Refakatçi misafirhanesi hasta ve
yakýnlarýný aðýrlamaya baþladý

KESiN

Çorum Belediyesi Refakatçi Misafirhanesi hasta ve hasta yakýnlarýný aðýrlamaya baþladý. Ýl dýþýndan ve ilçelerden tedavi için Çorum'a gelen hasta ve hasta yakýnlarý, Refakatçi Misafirhanesi'nde otel konforunda hizmet almaya baþladý. Otel konforunda
yapýlan refakatçi misafirhanesinde tüm ihtiyaçlar en ince ayrýntýsýna kadar düþünüldü. 32 kiþi kapasiteli misafirhanede 2 kiþilik 16
oda, mutfak, çamaþýrhane ve dinlenme alanlarý bulunuyor. 5’TE

Kýrmýzý-Siyahlýlar rövanþ peþinde
2'nci Lig Beyaz Grupta Play-off iddiasý zor da olsa devam eden temsilcimiz Çorum FK sahasýnda Ergene
Veliþmeþe'yi konuk edecek. Saat 14'te baþlayacak maç misli.com'dan tarafýndan yayýnlanmayacak. Playoff yolunda umudumu kaybetmek istemeyen Çorum FK ligin alt sýralarýnda bulunan ve son dokuz haftada yalnýzca bir galibiyet alabilen Trakya temsilcisi Ergene Velimeþe karþýsýnda galibiyet arayacak. 8’DE

KARAR
DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

4 MART 2021 PERÞEMBE

www.kesinkarar.com / haber@kesinkarar.com

75 Kuruþ

ESNAF ENDiÞELi

AMA UMUTLU
Vaka sayýlarýnýn düþüklüðü nedeniyle yasaklarýn gevþetildiði Çorum'da esnaf vatandaþlarýn kurallara uymayacaðýný düþünüyor..

Çorum Valiliði tarafýndan hafta içi ve hafta sonu
21-5 saatleri arasýnda uygulanacak sokaða çýkma kýsýtlamasýndan muaf tutulacak kiþiler ve iþyerlerine dair liste yayýmlandý. Yayýmlanan listeye göre sokaða çýkma yasaðýndan muaf tutulan
kiþiler, durumlarýný belgelemek suretiyle sokaða
çýkabilecek. Yasak kapsamýnda olan saatler
arasýnda izin alýnmaksýzýn özel araçlarla þehir içi
ve þehirlerarasý yolculuk yapýlamayacak. 4’TE

Bir yýla yaklaþan bir süre devam eden salgýn
yasaklarý nedeniyle
sýkýntýlý aylar yaþayan esnaf, kýsýtlamalarýn gevþetilmesinden memnun, ancak kurallara uyulmamasý halinde tekrar yasaklý günlere dönüþ olacaðý endiþesi taþýyor. Vatandaþlarýn kurallara uymayacaðý endiþesi taþýyan Çorum esnafý vaka sayýlarýnýn yeniden artýþa geçmesinden korkuyor. Yasaklarýn
gevþetilmiþ olmasýnýn piyasada bir hareketlilik
oluþturacaðý genel kanaati hakim.
2’DE
HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Ýngiltere'den Çorum'a gelenler

karantinaya alýnacak
Ýsmail Özünel

DEAÞ þüphelisi Iraklý
Çorum'da gözaltýna alýndý
Samsun Ýl Jandarma Komutanlýðý Terörle
Mücadele Þube Müdürlüðü ile Ýlkadým Ýlçe
Jandarma Komutanlýðý ekipleri, alýnan istihbarý bilgiler doðrultusunda terör örgütü DEAÞ
ile baðlantýlarý olduðu bilgisi bulunan Irak uyruklu iki kiþinin yakalanmasý için operasyon
baþlattý. Þahýslardan birisi Çorum'da yakalanarak gözaltýna alýndý.
3’TE

Sokaða çýkma yasaðýndan
muaf kiþiler açýklandý

Rýza Kabasakal

Necati Kaya

Çorum Ýl Umumi Hýfzýssýhha Kurulu sýnýr kapýlarýndan ülkeye giriþ yapan pasaportlarýnda kaþe
kontrolleri yapýlan yolculardan son 10 gün içinde
Ýngiltere'de bulunduðu anlaþýlan kiþilerin Ýskilipli
Atýf Hoca Kýz Öðrenci Yurdunda 14 gün boyunca karantina altýna alýnmasýný kararlaþtýrdý.3’TE

Ömer Þahin

Çorum'da eðitimin
detaylarý netleþti
Cumhurbaþkanlýðý Kabine Toplantýsý sonrasýnda alýnan kararlar doðrultusunda her alanda olduðu gibi eðitim ve öðretimde de il bazlý olarak yerinde karar uygulamasýna baþlandý. Bu kapsamda Çorum'da okul öncesi
eðitim kurumlarýnda tam zamanlý, ilkokullarda seyreltilmiþ sýnýflarda haftada iki gün; ortaokul 5, 6, 7. sýnýflarda seyreltilmiþ gruplar halinde haftada iki gün; ortaokul 8. sýnýflarda seyreltilmiþ gruplar halinde haftada 1222 saat; lise hazýrlýk 9. 10. 11. sýnýflarda seyreltilmiþ gruplar halinde haftada iki gün, lise 12. sýnýflarda seyreltilmiþ gruplar halinde haftada 16-24
saat olacak þekilde yüz yüze eðitime devam edilecek.
6’DA

"Çorum üvey evlat muamelesi
görmekten kurtulmalýdýr"
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Ýl Baþkaný Mehmet
Tahtasýz,
beraberinde
Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ
Tokgöz ve Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ali Bükücü ile birlikte Çorum Havaalaný inþaatýnda incelemelerde
bulundu. Tahtasýz, Çorum'da sanayinin, tarým,
hayvancýlýk ve diðer sektörlerin hak ettiði seviyeye
ulaþabilmesi için baþta havaalaný, demiryolu gibi yatýrýmlar olmak üzere birtakým temel hizmetlerin yerine getirilmesi gerektiðini
söyleyerek Çorum'un artýk
üvey evlat muamelesi görmekten kurtarýlmasý gerektiðini vurguladý. 4’TE

Ýtfaiye eri dumandan etkilendi
Ýskilip'te iki katlý bir evde çýkan yangýn korkuttu. Yangýnda dumandan etkilenen itfaiye eri
hastaneye kaldýrýldý.
3’TE

HOÞÇA-KAL
Yusuf
DEMiRLENK

EL ELE GÖNÜL GÖNÜLE
- YAZISI 2’DE

DSÝ'DEN 18 YILDA
2 MÝLYAR YATIRIM

5’TE

HÝTÝT FESTÝVALÝNÝN BÝR GÜNÜ
ORTAKÖY'DE OLACAK
5’TE

2021 YILI PROJE
BAÞVURULARI BAÞLADI

Selim Güloðlu

Güloðlu: Kadýnlar
milletimizin ruhudur
Çorum Belediye Meclisi MHP Grup Baþkanvekili
Selim Güloðlu, 8 Mart Dünya Kadýnlar günü dolayýsýyla mecliste bulunan kadýn üyelere ve basýn
mensuplarýna gül hediye etti. Toplantýda gündem
dýþý konuþma yapan Selim Güloðlu mart ayýnda
kutlanacak olan önemli gün ve haftalarý deðerlendirerek hem 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü
hem de 14 Mart Týp Bayramýný kutladý.
4’TE

5’TE

OKA'DAN ÖDÜLLÜ
FOTOÐRAF YARIÞMASI

6’DA
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HOÞÇA-KAL

Kýzýlay'dan erzak yardýmý
Oðuzlar Kýzýlay Temsilciliði tarafýndan ilçede bulunan ihtiyaç sahibi 50 aileye erzak yardýmýnda bulunuldu. Oðuzlar Kýzýlay Temsilciliði tarafýndan her yýl belirli dönemlerde yapýlan ihtiyaç sahiplerine erzak yardýmý bu senede 50 aileye yapýldý.
(Haber Merkezi)

EL ELE GÖNÜL GÖNÜLE

Haydi hayýrlý iþler olsun tüm esnafýma. Kontrollü normalleþme baþladý. Ýnþallah devamýnda
bu salgýnýn bitiþiyle son bulsun. Esnafýmýz piyasalar ticari entübeden çýktý þimdi hiç olmaz ise
nefes alýrken zorlanmayacak.
Yasaklarýn tamamýnýn kalktýðý illerimizi de yürekten kutluyorum. Bizlere örnek olmuþlardýr.
Bugün de alýnan kararlara uymanýn rahatlýðýný
haklý olarak yaþýyorlar. En azýndan kaldýklarý
yerden baþlarken maça bir sýfýr önde devam
edecekler. Demek ki neymiþ tedbir ile taktir ile
tenkit ile rica ile minnet ile uslanmayanýn hakký
kötektir.
Þu an bile bunlardan memnun kalmayanlarýn
homurtularý geliyor. Bunlar hep felaket tellâllarý

iþleri de çýðýrtkanlýk. Uymayalým bunlara uymayalým, uyanlarý da uyaralým.
Bizler tarihler boyu ne mücadelelerden zaferle çýktýk, gemiler ile beraber limanlarý da yaktýk
ama sonunda gemi de yaptýk liman da. Þimdi bize düþen kaldýðýmýz yerden bismillah deyip tekrar baþlamaktýr. Geriden gelmiyoruz, gerildik yay
gibi hedefe gideceðiz ok gibi. Her þeyin üstesinden geldiðimiz gibi yine yeniden hep beraber
omuz omuza VAKUR adýmlarla yolumuza devam edeceðiz. Geçmiþimizden yaþadýklarýmýzdan ders alarak tiyo alarak.
Vah tüh demek kolay aðlamak sýzlamak kolay ama bize bir þey kazandýrmayacaðý gibi tam
aksi zaman kaybettirecektir.

Yusuf
DEMiRLENK
Haydi TÜRKÝYEM kararlý ÝNSAN muhatabýný
etkiler azimli ÝNSAN þevk verir gayedar ÝNSAN
güç verir. Bize düþen olumsuzu olumluya çevirmek. Esnafýmýza üreticilerimize sahip çýkalým
destek olalým. Müsriflikten israftan kaçýnalým
alýþkanlýklarýnýzý gözden geçirelim ihtiyaçlarýmýzý
isteklerimizin önünde tutalým. Ak akçe kara gün
içindir, tedbir saðlýk tedbiri güvenlik tedbiri EÐÝTÝM tedbiri YÖNETÝM tedbiri AÝLE tedbiri ÝNANÇ
tedbiri EKONOMÝ tedbiri olsun.
Hepimize geçmiþ olsun. Saygýlarýmla...

ESNAF VATANDAÞTAN
KURALLARA UYMASINI iSTiYOR
Vaka sayýlarýnýn düþüklüðü
nedeniyle yasaklarýn gevþetildiði
Çorum'da esnaf vatandaþlarýn kurallara
uymayacaðýný düþünüyor

Esnaf, Çorum halkýndan kurallara uyumasýný
bekliyor.
Aylarca kapalý olan ve
maddi sýkýntýlar ile boðuHABERÝ
þan Çorumlu esnaflar yarý
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU kapasite ile de olsa tekrar
OKUTUN
hizmet
vermenin
mutluluðunu yaþýyor. Bu süreçte ciddi zorluklarla karþý karþýya kaldýklarýný vurgulayan esnaf
Çorum halkýndan kurallara uymalarýný istedi. Tekrar kapanmak istemeyen
esnaf, virüs belasýndan
kurtulup eski günlere dönmenin hasretini yaþýyor.
Kademeli normale geçiþ
kararlarý ile birlikte orta riskli bölgede yer alan Çorum'da birçok kýsýtlamada alýnan gevþetme kararlarý uygulanmaya baþladý. Aylardýr iþletmeleri ka-

palý olan esnaflar da tekrar hizmet vermenin mutluluðunu yaþýyor.
Ýþte görüþlerini aldýðýmýz esnafýn düþünceleri:

rüyoruz. Ýnþallah vatandaþýmýz biraz daha saðduyulu olur, tedbirlere dikkatle
uyarsa bu süreci çok kayýp vermeden atlatýrýz diye umuyorum" dedi.

"VATANDAÞLARIMIZ
SAÐDUYULU OLSUN"
Mustafa Çalar / Þellale Kafe:
Ýþletme olarak buna ihtiyacýmýz
vardý. Esnafýn durumu hiç iç
açýcý deðil çünkü kiralar
ödenemiyor, verilen destekler yeterli deðil. Devletimizin bu konuda özveriyle
çalýþtýðýný biliyoruz ama bizim için bu süreç biraz daha zor geçti. Þu an devlet
izin verdi açýldýk, bundan sonra her þey daha iyi olur inþallah.
Bu sürecin sonunda ekonomik canlanma yaþanýp yaþanmayacaðýný 15 gün
sonra göreceðiz. Dün akþamki rakamlara baktýðýmýz zaman vakalarda artýþ gö-

"UMARIM SUÝSTÝMAL EDÝLMEZ"
Ömer Þahin / Þahin Market: Milletimiz inþallah bu durumu suistimal etmez.
Alýnan tedbirlere uymaya devam edilirse
bu virüs belasýndan kurtuluruz. Tüm esnafýmýz için çok faydalý olacak çünkü bu
durum domino taþý gibi. Milletimiz esnaftan alýþveriþ yapacak, esnafta o parayý
harcayýp geri döndürecek.
"BÝR YILDIR BU GÜNÜ
BEKLÝYORDUM"
Rýza Kabasakal / Ekþi Restorant:
Yaklaþýk bir yýldýr bu günü bekliyordum.
Kýsýtlamalarýn gevþetilmesi esnaf için de
halkýmýz için de iyi oldu. Bir yýldýr bu süreçle mücadele ediyoruz, ayakta kalmaya çalýþýyoruz. Bu süreç bizi bayaðý yýp-

Ömer Þahin

rattý. Piyasaya bir hareketlilik, bir canlýlýk
katýlmasý gerekiyor. Ýnþallah halkýmýz bu
konuda saðduyulu olup tedbirleri elden
býrakmazsa bu süreci hep birlikte aþabileceðimize inanýyorum. Vatandaþýmýz
tedbirlere uymaya devam ederse önümüzdeki süreçte gece olan sokaða çýkma kýsýtlamasý da kaldýrýlýr ve normal
hayata geçeriz diye düþünüyorum.
"BUNA BÝLE ÞÜKÜR"
Ýsmail Özünel / Erkam Süt Ürünleri: Yasaklarýn esnetilmesi esnaf için ilaç
oldu. Halkýmýz daha da dikkat ederse
yasaklar tamamen kalktýðý zaman çok
daha iyi olacak. Biz esnaf olarak bu kadarýna bile þükür ediyoruz.

Ýsmail Özünel

Necati Kaya

Rýza Kabasakal

"KURALLARA UYDUÐUMUZ SÜRECE SORUN YOK"
Necati Kaya / Mangal Evi: Necati
Kaya: Pandemi döneminde esnaf olarak
zorluklar yaþadýk, böyle bir kararý uzun

zamandýr bekliyorduk. Þu anda her þey
daha iyiye gidecek gibi görünüyor. Mesafe ve hijyen kurallarýna uymaya devam ettiðimiz sürece bir sýkýntý olacaðýný düþünmüyorum. Tabii ki esnaf olarak
beklentimiz yüksek. Aylardýr vatandaþlarýmýz evlerinde olduðu için sadece paket servis yapýyorduk, þu anda tekrar
açýldýk ve vatandaþlarýmýz gelip oturabiliyor. Ekonomik olarak daha iyiye gideceðimize inanýyoruz. Önemli olan burada vatandaþýmýzýn alacaðý tedbirler.
Mehmet Halim Coþkun / Arena Game PlayStation: Yaklaþýk dört ay sonra
tekrar hizmet vermekten dolayý mutluyuz. Pandemiden önce de salonumuz
tedbirlere uygundu ancak pandemi ile
birlikte hijyen ve mesafe koþullarýný çok
daha uygun hale getirdik. Alýnan tedbirlere harfiyen uyarak hizmetimize devam
ediyoruz. Gönül rahatlýðý ile burada zaman geçirebilirsiniz.
(Abdulkadir Söylemez)

Muhasebecilerden Vali
Çiftçi'ye nezaket ziyareti
Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler
Odasý Yönetim Kurulu 1-7
Mart Muhasebe Haftasý
nedeniyle Vali Mustafa
Çiftçi'yi makamýnda ziyaret etti.
Oda Baþkaný Ali Can
Doðan, Baþkan Yardýmcýsý Zehra Demir, Oda Sekreteri Bekdaþ Karabacak,
Sayman Ceyhan Baran ve
Yönetim Kurulu Üyesi Türkay Yücel, Vali Mustafa
Çiftçi'ye ziyarette bulundu.
Vali Çiftçi tüm muhasebecilerin haftasýný kutlayarak, çalýþmalarýnda baþarý
diledi.
(Fatih Yýldýrým)

Muhasebecilerden Aþgýn'a ziyaret
Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý
Yönetim Kurulu 1-7 Mart Muhasebe Haftasý nedeniyle Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ý makamýnda ziyaret etti.
Oda Baþkaný Ali Can Doðan, Baþkan Yardýmcýsý Zehra Demir, Oda Sekreteri Bekdaþ Karabacak, Sayman Ceyhan Baran ve Yönetim Kurulu
Üyesi Türkay Yücel, Belediye
Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn'a
ziyarette bulundu.
Baþkan Aþgýn tüm muhasebecilerin haftasýný kutlayarak, çalýþmalarýnda baþarýlar
diledi.
(Fatih Yýldýrým)
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Ýngiltere'den Çorum'a gelenler

karantinaya alýnacak
DEAÞ þüphelisi Iraklý
Çorum'da gözaltýna alýndý
Samsun ve Çorum illerinde jandarma tarafýndan terör
örgütü DEAÞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak
uyruklu iki kiþi gözaltýna alýndý.
Edinilen bilgiye göre,
Samsun Ýl Jandarma Komutanlýðý Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü ile Ýlkadým Ýlçe
Jandarma Komutanlýðý ekipleri, alýnan istihbarý bilgiler
doðrultusunda terör örgütü
DEAÞ ile baðlantýlarý olduðu
bilgisi bulunan Irak uyruklu iki
kiþinin yakalanmasý için operasyon baþlattý. Yapýlan operasyonda H.N.A.A.(36) Samsun'un Ýlkadým ilçesinde, H.K.J.A.K.
(47) ise Çorum'da yakalanarak gözaltýna alýndý.
Jandarma ekiplerince gözaltýna
alýnan yabancý uyruklu iki kiþi Samsun Adliyesine sevk edilerek nöbet-

çi mahkemece gözaltý süreleri iki
gün uzatýlarak sorgulanmak üzere
yeniden Samsun Ýl Jandarma Komutanlýðý Terörle Mücadele Þube
Müdürlüðüne götürüldü.
Olayla ilgili soruþturma devam
ediyor.
(ÝHA)

PARK HALÝNDEKÝ
TIRIN ALTINA GÝRDÝ
Osmancýk'ýn Koyun Baba Mahallesi'nde bir otomobil yol kenarýnda duran týra arkadan çarptý. Otomobilin ön tarafý hasar görürken sürücü kazayý yara almadan atlattý.
Kaza, Koyun Baba Mahallesi
Fatih Caddesi üzerinde akþam saatlerinde meydana geldi.
19 AAJ 644 plakalý otomobilin
sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayý yol kenarýnda park
halinde duran tomruk yüklü týrýn 19
HG 353 plakalý dorsesine arkadan
çarptý. Otomobil sürücüsü týrýn dorsesinin altýna giren otomobilini sý-

Ýngiltere'den Çorum'a gelen kiþiler koronavirüsle mücadele kapsamýnda Kredi Yurtlar Kurumu'nda 14 gün boyunca karantinaya alýnacak.
Ýl Hýfzýsýhha Kurulu Vali Mustafa Çiftçi baþkanlýðýnda toplandý. Toplantýda orta riskli iller arasýnda
yer alan Çorum'da uygulanacak tedbirler ele alýndý.
Toplantýnýn ardýndan yazýlý bir açýklama yapan
Vali Mustafa Çiftçi sýnýr kapýlarýndan ülkeye giriþ
yapan pasaportlarýnda kaþe kontrolleri yapýlan
yolculardan son 10 gün içinde Ýngiltere'de bulunduðu anlaþýlan kiþilerin Ýskilipli Atýf Hoca Kýz Öðrenci Yurdunda 14 gün boyunca karantina altýna
alýnmasýnýn kararlaþtýrýldýðýný açýkladý.
Pasaport ibraz etmeksizin, kimlik göstererek
ülkemize giriþ hakkýna sahip ülke vatandaþlarýna
da son 10 gün içinde Ýngiltere'de bulunup bulunmadýklarýnýn sorulup buna göre karantina kurallarýnýn uygulanacaðýný dile getiren Vali Çiftçi açýklamasýnda þunlarý kaydetti:
Ülkemize giriþ esnasýnda son 72 saat içerisinde yapýlmýþ negatif SARS-CoV-2 PCR testi sonucu ibraz edemeyen kiþiler, konaklayacaklarýný beyan ettikleri adreslerde, konaklayacak yeri olmayanlar ise Ýskilipli Atýf Hoca Kýz Öðrenci Yurdunda
karantinaya alýnacak. Bu kiþilere karantina sürelerinin 7'nci gününde test yapýlacak, test sonucu negatif olanlarýn karantinasý sonlandýrýlacak. Pozitif
olanlarýn tedavileri ise Saðlýk Bakanlýðý Covid-19
rehberi doðrultusunda sürdürülecek.
MUAF OLANLAR VAR
Dýþ ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçakgemi mürettebatý, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamlarý ve týr þoförleri SARS-CoV-2
PCR testi ve karantina uygulamasýndan muaf tutulacak.
(ÝHA)

Genç avukat kansere yenildi

Mahir Fýrat Duraklýoðlu

Sungurlu'da ikamet eden Avukat Mahir Fýrat
Duraklýoðlu (25) yakalandýðý kanser hastalýðý sonucu genç yaþta aramýzdan ayrýldý.
Avukat Atilla Kaan Duraklýoðlu ve Eczacý Saliha Duraklýoðlu'nun oðullarý, Ziraat Bankasý'ndan emekli Kemal Duraklýoðlu'nun torunu,
Diþ Doktoru Deniz Duraklýoðlu'nun yeðeni Avukat Mahir Fýrat Duraklýoðlu, bir süredir kanser tedavisi gördüðü Ankara'da hayatýný kaybetti.
Merhumun cenazesi 4 Mart Perþembe günü
öðle namazýna müteakip Sungurlu Sarýtepe Mezarlýðýnda topraða verilecek.
(Fatih Yýldýrým)

Ýtfaiye eri dumandan etkilendi
Ýskilip'te iki katlý bir evde
çýkan yangýn korkuttu. Yangýnda dumandan etkilenen
itfaiye eri hastaneye kaldýrýldý. Edinilen bilgilere göre,
Meydan mahallesinde Mustafa Y'ye ait evde bilinmeyen
neden dolayý yangýn çýktý.
Evden alevlerin yükseldiðini
gören vatandaþlar itfaiyeyi
aradý. Ýhbar üzerine olay yerine çok sayýda itfaiye ekibinin yaný sýra 112 Acil Servis
ekibi sevk edildi. Ýtfaiye ekipleri kýsa sürede müdahale
ettikleri yangýný kontrol altýna
alarak söndürürken, evde
büyük çapta maddi hasar
meydana geldi. Yangýn sýrasýnda dumandan etkilenen
bir itfaiye eri ise ambulansla
hastaneye kaldýrýlarak tedavi
altýna alýndý.
(ÝHA)

kýþtýðý yerden çýkarmaya çalýþtýðý
görülürken, bir müddet sonra kazayý görenler önce saðlýk ekiplerini ardýndan emniyet güçlerine haber
verdi.
Ýhbarýn ardýndan itfaiye, kaza kýrým ekibi ve polis olay yerine sevk
edildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri, inceleme yapmalarýnýn ardýndan tutanak tuttu, yaralý olmadýðýný
beyan eden sürücünün otomobili
çekici yardýmýyla týrýn arkasýndan
çýkarýldý.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme baþlattý.
(ÝHA)

Ýdlib için baðýþlar
devam ediyor
Merkez Buhara Tevhid Cami görevlileri ve cemaati, Suriye'nin Ýdlib kentinde savaþ maðduru aileler için Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan baþlatýlan "Ýyilik Konutu" projesine bir adet konut baðýþý
yaparak destek oldu.
Buhara Tevhid Cami heyeti baðýþ belgesini Çorum Ýl Müftülüðün teslim etti. Ýl Müftüsü Muharrem
Biçer duyarlýlýklarýndan dolayý Buhara Tevhid Cami görevlilerine teþekkür etti. (Abdulkadir Söylemez)

Aðaçlara çarpýp durabildi
Osmancýk'ta yoldan çýkan otomobil aðaçlara çarparak durabildi.
Kaza Samsun-Ýstanbul D-100
karayolu Kýnalýtaþ mevkisi Yeni Daniþment köyü Soruk Mahallesi yakýnýnda meydana geldi.
Samsun istikametinden Ýstanbul'a giden 34 GE 9737 plakalý araç
sürücüsünün dikkatsizliði ve tedbir-

sizliði nedeniyle yoldan çýktý. Meydana gelen trafik kazasýnda yaralanan olmadý fakat araçta maddi hasar meydana gelerek kullanýlamaz
hale geldi.
Trafik polislerinin önlem aldýðý
yolda kaza yapan araç çekici ile
olay yerinden kaldýrýldý.
(Haber Merkezi)

Osmancýk'ta yoldan çýkan
minibüs menfeze çarptý

Aybüke Yalçýn'ýn
ismi müzik sýnýfýnda
yaþatýlacak

Osmancýk'ta yoldan çýkan otomobil menfeze çarparak yol kenarýndaki evlerin önüne sürüklendi.
Kaza Ýstanbul - Samsun D-100
karayolu Gecek köyü önünde meydana geldi.
Ýstanbul yönünden Samsun yönüne giden minibüs, sürücüsünün
dikkatsizliði ve tedbirsizliði nedeniyle yoldan çýktý. Önce yol kenarýndaki beton menfeze vuran minibüs hý-

Batman'da hain terör saldýrýsýnda þehit olan
Osmancýklý müzik öðretmeni Þenay Aybüke Yalçýn'ýn ismi, Osmaniye'de bir okulun müzik sýnýfýna
verildi. Müzik sýnýfýnýn açýlýþýna katýlan Osmaniye
Ýl Milli Eðitim Müdürü Aydýn Albak þehidimizin babasý Sadýk Yalçýn ile canlý baðlantý üzerinden görüþerek þehit öðretmenimiz Aybüke'nin isminin
ebediyen yaþayacaðýný, bu aziz vatan için binlerce Aybükeler yetiþeceðini belirterek "Þehit öðretmenlerimizi bir kez daha þükranla ve minnetle
anýyorum" dedi.
(Haber Merkezi)

zý kesilip þarampole girip çýkarak
köy evinin önünde durdu.
Meydana gelen trafik kazasýnda
yaralananlar olurken araçta maddi
hasar meydana gelerek kullanýlamaz hale geldi. Yaralýlar Osmancýk
Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
Kaza yapan minibüs çekiciyle
kaza yerinde kaldýrýldý.
(Haber Merkezi)
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"Çorum üvey evlat muamelesi
görmekten kurtulmalýdýr"
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Çorum'da sanayinin, tarým, hayvancýlýk ve diðer sektörlerin
hak ettiði seviyeye ulaþabilmesi için baþta
havaalaný, demiryolu gibi yatýrýmlar olmak
üzere birtakým temel hizmetlerin yerine
getirilmesi gerektiðini söyledi.
Çorumlularýn 1995 yýlýnda ihalesi yapýlan ve inþaatý yarým býrakýlan havaalanýna
halen kavuþamadýðýnýn altýný çizen Tahtasýz, Yozgat AK Parti Merkez ilçe Baþkaný
Kürþat Kýlýç'ýn Çorumlularla alay etmesini
üzüntüyle karþýladýklarýný belirtti.
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, beraberinde Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz ve Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ali Bükücü ile
birlikte Çorum Havaalaný inþaatýnda incelemeler yaptý.
"26 YILDIR HAVAALANI
BEKLÝYORUZ"
1995 yýlýnda ihalesi yapýlan, 1996 yýlýnda da temeli atýlan ve inþaatýna baþlanýlan Çorum Havaalanýnýn 1998 yýlýnda
inþaatýnýn durdurulduðunu ve 2002 yýlýnda da tamamen rafa kaldýrýldýðýný hatýrlatan Tahtasýz 26 yýldýr havaalaný bekleyen
Çorumlularýn artýk bu özlemlerine kavuþmasý gerektiðini kaydetti.
Yozgat AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný
Kürþat Kýlýç'ýn sosyal medya hesabýndan
"Çorum havaalanýn pistinin uzunluðu, bizim yeni yapýlan havaalaný pistinden 100
metre uzun olacakmýþ" þeklinde bir paylaþým yaparak Çorumlularla alay etmesine
tepki gösteren Tahtasýz, Çorum'un artýk
üvey evlat muamelesi görmekten kurtarýl-

masý gerektiðini vurguladý.
Mehmet Tahtasýz "Çorum 1970'li yýllarda toprak sanayisi ile ön plana çýkmýþ, daha sonra bu sektörün makinalarýnýn yapýlmasýyla makine sektörü ile de adýný duyurmuþ, 1990'lý yýllarda Anadolu kaplaný
olarak ün salmýþ, Türkiye'ye sanayi hamlesi ile yeni bir model olmuþ bir ildir.
1995 yýlýnda ihalesi yapýlan 1996 yýlýnda da temeli atýlan ve inþaatýna baþlanýlan Çorum Havaalaný inþaatý 1998 yýlýnda
durdurulmuþ ve 2002 yýlýnda da tamamen
rafa kaldýrýlmýþtýr.
Çorum'un 2019 yýlý ihracat rakamlarý 1
milyar 539 milyon dolardýr.
Çorum, 2020 yýlýnda da pandemi süreci olmasýna raðmen 909 milyon dolar ihracat yapan bir il. Çorumlu sanayicilerimiz 7
bin 500 kiþiye istihdam saðlamaktadýr. Ýli-

miz ayrýca Hititlerin baþkentidir. Çalýþkan
bir Çorumlu olmasýna raðmen maalesef
þu anda Yozgat'a havalimaný yapýlýyor,
bizler kesinlikle kýskanmýyoruz. Daha iyileri yapýlsýn ancak Çorum da bu hizmetten mahrum býrakýlmasýn. Tokat'ýn havalimaný ikincisi bitti. Kastamonu havalimaný
açýlmak üzere. Komþu illerimiz Samsun'da, Sinop'ta havalimaný var. Çorum'un ihracat rakamlarý bu illerden çok
çok fazla olmasýna raðmen hak ettiði yatýrýmý alamýyor" þeklinde konuþtu.
Ülkeyi yöneten siyasi iktidara seslenen Tahtasýz "Çorum'a artýk üvey evlat
muamelesi yapmaktan vazgeçin" dedi.
Tahtasýz, Çorumlularýn artýk bir an önce havaalaný, demiryolu, askeri birlik, polis okulu gibi temel yatýrýmlara kavuþmasý
gerektiðini vurguladý.
(Fatih Yýldýrým)

"Kadýnlar milletimizin ruhudur"
Belediye Meclisi MHP Grup Baþkanve- duanýn ve iyi dileklerin çaðlayan gibi aktýðý
kili Selim Güloðlu, 8 Mart Dünya Kadýnlar sözleriyle kadýnlar milletimizin ruhu olmuþgünü dolayýsýyla mecliste bulunan kadýn tur. Bu vesile ile baþta þehit anneleri olmak
üyelere ve basýn mensuplarýna gül hediye üzere tüm kadýnlarýn 8 Mart Dünya Kadýnetti. Toplantýda gündem dýþý konuþma ya- lar Gününü kutlarýz" dedi.
pan Selim Güloðlu mart ayýnda kutlanacak
Selim Güloðlu "Koronavirüs salgýnýyla
olan önemli gün ve haftalarý
mücadelem kapsamýnda 1
deðerlendirdi.
Mart itibarýyla ülkemiz ve
8 Mart Dünya Kadýnlar gübilhassa Çorum ilimizde yenünün önemine deðinen Güni kontrollü normalleþme
loðlu "Kadýnlar milletimizin rusürecine girmiþtir. Bu süreç
hudur. Þüphesiz geliþmiþ ve
etrafýnda birçok esnaflarýmedeni bir toplumun en baþta
mýz yerlerini açamamýþ ya
gelen özellikleri arasýnda kada önemli gelir kaybýna madýnlara yönelik baskýnýn, þidruz kalmýþlardýr. Milliyetçi
detin, hakaretin, dýþlanmýþlýHareket Partisi olarak her
ðýn, eþitsizliðin, baðýmlýlýðýn
zaman esnafýmýzýn yanýnortadan kalkmasý yer almaktada olduk ve olmaya devam
Selim Güloðlu
dýr. Evinde anne, iþyerinde çaedeceðiz. Aylardýr istetmelýþan, toplumda saygýn bir fert
leri kapalý olup çalýþtýramaolan kadýnlarýmýzýn ülkemizin toplumsal yan esnafýmýzýn tekrar faaliyetine baþlabirliði ve dirliði için hayati rolleri olduðu or- masý memnuniyet vericidir. Uzun bir süretadadýr. Gelecek nesillerin yetiþmesinde dir okullarýndan ayrý kalan, öðretmen ve
yeri doldurulamayacak bir önemi olan ve öðrencilerimize de eðitim ve öðretim yýlýnsevgiyi, nezaketi, inceliði öðreten yine on- da baþarýlar dileriz. Salgýnýn baþýndan ibalardýr. Ailesine katký saðlamak uðruna na- ren bugüne kadar hayatýný kaybetmiþ tüm
sýr tutmuþ elleriyle, þehit evladýný vatan vatandaþlarýmýza Allah'tan rahmet ve yatopraðýna uðurlarken döktüðü gözyaþlarýy- kýnlarýna sabýrlar diliyoruz. Hastanede tela, umudun hiç eksik olmadýðý bakýþlarýyla, davi gören hastalarýmýza da acil þifalar di-

liyoruz" açýklamalarýnda bulundu.
TIP BAYRAMINI VE
18 MART'I UNUTMADI
Meclisteki konuþmasýnda "14 Mart Týp
Bayramýna ve Çanekkale Zaferi'ne deðinen Selim Güloðlu "Ýyileþtiren, yüz güldüren, sýhhatli bir hayat için deva üreten
doktorlarýmýza, hemþirelerimize ve saðlýk
çalýþanlarýmýza çok þey borçluyuz. Beden
ve ruh saðlýðý için fedakârca mücadele veren saðlýk kahramanlarý her türlü takdir ve
tebriki ziyadesiyle hak etmektedir. Bu vesileyle diyorum ki, sýhhat ve afiyetimiz için
gece gündüz demeden emek harcayan
doktorlarýmýzýn 14 Mart Týp Bayramý kutlu
olsun. Tarihi þan ve þerefle dolu büyük
Türk milletinin vatan sevgisinin, þehadetle
imtihan olduðu Çanakkale Zaferi'nin bir
yýldönümünü daha kutlayacak olmanýn
gurur ve mutluluðunu yaþýyoruz. Tarih boyunca vatan ve millet sevdasý ile þehit
düþmüþ ecdadýmýza, bugün milletin bekasý ve esenliði uðruna can vermiþ baþta Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarý olmak üzere, evlatlarýmýza ve
kahramanlarýmýza Cenab-ý Allah'tan rahmet diliyorum" þeklinde konuþtu.
(Abdulkadir Söylemez)

"Darbe giriþimlerinin hepsini bertaraf ettik'
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail
Yaðbat belediye meclisinin mart ayý olaðan
toplantýsýnda 28 Þubat sürecini deðerlendirdi. Yaðbat konuþmasýnda "Türk Siyasi
Tarihi'nde post modern darbe olarak bilinen dönemin Baþbakaný rahmetli Prof. Dr.
Necmettin Erbakan'ýn istifasýný getiren bin yýl süreceði iddia
edilen, demokrasiye balans
ayarý yapýldý þeklinde lanse
edilen 28 Þubat'ýn üzerinden
24 yýl geçmesine raðmen toplumsal siyasal ve hukuksal
alanda oluþturduðu sorunlar
hala zihnimizde tazeliðini korumaktadýr" dedi.

zenin korku ve tehlike mantýðýna endeksleyen kararlarýn kâðýda dökülüp uygulanmaya konulduðu bir gün olarak hafýzalarda
yerini aldý. Yaklaþýk iki yüz yýldýr bu ülkeye
ve bu millete giydirilmeye çalýþýlan elbise
28 Þubat sürecinde bir kez daha denendi.
Aziz milletimiz siyasi, sosyal,
dini komplolarla aylarca manipüle edildi. Yalan ve iftiralarla kutsal deðerler üzerinden inançlý insanlar üzerine
baskýlar kuruldu.

"TÜRK SÝYASÝ HAYATI
DARBELERLE
DEFALARCA SINANDI"
Türk siyasi hayatý darbe"ÝNANÇLI ÝNSANLAR
lerle defalarca sýnanmýþ bir
Ýsmail Yaðbat
ÜZERÝNE BASKILAR
siyasi hayattýr. 28 Þubat'ta da
KURULDU"
yerel darbelerde olduðu gibi
Yaðbat konuþmasýný þöyle sürdürdü:
milletin iradesi askýya alýndý. Seçilmiþ bir
Yakýn tarihimizin önemli olaylarýndan hükümet baskýyla kontrol altýna alýnmaya
biri olan 28 Þubat Post Modern Darbesi'nin çalýþýldý. Türkiye ne zaman kendi ayaklarý
24. yýldönümünde o dönemde yaþanan üzerinde durmaya çalýþsa, ne zaman bahaksýzlýklarý bir kez daha hatýrlýyoruz ve ðýmsýzlýðýnýn gereðini yerine getirmeye
hatýrlatýyoruz. Demokrasi tarihine kara bir kalksa, ne aman tarihi misyonuna uygun
leke olarak geçen 28 Þubat süreci 24. yýl- bir politika geliþtirse darbe tehdidiyle karþý
dönümünde bir kez daha sorgulanmakta karþýya býrakýldý. Türkiye güçlendikçe bu
ve demokrasinin yüz karasý olarak anýl- darbe tehditleri zaman zaman fiili bir darbe
maktadýr. Bu sürecin 10 binlerce maðduru giriþimine dönüþtü. 28 Þubat'ta post mooldu. Bileðinin hakkýyla üniversiteyi kaza- dern darbe giriþimiyle milletimizin ve ülkenan gençlerimiz, üniversiteyi dereceyle bi- mizin geliþimine büyük darbe vuruldu. 28
tiren gençlerimiz, üniversite kapýlarýndan Þubat sürecini sadece dinsel alana müdaiçeri alýnmadýlar.
hale ile sýnýrlandýrmak yanlýþ olur. TopluGençler yaþlarýndan büyük ve aðýr bir mun deðerlerine milli ve manevi deðerleripsikolojiyle baþ baþa býrakýldýlar. Bu süreç mize karþý yapýlan bir darbedir. Türk Millesadece gençler üzerinde deðil, Türkiye tine ve Türkiye'ye karþý yapýlan bir darbeekonomisi üzerinde milyarlarca lira zarara dir. Rahmetli Necmettin Erbakan hocamýneden oldu. Kadýnlarýn baþörtüsü için okul- zýn liderliðinde kurulan hükümete karþý yalara alýnmadýðý, dini vecibelerini yerine ge- pýlan post modern darbe bu milletin geliþtirmek isteyen insanlarýn adeta kamusal mesine engel olarak yapýlmýþtýr. Türkialanlardan silindiði var olan toplumsal dü- ye'nin yükseliþini, bölgesinde artan etkinli-

ðini kýrmak adýna tasarlanmýþ bir darbedir.
O hýyaneti milletimizin ferasetiyle atlattýk.
Yaralar zor da olsa sarýldý. Hepimiz þahit
olduk ki bin yýl süreceði söylenen 28 Þubat
post modern Darbesi, ülkemize, sosyolojimize birlik ve beraberliðimize karþý bir kalkýþma olduðu net bir þekilde bugün ortaya
çýktý.
"28 ÞUBAT SÜRECÝNÝN
KALINTILARI TEMÝZLENDÝ"
Aradan 24 yýl geçti e-Muhtýralar gördük, parti kapatma davalarý ile karþýlaþtýk.
Sonrasýnda 17- 25 Aralýk operasyonlarý,
15 Temmuz darbe giriþimleri bunlarla karþýlaþtýk. Topyekün bir mücadele kadýnýyla,
erkeðiyle, yaþlýsýyla, genciyle milletimiz bir
oldu ve aþaðýlýk darbe giriþimlerinin hepsini bertaraf ettik. 28 Þubat'ta bu aziz milleti
esaret altýna almak isteyenler, gençlerimizi
bu memleketin çocuklarýný üniversite kapýlarýnda sürükleyenler bugün tarihin sayfalarýnda kara bir leke olarak yer almaktadýr.
Her zamanda böyle olmaya devam edecektir. Tabii o günlerin kahramanlarýnýn da
deðeri bu gün anlaþýlmakta ve deðeri daha
çok bilinmektedir. 28 Þubat zihniyetinin artýk bir daha ayaða kalkma durumu yok. O
süreçte bedel ödeyen baþta rahmetli Erbakan hocamýzý rahmetle anmamýz gerekiyor. Bu günlere gelmemizin önemli mihenk
taþlarýndan biri de rahmetli Erbakan hocamýzdýr. Bugün toplumun tüm kesimleri Erbakan hocamýzýn verdiði mücadelenin ne
kadar büyük bir mücadele olduðunu yeni
yeni idrak etmektedir. Bir kaç yýl sonra
baþta Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep
Tayyip Erdoðan liderliðinde kurulan hükümetler sayesinde 28 Þubat sürecinin kalýntýlarý memleketimizden de, insanlarýn aklýndan da gönlünden de temizlendi.
(Abdulkadir söylemez)

Sokaða çýkma yasaðýndan
muaf kiþiler açýklandý
Çorum Valiliði tarafýndan hafta içi
ve hafta sonu 21-5 saatleri arasýnda
uygulanacak sokaða çýkma kýsýtlamasýndan muaf tutulacak kiþiler ve iþyerlerine dair liste yayýmlandý.
Yayýmlanan listeye göre sokaða
çýkma yasaðýndan muaf tutulan kiþiler
ve iþyerleri durumlarýný belgelemek
suretiyle sokaða çýkabilecek. Yasak
kapsamýnda olan saatler arasýnda
özel araçlarla þehir içi ve þehirlerarasý
yolculuk yapýlamayacak. Ayrýca yasak
olan saatler arasýnda zorunlu nedenlerle özel araçlarýyla seyahat edecek
olan kiþiler, Ýçiþleri Bakanlýðýna ait ebaþvuru ve Alo 199 sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlýklara
doðrudan baþvuru yoluyla Seyahat
Ýzin Kurullarýndan izin almak kaydýyla
özel araçlarýyla seyahat edebilecekler.
Çorum Valiliði tarafýndan açýklanan listeye göre sokaða çýkma yasaðýndan muaf tutulacak iþyerleri ve kiþiler þu þekilde listelendi:
1. TBMM üyeleri ve çalýþanlarý,
2. Kamu düzeni ve güvenliðinin
saðlanmasýnda görevli olanlar (özel
güvenlik görevlileri dâhil),
3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve
kuruluþlarý ile iþletmeler (Havalimanlarý, limanlar, sýnýr kapýlarý, gümrükler,
karayollarý, huzurevleri, yaþlý bakým
evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT
vb.), buralarda çalýþanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri,
4. Acil Çaðrý Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Ýl/Ýlçe Salgýn Denetim Merkezleri, Göç Ýdaresi, Kýzýlay,
AFAD ve afet kapsamýndaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak
görev verilenler,
5. Kamu ve özel saðlýk kurum ve
kuruluþlarý, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalýþanlar, hekimler ve veteriner
hekimler,
6. Zorunlu saðlýk randevusu olanlar (Kýzýlay'a yapýlacak kan ve plazma
baðýþlarý dâhil),
7. Ýlaç, týbbi cihaz, týbbi maske ve
dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satýþýna iliþkin faaliyet yürüten iþ yerleri ile
buralarda çalýþanlar,
8. Üretim ve imalat tesisleri ile inþaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalýþanlar,
9. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin
üretimi, sulanmasý, iþlenmesi, ilaçlanmasý, hasadý, pazarlanmasý ve nakliyesinde çalýþanlar,
10. Yurt içi ve dýþý taþýmacýlýk (ihracat/ithalat/transit geçiþler dâhil) ve lojistiðini yapan firmalar ve bunlarýn çalýþanlarý,
11. Ürün ve/veya malzemelerin
nakliyesinde ya da lojistiðinde (kargo
dâhil), yurt içi ve yurt dýþý taþýmacýlýk,
depolama ve ilgili faaliyetler kapsamýnda görevli olanlar,
12. Oteller ve konaklama yerleri ile
buralarda çalýþanlar,
13. Hayvan barýnaklarý, hayvan
çiftlikleri ve hayvan bakým merkezleri
ile bu yerlerin görevlileri ve gönüllü çalýþanlarý, 30.04.2020 tarih ve 7486 sayýlý Genelgemizle oluþturulan Hayvan
Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarýný besleyecek olanlar,
14. Ýkametinin önü ile sýnýrlý olmak
kaydýyla evcil hayvanlarýnýn zorunlu
ihtiyacýný karþýlamak üzere dýþarý çýkanlar,
15. Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluþlarý, gazete basým matbaalarý, bu yerlerde çalýþanlar ile gazete daðýtýcýlarý,
16. Akaryakýt istasyonlarý, lastik tamircileri ve buralarda çalýþanlar,
17. Sebze/meyve ve su ürünleri
toptancý halleri ile buralarda çalýþanlar,
18. Ekmek üretiminin yapýldýðý fýrýn
ve/veya unlu mamul ruhsatlý iþyerleri,
üretilen ekmeðin daðýtýmýnda görevli
olan araçlar ile buralarda çalýþanlar,
19. Cenaze defin iþlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve
belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakýnlarýnýn cenazelerine katýlacak
olanlar,
20. Doðalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve iþletmeler (rafineri
ve petrokimya tesisleri ile termik ve
doðalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu
yerlerde çalýþanlar,
21. Elektrik, su, doðalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uðramamasý gereken iletim ve altyapý sistemlerinin sürdürülmesi ve arýzalarýnýn giderilmesinde görevli olanlar ile servis
hizmeti vermek üzere görevde olduklarýný belgelemek þartý ile teknik servis
çalýþanlarý,
22. Kargo, su, gazete ve mutfak
tüpü daðýtým þirketleri ve çalýþanlarý,
23. Mahalli idarelerin toplu taþýma,
temizlik, katý atýk, su ve kanalizasyon,
karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve
mezarlýk hizmetlerini yürütmek üzere
çalýþacak personeli,
24. Þehir içi toplu ulaþým araçlarýnýn (metrobüs, metro, otobüs, dolmuþ,
taksi vb.) sürücü ve görevlileri,
25. Yurt, pansiyon, þantiye vb. toplu yerlerde kalanlarýn gereksinim duyacaðý temel ihtiyaçlarýn karþýlanmasýnda görevli olanlar,
26. Ýþ saðlýðý ve güvenliði ile iþ yerlerinin güvenliðini saðlamak amacýyla
iþ yerlerinde bulunmasý gerekli olan
çalýþanlar (iþ yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi vb.),
27. Otizm, aðýr mentalretardas-

yon, down sendromu gibi "Özel Gereksinimi" olanlar ile bunlarýn veli/vasi
veya refakatçileri,
28. Mahkeme kararý çerçevesinde
çocuklarý ile þahsi münasebet tesis
edecekler (mahkeme kararýný ibraz etmeleri þartý ile),
29. Seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarýndaki
sporcu, yönetici ve diðer görevliler,
30. Çalýþanlarý inþaat alanýnda bulunan þantiyede konaklayarak yapýmý
devam eden büyük inþaatlar ile buralarda çalýþanlar (Bu madde kapsamýnda inþaat ve konaklama ayný þantiye
alaný içinde ise izin verilir, baþka bir
yerden çalýþanlarýn gelmesine ve þantiyede kalanlarýn baþka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalýþma sadece
inþaat alaný ile sýnýrlýdýr.),
31. Bankalar baþta olmak üzere
yurt çapýnda yaygýn hizmet aðý olan
kurum, kuruluþ ve iþletmelerin bilgi iþlem merkezleri ile çalýþanlarý (asgari
sayýda olmak kaydýyla),
32. ÖSYM tarafýndan ilan edilen
ve diðer merkezi sýnavlara katýlacaðýný belgeleyenler (bu kiþilerin yanlarýnda bulunan eþ, kardeþ, anne veya babadan bir refakatçi) ile sýnav görevlileri,
33. 01/12/2020 tarihli ve 2020/102
sayýlý Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisinin
almýþ olduðu kararýn 8. maddesi ile
izin verilen, þehirlerarasý karayollarý
kenarýnda bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalýþanlar,
34. Yaklaþan yýlsonu iþlemleri nedeniyle serbest muhasebeci, mali müþavir, yeminli mali müþavirler ve bu meslek mensuplarýyla birlikte çalýþanlar,
35. Saðlýk hizmetlerinin kapasitesini arttýrmaya yönelik acil inþaat, donaným vb. faaliyetleri yürüten iþletme/firmalar,
36. Yaþlý bakýmevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb.
sosyal koruma/bakým merkezleri çalýþanlarý,
37. Küçükbaþ, büyükbaþ hayvanlarý otlatanlar, arýcýlýk faaliyetini yürütenler,
38. Servis hizmeti vermek üzere
dýþarýda olduklarýný belgelemek þartý
ile teknik servis çalýþanlarý,
39. Ýþyerlerinin kapalý olduðu saatlerde/günlerde sürekli olarak iþyerlerini bekleyenler,
40. Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarýný besleyecek
olanlar,
41. Sokaða çýkma kýsýtlamasý uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde görevli olanlar,
42. Belirtilen görevlere dair zaman
ve güzergâhla sýnýrlý olacak þekilde
zorunlu müdafi/vekil, duruþma, ifade
gibi yargýsal görevlerin icrasýyla sýnýrlý
kalmak kaydýyla avukatlarýn,
43. Araç muayene istasyonlarý ve
buralarda çalýþan personel ile araç
muayene randevusu bulunan taþýt sahiplerinin sokaða çýkma kýsýtlamasý
uygulanan süre ve günlerde muaf tutulmasý yönündeki kararýn devam etmesine,
44. Motorlu taþýt sürücü kurslarý,
havacýlýk ve denizcilik kurslarý, özel
ulaþtýrma hizmetleri mesleki eðitim ve
geliþtirme kurslarý ve iþ makineleri sürücü eðitim kurslarýna devam eden
kursiyerlere yönelik hafta sonlarý düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon
eðitim sýnavlarý ile diðer teorik ve uygulama sýnavlarýnda görev alan komisyon görevlileri, usta öðreticiler ve
bu sýnavlara girecek kursiyerler,
45. Milli Eðitim Bakanlýðý EBA LÝSE TV MTAL ve EBA platformunda
yayýnlanmak üzere Bakanlýða baðlý
mesleki ve teknik ortaöðretim okul/kurumlarýnda çalýþmalarý devam eden
uzaktan eðitim video çekimi, kurgu ve
montaj faaliyetlerini yürütmekte olan
ya da söz konusu çalýþmalarýn koordinasyonunu saðlayan personel,
46. Þehirlerarasý toplu ulaþým
araçlarýnda (uçak, otobüs, tren, gemi
vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaþým
araçlarýyla seyahat edeceðini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler,
47. Hafta sonlarý sokaða çýkma kýsýtlamasýnýn uygulandýðý süreler içerisinde vatandaþlarýmýzýn özel araçlarýyla þehir içi ya da þehirlerarasý seyahate çýkmamalarý esastýr.
Ancak?
a) Tedavi olduðu hastaneden taburcu olup asýl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan
ve/veya daha önceden alýnmýþ doktor
randevusu/kontrolü olan, Kendisi veya
eþinin, vefat eden birinci derece yakýnýnýn ya da kardeþinin cenazesine katýlmak için veya cenaze nakil iþlemine
refakat edecek olan (en fazla 4 kiþi),
b) Bulunduðu þehre son 5 gün içerisinde gelmiþ olmakla beraber kalacak yeri olmayýp ikamet ettikleri yerleþim yerlerine dönmek isteyen (5 gün
içinde geldiðini yolculuk bileti, geldiði
araç plakasý, seyahatini gösteren baþkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
c) Yargýsal görevlerin icrasý kapsamýnda özel araçlarýyla þehirlerarasý
seyahat edecek avukatlarýn,
ç) Askerlik hizmetini tamamlayarak
yerleþim yerlerine dönmek isteyen,
d) Özel veya kamudan günlü sözleþmeye davet yazýsý olan,
e) Ceza infaz kurumlarýndan salýverilenler.
(Haber Merkezi)
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Refakatçi misafirhanesi hasta ve
yakýnlarýný aðýrlamaya baþladý
Aþgýn'dan Þoförler
Odasý'na ziyaret
Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Þoförler ve Nakliyeciler Odasýný ziyaret ederek Baþkan Tahsin Þahin ile bir araya geldi.
Aþgýn ve Þahin þoför esnafýnýn
sorun, talep ve çözüm önerilerine
iliþkin görüþ alýþveriþinde bulundu.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir'in de katýldýðý ziyaret sýrasýnda konuþan Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin
"Çorum Belediye Baþkanýmýz Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn her zaman esnaf dostu olmuþtur. Çorum Belediyesi ile esnaf camiasý olarak her zaman iyi bir diyalog içindeyiz. Baþkanýmýz hem özelde þoför esnafýmýzýn
hem de esnaf camiasýnýn yanýndadýr. Destekleri ve katkýlarý için teþekkür ediyorum. Çorum için, Çorum esnaf camiasý için iyi günde,
kötü günde; memleketimiz için bir-

likte çalýþmaya, birlikte üretmeye
devam edeceðiz, bir kez daha hizmetleri ve destekleri için teþekkür
ediyorum" dedi.
Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn ise "Esnaf camiasý
kentimizin ve bizim ayrýlmaz parçamýzdýr. Bizim görevde bulunma
amacýmýz, gayemiz bütünüyle Çorumlu hemþerilerimizin daha rahat,
daha çaðdaþ, daha modern bir þehirde yaþamalarýný saðlamaktýr. Bu
kapsamda þoför esnafýmýzýn ve tüm
esnaflarýmýzýn her zaman yanýndayýz. Çorum için, esnafýmýz için birlik,
beraberlik ve dayanýþma içinde olmaya devam edeceðiz" þeklinde
konuþtu.
Aþgýn, ziyaretin ardýndan Þoförler ve Nakliyeciler Odasýnda görev
yapan personellerle bir süre sohbet
etti.
(Abdulkadir Söylemez)

Çorum Belediyesi Refakatçi Misafirhanesi hasta ve hasta
yakýnlarýný aðýrlamaya baþladý.
Ýl dýþýndan ve ilçelerden tedavi için Çorum'a gelen hasta
ve hasta yakýnlarý, Refakatçi
Misafirhanesi'nde otel konforunda hizmet alýyor. Tesiste kalan misafirler, kendilerine sunulan imkânlardan dolayý Çorum
Belediyesi'ne teþekkür etti.
Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn'ýn seçim vaatleri arasýnda yer alan Refakatçi
Misafirhanesi, geçtiðimiz ay
tamamlanarak hizmete açýlmýþtý. Çorum'a gelen hasta ve
hasta yakýnlarýnýn en büyük ihtiyaçlarýndan biri olan konaklama sorunu Refakatçi Misafirhanesi ile sona ermiþ oldu.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
karþýsýnda bulunan ve daha
önce Çorum Belediyespor'a ait
olan tesislerin yerine yapýlan
misafirhane, konforlu bir otelin
sunduðu hizmetleri ziyaretçilerine fazlasýyla sunarak hasta
ve hasta yakýnlarýna hizmet
vermeye baþladý.
Refakatçi Misafirhanesi,
þehir dýþýndan gelip kalacak
yeri olmayan hasta ve hasta
yakýnlarýna konaklama imkâný
sunuyor. Otel konforunda yapýlan refakatçi misafirhanesinde tüm ihtiyaçlar en ince ayrýn-

týsýna kadar düþünüldü. 32 kiþi
kapasiteli misafirhanede 2 kiþilik 16 oda, mutfak, çamaþýrhane ve dinlenme alanlarý bulunuyor.
Refakatçi misafirhanesi konuklarý da kendilerine sunulan

imkânlardan son derece memnun. Tedavi için Osmancýk'ýn
Öbektaþ köyünden Çorum'a
gelen görme engelli Arif Bilgili
iki gün süren tedavisi nedeniyle Çorum Belediyesi Refakatçi
Misafirhanesi'nde konakladýðý-

ný söyledi. Tesiste gördüðü ilgiden son derece memnun olduðunu dile getiren Arif Bilgili
böyle bir imkân sunulmasýndan dolayý Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a teþekkür etti.
Misafirhanenin konuklarýndan Hatice Þaþmaz isimli refakatçi ise yoðun bakým tedavisi
gören oðlu için Sungurlu'dan
Çorum'a geldiðini ve altý aydýr
hastanede kaldýðýný söyledi.
"Refakatçi Misafirhanesini gördüðümde çok þaþýrdým. Böyle
güzel bir hizmet olabileceðini
düþünmemiþtim" diyen Hatice
Þaþmaz çok sýcak ve samimi
bir ortamla karþýlaþtýðýný, rahat
bir konaklama imkâný bulduðunu dile getirdi.
(Mahmut Emin Söylemez)

Hitit Festivalinin bir günü
Ortaköy'de olacak
Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn
ve Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir bir araya
geldi.
Baþkan Aþgýn ve Ýsbir
pandemi sonrasý gerçekleþtirilecek olan Hitit Festivali ile ilgili görüþlerini sunarak istiþarede bulundu.
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir "Ýlçemiz
Ortaköy Hitit medeniyetine
tarihi, dini, ticari ve idari
baþkentlik yapmýþ Þapinuva tarihi ören yerini sýnýrlarý
içinde barýndýrmakta, Ortaköy Belediye Baþkanlýðýmýz, diðer ilçe belediye
baþkanlýklarýmýz ve Çorum
Belediye Baþkanlýðýmýz ilimizin tanýtýmýný yapmak ve
turizmi canlandýrmak amacýyla çeþitli dönemlerde etkinlikler düzenlemektedir
ancak geçtiðimiz yýl pandemi nedeniyle bu etkinlikleri düzenleyemedik.
Çorum Belediye Baþkanýmýz Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn ile bir araya gelerek
pandemi sonrasý ilimizde düzenlenecek olan Hitit Festivalinin bir gün-

DSi’den 18 yýlda 2 milyar yatýrým
lük programýný Ortaköy'de kutlamak
amacýyla fikir birliðine vardýk. Vermiþ
olduðu desteklerden dolayý Çorum
Belediye Baþkanýmýz Halil Ýbrahim
Aþgýn'a ilçe halkým adýna teþekkür
ediyorum" dedi. (Abdulkadir Söylemez)

2021 yýlý proje baþvurularý baþladý
Ýçiþleri Bakanlýðý Bütçesinden Bayrak sözlerini þöyle sürdürdü:
Derneklere Yardým Yapýlmasý Hak2021 yýlý için Bakanlýðýmýzca
kýnda Yönerge Kapsamýnda 2021 desteklenecek proje konularý, aþaðýyýlý proje baþvurularý baþladý.
daki þekilde belirlenmiþtir: Karar alKonu hakkýnda bilgi veren Ço- ma mekanizmalarýna katýlým, kamurum Ýl Sivil Toplumla Ýliþkiler Müdürü sivil toplum iþbirliði, sivil toplum kuMustafa Bayrak, Ýçiþleri
ruluþlarýnýn kapasitesiBakanlýðý Bütçesinden
nin arttýrýlmasý, Ýnsan
Derneklere Yardým Yahaklarý, demokrasi ve
pýlmasý Hakkýnda Yöaktif vatandaþlýk bilincinerge kapsamýnda her
nin arttýrýlmasý, Þehit
yýl Bakanlýk bütçesinyakýnlarý ve gaziler ile
den derneklere proje
terör olaylarýna maruz
karþýlýðýnda yardým yakalmýþ vatandaþlarýn
pýldýðýný kaydetti.
desteklenmesi, Kadýn
Proje baþvurularýnýn
haklarý, aile yapýsýnýn
1 Mart 2021 tarihinde
korunmasý, aile içi þidbaþladýðýný ifade eden
detin önlenmesi, UyuþMustafa Bayrak
Bayrak
"Baþvurular,
turucu ve madde ba<http://www.siviltopðýmlýlýðý ile mücadele,
lum.gov.tr/>
www.siviltop- Toplumda huzur ve barýþý temin etlum.gov.tr<http://www.siviltop- mek üzere farklý toplum kesimleri
lum.gov.tr/> adresinde yer alan Pro- arasýnda uzlaþma saðlanmasý, iþbirje Destek Sistemi (PRODES) üze- liði ve etkileþimin arttýrýlmasý, Toplurinden elektronik olarak yapýlacaktýr. mun öncelikli ihtiyaç ve sorunlarýna
Program kapsamýnda desteklene- çözüm saðlayabilecek ve toplumsal
cek proje konularý, desteðin miktarý geliþmeye katkýda bulunabilecek
ve kapsamý, kimlerin baþvurabilece- projelerin desteklenmesi, Çocuklar,
ði, baþvurunun nasýl ve nereye yapý- gençler, kadýnlar, engelliler, maddi
lacaðý konularý ile ilgili detaylar aþa- durumu iyi olmayan ve sosyal risk
ðýda ve PRODES'te yer alan Baþvu- altýndaki gruplarýn desteklenmesi,
ru Rehberinde açýklanmýþtýr. 'Bir Fik- Eðitim, kültür, saðlýk, spor konularýnrim Var!' diyorsanýz, baþvuru Rehbe- daki projelerin desteklenmesi, Tarih,
rini incelemenizi, bir adým atarak medeniyet, kültür deðerlerinin koproje baþvurusunda bulunmanýzý runmasý, geliþtirilmesi ve ihyasý, Ýstavsiye ederiz" diye konuþtu.
tihdamýn arttýrýlmasý, Göç ve uyum,
2021 yýlý için desteklenecek pro- Sosyal giriþimcilik, Gönüllülük, Afet
je konularý hakkýnda da bilgi veren bilinci.
(Mahmut Emin Söylemez)

Tarým ve Orman Bakanlýðý Devlet Su
Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü tarafýndan
Çorum'a 18 yýlda 2 milyar 329 milyon 887
bin yatýrým yapýldý.
Depolama, sulama ve toplulaþtýrma
çalýþmalarýyla tarým arazilerinden en yüksek faydayý saðlamak, musluklara saðlýklý ve içilebilir su ulaþtýrmak, vatandaþlarý
ve tarým arazilerini taþkýn risklerine karþý
korumak, hidroelektrik enerji santralleri ile
ülkemizi dýþa baðýmlý olmaktan kurtarmak
için tüm gücüyle çalýþan DSÝ, sürdürülebilir su yönetimi anlayýþýyla suyun her damlasýna sahip çýkýyor.
DSÝ tarafýndan tarým alanlarýnda gerçekleþtirilen projeler doðrultusunda geliþen tarým sektörü, diðer sektörlerin de itici gücü oldu.
Tarým ve Orman Bakaný Dr. Bekir Pakdemirli'nin öncülüðünde 2021 yýlýný sulamada hamle yýlý ilan ettiklerini açýklayan
DSÝ Genel Müdürü Kaya Yýldýz, "Sulama
projelerinin devreye girmesi ile sulanan
arazilerde sulama öncesi ve sulamadan
sonraki durum arasýnda ciddi gelir artýþlarý meydana gelmiþ, bu artýþ il genelinde
ve civar illerde doðrudan veya dolaylý olarak birçok sektöre yansýmýþtýr. Sulama
Projeleri vatandaþlarýn gelir düzeyi ve hayat standardýný yükselterek, bölge ile diðer bölgeler arasýndaki geliþmiþlik farkýný
ortadan kaldýrmak, kýrsal alandaki verimliliði ve istihdam imkânlarýný artýrarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli
kalkýnma hedeflerine katký saðlamaktadýr" dedi.
"ÇORUM'UN MÜNBÝT TOPRAKLARINI SULAMAYA AÇIYORUZ"
Özellikle modern sulama projelerinin
ülkemiz için son derece önem arz ettiðini
dile getiren Yýldýz, 18 yýlda Çorum'da inþa
edilen 18 sulama tesisi ile 244 bin 300 dekar zirai arazinin sulamaya açýldýðýný bildirdi. Yýldýz, Çorum topraklarýný daha bereketli hale getirerek çiftçilere yýllýk 91 milyon 758 bin103 TL ilave zirai gelir artýþý
saðladýklarýný kaydetti.
Çorum için sulamanýn öneminin büyük
olduðunu dile getiren Yýldýz "Bunun için
dört adet sulama inþaatý devam ediyor. Ýnþaatý devam eden 4 adet sulama projesinin tamamlanmasý ile toplam 145 Bin 890
dekar arazinin sulanmasý saðlanacak
olup milli ekonomiye 2021 yýlý birim fiyatlarý ile yýllýk 70 Milyon 567 Bin TL katký

saðlanacaktýr. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle
birlikte Denizli zirai üretimde
ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktýr. Ülke tarýmýnýn önemli illerinden biri
olan Çorumumuzda ziraatýn
daha da geliþmesi için son
2003 yýlýndan bugüne kadar
113 adet tesis ile 2 milyar
329 milyon 887 bin TL yatýrým yaptýk. 18 yýlda 11 baraj Kaya Yýldýz
ve 3 gölet inþa ettik" ifadelerini kullandý.
Çorum halkýnýn ve çiftçilerin kalkýnmasý için baraj, gölet ve sulama tesislerinin
önemine dikkat çeken Yýldýz "Çorum'un su

kaynaklarýný deðerlendirmek
için bütün ilçelerimize yeni
baraj ve göletler inþa ediyoruz. Ýnþaatý devam eden beþ
baraj ve bir gölet ile 42 Bin
550 dekar arazi daha sulamaya açýlacak. 2003 yýlýndan
bugüne kadar tamamladýðýmýz içme suyu tesisleri ile
484 bin 125 kiþinin ihtiyacýný
karþýlayacak olan, yýllýk 10,04
milyon metreküp içme suyu
temin ediyoruz. Ayrýca, kentte taþkýn riskini azaltmak için son 18 yýlda
tamamlanan 70 adet taþkýn koruma tesisi
ile 67 yerleþim yeri ve 660 dekar arazinin
taþkýn kontrolünü saðladýk.
(ÝHA)

AK Parti Ýl Genel Meclis Üyeleri istiþare yaptý
Ýl Genel Meclisinin mart dönemi olaðan toplantýlarý devam ediyor.
AK Parti Ýl Genel Meclis Üyeleri
grup toplantýsýnda bir araya gelerek bu
dönem gündeme alýnacak konularla ilgili istiþarede bulundu.
AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý'nýn

baþkanlýðýnda düzenlenen toplantýya;
Merkez Ýlçe Baþkaný Erhan Akar, Ýl
Baþkan Yardýmcýsý Yerel Yönetimler
Baþkaný Ali Evlüce, Ýl Genel Meclisi
Baþkaný Osman Günay, Grup Baþkanvekili Mehmet Bektaþ ile Ýl Genel Meclis Üyeleri katýldý.
(Fatih Yýldýrým)
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Çorum'da eðitimin detaylarý netleþti
Cumhurbaþkanlýðý Kabine Toplantýsý sonrasýnda alýnan kararlar doðrultusunda her alanda olduðu gibi eðitim
ve öðretimde de il bazlý olarak yerinde
karar uygulamasýna baþlandý.
Bu kapsamda 2 Mart Salý günü itibariyle tüm okul öncesi eðitim kurumlarýnda, ilkokullarda, 8 ve 12. sýnýflarda ülke genelinde yüz yüze eðitime
baþlandý. Düþük ve orta riskli olarak
tanýmlanan illerde tüm okul öncesi
eðitim kurumlarýnda, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eðitim gerçekleþtirilecek.
HANGÝ KADEMELER
NE KADAR DERS YAPACAK?
Düþük ve orta riskli olarak tanýmlanan illerde yüz yüze eðitime; okul öncesi eðitim kurumlarýnda tam zamanlý, ilkokullarda seyreltilmiþ sýnýflarda
haftada iki gün; ortaokul 5, 6, 7. sýnýflarda seyreltilmiþ gruplar halinde haftada iki gün; ortaokul 8. sýnýflarda seyreltilmiþ gruplar halinde haftada 12-22
saat; lise hazýrlýk 9. 10. 11. sýnýflarda
seyreltilmiþ gruplar halinde haftada iki
gün, lise 12. sýnýflarda seyreltilmiþ
gruplar halinde haftada 16-24 saat

LÝMONLU SUYUN FAYDALARI

olacak þekilde yüz yüze eðitime devam edilecek.
YÜZ YÜZE EÐÝTÝMDE
KATILIM RIZAYA BAÐLI
Özel gereksinimli öðrenciler için
hizmet veren özel eðitim okul ve sýnýflarý ülke genelinde tam zamanlý olarak
yüz yüze eðitime baþlandý.

Yüz yüze eðitime baþlayacak tüm
okul kademeleri ve sýnýf düzeylerinde
eðitim 2 Mart Salý gününden itibaren
baþladý.
Liselerdeki sýnavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde
salgýn tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleþtirilecek.
Köy ve seyrek nüfuslu yerleþim

yerlerindeki eðitim kurumlarýnda mevcut kararlar uygulanmaya devam edilecek.
Yüz yüze eðitim kapsamý dýþýndaki uygulamalarda uzaktan eðitime devam edilecektir.
Yüz yüze eðitime katýlým bütün illerde veli rýzasýna baðlý olarak gerçekleþtirilecektir. (Abdulkadir Söylemez)

Yüz yüze eðitim veren
okullarý ziyaret etti
OKA'dan ödüllü
fotoðraf yarýþmasý

15 Þubat'tan itibaren yüz yüze eðitime baþlayan köy okullarýný ziyaret ederek öðretmen ve
öðrenciler ile buluþmaya devam
eden Ýl Milli Eðitim Müdürü Yakup Sarý; Osmancýk Gökdere
köyü ilkokulu-ortaokulu, Akören
köyü Þehit Erol Keskin ÝlkokuluOrtaokulu, Yaylabaþý köyü ilkokulu-ortaokulu, Öbektaþ köyü ilkokulu-ortaokulu ile Daniþment
köyü ortaokulu ve imam hatip

ortaokuluna gitti.
Sarý okullarda özellikle anasýnýfý ve 8'inci sýnýf öðrencilerinin
sýnýflarýný ziyaret ederek, ders ve
etkinliklerine katýlarak sohbet etti ve okul öncesi öðrencilerine
boyama kitabý hediye etti. Okul
idarecileri ve öðretmenler ile yüz
yüze eðitim süreci ile ilgili deðerlendirmelerde bulunan Sarý,
okullarýmýzýn koranavirüs salgýný
tedbirlerini yerinde inceledi, ida-

recileri ve öðretmenlere hassasiyetlerinden dolayý teþekkür etti.
Günlük vaka sayýlarýnýn azalarak yüz yüze eðitim sürecinin
devamýnýn saðlanmasýnda herkesin sorumluluklarýnýn olduðu
hatýrlatan Sarý "Özellikle okullarýmýzda yürütülen yüz yüze eðitim
sürecini tüm eðitim paydaþlarýmýz ile en iyi þekilde tüm tedbirlere uyarak yürüteceðiz" dedi.
(Fatih Yýldýrým)

Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA)
gençlerin kadrajýndan "Çevreye Duyarlý Fikirler"
adýnda ödüllü fotoðraf yarýþmasý düzenleyecek.
OKA 2013 yýlýnda Ulusal Ajans tarafýndan
Eurodesk Samsun Temas Noktasý olarak akredite edilmiþ bir kamu kurumu olarak, gençler ile
ve gençler için bir takým çalýþmalar yürütüyor.
Erasmus Plus Programý'nýn gençlere saðladýðý
Avrupa'da hareketlilik fýrsatlarýnýn tanýtýmýný
yapmak üzere gençlerle bir araya gelen OKA,
gençlerin ajans çalýþmalarýna dâhil edilmesini
önemsiyor. Bu kapsamda, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlýðý tarafýndan Kalkýnma Ajanslarý 2021
yýlý temasý olarak belirlenen "Kaynak Verimliliði"
konusunda yürüttüðü faaliyetlerde bölgede
genç zihinlerinden faydalanmak isteyen OKA,
"Çevreye Duyarlý Fikirler" konulu bir fotoðraf yarýþmasý düzenleyecek.
YARIÞMA ÞARTLARI VE TAKVÝMÝ
OKA tarafýndan yapýlan açýklamada yarýþma
þartlarý ve takvimi hakkýnda "Yarýþmaya katýlým
ücretsizdir. Yarýþma Amasya, Çorum, Samsun
ve Tokat illerinde yaþayan ve 17-30 yaþ aralýðýndan bulunan bütün gençlerin katýlýmýna açýktýr. Fotoðraflar info@oka.org.tr adresine gönderilecektir. Son Baþvuru tarihi: 16 Nisan 2021.
Seçici Kurul Deðerlendirmesi: 23 Nisan 2021
ve sonuçlarýn açýklanmasý da 28 Nisan 2021 tarihinde olacak" bilgileri verildi.
DERECEYE GÝRENLERE
VERÝLECEK ÖDÜLLER
Açýklamada ödüller hakkýnda ise þöyle denildi:
Birincilik Ödülü: Eurodesk promosyon ürünleri paketi, Eurodesk logolu, dört giriþli powerbank, Eurodesk logolu iki adet katlanabilir kamp
sandalyesi.
Ýkincilik Ödülü: Eurodesk promosyon ürünleri
paketi, Eurodesk logolu kýlýflý termos (500 ml), Eurodesk logolu seyahat çantasý (bavul). Üçüncülük
Ödülü: Eurodesk promosyon ürünleri paketi
Eurodesk logolu sýrt çantasý. Eurodesk promosyon ürünleri paketi içeriði: Bir adet Eurodesk logolu T-shirt, bir adet bez çanta, iki adet
Eurodesk logolu defter, beþ adet kalem, 10 adet
Eurodesk stickerý, 10 adet Eurodesk broþürü,
beþ adet Eurodesk logolu pasaport kýlýfý, OKA
Genel Sekreteri imzalý baþarý belgesi. Detaylý
bilgiye https://www.oka.org.tr/duyurular baðlantýsýndan ulaþýlabilmektedir.
(ÝHA)

GAZETESÝ VE YAYINLARI
Abonelik ve sipariþleriniz için

www.ozdengazetesi.com.tr
0212
K.K.001

518 23 97

TRT Yetenek için baþvuru süresi doluyor
TRT'nin yeni mezunlara ve iþ hayatýnýn baþýnda olan gençlere yönelik istihdam programý
"TRT Yetenek 2021" için baþvurular 12 Mart'ta
sona eriyor. Baþvuru yapmak isteyen adaylarýn https://kariyer.trt.net.tr/yetenek/ internet
adresi üzerinden çevrim içi þekilde yapabileceði hatýrlatýldý.
TRT Yetenek, üniversitelerin lisans
bölümlerinden 2021 yýlýnda mezun olacak öðrencileri 01.01.2018 tarihi itibarýyla lisans mezuniyeti elde edenleri ve medya sektöründe
kariyer yapmayý hedefleyen yetenekli gençleri
kapsýyor.
Toplamda 200 genç; TRT'nin TV ve Radyo
Ýçerik, TV ve Radyo Teknik Fonksiyonlar, Kurumsal Fonksiyonlar, Pazarlama Stratejisi, Dijital Strateji, Dijital Ýçerik ve Bilgi Teknolojileri
olmak üzere yedi farklý çalýþma alanýnda istihdam edilecektir. Bu alanlarla ilgili detaylý bilgilere https://kariyer.trt.net.tr/yetenek/ internet
adresi üzerinden eriþilebiliyor.
Adaylar baþvurularýný tamamladýktan
sonra, TRT Yetenek internet adresi üzerinde
yer alan "Giriþ" kýsmýndan baþvuru bilgilerine
eriþebilmekte ve sürecini çevrim içi þekilde
takip edebilmekte. Adaylar, her türlü soru için
yetenek@trt.net.tr adresine e-posta atarak
TRT Ýnsan Kaynaklarý Dairesi Baþkanlýðý'na
ulaþabiliyor.
(ÝHA)

Limon faydalarý çok uzun yýllardýr birçok kiþi
tarafýndan bilinmektedir. Limonlu suyun faydalarý da en az limonun faydalarý kadar bilinmelidir. Limon marketlerde, pazarlarda sürekli bulunabilir. Limonlu su da özellikle yaz aylarýnda, sýcak günlerde susuzluðu giderir, ferahlýk verir.
Turunçgiller arasýnda olan limon, yüksek oranda C vitamini içerir, cilde parlaklýk verir.
Limonlu su genellikle ýlýk olarak içilir. Ilýk limonlu suyun faydalarýbirçok kiþi tarafýndan bilindiði için bu þekilde tercih edilir. Ilýk limonlu suyu zayýflamak isteyenler de içebilir.
LÝMONLU SUYUN FAYDALARI
HERKESÝ ÞAÞIRTIYOR!
1. Yüksek oranda C vitamini içermesinin yanýnda, kalsiyum, potasyum, fosfor, magnezyum
ve pektin lifi gibi besin deðerleri içerir. Ayný zamanda B vitamini ve demir de ihtiva eder.
2. Vitamin ve mineral açýsýndan zengin olmasýnýn yanýnda antibakteriyel özelliðe de sahiptir.
3. Vücuttan toksinlerin ve zararlý maddelerin
atýlmasýna yardým eder. Özellikle sabah kalktýðýnýzda ýlýk limonlu su içerseniz vücuttaki toksinlerin atýlmasý hýzlanýr.
4. Vücudun pH seviyesini dengeler.
5. Safra üretimini teþvik eder.
6. Vücutta enfeksiyon ve hastalýklara neden
olan patojen bakterilerin büyümesi ve çoðalmasýný önlemeye yardým eder.
7. Dizlerde ve eklemlerdeki aðrý ve iltihabý
azaltmaya yardým eder.
8. Ýçeriðindeki potasyum sayesinde beyin ve
sinir hücrelerine fayda saðlar.
9. Karaciðeri güçlendirici özelliði vardýr.
10. Yorucu bir egzersiz yada spordan sonra
limonlu su içmekvücuda iyi gelir, yarar saðlar.
11. Yapýlan çalýþmalarda böbrek taþý oluþumunu engellediði ortaya çýkmýþtýr.
12. Kafeinli içecekler yerine güne bir bardak
taze ýlýk limonlu su ile baþlamak zinde kalmayý
saðlar.
13. Kilo vermeye yardým eder.
14. Böcek ýsýrýklarýna karþý da limonlu su ile
böceðin ýsýrdýðý yer ovulabilir. Bu þekilde cildi
rahatlatýr.
15. Yapýlan araþtýrmalara göre kanseri önleyici etkisi bulunmaktadýr. Kanser hücrelerinin
oluþumuna yol açan hasarlý hücrelere karþý koruma saðlar.
16. Ateþ düþürücü özelliði vardýr.
17. Susuzluðu giderir.
18. Vücudu zinde tutar, güç verir.
19. Depresyona karþý iyi gelmesi de limonlu
suyun faydalarý arasýndadýr.
20. Kaný temizleyici özelliði vardýr.
21. Kan basýncýný düzenler.
22. Gut rahatsýzlýðý sebebiyle oluþacak aðrýlarý azaltmaya yardým eder.
23. Mide ekþimesini hafifletmeye yardým
eder.
24. Diþ aðrýsýný rahatlatýr ve diþ eti iltihabýna
iyi gelir.
25. Kemiklere iyi gelir ve osteoporoz yani
kemik erimesine karþý yarar saðlar.
26. Uykusuzluða iyi gelir, uyku getirmeye
yardým eder.
27. Yolculuk sýrasýnda bulantý, kusmaya iyi
gelir. Yolculuk, seyahat sýrasýnda mide bulantýsý
yaþýyorsanýz yanýnýza limonlu su alabilirsiniz.
28. Radyasyonun etkilerine karþý koruma
saðlar.
LÝMONLU SU BOÐAZ
AÐRISINA ÝYÝ GELÝR!
Kýþ aylarýnda yada kýþtan ilkbahara geçiþte
soðuk algýnlýðý, boðaz aðrýsý yada grip gibi rahatsýzlýklar görülür. Boðaz aðrýsý için limonlu su
kullanýlabilir. Limonlu suyun içine bir miktar bal
atýlarak karýþtýrýlýp içilirse boðazý yumuþatýr, öksürüðe iyi gelerek fayda saðlar.
ILIK LÝMONLU SU BAÐIÞIKLIK
SÝSTEMÝNÝ GÜÇLENDÝRÝR!
Yaz aylarýnda soðuk içilmesinin yaný sýra
özellikle kýþ aylarýnda ýlýk þekilde içilen limonlu
su, içeriðindeki C vitamini sayesinde baðýþýklýk
sistemini güçlendirir. Vücudu hastalýklara karþý
korur. Ilýk limonlu suyun baðýþýklýk sistemini güçlendirmesi sebebiyle soðuk algýnlýðý, grip ve nezle gibi rahatsýzlýklara yakalanma riskini azaltýr.
BAÐIRSAKLARA FAYDA SAÐLAR!
Sindirim sistemini rahatlatýcý özelliði vardýr.
Hazýmsýzlýða karþý iyi gelir. Baðýrsak fonksiyonlarýný düzenleyerek ishal yada kabýzlýk gibi baðýrsak rahatsýzlýklarýný önler. Pektin lif içeriði nedeniyle de baðýrsaklara yarar saðlar. Bu nedenle kolon saðlýðý için de oldukça faydalýdýr. Güçlü bir antibakteriyel olarak da görev görür.
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BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:39
07:03
12:57
16:07
18:41
20:00

TARiHTE BUGÜN
1903- Beþiktaþ Jimnastik Kulübü kuruldu.
1925- Hükümete olaðanüstü yetkiler veren
Takrir-i Sükun Kanunu TBMM'de kabul edildi.
1929- Takrir-i Sükun Kanunu yürürlükten kalktý.
1934- Ankara Radyosu yayýnýna baþladý.
1934- Ýstanbul Üniversitesi'nde açýlan Ýnkýlap
Tarihi Enstitüsünde ilk dersi Milli Eðitim Bakaný
Hikmet Bayur verdi.
1940- Ýstanbul'da yapýlan Altýncý Balkan Güreþ
Þampiyonasý'nda Türk takýmý beþ birincilik alarak
altýncý kez þampiyon oldu.
1963- Ýstanbul Ýstinye'deki Kavel Kablo Fabrikasý'ndaki grev bitti. Türk-Ýþ'e baðlý Maden-Ýþ
Sendikasý'na üye 170 iþçi, fazla mesailerinin ve
yýllýk ikramiyelerinin tam olarak ödenmemesini,
sendikadan ayrýlmalarý için baský yapýlmasýný. ve
Maden-Ýþ Þiþli þube baþkaný ile iþçi temsilcilerinin
iþten çýkarýlmasýný protesto etmek amacýyla 28
Ocak'ta iþ býrakarak tezgah baþýnda oturma eylemine baþladý.
1965- Suat Hayri Ürgüplü hükümeti 231 kabul,
200 ret ve Yakup Kadri Karaosmanoðlu'nun verdiði 1 çekimser oy ile güvenoyu aldý.
1967- CHP Gençlik Kollarý bildirisinde, baþýný
Turhan Feyzioðlu'nun çektiði "Sekizler"'in partiden çýkarýlmasý istendi.
1981- 74 sanýklý Dev-Yol davasý Ankara Sýkýyönetim Komutanlýðý Mahkemesi'nde baþladý.
1983- Ankara Sýkýyönetim Komutanlýðý 2 No'lu
Askeri Mahkemesi'nde görülmekte olan Dev-Sol
davasý sonuçlandý. 9 sanýk 6 ay ila 10 yýl arasý hapis cezasýna çarptýrýldý, 14 sanýk beraat etti.
1985- Baþbakan Turgut Özal, Boðaziçi'nde yabancýlara arsa satýlmasý konusunda bir açýklama
yaptý. Özal, "Kandilli sýrtlarýnda arazi satýn alan
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Abdullah bin Abdülaziz saray deðil, 1000 metrekarelik ufak bir ev
yaptýracak" dedi.
1986- Baþbakan Turgut Özal, "1988 seçimlerinden sonra iki buçuk parti kalýr, biri biz, biri sol,
buçuðunu bilmem" dedi.
1986- Eski emniyet müdürü ve vali, SHP milletvekili Ýbrahim Ural, "Süleyman Demirel bana iþkence için talimat vermiþti" dedi.
1991- Mardin'in Ýdil ilçesinde yürüyüþ yapan
kalabalýða ateþ açýlmasý sonucu 2 kiþi öldü, 25 kiþi yaralandý. 3 gün sonra Ýdil'deki olaylarý protesto etmek için Mardin'in Dargeçit ilçesinde yürüyüþ
yapan gruba ateþ açýldý ;1 kiþi öldü, 7 kiþi yaralandý.
1992- Cumhurbaþkaný Turgut Özal'ýn oðlu Ahmet Özal ve iki arkadaþý hakkýnda "güveni kötüye
kullanmak ve resmi evrakta sahtecilik" iddiasýyla
dava açýldý.
1994- Gazeteci Hýncal Uluç Ýstanbul Levent'teki bir benzincide uðradýðý silahlý saldýrýda bacaðýndan yaralandý. Saldýrganlarýn kaçtýðý otomobilin yeraltý dünyasýnýn ünlü isimlerinden Alaattin
Çakýcý'nýn eþi Uður Çakýcý'ya ait olduðu belirlendi.
1994- Dokunulmazlýklarý kaldýrýlan DEP milletvekilleri Leyla Zana, Sýrrý Sakýk, Ahmet Türk, Selim Sadak ve baðýmsýz milletvekili Mahmut Alýnak
gözaltýna alýndý. Hasan Mezarcý ve DEP Þýrnak
Milletvekili Selim Sadak serbest býrakýldý.
2000- Yargýtay Hukuk Genel Kurulu, Kürt kökenli isimlere ilk kez onay verdi.

YiTiK
Ulukavak Mahallesi, Köprübaþý 12. Sokak No:12/A adresinde "Bizim Çörekçi Pide
ve Simit Salonu" ismiyle faaliyet gösteren
iþletmemize ait TR - 19 - K- 008128 numaralý iþletme kayýt belgesi kaybedilmiþ olup,
hükümsüzdür.
Ayþe KARA
(TC NO: 25717543060)
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Bayi Daðýtým: Çaðrý Daðýtým
Adres: Osmancýk Cad.
Ölçek Ýþmerkezi No: 27/46
ÇORUM

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

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

Ortaköy'ün bütçesi 20 milyon liraya ulaþtý
Ortaköy Belediye Baþkanlýðýnýn
2021 yýlý bütçesi 20 milyon liraya

ulaþtý. Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir 2021 yýlý tahmini gelir - gider

SAHiBiNDEN

KiRALIK FIRIN
Ýnkýlap Caddesi No: 8
adresinde bulunan fýrýn
sahibinden kiralýktýr.

Kadir Þimþek
K.K.003

0532 623 89 90

bütçesinde henüz yýlýn ilk 2'nci ayý olmasýna raðmen bakanlýklardan 5 milyon lira hibe para yardýmý alarak 15
milyon olan 2021 yýlý bütçesini 20 milyona çýkardý.
Belediye meclisi bu beklenmedik
gelir karþýsýnda 24 Þubat 2021 günü
olaðanüstü toplanarak 24.02.2021
tarih ve 6 nolu kararý ile gelen hibe
yardýmýný onayýp 5 milyon liralýk ek
bütçe yaptý.
Baþkan Ýsbir bakanlýklardan almýþ
olduðu 5 milyon hibe gelir desteðinin
ilçede bulunmayan þehir stadý, gençlik merkezi ve voleybol-basketbol sahasý yapýmýnda kullanýlacaðýný belirterek "Ýlk göreve geldiðimiz 2014 yýlýndan beri 'Þehirde ne varsa ilçemizde o olacak' sloganýmýzý kendimize
rehber bilerek ilçemizin birçok ihtiyacýný giderdik. 2021 yýlý da yine ilçemiz

için proje ve hizmetler ile dolu hayýrlý
bir yýl olacak, 2021 yýlý Ortaköy'ün yýlý olacak" dedi. (Abdulkadir Söylemez)

Ortaköy
Belediye
Baþkaný
Taner Ýsbir

T.C. ÇORUM ÝCRA DAÝRESÝ
2018/66348 ESAS
TAÞINMAZLARIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazlarýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 3063 Ada, 1 Parsel, AYARIK Mahalle,
Ayarýk yolu mevkii, "Arsa" niteliðinde kayýtlý taþýnmaz; 2417/7200 hisse oranýnda borçlu adýna kayýtlýdýr. Çorum Belediyesinin 04.11.2020 tarih ve
E.27045 sayýlý yazýsýna göre; 3063 ada 1 nolu parselin bir kýsmý 1/1000 uygulama imar planýnda 'Ayrýk Nizam 2 Katlý Konut Alaný'nda, bir kýsmý 'Yol' alaný olarak iþaretlidir. Taþýnmazýn takriben 1.112,00 m2'si yol alanýnda, geri kalan 4.509,77 m2'si iki katlý konut alanýnda kalmaktadýr.. Zemin Deðeri: Kýymet takdiri konusu taþýnmaz lüks villa parsellerinin bulunduðu bölgede olup,
bulunduðu bölge, genel konumu, imar durumu, bulunduðu çevredeki menkul
ve gayrimenkul satýþlarý dikkate alýnarak deðerlendirilen taþýnmazýn borçlu
hissesine düþen tutarýnýn 1.604.117,41 TL olabileceði kanaatine varýlmýþtýr.
Adresi : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 3063 Ada, 1 Parsel, AYARIK Mahalle, Ayarýk yolu mevkii
Yüzölçümü : 5.621,77 m2
Arsa Payý :
Ýmar Durumu : Yok
Kýymeti : 1.604.117,41 TL KDV Oraný : %18
Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydýndaki gibidir.
1. Satýþ Günü : 25/05/2021 günü 13:40 - 13:45 arasý
2. Satýþ Günü : 22/06/2021 günü 13:40 - 13:45 arasý
Satýþ Yeri: Karakeçili Mah. Alaybey Sk.No:96/A Çorum Adalet Sarayý Ek
Hizmet Binasýndaki 2. Kat Mezat Salonu Merkez/ÇORUM
2 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 3051 Ada, 6 Parsel, AYARIK Mahalle/Köy, 1. kat 8 nolu baðýmsýz bölüm Mesken niteliðindeki taþýnmazýn bulunduðu bina Buhara 5. Caddeye 120 metre mesafede olup, kuþ uçuþu
hastaneye 5,50 km, saat kulesine 3,1 km ve Çorum Valiliðine 2,8 km mesafededir. Taþýnmaz; ana gayrimenkulü 1.571,50 m² yüzölçümünde, Arsa
vasfýnda, Kat Ýrtifaký yapýlý, tamamý borçlu adýna kayýtlýdýr. Taþýnmazýn bulunduðu bina betonarme karkas yapý tarzýnda inþa edilmiþtir. Binanýn dýþ
cephesi ýsý yalýtým üzeri silikon esaslý dýþ cephe boyasý ile boyalý olup, çatýsý ahþap oturtma üzeri M.T kiremit kaplamalýdýr. Bina kýymet takdiri tarihi
itibariyle inþaat halindedir. Apartman giriþi ve merdiven sahanlýklarý merdiven basamaklarý kaplamasýz haldedir. Merdiven korkuluklarý bulunmamaktadýr. Merdiven hattý yan duvarlarý alçý sývasý yapýlmýþ boyanmamýþ haldedir. Binanýn asansör yeri bulunmaktadýr; ancak hâlihazýrda takýlmamýþ haldedir. Ýnþaat devam etmektedir. Mevcut imalatlar keþif tarihi itibari ile geçerlidir. Elektrik, su, telekomünikasyon, doðalgaz, kanalizasyon gibi altyapý
sistemlerinin mevcut olduðu tespit edilen bina; Mimarlýk ve Mühendislik Ýþleri Þartnamesi nin 3.2. maddesi gereðince III. Sýnýf B Grubu yapýlar sýnýfýna dâhildir. Taþýnmaz Mesken olarak kullanýlmakta olan daire, 4 oda, salon,
giyinme odasý, mutfak, kiler antre, hol, wc-lavabo, banyo, ebeveyn banyosu ve1 adet balkon mahallerinden oluþmaktadýr. Brüt 165,00 m² kullaným
alanýna sahiptir. Salon, oda, mutfak ve antre zeminleri þap kaplamalýdýr, duvar ve tavanlarý ise alçý sývasý yapýlmýþ boyasý yapýlmamýþ haldedir. Islak
hacimlerin zemini ve duvar yüzeyleri seramik kaplamalýdýr. Daire giriþ kapýsý çelik kapý, iç mekân kapýlarý hâlihazýrda takýlmamýþ haldedir. Meskenin
pencereleri ise PVC doðramalýdýr. Ýnþaat %80 tamamlanma oranýndadýr.
Meskenin alaný, bina içerisindeki konumu, bina inþa tarzý ve evsafý, yaþý,
hâlihazýr durumu, semt ve mevki, ulaþým, getirebileceði kira miktarý, emsal
alým satým rayiçleri ve deðere etki edebilecek tüm faktörler ile günün ekonomik koþullarý da göz önüne alýnarak ortak alanlar ve arsa payý dâhil olmak üzere deðerlendirildiðinde, toplam deðerinin yaklaþýk olarak
420.000,00 TL olabileceði kanaatine varýlmýþtýr.
Adresi : Buharaevler Mahallesi, Buhara 29.Sokak No: 4/8 Merkez/ÇORUM
Yüzölçümü : 165,00 m2 (meskenin brüt yüzölçümü)
Arsa Payý : 17900/471000
Ýmar Durumu : Var , Ýnþaat tarzý Emsal:2,30, Hmax:18,50
Kýymeti : 420.000,00 TL KDV Oraný : %18
Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydýndaki gibidir.
1. Satýþ Günü : 25/05/2021 günü 13:55 - 14:00 arasý
2. Satýþ Günü : 22/06/2021 günü 13:55 - 14:00 arasý
Satýþ Yeri: Karakeçili Mah. Alaybey Sk. No:96/A Çorum Adalet Sarayý Ek
Hizmet Binasýndaki 2. Kat Mezat Salonu Merkez/ÇORUM
3 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 3051 Ada, 6 Parsel, AYARIK Mahalle/Köy, 3.kat 14 nolu baðýmsýz bölüm nolu Mesken vasýflý taþýnmazýn bulunduðu bina Buhara 5. caddeye 120 metre mesafede olup, kuþ uçuþu hastaneye 5,50 km, saat kulesine 3,1 km ve Çorum Valiliðine 2,8 km mesafededir. Taþýnmazýn ana gayrimenkulü 1.571,50 m² yüzölçümünde, Arsa vasfýnda, Kat Ýrtifaký yapýlý, tamamý borçlu adýna kayýtlýdýr. Taþýnmazýn bulunduðu bina betonarme karkas yapý tarzýnda inþa edilmiþtir. Binanýn dýþ cephesi ýsý yalýtým üzeri silikon esaslý dýþ cephe boyasý ile boyalý olup, çatýsý
ahþap oturtma üzeri M.T kiremit kaplamalýdýr. Bina kýymet takdiri tarihi itibariyle inþaat halindedir. Apartman giriþi ve merdiven sahanlýklarý merdiven
basamaklarý kaplamasýz haldedir. Merdiven korkuluklarý bulunmamaktadýr.
Merdiven hattý yan duvarlarý alçý sývasý yapýlmýþ boyanmamýþ haldedir. Binanýn asansör yeri bulunmaktadýr ancak hali hazýrda takýlmamýþ haldedir.
Ýnþaat devam etmektedir. Mevcut imalatlar keþif tarihi itibari ile geçerlidir.
Elektrik, su, telekomünikasyon, doðalgaz, kanalizasyon gibi altyapý sistemlerinin mevcut olduðu tespit edilen bina; III. Sýnýf B Grubu yapýlar sýnýfýna
dâhildir. Taþýnmaz mesken olarak kullanýlmakta olan daire, 4 oda, salon, giyime odasý, mutfak, kiler antre, hol, wc-lavabo, banyo, ebeveyn banyosu ve
1 adet balkon mahallerinden oluþmaktadýr. Taþýnmaz brüt 165,00 m² kullaResmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

ným alanýna sahiptir olup salon, oda, mutfak ve antre zeminleri þap kaplamalýdýr, duvar ve tavanlarý ise alçý sývasý yapýlmýþ boyasý yapýlmamýþ haldedir. Islak hacimlerin zemini ve duvar yüzeyleri seramik kaplamalýdýr. Daire giriþ kapýsý çelik kapý, iç mekân kapýlarý hâlihazýrda takýlmamýþ haldedir.
Meskenin pencereleri ise PVC doðramalýdýr. Kýymet takdiri tarihi itibari ile
inþaat %80 tamamlanma oranýndadýr. Taþýnmazýn toplam deðerinin yaklaþýk olarak 440.000,00 TL olabileceði kanaatine varýlmýþtýr.
Adresi : Buharaevler Mahallesi, Buhara 29.Sokak No: 4/14 Merkez/ÇORUM
Yüzölçümü : 165,00 m2 (meskenin brüt yüzölçümü)
Arsa Payý : 20000/471000
Ýmar Durumu : Var , Ýnþaat tarzý Emsal:2,30, Hmax:18,50
Kýymeti : 440.000,00 TL KDV Oraný : %18
Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydýndaki gibidir.
1. Satýþ Günü : 25/05/2021 günü 14:10 - 14:15 arasý
2. Satýþ Günü : 22/06/2021 günü 14:10 - 14:15 arasý
Satýþ Yeri: Karakeçili Mah. Alaybey Sk. No:96/A Çorum Adalet Sarayý Ek
Hizmet Binasýndaki 2. Kat Mezat Salonu Merkez/ÇORUM
4 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 115 Ada, 12 Parsel, ALTINBAÞ Köyü, Kýzýltepe Mevkii, 51.041,64 m²yüzölçümlü "Tarla" niteliðindeki taþýnmaz;, 2/3
hisse oranýnda borçlu adýna tapuda kayýtlýdýr. Taþýnmaz tarým arazisi olup,
fiilen de tarým arazisi olarak kullanýlmaktadýr. Taþýnmaz %2-3 arasýnda deðiþen topoðrafik yapýdadýr. Her tür tarým alet ve makinesi rahatlýkla kullanýlabilmektedir. Toprak derinliði 40 cm?den fazladýr. Killi-týnlý toprak yapýsýndadýr. Tuzluluk, taþlýlýk ve drenaj problemi görülmemiþtir. Gerekli kültürel
önlemler alýnmak suretiyle her yýl tarýmsal faaliyette bulunmak mümkündür.
Taþýnmaz ve çevresinde tarýmsal sulamada kullanýlabilecek herhangi bir tesis veya yapý bulunmadýðýndan ekili deðildir. Kýymet takdiri tarihinde üzerinde buðday anýzlarý görülmüþtür. Bölgede hakim ürün deseni olan buðday, arpa, ayçiçeði, fið gibi kuru þartlarda yetiþen ürünlerin yetiþtirilmesine
uygundur. Taþýnmazýn kadastral yola cephesi yoktur. Ulaþým komþu tarým
arazilerinden saðlanmaktadýr. Ancak ulaþým kolaydýr. Taþýnmaz üzerinde
deðer artýrýcý herhangi bir aðaç veya yapý bulunmamaktadýr. Taþýnmazýn Altýnbaþ Köy yerleþik alanýna mesafesi 2800 m, Çorum-Ýskilip yoluna 350 m
mesafededir. Taþýnmazýn Borçlu hissesine düþen tutar deðerinin
510.416,40 TL olabileceði kanaatine varýlmýþtýr.
Adresi : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 115 Ada, 12 Parsel, ALTINBAÞ Köyü, Kýzýltepe Mevkii
Yüzölçümü : 51.041,64 m2
Arsa Payý :
Ýmar Durumu : Yok
Kýymeti : 510.416,40 TL KDV Oraný : %18
Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydýndaki gibidir.
1. Satýþ Günü : 25/05/2021 günü 14:25 - 14:30 arasý
2. Satýþ Günü : 22/06/2021 günü 14:25 - 14:30 arasý
Satýþ Yeri: Karakeçili Mah. Alaybey Sk. No:96/A Çorum Adalet Sarayý Ek
Hizmet Binasýndaki 2.Kat Mezat Salonu Merkez/ÇORUM
Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn
yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan
sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellâllýk
Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. (Alacaklarý rehinli olan alacaklýlarýn satýþ tutarý üzerinden rüçhan haklarý vardýr. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eþya ve akardan
alýnmasý lazým gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile
(15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan
tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede
açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ
sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/66348 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 28/02/2021
(ÝÝK m.126)
(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e
karþýlýk gelmektedir.
BASIN: 1323230
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ÇORUM HAVA TAHMiNi

BÝNEVLER E. KONAK ECZ. SONER ECZ.
(TEL: 777 07 67)
ULUKAVAK MH.
GARANTÝEVLER
9.SK. NO: 16/A

(TEL: 223 15 16)
(TEL: 225 40 47)
BAHÇELÝEVLER MH.
ÝNÖNÜ CAD.
M.AKÝF ERSOY CD.
NO: 9
NO: 10/D
KUBBELÝ CAMÝ YANI

Ýki önemli eksik ile Ergene Velimeþe'yi aðýrlayacak olan Çorum FK ilk maçý kaybettiði rakibine karþý hem rövanþý almak hem de play-off inadýný sürdürmek istiyor

Kýrmýzý-Siyahlýlar rövanþ peþinde
Kýrmýzý-Siyahlýlar bugün sahasýnda Ergene Velimeþe'yi konuk edecek.
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grupta 26'ncý hafta
maçlarý bugün oynanacak. Play-off iddiasý zor da
olsa devam eden temsilcimiz Çorum FK sahasýnda
Ergene Veliþmeþe'yi konuk edecek. Saat 14'te
baþlayacak maçý Rize bölgesi hakemlerinden Muhammet Ali Metoðlu yönetecek. Maçýn yardýmcý
hakemleri ise Trabzon bölgesinden Soner Akgün
ile Rize bölgesi hakemlerinden Kerem Kalkan olacak. Karþýlaþma misli.com'dan tarafýndan yayýnlanmayacak.
Play-off yolunda umudumu kaybetmek istemeyen Çorum FK ligin alt sýralarýnda bulunan ve son
dokuz haftada yalnýzca bir galibiyet alabilen Trakya temsilcisi Ergene Velimeþe'yi aðýrlayacak.
ÝKÝ ÖNEMLÝ EKSÝK VAR
Sezon baþýndan bu yana sakatlýk ve cezalýlar
yüzünden sýkýntýlar yaþayan Çorum FK'de bu maç
öncesinde de iki önemli eksik bulunuyor.
Özellikle defansta yaþanan sakatlýklar takýmýn
belini bükerken bu hafta da Salih ve Nafican forma
giyemeyecek.

Salih, Niðde Anadolu FK maçýnda gördüðü kart
ile cezalý duruma düþerken; genç Nafican ise geçtiðimiz günkü antrenmanda köprücük kemiðinden
sakatlanmýþtý. Nafican'ýn altý hafta sahalardan
uzak kalacaðý açýklanmýþtý.
ERGENE ÝLE 2'NCÝ MAÇIMIZ
Misli.com 2'nci Lig Beyaz
Grup'ta 26'ncý hafta maçýnda
evimizde konuk edeceðimiz Ergene Velimeþe ile sadece bir
defa karþýlaþtýk. Sezonun ilk yarýsýnda Tekirdað'da oynanan
karþýlaþmanýn son beþ dakikasýný 10 kiþi oynayan Ergene Velimeþe 19'uncu dakikada Eser'in attýðý golle 10 kazanmayý baþarmýþtý.

Nafican

meþespor son dokuz haftada beþ beraberlik, üç
maðlubiyet alýrken sadece bir maç kazanabildi.
Tekirdað temsilcisi Sarýyer deplasmanýnda 2-0
geriye düþmelerine raðmen maçý 3-2 çevirmeyi
baþarmýþtý.
EN ÇOK GOL YÝYEN 3'ÜNCÜ TAKIM
Velimeþespor oynadýðý 24 karþýlaþmada 30 gol atarken kalesinde
ise 48 gol gördü. Rakibin en çok
gol yediði maç 6-2'lik Erzincanspor maçý olurken, 5-0 ile de farklý maðlubiyetlerini Hekimoðlu
Salih
Trabzon'a karþý aldýlar.
SON YEDÝ
DEPLASMANDA
GOL ATMAYI
BAÞARDILAR
Velimeþespor oynadýðý son yedi deplasman maçýnda da gol atmayý baþardý. Yedi maçta rakip filelere 15 gol

EN SON SARIYER'Ý
YENDÝLER
Grubumuzda düþme
potasýnýn iki basamak üzerinde yer alan Ergene Veli-

Özgür: Çorum’a kazanmaya geldik
Ligin 26'ncý haftasýnda temsilcimiz Çorum
FK'ye konuk olacak Ergene Velimeþe dün hava yolu ile Merzifon'a
HABERÝ
oradan da takým otobüÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU sü ile Çorum'a geldi.
OKUTUN
Her iki takým için de
kritik maç ile muhabirimizin sorularýný yanýtlayan Ergene
Velimeþe Teknik Direktörü Özgür
Saðlam, Çorum FK maçý ve takýmlarýnýn durumu hakkýnda bazý açýkla-

YILDIRIM
NAKLiYAT ve PETROL
ÇORUM FK’YE
BAÞARILAR DiLER...

O G B M A Y P

MANÝSA FUTBOL K. 24
HEKÝMOÐ.TRABZON 23
ANAGOLD 24 ERZ. 23
24
ANKARA DEMÝR
24
AMEDSPOR
24
UÞAKSPOR
23
KOCAELÝSPOR
24
SARIYER
AFJET AFYONSPOR 23
23
ÇORUM FK
KAHRAMANMARAÞ 23
ZONGULDAK KÖMÜR 23
23
SANCAKTEPE FK
24
ÝNEGÖLSPOR
ERGENE VELÝMEÞE 24
HACETTEPESPOR 24
GÜMÜÞHANESPOR 24
24
NÝÐDE ANADOLU
24
ÞANLIURFASPOR

20
13
12
12
12
11
11
10
9
9
6
5
6
4
4
5
5
2
4

4
6
8
7
5
7
7
9
8
6
9
7
4
9
9
4
5
9
5

0
4
3
5
7
6
5
5
6
8
8
11
13
11
11
15
14
13
15

65
53
37
39
37
40
29
31
31
41
27
23
26
25
30
21
25
15
24

TAÞDEMÝR: SERÝ BAÞLATAK ÝSTÝYORUZ
Niðde beraberliðine üzüldüklerini ancak artýk o
maçý unutup önlerindeki maçlara odaklanacaklarýný söyleyen Çorum FK Teknik Direktörü Ýsmet Taþdemir, Ergene Velimeþe maçý ile ilgili de "Serinin
baþlangýcý olsun istiyoruz" açýklamasý yapmýþtý.
Geçtiðimiz günlerde basýnýn karþýsýna geçen
Taþdemir "Ergene Velimeþe engelini aþarak, 4-5
maçlýk galibiyet serisi elde edip kendimizi play-off
potasýna sokmak istiyoruz" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

RAKAMLARLA

2.Lig Beyaz Grup

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup'ta 26'ýncý hafta öncesinde oynanan 224 maçýn kaçýný ev
sahibi veya konuk takýmlar kazandý, maçlarýn kaçý beraberlikle sonuçlandý?
Maçlarda en çok hangi skorlar alýndý? En
çok gol atýlanlar dakika ne zaman? Grubun
en golcü isimleri kimler?
En çok gol atanlar, en az gol yiyenler, en
çok kart gören takýmlar hangileri?

"MOTÝVE GELDÝK"
Çorum FK maçý ile ilgi görüþlerini
sorduðumuz Özgür "2'nci yarýya futbol olarak iyi baþlamýþtýk. Bir grubumuzun lideri Manisa'ya yenildik. 2'nci
yarý yaptýðýmýz takviyelerle iyi olacaðýz. Çorum FK'yi bizim oradaki maçta
yenmiþtik. Takým iyi motive
oldu. Yenmeye geldik" dedi.

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

KIRMIZI KARTLI MAÇLAR
Rakibin þimdiye kadar oynadýðý 24 maçýn 7'sinde kýrmýzý kart çýktý. Bu yedi kýrmýzý kartýn çýktýðý iki
maçta da her iki takýmdan da oyuncusu oyundan
atýldý. Beþ maçta ise kýrmýzý kart gören takým Ergene Velimeþespor idi.

malarda bulundu.
Saðlam, Çorum'a kazanmaya geldiklerini belirterek takým olarak yaptýklarý takviyeler ile daha iyi konumda
yer alacaklarýný söyledi.

MiSLi.COM

TAKIMLAR

atan Velimeþespor'un en golcü isim ise 22 maçta
dokuz gol atan Ýbrahim Fatih Dilek olurken, Ergun
Cengiz ve Embiya Ayyýldýz 5'er golle takýmlarýna
katkýda bulundu.
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35
35
43
36
48
37
49
37
62

64
45
44
43
41
40
40
39
35
33
27
22
22
21
21
19
17
15
14

"TEHLÝKELÝ
BÖLGEDEN UZAKLAÞMAK ÝSTÝYORUZ"
Beyaz gruptaki puan tablosu ve takýmlarýnýn durumu
ile ilgili soruya da cevap veren teknik adam "Grupta
zorlu takýmlar var. Alt karýþýk, üst biraz daha rahat. Biz
ilk yarý virüsten dolayý bayaðý zorluk yaþadýk. Bazý maç-

lara 13 kiþi, bazý maçlara 14 kiþi gittik
ama 2'nci yarý bunlarý aþarak tehlikeli bölgeden bir an önce uzaklaþmak
istiyoruz" dedi.
"ÇORUM'UN KADRO ÝYÝ"
Çorum FK takýmý ile ilgili görüþlerini sorduðumuz Teknik Direktör Öz-

gür Saðlam "Çorum FK'nin kadrosu
iyi. Nafican'ýn sakatlanmasýna üzüldük. Sinan'ý zaten tanýyorum, bizim
bölgede Kýrklareli'nde oynamýþtý. Ýsmet Hocam zaten bizim arkadaþýmýz. Onunla da görüþüyoruz. Ýki takým için de hayýrlýsý olsun" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

ARENA GAME CENTER AÇILDI
PLAYSTATION 5 ÇORUM’DA SADECE ARENA’DA

Oynanan 224 karþýlaþma nasýl sonuçlandý:
95 maç (%42) Ev sahibi takýmlar kazandý
64 maç (%28) Konuk takýmlar kazandý
65 maç (%30) Berabere sonuçlandý
Grup'ta alýnan en sýk skorlar:
31 maç (%14) 1-1 sona erdi
25 maç (%11) 1-0 sona erdi
19 maç (%8) 0-1 sona erdi
Maç baþý gol oranlarý:
2-3 gol (%41) 94 maç
0-1 gol (%27) 61 maç
4-5 gol (%23) 50 maç
En çok gol atýlan dakikalar:
143 gol (%23) 76-90 dakikalar arasý
113 gol (%17) 61-75 dakikalar arasý
100 gol (%16) 31-45 dakikalar arasý
En golcü isimler:
19 gol Sinan Kurumuþ (Çorum FK)
16 gol Sinan Akaydýn (Amed Sportif)
15 gol Burhan Eþer (H. Trabzon)
En çok gol atan takýmlar
65 gol Manisa FK - Maç baþý 2,71 gol
53 gol H. Trabzon - Maç baþý 2,04 gol
41 gol Çorum FK - Maç baþý 1,78 gol

HAFTANIN MAÇLARI
04.03.2021 PERÞEMBE
ÇORUM FK-ERGENE VELÝMEÞE
MANÝSA FK-ANKARA DEMÝRSPOR
ZONGULDAK KÖMÜR-KAHRAMANMARAÞ
AFJET AFYONSPOR-ÝNEGÖLSPOR
SARIYER-SANCAKTEPE FK
HACETTEPESPOR-ANAGOLD 24ERZÝNCAN
UÞAK SPOR-HEKÝMOÐLU TRABZON
GÜMÜÞHANESPOR-AMED SPORTÝF
KOCAELÝSPOR-NÝÐDE ANADOLU FK
ÞANLIURFASPOR (BAY)

Ergene Velimeþe
Teknik Direktörü
Özgür Saðlam

En çok gol yiyen takýmlar
62 gol Þanlýurfaspor - Maç baþý 2,58 gol
49 gol Gümüþhane - Maç baþý 2,04 gol
48 gol Ergene Velimeþe - Maç baþý 2 gol
En çok sarý kart gören takýmlar
77 kart Zonguldak Kömür - Maç baþý 3,35
72 kart Þanlýurfaspor - Maç baþý 3
70 kart Kahramanmaraþ- Maç baþý 3,04
K.K.002

