Geçmiþten günümüze saðlýk müzesi açýldý

KESiN

Hitit Üniversitesi Erol
Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde
geçmiþ yýllarda kullanýlan týbbi cihazlar ve
HABERÝ
insan vücudundan çýÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU kan taþlarýn sergilenOKUTUN
diði müze týp tarihine
ýþýk tutarken, saðlýk
sektöründe yaþanan geliþmeyi
de ortaya koyuyor. Müzenin yanýnda hastanenin teras katýnda
öðrenciler ve araþtýrmacýlar için
de kütüphane oluþturuldu. Müze
ve kütüphanenin açýlýþý düzenlenen törenle yapýldý.
5’TE

Velimeþe hazýrlýklarý tam kadro sürüyor
Niðde beraberliðinden sonra iki günlük izne çýkan ve cumartesi günü tesislerde yaptýðý idmanla Velimeþe maçý hazýrlýklarýna baþlayan Çorum FK bu maçýn hazýrlýklarýný aralýksýz sürdürüyor. Play-off
þansýný zora sokan ancak umudunu kaybetmek istemeyen Kýrmýzý-Siyahlýlar ligin alt sýralarýnda yer
alan rakibine karþý bir sürpriz yaþamak istemiyor.
8’DE

KARAR
DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ
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75 Kuruþ

Cumhurbaþkaný Erdoðan kabine toplantýsýnýn ardýndan yeni koronavirüs kararlarýný açýkladý

NORMALLEÞiYORUZ
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan dün yapýlan kabine toplantýsýnýn ardýndan koronavirüs ile mücadele kapsamýnda alýnan yeni
tedbirleri açýkladý. Açýklamaya göre
HABERÝ
Çorum'un da aralarýnda bulun- ÝZLEMEK
duðu illerde hafta sonu so- ÝÇÝN KODU
kaða çýkma yasaklarý kal- OKUTUN
dýrýldý. Restoran, lokanta,
kafeterya, tatlýcý, pastane, kýraathane
gibi yerler faaliyetlerini sabah 7 ile akþam 19 saatleri arasýnda yüzde 50
kapasiteye ile sürdürebilecek. Düðünler en fazla 100 kiþiyle ve bir saatle sýnýrlý olacak. Yeni uygulama Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisinin alacaðý kararlardan sonra
yürürlüðe girecek.
3’TE

Borçtan elektrik
kesmeye üç ay
erteleme yapýlacak

"Muhtarlýk ofisleri
icra dairesine döndü"
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl Baþkaný
Mehmet Tahtasýz özellikle pandemi döneminde icra dosyalarýnda ve mahkeme
olaylarýnda büyük bir artýþ yaþandýðýna
dikkati çekerek, bu durumun halkýn içinde
bulunduðu ekonomik týkanýklýðý açýkça
gösterdiðini kaydetti. Tahtasýz ziyaret ettiði
tüm muhtarlýk ofislerinde henüz ilgili kiþiye
ulaþmamýþ yüzlerce icra dosyasý, mahkeme bildirimi veya trafik cezasý dosyasýyla
karþýlaþtýðýný belirtti.
4’TE

EPDK tarafýndan, Elektrik Piyasasý Tüketici Hizmetleri Yönetmeliðinde yapýlan deðiþiklikle
bazý abone grubundaki tüketicilerin mesken amaçlý kullaným
yerlerinin elektriklerinin borcundan dolayý kesilebilmesinin þartlarý düzenlendi.
6’DA

78 BiN DOZ
AÞI YAPILDI

Abdulkadir Þahiner, AK Parti Yozgat Merkez
Ýlçe Baþkaný Kürþat Kýlýç'ýn "Çorum havaalanýn pistinin uzunluðu bizim yeni yapýlan havaalaný pistinden 100 metre uzunmuþ" paylaþýmýna sosyal medyadan cevap verdi. Þahiner "Adam haklý beyler. AKP iktidarý döneminde Yozgat'ýn gönlünden geçen her þey
gerçekleþti. Uzaya da bir Yozgatlý giderse hiç
þaþýrmam. El yaþadý, biz öldük" dedi. 4’TE

39 BÝN 604 KÝÞÝYE
HAFTA SONU ÝÞLEMÝ

2’DE

Demokrasi ve Atýlým Partisi (DEVA) Çorum Merkez Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý
Sadýk Burak Aralýk, son günlerde iktidar ve muhalefet partilerinden üst düzey yöneticilerin Çorum'u mesken tuttuðunu ifade ederek Ýktidar partisinin
halktan uzak, toplumun beklentileriyle taban tabana zýt söylemleri, muhalefetin ise "oy avcýlýðý" niyetiyle suni gündem peþinde koþmasýnýn ne ilimize,
ne ülkemize ne de toplumumuza fayda saðlamamaktadýr" dedi.
4’TE

ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜNDEN
"SOÐUK OKUL" AÇIKLAMASI 6’DA

Ýl Emniyet Müdürlüðü Narkotik
Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerince, Çorum'a uyuþturucu madde giriþinin önlenmesine
yönelik çalýþma baþlattý. Bu kapsamda Yaydiðin Kavþaðýnda bir
aracý durduran narkotimler yaptýklarý aramada satýþa hazýr halde
bin 127 adet sentetik ecza ve suç
geliri olduðu deðerlendirilen 775
TL paraya el koyarken, araç içerisinde bulunan dört kiþiyi de gözaltýna aldý.
3’TE

Osmancýk Ýlçe Umumi Hýfzýssýhha Meclisi,
Kaymakam Ayhan Akpay baþkanlýðýnda olaðanüstü toplandý. Toplantýda 18 Þubat tarihinde 10 gün süre ile karantina altýna alýnan Aþaðýzeytin köyündeki karantinanýn kaldýrýlmasý
kararlaþtýrýldý.
3’TE

"Bayram deðil, seyran deðil
eniþtelerim neden Çorum'da"
Sadýk
Burak
Aralýk

Dört tutuklama

Aþaðýzeytin'in
karantinasý bitti

Saðlýk Bakanlýðý'nýn Covid19 ile mücadele kapsamýnda
baþlattýðý aþýlama programý
devam ediyor. Program dahilinde 2'nci doz aþýlanma çalýþmalarý devam ediyor. COVID-19 Aþýsý Bilgilendirme
Platformu verilerine göre Çorum'da aþýlanan kiþi sayýsý
pazartesi günü saat 19 itibarý ile 62 bin 435 oldu. Ýkinci
doz aþýlama çalýþmalarý ile
birlikte Çorum'da 78 bin 169
doz aþý yapýlmýþ oldu. 2’DE

Þahiner'den Yozgat'a
havaalaný cevabý

Ýki ayrý operasyon:

ÝYÝ PARTÝ'DEN DOÐALGAZ
ZAMMINA TEPKÝ! 4’TE

HOÞÇA-KAL
Yusuf
DEMiRLENK

ÝYÝ SEYÝRLER
- YAZISI 2’DE

AÞGIN ESNAFLARI
ZÝYARET ETTÝ 5’TE
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HOÞÇA-KAL

Vali Çiftçi: Yeþilay,
önemli bir misyonu
yerine getiriyor
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 1-7 Mart Yeþilay
Haftasý nedeniyle bir mesaj yayýnladý.
Kötü alýþkanlýklarýn bireye, aileye ve topluma
verdiði zararlarý ortaya koyan Yeþilay'ýn, her kesimden insanýmýza yanlýþ alýþkanlýklardan kurtulmak için önemli fýrsatlar sunduðuna dikkati çeken
Vali Çiftçi "Bugüne kadar yaptýðý çalýþmalarla 100
binlerce gencimizin yeniden hayata tutunmasýna
destek olarak insanýmýzýn ve ailelerimizin en yakýn
dostlarýndan biri olmuþtur" ifadesini kullandý.
Vali Çiftçi'nin Yeþilay ile ilgili yayýmladýðý mesajý þu þekilde:
Saðlýklý insanlarýn oluþturduðu saðlýklý bir toplum, güçlü bir devlet olmanýn temel þartýdýr. Ülkemiz de saðlýklý toplum hedefine ulaþmayý kendisine amaç edinmiþ ve bu konuda önemli gayretler
göstermiþtir. Çocuklarýmýzý ve gençlerimizi tehlikeye sürükleyebilecek her türlü baðýmlýlýkla ve zararlý alýþkanlýklarla mücadele etme, devletimizin
önemli bir vazifesidir ve bu mücadelede çalýþmalarýmýz kararlýlýkla sürdürülecektir.
Geleceðimizin teminatý çocuklarýmýz ve gençlerimizin saðlýklý bireyler olarak yetiþmesi yolunda
alkol, tütün, uyuþturucu madde, teknoloji ve kumar
baðýmlýlýðýnýn neden olduðu tahribatýn çeþitli etkinliklerle gözler önüne serildiði Yeþilay Haftasý bu
konuda önemli bir misyonu yerine getirmektedir.
Yeþilay, insan onurunu ve saygýnlýðýný temel
alan, toplumu ve gençliði ayrým gözetmeden zararlý alýþkanlýklardan korumak için çalýþan, milli ve
ahlaki deðerleri gözeterek ve bilimsel metotlar kullanarak baðýmlýlýkla mücadele eden; önleyici ve
rehabilite edici halk saðlýðý ve savunuculuk çalýþmalarý yürüten bir sivil toplum kuruluþudur.
Kötü alýþkanlýklarýn bireye, aileye ve topluma
verdiði zararlarý ortaya koyan Yeþilay, her kesimden insanýmýza yanlýþ alýþkanlýklardan kurtulmak
için önemli fýrsatlar sunmaktadýr.
Bugüne kadar yaptýðý çalýþmalarla 100 binlerce gencimizin yeniden hayata tutunmasýna destek
olarak insanýmýzýn ve ailelerimizin en yakýn dostlarýndan biri olmuþtur.
Yeþilayýmýzýn kuruluþunun 101'inci yýlýný, bu
uðurda baðýmlýlýkla mücadelemizde özverili çalýþmalarda bulunan tüm kurum ve kuruluþlar ile bu
kutlu mücadeleye gönül verenlerin 1-7 Mart Yeþilay Haftasýný tebrik ediyorum. Tüm Çorumlulara
saðlýklý, huzurlu ve mutlu bir yaþam temenni ediyorum.
(Abdulkadir Söylemez)

ÝYÝ SEYÝRLER

Bir kýyas vardýr köpek ile koyun için hepimiz
biliriz. Köpekler yýlda üç ile altý koyunlar yýlda bir
ile üç adet yavru yaparlar. Ortalama ömürleri ikisinin de birbirine yakýndýr.
Bugün istatistiklere baktýðýmýzda iki bin on
sekiz verileri dünyada yaþayan köpek sayýsýný
dokuz yüz milyon olarak koyun sayýsýnýn da bir
milyar iki yüz bin civarlarýnda olduðunu söylüyor.
Peki matematik bu iki hayvanýn mevcudiyetini kýyas edildiðinde neden aciz kalýyor. Dünyanýn her bölgesinde koyun sürüleri dolaþýyor buna raðmen köpek sürüleri neden gözükmüyor.
Her an birden fazla yine koyun kesilip tüketilirken hatta sadece Türkiyemizde kurban bayramýmýzda üç milyona yakýn kurban olarak kesiliyor

buna raðmen istisnalar hariç köpek etinin tüketilmediðini de düþünürsek bu iki hayvanýn sayýlarýnda gözle görülür bir eþitlik olmasýný nasýl anlamak gerekir.
Bunu farklý örneklerle dinledik duyduk. Örnek
sabahýn bereketi ile bereket sýrrýnýn anlaþýlýr olmasýnýn örnekleridir bu hayvanlar. Fýtratlarý gereði yaþarlar hizmet ederler.
Matemetik dahileri mucitleri ve araþtýrmacýlar
bu hesabýn içinden nasýl çýkacaðýmýzý bize anlatabilir ise belki bu problemin arkasýndaki gerçekler bizlere günlük yaþantýlarýmýzda devletimize
milletimize bir çok alanda faydalanmamýzýn da
önünü açmýþ olabilir.
Belli mi olur belki týpta fizikte kimyada ve her

Yusuf
DEMiRLENK
teknolojide bu bereket sýrrýna erildiðinde daha
çok hizmet etme rahatlýðý sunulabilir.
Þimdi týpla fizikle kimyayla koyunun köpeðin
ne alakasý var diye düþünenler olabilir. Bunu sormadan önce yukarýdaki matematik sorusunun
doðru cevabýný vermek gerekmektedir. Biraz daha uç misaller verelim. Bu sorunun cevabý siyaseti de ticareti de yönetimi de arabanýn tekerini
denizdeki balýðý çöldeki kumu gökteki yýldýzý dahi etkileyecek ÝNSAN iliþkilerine anlam katacak
bir seyirdir. Saygýlarýmla...

39 BiN 604 KiÞiYE
HAFTA SONU iÞLEMi
Hafta sonu kýsýtlamalarýna
uymayan 39 bin 604 kiþiye idari
iþlem yapýldý.
Covid-19 salgýnýyla mücadele
kapsamýnda uygulanan hafta sonu kýsýtlamalarý bu hafta sonu da
devam etti. Kýsýtlamalara uymayan 39 bin 604 kiþiye idari iþlem
yapýldý. Tüm ülkeyi kapsayan kýsýtlamalar cuma akþam 21'den
pazartesi 5'e kadar sürüyor.
Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan
açýklamada "Covid-19 salgýný ile
mücadelede toplumsal ve bireysel saðlýðýmýzýn korunmasýna yönelik olarak uyguladýðýmýz soka-

ða çýkma kýsýtlamasýna devam
edilmektedir. Bu kapsamda; hafta içi 21 ila 5 saatleri arasýnda,
hafta sonu ise cuma akþamý saat
21'den pazartesi günü saat 5'e
kadar sokaða çýkma kýsýtlanmýþtýr. Sokaða çýkma kýsýtlamasýna
vatandaþlarýmýz büyük oranda
uyum saðlamýþtýr. Kýsýtlama kararýna uymayan vatandaþlarýmýza ise idari ya da adli iþlem uygulanmýþtýr.
22 Þubat Pazartesi gününden
itibaren hafta içi 21 ila 5 saatleri
arasýnda, hafta sonu 26 Þubat
Cuma akþamý saat 21'de baþla-

yýp 1 Mart Pazartesi günü saat
5'e kadar süren sokaða çýkma kýsýtlamalarýna uymayan toplam
39 bin 604 kiþiye 1593 sayýlý
Umumi Hýfzýssýhha Kanunu ve
TCK'nýn ilgili maddeleri kapsamýnda adli ya da idari iþlem yapýlmýþtýr. Pandemi ile mücadelemiz
sona erip, normalleþme sürecine
geçinceye kadar temizlik, maske
ve mesafe olmak üzere diðer kurallara uymayý sürdürmeliyiz.
Aziz milletimize; bu süreçte göstermiþ olduðu sabýr, fedakârlýk ve
anlayýþtan dolayý teþekkür ediyoruz" denildi.
(Haber Merkezi)

78 BÝN DOZ
AÞI YAPILDI
Saðlýk Bakanlýðý'nýn 'COVID-19 Aþýsý Bilgilendirme Platformu' verilerine göre Çorum'da
aþýlanan kiþi sayýsý 62 bini geçti. Ýkinci doz aþýlama çalýþmalarý devam ederken son rakamlara göre 62 bin 435 kiþiye 78 bin doz aþý yapýldý.
Saðlýk Bakanlýðý'nýn Covid-19 ile mücadele
kapsamýnda baþlattýðý aþýlama programý devam ediyor. Program dahilinde 2'nci doz aþýlanma çalýþmalarý devam ediyor. COVID-19
Aþýsý Bilgilendirme Platformu verilerine göre
Çorum'da aþýlanan kiþi sayýsý pazartesi günü
saat 19 itibarý ile 62 bin 435 oldu. Ýkinci doz
aþýlama çalýþmalarý ile birlikte Çorum'da 78 bin
169 doz aþý yapýlmýþ oldu.
Çorum Tabip Odasý Baþkaný Mustafa Azak,
Saðlýk Bakanlýðý'nýn yürüttüðü aþý uygulamalarýný desteklediklerini belirtti. Azak "Bir an önce
hedeflere ulaþýlmasý için tüm saðlýkçýlarýn ellerinden gelen çabayý gösteriyor. Aþý çalýþmalarýný yürüten; Saðlýk Müdürlüðü yetkilileri ve çalýþanlarýna, aile hekimleri ve aile saðlýðý elemanlarýna ve hastanelerde çalýþan arkadaþlarýmýza çok teþekkür ediyoruz. Saygýdeðer halkýmýzdan da aþý programlarýna harfiyen uymalarýný istirham ediyoruz" dedi. (Haber Merkezi)

Gök taþý bulduðunu

iddia etti
Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaþayan Yaþar Aktaþ
geçen akþam gökyüzünde görülen parlama sonrasý gök taþý olduðunu iddia etti cisim buldu.
Geçen günlerde Türkiye'ye düþtüðü iddia edilen meteor, Karadeniz Bölgesi'nden de görüldü.
Doðu Karadeniz Bölgesi'ndeki Ordu, Samsun,
Trabzon, Giresun'un yaný sýra Yozgat, Çorum,
Çankýrý, Tokat, Kayseri, Kýrýkkale ve Ankara illerinde gökyüzünü birkaç saniyeliðine aydýnlatan
ýþýk hüzmesi, insanlara heyecan yaþattý. Bazý kiþilerin 'gök taþý düþmesi' ve 'þimþek çakmasý' olarak da deðerlendirdiði doða olayý, sosyal medyada görüntülerin yer almasýyla gündeme geldi.

"GÖKTEN HAVAÝ FÝÞEK GÝBÝ
YEÞÝL BÝR ÞEY ÝNDÝ"
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir vatandaþ görülen
bu doða olayý sonrasý yaklaþýk 300 gram aðýrlýðýnda gök taþý bulduðunu iddia etti.
Geçtiðimiz günlerde yaþanan olay sonrasý bölgeye giderek arama yaptýðýný ve kendisinin mýknatýsa tutunan bir taþ bulduðunu ve bunun gök taþý olduðunu iddia eden Yaþar Aktaþ "Gökten sanki böyle havai fiþek gibi yeþilimsi bir ateþ düþer gibi oldu. Belirli bir kýsma kadar indi. Sonrasýnda
yere düþtü ve gece orada bir þey görünemeyeceðini düþündüm. Sabah baktým ve gök taþýný yolun
kenarýnda ummadýðýmýz bir noktada buldum.

Mýknatýs tutuyor, diðer cisimlerin mýknatýs tutmadýðý iddia ediliyor" dedi.
"CÝDDÝ PARALARA SATILABÝLÝR"
Bilim insanlarý ile görüþtüðünü ve taþýn gerçek
olmasý durumunda ciddi paralara
satýlabileceðini
söylediklerini
kaydeden Aktaþ "Bilim insanlarýna fotoðraflarýný da yolladým. Ben
bunu düþtükten ertesi gün sonra
buldum. O parlamayý da gördüm,
çok yeþilimsi bir renk. Þu an halen olay yerinde de zaten kaynak
yapýlmýþ demir kokusu var. Bunu
internet üzerinden satmak istiyorum ve ilana koydum. Bilim insanlarýna fotoðraflarýný attým ve
Trabzon'da bu iþi yapan insanlar,
yapýlan analizler sonucu gerçek
çýkmasý anlamýnda küçük olan
parçasýnýn dahi 20 bin dolar civarýnda paralar edebileceðini söyledi" ifadelerine yer verdi.
(ÝHA)
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Cumhurbaþkaný Erdoðan kabine toplantýsýnýn ardýndan yeni koronavirüs kararlarýný açýkladý

NORMALLEÞiYORUZ
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan dün yapýlan kabine toplantýsýnýn ardýndan koronavirüs ile mücadele tedbirlerinin gevþetildiði açýkladý.
HABERÝ
Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn açýklaÝZLEMEK
masýna göre aralarýnda Çorum'un da
ÝÇÝN KODU
bulunduðu düþük ve orta riskli illerde
OKUTUN
hafta sonu uygulanan sokaða çýkma
yasaðý tamamen kalktý. Ülkenin tamamýnda akþam
21 ile sabah 5 saatleri arasýnda uygulanan sokaða çýkma yasaðý ise devam edecek.
Restoran, lokanta, kafeterya, tatlýcý,
pastane, kýraathane gibi yerler Çorum'un
da aralarýnda bulunduðu orta riskli illerde
faaliyetlerini sabah 7 ile akþam 19 saatleri arasýnda yüzde 50 kapasiteye ile
sürdürebilecek.
Halý saha, yüzme havuzu v.b. tesisler Çorum'da sabah 9 ve akþam 19 arasýnda faaliyet
gösterebilecek.
Nikah ve nikah merasimi þeklindeki düðünler
Çorum'da 100 kiþiyi
geçmemek ve bir saati
aþmamak kaydýyla
yapýlabilecek.

Okullar Türkiye genelindeki tüm okul öncesi
eðitim kurumlarýnda ilkokullarda 8'inci ve 12'nci sýnýflarda eðitim öðretime açýlacak.
Ortaokullar ve liseler dahil diðer kademelerde
de eðitime baþlanacak.
Kamunun çalýþma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklý
düzenlemeler yapabilecek.
Cumhurbaþkaný Erdoðan kabine toplantýsýnýn
ardýndan dün salgýn tedbirlerine yönelik yaptýðý
açýklamada ayrýca þu ifadeleri kullandý:
Tedbirlerin sýkýlaþtýrýlmasý da gevþetilmesi de salgýnýn seyriyle alakalýdýr. Türkiye
pek çok devlete nazaran büyük bir ülke olduðu için adýmlarýmýzý kademeli þekilde
atmamýz gerekiyor. 100 bin nüfusa düþen
vaka sayýsý baþta olmak üzere illerimizi sýnýflandýrdý. 81 vilayetimiz düþük riskli mavi,
orta riskli sarý renklere ayrýldý. Her hafta illere göre yeniden düzenlenecek. Salgýnýn her bir ilimizdeki
iyileþme veya kötüleþmeye göre karar verilecek.
Salgýnla mücadele stratejimizi sürekli güncelliyoruz. Bugün itibariyle yeni kontrollü
normalleþme sürecini baþlatý-

yoruz. Þu hususlarýn altýný çizmek istiyorum; Tedbirlerin sýkýlaþtýrýlmasý da gevþetilmesi de salgýnýn
seyriyle alakalýdýr. Türkiye pek çok devlete nazaran
büyük bir ülke olduðu için adýmlarýmýzý kademeli
þekilde atmamýz gerekiyor. 100 bin nüfusa düþen
vaka sayýsý baþta olmak üzere illerimizi sýnýflandýrdý. 81 vilayetimiz düþük riskli mavi, orta riskli sarý
renklere ayrýldý. Her hafta illere göre yeniden düzenlenecek. Salgýnýn her bir ilimizdeki iyileþme ve-

ya kötüleþmeye göre karar verilecek.
Hafta sonu sokaða çýkma kýsýtlamasý, düþük ve
orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok
yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam
edecek.
Aksi bir durumda yani salgýn artýþ eðilimine girdiði yerde kýsýtlamalar geniþletilebilecek. Her ilimiz
salgýn tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacaðýný kendileri belirleyecek." (Abdulkadir Söylemez)

Ýki ayrý operasyon:
Dört tutuklama
Emrah Nazlým vefat etti
Yýllardýr Sungurlu Belediyesi Halk Ekmek'te; ekmek büfesinde, su tahsilatta, parke
þantiyesinde, temizlik iþlerinde ve son olarak
2011 yýlýnda Milli Eðitim Müdürlüðü'ne geçip
Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'nda hizmetli olarak görev yapan Emrah Nazlým tedavi gördüðü
Çorum'da hayatýný kaybetti. Nazlým'ýn cenazesi 2 Mart Salý günü ikindi namazýna müteakip
Ulu Cami'de kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Sungurlu Sarýtepe Mezarlýðý'nda topraða verilecek.
(Fatih Yýldýrým)

Çorum'da narkotim ekiplerinin yaptýðý iki ayrý operasyonda 2 bin 257 adet sentetik
ecza hap ele geçirildi. Operasyonda dört þüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ýl Emniyet Müdürlüðü Narkotik Suçlarla Mücadele Þube
Müdürlüðü ekiplerince, Çorum'a uyuþturucu madde giriþinin önlenmesine yönelik çalýþma baþlattý. Bu kapsamda
Yaydiðin Kavþaðýnda bir aracý durduran narkotimler yaptýklarý aramada satýþa hazýr
halde bin 127 adet sentetik ecza ve suç geliri olduðu deðerlendirilen 775 TL paraya el koyarken, araç
içerisinde bulunan dört kiþiyi de gözaltýna aldý.
Soruþturmayý geniþleten ekipler, Alaca'da bir
evde saklandýðý tespit edilen bir adet tüfek, tüfeðe
ait dokuz adet kartuþ ile satýþa hazýr halde bin 130
sentetik ecza ele geçirdi.
Operasyon sonucunda "uyuþturucu madde ti-

careti yapmak" suçundan adli iþlemleri tamamlanan dört þüpheli þahýs çýkarýldýklarý adli mercilerce
tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada
"Ülkemizin geleceði, yarýnlarýmýzýn teminatý gençlerimizi zehirleme niyetindeki þahýs ve örgütlerle
mücadelemiz aralýksýz devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
(ÝHA)

Osmancýk’ta
market yangýný
Osmancýk'ta meydana gelen yangýn paniðe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre Ulu Cami
Mahallesi Þehit Sebahattin Üremiþ
Caddesi üzerinde bulunan bir marketin teras katýnda akþam saatlerinde
yangýn çýktý. Çevredeki vatandaþlar
tarafýndan fark edilen yangýn sonrasý
itfaiye ve polis ekiplerinden yardým
istendi.
Yapýlan ihbar üzerine kýsa sürede
olay yerine gelen polis ekiplerinin

Çorumlu 33 yýllýk öðretmen
Antalya'da vefat etti

Osmancýk'ta afet toplantýsý
Aþaðýzeytin'in
karantinasý bitti
Osmancýk'ta korona virüs tedbirleri kapsamýnda 10 gün karantinaya alýnan Aþaðýzeytin
köyündeki karantina sona erdi.
Osmancýk Ýlçe Umumi Hýfzýssýhha Meclisi,
Kaymakam Ayhan Akpay baþkanlýðýnda olaðanüstü toplandý. Toplantýda 18 Þubat tarihinde
10 gün süre ile karantina altýna alýnan Aþaðýzeytin köyündeki karantinanýn kaldýrýlmasý kararlaþtýrýldý. Konuyla ilgili Osmancýk Kaymakamlýðýndan yapýlan yazýlý açýklamada "Aþaðýzeytin köyü 18.02.2021 tarihi saat 19.00 itibarýyla 10 gün süre ile karantina altýna alýnan köy
karantinasýnýn 28.02.2021 tarihi saat 19.00 itibarýyla kaldýrýlmasýna oy birliði ile karar verilmiþtir" denildi.
(ÝHA)

Çorum'da Ýl Hakemliði yapan Mustafa Özdemir'in niþanlýsý Duygu Asal yakalandýðý
amansýz hastalýktan kurtulamayarak genç
yaþta hayatýný kaybetti.
Alaca Devlet Hastanesi'nde hemþire olarak
görev yapan Duygu Asal bir süredir tedavi gördüðü amansýz hastalýða yenik düþtü.
HAYVAN SEVER YÖNÜYLE
BÝLÝNÝYORDU
Hayvan sever yönü ile bilinen ve yaþamý
boyunca onlarýn haklarý için mücadele eden
genç hemþirenin hasta yataðýnda bile bu
mücadelesine devam ettiði ögrenildi.
(Bahattin Sümüþ)

çevre güvenliðini saðlarken itfaiye
ekipleri de yangýna müdahale etti.
Çýkan yangýn çevredeki binalara sýçramadan itfaiye ekiplerinin çalýþmalarý sonucunda kontrol altýna alýndý.
Çýkýþ sebebi henüz belirlenemeyen yangýnda herhangi bir can kaybý
ve yaralanma olmazken, marketin
çatý katýnda maddi hasar meydana
geldi.
Olayla ilgili olarak baþlatýlan soruþturmanýn sürdüðü bildirildi. (ÝHA)

Osmancýk'ta afetlere karþý oluþabilecek sorunlara karþý çözüm yollarý arandý.
Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay Baþkanlýðýnda Afet Eðitim Yýlý Hazýrlýklarý ve Koordinasyonu Ýnceleme-Deðerlendirme toplantýsý gerçekleþtirildi.

Genç hemþire
hayata veda etti

Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðünce afetlere
karþý hem sahada hem de masa baþý verileri sonucunda yaþanabilecek sorunlarýn tespiti ve bu sorunlarýn çözümü noktasýnda daha iyi nasýl koordine olunur konularýnda kurum müdürleri ile karþýlýklý bilgi alýþveriþinde bulunuldu.
(Fatih Yýldýrým)

Antalya'da geçirdiði kalp krizinin ardýndan fenalaþan 33
yýllýk öðretmen hayatýný kaybetti.
Muratpaþa ilçesindeki Metin Nuran
Çakallýklý Anadolu Lisesinde üç yýldýr coðrafya öðretmeni olarak görev yapan 56
yaþýndaki Ýsmet Türkoðlu, 17 Þubat günü
kalp krizi geçirdi.
Özel bir hastanede bypass operasyonu geçiren Türkoðlu, hafta sonu yine rahatsýzlandý.
Hastaneye kaldýrýlan Türkoðlu burada yapýlan
tüm müdahaleye raðmen yaþam savaþýný kaybetti. 33 yýlýk öðretmen olan Türkoðlu'nun cenazesi memleketi Çorum'da topraða verildi.
Ýl Milli Eðitim Müdürü Hüseyin Er baþsaðlýðý
mesajýnda "Metin Nuran Çakallýklý Anadolu Lisesi coðrafya öðretmeni Ýsmet Türkoðlu vefat
etmiþtir. Allah'tan rahmeti ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý ve sabýrlar dilerim" ifadelerine
yer verdi.
Okul yönetimi ise sosyal medya sayfalarýndan üzüntülerini þu cümlelerle dile getirdi:
Çok kýymetli hocamýz Ýsmet Türkoðlu'nu
kaybettik. Acýmýz büyük. Hocamýzýn ailesi ve
tüm sevenlerine Allah sabýrlar versin. Seni çok
özleyeceðiz Ýsmet Hoca. Mekânýn cennet olsun.
(ÝHA)
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"Muhtarlýk ofisleri icra dairesine döndü"
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl
Baþkaný Mehmet Tahtasýz özellikle
pandemi döneminde icra dosyalarýnda ve mahkeme olaylarýnda büyük
bir artýþ yaþandýðýna dikkati çekerek,
bu durumun halkýn içinde bulunduðu
ekonomik týkanýklýðý açýkça gösterdiðini kaydetti.
CHP Ýl Baþkaný Tahtasýz mahalle
muhtarlarýný ziyaret ederek halkýn ve
mahallelerin sorunlarýný dinliyor, taleplerle ilgili istiþarelerde bulunuyor.
Tahtasýz ziyaret ettiði tüm muhtarlýk ofislerinde henüz ilgili kiþiye ulaþmamýþ yüzlerce icra dosyasý, mahkeme bildirimi veya trafik cezasý dosyasýyla karþýlaþýyor.
"MUHTARLAR POSTACI
DURUMUNA DÜÞTÜ"
Ýcra dosyalarýnda büyük bir artýþ
olduðunu, belirtilen adreste bulunamayan vatandaþýn dosyasýnýn muhtarlýk bürosuna býrakýldýðýný ifade
eden Tahtasýz "Muhtarlarýmýz teblið
yasasýnýn deðiþmesini istiyor. Muhtarlarýmýz mahallenin, halkýn sorunlarýyla ilgilenmek durumunda ancak birer postacý durumuna düþtü. Adresinde bulunamayan veya ulaþtýrýlamayan bir evrak muhtarlýk bürosuna býrakýlýyor. Muhtarlar bu evraklarý üç ay
saklamak durumunda. Eðer mahkemelik bir durum var ise evrakýn ilk duruþma gününe kadar saklanmasý gerekiyor. Bu durum muhtarlýk ofislerinde yýðýlmaya neden oluyor. Her bir

muhtarlýk ofisi, icra dairesine dönüþmüþ durumda. Ýcra, mahkeme, trafik
cezasý ve diðer bildirimlerden oluþan
tebligatlar, muhtarlarýmýzý çalýþamaz
duruma getirdi. Günü geçmiþ veya
ulaþtýrýlamayan evraklar imha ediliyor. Her altý ayda bir çuvallar dolusu
tebligatýn imha edildiðini gözlemliyoruz" dedi.
Bu durumun vatandaþlarýn içinde
bulunduðu ekonomik durumun göstergesi olduðunun altýný çizen Tahtasýz "Özellikle pandemi döneminde
esnafýmýz, sanayicimiz, iþçimiz, çiftçimiz, dar gelirli vatandaþýmýz daha
büyük sýkýntýlar yaþamaya baþlamýþtýr. Toplumun tüm kesimlerinin ekonomik açýdan rahatlatýlmasý için acil
ve radikal kararlar
alýnmalý ve bir an
önce ekonomik
açýdan düzlüðe
çýkabilmek için
çareler, projeler
üretilmelidir"
ifadesini kullandý. (Fatih Yýldýrým)

CHP Çorum Ýl Baþkaný
Mehmet Tahtasýz

"Bayram deðil, seyran deðil eniþtelerim neden Çorum'da"
Demokrasi ve Atýlým Partisi (DEVA) Çorum Merkez Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Sadýk Burak Aralýk; eðitim, ekonomi, sosyal hayat, temek hak ve özgürlükler, adalet, iþ, refah gibi konular yerine suni gündemlerle halkýn oyalandýðýna dikkati çekti.
Son günlerde iktidar ve muhalefet partilerinden
üst düzey yöneticilerin Çorum'u mesken tuttuðunu
ifade eden Aralýk "Gerek iktidar partisinin temsilcileri, gerekse muhalefet partilerinden heyetlerin ilimizdeki
yaptýðý açýklamalar "siyasi kliþe" ifadelerinden öteye geçememektedir.
Ýktidar partisinin halktan uzak, toplumun beklentileriyle taban tabana zýt
söylemleri, muhalefetin ise "oy avcýlýðý" niyetiyle suni gündem peþinde
koþmasýnýn ne ilimize, ne ülkemize
ne de toplumumuza fayda saðlamamaktadýr" ifadesini kullandý.
Sadýk Burak Aralýk yaptýðý yazýlý
açýklamasýnda þu konulara deðindi:
Sadýk
DEVA Partisi olarak Çorum'da Burak
yaptýðýmýz ilk kongrenin ardýndan Aralýk
halkýmýz nezdindeki yükseliþi, iktidar ve muhalefet partilerinin dikkatinden kaçmadýðý, bu nedenle Çorum'a daha çok ilgi gösterdikleri
görülmektedir. Bu da suni gündemler yerine halkýn
gerçek gündemini ön planda tutmaya çalýþan biz
DEVA Partisi'nin neferlerini son derece memnun
etmektedir.
DEVA Partililer olarak bir taraftan diðer partilerin suni gündemlerini þaþkýnlýkla takip ederken, diðer taraftan da halkýmýzýn gerçek gündemini ön
planda tutma gayretindeyiz. Bu amaçla sürekli
toplumun farklý kesimleriyle bir araya gelerek, yerel basýnýmýz aracýlýðýyla, gerçekleri gündemde
tutmaya çalýþýyoruz.
Diðer taraftan ise yaptýðýmýz görüþmelerde
edindiðimiz bilgi ve görüþleri genel merkezimize
ileterek, Liderimiz Sayýn Ali Babacan'ýn öncülüðünde ülke gündemine sunuyoruz.
Yaptýðýmýz bu gibi çalýþmalarýn amacýna ulaþtýðýný, iktidar ve muhalefet partilerinin Çorum'a ilgisinin artmasýndan görüyoruz. Son dönemde sýk
sýk Çorum'u ziyaret etmeleri, hemþerilerimizin dikkatinden kaçmamaktadýr. Bu ziyaretlerin temel nedeni, halkýmýzýn DEVA Partisi'ne olan teveccühündeki hýzlý yükseliþtir.
"TEZÝMÝZÝ PEKÝÞTÝRÝYOR"
"AK Parti ya da AKP" seçmenindeki kararsýzlýðý
fark eden muhalefet partileri de Çorum'u odak nok-

tasý olarak belirlemiþtir. Kýsa sürede ÝYÝ Parti'den iki
ayrý heyetin ilimizi ziyaret etmesi, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun az oy aldýðý illerden
Çorum'u ziyaret etmeye hazýrlandýðýnýn açýklanmasý, tezimizi pekiþtirmektedir. Bugüne dek yaptýðýmýz
doðru tespitlerle ilimizin sorun ve talepleri konusunda dikkat çekmenin mutluluðunu yaþamaktayýz.
DEMÝRYOLU VE HAVAALANI
Ulaþtýrma bakanýnýn tren ve havaalaný sözleri artýk klasikleþmiþ siyasilerin sözlerinden öteye maalesef geçememiþtir. Ýlçelerimizin nüfusundan az olan illerde bile olan havaalaný, Çorum'a bir türlü yapýlmamaktadýr. Hatta geçmiþte yapýmýna
baþlanan havaalaný yatýrýmý da
mevcut iktidar tarafýndan yatýrým
programýndan çýkartýlmýþtýr. Ayrýca,
bazý iþ adamlarýmýzýn havaalaný yapýmý konusunda destek açýklamalarý, bu konuda hükümetin þehrimize
ne kadar ilgi ve önem gösterdiklerini bize anlatmaktadýr.
Dünya ölçeðinde kuruluþlara sahip Çorumlu
sanayicilerimiz, yýllardýr demiryolu ve havaalaný
taleplerini dile getirmekte ancak hükümetten net
bir adým görememektedir.
YATIRIMLAR HAKKINDA
Deva Partisi Genel Baþkaný Sayýn Ali Babacan'ýn kongremizdeki konuþmasý sonrasý iktidar
partisinin bu yatýrýmlarla ilgili söylemlerin ne kadar
arttýðýný hep birlikte gördük fakat bu söylemler
sözden öteye geçmemiþtir. Acý gerçek þudur ki;
mevcut hükümet de bu zihniyet olduðu sürece hayata geçemeyecektir. Kaldý ki yol yapmakla övünen mevcut yönetim, yýllardýr ilçelerimizin yollarýný
tamamlayamamýþtýr.
Ulaþtýrma bakaný sonrasý ilimize gelen milli eðitim bakaný okul açýlýþýnda bulunmuþ ve yatýrýmlarýn
artacaðýný söylemiþtir. Öðrenciler, salgýn nedeniyle
yapýlan uzaktan eðitimde birçok sorun yaþamýþtýr.
Köylere ulaþmayan internet, çekmeyen telefon hatlarý, daðýtýlmayan tabletler öðrencilerimizin eðitim
almasýný zorlaþtýrmýþtýr. Ýktidar partisi, bu sorunlarý
gidermek yerine okul yatýrýmlarýna yönelmiþtir. Okul
açmakla eðitim kalitesi artmýyor maalesef. DEVA
Partisi iktidarýnda eðitim politikamýz, daha eðitici ve
mesleklere yönlendirici olacaktýr.
Muhalefet partileri göstermelik toplantý ve görüþmeler düzenleyerek Çorum'dan ayrýlmakta, çalýþ-

malarýn devamý getirilmemektedir.
"SUNÝ GÜNDEMLER ÝLE HALK OYALANIYOR"
Eðitim, ekonomi, sosyal hayat, temek hak ve özgürlükler, adalet, iþ, refah gibi konular yerine suni
gündemlerle halkýmýz oyalanmaktadýr.
Deva Partisi olarak gerçek gündemi sürekli sýcak tutmak ve sorunlara çözüm üretmek baþlýca
amaçlarýmýzdandýr. Pazar ve marketteki ürünlerin
fahiþ fiyatlarý, esnafýmýzýn içler acýsý durumu, iþsizlik sorunlarý, her geçen gün artan gelecek kaygýlarý, eðitim sorunlarý ve bunlarýn salgýnla birleþmesi sonucunda her bir vatandaþýmýz hem kendi
hem de ülke geleceðinden endiþe duymaya baþlamýþtýr. Ýþ, aþ, hukuk gibi temel ihtiyaçlarýn yaný sýra sosyal hayat ve refah düzeyi bakýmýndan ülkemiz karanlýða gömülmektedir.

ÝYÝ Parti'den
doðalgaz
zammýna tepki!
ÝYÝ Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý, doðalgaza yapýlan zamlara tepki göstererek, doðalgaza son
iki yýlda yüzde 65 zam yapýldýðýný kaydetti.
Ekonomik krizle birlikte vatandaþlarýn evine
ekmek götürmekte zorlandýðý günlerde elektriðe ve doðalgaza gelen zamlarla birlikte artýk
faturalarýný da ödeyemez hale geldiðini bildiren
ÝYÝ Partili yöneticiler bu arada esnafýn alamadýðý desteklere de doðalgaz zammý ile cevap verildiðini söyledi.
Cumhurbaþkanlýðý Hükümet Sistemi'nin
üzerinden 2,5 yýl geçtiðine dikkat çeline açýklamada "Bu süreçte siyasetin aðýrlýk merkezleri
de deðiþti. AKP'li yöneticiler olaðanüstü bir Türkiye vaat etmiþti. Hükümet sisteminin propaganda sürecinde dolardan, dýþ politikaya kadar
her derde deva bir sistemden bahsetmiþlerdi.
Bunun merkezinde de iktidarý oluþturan koalisyon vardý. Ýktidarýn tüm kadrosu da buna eþlik
etti.
Bir kýsým belediyelerde su zammýna tepki
gösterildi ve hep birlikte tepki gösterdik. Ayný
þeyi petrol ve doðalgaz zamlarý için de beklemekteyiz. Mecliste doðalgaz ve elektrik zamlarýný aþaðý çekmek için tüm yollarý denememize
raðmen reddedildiðini hep beraber görmekteyiz. Her sýkýþtýklarýnda uluslararasý müdahaleler var ama petrol fiyatlarýnýn rekor þekilde düþtüðü zamanlarda bile petrole indirim olmadý.
Zam olurken uluslararasý müdahaleler, korkunç bir müdahale var ama aþaðý inince ne
oluyor da inmiyor" denildi.
Doðalgaz fiyatýnýn indirilmesi bir yana fiyatlara iki yýlda yüzde 65 zam yapýldýðýný dile getiren ÝYÝ Parti Ýl Baþkanlýðý, "Petrolün varili dolar bazýnda düþüþ görmesine karþýn bu zamlarýn petrol fiyatlarý ile bir ilgisi yok. Ýþçiye, memura, emekliye yüzde 4 zam yapýlýrken, doðalgaza yüzde 65 zam yapýlmasýnýn vicdansýzlýk olduðunu görülmektedir. Ekonomik krizle birlikte
vatandaþ evine ekmek götürmekte zorlanýrken,
elektriðe, doðalgaza gelen zamla faturalarýný
da ödeyemez duruma gelmiþtir" ifadesine yer
verdi.
(Haber Merkezi)

"TURÝST SAYIMIZ DÜÞÜYOR"
Ayný anda güçlü sanayi, tarým ve turizm potansiyeline sahip ülkemizin nadir þehirlerinden olan
Çorum, iktidar partisinden gerekli desteði alamadýðý için yerinde saymaktadýr. Anadolu'nun birçok
ilkine ev sahipliði yapmasý nedeniyle geçmiþte
dünyanýn dört bir yanýndan turist aðýrlayan ilimizin
ziyaretçi sayýlarý, ilgisizlikten ötürü her geçen yýl
düþmektedir.
Ýlimizdeki sosyal hayat ise park ve bahçe ziyaretlerinden öteye geçememektedir.
"ÇORUM YENÝ HEYECAN ÝSTÝYOR"
Çorum halký, bütün bu nedenlerden dolayý yeni bir siyasi parti, yeni bir heyecan istemektedir.
Bu sorunlarýn çözümü, halkýn özlediði mutluluk ve
refah düzeyi, ancak Deva Partisi ile mümkün olacaktýr.
Gerek iktidar partisinin temsilcileri, gerekse
muhalefet partilerinden heyetlerin ilimizdeki yaptýðý açýklamalar, "siyasi kliþe" ifadelerinden öteye
geçememektedir.
Ýktidar partisinin halktan uzak, toplumun beklentileriyle taban tabana zýt söylemleri, muhalefetin ise "oy avcýlýðý" niyetiyle suni gündem peþinde
koþmasýnýn ne ilimize, ne ülkemize ne de toplumumuza fayda saðlamamaktadýr.
Ülkemizin dertlerine "deva" olmak için yola çýkan bir siyasi parti olarak, kuruluþ hedefleri doðrultusunda çalýþmalarýna devam etmektedir.
Suni gündemlerle halký oyalayan mevcut iktidarýn yerine, gerçekleri suni gündeme kurban etmeyen, geçiþtirmek yerine çözüme kavuþturmayý benimseyen bir iktidar kuracaðýz. (Abdulkadir Söylemez)

Þahiner'den Yozgat'a
havaalaný cevabý
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, AK Parti Yozgat Merkez Ýlçe Baþkaný
Kürþat Kýlýç'ýn Çorum havaalaný talebi ile ilgili
yaptýðý açýklamaya tepki gösterdi.
Abdulkadir Þahiner, AK Parti Yozgat Merkez Ýlçe Baþkaný Kürþat Kýlýç'ýn "Çorum havaalanýn pistinin uzunluðu bizim yeni yapýlan havaalaný pistinden 100 metre uzunmuþ" paylaþýmýna sosyal medyadan cevap verdi.
Bu açýklama üzerine Þahiner "Adam haklý
beyler. AKP iktidarý döneminde Yozgat'ýn gönlünden geçen her þey gerçekleþti. Uzaya da bir
Yozgatlý giderse hiç þaþýrmam. El yaþadý, biz
öldük" dedi.
(Haber Merkezi)

Þahiner, Akþener ile görüþtü
Sungurlu için destek istedi
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner
partisinin Siyaset Akademisi Baþkanlýðý tarafýndan
organize edilen "Ýyi Ýletiþim" programýna katýldý.
ÝYÝ Parti Genel Baþkaný Meral Akþener ve partinin üst düzey yetkilileri ile görüþen Baþkan Þahiner, Sungurlu için destek istedi.
Þahiner yaptýðý açýklamada "Genel Baþkan
Meral Akþener, genel baþkan yardýmcýlarýmýz, milletvekillerimiz ve belediye baþkanlarýmýz ile çok
verimli görüþmeler gerçekleþtirdik. Program sonrasý Genel Baþkanýmýz Sayýn Meral Akþener hanýmefendi ile birlikte Sungurlumuza yapacaðýmýz
yatýrýmlar hakkýnda sohbet ettik. Desteklerini hiç
bir zaman eksik etmeyen Sayýn Genel Baþkanýmýza teþekkür ediyorum" dedi.
Þahiner programýn ardýndan Belediye Baþkanlarý ile birlikte Genel Baþkan Meral Akþener'i makamýnda ziyaret ederek çalýþmalarý deðerlendirdi.
(Mahmut Emin Söylemez)
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Köylerin çöpleri
18 kamyon
54 personelle
toplanýyor
Çorum Ýl Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüðü, ilimiz merkez ve ilçelerde
mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda kalan 745 köy ve
243 baðlýsýnýn evsel katý atýklarý toplama hizmetini 18 adet kamyon ve 54 personel ile yerine getiriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü tarafýndan 2020 yýlý içinde ilimiz merkez ve
ilçe köylerine toplamda 9 milyon 301 bin 596
TL harcama yapýldý. Müdürlüðün 2020 yýlý faaliyetleriyle ilgili olarak þu bilgiler verildi:
Ýl Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü tarafýndan ilimiz merkez ve ilçelerde
mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda kalan 745 köy ve
243 baðlýsýnýn evsel katý atýklarý toplama hizmeti 18 adet kamyon ve 54 personel ile 2020 yýlý
boyunca kesintisiz olarak devam etmiþtir. Köylerden toplanan evsel katý atýk ve bertaraf bedeli, personel gideri, yakýt gideri ve Çevre Belediyeler Birliðine katýlma- hizmet bedeli ile birlikte 9
milyon 35 bin 599 TL harcama yapýlmýþtýr.
2020 performans programý kapsamýnda
toplam 208 adet çöp konteyner alýmý gerçekleþmiþ olup 114 adedi Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýndan hibe ödenek ile Merkez ve Sungurlu ilçelerine çöp konteyner alýmý gerçekleþmiþtir. Toplamda çöp konteyner alýmý için 177 bin
262 TL harcama yapýlmýþtýr.
Ýlimiz merkez ve ilçe köyleri ve baðlýlarýnda
cami, mescit, çocuk oyun grubu, okul, saðlýk
ocaðý, mescit, köy konaðý v.b. gibi ortak yaþam
alanlarýnda gibi Yeni Tip Koronavirüse (Covid19) karþý dezenfekte ilaçlama iþlemi yapýldý.
Toplamda bin 943 adet birime ilaçlama yapýlmýþtýr. Ýlimiz merkez ve ilçe köylerinin dezenfektasyon ve ilaçlama giderleri için 88 bin 733
TL harcama yapýlmýþtýr. 2020 yýlýnda idaremizce Orman Bölge Müdürlüðünden 15 bin 210
adet bedelsiz aðaç fidaný saðlanmýþtýr. Ýdaremizce bu fidanlar, Ýlimiz merkez ve ilçelerinde
toprakla buluþturulmuþtur.
2020 yýlýnda Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý
hibe ödenek ile semi-treyler alýmý gerçekleþtirilmiþ olup Ýskilip Transfer alanýnda 'Atýk Transfer
Hizmeti'ne baþlanýlmýþtýr. Bayat-Ýskilip-Uðurludað ilçeleri evsel katý atýklarý, transfer alanýndan Karapürçek Düzenli Depolama ve Bertaraf
tesisine taþýnmaktadýr. Ýlimiz merkez ve ilçe
köylerinde yol güzergâhýnda bulunan ve görüþ
mesafesine engel olan aðaçlar için budama çalýþmalarý gerçekleþmiþtir.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü tarafýndan 2020 yýlý içinde Ýlimiz merkez ve ilçe
köylerine toplamda 9 milyon 301 bin 596 TL
harcama yapýlmýþtýr.
(Abdulkadir Söylemez)

GEÇMiÞTEN GÜNÜMÜZE
SAÐLIK MÜZESi AÇILDI
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi bünyesinde
oluþturulan "Geçmiþten Günümüze
Çorum'da Saðlýk Müzesi" ve kütüphane düzenlenen törenle açýldý.
HABERÝ
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU ve Araþtýrma Hastanesi'nde geçmiþ
OKUTUN
yýllarda kullanýlan týbbi cihazlar ve insan vücudundan çýkan taþlarýn sergilendiði müze týp tarihine ýþýk tutarken, saðlýk sektöründe yaþanan geliþmeyi de ortaya koyuyor. Müzenin yanýnda hastanenin teras katýnda öðrenciler
ve araþtýrmacýlar için de kütüphane oluþturuldu.
Müze ve kütüphanenin açýlýþý düzenlenen törenle
yapýldý.
Törende konuþan Baþhekim Prof. Dr. Mesut
Sezikli "Geçmiþten günümüze Çorum'da saðlýkla
ilgili bütün verileri toplayarak bugünlere nasýl geldiðimizi göstermek için bir sergi alaný oluþturduk. Bunun için geçmiþten günümüze fotoðraflarý derledik.
Saðlýk cihazlarýný toplamaya çalýþtýk. Buralara bakarak öðrencilerimizin ve bizlerin nostaljik yolculuk
yaparak bugünkü saðlýk sistemimizin gücünü bir
kez daha anlamamýzý saðlar diye düþünüyoruz.
Kütüphane de bir ihtiyaç. Þu an kütüphanemiz 30
öðrenci kapasiteli" dedi.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman
Öztürk ise Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin büyük baþarýlara imza attýðýný belirterek
"Türkiye'deki etkinlik alaný itibarýyla özel yerini ve
konumunu her geçen gün yükseltmekte" ifadelerini
kullandý.
Korona virüs salgýný nedeniyle adeta kurtuluþ
mücadelesi verildiðini ve bu cephenin ön safýnda
da saðlýk çalýþanlarýnýn bulunduðunu anlatan Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn saðlýk çalýþanlarý-

nýn korona virüsle mücadelede hangi tür fedakârlýklar yaptýklarýný tarihin yazacaðýný kaydetti.
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da korona virüs salgýnýnýn sona

ermesi için temennide bulunarak "Bu süreçte medeniyetin beþiði olarak lanse edilen Avrupa'daki
manzarayý görünce gerçekten Türkiye'de saðlýk
sektöründe Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan liderliðinde saðlýk alanýnda yapýlan reformlar
ve verilen saðlýk hizmetlerini görünce ülkem adýna
gurur duydum" þeklinde konuþtu.
Devlet Hastanesiyle ilgili hiçbir problem olmadýðýný dile getiren Milletvekili Ceylan "118 milyon lira
maliyet çýktý. Yarýn A ve B bloklarýn yýkým yazýþmalarýný yapýyoruz. Yýkýmla birlikte süreci kýsa sürede
baþlatacaðýz" dedi.
Konuþmalarýn ardýndan müze ve kütüphanenin
açýlýþý gerçekleþtirildi. Açýlýþa Ýl Saðlýk Müdürü
Ömer Sobacý, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, Merkez Ýlçe Baþkaný Erhan Akar ve davetliler
katýldý.
(ÝHA)

Aþgýn, hazýr elbisecilerin
sorunlarýný yerinde dinledi
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Hazýr Elbiseciler Esnaf
Odasý'ný ziyaret etti. Beraberinde Belediye Baþkan Yardýmcýsý Lemzi
Çöplü ile birlikte Zafer Çarþýsý'nda faaliyet gösteren Hazýr Elbiseciler Esnaf Odasý'ný ziyaret eden Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Oda
Baþkaný Necati Þimþek ve Yönetim
Kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti.
Ziyarette baþta atölyeci esnafýnýn
içinde bulunduðu sorunlarý Necati
Þimþek ile deðerlendiren Baþkan Aþgýn bu konuda Çorum Belediyesi olarak üzerlerine ne düþüyorsa yapmaya hazýr olduklarýný söyledi. Oda üyelerinin sorunlarýnýn masaya yatýrýldýðý
ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getiren Oda Baþkaný Þimþek ise "Belediye Baþkanýmýz Sayýn Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn ziyareti bizleri oldukça
onurlandýrdý. Esnaf dostu bir belediye baþkanýmýz olduðu için mutluyuz.
Kendisine Çorumumuza yaptýðý ve
yapacaðý güzel hizmetlerde baþarýlar
diliyorum" dedi.
(Haber Merkezi)

Aþgýn esnaflarý ziyaret etti
Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Zafer
Çarþýsý ve hafta sonu açýk olan esnaflarý ziyaret etti. Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn
esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Aþgýn son olarak
Zafer Çarþýsý esnafýný ve hafta sonu açýk olan
esnaflarý ziyaret ederek sohbet etti. Caddede
yürüdüðü sýrada denk geldiði çocuklara da hediye veren Aþgýn vatandaþlar ile de görüþtü.
Zafer Çarþýsý ziyareti ile ilgili paylaþým yapan Aþgýn "Yeni haftaya þehrimizin önemli alýþveriþ merkezlerinden Zafer Çarþýsý esnafýný ziyaret ederek baþladýk. Üreten, alýn teri döken,
emek veren tüm esnafýmýza iþlerinde kolaylýklar, kazançlarýnda bereket diledik" dedi.
Ayrýca hafta sonu kýsýtlamadan muaf olan
esnafý da gezen Aþgýn "Hafta sonu iþyerini
açan esnafýmýzý ziyaret ederek esnafýmýza bereketli kazançlar; Çorum'un cadde ve sokaklarýnda aþkla çalýþan mesai arkadaþlarýmýza iþlerinde kolaylýklar dileyip ÝHL cami cemaatimizle
muhabbet ettik" dedi.
(Fatih Yýldýrým)

AÞGIN, ÇIRAKMAN'I
DÖRTLÜKLE YAD ETTÝ
Çorum Belediye Baþkaný Halil
Ýbrahim Aþgýn, Aþýk Hüseyin Çýrakman'ý yad etti.
Vefatýnýn 8'inci yýl dönümünde
Çorum'un yetiþtirdiði önemli halk
ozanlarýndan Aþýk Hüseyin Çýrakman'ý anan Aþgýn paylaþýmýnda bir
dörtlüðe de yer verdi.
Aþgýn, sosyal medya hesabýndan yaptýðý paylaþýmda "Çorumu-

muzun yetiþtirdiði önemli halk
ozanlarýndan Aþýk Hüseyin Çýrakman'ý vefatýnýn 8'inci yýl dönümünde saygýyla yad ediyoruz" dedi ve
þu dörtlüðü paylaþtý:
Çýrakman'ým sevgi büyük silahtýr, sevenin baðrýndan yükselen
ahtýr, her þeyin üstünde hükmeden
þahtýr, sevgi denizinde birlik olalým.
(Abdulkadir Söylemez)
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Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünden
“SOÐUK OKUL” açýklamasý
Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, ALES
sýnavý sürecince Baþöðretmen Anadolu Lisesi'nde yaþandýðý iddia edilen konu ile ilgili açýklama yaptý.
Milli Eðitim Müdürlüðünden yapýlan açýklamada okul binasýnýn soðuk
olduðu iddiasýna yanýt verdi. Müdürlük okullarda iki gün boyunca doðal
gazýn yakýldýðý ancak pandemi tedbirleri gereðince adaylar sýnýfa girmeden bir saat önce sýnýflarýn havalandýrýldýðýný söyledi.
Eleþtiriler ile ilgili Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðünden yapýlan açýklamada
"21 Þubat 2021 Pazar günü ÖSYM
tarafýndan gerçekleþtirilen ALES sýnavýnda Çorum Merkez Baþöðretmen Anadolu Lisemizin ýsýtma sisteminin çalýþmadýðý, okul binasýnýn
soðuk olduðu, bu durumdan adaylarýn olumsuz etkilendiði yönünde
sosyal medyada yer alan iddialarla
ilgili açýklama yapýlmasýna gerek

duyulmuþtur.
Tüm okullarýmýzda olduðu gibi
Baþöðretmen Anadolu Lisemizde de
doðal gaz kombileri don tehlikesi nedeniyle kýþ boyunca sürekli olarak

düþük derecede çalýþmaktadýr.
ALES nedeniyle tüm sýnav binalarýmýzda yapýldýðý gibi adý geçen
okul binamýzda da sýnav gününden
bir gün öncesinde (20.02.2021) bi-

nanýn ýsýtýlmasý için kombiler yüksek
derecede yakýlmýþtýr. Sýnav günü ile
birlikte iki günde 270 metreküp gaz
sarfiyatý olduðu tespit edilmiþtir.
Ancak sýnav günü sabah
ÖSYM'nin Covid19 tedbirleri kapsamýndaki talimatý gereðince, adaylar
binaya alýnmadan bir saat önce sýnav salonlarýnýn pencereleri açýlmýþ
ve havalandýrma iþlemi yapýlmýþ,
öðrenciler binaya alýnmadan önce
de kapatýlmýþtýr. Sýnav günü bu iþlemler ÖSYM'nin atadýðý Bina Sýnav
Sorumlusu tarafýndan koordine edilmiþtir.
Bina yöneticisi olan okul müdürümüz sýnav baþlamadan önce tüm
salonlarý gezmiþ, sorun ve talep olup
olmadýðýný kontrol etmiþ, sýnav salon görevlileri ve öðrencilerden, binanýn soðuk olduðu yönünde bir
þikâyet olmamýþtýr" denildi.
(Abdulkadir Söylemez)

Sarý, TÜGVA'lý gençlere
tecrübelerini aktardý
Borçtan elektrik kesmeye
üç ay erteleme yapýlacak
YEPAÞ elektrik borcundan dolayý kesme iþlemlerine
iliþkin yeni düzenleme yaptý.
EPDK tarafýndan, Elektrik Piyasasý Tüketici Hizmetleri Yönetmeliðinde yapýlan deðiþiklikle bazý abone grubundaki tüketicilerin mesken amaçlý kullaným yerlerinin
elektriklerinin borcundan dolayý kesilebilmesinin þartlarý düzenlendi.
YEPAÞ Genel Müdürü Arif Akþam tarafýndan yapýlan açýklamada hem mevzuat deðiþikliði ile getirilen yeni uygulama hem de YEPAÞ tarafýndan elektrik borçlarý ve kesme iþlemleri ile ilgili genel uygulamalar hakkýnda bilgi verildi.
Açýklamada "YEPAÞ tarafýndan pandemi süresi boyunca taksitlendirme, vade öteleme, kredi kartý ile ödeme gibi çeþitli kolaylýklar yapýlarak müþterilere birçok
çözüm saðlandý. Borçtan dolayý elektrik kesilmesi ile ilgili olarak müþterilerin elektrikleri kesilmeden borcun
tahsilatýna yönelik farklý ödeme seçenekleri sunularak
maðduriyet yaþanmamasý için çözümler oluþturuldu"
denildi.
YEPAÞ Genel Müdürü Arif Akþam "Kesme süreçlerimiz de yapýlan optimizasyonla kesme iþlem olumsuz
sayýlarýmýzý önemli ölçüde azalttýk. Müþteri memnuniyetini öne alan bu anlayýþ içerisinde düzenlediðimiz süreçlerimiz sonucunda 2020 yýlý kesme iþlem adetlerimizin bir önce ki yýla göre %53 azaldýðýný gördük. Artýk
elektrik kesme iþlemi tahsilat konusunda bizim en son
kullanmak istediðimiz opsiyon haline geldi.
Elektrik borcu bulunan müþterilerimizi yazýlý ve dijital
kanallarla elektrik borçlarý konusunda bilgilendirerek, fiziksel ödeme kanallarýmýzýn yanýnda dijital tahsilat kanallarýmýzý oluþturarak, ücretsiz fatura tahsilat iþleminin
yapýldýðý fiziksel kanallarýmýzýn yaygýnlýðýný artýrarak
tahsilat iþlemlerimizi kolaylaþtýrdýk. Bu durum hem kesme iþlem sayýlarýmýzýn düþmesine sebep oldu hem de
kesme sebebiyle oluþan müþteri þikâyetlerimizi azalttý.
EPDK'nýnyeni dönemde önceliðin müþteri memnuniyeti olacaðý yönünde ki sektörel vizyonuna paralel
olarak oluþturulan bu anlayýþla beraber Elektrik Piyasasý Tüketici Hizmetleri Yönetmeliðin de yapýlan deðiþiklikle bazý dezavantajlý gruplarla, þehit aileleri ve muharip/malul gazi ailelerinin" elektriklerinin borç sebebiyle
kesilmesi de belli þartlara baðlandý. Bu yeni uygulamaya göre meskenlerine ait elektrik abonelikleri kendi adlarýna olmak þartýyla "65 yaþ üstü tüketiciler %40 ve
üzeri engelli olduðuna dair saðlýk raporu olan engelli tüketiciler, þehit aileleri ve muharip/malul gazi ailelerinin"
elektrikleri üç ay boyunca kesilmeyecek.
Bununla birlikte faturalama uygulamamýzda bir deðiþiklik yapýlmayacak olup bu gruplar dahil tüm abone
gruplarýmýzda mevzuata uygun olarak 25 - 35 gün aralýðýnda aylýk faturalama yapýlmaya devam edilecektir.
Ayrýca "65 yaþ üstü tüketiciler, %40 ve üzeri engelli
olduðuna dair saðlýk raporu olan engelli tüketiciler, þehit aileleri ve muharip/malul gazi ailesi abone grubunda
ki müþterilerimiz elektrik borçlarýný ödemek istemeleri
durumunda YEPAÞ'ýn mevcut tüm tahsilat kanallarý
üzerinden ödeme iþlemlerini yapabilecekler ancak
borçlarýn vadelerinde ödenmemesi durumunda ise üç
ay boyunca kesme iþlemi yapýlmayacaktýr. Yeni uygulama belirtilen abone gruplarý için 3 aylýk kesme iþleminin
ertelenmesi olup, aylýk faturalama ve gecikme cezasý
uygulamasý gibi süreçler ise devam etmektedir" þeklinde açýklamalarda bulundu.
(Haber Merkezi)
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Türkiye Gençlik Vakfý (TÜGVA) Çorum Ýl
Temsilciliðinin yaptýðý Gençlik Buluþmalarýnýn konuðu Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürü Yakup Sarý oldu.
Ýl Milli Eðitim Müdürü Yakup Sarý gençlerle tecrübelerini aktardý. Milli Eðitim Müdürlüðü olarak TÜGVA'nýn faaliyetlerini desteklediklerini söyleyen Sarý, Milli Eðitim Müdürlüðü'nün faaliyetleri ve pandemi sürecinin seyri ve okullarýn açýlmasý hakkýnda gençlerin

merak ettiði konularý aydýnlattý.
Sarý, TÜGVA'nýn Türkiye'de yerli ve milli
bir gençlik yetiþtirme konusundaki öneminden de bahsetti.
TÜGVA Çorum Ýl Temsilcisi Enes Kayabaþý ise Ýl Milli Eðitim Müdürü Yakup Sarý'ya
hediye verdi. Kayabaþý, geleneksel hale getirdikleri Gençlik Buluþmalarýnýn önümüzdeki
günlerde de devam edeceðini belirtti.
(Mahmut Emin Söylemez)

Simyacý kitabýný mütalaa ettiler
Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nün "Gençlerle
Baþ Baþa" etkinliðinin çevrimiçi olarak gerçekleþen 3'üncü kitap mütalaasýnda Kargý
Fen Lisesi öðrencileri yer aldý.
Ýl Milli Eðitim Müdürü Yakup Sarý ile Kargý Fen Lisesi öðrencileri Simyacý kitabý ile ilgili karþýlýklý deðerlendirmelerde bulundu.
Ýspanya'dan kalkýp Mýsýr Piramitlerinin
eteklerinde hazine aramaya gelen Endülüslü
çoban Santiago'nun felsefi öyküsünü anlatan

Paulo Coelho'nun kaleme aldýðý Simyacý adlý kitap Kargý Fen Lisesi 9 ve 10'uncu sýnýf
öðrencileri ile birlikte mütalaa edildi.
Kargý Fen Lisesi öðrencilerine ve Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmeni Duygu Genç'e deðerlendirmeleri ile katký saðladýklarý için teþekkür eden Sarý, öðrencilere ulaþtýrýlmak
üzere Ali Fuat Baþgil'in Gençlerle Baþ Baþa
adlý kitabýný hediye ederek çalýþmalarýnda
baþarý diledi.
(Abdulkadir Söylemez)

ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ YAÐI
Ülkemizin özellikle Aydýn ilinde yetiþtirilen incir ýlýk
iklimleri sever. Ülkemizde bol miktarda yetiþtirilen bu þifalý meyvede dünya ihracatýnda da önemli bir yere sahibiz. Birçok farklý ülkeye ülkemizden incir ithalatý yapýlýr. Peki, ülkemizde bu kadar bol olan, çok yetiþen ve
saðlýk açýsýndan faydalý olan inciri yeterince tüketebiliyor muyuz? Bu leziz meyvenin yaný sýra incirden üretilen incir yaðý da oldukça faydalýdýr.
ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ YAÐI FAYDALARI NELERDÝR?
Ýncir yaðý, incir çekirdeðinden elde edilen yaðdýr. Yapýlan araþtýrmalara göre bu yaðda birçok faydalý madde bulunmaktadýr. Özellikle vücut için faydalý olan yüksek oranda D vitamini, omega 3, omega 6 ve omega 9
içermektedir. Balýklarda omega oranýnýn yüksek olmasýna raðmen bu çekirdeðin yaðýnda %40 omega 3,
%30 omega 6 ve %17 omega 9 bulunmuþtur.
- SAÇ DÖKÜLMESÝNE KARÞI ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ YAÐI: Ýnsanlarýn saçlarý birçok sebepten dolayý dökülür. Özellikle erkeklerde genetik faktörler çok etkili
olurken, kadýnlarda hava kirliliði saç dökülmesine neden olabilir. Ayný zamanda yanlýþ þampuan kullanýmý,
bazý hastalýklar, kullanýlan ilaçlar, troid bozukluklarý da
saç dökülmesi sebepleri arasýndadýr. Saç dökülmesinden artýk korkmayýn. Saçlarý beslemek, bakým yapmak
ve dökülmesini, kepek oluþumunu önlemek için incir
yaðý kullanýlabilir. Haftada iki yada üç kez yapýlan uygulama ile birlikte saç dökülmesinden kurtulmak mümkündür. Tüm bu etkileri için incir yaðýný saç diplerinize
yani saç derinize masaj yaparak uygulayýn. Bir havluyu
sýcak suda ýslatýn ve güzelce sýkýn. Sýcak su ile nemlendirilmiþ bu havlu yardýmýyla saçlarýnýzý sarýn. Daha
sonra havluyu açarak saçlarýnýzý iyice yýkayýn ve durulayýn. Bu besleyici yað sayesinde saçlarýnýzýn dökülmesi azalacak ve saçlarýnýz bakýmlý görünecektir.
- SAÇLARI NEMLENDÝRÝR VE SAÇ UZAMASINI
DA TEÞVÝK EDER: Saçlarýnýz bir türlü uzamýyor mu?
Ya da saçlarýnýzýn kuru olmasýndan ve yýpranmasýndan
rahatsýz mý oluyorsunuz? Ýþte bu þifalý yað ile saçlarýnýza bakým yapabilir, kuruyan saçlarýnýzý canlandýrabilirsiniz. Bu sayede saçlarýnýz daha çabuk uzayacak ve
saðlýklý bir görünüme kavuþacaktýr.
- KALP HASTALIKLARINA KARÞI KORUMA
SAÐLAR: Yüksek miktarda içerdiði omega 3 ve omega 6 sayesinde kalp hastalýklarýna karþý korur. Koroner
kalp rahatsýzlýðýna yakalanma riskini azaltýr.
- BEYNE VE SÝNÝR SÝSTEMÝNE FAYDA SAÐLAR: Ýçeriðindeki omega yað asitleri sayesinde beyin
geliþimine yarar saðlar ve sinir sistemini korur.
ÝNCÝR YAÐININ CÝLDE FAYDALARI NELERDÝR?
- SÝVÝLCE VE AKNELERDE KULLANIMI: Sivilceler, akneler, siyah noktalar özellikle ergenlik dönemindeki gençlerin sorun yaþadýðý, hoþnut olmadýðý bir konudur. Erkeklerde daha yoðun görülebilir. Kýzlarda 10
ile 17 yaþlarý arasýnda, erkeklerde ise 14 ile 19 yaþlarý
arasýnda çoðunlukla ortaya çýkar. Sivilcelerden kurtulmak için birçok yöntem denenir. Þifalý yaðlar, faydalý bitkiler ya da kremler kullanýlýr fakat bir kýsmý sonuç vermeyebilir. Ýncir yaðý ile sivilcelerden kýsa sürede kurtulmak mümkündür. Akne yada sivilcede çok kýsa sürede
sonuç alýnmayabilir. Kullanýlan yöntem sabýrla uygulanmaya devam edilmelidir. Sivilce ve aknelere karþý incir
çekirdeði yaðý günde 3 kez sivilcelerin olduðu bölgeye
püskürtülerek sürülmelidir.
- SÝYAH NOKTALARDA KULLANIMI: Ciltte oluþan siyah noktalar kaç yaþýnda olursa olsun herkese
rahatsýz eder. Bakýmsýz, kirli ve yaðlý bir görüntü oluþmasýna neden olur. Ýþte bu yüzden siyah noktalardan
kurtulmak için birçok yol denenir. Siyah noktalarý sýkmak iyi deðildir. Bunun yerine incir yaðý kullanarak siyah noktalardan kurtulmak mümkündür. Öncelikle siyah noktalarýn yüzeylerini açmak için buhar banyosu
yapýlýr yada duþ alýnýr. Duþtan sonra 10 dakika kadar
beklenir ve gözenekler açýlmýþ durumda iken incir yaðý
siyah nokta olan yüzeylere sürülür. Bu yöntem uygulanarak zamanla siyah noktalardan kurtulmak olasýdýr.
- VÜCUTTA OLUÞAN ÇATLAKLARDA KULLANIMI: Sýk sýk kilo alýp verme sonucu yada bayanlarda
hamilelik sonucu oluþan çatlaklar birçok kiþiyi rahatsýz
eder. Özellikle bayanlar vücutlarýnda çatlak oluþumundan korkar ve bir an önce bu çatlaklarýn geçmesi için
çareler arar. Ýncir çekirdeði yaðý vücuttaki çatlaklara iyi
gelerek zamanla yok olmalarýný saðlar. Çatlak izleri geçerek vücut güzel bir görünüme kavuþur.
- GÖZ ALTINDAKÝ MORLUKLARDA KULLANIMI: Uykusuzluk, yorgunluk ve stres baþta olmak üzere
düzensiz beslenme, kahvaltý yapýlmamasý, az su tüketimi, aþýrý kahve, alkol ya da sigara tüketimi ve aþýrý tuz
tüketimi gözaltýnda morluklar oluþmasýna sebep olabilir. Bu morluklardan kurtulmak için öncelikle bu alýþkanlýklarýnýzý deðiþtirmeli, düzenli uyumalý, sabah kahvaltýlarýný kaçýrmamalýsýnýz. Gözaltý morluklarýndan kurtulmak için de bu faydalý yað kullanýlabilir. Bu etkisi için vücudunuzdaki gözeneklerin açýk olmasý gerekiyor. Buhar banyosu ya da duþ aldýktan sonra gözeneklerin
açýk olduðu durumda iç kýsýmdan dýþa doðru incir yaðýný sürebilirsiniz. Yalnýz incir yaðýný gözlerinize kaçýrmamaya dikkat edin.
- DUDAKLARDAKÝ UÇUKLARDA KULLANIMI:
Genellikle dudaklarda çýkan uçuklar bazý zamanlarda
yüz bölgesinde de çýkabilir. Hoþ görüntüsü olmayan
uçuklar, yetiþkinlerin yaný sýra çocuklarda da görülebilir.
Geçme süreleri bir hafta ya da 10 gün sürebilir. Baðýþýklýk sistemi güçsüzken, vitaminsiz kalmýþken ve vücut
halsiz ya da yorgunken kendini gösterir. Uçuklarýn iyileþmesi için de incir yaðý kullanýlabilir. Günde 3 defa
uçuðun üzerine püskürtülebilir. Bir süre sonra uçuklarýn
iyileþtiðini göreceksiniz.
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BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:42
07:06
12:57
16:06
18:39
19:57

TARiHTE BUGÜN

KESiN

1918- Rize'nin kurtuluþu.
1918- Asker Ailelerine Yardýmcý Hanýmlar
Cemiyeti Nuriye Ýsmail (Canbulat) Haným
baþkanlýðýnda kuruldu. Cemiyet, Enver Paþa'nýn eþi Naciye Sultan'ýn himayesindeydi.
Dernek, bir yýl içinde 6247 kiþiye yiyecek daðýttý.
1924- Halk Fýrkasý grup toplantýsýnda,
Þer'iye ve Evkaf Vekaletlerinin kaldýrýlmasýna
ve öðretimin birleþtirilmesine karar verildi.
1950- Van'ýn Özalp ilçesinde hayvan kaçakçýlýðý yapan 33 kiþiyi sorgulanmadan kurþuna dizdirmek suçundan yargýlanan emekli
orgeneral Mustafa Muðlalý'nýn yargýlanmasý
sona erdi. Genelkurmay Askeri Mahkemesi
Muðlalý'ya 20 yýl hapis cezasý verdi.
1956- Cumhurbaþkanýna hakaretten sanýk
Ulus gazetesi yazarý Þinasi Nahit Berker 1 yýl
hapse mahkûm oldu.
1960- Necip Fazýl Kýsakürek, Atatürk'ün
hatýrasýna yayým yoluyla hakaret ettiði gerekçesiyle 18 ay hapis cezasý daha aldý.
1960- Ýstanbul'da gece sessiz yürüyüþ yapan 500 teknik okul öðrencisi polis tarafýndan
daðýtýldý.
1961- Türkiye demokratik özgürlükler konusunda Avrupa Konseyi'ne güvence verdi.
1973- Türk basýnýný temsil eden dokuz kuruluþ, "Fikir suçu çað dýþýdýr" görüþünde birleþerek, yürürlükteki kanunlarda deðiþiklik
yapýlmasýnýn zorunlu olduðunu açýkladýlar ve
basýn suçlularýnýn affedilmesini istediler.
1974- Bazý gazeteler son zamlarýn getirdiði
yük nedeniyle sayfa sayýsýný azalttý, günlük
eklerin yayýmýna son verdi.
1974- TRT Televizyonu, çarþamba hariç
haftanýn her günü yayýn yapmaya baþladý.
1977- Türkan Þoray "Dünya Kadýn Rejisörleri Festivali"ne katýlmak için Belçika'ya gitti.
1979- Adalet Partisi (AP) lideri Süleyman
Demirel hükümetin kaybettiði prestiji orduya
sýðýnarak toplamaya çalýþtýðýný ileri sürerek
"Ordunun gölgesinde iktidar olunmaz" dedi.
1983- Kapatýlan Adalet Partisi Samsun Milletvekili ve eski Ulaþtýma Bakaný Hüseyin
Özalp ile Sinop'un Erfelek ilçesi eski belediye
baþkaný Orhan Altay hakkýnda toplu silah kaçakçýlýðý yaptýðý iddiasýyla dava açýldý.
1984- ABD Kongresi, Kýbrýs sorununda
ilerleme saðlanýncaya kadar Türkiye, Yunanistan ve Kýbrýs Rum kesimine yapacaðý yardýmlarý askýya aldý.
1984- DÝSK'e baðlý Yeraltý Maden-Ýþ sendikasýnýn 25 yöneticisi hakkýnda Ýstanbul Sýkýyönetim Savcýlýðý tarafýndan dava açýldý.
1988- Ýzmir Buca Cezaevi'nde ayaklanma
çýktý.
1990- Yýldýz Üniversitesi'nde öðrenciler 3,5
saat iþgal eylemi yaptý, eylemden sonra 200
öðrenci gözaltýna alýndý.
1994- TBMM genel kurulu'nda DEP'li Leyla
Zana, Ahmet Türk, Orhan Doðan, Hatip Dicle ve Sýrrý Sakýk ile baðýmsýz Mahmut Alýnak'ýn dokunulmazlýklarý kaldýrýldý. Genel
Baþkan Hatip Dicle ve Orhan Doðan gözaltýna alýndý.
2000- Pendik Kaymakamlýðý, Nobel ödüllü
Ýtalyan yazar Dario Fo'nun "Kabin Oyunlarý"
adlý tek kiþilik tiyatro oyunun sahnelenmesine
erkekleri tecavüze kýþkýrttýðý gerekçesiyle
izin vermedi.
2004- Ýkinci Cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü'nün büyük oðlu Ömer Ýnönü 80 yaþýnda
Ýstanbul'da vefat etti.

Yýllardýr yol bekliyorlar
Bahçelievler Mahallesi Çoraklýk
evleri sakinleri 24 yýldýr yol bekliyor.
30 ailenin ikamet ettiði Bahçelievler Mahallesi Çoraklýk semti dertli.
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz,
Çoraklýk semtini ziyaret ederek vatandaþlarýn sorun ve talepleri hakkýnda bilgi aldý. Vatandaþlar "Atýk su parasý, elektrik ücreti, çöp vergisi ödüyoruz ama devletin hiçbir hizmetini
alamýyoruz" diyerek maðduriyetlerinin giderilmesini istedi.
Altyapýsý yapýlmayan semtin ulaþým için gerekli olan yolu da þu ana
kadar yapýlmamýþ. Evlerine ulaþýmý
için komþularýnýn arazilerini kullanan
bölge sakinleri yetkililerin bir an önce
bu konuya el atmalarýný istiyor.
Vatandaþlar "Alt yapý olmadýðýndan ve yolumuzun yapýlmamasý nedeniyle ne çöp arabasý gelip çöpümüzü
alýyor ne de doðru dürüst þebeke suyu
kullanabiliyoruz. Yazýn ise fosseptik
kuyularýndan yayýlan kokulardan dolayý evlerimizde oturabiliyoruz. Cenaze-

mizi bile sýrtýmýzda taþýyoruz. Oysa
çöp ve atýk su vergilerimizi veriyoruz.
Elektrik su paralarýmýzý ödüyoruz ama
bir türlü devletimizden gerekli yardýmý
alamýyoruz. Komþularýn arazilerini rica

Ýskilip'te görev yapan din görevlileri kan baðýþýnda bulundu.
Kýþ mevsimi ve korona virüs nedeniyle kan baðýþlarýnda meydana gelen düþüþ nedeniyle Kýzýlay'ýn yaptýðý baðýþ çaðrýsýna din görevlileri kayýtsýz kalmadý. Ýlçe Müftüsü Vahit Demiral ve din görevlileri Kýzýlay'a kan baðýþýnda bulunarak destek
verdi.
Müftü Demiral pandemi sürecinde kan baðýþlarýnýn azaldýðýna ve kan ihtiyacýnýn her zamankinden daha çok ihtiyaç olduðuna iþaret ederek, kan
baðýþýnýn saðlýk açýsýndan da önemine vurgu yaptý. Demiral, saðlýklý tüm bireylere kampanyaya
destek vermesi için çaðrýda bulundu.
(ÝHA)

"Ýlçemizi kalkýndýrmak için her imkâný kullanmaktayýz"
Sungurlu Kaymakamlýðý tarafýndan ilçede bulunan Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn proje yönetim ve yürütme kapasitesini
artýrarak Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) mali destek
programlarý ile ulusal ve uluslararasý proje fonu saðlayan kuruluþlarýn fon kaynaklarýndan azami etkinlikte yararlanmasý ama-

cýyla proje hazýrlama ve uygulama eðitimi düzenlendi.
OKA uzmanlarý Tuðba Purtul,
Musa Erdal ve Emre Ünal tarafýndan Sungurlu öðretmenevinde gerçekleþtirilen eðitime 18
personel katýldý.
Eðitimlerde proje hazýrlama
yöntemi olarak Avrupa Birliði ile
diðer uluslararasý fon kaynaklarý-
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Sok. Kavukcu Ýþmerkezi 3/42 Çorum

Ali Ceylani KOLAÇ

Tel&Fax:
0364 224 29 65 - 0364 225 36 50

kep:
ayhan.aykanat@hs01.kep.tr

web: www.kesinkarar.com
e-posta: haber@kesinkarar.com

Baský: Gümüþ Basýn Yayýn
Matbaacýlýk - Promosyon
Adres: Yavruturna Mah. Maliye
1. Sk. No: 2/B ÇORUM

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

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
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Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
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Yurt Ýçi Yýllýk: 400 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 200 TL
Yurt Dýþý Yýllýk: 150 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 75 EURO
Organize Sanayi Yýllýk: 250 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 125 TL

MUHASEBECÝLERDEN
ANITA ÇELENK
1-7 Mart Muhasebe Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý öncülüðünde Atatürk Anýtý'na çelenk
sunma programý düzenlendi.
Çelenk sunumu programýna Çorum Defterdarý
Durak Sercan, Vergi Dairesi Müdürü Ýsrafil Sezgin,
Gelir Müdür Vekili Ali Rýza Gülay ve çok sayýda
meslek mensuplarý katýldý.
Hazýrlanan çelengi, SMMMO Yönetim Kurulu
Baþkaný Ali Can Doðan anýta sundu.
(Mahmut Emin Söylemez)

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ

Ýmtiyaz Sahibi: Ayhan

dan konunun bir an önce aydýnlatýlmasýný bekliyoruz'' dedi. Maðdur ailelerle
bir araya gelen Tahtasýz, konuyu yetkililere ileceðini ve takipçisi olacaðýný
belirtti.
(Abdulkadir Söylemez)

Din görevlileri
kan baðýþý yaptý
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minnet geçiþ için kullanabiliyoruz. Arazi sahipleri arazilerini tellerlerse evlerimize geçiþimiz mümkün olmayacak.
Biz de bu vatanýn evlatlarýyýz. Sayýn
Valimizden ve Belediye Baþkanýmýz-

nýn tercih ettiði Proje Döngüsü
Yönetimi (PCM) ve Mantýksal
Çerçeve yaklaþýmý dikkate alýnarak, proje fikir aþamasýndan tamamlanma aþamasýna kadar
olan süreçler çalýþýldý.
Proje sonrasýnda katýlýmcýlara hitaben bir konuþma yapan
Kaymakam Fatih Görmüþ "Ýlçemizi her alanda kalkýndýrmak
amacýyla her türlü imkâný kullanmaktayýz. Saðlam projeler hazýrlayýp mali destek sunan kurumlardan proje desteði almak amacýyla ilçemizde proje hazýrlama
konusunda verdiðimiz bu eðitim,
çok ciddi bir alt yapý oluþturacaktýr. Kaymakamlýðýmýz proje ofisinde arkadaþlarýmýzýn deneyimlerinden ve fikirlerinden faydalanmak istiyoruz. Katký yapan
herkese çok teþekkür ederim"
ifadelerini kullandý.
(ÝHA)

MAMA KABI BAÐIÞLADI
Ankara'da ikamet eden Çorumlu genç Yalçýn
Berk Koç, Sungurlu Belediye Baþkanlýðý tarafýndan sokak hayvanlarý için yürütülen çalýþmalarý
yakýndan takip ettiðini, çalýþmalarý desteklediðini
belirtti.
Yalçýn Berk Koç tasarýmýný ve üretimini kendi-

sinin yaptýðý kedi ve köpek mama kaplarýndan çok
sayýda baðýþta bulundu.
Duyarlýlýðý ve nazik davranýþý için teþekkür
eden Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner genç
giriþimci Koç'a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
(Mahmut Emin Söylemez)

SAHiBiNDEN

KiRALIK FIRIN
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VELiMEÞE HAZIRLIKLARI

TAM KADRO SÜRÜYOR
Kýrmýzý-Siyahlýlar perþembe günü oynayacaðý
Ergene Velimeþe maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürüyor.
Niðde beraberliðinden sonra iki günlük izne çýkan ve cumartesi günü tesislerde yaptýðý idmanla
Velimeþe maçý hazýrlýklarýna baþlayan Çorum FK
bu maçýn hazýrlýklarýný aralýksýz sürdürüyor.
Play-off þansýný zora sokan ancak umudunu
kaybetmek istemeyen Kýrmýzý-Siyahlýlar ligin alt
sýralarýnda yer alan rakibine karþý bir sürpriz yaþamak istemiyor.
KIVANÇ DÖRT AY SONRA ANTRENMANDA
Uzun bir aranýn ardýndan antrenmanlarýna eksiksiz çýkan Çorum FK'de forvet Kývanç'ýn antrenmanlara katýlmasýnýn sevinci yaþanýrken oyuncunun bu sezon sahada olamayacaðý da açýklandý.
Dört aydýr sakatlýðý bulunan ve ameliyat olan
Kývanç güç antrenmanlarý yapacak.

Dört ay önce
sakatlanan
Kývanç,
tekrar takýmla
birlikte
antrenmanlara
baþladý

Sakatlýðý
atlatan Eren,
göreve hazýr

EREN ÝYÝLEÞTÝ
Sakatlýðý nedeni ile iki haftadýr forma giyemeyen Eren de hazýr hale geldi. Tesislerde yapýlan
antrenmana katýlan Eren Tokat, takýmla birlikte
çalýþtý. Teknik Direktör Ýsmet Taþdemir’in görev
vermesi halinde Eren Tokat perþembe günü oynanacak Ergene Velimeþespor karþýlaþmasýnda görev yapabilecek.
(Abdulkadir Söylemez)

Ergene maçý hakemleri
Karadeniz bölgesinden
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 26'ncý
hafta maçýnda perþembe günü evimizde konuk
edeceðimiz Ergene Velimeþe maçýnýn hakemleri açýklandý. Karþýlaþmayý Rize bölgesinden
Muhammet Ali Metoðlu yönetirken yardýmcýlýklarýný Trabzon bölgesinden Soner Akgün ve Rize bölgesinden Kerem Kalkan yapacak. Karþýlaþmanýn 4'üncü hakemi ise Samsun
bölgesinden Yakup
Bakýr olacak.
METOÐLU ÝLE HÝÇ
KAZANAMADIK
Perþembe günü
Ergene
Velimeþe
maçýnda düdük çalacak olan hakem Muhammet Ali Metoðlu
Muhammet Ali Metoðlu
daha önce üç kez
Çorum FK maçýný
yönetti ve temsilcimiz bu maçlarda iki maðlubiyet, bir beraberlik alýrken maç kazanamadý.
Çorum FK Metoðlu'nun yönettiði üç karþýlaþmayý da deplasmanda oynamýþtý.
Temsilcimiz bu maçlarýn ilkinde 2017/2018
sezonun 3'üncü lig 3'üncü grupta mücadele
ederken Kýzýlcabölükspor ile 1-1 berabere kalmýþtý. Sonraki sezon olan 2018/2019 sezonunda yine 3'üncü lig 3'üncü grupta mücadele
ederken Metoðlu, Cizrespor maçýnda düdük
çalmýþ ve henüz 1'inci dakikada Cizrespor'un
10 kiþi kalmasýna raðmen karþýlaþmayý 2-1
kaybetmiþtik. Metoðlu son olarak geçen sezon
Kýrýklarelispor maçýný yönetmiþ ve karþýlaþmayý 2-0 kaybetmiþtik.
Hakem Muhammet Ali Metoðlu ayrýca
2016/2017 sezonunda Çorum FK'nin U19 maçýnda düdük çalmýþ ve temsilcimiz Çaykur Rizespor U19 takýmýný 4-0 yenmiþti.
METOÐLU KARÝYERÝNDEKÝ 99'UNCU
MAÇINI YÖNETECEK
Bu sezon grubumuzda oynanan ve Uþakspor'un Niðde Anadolu FK'yi 2-1 yendiði maçý
yöneten Metoðlu, Çorum FK - Ergene Velimeþe maçý ile kariyerindeki 99'uncu maçýný yönetecek. Yönettiði 98 maçýn 53'ünü ev sahibi takýmlar, 34'ünü deplasman takýmlarý kazanýrken
11 maç ise beraberlikle sonuçlandý. Metoðlu bu
maçlarda 503 sarý ve 29 kýrmýzý kart gösterdi.
(Haber Merkezi)

KASAPOÐLU SEYÝRCÝLÝ
MAÇ ÝÇÝN TARÝH VERDÝ
Gençlik ve Spor Bakaný Mehmet
Muharrem Kasapoðlu normalleþme
çalýþmalarýnýn spor üzerinde etkisiyle
ilgili konuþtu. Bakan Kasapoðlu taraftarlarýn en hýzlý þekilde kulüplerle kavuþturulacaðýný açýkladý.
Gençlik ve Spor Bakaný Kasapoðlu "Martta kýsmi de olsa maçlara seyirci alýnmasýný istiyoruz ama buna
karar verecek olan federasyondur.
Kapasitenin yüzde 10'u, 15 veya
20'si þeklinde açýlabilir" dedi.
Kasapoðlu maçlara seyirci alýnýrken maske ve mesafe kuralýnýn yaný
sýra HES kodu uygulamasýnýn zorunlu olacaðýný söyledi. Bakan Kasapoð-

Mehmet Muharrem Kasapoðlu

Çorum FK Baþkaný Fatih Özcan geçtiðimiz cuma günü
düzenlediði toplantýda kullandýðý "Berberler Odasý ile maç
yapmýyoruz" sözlerinin yanlýþ anlaþýldýðýný öðrendiðini belirterek konu ile ilgili bir paylaþým yaptý
Baþkan Özcan cumartesi günü kendi sosyal medya hesabýndan konuyla ilgili yaptýðý açýklamada "Yapmýþ olduðum
basýn açýklamamda "Berberler Odasý ile maç yapmýyoruz"
sözlerimden, Berberler Odasý Baþkaný Mustafa Köse Bey'in
alýndýðýný öðrenmiþ bulunmaktayým.
Sevgili Baþkanýn bilmesini isterim ki, asla kötü niyetle
söylenmiþ bir söz deðildi. Saygýlarýmla" ifadelerini kullandý.
Özcan basýn toplantýsýnda her rakibin kendine göre bir
hedefinin olduðunu, alt sýralardaki rakiplerin de küçümsenmemesi gerektiðini ve onlarýnda kümede kalma çabasý ile
mücadele ettiklerini belirttikten sonra "Her maç zorlu. Her rakibin hedefi var. Berberler Odasý ile maç yapmýyoruz ki" ifadelerini kullanmýþtý.
(Haber Merkezi)

Maç saatlerine bahar ayarý
Çorum FK Baþkaný Fatih Özcan

Fevzi O: Hep mi hoca suçlu? Bu kaçýncý
hoca yememiz? Takým yeni kurulmuþ, birbirini tanýmayan oyuncularla kurulu. Bence bu
yýl da bitti gibi. Ýnþallah play-off'ta oluruz
ama zor. Üç yýllýk sürecin iki yýlý boþ geçti.
Burada sadece hoca mý suçlu? Hiç mi yönetimin suçu yok? Bence en büyük suç yönetimin. Sezon baþýndan bu yana gerçek yerlere transfer edilmedi. Daha sezonun ilk maçýnda oyuncular yollandý, yanlýþ transfer politikasý ile iki yýlýmýz heba edildi. Baþkanýn
kendi sözü üç yýldý. Bir yýl kaldý. Biz baþkanýn yanýndayýz ama o da sözünü tutmalý.
Seneye iyi bir ekiple, iyi bir kadro ile þampiyon olmalýyýz.
Erhan E: Her hafta gelecek hafta telafi
ediyoruz kaçan puanlarý ama nedense o hafta da bir sonraki haftayý buluyor. Kýsýr döngü
devam ediyor.
Þenol Þ: Sevgili hocam takýmda sanki
rekabet ortamý yok. O yüzden mücadele,
hýrs, kazanma arzusu sanki çok az. Ýnþallah
dediðiniz gibi olur. Maçlarýný seyrediyorum; o
hýrsý, azmi, kazanma isteðinin yeteri kadar
olmadýðý görülüyor.
Aziz S: Velimeþe maçý kilit maç. Devamýnda Ankara Demir maçý final gibi duruyor.
Faruk D: Zor ama yine de imkânsýz deðil
hocam.
Sinan K: Hoca takýmda disiplin saðlayamadý. Her maç þahsi futbol oynamaya çalýþan takým baþarýlý olamaz. Baþkana yazýk.
Bu kadar destek, para, moral iþe yaramýyor.
Murat A: Merak etmiyor deðilim. Yýlmaz
Vural'a bir teklif götürsek gelir mi sizce? Bu
takim Mehmet Aureliolarý gördü?
Saim A: Ýsmet hoca kalan 13 maçýn
13'ünü kazanmayý býrak, 13 puan bile toplayamayýz.
Erdoðan E: Hoca çok iyi. Fazla yorum
yapmayýn.

Amatör futbol ile
ilgili kararlar açýklandý

Özcan'dan Berberler
Odasý açýklamasý

Dört takým disipline
sevk edildi
TFF Hukuk Müþavirliði Misli.com 2'nci Lig
Beyaz Grup'ta mücadele edene Ýnegölspor,
Kocaelispor, Hekimoðlu Trabzon ve Zonguldak Kömürspor'u Profesyonel Futbol Disiplin
Kurulu'na sevk ettiði açýkladý.
TFF'den yapýlan açýklamada; Ýnegölspor
- Kocaelispor müsabakasýndaki iki takýmý,
Hekimoðlu Trabzon Kulübü idarecisi Semih
Hekimoðlu ve Amed Sportif -Zonguldak Kömürspor karþýlaþmasýnda konuk takýmý "talimatlara aykýrý hareketleri" nedeniyle
PFDK'ya sevkine karar verilmiþtir denildi.
(Haber Merkezi)

lu, "Biz açýlmasýndan yanayýz. Pandeminin seyrine göre kulüplerimizi en
hýzlý þekilde taraftarlarýmýzla buluþturacaðýz. Diyelim ki 50 bin kiþilik bir
stat var, 5 bin kiþi alýnabilecek. HES
kodu zorunlu olacak. Localar açýlabilir. Bu kararlarý Federasyon verecek.
Taraftarlarýmýzý Covid tedbirleri çerçevesinde sahalarla buluþturmaktan yanayýz. Yeni yasayla birlikte kulüpler ve
federasyonlar þeffaf olacak. Hesap
verebilir bir konumda olacak. Yöneticiler yaptýklarýndan sorumlu olacak.
Yeni yasa ile mali ve idari disiplin ve
bununla birlikte sorumluluk güçlü bir
þekilde olacak" dedi. (Haber Merkezi)

Çorum FK Teknik Direktörü Ýsmet Taþdemir'in 0-0 biten Niðde Anadolu FK maçý
sonrasý yaptýðý açýklamalarý sosyal medya
nasýl deðerlendirdi?
Çorum FK Teknik Direktörü Taþdemir
"Kazanmamýz gereken çok önemli olduðuna inandýðýmýz bir maça çýktýk fakat kazanamadýk. Önümüzdeki 13 maçýn hepsini kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi yapmaya devam edeceðiz" demiþti.
Taþdemir'in açýklamalarý ile ilgili Çorum Radyo Televizyonu Facebook sayfasýna gelen yorumlarýn bazýlarý þu þekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçlarýn baþlama saatlerinde bahar ayarý yaptý.
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bir süredir 13'te baþlayan maçlar mart ayýna girilmesi ile bu hafta ile birlikte artýk
13'te deðil, 14'te baþlayacak.
Sonbahardan bu yana 13'te oynanan maçlarýn bu hafta itibarýyla 14'te baþlayacaðýný açýklayan TFF, nisan ayýnda da
karþýlaþmaþlarýn 15'te baþlayacaðýný açýkladý. (Haber Merkezi)

Covid-19 salgýný nedeniyle amatör futbol
sahalarýnýn antrenman ve müsabakalara kapatýlmasý ve hafta sonlarý uygulanan sokaða çýkma kýsýtlamasý nedeniyle amatör futbol müsabakalarýnýn oynatýlmasý ile ilgili bir takvim oluþturulamamýþtý.
Gelinen süreçte Türkiye Futbol Federasyonu, futbol sezon takviminin daralmasýný da dikkate alarak 2020-2021 sezonunda yerel amatör futbol liglerinin oynatýlmamasýna, bununla
birlikte þartlarýn uygun olmasý, ilgili kurum ve
kuruluþlarýn onay vermesi halinde sadece Bölgesel Amatör Lig müsabakalarýnýn oynatýlmasýna karar verdi.
Covid-19 salgýnýnýn devam ettiði dikkate alýnarak ayný il veya birbirine yakýn il takýmlarýnýn
ayný gruplarda yer almasý esasýna dayalý belirlenecek gruplandýrma sistemi ile grup müsabakalarý ve bölge birinciliði müsabakalarý yaklaþýk
15 haftalýk bir sürede tamamlanacak.
2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig 52
gruptan oluþacak olup gruplarda yer alacak takým sayýlarýna göre iki veya üç devreli lig usulü
olarak karþýlaþmalar oynanacak. Her grubun birincisi olan takým bölge birinciliði müsabakalarýna
katýlmaya hak kazanýrken grupta en altta yer alan
takým kendi ilinin yerel ligine dönüþ yapacak.
Bölge birinciliðine katýlma hakký kazanan 52
takým 9 ayrý tarafsýz grup merkezinde müsabakalarýný oynayacak ve dokuz bölgenin birincileri TFF 3. Lig'e çýkma hakký kazanacak.
Müsabakalar 17-18 Nisan 2021 tarihlerinde
baþlatýlacak. Gruplarýn oluþumu ve 2020-2021
sezonu ayrýntýlý BAL Statüsü önümüzdeki günlerde açýklanacak olup, gruplarýn açýklanmasý
sonrasý grup kuralarý ve fikstür çekimi yapýlacak.
(Haber Merkezi)

