyamanspor istediði golü 90+2'de buldu. Kerem Çalýþkan'ýn golü ile skor eþitlenirken golden hemen sonra maça
ara verildi.
MAÇA ARA VERÝLDÝ
Altý dakika uzatma verilen maçýn 90+3'üncü dakikasýnda maça
ara verildi. Kuvvetli yaðýþ ve dolu
nedeni ile ara verilen maç 10 dakika sonra tekrar baþladý.
HAYAL KIRIKLIÐI…
Geride kalan kýsa sürede her iki
takým da gol bulamadý. 2-2'lik beraberlik sonucunda ev sahibi ekip kümede kalma adýna hayati bir puan
alýrken Çorum FK ise rakiplerinin
kazandýðý haftada büyük bir hayal
kýrýklýðý yaþadý. Hafta baþýnda playoff'un en büyük adayý görülen Çorum FK hafta sonunda kendini
8'inci sýrada buldu. Ergün
Penbe'nin öðrencileri bu haf-

ta oynanacak Afjet Afyonspor maçýný kazansa bile Vanspor FK ve Bayburt Özel Ýdare'nin puan kaybetmesini bekleyecek.
Bayburt Özel Ýdare son hafta
küme düþme korkusu yaþayan Ergene Velimeþe'yi konuk ederken
Vanspor FK ise son hafta sahasýnda son haftalarýn formda takýmý
Niðde Anadolu FK ile karþýlaþacak.
MAÇ SONU HAKEME TEPKÝ
2-2 biten ve Çorum FK'nin büyük
avantaj kaybettiði maç sonunda
Çorum FK'li oyuncularýn hedefinde maçýn hakemi vardý. Ýs-
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tanbul bölgesi hakemlerinden Yalçýn
Taþkýnfurat, Çorum FK'nin kaptaný
Murat Yýldýrým ve kalecisi Hasan
Hüseyin Akýnay tarafýndan "art niyetli" olarak tanýmlandý.
Takým kaptaný Murat Yýldýrým
sosyal medya hesabýndan yaptýðý
paylaþýmda "Futbolda böyle hakemlerin yeri yok. Satýlmýþlar" ifadelerine yer verdi.
Kaleci Hasan ise paylaþýmýnda
"Bir senedir neler çektiðimizi bir Allah biliyor. Emeðimizi çalanlara
hakkýmý helal etmiyorum. Allah belanýzý versin. Yazýk" diyerek sitem
etti.
(Abdulkadir Söylemez)

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

: 2-2
: 1-0
: 0-1
: 3-1
: 2-3
: 4-2
: 1-2
: 0-2
: 1-1
: 2-0

HAFTANIN MAÇLARI
07.05.2022 CUMARTESÝ
ÇORUM FK-AFJET AFYONSPOR
KAHRAMANMARAÞ-TURGUTLUSPOR
SOMASPOR-ÝNEGÖLSPOR
BODRUMSPOR-ADIYAMAN FK
ANKARASPOR-1461 TRABZON FK
SARIYER-DÝYARBEKÝRSPOR
SÝVAS BELEDÝYESPOR-SAKARYASPOR
SERÝK BELEDÝYE-ETÝMESGUT BELEDÝYE
SÝLAHTAROÐLU VAN-NÝÐDE ANADOLU FK
BAYBURT ÖZEL ÝDARE-ERGENE VELÝMEÞE

Dolu, maça damga vurdu

Mehmet Akyüz
kendine geldi
Sýrasý ile Ankaraspor,
1461 Trabzonspor, Ýnegölspor, Niðde Anadolu FK ve
Adýyamanspor maçlarýnda
forma giyen oyuncu 1461
Trabzon maçý hariç rakip fileleri havalandýrýrken Ýnegöl
deplasmanýnda iki gol birden attý. Akyüz 2'nci yarýda
dahil olduðu Ankaraspor ve
Adýyaman maçýnda da oyuna girdikten sonra skoru deðiþtirmeyi baþararak takýmýn
en golcü 2'nci ismi oldu.
Takýmýn en golcü ismi ise
14 golü bulunan sað kanat
oyuncusu Halil Ýbrahim Sönmez. (Abdulkadir Söylemez)

O G B M A Y P
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37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
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37
37

HAFTANIN SONUÇLARI

Tecrübeli forvet son beþ maçta
beþ gol atmayý baþararak kazanýlan
puanlarda pay sahibi oldu.

Çorum FK'nin ara transferde Samsunspor'dan kadrosuna kattýðý tecrübeli
oyuncu son haftalardaki
performansý ile dikkat çekiyor.
36 yaþýndaki forvet
oyuncusu son beþ maçta
rakip fileleri beþ kez havalandýrmayý baþardý.
Çorum FK formasý ile
çýktýðý 18 maçýn 15'ine ilk
11'de çýkan Mehmet Akyüz
bin 277 dakika saha kaldý.
18 maçta dokuz gol atan
Mehmet Akyüz bu dokuz
golün 5'ini son beþ haftada
attý.

SAKARYASPOR A.Þ.
1461 TRABZON
BODRUMSPOR A.Þ.
SÝVAS BELEDÝYE
BAYBURT ÖZEL ÝD.
SÝLAHTAROÐLU VAN
AFJET AFYONSPOR
ÇORUM FK
ANKARASPOR
SOMASPOR
ÝNEGÖLSPOR
ETÝMESGUT BELED.
SERÝK BELEDÝYE
DÝYARBEKÝRSPOR
SARIYER
ADIYAMAN 1954
ERGENE VELÝMEÞE
TURGUTLUSPOR
NÝÐDE ANADOLU FK
KAHRAMANMARAÞ

36 yaþýndaki
forvet
oyuncusu
son beþ maçta
rakip fileleri
beþ kez
havalandýrdý.

TFF 2. Lig Kýrmýzý
Grup'ta Çorum FK, ile Adýyaman FK'nin karþýlaþtýðý
maçta aniden bastýran dolu yaðýþýndan dolayý mücadele durdu. Karþýlaþma
2-2 berabere bitti.
Adýyaman
Atatürk
Stadyumu'nda oynanan
maçý Yalçýn Taþkýnfurat yönetti.
Adýyaman FK ile Çorum FK, ilk yarýda kýyasýya mücadele etti.
Maçýn 44. dakikasýnda
Çorum FK oyuncusu
Halil Ýbrahim Sönmez'in attýðý gol ile
maçýn ilk yarýsý 1-0 sonuçlandý.
Maçýn ikinci yarýsýnda da karþýlýklý
ataklar yaþanýrken,
maçýn 53. dakikasýnda
Çorum FK oyuncusu
Mehmet Akyüz'ün go-

lüyle Çorum FK 2-0 öne geçti.
Çekiþmeli geçen maçýn 62. dakikasýnda Adýyaman FK oyuncusu
Muhammed Akpýnar'ýn golüyle
skor 2-1'e geldi. 6 dakika uzatmalara gidilen maçýn 90+4.dakikasýnda Adýyaman FK oyuncusu
Kerem Çalýþkan'ýn golü ile maçta denge saðlandý. Maçýn

90+4.dakikasýnda aniden bastýran dolu yaðýþý nedeniyle saha
beyaza büründü. Dolu yaðýþýnýn
þiddetlenmesi nedeniyle maça
yaklaþýk 10 dakika ara verildi.
Dolu yaðýnýn bitmesi sonrasýnda
mücadele kaldýðý yerden devam
ederken, mücadele 2-2'lik eþitlikle sona erdi.
(ÝHA)

BUGÜN

ÇORUM HAVA TAHMiNi

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

1 TL

(TEL: 777 07 67)
ULUKAVAK MH.
GARANTÝEVLER
9.SK. 16/A

BULUT

KARTAL

(TEL: 223 00 99)
(TEL: 505 01 02)
BAHÇELÝEVLER MH. HÜRRÝYET CAD.
DUMLUPINAR 7.SK.
NO: 2
NO: 3
SAAT KULESÝ YANI

Aðýla giren kurtlar 11
küçükbaþ hayvaný telef etti
Polis her yerde
o hýrsýzý arýyor
Çorum ve Yozgat'ta
meydana gelen araç hýrsýzlýklarýnýn þüphelisinin
yakalanmasý için polis
ekiplerince çalýþma baþlatýldý. Edinilen bilgiye göre,
Sungurlu'da devriye görevi sýrasýnda bekçiler, Bahçelievler Mahallesi'nde
þüphelendikleri 66 LT 352
plakalý aracý durdurmak
istedi.
Bekçilerin "dur" ihtarý
üzerine otomobiliyle kaçmaya çalýþan sürücü, Örnekevler Mahallesi'nde bir
evin bahçe duvarýna çarptýktan sonra araçtan inip
yaya olarak kaçtý.
Polisin araçta yaptýðý
incelemede, plakasýnýn

Yozgat'tan çalýntý kaydý
bulunan baþka bir otomobile ait olduðunu belirlendi. Kazaya karýþan aracýn
plakasýnýn 19 SH 653 olduðu ve kýsa süre önce
çalýntý ihbarý yapýldýðý tespit edildi.
Yozgat'tan çalýndýðý
belirlenen otomobil de
Samsun-Ankara kara yolundaki bir dinlenme tesisinin arkasýnda park halinde bulundu. Araçta yapýlan aramada, 25 anahtar
ile zanlýya ait olabileceði
deðerlendirilen çeþitli eþyalar bulundu.
Þüphelinin yakalanmasý için çalýþmalar sürüyor.
(Haber Merkezi)

Osmancýk'ta bir çiftçiye ait aðýla giren
kurt sürüsü 11 küçükbaþ hayvaný telef
etti, 4 hayvaný yaraladý.
Baþpýnar köyünde ikamet eden Doðru ailesinin köye 12 kilometre uzaklýkta
bulunan aðýlýna 28 Nisan'da giren kurt
sürüsü, 5 koyun, 4 oðlak ile 2 kuzuyu telef etti. Saldýrýda yaralanan 4 koyun kesime gönderildi.
Hayvanlarýn sahibi Adem Doðru, gece yarýsý hayvanlarý kontrol edip evine
girdiðini söyledi. Sabah uyandýðýnda
aðýlda hayvanlarýný ölü bulduðunu belirten Doðru, "Sabaha karþý kurtlar saldýrmýþ.
Sabah
bak-

tým ki koyunlarýn sesi kesilmiþ. Toplam
90 hayvaným vardý." dedi.
Devlet desteðiyle 2006 yýlýnda 25 küçükbaþ alarak hayvancýlýða baþladýðýný
dile getiren Doðru, "Devletimizden Allah
razý olsun. Koyunlarýmýn borcunu bitirmiþtim. Allah devletimize zeval vermesin." ifadesini kullandý.
Eþi Arife Doðru da kurt saldýrýsýný öðrendiðinde fenalaþýp Osmancýk Devlet
Hastanesine kaldýrýldýðýný, yaklaþýk 10
saat acil serviste tedavi gördüðünü anlattý. Hayvanlarý beslemek için yem almak üzere borçlandýklarýný söyleyen
Doðru, "Hayvanlarýmýzý Kurban Bayramý'nda satýp borçlarýmýzý ödemeyi
düþünüyorduk. Þimdi borçlarýmýz kaldý. Ödeme þansýmýz
zorlaþtý. Devletimizden yardým bekliyoruz" ifadesini
kullandý. (Haber Merkezi)

AK Parti kahraman
þehitleri unutmadý

Þoförlerden bayram geleneði
Çorum Þoförler ve
Nakliyeciler Odasýnda
bayramlaþma programý, her yýl olduðu gibi yine Kamyoncular
Garajýnda gerçekleþtirildi.
Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'in ev
sahipliði yaptýðý bayramlaþma programýna þoför ve
nakliyeci esnafýnýn ilgisi yoðun
oldu. Ramazan Bayramý'nýn, kardeþliðin pekiþtiði, dostluklarýn geliþtiði, paylaþmalarýn
arttýðý bir bayram olduðunu belirten Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, "Bu
bayram birlik beraberlik bayramý, bu bayram
hoþgörü bayramý. Rabbim bizleri rahmet ve bereket ayý Ramazan'dan sonra bayrama da kavuþturmayý nasip etti. Ýnþallah bu bayram birliðimize beraberliðimize, kardeþliðimize, kardeþliðimizin güçlenmesine vesile olur" dedi.
Tahsin Þahin, ayrýca, "Bayram vesilesi ile va-

tanýmýz için, bayraðýmýz için
þerefimiz için, namusumuz
için canlarýný feda eden
aziz þehitlerimize rahmet
diliyorum. Rabbim kendilerinden
razý
olsun,
mekânlarýný cennet etsin
inþallah. Allah hepimize
birlik beraberlik içerisinde
böyle coþkulu bayramlar nasip etsin" þeklinde konuþtu.

AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý ve parti yöneticileri, Çorum Þehitliðini ziyaret etti. Ramazan Bayramý nedeniyle AK Parti Ýl Baþkanlýðý tarafýndan baylaþma programý
düzenlendi.
Bayramýn ikinci günü yapýlan bayramlaþma programýnýn ardýndan AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý ve parti
yöneticileri Çorum Þehitliðini
ziyaret ederek bu vatan için
can vermiþ þehitlerin ruhlarý
için dualar okudu.
Baþkan Ahlatcý, "Vatanseverlikleriyle övündüðümüz,
unutulmaz hizmetleriyle ör-

nek aldýðýmýz gazilerimiz ve
þehitlik mertebesine ulaþmýþ
tüm vatan evlatlarýna karþý
yapýlacak en anlamlý teþekkür, onlarýn bizlere emaneti
olan bu cennet vataný korumak, milli birlik ve beraberliðimizden taviz vermeden sahip
çýkmak ve güçlü Türkiye yolunda emin adýmlarla ilerlemektir" diyen Ýl Baþkaný Yusuf
Ahlatcý: "Ülkemizin baðýmsýzlýðý, vatanýnýn bölünmez bütünlüðü, milli birlik ve beraberliðimizin korunmasý uðruna
göðsünü siper etmiþ ve bunun niþanýný gururla taþýyan
þehit ve gazilerimizin kahra-

manlýklarý hafýzalarýmýzdan
silinmeyecek ve hiçbir zaman
unutulmayacaktýr. Bizler de
görevimizi yaparken onlara
layýk olmaya çalýþýyoruz ve
her zaman sizlerin yanýnýzdayýz. Ülkemizin baðýmsýzlýðý ve
bütünlüðü uðruna, canlarýný
hiçe sayarak ölüme koþan,
dünyanýn dört bir yanýnda ve
yurdumuzun her köþesindeki
þehitliklerde "kefensiz ama
görevini yapmýþ olmanýn huzuru içinde yatan" kahraman
þehitlerimizi minnet ve þükranla anýyor aziz hatýralarý
önünde saygýyla eðiliyorum"
dedi.
(Çaðrý Uzun)

BAÞKANLARDAN
BÝRLÝKTELÝK MESAJI
Bayramlaþma programýna ÇESOB Baþkan
Adayý Erdoðan Çerikçi ve kendisine destek veren oda baþkanlarý da katýldý. Çerikçi ve destek
veren oda baþkanlarý, ÇESOB seçimleri öncesi
birlik ve beraberlik mesajlarý verdiler.
Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ise bayramlarýn mesafeleri kýsalttýðýný,
küskünleri barýþtýrdýðýný ve herkesi bir araya getirdiðini belirterek, gönül gönüle, omuz omuza
bir arada olduklarýný kaydetti. (Haber Merkezi)

DAHA YEÞiL BiR SUNGURLU iÇiN
Sungurlu'da "Daha yeþil
bir Sungurlu için" sloganýyla
aðaçlandýrma seferberliði
baþlatýldý. Sungurlu Belediye
Baþkaný Abdulkadir Þahiner,
"Hep birlikte daha yeþil bir
Sungurlu'yu geleceðe miras
býrakacaðýz" dedi.
Gelecek kuþaklara daha
yeþil bir Sungurlu býrakmak
amacýyla, doðanýn korunmasýnýn yaný sýra yeþilin her tonunun artmasý için mücadelesini sürdüren Sungurlu Belediyesi, bu çerçevede aðaç-

landýrma seferberliði baþlattý.
"50 BÝN FÝDAN
TOPRAKLA
BULUÞTURDUK"
"Hz. Muhammed'in 'Kýyametin kopacaðýný bilseniz bile elinizdeki fidaný dikiniz' Hadis-i Þerifini kendimize þiar
edinerek, aðaçlandýrma çalýþmalarýný baþlattýk" diyen
Baþkan Þahiner, göreve geldikleri günden itibaren þu
ana kadar 50 bin fidan dikimi
gerçekleþtirdiklerini söyle-

di.Baþkan Þahiner, Sungurlu
Belediyesi olarak kendilerinden destek isteyen okul, kurum ve kuruluþlara aðaç dikme konusunda destek verdiklerini de sözlerine ekledi.
SEFERBERLÝÐE DAVET
Sungurlu'nun doðasý ve
yeþiliyle bir örnek ilçe olmasýný hedeflediklerini kaydeden
Baþkan Þahiner, "Halkýmýzýn
yýllardýr özlemini duyduðu
yeþil bir Sungurlu'yu oluþturmayý hedefliyoruz. Bu yüz-

den de baþlatmýþ olduðumuz
aðaçlandýrma seferberliðine
katkýda bulunmak isteyen
tüm kamu kurum ve kuruluþlarýna her türlü destek verilecek ve ortak projeler yürütülecektir" dedi.
Aðaçlandýrma seferberliðine herkesi davet eden Baþkan
Þahiner, "Ýlçemizi yeþillendirmeye devam edeceðiz ve gelecek nesillere daha yaþanýlabilir, daha yeþil bir Sungurlu
býrakmak için çok çalýþacaðýz"
þeklinde konuþtu.
(ÝHA)

