Mert Nobre: Maçý
çevireceðimize emindik

LiDER
LiDER YAPAN
YAPAN

Çorum
Futbol Kulübü
Teknik Direktörü
Mert Nobre

Geçtiðimiz Pazar günü oynanan Batman Petrolspor maçýný deðerlendiren
Çorum FK Teknik Direktörü Mert Nobre, "Bu ligde kolay maç olmadýðýný hep
söylüyorum. Dün de böyle maçlardan birini oynadýk. Maç öncesinde futbolcularýmýza da uyarýlarýmýzý yaparken rakibin kontra atak üzerinden bir oyun
tasarlayabileceðini söylemiþtim. Özellikle ilk yarý kendi adýmýza çok þans yaratamadýk. Ancak ikinci yarý bambaþka bir kimlikle sahadaydýk" dedi. 7’DE

GALiBiYET
4-1

MAÇIN ÖZETÝNÝ
ÝZLEMEK ÝÇÝN
KODU OKUTUN

2'nci Lig Beyaz Grupta 6'ncý hafta oynanan maçlar ile tamamlandý.
Çorum FK sahasýnda Batman Petrolspor ile karþýlaþtý. Çorum FK
geriye düþtüðü maçta rakibini 4-1 yenerken puanýný 13'e çýkardý ve
averaj farký ile liderlik koltuðuna oturdu. 8’DE

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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MAÇA, GOL SEVÝNÇLERÝ
DAMGA VURDU
AJDA PEKKANLI
GALÝBÝYET ÞARKISI

7
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ÝÇ SAHADA MAÇ
VERMÝYORUZ
BU HAFTAYI BAY
GEÇÝYORUZ

Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Güreþ Eðitim Merkezi ile kentin büyük bir ihtiyacýnýn karþýlanacaðýný söyledi.

60 MiLYONLUK PROJENiN

YAPIMINA BAÞLANDI
Çorum Belediyesi
ile Gençlik ve Spor
Bakanlýðý tarafýndan kente kazandýHABERÝ
rýlan Güreþ Eðitim
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU Merkezi'nin inþasýOKUTUN
na baþlandý. Merkez, çok amaçlý salonlardan
güreþ eðitim salonlarýna, sportif
alanlara kadar bir kompleks
þeklinde olacak. Merkezde 66
sporcu yatýlý olarak kalabilecek.
60 milyon liraya mal olacak
projenin 45 milyon lirasý bakanlýk tarafýndan ödenecek. 5’TE

Çorum Belediyesi biri Binevler
Mahallesi'nde olmak üzere beþ adet
villa-site arsasýný satýþa çýkarýyor.
Edinilen bilgiye göre Çorum Belediyesi, biri Binevler Mahallesi Ilýca
Baðlarý'nda yer alan 5 adet villa-site
arsasýný satýþa çýkaracak. Ýhalenin
Çarþamba günü Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu'nda saat
14.00'de yapýlacak. Açýk arttýrma usulüyle yapýlacaðý ifade edilen ihalede
Ilýca Baðlarý'nda yer alan arsa için
muammen bedel 8 milyon 825 bin lira
olarak belirlendi.
(Fatih Yýldýrým)

Sungurlu Ýlçesi Gülderesi Köyü'nde çiftçilikle uðraþan
Hasan Basri Körpe, köyünden çýkarmadýðý 19 SH 579
plakalý traktörüne Elmadað'da hýz sýnýrýný aþtýðý gerekçesiyle kesilen 888 liralýk trafik cezasýna istesem de
gidemeyeceðin bir yerde ceza kesilmiþ bana
ait deðil diyerek itiraz etti. 3’TE

Hasan Basri
Körpe

Boðazkale'de köy,
Boðazkale'ye baðlý Yekbas köyü sakinleri, köylerinin ilçeye baðlý mahalle olmasý için yapýlan
referandum da oy kullandý. Referanduma katýlan 432 kiþinin 380'i evet oyu kullandý. 2’DE

Dünyalý Bir Dosttan
Dünyadan Hikayeler...

Zehra SAYIL

ÖNCELÝKLER
- YAZISI 2’DE

FARKLI
TARÝFE
Ahmet Buðra
ERDOÐAN

Çorum Barosu
Baþkan Adayý Avukat Özer
Akpýnar, aday yönetim
kurulu listesini kamuoyu
ile paylaþtý. Bilindiði gibi
mevcut Baro Baþkaný
Avukat Turan Kalýpçý da,
yönetim kurulu aday listesini Eylül ayýnýn ilk günlerinde açýklamýþtý. 4’TE

Çorum Belediyesi
villa-site arsasý satýyor

'Köyden çýkmayan
traktöre ceza geldi'

mahalle oldu

Özer Akpýnar,
Baro'ya aday

Ýskilip'te dehþet!

AT YARIÞLARI
NEFES KESTi
Osmancýk Belediyesi tarafýndan düzenlenen Pýrlanta Pirinç Festivali çerçevesinde
yapýlan ve 140 atýn katýlýmýyla gerçekleþtirilen yarýþlar dua ile baþladý. Vatandaþlarýn yoðun katýlýmýnýn olduðu yarýþlarda en büyük ilgiyi ise yerli dört nala, rahvan
baþ koþuþu, Arap ve Ýngiliz atlarý koþularý gördü. 2’DE

Komþusunun köpeðini sopa ve satýrla darp etti
Ýskilip'e baðlý
Ahmetce köyünde
yaþayan bir kiþi,
kendi köpeðine
saldýrdýðýný iddia
ettiði komþusunun
köpeðini, sopa ve
satýrla feci þekilde
darp etti. Baþýndan
ve gövdesinin 19
yerinden yaralanan,
vücudunda derin
kesikler oluþan
köpek, yapýlan
müdahalenin ardýndan hayatta kalma
mücadelesi
veriyor. 3’TE

- YAZISI 6’DA

KÖY PAZARINDA
YANGIN ÇIKTI 3’TE

ARAÇTAN PARA ÇALAN
ÞÜPHELÝLER YAKALANDI 3’TE

KAVGADA YARALANAN
GENÇ KURTARILAMADI

3’TE

ÇORUMLU ÜNLÜ RESSAM
HAYATINI KAYBETTÝ 2’DE

2
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Dünyalý Bir Dosttan
Dünyadan Hikayeler...

ÖNCELÝKLER

Zehra SAYIL

Boðazkale'de köy,

mahalle oldu

Boðazkale ilçesine baðlý Yekbas köyünde referandum heyecaný yaþandý.
Boðazkale'ye baðlý Yekbas köyünde referandum heyecaný yaþandý.
Köy sakinleri, Boðazkale'nin mahalle olmasý
için sandýk baþýna gitti. Yapýlan referanduma
432 kiþi katýldý, 380 kiþi "evet" oyu kullanýrken
52 kiþi "hayýr" oyu kullanýldý.
(ÝHA)

Bugünkü hikayemizde ABD'nin Illinois eyaletinde bulunan Northwestern Üniversitesi'ne
konuk olacaðýz. Bir profesörün zaman yönetimi
dersinde, iþ idaresi master öðrencilerine verdiði önemli bir hayat dersine þahitlik edeceðiz.
Zamanýn tek bir yöne doðru ilerlemediðini, her
þeyin anda var olduðunu kabul edersek ve gören de zaten göz deðil gerçeðinden yola çýkarsak neden olmasýn, deðil mi?
Bir sabah hikayemizin kahramaný profesör,
ders vereceði sýnýfa girip karþýsýnda duran seçilmiþ öðrencilerine kýsa bir süre baktýktan sonra
- Bugün zaman yönetimi konusunda vereceðim bilgiyi bir deneyle aktaracaðým der.
Kürsüye doðru yürür eðilip altýndan büyük
bir kavanoz çýkartýr ve kürsünün üstüne koyar.
Sonrasýnda elindeki çantasýndan çýkarttýðý poþetin içinde bulunan yumruk büyüklüðünde taþlarý alarak kavanoza özenle dizmeye baþlar.
Kavanoza aðzýna kadar taþ dizdikten sonra öðrencilerine döner
- Kavanoz doldu mu, der.
Öðrenciler hep bir aðýzdan;
- Doldu, diye cevaplarlar.
Profesör
- Öyle mi, der.
Ve elinde tuttuðu çantasýndan içinde çakýl
taþlarý bulunan bir poþet daha çýkartýr. Çakýl

taþlarýný kavanozun aðzýndan yavaþ yavaþ döker. Sonra kavanozu sallayarak çakýl taþlarýnýn, iri taþlarýn arasýna yerleþmesini saðlar. Öðrencilerine dönerek bir kez daha
- Þimdi kavanoz doldu mu, diye sorar.
Bir öðrenci
- Dolmadý herhalde, diyerek cevap verir.
- Doðru, der profesör.
Tekrar çantasýnýn içine elini sokup, bu sefer
bir kum poþeti çýkartýr. Kumu da kavanozun
içene döker. Kum iri taþlarýn ve çakýl taþlarýnýn
arasýna girer. Görünürde týka basa dolu olan
kavanozu parmaðýyla iþaret eden profesör, öðrencilerine yeniden döner.
- Doldu mu, der.
Tüm sýnýf bir aðýzdan
- Hayýr, diyerek cevaplar.
Cevaptan memnun kalan profesör, son olarak kürsünün üzerinde duran sürahiyi alýr ve
kavanozdan neredeyse taþana kadar içerisine
suyu boþaltýr. Kavanozun üzerine elini koyar iþte þimdi dolu der. Yeniden öðrencilerine yönelir
- Bu deneyin amacý neydi açýklayabilecek
olanýnýz var mý?
Öðrencilerden biri cevap verir
- Zamanýmýz ne kadar dolu görünürse görünsün, boþ vaktimiz mutlaka vardýr.
- Hayýr, der profesör.

Bu deneyin anlatmak istediði, eðer büyük
taþlarý baþtan yerleþtirmezseniz küçükler girdikten sonra büyük olanlarý hiçbir zaman kavanozun içine sýðdýramayacaðýnýzdýr. Kavanozu
doldurduðunuz þeylerin sýralamasý, kavanoza
ne kadar þey koyabileceðinizi belirler.
Öðrenciler þaþkýnlýk içinde birbirlerine bakarken profesör devam eder
- Nedir hayatýnýzdaki büyük taþlar? Eþiniz,
çocuklarýnýz, sevdikleriniz, arkadaþlarýnýz, iþiniz, eðitiminiz, hayalleriniz, saðlýðýnýz, bir eser
yaratmak, baþkalarýna faydalý olmak, onlara bir
þey öðretmek! Büyük taþlarýnýz belki bunlardan
birisi, belki bir kaçý, belki hepsi. Bu akþam uykuya yatmadan önce iyice düþünün ve sizin
büyük taþlarýnýz, çakýl taþlarýnýz, kumunuz ve
suyunuz nelerdir hayatta, iyi karar verin. Önceliklerinizi belirleyin ve daha az önemli olanlarý
belirleyin diye ekler, sonra sýnýftan ayrýlýr.
Öðrenciler ise bir süre daha sýnýfta kalýp
kürsüde duran kavanoza bakarlar, düþünürler.
Önlerinde vermeleri gereken büyük bir karar
duruyordur. Hayatlarýnda öncelikleri acaba neler olacaktýr? Doðru sýralamayý neye göre belirleyecekler ve kavanoz dolduðunda içindeki
alaný yeterince iyi deðerlendirebilecekler midir?
Bu sýnýfýn konuk öðrencileri olarak, bizim
içimizde doðru sýralamayý bilen var mýdýr?

Festivalde at yarýþlarý
nefes kesti
Osmancýk ilçesinde geleneksel
olarak düzenlenen at yarýþlarý izleyenlere heyecanlý anlat yaþattý.
Osmancýk Belediyesi tarafýndan
düzenlenen Pýrlanta Pirinç Festivali
çerçevesinde yapýlan ve 140 atýn katýlýmýyla gerçekleþtirilen yarýþlar dua
ile baþladý. Vatandaþlarýn yoðun katýlýmýnýn olduðu yarýþlarda en büyük
ilgiyi ise yerli dört nala, rahvan baþ
koþuþu, Arap ve Ýngiliz atlarý koþularý gördü.
At yarýþlarýnýn en son 2019 yýlýnda pandemiden önce yapýldýðýný hatýrlatan Osmancýk Belediye Baþkaný
Ahmet Gelgör, "Pýrlanta Pirinç Festivali'nde her yýl at yarýþlarý oluyor. Bugün burada 20'ye yakýn Ýngiliz olmak
üzere toplam 140 atýmýz yarýþacak.
Ýlçemize gelen yarýþ severlere ve
sporcularýmýzý saygýyla selamlýyo-

rum. Pýrlanta gibi ilçemizin güzel insanlarýna bugüne kadar olduðu gibi
bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceðiz" dedi. Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay ise yoðun bir
programla Pýrlanta Pirinç Festivali'nin gerçekleþtirildiðini hatýrlatarak,
festivale Osmancýklýlarýn yoðun ilgi
gösterdiðini söyledi.
ÝLHAN'A VE KATKI
VERENLERE TEÞEKKÜR
Kaymakam Akpay, organizasyonun gerçekleþmesinde Osmancýk
Atlý Spor Kulübü Baþkaný Ömer Faruk Ýlhan'a ve katkýda bulunan herkese teþekkür etti.Akpay, Türkiye'nin
her bölgesinden 130'a aþkýn sporcunun etkinliðe katýldýðýný hatýrlattý.
Yarýþlar ödül töreninin ardýndan
sona erdi.
(ÝHA)

Çorumlu ünlü ressam
hayatýný kaybetti
Dayýncýk köy cami
ibadete açýldý
Sungurlu'ya baðlý Dayýncýk Köyü'nde, hayýrsever vatandaþlar tarafýndan yapýlan cami ibadete açýldý.
Dayýncýk köyüne giderek cami açýlýþýna katýlan Ýlçe kaymakamý Fatih
Görmüþ, yeni caminin
son derece güzel olduðunu, 14 ay gibi kýsa bir
sürede tamamlandýðýný
belirterek, caminin yapýmý aþamasýnda emeði
geçen hayýrseverler ve
köy muhtarýna teþekkür etti. Ýbadete açýlan camiyi inceleyen Kayma-

kam Görmüþ, hayýrlý olmasý temennisinde bulundu.
(ÝHA)

"Komet" adýyla bilinen ressam ve
þair, Çorumlu hemþehrimiz Gürkan
Coþkun, kanser nedeniyle 81 yaþýnda
hayata veda etti.
Ýlk sergisini devlet bursuyla gittiði
Fransa'nýn Rouen kentinde açan Komet, yaþamýný Ýstanbul ve Paris'te
sürdürmüþ, eserleri Lozan Canton
Müzesi, Viyana Modern Sanatlar Müzesi, Kopenhag Grafik Sanatlar Müzesi, Paris Modern
Sanatlar Müzesi ve
Ýstanbul Modern gibi
müzelerde yer almýþtý.
"Kuyruklu yýldýz"
anlamýna da gelen
'Komet' ismini kullanan
ressam ve þair Gürkan
Coþkun, 81 yaþýnda
kanser sebebiyle hayatýný kaybetti.
Coþkun,
Mehmet
Güleryüz'ün 'Güldüðüme Bakma' adlý
nehir söyleþisinde belirttiðine göre ismini, "Bill Haley & His Comets" grubundan esinlenerek aldý.
"KOMET" GÜRKAN
COÞKUN KÝMDÝR?
1941 yýlýnda Çorum'da doðan sanatçý, Çorum Lisesi'nin ardýndan Mi-

mar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eðitim gördü.
Halil Dikmen ve Zeki Faik Ýzer
atölyelerinde çalýþtý. Çeþitli insan görünümlerini karmaþýk ve kalabalýk
gruplar halinde fantastik bir yönelimle
tuvale yansýttý. Bu dönem resimlerinde en çok siyah rengi kullanan ressam; kýrmýzý, pembe ve sarýlarla ölüm
ve acý temasýný vurguladý.
1971'de devlet
bursuyla
Fransa'nýn
baþkenti
Paris'e gitti. Vincence Üniversitesi
Plastik Sanatlar
Bölümü'nde eðitim gördü. Ýlk sergisini
1974'te
Fransa'nýn Rouen kentinde açtý.
1974'ten itibaren de Salon de Mai
(Mayýs Salonu) sergilerine düzenli
olarak katýldý. Paris'te bulunduðu sýrada Rönesans öncesi Ýtalyan sanatýný,
Pompei resimlerini ve Ýtalyan Primitifleri'ni inceleyen sanatçý, bilinçaltýnýn
gizemli dünyasý üzerine kurulu ancak
gerçeklikle baðýný koparmayan eserler vermeye baþladý.

BÝRÇOK ULUSLARARASI
SERGÝYE KATILDI
Yaþamýný Ýstanbul ve Paris'te sürdüren ressam, Türkiye'de on beþ, Paris'te dokuz, Viyana, Salzburg, Lozan
ve Brüksel'de ise birer kiþisel sergi
açtý. Komet ayrýca, birçok uluslararasý
sergiye katýldý. Eserleri, Lozan Canton Müzesi, Viyana Modern Sanatlar
Müzesi, Kopenhag Grafik Sanatlar
Müzesi, Paris Modern Sanatlar Müzesi ve Ýstanbul Modern gibi müzelerde
yer alýyor.
(Haber Merkezi)
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Ýskilip'te dehþet!
Komþusunun köpeðini sopa ve satýrla darp etti

Ferdi
Bayraktar

Kavgada yaralanan
genç kurtarýlamadý
Çorum'da iki grup arasýnda çýkan kavgada aðýr yaralanan 24 yaþýndaki Ferdi
Bayraktar, yaþam mücadelesini kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Ýddialara göre, iki
grup arasýnda bilinmeyen bir sebepten dolayý kavga çýktý. Kavgada Ferdi Bayraktar,
aldýðý býçak darbesiyle aðýr yaralandý. Ambulansla hastaneye kaldýrýlan genç, tüm
müdahalelere raðmen kurtarýlamadý.
Olayla ilgili 5 kiþi gözaltýna alýnýrken,
þüpheliler emniyetteki iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk edildi.
Evli ve 1 çocuk babasý olduðu öðrenilen
gencin cenazesi ise gözyaþlarý arasýnda
topraða verildi.
(Haber Merkezi)
Hasan Basri
Körpe

'Köyden çýkmayan
traktöre ceza geldi'
Sungurlu'da yaþayan yaþlý adamýn traktörüne, hiç gitmediði Elmadað'da yazýlan trafik
cezasý geldi.
Ýlçeye baðlý Gülderesi Köyü'nde çiftçilikle
uðraþan Hasan Basri Körpe, köyünden çýkarmadýðý 19 SH 579 plakalý traktörüne Elmadað'da trafik cezasý kesildiðini öðrendi. Saat'te 57 kilometre hýzla Elmadað'dan Kýrýkkale istikametine gidildiði için 888 TL trafik cezasý yazýldýðýný söyleyen Körpe, bu cezanýn
kendisine ait olmadýðýný iddia etti.
Traktörünün köy dýþýna hiç çýkmadýðýný ve
istese de traktörle Elmadað kadar gidemeyeceðini söyleyen Hasan Basri Körpe, "Yazýlan
ceza bana ait olmadýðý için itiraz ettim, iptal
edilmesini istiyorum" dedi.
(ÝHA)

Ýskilip'e baðlý Ahmetce köyünde
yaþayan bir kiþi, kendi köpeðine
saldýrdýðýný iddia ettiði komþusunun
köpeðini, sopa ve satýrla feci þekilde darp etti. Baþýndan ve gövdesinin 19 yerinden yaralanan, vücudunda derin kesikler oluþan köpek, yapýlan müdahalenin
ardýndan hayatta kalma mücadelesi veriyor.
Öðle saatlerinde arazide
otlamakta
olan hayvanlarýný oðluna
emanet ederek iþe gittiðini belirten
Mehmet
Gökmen,
yarý
yolda
oðlu
Tuðrul'un kendisini cep telefonundan arayarak çoban köpeklerinin yaralandýðýný, birilerinin balta ile
kestiðini, hayvanýn kan
kaybýndan ölmek üzere olduðunu söyleyerek yardým istediðini
anlattý. Oðlunun anlattýklarýna baþlangýçta inanmadýðýný, ayný yerde
hayvan otlatan H.Þ. adlý köylüsünü
arayarak bulunduklarý yerde baþka
kimsenin olup olmadýðýný sorduðunda onun kendisi, halasý ve eniþtesi dýþýnda kimsenin olmadýðýný
söylediðini anlatan Mehmet Gökmen, "H.Þ. ile konuþurken oðlum
tekrar arayýnca köpeðe yardým etmek için telefonu kapatýp hayvanlarýmýn bulunduðu yere gittim. Gittiðimde, kanlar içinde kalan köpek
ölmek üzere olduðunu görünce onu
alýp veterinere götürdüm. Veteriner
köpeðin tedavisini yaptý eve götürdüm. Köpeðin kafasýnda ve vücudunun çeþitli yerlerinde 19 kesik olduðunu gördüm" dedi.

"JANDARMAYA
GÝDÝP ÞÝKAYETÇÝ
OLDUM"
Olayýn yaþandýðý
sýrada hayvanlarýný otlattýklarý yerde kendisi ve köylüsü H.Þ. dýþýnda kimsenin olmadýðýný, bu durumu oðlunun da doðruladýðýný ifade eden Mehmet Gökmen, "Ben oradan ayrýldýktan sonra
bölgeye sadece H.Þ.'nin halasý ve
eniþtesi gelmiþ. Köpeðimi bu hale
onlarýn getirdiðini düþünerek jandarmaya gidip þikayetçi oldum.
Jandarma köye gelerek ifadelerini
almýþ. A.M. kendi köpeðine saldýrýnca köpekleri ayýrmak için müdahale
ettiðini söylemiþ. Jandarma köpeðimi yaralayan satýrý suç aleti olarak
alýp dönmüþ. Kavga eden köpekleri
ayýrmak için insan bir kere, bilemedin iki kere vurur. Bunlar köpeðimi
öldürmek istemiþler. Bunu planlayarak yapmýþlar, tek kiþinin yaptýðýna
da inanmýyorum. Yetkililerden konuyu araþtýrýp yapanlarý cezalandýrmasýný istiyorum" þeklinde konuþtu.

Köpeðini tedavi eden veterinerin hayvanýn yaralarýnýn derin olduðunu, hayatta kalýp kalamayacaðý
konusunda bir þey söylemesinin
mümkün olmadýðýný ifade ettiðini
belirten Mehmet Gökmen, "Köpeði-

mi öldüresiye dövmüþler, zavallý
hayvan sabaha kadar inleyip durdu. Bir insan bunu nasýl yapar anlayamýyorum. Þikayetçi oldum, konuyu sonuna kadar takip edeceðim"
ifadelerini kullandý.
(ÝHA)

Köy pazarýnda yangýn çýktý
Alaca'da köy pazarýnda çýkan
yangýnda iþyerlerinin tamamý yandý.
Edinilen bilgiye göre, Denizhan
Mahallesi'ndeki kapalý pazar alanýnýn
yanýnda bulunan belediyeye ait köy
pazarýnda, öðle saatlerinde yangýn
çýktý. Çevredeki vatandaþlarýn ihbarý
üzerine pazar alanýna itfaiye ekipleri
sevk edildi. Ýtfaiye ekiplerinin çalýþmalarý sonunda yangýn söndürülürken pazarda yer alan tüm dükkanlar
yanarak kullanýlmaz hale geldi.
Söndürme çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan polis ve itfaiye
ekipleri yangýnýn çýkýþ nedeni belirlemek için inceleme baþlattý.
Diðer taraftan, ilçedeki köy pazarýnda geçen sene 13 Aralýk tarihinde
yangýn çýktýðý ve çýkan yangýn sonrasýnda maddi hasar gören 8 dükkanýn
yýkýldýðý öðrenildi.
(ÝHA)

Kültür gezilerine yoðun ilgi
Araçtan para çalan
þüpheliler yakalandý
Çorum'da bir akaryakýt istasyonundan 45
bin lira para çalan þüpheliler, emniyetin sýký
takibiyle yakalandý.
Ýl Emniyet Müdürlüðüne baðlý Asayiþ Þube
Müdürlüðü Hýrsýzlýk ve Yankesicilik Büro
Amirliði ekipleri, çevreyolunda bir akaryakýt istasyonunda araçtan 45 bin lira paranýn çalýndýðýný ihbar almasý üzerine harekete geçti. Yapýlan çalýþmada üç þüphelinin araç içerisinden bir vatandaþa ait 45 bin lira nakit parayý
çaldýklarý tespit edildi. Þüphelileri yakalamak
için çalýþmalarýný sürdüren Emniyet Müdürlüðü ekipleri, þüphelilerden ikisini çaldýklarý paranýn 4 bin lirasýyla birlikte yakaladý. Diðer
þüphelilerin yakalanmasý için çalýþmalarýn devam ettiði belirtilirken, yakalanan þüphelilerin
gözaltýna alýndýðý bildirildi. (Haber Merkezi)

Çorum Belediyesi tarafýndan baþlatýlan kültür gezileri için kayýtlar baþladý. Çorum halký kayýtlara yoðun ilgi gösterdi.Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn açýkladýðý geziler kapsamýnda bin 500 kiþi Ýstanbul'un tarihi yerlerini
gezme imkaný bulacak.
"Dünyanýn Merkezinden Kültürün Baþkenti
Ýstanbul'a" sloganýyla baþlatýlan kültür gezileri
için Velipaþa Haný'nda oluþturulan kayýt bürosunun önü sabahýn erken saatlerinden itibaren vatandaþlar tarafýndan doldu taþtý. Çorum'da ikamet etme þartý bulunan gezilerle vatandaþlar Ýstanbul'u ücretsiz olarak gezme imkaný bulacak.
Program dâhilindeki tüm müze giriþlerinin, ulaþýmýn, konaklamanýn ve yemeklerin tamamýnýn
Çorum Belediyesi tarafýndan karþýlanacaðý gezilerle ilgili düþüncelerini dile getiren vatandaþlar böylesine güzel bir etkinliði düzenleyen Belediye Baþkan Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a teþekkür
etti.
(Zahide Yasemin Eðrigözlü)
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Özer Akpýnar
Baro'ya aday

Kavuncu Ortaköy'de
AK Parti Çorum Milletvekili
Erol Kavuncu, hafta sonunda
ailesi ile birlikte Ortaköy'ü ziyaret etti.
Ortaköy Belediye Baþkaný
Taner Ýsbir tarafýndan ilçe giriþinde bulunan Seyirtepe dinlenme alanýnda karþýlanan milletvekili Kavuncu, ilçenin tarihi
ören yeri Sapinuva da incelemelerde bulunarak Ýncesu piknik alanýnda da piknik yapan
aileler ve ilçe halký ile bir araya
geldi. Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir'e gerçekleþtirilen proje ve hizmetlerden dolayý teþekkür ederek, tüm bölge halkýný tarihi ve doðal güzelliklerini yerinde görmek
üzere Ortaköy'e davet etti.
Ortaköy Belediye Baþkaný
Taner Ýsbir gerçekleþtirilen ziyaretten memnuniyet duyduklarýný belirterek, milletvekili
Erol Kavuncu ve ailesine teþekkür etti. (Haber Merkezi)

Ekim ayýnda gerçekleþtirilecek
Çorum Barosu Seçimlerine sayýlý
günler kala, Avukat Özer Akpýnar
da adaylýðýný açýkladý.
Çorum Barosu Baþkan Adayý
Avukat Özer Akpýnar, aday yönetim kurulu listesini kamuoyu ile
paylaþtý.
Bilindiði gibi mevcut Baro Baþkaný Avukat Turan Kalýpçý da, yönetim kurulu aday listesini Eylül
ayýnýn ilk günlerinde açýklamýþtý.
"YAÞAYAN BARO'
HAYALÝMÝZÝ BÝRLÝKTE
BAÞARALIM"
Çorum Barosu seçimleri için
adaylýðýný açýklayan Avukat Özer
Akpýnar, sosyal medya hesabý
aracýlýðýyla yaptýðý açýklamada;
meslektaþlarýna; "Gücünü mesleðinden alan, saygýn, eriþilebilir, etkin 'Yaþayan Baro' hayalimizi 'Birlikte Baþaralým" diyerek seslendi.
Akpýnar, "Bizler, meslektaþlarýmýzýn her geçen gün yok olan
umutlarýna umut olmak için bu
onurlu görevlere talip olduk. Siz
deðerli meslektaþlarýmýzýn destek
ve katkýlarýyla Ekim ayýnda umudu
ekelim, umudu yeþertelim; 'Birlikte
Baþaralým" ifadelerini kullandý.
YÖNETÝM KURULU
ADAYLARI
Av. Tuncay Tarý, Av. Süheyla
Keller, Av. Özge Nur Koyuncu, Av.
Ömer Horasan, Av. Manolya Kayýþ Duran, Av. Filiz Özdemir Erdoðan, Av. Aydýn Civan, Av. Dilek
Defne Kýlýç, Av. Mustafa Balyaz,

Av. Fatma Gülþah Çataroðlu.
DÝSÝPLÝN KURULU
ADAYLARI
Av. Canan Gök Ünal, Av. Orhan Nugay, Av. Burçin Solmaz
Polat, Av. Hüseyin Erdost, Av. Sevinç Demirtaþ Þahin.
DENETLEME KURULU
ADAYLARI
Av. Sultan Ceylan Bostancý,
Av. Birtan Küçükali, Av. Aykut Turalýoðlu.
TBB DELEGE ADAYLARI
Av. Mahmut Bayatlý, Av. Hasan Alparslan Býyýkoðlu, Av. Muhsin Kocasaraç.
(Sümeyra Özdoðan)

Boðazkale, TRT'de tanýtýldý
TRT 1 ekranlarýnda hafta içi her
gün izleyiciyle buluþan
Þehirden
Uzakta programýnýn bugünkü bölümünde Çorum'un
Boðazkale ilçesine
yer verildi.
Kývanç Kasabalý'nýn sunuculuðunu yaptýðý programda Boðazkale'nin bahçeleri,
köyleri ve el emeði
göz nuru üretimleri
tanýtýldý.
(Haber Merkezi)

Akkent’in manzaralý
kafeteryasý açýlýþa hazýr
Altýnokta'da Kabakçý güven tazeledi
Altýnokta Körler Derneði Çorum Þubesi olaðan genel kurulu gerçekleþtirildi. Genel kurulda
mevcut Baþkan Þaban Kabakçý güven tazeledi.
Altýnokta Körler Derneði Çorum Þubesi'nin
12. olaðan genel kurulu, geçtiðimiz Pazar günü
Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu'nda
yapýldý.
Genel kurulda divan baþkanlýðýný Altýnokta
Körler Derneði Genel Baþkan Fermani Kurteli
yaparken, baþkan yardýmcýlýklarýna Genel Sekreter Ahmet Þahin ve Teþkilattan Sorumlu Genel

Baþkan Yardýmcýsý Ziya Özdem yaptý.
Ardýnda saygý duruþunda bulunuldu ve Ýstiklal Marþý okundu. Daha sonra Gündem maddelerine geçildi. Faaliyet raporu, mali bilanço ve
tahmini bütçe okunup ibra edilmesinin ardýndan
seçimlere geçildi.
Seçimlerde mevcut baþkan Þaban Kabakçý'nýn sunduðu tek liste oy birliði ile tekrar yönetime seçildi. Yönetim Kurulu, Þaban Kabakçý, Altan Kocaseçer, Fýrat Akçan, Mustafa Yeþil, Özge
Alim'den oluþtu.
(Çaðrý Uzun)

Çorum Belediyesi tarafýndan Akkent Mahallesi'nde
yapýlan kafeterya
açýlýþa hazýr hale
getirildi.
Çorum Belediyesi, Akkent Mahallesi'nde 2021 yýlýnda yapýmýna
baþladýðý kafeterya
ve çay ocaðýnýn inþaatýný tamamladý.
Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn da beraberinde Akkent Mahalle Muhtarý Necip
Güler ile birlikte kafeteryada incelemelerde bulundu.
Kafeteryanýn
yakýnda zamanda
hizmete açýlacaðýný
dile getiren Baþkan
Aþgýn, "Akkent Mahalle Muhtarýmýz
Necip Güler ile birlikte açýlýþa hazýr
hale getirdiðimiz
Kafeterya-Çay
Ocaðýmýzý inceledik. Yakýn zamanda hemþehrilerimizin hizmetine sunacaðýz. Hayýrlý olsun" dedi.
(Fatih Yýldýrým)
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HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

3 BiN 500 KiÞiLiK SALON YIL
SONUNDA HiZMETE HAZIR!
Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn, Ýskilip yolunda yapýmýna devam edilen 3 bin 500 kiþilik kapalý spor salonunun 2022 yýlý sonunda
tamamlanacaðýný açýkladý.
Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn, dün beraberinde
Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Cemil Çaðlar ile birlikte Ýskilip yolunda Gençlik
ve Spor Bakanlýðý tarafýndan yapýmýna devam edilen kapalý spor salonunun inþaatýný ziyaret etti.
Buradan bir canlý yayýn yapan
Baþkan Aþgýn, süreçle ilgili bilgiler
verdi. Bugüne kadarki süreci özetleyen Aþgýn, "Ýçinde bulunduðumuz bina yeni kapalý spor salonumuz. Birçok
sportif anlamda yeniliklere imza atýyoruz. Daha önce yapýmýna Çorum Belediyesi tarafýndan baþlanan 3 bin 500
kiþilik kapalý spor salonundayýz. Bizim
göreve gelmemiz itibariyle de cumhurbaþkanýmýzla, bakanýmýzla görüþtük. Ýnþaatýn tamamlanmasýyla ilgili
bakanlýðýmýzýn yapmasý noktasýnda
anlaþtýk" dedi.

dikkat çeken Baþkan Aþgýn, "Spor salonumuz þehrimize salon sporlarýyla
ilgili þehrimize çað atlatacak. Geçmiþte bu salondan önceki mevcut durumda uluslararasý müsabakalarýn yapýl-

ma imkaný yoktu. Þartlara uygunluðu
buna müsaade etmiyordu. Þuanki salonumuz bittiðinde tüm standartlarý
karþýlayabiliyor olacaðýz. Þehrimizde
uluslararasý birçok turnuvaya ev sa-

hipliði yapmýþ olacaðýz" ifadelerini kullandý.
10 BÝN METREKARELÝK
ÝNÞAAT ALANI

Salonun içeriðiyle ilgili bilgiler veren Aþgýn, "Burada altý adet bireysel
antrenman salonu, iki adet cep antrenman salonu, basýn odasý, basýn
toplantý odasý, protokol odasý, VIP salonu, idari ofisler, iki adet kontrol odasý, soyunma odalarý, teknik oda, yayýn
odasý, antrenör odalarý, hakem odalarý olmak üzere gerçekten mükemmel
bir tesis kazandýrýlmýþ olacak. Her türlü imkaný saðlayacak güzel bir tesis
olacak. 20 bin metrekarelik bir arsasý
var ve 10 bin metrekarelik zemin alaný var inþaatýn" diye konuþtu.
2023 BAÞINDA HAZIR
Salonun 2022 sonu, 2023 yýlý baþýnda tamamlanacaðýný vurgulayan
Aþgýn, þunlarý söyledi:
"Bakanlýðýmýza devir iþlemlerini
yaptýk ve çalýþmalar sürüyor. Firma
yetkililerimiz hýzlý bir þekilde çalýþýyor.
Normalde 2023 Haziran'a kadar süresi var ama bizim, bakanýmýzýn talepleriyle süreyi geriye aldýk. Firma yetkilileri, normal süresinden önce yýlbaþý
itibariyle tamamlayacak.
Salonumuz þimdiden hemþehrilerimize hayýrlý olsun. Ýnþallah 2023 yýlýnýn baþý itibariyle burada hizmet vermeye baþlayacaðýz. Sabýrsýzlýkla o
günleri bekliyoruz."
(Çaðrý Uzun)

"SALON SPORLARINDA
ÇORUM ÇAÐ ATLAYACAK"
Yeni salonun tamamlanmasýyla
birlikte Çorum'un uluslararasý turnuvalara da ev sahipliði yapabileceðine

Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Güreþ Eðitim Merkezi ile kentin büyük bir ihtiyacýnýn karþýlanacaðýný söyledi.

60 MiLYONLUK PROJENiN

YAPIMINA BAÞLANDI
Çorum Belediyesi ile
Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan kente kazandýrýlan
Güreþ Eðitim Merkezi'nin inHABERÝ
þasýna baþlandý. 60 milyon liÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU raya mal olacak projenin
2023 yýlý sonunda tamamlaOKUTUN
nacaðý ifade edildi.
Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, dün Çorum Þehir Stadyumu yanýnda yaklaþýk 6 bin metrekarelik bir arsada yapýmýna baþlanan Güreþ Eðitim Merkezi inþaatýnda açýklamalarda bulundu.
ÇALIÞMALAR BAÞLADI
Merkez için çalýþmalarýn baþladýðýný
belirten Baþkan Aþgýn, Yeni stadyumumuzun hemen yanýnda, çevre yolunun hemen kenarýnda 6 bin metrekarelik bir arsa
üzerine yapýmý bugün itibariyle baþlayan
Güreþ Eðitim Merkezi'nin inþaat alanýndayýz. Burasý sadece güreþ deðil sporcu eðitim merkezi olacak. Hafriyat çalýþmalarýmýz devam ediyor. 3 bin 700 metrekarelik
bir inþaat alaný olacak ve içerisinde 22 tane oda, bu odalarda da 66 tane sporcu-

muz yatýlý olarak kalabilecek. Güreþçilerimizin geçmiþte yaptýðý baþarýlarý göz
önünde bulundurduðumuzda bu merkezin
þehrimiz için çok önemli. Çorum, yiðidin
harman olduðu yer. Birçok güreþçinin büyük þampiyonluklar yaþadýðý bir þehiriz.
Güreþin tam dallarýyla ilgili iddialý bir þehiriz" dedi.
60 MÝLYONA MAL OLACAK, 45
MÝLYONU BAKANLIKTAN GELECEK
60 milyon liraya mal olacak projenin 45
milyon lirasýnýn Gençlik ve Spor Bakanlýðýnýn karþýlayacaðýný vurgulayan Aþgýn,
"Ýçerisinde birçok detay yer alacak. Çok
amaçlý salonlardan güreþ eðitim salonlarýna, sportif alanlara kadar bir kompleks
þeklinde yükselecek. Ýhalesi yapýldý ve yer
teslimi de yapýldý. 60 milyon civarýnda bir
maliyeti olacak. Muazzam bir eser ortaya
çýkacak. Bunun 45 milyonunu Spor Toto
aracýlýðýyla Gençlik ve Spor Bakanlýðýmýz
karþýlýyor. Bu anlamda da destek çok
önemli. Bakanlýðýmýzýn desteðiyle güzel
bir eseri daha Çorum'a kazandýrýyoruz"
ifadelerini kullandý.

"ANADOLU'NUN EN GÜÇLÜ
SPOR ALTYAPISINA SAHÝP
ÞEHRÝ" VÝZYONU
Çorum'u tamamen bir spor kenti yapmak için çalýþtýklarýný dile getiren Baþkan
Aþgýn, konuþmasýný þöyle sürdürdü:
"Çorum bir spor kenti olsun istiyoruz.
Stadyumundan kapalý yüzme havuzlarýna,
Güreþ Eðitim Merkezi'nden kapalý spor salonuna kadar her þeyiyle bir spor kenti yapýyoruz. Birçok alanda þehrimiz sporun
merkezi haline geliyor. Anadolu'nun en
güçlü spor altyapýsýna sahip illerden birisi
olma yolundayýz."
2023 SONUNDA TAMAMLANACAK
Aþgýn, 2023 yýlýnýn sonunda merkezi
tamamlamayý hedeflediklerini kaydetti.
Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn,
"Þimdiden hemþehrilerimize hayýrlý olsun
480 gibi bir süresi var müteahhidin. 3 bin
700 metrekare inþaat alaný var. 2023'ün
sonlarýna doðru bitirmeyi hedefliyoruz.
2024 ile beraber de güreþçilerimizi, sporcularýmýzý burada misafir edeceðiz" diye
konuþtu.
(Çaðrý Uzun)
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Bu haftayý bay geçiyoruz
19 takýmýn yer aldýðý 2'nci
Lig Beyaz Grupta bu hafta temsilcimiz Çorum FK haftayý bay
geçecek.
Kýrmýzý-Siyahlýlar ligin 7'nci
haftasýnda maç yapmayacak.
Daha önce Ýnegölspor, Bursaspor, 24 Erzincanspor, Batman Petrolspor, Düzcespor ve
Afyonspor bay olduklarý haftalarý maç yapmadan bitirmiþlerdi.
Böyelikle Çorum FK bu hafta sonu oynanacak 7'nci haftayý
bay geçerken hafta içi oynanacak 8'nci hafta maçýnda sahaya
çýkacak. 5 Ekim Çarþamba günü sahaya çýkacak olan Kýrmýzý-Siyahlýlar deplasmanda Sivas Belediyespor ile karþýlaþacak.
(Abdulkadir Söylemez)

Maç sonu paylaþýmlarý
Çorum FK'nin Batman Petrolspor'u yendiði
maç sonrasý Teknik Direktör Mert Nobre ve Sinan Kurumuþ bazý paylaþýmlar da bulundu.
Galibiyet sonrasý birçok oyuncu maç sonu
çekilen galibiyet pozunu paylaþýrken Mert Nobre, Çorum FK'li oyuncularýn þehitleri unutmadýðý
gol sevinci fotoðrafýnýn altýna "Bravo takým. Çok
iyi reaksiyon gösterdiniz" notunu düþerek bir
paylaþým yaptý.

Bir diðer galibiyet yorumu ise Sinan Kurumuþ'tan geldi. Sinan önce puan tablosunu paylaþarak lider konumdaki Çorum FK'ye vurgu
yaptý ve "Biz sezon sonunda da burada olacaðýz" cümlesini ekledi.
Sinan ayrýca taraftarý ile yaþadýðý gol sevinci
fotoðrafýna "Sen deðilsen kim, þimdi deðilse ne
zaman?" yazarak bir paylaþým yaptý.
(Abdulkadir Söylemez)

05:01
06:25
12:36
15:58
18:38
19:56

TARiHTE BUGÜN
1919- Merzifon'u iþgal eden Ýngilizler þehri terk etti.
1930- Mustafa Kemal Paþa yeni Ýsmet Paþa hükümeti ile ilgili bir açýklama yaptý; "Eðer
Ýsmet Paþa, hükümet teþkilini kabulden sureti
katiyede imtina etseydi (kaçýnsaydý), baþvekaleti bizzat deruhte etmekten (üstlenmekten)
baþka çare kalmazdý" dedi.
1962- Irak Kürt lideri Molla Mustafa Barzani'den kaçan 1,500 kiþilik Bradost aþireti Türkiye'den iltica talebinde bulundu.
1966- Sanayi Bakaný Mehmet Turgut, sanayicilerden kapitalizm düþmanlarýna savaþ
açmasýný istedi.
1973- Seçim gezisi için Isparta'ya gelen
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkaný Bülent Ecevit taþ ve þiþe yaðmuruna tutuldu.
1976- Ankara'da "DGM'ye (Devlet Güvenlik Mahkemeleri) Hayýr" mitingi düzenlendi.
1995- Genelev sahibi vergi rekortmeni Matild Manukyan'ýn otomobilinde bir patlama oldu. Manukyan aðýr yaralandý, þoförü öldü.
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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

Ahmet Buðra
ERDOÐAN
Bazý maçlarýn yazýsýný yazmak gerçekten zordur. Kolay olmasýný beklediðim ve
rahat galibiyet alacaðýmýzý düþündüðüm
Batman maçýnda, ilk yarý kendime acaba
yanýlýyor muyum dediðimi gördüm. Ýlk yarý
puan kaybeder miyiz diye düþünürken;
oyuna Emre Þahin'in atýlýmýyla, içimdeki
korkunun yerini ümit aldý. Penaltý golünün
yenmesiyle birlikte takýmýmýzda ve tribünde on dakika panik havasý oluþtu.
Genelde hamlelerini beðenmediðimiz
hocamýz, Ferhat'ý çýkarýp Enes'i alarak takýmý çift forvete döndürdü. Suat'ýn golüyle
birlikte takýmýmýz, özgüven yakalayýp sahadan farklý galibiyet almasýný bildi. Erkan'ý, Serkan'ý, Murat'ý ve ilk yarý tutuk oynamasýna raðmen sahaya ikinci yarý kalitesini koyduðunda neler yapabildiðini bildiðimiz Sinan'ý beðendim.
Bu takýmýn tek rakibi kendisi. Kendi gibi
oynadýðýnda ve arkasýna taraftarý aldýðýnda buradan kimse puan alamaz. Takýmýmýz, Sivas maçýndan sonra zor bir fikstüre
giriyor. Bu bay haftasýný iyi deðerlendirip,
güzel gidiþatýmýzý devam ettirerek bu sezon üst lige yükselmemiz en büyük temennimiz. Bu þehre liderlik de þampiyonluk da
çok yakýþacak. Þehrin tüm sokaklarýnýn kýrmýzýya büründüðü o günlerin hayali, bizleri
baþka alemlere götürüyor.
Futbolcu kardeþlerimiz, inþallah çok güzel bir þampiyonluk hikayesi yazarak iklimi
soðuk, insanlarý sýcak olan güzel þehrimizi
hak ettiði bir üst lige ulaþtýrýrlar.

Amed-Bursa maçý
sonrasý olay çýktý

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

FARKLI
TARÝFE

Kartonlu koreografi
Kýrmýzý-Siyahlý tribünler maç öncesi koreografi hazýrladý.
Batman Petrolspor'u konuk ettiðimiz maç öncesi kartonlu koreografi hazýrlayan Kýrmýzý-Siyahlý tribünler iki takýmýn sahaya çýktýðý anda el-

lerindeki kartonlarý kaldýrarak "Çorum" yazdý.
Maraton tribününde açýlan koreografiyi kale
arkasý ve maraton tribünün karþýsýndaki taraftarlar cep telefonlarý ile fotoðrafladý.
(Abdulkadir Söylemez)

Banaz isyan etti: Madeni
paralar, satýrlar, taþlar...
Bursaspor Kulübü Baþkaný Ömer Furkan Banaz, Amedspor deplasmanýnda yaþananlarla ilgili konuþtu. Banaz, "Madeni paralar, satýrlar, taþlar... Maçýn tatil olabilmesi için hakemin kafasýna
mý isabet etmesi lazým?" dedi.
2.Lig'de Amedspor'un sahasýnda Bursaspor'u
konuk ettiði maçta yaþanan tribün olaylarý karþýlaþmanýn önüne geçti.
Bursaspor Kulübü Baþkaný Ömer Furkan Banaz, Diyarbakýr deplasmanýnda yaþananlarla ilgili basýn açýklamasýnda bulundu.
"HAKEMÝN KAFASINA MI
ÝSABET ETMESÝ LAZIM?"
Maçýn tatil edilmemesine tepki gösteren Banaz, "Dün sahaya çýktýðýmýz andan itibaren baþlayan olaylar silsilesi yaþandý. Maç içerisinde de

devam etti. Maç öncesinden, maç sonuna kadar
yabancý cisim yaðýyor. Çocuklarýn kenarda ýsýnmasýna olanak olmadý. Madeni paralar, satýrlar,
taþlar... Maçýn tatil olabilmesi için hakemin kafasýna mý isabet etmesi lazým?" dedi.
"TAKIMI SAHADAN
ÇEKMENÝN CEZASI VAR"
Maçtan çekilme yönünde yorumlara cevap
veren Ömer Furkan Banaz, "Takýmý sahadan çekin þeklinde telkinler oldu. Bunun bir müeyyidesi
var, bu hep unutuluyor" ifadelerini kullandý.
Ömer Furkan Banaz, "Merkez Hakem Kurulu'nun atadýðý hakem 2. Ligde sadece 1 maç yönetmiþ, geçtiðimiz sezon da Ýstanbul BAL'da
maç yönetmiþ. Milli ara olmasýna raðmen siz buraya tecrübeli bir hakem atamýyorsunuz. Türkiye
Futbol Federasyonu Baþkaný
Mehmet Büyükekþi'yi 65. dakikada arayýp, her þeyi söyledim.
O kadar yabancý madde atýldý,
hiçbir þekilde stadyumda anons
yapýlmadý" þeklinde konuþtu.
MAÇTAN FOTOÐRAF
GÖSTERDÝ
Yedek oyuncularýn polis korumasý altýnda ýsýndýðýný gösteren fotoðrafý paylaþan Baþkan
Banaz, "Bu futbol oynanacak bir
ortam mýdýr?" diyerek sitemini
dile getirdi.
(Haber Merkezi)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 6'ncý haftasýnda Amed Sportif Faaliyetler'in, evinde
Bursaspor'u 2-0 maðlup ettiði maçýn ardýndan olaylar çýktý. Ýçiþleri Bakanlýðý, TFF 2. Lig
Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçýyla ilgili sosyal medyaya yansýyan görseller sonrasýnda, "Provokasyona gerekli müdahaleler yapýlmýþ ve
derhal ilgililere yönelik soruþturma baþlatýlmýþtýr" açýklamasýnda bulundu. Diyarbakýr
Valiliði ise bazý taraftarlarýn üzerlerindeki tiþört ve açýlan flamalarla ilgili yasal iþlem baþlatýldýðýný duyurdu.
Diyarbakýr Stadyumu'nda Bursaspor'u
konuk eden Amed Sportif Faaliyetler maçý 20 kazandý. Karþýlaþma sýrasýnda ve sonrasýnda stadyum içerisinde yer yer gerginlik
yaþandý. Polis, kalkan eþliðinde Bursaspor'un futbolcularýný soyunma odasýna aldý.
Maç bitiminin hemen ardýndan ise stadyum
dýþýna çýkan taraftarlar taþkýnlýk çýkardý. Polisin uyarýsýna raðmen taraftarlar polise taþ attý. Polis ile gruplar arasýnda gerginlik çýktý.
Polis, bazý noktalarda gaz kullandý.
ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐINDAN AÇIKLAMA
TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. haftasýnda oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor
maçýnda tribünlerde yaþanan görüntülere
iliþkin Ýçiþleri Bakanlýðý bir açýklama yaptý.
Açýklamada, "Bu akþam, Diyarbakýr'da oynanan maçta alýnan tüm güvenlik önlemlerine
raðmen vücutlarýna sararak stada soktuklarý
deðerlendirilen görsellerle aðýr provokasyon
hedeflenmiþtir. Sporu provakatif içeriklerle
zehirlemek, isteyenlere hiç bir þartta fýrsat
verilmeyecektir. Provokasyona gerekli müdahaleler yapýlmýþ ve derhal ilgilere yönelik
soruþturma baþlatýlmýþtýr. Kamuoyuna saygýyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
Müsabakanýn baþlarýnda Güney Kale arkasýnda bir grup stadyuma Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKYB) simgeleyen bayrak ve
tiþörtle girdi. Sosyal medyada da paylaþýlan
fotoðraflarýn ardýndan Diyarbakýr Valiliði þu
açýklamayý yaptý:
"Ýlimizde oynanan Bursaspor-Amed
Sportif Faaliyetler maçý ile ilgili gerekli tüm
tedbirler alýnmýþtýr. Ancak sosyal medyada
yer alan görsellerin seyircilerin elbiselerinin
içinde stada sokulduðu konuya güvenlik kuvvetlerimizce derhal müdahale edildiði ve ilgililer hakkýnda yasal iþlem baþlatýldýðý Kamuoyuna saygýyla duyurulur." (Haber Merkezi)
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Çorum
Futbol Kulübü
Teknik Direktörü
Mert Nobre

Mert Nobre: Maçý
çevireceðimize emindik
Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü
Mert Nobre, "Düþtüðümüzde ne sahadaki
isimlerde ne de kulübede bizde hiçbir tereddüt yoktu. Bu maçý çevireceðimize
emindik" dedi.
Geçtiðimiz Pazar günü oynanan
Batman Petrolspor maçýný deðerlendiren Çorum FK Teknik Direktörü Mert
Nobre, "Bu ligde kolay maç olmadýðýný
hep söylüyorum. Dün de böyle maçlardan birini oynadýk. Maç öncesinde
futbolcularýmýza da uyarýlarýmýzý ya-

parken rakibin kontra atak üzerinden bir
oyun tasarlayabileceðini söylemiþtim. Özellikle ilk yarý kendi adýmýza çok þans yaratamadýk. Ancak ikinci yarý bambaþka bir kimlikle sahadaydýk. Ýsteðimiz çok fazlaydý, rakibin on kiþi kalmasý da biraz olsun iþlerimizi kolaylaþtýrdý. Ama her ne olursa olsun
benim için önemli olan oyuncularýmýn gösterdiði reaksiyondu" dedi.
Oyuncularýný kutlayan Nobre, þunlarý
söyledi:
Tüm oyuncularýmý kutluyorum. Oyuna

sonradan dahil olan arkadaþlarýmýz da oyunumuzda vites arttýran etkenlerden oldu. 10 geriye düþtüðümüzde ne sahadaki isimlerde ne de kulübede bizde hiçbir tereddüt
yoktu. Bu maçý çevireceðimize emindik. Bu
inanç bizim için çok kýymetliydi. Taraftarýmýza bol gollü bir üç puan hediye ettiðimiz için
son derece mutluyuz. Bu þehrin insanlarýna, bu þehirden uzakta olsa da gözü kulaðý
bu maçýn skorunda olan tüm Çorumlulara
bu galibiyetimiz armaðan olsun."
(Abdulkadir Söylemez)

MAÇA, GOL SEViNÇLERi
DAMGA VURDU
Çorum FK'nin Batman Petrolspor'u 4-1 yendiði maça gol sevinçleri damga vurdu.
1-0 geriye düþtüðü maçta ilk golünü 65'inci
dakikada atan Çorum FK'li oyuncular Suat Kaya'nýn golü sonrasý þehit Uzman
Onbaþý Muhammed Karaçam'ýn isminin yazýlý olduðu forma ile taraftara asker selamý verdi.
Takýmýný 2-1 öne geçiren golü
atan Sinan ise golden hemen
sonra tribünlere koþarak golü
taraftarý ile kutladý. Sinan, maraton tribünlerine çýkan merdivenlerden taraftara kucak açarken, taraftar da Sinan'a coþkulu
bir þekilde karþýlýk verdi. Yaklaþýk 15 saniye tribünde kalan Sinan daha sonra sahaya döndü.
Benzer bir gol sevincini de Berat Ali yaþadý. Takýmýn son golünü
90+6'da atan Berat da golü attýðý kalenin arkasýnda taraftara koþtu. Sinan
gibi o da sahadan tribünlere çýkan merdivenlere giden Berat gol sevincini taraftar ile kucaklaþarak yaþadý.
Bir diðer golün sahibi Mehmet Akyüz ise Çorum FK formasý ile belki de en coþkulu gol sevincini yaþadý. Kaçýrdýðý penaltý sonrasý hýrslanan
Mehmet Akyüz golden sonra tribünlere doðru depar atarak üçlü çektirdi. (Abdulkadir Söylemez)

Genç oyuncu
ilk kez süre aldý

MAÇTAN

DAKiKALAR
Ajda Pekkanlý galibiyet þarkýsý
Çorum FK'li taraftarlar maç sonu Ajda Pekkan'ýn þarkýsý ile galibiyeti kutladý.
4-1 Çorum FK galibiyeti ile sona eren Batman Petrolspor maçý sonrasý stat hoparlörlerinden Ajda Pekkan'ýn meþhur "Aman Petrol" þarkýsý çaldý.

Rakibe göndermeli kutlamada Ajda Pekkan'ýn 2000 yýlýnda çýkardýðý Aman Petrol þarkýsýna eþlik eden Kýrmýzý-Siyahlý tribünler hep bir
aðýzdan "Aman petrol, caným petrol
Artýk sana, sana, sana muhtacým petrol" dizelerine eþlik etti.
(Abdulkadir Söylemez)

Genç bir yedek
kulübesine sahip
olan Kýrmýzý-Siyahlýlarda genç oyuncu Taha ilk kez süre aldý.
Kýrmýzý-Siyahlýlarýn 4-1 kazandýðý
Batman Petrolspor
maçýnda GalatasaTaha Aydýnlý
ray alt yapýlý genç
oyuncu ilk kez süre þansý buldu.
Maç 3-1 iken 89'uncu dakikada oyuna
dahil olan 19 yaþýndaki orta saha oyuncusu
Taha Aydýnlý uzatmalar ile birlikte yaklaþýk
altý dakika oyunda kaldý.
Daha önce 19 yaþ altý Süper Ligde ve
Elit A liginde 47 maça çýkan Taha bu maçlarda 10 kez fileleri havalandýrmayý baþarmýþtý.
(Abdulkadir Söylemez)

Ýç sahada maç vermiyoruz
Sezonun 6'ncý haftasýnda liderlik
koltuðuna oturan Çorum FK iç sahada
3'te üç yaptý.
Geride kalan haftalarda dört galibiyet, bir beraberlik ve bir de yenilgi alan
Mert Nobre'nin talebeleri iç sahada hiç
puan kaybetmezken deplasmandan ise
dört puan toplamayý baþardý.
Ýlk hafta deplasmanda Þanlýurfaspor
ile golsüz berabere kalan Çorum FK bir
sonraki deplasmanda Nazilli Belediyespor'u 2-0 yenmeyi baþardý. Geçtiðimiz
hafta ise Afyonspor'a konuk olan Çorum FK talihsiz bir yenilgi alarak sezondaki ilk maðlubiyetini almýþtý.
Deplasmanda iki gol yiyen Çorum
FK rakip havalarý ise üç kez havalandýrmayý baþardý.
Ýç sahada ise tam sekiz gol atan Kýrmýzý-Siyahlýlar kalesinde yalnýzca iki
gol gördü.
Kýrmýzý-Siyahlýlar bir sonraki iç saha
maçýný 9 Ekim'de Amed Sportif'e karþý
oynayacak.
(Abdulkadir Söylemez)

15' Sað kanattan Suat Kaya ile geliþen
atakta Suat altý pasa ortaladý. Altý pasta Sinan
cýlýz bir vuruþla kaleciyi niþanladý.
16' Sol kanattan arka direðe ortalayan
Sýddýk Çelik'in topuna kimse müdahale edemedi ve top uzak direðin dibinden auta gitti.
28' Çorum FK defansýnýn hatasýnda Batman Petrolsporlu oyuncu araya girdi ve futbolcunun þutunu kaleci Erdi çelmeyi baþardý.
Top yine ayný oyuncunun önünde kaldý. Arka
direkte topla buluþan Mehmet Küçükdurmuþ,
boþ kaleye topu gönderemedi.
30' Sol kanattan Erkan Kaþ ile kullanýlan
serbest vuruþta ceza sahasýnda karambol
oluþtu. Kýrmýzý-siyahlýlar elle oynama bekledi
ancak hakem "devam" dedi.
31' Sinan Kurumuþ ceza sahasýndan kaleyi yokladý ancak top defansa çarptý. Seken
top Murat Yýldýrým'ýn önünde kaldý. Murat'ýn
þutu da defansa çarparak havalandý. Kaleye
giden topu Batman Petrolspor kalecisi Cihan
kontrol etti.
38' Kazanýlan frikikte Murat Yýldýrým sað
kanattan ortaladý. Emre'nin kafa vuruþu Batman defansý tarafýndan uzaklaþtýrýldý.
40' Ferhat Yazgan yaklaþýk 20 metreden
uzak direðe doðru bir þut çýkardý. Top, uzak
direðin yanýndan auta gitti.
43' Murat Yýldýrým'ýn güzel pasýyla baþlayýp Serkan Yavuz ile atakta Serkan ceza sahasý çizgisinden kaleyi yokladý ancak top auta gitti.
45' Çorum FK ceza yarý alanýnda yaþanan
ikili mücadelede Emre Þahin, rakibine attýðý
dirsek nedeniyle ikinci kartla oyundan atýldý.
46' Sol kanattan Erkan Kaþ'ýn ortasýný Sinan'dan önce kaleci çýkýp kontrol etti.
48' Sol kanattan Erkan ile baþlayan atakta
top Murat'ýn önünde kaldý. Murat yaklaþýk 25
metreden kaleyi yokladý ancak top Okan'a
çarparak tehlikeli bölgeden uzaklaþtý.
52' GOL- Batman Petrolsporlu Sýddýk Çelik, ceza sahasýna girerken Salih Zafer'in müdahalesiyle yerde kaldý. Hakem tereddütsüz
penaltý noktasýný gösterdi. Topun baþýna geçen
Þahin Þafakoðlu, kaleci Erdi'nin saðýna güzel
bir vuruþ yaparak topu filelere gönderdi. 0-1.
55' Murat kaleyi cepheden gören noktadan bir þut daha çýkardý. Kalecinin güçlükle
çeldiði top Mehmet Akyüz'ün biraz uzaðýnda
kaldý. Batman defansý tehlikeyi uzaklaþtýrdý.
65' GOOLL- Sað çaprazda topla buluþan
Suat, topu soluna doðru çekerek uzak direðe
güzel bir vuruþ yaptý. Top filelerle buluþtu. 1-1.
70' Sað kanattan kullanýlan kornerde top
Okan Toprak'ýn eline çarptý ve hakem penaltý
noktasýný gösterdi. Topun baþýna geçen Mehmet Akyüz, topu sol direðe niþanladý.
74' GOOLL- Sol kanattan Erkan, ceza sahasýndaki Sinan'a güzel bir orta yaptý. Sinan,
tek dokunuþla topu aðlara göndermeyi baþardý. 2-1.
79' GOOLL- Beraberlik golü yüklenen
Batman'da defans az adamla yakalandý. Sol
kanatta topla buluþan Sinan, ceza sahasýna
koþan Mehmet Akyüz'e güzel bir pas attý.
Mehmet önce göðsünde yumuþattýðý topu þýk
bir vuruþla aðlarla buluþturdu. 3-1.
90+3 Sol kanatta topla buluþan Erkan ceza sahasýna kat etti. Ceza sahasýna girip yakýn direðe sert bir þut çýkardý ancak Cihan topu kornere çeldi.
90+6 GOOLL- Hýzlý çýkan kýrmýzý-siyahlýlar rakibini eksik yakaladý. Sol kanattan yapýlan atakta ceza sahasýna yapýlan ortada Berat Ali topla buluþtu. Berat Ali'nin vuruþunda
top dördüncü kez rakip aðlara gitti. 4-1.

BUGÜN
TÜRKER
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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BELEDÝYESÝ KARÞI.

Çorum FK geride kalan altý hafta sonunda grubunda averaj farký ile liderliðe yükseldi.
Uzun bir aradan sonra liderlik sevinci yaþayan Kýrmýzý-Siyahlýlar liderliði taraftarý ile kutladý.

4 -1 LiDER YAPAN

GALiBiYET

Ýlk yarýda 10 kiþi kalan rakibine karþý yenik duruma düþen Kýrmýzý-Siyahlýlar penaltý da kaçýrdýðý
maçtan galip ayrýlmayý bildi. 55'te 1-0 geride olan Mert Nobre'nin talebeleri önce 65'te Suat ile eþitliði yakaladý. Mehmet Akyüz ile penaltý kaçýran Kýrmýzý-Siyahlýlar 73'te Sinan ile galibiyeti yakalarken, Mehmet Akyüz ve Berat Ali'nin golleri ile farký açtý. Rakibini 4-1 ile geçen Çorum FK lider oldu.
2'nci Lig Beyaz Grupta 6'ncý
hafta oynanan maçlar ile tamamlandý. Çorum FK sahasýnda Batman Petrolspor ile karþýlaþtý. Pazar
günü saat 19'da baþlayan maçý
Bayburt bölgesi hakemlerinden
Murat Türkoðlu yönetti. Güzel bir
havada oynanan maçý yaklaþýk 4
bin Çorum FK taraftarý ve yaklaþýk
75 Batmanlý sporsever takip etti.
Çorum FK geriye düþtüðü maçta
rakibini 4-1 yenerken puanýný 13'e
çýkardý ve averaj farký ile liderlik
koltuðuna oturdu.
ÝLK YARI TUTUK
OYNADIK
Sahasýnda taraftar
desteðini arkasýna
alarak maça baþlayan Çorum FK ilk
yarý tutuk bir oyun
sergiledi.
Topu 2'nci bölgeden 3'üncü bölgeye taþýmakta oldukça zorlanan ve
rakip kalede Sinan'ýn bir pozisyonu
hariç tehlike yaratmayý baþaramayan
Çorum FK kalesinde
de zaman zaman tehlikeli anlar yaþadý.
ÝLK YARIDA ÝKÝ KIRILMA
ANI YAÞANDI
Kýrmýzý-Siyahlý defans ile kaleci
Erdi arasýndaki anlaþmazlýktan faydalanan Mehmet Küçükdurmuþ bir
anda Erdi ile karþý karþýya kaldý. Erdi açýyý kapatýp golü engelledi ancak ataðýn devamýnda yapýlan ortaya Emre arka direkte müsait pozisyonda kötü vurdu ve zor olaný baþararak topu auta gönderdi. Bu pozisyon maçýn önemli kýrýlma anlarýndan biri oldu.
ÝLK YARIDA
KIRMIZI KART ÇIKTI
Ýlk yarýnýn son dakikalarýndan sarý kartý bulunan Emre Þahin ikili mücadelede Çorum FK'li Emre'ye attýðý
dirsek sonucu 2'nci sarý kartýný göre-

rek oyundan atýldý.
PENALTI GOLÜ ÝLE
GERÝ DÜÞTÜK
2'nci yarýya rakibinin de eksik olmasý ile MAÇIN ÖZETÝNÝ
üstün baþlayan Çorum
ÝZLEMEK ÝÇÝN
FK rakibini kendi sahaKODU OKUTUN
sýna hapsederken, konuk ekip hýzlý ataklar ile tehlike aradý. 53'üncü dakikada bu ataklarýn birinde Ebu Sýddýk hýzla ceza sahasýna girerken Salih Zafer'in müdahalesi ile yerde kaldý ve
hakem penaltý noktasýný gösterdi. Topun baþýna geçen Þahin
Þafakoðlu Erdi'nin
saðýna vurdu, Erdi köþeyi tuttursa
da gole engel
olamadý ve skor
1-0'a geldi.
SUAT BU
HAFTA DA
ATTI
Skor üstünlüðünü
elde
eden konuk ekip
iyice kapanýrken
Çorum FK de baskýný artýrdý. Ceza sahasýna yapýlan ortalar
ile tehlike yaratan Kýrmýzý-Siyahlýlar aradýðý golü
65'inci dakikada buldu.? Ceza sahasýnýn hemen önünde topla buluþan
Suat kendine þut açýsý yarattý ve düzgün bir vuruþ ile kaleci Cihan'ý maðlup ederek skorboardu 1-1'e getirdi.
KAÇAN PENALTI
1-1'den hemen sonra ceza sahasý içinde Okan'ýn el ile oynamasý
nedeni ile penaltý kazanan Çorum
FK'de topun baþýna Mehmet Akyüz
geçti. Mehmet topu ve kaleciyi ayrý
köþelere gönderse de top direðe
çarparak oyuna döndü.
GALÝBÝYET GOLÜ
GECÝKMEDÝ
Her dakika baskýný daha da artýran Kýrmýzý-Siyahlýlar galibiyet go-

STAT: Çorum Þehir Stadyumu
HAKEMLER: Murat Türkoðlu, Kenan Özcan,
Ýsmail Ertunç
ÇORUM FK: Emre Öztürk, Salih Zafer Kurþunlu, Mehmet Akyüz (Dk. 82 Atakan Akkaynak),
Suat Kaya (Dk. 81 Berat Ali Genç), Murat Yýldýrým, Ferhat Yazgan (Dk. 56 Enes Nalbantoðlu),
Serkan Yavuz, Erdi Yokuþlu, Erkan Kaþ, Ali Akkuþ, Sinan Kurumuþ (Dk. 90+1 Taha Aydýnlý)
BATMAN PETROLSPOR: Cihan Þentürk,
Sýddýk Çelik, Osman Iþýklý (Dk. 46 Okan Toprak),
Mehmet Küçükdurmuþ (Dk. 70 Azat Çakar), Emre
Þahin, Koray Baykara (Dk. 46 Berat Satýlmýþ), Þahin Þafakoðlu, Ali Fýrat Okur, Ferdi Konak, Onur
Arýkan, Mahsun Çapkan (Dk. 75 Serkan Yýldýz)
SARI KARTLAR: Dk. 21 Ferhat Yazgan, Dk.
61 Ali Akkuþ (Çorum FK), Dk. 29 Emre Þahin, Dk.
38 Ferdi Konak, Dk. 45 Emre Þahin (Ýkinci sarý
kart), Dk. 68 Sýddýk Çelik (Batman Petrolspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 45 Emre Þahin
(Ýkinci sarý karttan), Dk. 73 Hüseyin Elma (Batman Petrolspor)
GOLLER: Dk. 65 Suat Kaya, Dk. 73 Sinan
Kurumuþ, Dk. 79 Mehmet Akyüz, Dk. 90+7 Berat
Ali Genç (Çorum FK), Dk. 53 pen. Þahin Þafakoðlu (Batman Petrolspor)

ÇORUM FK’YE
BAÞARILAR
DÝLER...
TFF

2. LiG BEYAZ GRUP
TAKIMLAR

lünü 73'üncü dakikada Sinan ile
buldu. Sol kanattan Erkan'ýn güzel
ortasýna Sinan da ayný güzellikte
bir tek vuruþ yaparak takýmýna galibiyeti getiren golü kaydetti.
AKYÜZ BU KEZ AFFETMEDÝ
Beraberlik için yüklenen konuk
ekip defansýnda büyük boþluklar
verdi. Sað kanatta top ile buluþan
Sinan, penaltý noktasýna doðru koþan Mehmet Akyüz'e güzel bir orta
kesti. Mehmet de önce topu göðsünde yumuþattý ardýndan da yere
sektirerek attýðý þut ile takýmýný iki

farklý öne geçirdi.
PERDEYÝ BERAT KAPATTI
Maçýn son dakikalarýnda yine
hýzlý çýkan ve rakibini eksik yakalayan Çorum FK yine sol kanattan
geliþtirdiði atakta ceza sahasýnda
Berat Ali'yi top ile buluþturdu. Berat
da düzgün bir vuruþ ile skoru belirleyen golü attý.
Böylelikle Çorum FK, 10 kiþi kalan rakibin karþýsýnda 1-0 geriye
düþtüðü maçý 4-1 kazanmayý baþardý ve liderlik koltuðuna oturdu.
(Abdulkadir Söylemez)
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ÇORUM FK
24 ERZÝNCAN
MENEMEN FK
BÝTEXEN DÜZCE
HES ÝLAÇ AFYON
ÞANLIURFASPOR
AMED SPORTÝF
BATMAN PETROL
SOMASPOR
ARNAVUTKÖY BEL.
TARSUS ÝDMAN Y.
ESENLER EROK
BURSASPOR
ÝNEGÖLSPOR
ISPARTA 32
ANKARASPOR
NAZÝLLÝ BELEDÝYE
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HAFTANIN SONUÇLARI
ÇORUM FK-BATMAN PETROLSPOR
ANKARASPOR-SOMASPOR
ÝNEGÖLSPOR-ISPARTA 32 SPOR
ESENLER EROKSPOR-NAZÝLLÝ BELEDÝYE
BAYBURT ÖZEL ÝD.-ARNAVUTKÖY BEL.
SÝVAS BELEDÝYE-HES ÝLAÇ AFYONSPOR
AMED SPORTÝF-BURSASPOR
ANAGOLD 24ERZÝNCAN-MENEMEN FK
TARSUS ÝDMAN YURDU-ÞANLIURFASPOR

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

HAFTANIN MAÇLARI
01.10.2022 CUMARTESÝ
SOMASPOR-TARSUS ÝDMAN YURDU
ARNAVUTKÖY BEL.-ÝNEGÖLSPOR
EÞÝN GROUP NAZÝLLÝ-ANKARASPOR
BATMAN PETROL-SÝVAS BELEDÝYESPOR
MENEMEN FK-BITEXEN DÜZCESPOR
ÞANLIURFASPOR-BAYBURT ÖZEL ÝD.
BURSASPOR-ESENLER EROKSPOR
ISPARTA 32 SPOR-ANAGOLD 24ERZÝNCAN
HES ÝLAÇ AFYONSPOR-AMED SPORTÝF
ÇORUM FK (BAY)

