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Osmancýk'ta “tam
kapanma” bakýmlarý

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

Osmancýk Belediyesi ekipleri sokaða çýkma kýsýtlamasýnda yaya geçit çizgilerini yeniliyor, trafiðin yoðun olduðu yollarda tamirat ve kaldýrým çalýþmasý yapýyor. 2’DE
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Annelerimize sevgiyle
Bugün Anneler Günü.
Her yýl mayýs ayýnýn ikinci pazar
günü "Anneler Günü" olarak kutlanýyor. Üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen ve varlýðýyla hayatýmýza
anlam katan annelerimizin haklarýný hiçbir zaman ödeyemeyiz.
Gecesini gündüzüne katarak
her türlü fedakarlýðý evlatlarý için
karþýlýksýz yapan annelere saygýyý
sevgiyi elbette ki yýlýn tek gününe
sýðdýrmayacaðýz. Ancak annelerimize özel bir günde de her zamanki gibi saygýyla sevgiyle tüm
annelerin ellerinin öpüyor, Anneler
Günü'nü kutluyoruz.

0-0

Sarýyer'in fiþini çektik!
Play-off umudunu son maça taþýmak ve son maçta sahasýnda play-off coþkusu yaþamak isteyen Çorum FK bunu
baþaramadý ancak sahasýnda play-off'un kaderini belirleyen bir maç oynadý. Çorum FK kýran kýrana geçen maçta
rakibine yenilmeyerek Sarýyer'i potanýn dýþýna itti. 8’DE

Osmancýk'ý

konuþtular
AK Parti Çorum Milletvekili Oðuzhan Kaya, Osmancýk'ta
devam eden projelerin son durumu ile ilgili bilgi aldý. Milletvekili Kaya, Ýlçe Kaymakamý Ayhan Akpay ve Belediye
Baþkaný Ahmet Gelgör, Baþkan Yardýmcýlarý Hüseyin
Cebeci ve Kadir Eskiadam bir araya gelerek ilçenin
önemli projeleri ile ilgili son durumu istiþare etti.
2’DE

“Emniyet genelge
ile yasak koyamaz”

Osmancýklý pehlivan

41 yýldýr güreþ tutuyor

Gelecek Partisi Ýnsan Haklarý Baþkanlýðý
adýna açýklama yapan Osmancýk Gelecek Partisi Ýnsan Haklarý Baþkaný Osman
Ölçer bir açýklama yaptý.
3’TE

Güreþ sporunda kazandýðý baþarýlarla Türkiye'ye
büyük mutluluk yaþatan Grekoromen Güreþ A
Milli Takým Kamp Müdürü Ömer Topal ata sporumuz için 41 yýldýr ter döküyor. Ulusal ve uluslararasý müsabakalarda güreþ tutarak þimdiye kadar
120 madalya kazanma baþarýsý gösteren Topal,
aktif güreþ hayatýný da sürdürüyor.
2’DE

Karantinayý ihlal eden 20 kiþi

yurda yerleþtirildi
ÝFTAR VE SAHUR
VAKÝTLERÝ

Çorum Valiliði Ýl Salgýn Denetim Merkezi ekiplerinin çalýþmalarý aralýksýz devam ediyor. Geride kalan bir haftalýk süre zarfýnda merkez ve ilçelerinde 117 adet ihbar alýndý. Bu ihbarlarýn
sekiz tanesi asýlsýz veya mükerrer ihbar olurken, geriye kalan 109 ihbar Mahalle Denetim
Ekiplerine bildirildi ve gerekli iþlemler yapýldý.
3’TE

Bayat Belediyesinden

bahar çalýþmasý

ÇORUM
ÝFTAR
SAHUR
19:51
03:39
OSMANCIK
ÝFTAR
SAHUR
19:52
03:38

OSMANCIK ÝLÇE TEÞKÝLATI
DAVUTOÐLU ÝLE GÖRÜÞTÜ 2’DE

Bayat Belediyesi geniþ çaplý bir bahar çalýþmasý baþlattý. Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü ilçe genelindeki parklar, bahçeler, refüjler ve yeþil alanlarda çim biçme ve yabani ot temizleme çalýþmalarýný ve Millet
Bahçesini ziyaret ederek yapýlan çalýþmalarý yerinde inceledi.
7’DE

"GÖNÜL DÜNYAMIZI
AYDINLATIYOR" 7’DE

SUNGURLU'DA ÇÝFTÇÝLERE SÝLAJLIK
MISIR TOHUMU DAÐITILDI 7’DE

KÜRESEL SALGININ RUH
SAÐLIÐINA ETKÝLERÝ 6’DA
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KARS ANLAÞMASI'NIN
100. YILDÖNÜMÜ VE NAHÇIVAN

Osmancýk'ta "tam
kapanma" bakýmlarý
Osmancýk Belediyesi tam kapanmayý avantaja çevirdi. Belediye ekipleri sokaða çýkma kýsýtlamasýnda yaya geçit çizgilerini yeniliyor, trafiðin yoðun olduðu yollarda tamirat ve kaldýrým
çalýþmasý yapýyor.
Osmancýk Belediyesi 29 Nisan'da baþlayan
ve 17 Mayýs'a kadar sürecek olan tam kapanma
sürecinde hizmetlerine devam ediyor. Belediye
Fen Ýþleri Müdürlüðü ekipleri sokaða çýkma kýsýtlamasýnda caddelerde yoðunluk yokken yaya
geçit çizgilerini yeniliyor, trafiðin yoðun olduðu
cadde ve sokaklarda çeþitli nedenlerle bozulan
ve deforme olan yollarý tamir ediyor.
Ýlçenin farklý bölgelerinde benzer çalýþmalarý
yapan ekipler bu kapsamda Koyun Baba Mahallesi Baltacý Mehmet Paþa Caddesi'ni kullanan yayalarý rahatlatacak kaldýrým çalýþmalarýna da baþladý.
(ÝHA)

Kars anlaþmasýnýn imzalanmasýnýn üzerinden 100 yýl geçti.
23 Ekim 1921'de AzerbaycanGürcistan, Ermenistan ve Türkiye,
Rusya'nýn katýlýmýyla 20 madde ve
3 ekten oluþan Kars Anlaþmasý'ný
imzaladý. Kars anlaþmasýna göre
Nahçývan, Azerbaycan himayesinde özerk bir bölge olarak tanýnmýþ
ve anlaþmaya göre Nahçývan
Azerbaycan'ýn içinde Cumhuriyettir ve üyeliði asla tartýþma konusu
deðildir. Kars anlaþmasý süresiz
olarak imzalandý.
Anlaþmayý uluslararasý hukuk
ve jeopolitik dengeler açýsýndan
deðerlendirdiðimizde, I. Dünya Savaþý sonrasýnda bölgede gerginliðin arttýðý bir dönemde anlaþmanýn
imzalanmasýnýn Güney Kafkasya'da barýþ ve istikrarý saðlama
açýsýndan çok önemli bir tarihi karar olduðunu görüyoruz.
O dönemde Nahçývan baþta olmak üzere Azerbaycan'ýn çeþitli
bölgeleri, Ermeni Taþnak askeri
birlikleri tarafýndan yoðun saldýrýlara maruz kalmýþtýr. Çeþitli tarihi
Azerbaycan topraklarýný iþgal eden
ve üzerine Ermenistan devletini
kuran Ermeniler o zamanki durumu Nahçývan'ý ilhak etmek için kullanmak istedi. Tarihsel adaletin tesisi, Ermenistan'ýn kötü niyetlerinin
gerçekleþmesini engelledi. Kars
anlaþmasýnýn
imzalanmasýyla

Nahçývan meselesi adil bir þekilde
çözüldü. Anlaþmaya göre Nahçývan Özerk Cumhuriyeti kuruldu.
1918-1920'de, birkaç ülke tarafýndan desteklenen Ermeni terörist
gruplarý, Azerbaycan köylerindeki
büyük ölçekli zulümler gerçekleþtirdiler, bölgeyi yaðmaladýlar ve
yok ettiler. Azerbaycan, Türkiye,
Gürcistan ve diðer ülkelerin topraklarýný iþgal ederek, büyük bir Ermenistan hayaliyle yaþayan Ermeni
siyasetçiler, Kars anlaþmasýnýn imzalanmasýyla Nahçývan'la ilgili "hayallerini" gerçekleþtiremediler.
Nahçývan'ýn özerklik statüsü,
dünya pratiðinde özerk bir devlet
statüsünden tamamen farklýdýr.
Örneðin, Avrupa'daki özerklikler,
iç anlaþmazlýða dayalý özerkliklerdir. Nahçývan Özerk Cumhuriyeti
statüsü, dýþ baskýyý, iþgali ve tehditleri önlemek için oluþturuldu.
Nahçývan'ýn toprak sorununa
Kars anlaþmasý temelinde çözüm
bulunarak burada Azerbaycan'ýn
toprak bütünlüðü tesis edildi. Kars
Antlaþmasý, Nahcivan'ýn toprak
bütünlüðü ve güvenliðinin saðlanmasý açýsýndan yüz yýldýr uluslararasý hukuka sahip bir belge olarak geçerliliðini çeþitli zamanlarda
kanýtlamýþtýr.
Sovyet döneminde Nahçývan
Özerk Cumhuriyeti topraklarýnýn
bir kýsmýnýn Ermenistan'a ilhak

Samir ADIGÖZELLÝ
Azerbaycan Toplumsal Siyasal Uluslararasý
Araþtýrmalar Merkezi (ÝSBAM) Baþkaný
edilmesi çaðrýsý yapýldý. Ancak
uluslararasý hukukun ilkeleri olan
Kars Anlaþmasý'nýn varlýðý, Sovyet
Ýmparatorluðu'nun ve Ermeni þovenistlerinin niyetlerini burada da
engellemiþtir. Kars anlaþmasýnýn
þartlarýnýn sürekli korunmasý, Türk
devletinin bu konudaki ilkeli ve istikrarlý konumunu göstermektedir.
Nahçývan için son yüzyýldaki bir
sonraki zorlu dönem 1990'lardýr.
Ermenistan'ýn 1988 yýlýnda Azerbaycan'a karþý baþlattýðý iþgal politikasý ve askeri operasyonlar Nahcivan Özerk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan ile iliþkilerini kesmiþ ve abluka altýna almýþtýr. Ermeni Taþnaklar, yüz yýl önce olduðu gibi Nahçývan köylerine saldýrmaya baþladý.
Nahçývan halký, tarihte olduðu gibi
1990'larda da Ermeni silahlý kuvvetlerine kararlýlýkla ve kahramanlýkla direndi. Nahçývan çevresinde
yüz yýldýr yaþanan siyasi ve askeri
jeopolitik olaylarý incelerken, bir
yandan Nahçývan Özerk Cumhuriyeti topraklarýnýn korunmasýný, diðer yandan da Nahçývan halkýnýn
yurtseverliðini garanti altýna alan
Kars anlaþmasýnýn önemini özellikle vurgulamalýyýz.

Kars anlaþmasý tarihi, siyasi
ve hukuki belgeler açýsýndan
Nahçývan Özerk Cumhuriyeti ve
Nahçývan halký için büyük önem
taþýmaktadýr. Bu amaçla Nahçývan Özerk Cumhuriyeti Yüksek
Meclisi Baþkaný Sayýn Vasif Talibov, Kars Anlaþmasý'nýn 100'üncü
yýldönümünü kutlamak için bir
emir imzaladý. Bu emir, anlaþmanýn özerk cumhuriyet tarafýndan
hukuki ve siyasi öneminin bir deðerlendirmesidir.
Kars Anlaþmasý, Nahçývan
Özerk Cumhuriyeti'nin uluslararasý hukukla kurulan dokunulmazlýðýnýn temelini oluþturmaktadýr. Bu
anlaþma ile Özerk Cumhuriyet
topraklarý uluslararasý hukuk tarafýndan onaylanmakta ve korunmaktadýr.
Nahçývan Özerk Cumhuriyeti,
jeopolitik açýdan önemli olmasýnýn yaný sýra, bugün ekonomi, ticaret, ulaþým ve turizm gibi önemli alanlarda bölge için rol oynamaktadýr. Avrupa ve Asya'nýn
ekonomik entegrasyonuna hizmet edecek büyük projeler için bir
ulaþým koridoru ve bir iþbirliði
köprüsü haline geliyor.

Osmancýklý pehlivan 41 yýldýr güreþ tutuyor
Güreþ sporunda kazandýðý baþarýlarla
Türkiye'ye büyük mutluluk yaþatan Grekoromen Güreþ A Milli Takým Kamp Müdürü
Ömer Topal ata sporumuz için 41 yýldýr ter
döküyor. Ulusal ve uluslararasý müsabakalarda güreþ tutarak þimdiye kadar 120 madalya kazanma baþarýsý gösteren Topal, aktif güreþ hayatýný da sürdürüyor.
2019 yýlýnda Veteranlar Güreþ Dünya
Þampiyonasýnda Grekoromen stil 78 kiloda
ülkemizi temsil eden ve rakiplerini maðlup
ederek bronz madalyanýn sahibi olan Ömer
Topal, ülkemize madalyalar kazandýracak
güreþçilerin kamp sorumluluðunu da taþýyor.

Osmancýk'ý

konuþtular
AK Parti Çorum Milletvekili
Oðuzhan Kaya, Osmancýk'ta devam eden projelerin son durumu
ile ilgili bilgi aldý. Milletvekili Kaya, Ýlçe Kaymakamý Ayhan Akpay ve Belediye Baþkaný Ahmet
Gelgör, Baþkan Yardýmcýlarý Hüseyin Cebeci ve Kadir Eskiadam
bir araya gelerek ilçenin önemli

projeleri ile ilgili son durumu istiþare etti. Koyun Baba Köprüsü
civarýnda kale çevresindeki iþ
yerlerine yapýlacak cephe saðlamlaþtýrma projesi, kapalý pazar
projesi, Mustafa Kemal Atatürk
Parkýna yapýlan cami projesi ve
ilçenin önemli projeleri ile ilgili
son durum deðerlendirildi. (ÝHA)

GÜREÞE 1980 YILINDA BAÞLADI
1968 yýlýnda Çorum'un Osmancýk ilçesinde dünyaya gelen Ömer Topal, 1980 yýlýnda
Osmancýk Güreþ Eðitim Merkezinde yapýlan
seçmeleri birincilik derecesi ile bitirerek güreþ hayatýna baþladý. 1986 yýlýnda gençler
kategorisinde milli takýma seçildi ve Polonya'da yapýlan ilk uluslararasý turnuvada þampiyon oldu.
Yýldýzlar ve Gençlerde Türkiye Þampiyonluklarý bulunan Ömer Topal'ýn, büyüklerde Türkiye üçüncülüðü, Avrupa ve dünyada
düzenlenen bazý turnuvalarda þampiyonluklar elde etti. Ulusal ve uluslararasý müsabakalarda 120 madalya kazandý.
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesinden
emekli olan Ömer Topal, Grekoromen Güreþ
A Milli Takým Kamp Müdürü olarak görev yapýyor ve ayný zamanda aktif güreþ hayatýna
devam ediyor. En son 2019 yýlýnda Veteranlar Dünya Güreþ Þampiyonasýnda dünya
3'sü oldu.
"MÜCADELEDEN
ASLA VAZGEÇMEYÝN"
Güreþ sporu yapmak isteyenlere önerilerde bulunan Ömer Topal, "Bu sporu yapmak
isteyenlere en önemli önerim, sürekli çalýþmak ve mücadeleden her ne olursa olsun
vazgeçmemeleridir. Bu spordaki en önemli
faktörler doðru zamanda doðru egzersiz
planlarýna uyulmasý, yeterli ve dengeli beslenme ayrýca yeterli dinlenmenin saðlanmasýdýr. Sporun doðasý gereði bireysel baþarýnýn önemli olduðu da bir gerçek, bireysel rekabete girmekten kaçmamak ve buna psikolojik olarak hazýrlanmak çok önemli, bazen
þartlar olgunlaþmayabilir ve bulunduðunuz
þartlarda en iyi olduðunuzu düþünseniz bile
hocalarýnýz eksik olduðunuzu düþünerek sizi
takýma almayabilirler.
Böyle durumlarda vazgeçmeden eksik
yönlerinizi geliþtirmeye çalýþýn ve asla mücadele etmekten vazgeçmeyin. Unutmayýn ki
baþarýya giden yolda bazý zorluklar her zaman karþýnýza çýkacaktýr" dedi.
(ÝHA)

Osmancýk ilçe teþkilatý
Davutoðlu ile görüþtü
Gelecek Partisi Osmancýk Ýlçe
teþkilatý partinin Zoom üzerinden
yapýlan Genel Merkez Teþkilat
Baþkanlýgý 11. ve 12. bölge ilçe
baþkanlarý toplantýsýna katýldý.
Bölge toplantýsý Amasya, Bolu,
Bartýn, Düzce, Zonguldak, Karabük, Samsun il baþkanlarý ve ilçe
baþkanlarýnýn katýlýmý ile gerçekleþtirildi.
Gelecek partisi ilçe baþkanlarý
arasýnda yapýlan toplantýya katýlan
Gelecek Partisi Genel Baþkaný Ahmet Davutoðlu ilçe baþkanlarý ile
yaptýðý istiþare toplantýsýnda Karadeniz bölge sorunlarýna deðinirken
pandemi süreciyle zor durumda
olan küçük esnaf, iþçi, köylü, þoför
esnafý, emekli ve sanayi esnafýnýn
sorunlarý hakkýnda düþünceleri
alarak yapýlmasý gereknler ve alýnabilecek tedbirler konusunda bilgi
verdi. Yapýlan istiþarede bölgelerin

çalýþmalarý ve sorunlarý dile getirilirken Osmancýk Yönetim Kurulu
Üyesi Ahmet Buruk ve Kadýn Kollarý Baþkaný Nurten Çelik de telefonla katýlarak çalýþmalar hakkýnda bilgi verildi.
DAVUTOÐLU'NDAN
OSMANCIK SÖZÜ
Genel Baþkan Davutoðlu'nun
ilçeye selamlarýný ilettiði açýklanan
açýklamada Davuðotlu'nun Osmancýk'ýn güzel bir tabiatýnýn olduðunu, pirincin baþkenti ve verimli
toplalara sahip olduðunu söylediði
açýklanýrken imkân bulduðunda
Osmancýk'ý ziyaret edeceðinin sözünü verdiði de belirtildi. Davutoðlu, Sistem üzerinden yapýlan üyelik
talepleri ve üye kayýtlarý ile 10 binin üzerinde üye kaydýnýn olduðunu bu kayýtlarýn her geçen gün arttýðýný dile getirdi. (Haber Merkezi)
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“Emniyet genelge
ile yasak koyamaz”
Gelecek Partisi Ýnsan Haklarý Baþkanlýðý adýna açýklama yapan Osmancýk Gelecek Partisi Ýnsan Haklarý Baþkaný Osman Ölçer bir açýklama yaptý.
Ölçer açýklamasýnda "Gelecek Partisi
olarak Anayasaya, Türkiye'nin taraf olduðu Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesine, Ýþkenceye ve Diðer Zalimane; Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya
Cezaya Karþý Birlemiþ Milletler Sözleþmesine ve Basýn Kanunu'na açýkça aykýrý olan 'Ses ve Görüntü Kaydý Alýnmasý' baþlýklý genelgeyi acilen geri çekmesi hususunda Ýçiþleri Bakanlýðýna çaðrýda bulunuyoruz" dedi.
Ölçer açýklamasýnda þu ifadelere
yer verdi:
"EMNÝYET GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
GENELGE ÝLE YASAK KOYAMAZ"
Emniyet Genel Müdürlüðü (EGM),
27/4/2021 tarihinde 2021/19 numaralý
'Ses ve Görüntü Kaydý Alýnmasý' baþlýklý bir genelge yayýnlamýþtýr. Genel Müdür imzasýyla yayýnlanan genelgede,
toplumsal olaylara müdahale ederken
polisleri sesli ve/ya görüntülü olarak
kaydeden kiþilerin engellenmesi ve
haklarýnda adli iþlem yapýlmasý gerektiði belirtilmiþtir.
Genelge, baþta sivil toplum kuruluþlarý, insan haklarý savunucularý ve hukukçular olmak üzere toplumun geniþ
bir kesiminde tartýþýlmaya baþlanmýþtýr.
Baþta Anayasa olmak üzere birçok kanun ve hukukun temel ilkelerine aykýrý
olan genelge ile ilgili olarak Ýçiþleri Bakanlýðý aradan geçen süre boyunca
sessiz kalmýþtýr.
Genelgede, kayýt yapýlmasýna müdahale edilmesi için gerekçe olarak
'özel hayatýn gizliliðinin ihlal edilmesi' ve
'görevin yerine getirilmesine engel olunmasý' yer almýþtýr. EGM; hukukun temel
kavramlarýný açýkça yanlýþ yorumlamýþ
ve kayýt yapanlara müdahale için son
derece zayýf ve yersiz gerekçelere dayanmýþtýr. Zira toplumsal olaylara müdahale ederken, kolluk güçlerince yasal
sýnýrlar aþýlarak suç oluþturacak eylemlere tevessül edilmesi anýnda, vatandaþlarýn bu anlarý kaydetmesi ne "özel
hayatýn gizliliðini" ihlal eder, ne "kiþisel
verilerin hukuksuz yayýlmasýna" yol
açar ne de "görevin yerine getirilmesine" engel olur. Kolluk güçleri, kanunun
tanýdýðý sýnýrlarý aþarak, vatandaþa karþý hoyratça ve hukuksuzca davranarak
suç ve suçlulukla mücadele edemez.
Bu durum halkýn devlete karþý güvenini
kýrmaktan, hukuka olan inancýný sarsmaktan baþka bir þeye hizmet etmez.
Özel hayatýn gizliliði ilkesi bahane
ve kýlýf yapýlarak bu yönde bir genelge
yayýnlamak, kolluk güçlerinin kanuna
aykýrý davranýþlarýný gizlemek hatta teþvik etmek anlamýna gelmektedir. Diðer
bir anlatýmla barýþçýl toplantý ve gösterilere kolluk güçlerinin hukuk dýþý müdahaleleri sýrasýnda iþlenen iþkence ve
kötü muamele, yaralama ve hatta öldürme suçlarýnýn üstünün örtülmesi ve suçun görünmez kýlýnmasý sonucunu doðuracaktýr.
Toplumsal olaylarda basýn mensuplarý ve/veya olay yerinde bulunan vatandaþlar tarafýndan alýnan görüntü ve ses
kayýtlarý esasen görevini hukuka uygun
olarak yerine getiren kolluk güçleri için
bir güvence ve suçlamalara karþý koruma kalkaný olarak düþünülmelidir. Kolluk güçlerinin keyfi, aþýrý ve orantýsýz
zor kullanýmýna iliþkin her türlü suçlamalara karþý onlarý temize çýkarma fýrsat ve olanaðý sunarken EGM'nin bu
kayýtlara icapsýz gerekçelerle karþý çýkmasý oldukça düþündürücüdür.
Basýn veya vatandaþlar tarafýndan
alýnan sesli/görüntülü kayýtlarýn engellenmek istenmesi kamuoyundan bir
þeylerin gizlenmek istendiði yönünde
haklý þüpheler doðurmaktadýr.
Polis teþkilatýnýn büyük çoðunluðunun görevini hukuka uygun ve dürüstçe
yerine getiren kiþilerden oluþtuðuna
inanmaktayýz. Ne var ki her kurumda olduðu gibi bu teþkilatta da görev ve yetkilerini kötüye kullanan, devlete sadakat
yerine siyasal iktidarýn çýkarlarý doðrultusunda hareket eden, vatandaþýn her
türlü temel hak ve özgürlüklerini ihlal etmede sýnýr tanýmayan bir güruhun da
olduðu yadsýnamaz bir gerçektir. Teþkilatýn 'çürük elmalarý' olan bu azýnlýðýn
tespiti ve temizlenmesi gerekirken, tam
tersine Genel Müdürlüðün bunlarý korumak ve kollamak istemesi bütün bir polis camiasýný töhmet altýnda býrakmaktadýr.
Hepsinden ilginç ve kabul edilemez
olan husus ise; her türlü suiistimalin ve
kötü muamelenin önünü açabilecek bu
genelgede gerekçe olarak temel hak ve
hürriyetleri düzenleyen anayasa maddelerinin ve hukuksal kurallarýn kullanýlmýþ olmasýdýr. Hemen þunu vurgulamalýyýz ki, hukuksuzluðun en çirkin hâli,
gerekçe olarak yine üstün hukuki kavram ve kurallarýn kýlýf yapýldýðý biçimdir.
Nitekim Ýçiþleri Bakaný da ayný þeyi yaparak, genelgenin Anayasaya aykýrý ol-
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madýðýný ileri sürerken kiþisel verileri
koruma ve Anayasa'nýn 20'nci maddesinde yer alan özel hayatýn gizliliði gerekçelerini dillendirmiþtir.
Ýçiþleri Bakaný'nýn anayasaya aykýrýlýðý tartýþmasýz olan bu genelgeyi böylesi ironik gerekçelerle savunmuþ olmasý
meselenin vahametini büyütmektedir.
Konunun "özel hayatýn gizliliðinin ihlali"
ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadýr. Polis,
365 gün 24 saat özel hayat yaþamadýðýna göre, özel hayat baðlamlý bu zoraki yorumun ciddiye alýnacak bir tarafý
bulunmamaktadýr. Kamu görevini icra
ederken polisler ve sivil görevliler ayný
anda özel hayatlarýný da yaþýyor olamayacaklarýna göre, Ýçiþleri Bakanýnýn genelgeyi böylesine gayri ciddi bir gerekçeye dayandýrmasýnýn hukuk içinde izahý mümkün deðildir.
Genelgenin amacý, ne polisin veya
vatandaþýn özel hayatýný korumaktýr ne
de kiþisel verileri güvenceye almaktýr.
Genelgenin tek amacý, polisin olasý hukuk dýþý uygulamalarýnýn tespitini ve kamuoyuna duyurulmasýný engellemektir.
Dolayýsýyla aslýnda ortada temel hak
ve hürriyetlerin sýnýrlandýrýlmasý sorunu
vardýr. Zira Anayasamýzýn 13'üncü
maddesinde "temel hak ve hürriyetler,
özlerine dokunulmaksýzýn … ancak kanunla sýnýrlanabilir" denmektedir. Bu
emredici kurala raðmen basýn hürriyeti,
toplantý ve gösteri yürüyüþü hürriyetiyle
haber alma hürriyeti kanunla deðil; bir
idarî iþlem olan genelge ile sýnýrlanmýþtýr. Üstelik bu genelge, söz konusu hürriyetlerin özlerine dokunmak suretiyle
de Anayasanýn 13. maddesini ihlâl etmiþtir.
Öyle anlaþýlmaktadýr ki, ülkeyi yönetenlere Cumhurbaþkanlýðý Hükümet
Sisteminin tanýdýðý aþýrý yetkiler dahi
kâfi gelmemektedir. Yöneticiler, bunun
da ötesinde güce sahip olmalarý gerektiðine inanmaktadýr. Kýsacasý Türkiye'yi
anayasasýzlaþtýrma, hukuksuzlaþtýrma
yönündeki adýmlar hýz kesmeden devam etmektedir. EGM'nin bu hukuk dýþý
uygulamayý emreden genelgesi ile Türkiye'de insan haklarý ihlallerinin artarak
devam edeceði ve kolluðun yasadýþý
eylemlerinin siyasal iktidar tarafýndan
himaye edileceði resmi olarak ilan edilmiþtir.
Öte yandan, EGM ülkedeki zaafa
uðramýþ hukuk ve adalet iklimine yaslanarak kendisini yasama organý yerine
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koymuþtur. Asýl amacýn basýn özgürlüðünü kýsýtlamak ve toplumsal bakýmdan
büyük bir denetleyici dinamik olan vatandaþ tanýklýðýný engellemek ve baský
altýna almak olduðu, toplumun her kesimi tarafýndan bilinmektedir. Kýsacasý
genelge çok bariz bir sansür mahiyeti
taþýmaktadýr ve bu genelge yargýdan
dönmelidir.
Tekraren belirtilmelidir ki; anýlan genelgenin ve bakýþ açýsýnýn mevcut ceza
mevzuatý ve Yargýtay içtihatlarýna aykýrý
olduðu tartýþmasýzdýr. Yargýtay içtihatlarýna göre, kiþiye ya da yakýnlarýna yönelik tesadüfen ve ani geliþen saldýrý, hakaret, tehdit, fiziksel saldýrý, cinsel taciz
ve cinsel saldýrý gibi olaylarda ses ve
görüntü alýnmasý hukuka uygun delil sayýlmakta ve bu durum özel hayatýn gizliliðinin ihlali suçunu oluþturmamaktadýr.
Üstelik Yargýtay burada kamu görevlisisade vatandaþ ayýrýmý da yapmamýþtýr.
Bütün bu açýklamalar ýþýðýnda;
EGM'nin genelgede yaptýðý deðerlendirmeler hukuken son derece hatalý ve
yanlýþtýr, temel hak ve özgürlüklere kýsýtlama getirmesi cihetiyle kanunla düzenlenmesi gereken bir alanda yasak
koyduðu için genelge, anayasaya aykýrýdýr; genelge, haber alma ve verme
hakký ile basýn özgürlüðünü ciddi manada zedeleyici niteliktedir; genelge, hukuka uygun olarak düzenlenen toplantý
ve gösteri yürüyüþleri sýrasýnda olaya
müdahale eden polislerin yetki ve görev
sýnýrlarýný aþarak iþlediði suçlarýn soruþturulmasý ve cezalandýrýlmasýný engellemek amaçlýdýr; genelgede yer alan talimat 'kanunsuz emir' niteliðindedir ve
bunu yapan polis memurlarý hiçbir biçimde hukuki sorumluluktan kurtulamazlar; genelge insan haklarý ihlalleri
ile mücadelede zafiyet yaratacaktýr, hukuk devleti ilkesini zedeleyecektir.
Bu itibarla, genelge iþkence ve kötü
muamele suçlarýnýn üzerini örteceði gerekçesiyle derhal geri çekilmelidir.
Saray rejiminin ve iktidarýna payanda olan güç odaklarýnýn ülkemizi içine
soktuklarý çöküþ süreci her geçen gün
artarak hýzlanmaktadýr. Toplumsal tabanda kaybettikleri desteði ve demokratik meþruiyeti elde etmenin yolu Saray'a baðlý hukuk dýþý bir "Polis muhafýz
ordusu" oluþturmak deðildir. Ülkemizin
yegâne kurtuluþu, hukuka baðlý, temel
hak ve hürriyetlere saygýlý, demokrasiye
inanmýþ bir yönetim anlayýþ ve uygulamasýný tesis etmektir.
Gelecek Partisi olarak Anayasaya,
Türkiye'nin taraf olduðu Avrupa Ýnsan
Haklarý Sözleþmesine, Ýþkenceye ve Diðer Zalimane; Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karþý Birlemiþ Milletler Sözleþmesine ve Basýn
Kanunu'na açýkça aykýrý olan 'Ses ve
Görüntü Kaydý Alýnmasý' baþlýklý genelgeyi acilen geri çekmesi hususunda
Ýçiþleri Bakanlýðýna çaðrýda bulunuyoruz. Aksi takdirde anýlan genelgenin iptali için Gelecek Partisi olarak gerekli
yasal yollara müracaat edileceðini belirtmeliyiz.
(Furkan Kalkan)

Karantinayý ihlal eden 20 kiþi

yurda yerleþtirildi
Çorum Valiliði Ýl Salgýn Denetim Merkezi ekiplerinin çalýþmalarý aralýksýz devam ediyor.
Geride kalan bir haftalýk süre
zarfýnda merkez ve ilçelerinde
117 adet ihbar alýndý. Bu ihbarlarýn sekiz tanesi asýlsýz veya mükerrer ihbar olurken, geriye kalan 109 ihbar Mahalle Denetim
Ekiplerine bildirildi ve gerekli iþlemler yapýldý.
Mahalle Denetim Ekipleri ise
bin 731 kiþiyi denetledi. Ayrýca
denetim ekiplerince 8 bin 408 iþyeri ve kiþiler gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen
denetlenerek gerekli uyarýlar yapýldý. Ekiplerin denetimleri sýra-

sýnda izolasyon kurallarýna uymayan iki kiþi hakkýnda ise tutanak tutuldu. Maske, temizlik ve
mesafe kurallarýný ihlal eden 672
iþyeri ve kiþiler için birinci ihlal
uyarýsý yapýldý.
Ýl Salgýn Denetim Merkezi
Saha Denetim ekipleri ise, 30 Nisan ile 7 Mayýs tarihleri arasýnda
evlerinde izolasyonda olmalarý
gerekirken izolasyon kurallarýna
aykýrý hareket eden 20 kiþiyi tutanakla tespit etti. Bu þahýslar
karantina yurduna yerleþtirildi. 7
Mayýs tarihi itibariyle yurtta karantina altýnda yedi kiþinin bulunduðu bildirildi.
(Abdulkadir Söylemez)

Otomobil motosiklete çarptý:

Bir ölü, bir yaralý
Osmancýk'ta bir otomobilin
motosiklete çarpmasý sonucu
meydana gelen trafik kazasýnda
bir kiþi hayatýný kaybederken, bir
kiþi de yaralandý.Kaza, D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ýstanbul
istikametinden Samsun istikametine gitmekte olan Özcan U. yönetimindeki 59 B 0981 plakalý Skoda
marka otomobil ayný istikamette
seyretmekte olan sürücüsü ve
plakasý tespit edilemeyen Secaaddin Çolak ve Selami Durna'nýn
üzerinde bulunduðu motosiklete
arkadan çarptý. Çarpmanýn etkisiyle motosiklet otomobile saplandý. Kazanýn ardýndan motosiklet-

ten düþerek yaklaþýk 30 metre sürüklenen Secaaddin Çolak olay
yerinde hayatýný kaybederken,
Selami Durna ise kaza yerinden
100 metre ileride bariyerlerin arkasýnda yol kenarýna savruldu.
Saðlýk ekipleri yaralý gence olay
yerinde ilk müdahaleyi yaptý. Osmancýk Devlet Hastanesine kaldýrýlan Durna buradan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildi.
Kazada hayatýný kaybeden
Secaaddin Çolak'ýn cenazesi ise
Cumhuriyet Savcýsýnýn olay yerinde yaptýðý incelemelerin ardýndan
Osmancýk Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý.
(ÝHA)
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Çorum’da haftaya bakýþ

Abdulkadir SÖYLEMEZ

Gazetemizde geçtiðimiz hafta boyunca yer
alan ve Çorum’un gündemini belirleyen
haberlerimizi sizler için derledik...
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Küresel salgýnýn

ruh saðlýðýna etkileri
Covid saçlarý da vuruyor
Dermatolog Tuðçe Özkapu,
korona geçiren kiþilerin iyileþtikten sonra bu kez saç dökülmesi þikayetiyle hekime baþvurduklarýna dikkat çekti. Þikayetlerin korona geçirdikten sonraki 2-6 aylýk süreçlerde baþladýðýný belirten Uzm. Dr. Özkapu, “Korona virüs tedavisi sonrasý görülen saç dökülmesi genellikle geçicidir. Dinlenme döneminde olan saçlarýn yeniden
çýkmasý için kiþilerin beslenmelerine dikkat etmesi, stresten
uzak durmasý gerekir” dedi.
Kent Alsancak Týp Merkezi
Dermatoloji Uzmaný Dr. Özkapu, tüm dünyayý etkisi altýna
alan ve hýz kesmeden vaka sayýsý artan Covid-19'un saç saðlýðýný da olumsuz etkilediðini
söyledi. Saç döngüsünde günde 70-100 tel saçýn dökülmesinin normal kabul edildiðini,
bundan fazla dökülmenin ise
farklý nedenlere baðlý olduðunu belirten Uzm. Dr. Özkapu,
þöyle konuþtu: “Saç dökülmeleri her türlü stres, enfeksiyonlar, ateþli hastalýklar, tiroid hastalýklarý, vitamin eksiklikleri, bazý ilaçlar nedeniyle geliþebilmektedir.
Covid 19 geçirenlerde ise
bunlarýn çoðunu bir arada görmekteyiz. Özellikle enfeksiyon
geçirdikten sonraki 2 ila 6 aylýk
süreçte saç dökülmesi þikayetiyle polikliniðimize baþvuran
hastalar var. Çin'de yapýlan ve
dünyaca ünlü The Lancet dergisinde yayýnlanan bir çalýþmada saç dökülmesinin Covid 19
enfeksiyon sonrasýnda göze
çarpan bir bulgu olduðu ve
uzun süreli semptomlar arasýnda yer aldýðý ifade edilmiþtir.
Yapýlan çalýþmalarda Covid
geçiren her dört hastadan birinde bu bulgularýn görüldüðü
bildiriliyor. Diðer enfeksiyonlar-

da olduðu gibi korona virüs tedavisi sonrasý görülen saç dökülmesi durumu da genellikle
geçicidir. Dinlenme döneminde
olan saçlarýn yeniden çýkabilmesi için bu dönemde hastalar
stresten uzak durmalý ve beslenmesine dikkat etmelidir. Yine saç için uygun olabilecek
bazý bakým yaðlarý da saçýn
kalitesinin yeniden arttýrýlmasýna yardýmcý olabilir.”
STRES, EN ÖNEMLÝ
NEDENLERDEN BÝRÝ
Pandeminin herkesin stresini artýrdýðýný ve hastalýðý geçirmeyen kiþilerde bile saç dökülmesi þikayetlerinin görülmesinin normal olduðunu ifade
eden Uzm. Dr. Özkapu, “Stresin yaný sýra sýk duþ alma nedeniyle kimyasala maruz kalma da bir baþka neden. Son
aylarda saç dökülmesi, kuruma, kýrýlma gibi saç kalitesi bozukluklarýnda artýþ gözlüyoruz”
dedi. Dermatolog Özkapu beslenme ve destek tedaviler konusunda þunlarý söyledi:
“Saçýn yapýsýnda bulunan
keratin için protein ve demirden zengin gýdalarla beslenmek önemlidir. Ayrýca biyotin,
çinko, folik asit, D vitamini,
omega 3 destekleri bu sürece
olumlu katký yapacaktýr. Tüm
bunlara karþýn dökülmelerin
yoðun bir þekilde devam etmesi halinde dermatoloji uzmanýna baþvurulmalýdýr.
Muayene sonrasýnda saç
dökülmesini durdurup yeni saç
çýkýmý kolaylaþtýracak topikal
losyonlar, mezoterapi/PRP gibi
yöntemler ve ek vitamin takviyeleri gündeme gelebilir. Doktor tavsiyesi olmadan geliþigüzel kullanýlan vitaminlerin ise
saðlýða zararlý olabileceði unutulmamalýdýr.” (Haber Merkezi)

Pandemi
döneminde
hastalar için
telerehab
Koronavirüs salgýnýyla virüsün yayýlmasýný daha iyi kontrol etmek için fizik tedavi protokollerine ciddi kýsýtlamalar
getirildiðini ifade eden Fizyoterapist Çaðýl Ertürk, teletýp ve
telerehab uygulamalarýnýn yeniden popülerlik kazandýðýný
söyledi. Ertürk, “Koronavirüse
yakalanan ve ayný zamanda
çeþitli hareket bozukluðu olan
hastalar için telerehab kolaylýk
saðlýyor” dedi.
COVID-19 salgýnýnýn teletýp kullanýmýný artýrdýðýný belirten Ýstanbul Geliþim Üniversitesi Saðlýk Bilimler Fakültesi'nden Fizyoterapist Öðr. Gör.
Çaðýl Ertürk, “Bu çaðda fizik
tedavi hasta bakýmý saðlamanýn mekanizmalarýndan biri teletýp. Telerehabilitasyon veya
telerehab, baþta þu dönemde
koronavirüse yakalanan kiþilerin akciðer fonksiyonlarýný geliþtirmek üzere hastalara hizmet veren teknolojik bir görseliþitsel sistemdir” ifadelerini kullandý.
"ÖN KANITLAR BULUNDU"
Telerehab ile ilgili bilgiler
veren Ertürk, “Yüz yüze müdahaleler yerine telerehabýn benimsenmesinin, bel aðrýsý,
lomber stenoz, boyun aðrýsý ve
osteoartrit nedeniyle kronik
kas - iskelet aðrýsý çeken hastalarda aðrýyý azaltmak ve fiziksel iþlevi iyileþtirmek için yarar-

lý olduðunu gösteren ön kanýtlar bulundu” dedi.
"GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ
ÝYÝCE ELE ALINMALI"
Son on yýlda, rehabilitasyonda uzaktan deðerlendirme
ve müdahale teknolojisinin büyük ölçüde büyüdüðünü ve telerehabýn geliþtiðini söyleyen
Ertürk, “Hasta verilerinin internet üzerinden geçiþi güvenlilik
ve gizlilik gerektirdiðinden, güvenlik önlemleri iyice ele alýnmalý. Kullaným kolaylýðý ve pratikliði tedaviye baðlýlýðý teþvik
etmek için de önemli” dedi.
Telerehabýn
avantajlarý
hakkýnda konuþan Ertürk þu
ifadeleri kullandý:
“Geçmiþte telerehabýn en
büyük avantajlarýndan biri, fiziksel engelleri, yani ulaþýmý
aþma kabiliyetiydi. Ülke çapýnda verilen evde kalma tedbirleriyle, daha fazla insan, görevleri uzaktan tamamlamanýn rahatlýðýný, etkinliðini ve diðer
avantajlarýný keþfediyor. Telerehab, klinisyen ve hasta arasýnda dolaylý yoldan etkileþimtemas saðlýyor.
Evde hasta ile saðlayýcý
arasýndaki seyahat zorunluluðunu ortadan kaldýrarak rehabilitasyon hizmetleri seyahat
masraflarýný ve bakýcý yükünü
azaltýyor. Hareket bozukluðu
olan hastalar için kolaylýk saðlýyor.”
(Haber Merkezi)

Abonelik ve sipariþleriniz için
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pandýðýmýz bu süreçte mevcut
þikayetler olduðunda psikiyatristlerden ve klinik psikologlardan online olarak da yardým
ve destek alýnmasý mümkündür" ifadelerini kullandý.
"RUHSAL DAYANIKLILIK
GÜCÜ NASIL
GELÝÞTÝRÝLÝR"
Dr. Turan Eroðlu, sözlerine
þöyle devam etti: "Ruhsal dayanýklýlýk zorlayýcý deneyimler
ile saðlýklý þekilde baþ edebilmektir. Karþýlaþýlan olumsuzluklarýn üstünden gelmek,
mevcut duruma adapte olmak,
bu deneyimin içinden baþarýyla geçip, çýkabilmektir. Ýnsan
olma deneyiminde acýdan ve
deðiþimden kaçamayacaðýmýz bir gerçek. Korku ve aþýrý
tepki ile tepkisel olmak yerine
bu süreçten ne öðrenebilirim
diye sormak, yaþamýn kontrolümüzde olmadýðýný fark etmek daha iç görülü, farkýnda
ve aklýselim kalmamýza katký
saðlayacaktýr. Derin nefes alma, gevþeme, mindfulness
meditasyon uygulamalarý parasempatik sinir sistemini devreye sokarak sakinleþmemizin
yanýnda baðýþýklýk yanýtýn düzenlenmesine de katký saðlar.
Kabul ve sabýr dayanýklýlýk
açýsýndan son derece önemli
tutumlardýr ve mindfulness
meditasyon egzersizleri ile geliþtirilmesi mümkündür. Kabul
etmek pes etmek anlamýna
gelmez, aktif bir süreç olup
kendimizle ve hayatla baðlantýda kalmamýzý saðlar. Nazi

kamplarýnda yaþamýþ ve yakýnlarýný yine burada kaybetmiþ, mevcut deneyimleri ile
psikiyatri pratiðini yeniden þekillendiren Viktor Frankl'ýn dediði gibi "Uyaran ve tepki arasýnda bir boþluk var ve o boþlukta bizim tepkimizi seçme
özgürlük ve gücümüz yatar.
Verdiðimiz tepkide de geliþme
ve özgürlüðümüz saklýdýr." Sýkýntý yaþadýðýmýzý zorlandýðýmýzý öncelikli olarak kabul ettiðimizde bizi zorlayan duygularýmýza ve düþüncelerimize
fark etmek ve onlara alan açmak için fýrsat vermiþ oluyoruz. Ýnsanoðlunun savunmasýz, saldýrýya açýk ve kýrýlgan
olduðunu anlamasý, yaþananlarý kabul etmesi ona gerçek
güç duygusuyla daha iyi kontrol becerileri ve dayanýklýlýk
kazandýrýr. Sabýr her þeyin bir
vakti olduðunu kabul etmek ve
anlamaktýr. Ýçinde metaneti de
barýndýrýr. Zorluk ve kayýplar
karþýsýnda gönüllü olarak dayanma, göðüs germe, direnme, sonucu bekleyebilmektir.
Her olgu geliþmek için kendi
zamanýný bekler".
Sosyal destek ve dayanýþmanýn iyi oluþ halimize büyük
katký saðladýðýný belirten Dr.
Turan Eroðlu, "Fiziksel olarak
yakýn olamamak duygusal yakýnlýk göstermeye engel deðildir. Dayanýþmanýn sadece diðer insanlarla deðil, diðer canlý türleriyle de olduðunu ve çok
büyük bir kaynak olduðunu
unutmamak gerek. Hayatta
kalmak kadar birbirimizi ha-

yatta tutmak da olmazsa olmaz. Evde kalýnan zamanýn
hepimizin saðlýðýný ve iyi oluþunu desteklediðini hiç unutmamak ve kendi saðlýðýmýz,
hepimizin saðlýðý ve iyiliði için
destekleyici seçimler yapabileceðimizi her daim hatýrlamak önemli olacaktýr. Kendi
faniliðimizle çok yakýndan
yüzleþmek, önceliklerimizi yeniden belirlemeyi, hayatýn güzelliklerinin daha farkýnda
olup, þükran duymayý, yakýnlarýmýzla daha derin iletiþim
kurmayý da öðretebilir. Birçok
alanda sýnýrlandýrýlýp evlere
kapanmýþ olduðumuz bu zorlayýcý süreç bir tarafýyla da
modern toplumun koþuþturmaca ve hýz içindeki hayatlarý
için bir duraksama ve tefekkür
imkanýný da beraberinde getirir. Tüm bu olan bitenlerin insanlýðýn ortak deneyimi olduðunu, yalnýz olmadýðýmýzý, ayný duygularý ve deneyimleri
yaþadýðýmýzý, yaslarýmýz, sevgi ve umutlarýmýzla beraber olduðumuzu hatýrlamak son derece önemlidir" diye konuþtu.
Dr. Öðr. Üyesi Sultan Turan Eroðlu, ruh saðlýðýný korumak için þu önerilerde bulundu: "Güvenilir kaynaklarý takip
etmek. Dijital detoks yapmak.
Yakýnlarýmýzla
teknolojinin
desteðiyle baðlantýda, iletiþimde kalmak ve desteklemek.
Günlük rutinlerimize devam
etmek. Biyolojik ritmimize uygun yaþamak. Uyku hijyenini
korumak, tam karanlýk odada
uyumak ayný saat dilimlerinde
uyuma ve uyanmaya özen
göstermek, yatmadan 2 saat
önce bilgisayar ve telefon kullanýmýný býrakmak. Fiziksel
egzersiz yapmak. Saðlýklý
beslenmeye özen göstermek.
Hobilerimize vakit ayýrmak,
yeni hobiler edinmek. Nefes
egzersizleri, gevþeme egzersizleri, mindfulness meditasyon uygulamalarýný uygulamak. Evcil hayvanlarla vakit
geçirmek. Dayanýþmak ve
yardýmlaþmak. Alkol ve maddeden uzak durmak".
(Haber Merkezi)

Hipertansiyon rahatsýzlýðý olanlarda
korona virüs daha ölümcül oluyor

GAZETESÝ VE YAYINLARI

K.K.001

Küresel pandemide ruh
saðlýðýný korumaya yönelik
önerilerde bulunan Psikiyatri
Uzmaný Dr. Öðr. Üyesi Sultan
Turan Eroðlu, "Salgýnlar fiziksel, psikolojik açýdan çok büyük yýkýmlara sebep olurlar.
Artan yayýlma hýzý, kayýplar,
belirsizlik ve güvensizlik ortamý, korku, stres, panik, endiþe, kaygý, depresif hallerimizi
çokça tetiklemektedir. Bu süreçte psikiyatristlerden ve klinik psikologlardan yardým ve
destek alýnmasý çok önemlidir" dedi.
Biruni Üniversite Hastanesi Psikiyatri Uzmaný Dr. Öðr.
Üyesi Sultan Turan Eroðlu,
küresel pandeminin ruh saðlýðý üzerine etkileri ve ruh saðlýðýmýzý nasýl koruyacaðýmýzla
ilgili bilgi verdi. Bir yýlý aþkýn
süredir devam eden küresel
salgýnýn bireyler ve toplumlar
üzerindeki gerek saðlýk gerek
sosyoekonomik yükünün maalesef ki artarak devam ettiðini söyleyen Dr. Öðr. Üyesi Sultan Turan Eroðlu, "Salgýnlar fiziksel, psikolojik açýdan çok
büyük yýkýmlara sebep olurken, toplumlarý ve tarihi de
kökten þekillendirirler. Bugün
yaþadýklarýmýz ne ilktir ne de
son olacaktýr. Artan yayýlma
hýzý, kayýplar, belirsizlik ve güvensizlik ortamý, korku, stres,
panik, endiþe, kaygý, depresif
hallerimizi çokça tetiklemektedir. Yaþam için belli miktarda
korku, stres, kaygý hayatta
kalmamýza hizmet ederken,
saðlýklý þekilde düzenlenmediðinde yalnýzlýk ve sosyal izolasyonun da etkisiyle özellikle
kaygý bozukluklarý, obsesif
kompulsif bozukluklar, depresyon, akut stres bozukluk,
travma sonrasý stres bozukluk, alkol madde kullaným bozukluklarý, somatoform bozukluklar ve vücutta aþýrý uyarýlmaya baðlý çeþitli fiziksel hastalýklarda da artýþa sebep olmaktadýr. Uyku bozukluklarý,
konsantrasyon kaybý, yorgunluk, kas gerginliði, tahammülsüzlük, sinirlilik sýk olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Evlere ka-
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Çameli Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmaný Dr. Erman Mercan, hipertansiyon
hastalýðý hakkýnda bilgi vererek hipertansiyonu olan bireylerde korona virüs ile enfekte olunduðunda iltihabi reaksiyonun daha þiddetli seyrettiðini bu durumun hastalarda zatüre geliþimi, yoðun bakým ünitesi
gereksinimi ve ölüm oranýný arttýrdýðýný
söyledi.
Türkiye'de hipertansiyon sýklýðýnýn yüzde 30-35 aralýðýnda bulunduðunu belirten
uzmanlar bu oranýn ortalama her 3 kiþiden
1'inin hipertansiyon hastasý olduðunu gösterdiðini söyledi. Hipertansiyonun, ciddi
komplikasyonlara yol açan sistemik bir
hastalýk olduðunu vurgulayan Çameli Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmaný Dr. Erman
Mercan, “Tansiyon, atardamarlar içinde
dolaþan kanýn damar duvarýna yaptýðý basýnçtýr. Kalpten vücuda kan pompalandýðý
anda oluþan basýnç büyük tansiyon, kalbin
kasýlmasý arasýnda gevþeyerek vücuttan
gelen kaný topladýðý anda oluþan basýnç
ise küçük tansiyon olarak bilinir. Tekrarlanan kan basýncý ölçümlerinde tansiyonun
sürekli olarak 140/90 mmHg'den yüksek
olmasýna hipertansiyon denir. Tedavi edilmeyen hipertansiyonun; kalp yetersizliði,
koroner kalp hastalýðý, hemorajik ve trombotik inme, böbrek yetersizliði, periferik arter hastalýðý, aort diseksiyonu ve ölüm oranýný artýrdýðý ortaya konmuþtur. Hipertansiyonun komplikasyonlarý ve buna baðlý
ölüm oraný, kan basýncý yüksekliði ile doðru orantýlý olarak artmaktadýr” dedi.
"BÝREYLERÝN TEMELDE
UYGUN YAÞAM TARZINI
BENÝMSEMELERÝ GEREKÝYOR"
Hipertansif bireylerin temelde uygun

yaþam tarzýný benimsemeleri gerektiðinin
altýný çizen Mercan; “Hastalýðýn evresine
(þiddetine) ve eþlik eden baþka metabolik
hastalýklarýn varlýðýna göre; erken evrede
eðer belirli süre zarfýnda uygun yaþam tarzýna raðmen tansiyon kontrol altýna alýnamaz ise ilaç tedavisine baþlanmalýdýr. Hipertansiyon hastalarýnda en önemli ve en
çok dikkat edilmesi gereken husus, tuz alýmýnýn günlük 1 çay kaþýðý düzeyine kýsýtlanmasýdýr. Bu hastalara sebze, meyve ve
düþük yað içeren süt ürünlerinin daha fazla tüketilmesi, beden kitle indeksi'nin 25
kg/m2 ye düþürülmesi, bel çevresinin erkeklerde 96 cm ve kadýnlarda 90 cm düzeyine düþürülmesi, düzenli egzersiz yapýlmasý ve sigara kullanan kiþilerin sigarayý
býrakmasý önerilir” þeklinde konuþtu.
HÝPERTANSÝYON HASTALARINDA
KORONA VÝRÜS DAHA
ÞÝDDETLÝ SEYREDÝYOR
Dahiliye Uzmaný Dr. Erman Mercan, hipertansiyonu olan bireylerde korona virüs
hastalýðý geliþim riskinin normal insanlarda
farklý olmamakla birlikte, korona virüsü ile
enfekte olduðunda iltihabi reaksiyonun da-

ha þiddetli seyrettiðini söyledi. Mercan, “Hipertansiyon, hastalýðýn dünya geneline yayýldýðý Mart 2020 tarihinden bu yana korona virüs hastalarýnda zatüre geliþimi, yoðun bakým ünitesi gereksinimi ve ölüm oranýný arttýrmaktadýr. Korona virüs hastalarýnda hipertansiyon seyri konusu ele alýnacak
olursa hem aktif iltihabi reaksiyon nedeniyle salýnan moleküller ile kan hücrelerinde
deðiþiklik nedeniyle tansiyon kontrolü güçleþmektedir. Hastalýðýn erken dönemlerinde daha çok üzerinde durulan ancak zamanla yapýlan çalýþmalar sonucunda önemi azalan bir baþka husus ise korona virüsünün bazý anti-hipertansif ilaçlarýn virüsün
solunum hücrelerine tutunmasýný saðlayan
reseptörleri arttýrdýðýna dair kuþkular geliþmiþtir. Ancak, yine dünya genelinde yapýlan yaygýn çalýþmalar sonucunda bahsedilen ilaçlarý kullanan bireylerde hastalýk sýklýðýnýn ve þiddetinin kullanmayan bireylere
kýyasla daha fazla olmadýðý saptanmýþtýr.
Bu sebeple ilaçlarýn kesilmesi olumsuz sonuçlara yol açmýþ olup kesinlikle hastalarýn
kullandýðý anti-hipertansif tedavilerin devam edilmesi gerektiði görüþü hakimdir”
ifadelerini kullandý.
(Haber Merkezi)
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Bayat Belediyesinden

bahar çalýþmasý
Bayat Belediyesi geniþ
çaplý bir bahar çalýþmasý
baþlattý.
Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü ilçe genelindeki parklar, bahçeler,
refüjler ve yeþil alanlarda
çim biçme ve yabani ot temizleme çalýþmalarýný ve
Millet Bahçesini ziyaret
ederek yapýlan çalýþmalarý
yerinde inceledi.
Bayat Belediye Baþkaný Ünlü yaptýðý açýklamada "Koronavirüs salgýnýna
raðmen ilçemizde bulunan
yeþil alanlarýn bakýmýný ve
çevre düzenlemesini yaparak ilçemizi bahara hazýrlýyoruz. Daha temiz ve
yaþanabilir bir Bayat için ilçenin dört bir tarafýnda bulunan park ve bahçelerde,
yeþil alanlarda ve mesire
alanlarýnda çevre temizliðini de gerçekleþtiriyoruz.
Kýsýtlamalarýn bitiminde
halkýmýzýn hizmetine hazýr
hale getirmek için çalýþmalarýmýza tüm hýzýyla devam ediyoruz" dedi.
(Mahmut Emin Söylemez)

SAHiBiNDEN

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

Kadir Þimþek
K.K.003

0532 623 89 90

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:41
05:23
12:42
16:34
19:51
21:25

TARiHTE BUGÜN
1955- Anneler Günü, Türkiye'de ilk kez kutlandý.
1958- 'Yeni Gün' gazetesi ve 'Akis' dergisi
birer ay kapatýldý. Yazý iþleri müdürleri Mehmet
Altan Öymen 10 ay, Tarýk Holulu 16 ay hapis
cezasýna çarptýrýldý.
1971- Darüþþafaka Lisesi'ne kýz öðrenci
alýnmasý kararlaþtýrýldý.
1975- Ankara ve Mersin Öðretmen Okullarý'nda çýkan öðrenci çatýþmalarýnda 13 öðrenci yaralandý. Gazi Eðitim Enstitüsü 10 gün kapatýldý.
1978- Bir grup , Yýldýz Teknik Üniversitesi'nde dersten çýkan öðrencilerin üzerine ateþ
açtý: 3 kiþi öldü, 12 kiþi yaralandý.
1979- Ýstanbul'da tümsarraf ve kuyumcular,
hükümetin altýn piyasasýný kontrol altýna almayý amaçlayan kararýný protesto için kepenk indirdiler.
1984- Yaþar Kemal'e Fransýz devlet niþaný
"Legion d'Honneur" verildi.
1988- Mardin’in Nusaybin ilçesi Taþköyü’nün Behmenin mezrasýný basan PKK'lý teröristler, bir aileden 8’i çocuk, 2’si kadýn 11 kiþiyi katlettiler, 2 çocuk aðýr yaralandý. PKK'lý
teröristlerin Þýrnak baskýnýnda kaçýrdýklarý 3
kiþi de ölü bulundu.
2000- Aralarýnda Uður Mumcu suikasti faillerinin de bulunuduðu 9 kiþinin sorgusu sürüyor. Ankara DGM Savcýsý Hamza Keleþ,Sorguda faili meçhullerle ilgili önemli bilgilere ulaþýldýðýný belirtti.
2000- Ýstanbul DGM'de, Susurluk sanýklarý
ve Çakýcý ayný gün yargýlandý.
2000- Çankaya Köþkü'nü terk etmeden önce 80'e yakýn devlet baþkanýna veda mektubu
yazan Demirel; Esad, Kaddafi, Saddam, Miloseviç ve Müþerref'i listesine dahil etmedi.
2000- Devlet Bakaný Recep Önal, Türkiye Suriye arasýndaki ticaret hacmini 1 milyar dolarýn üzerine çýkarmayý hedeflediklerini açýkladý.
2002- Taburcu olduktan sonra çalýþmalarýný
evinde sürdüren Baþbakan Bülent Ecevit, 'görevini býrakmayacaðýný' söyledi.
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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

Ahmet Sami
Ceylan

"Kalplerimizi
arýndýrýyor,
gönül dünyamýzý
aydýnlatýyor"
AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan "Kadir Gecesi" münasebetiyle bir mesaj yayýmladý.
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan "Sosyal
hayatta dostluk, kardeþlik ve dayanýþma duygularýnýn yoðun bir þekilde yaþanmasýna vesile olan, ilahî af ve maðfiret niyazlarýný zirveye taþýyan, "sabýr" denilen yüksek ahlakî meziyetimizi geliþtiren oruç ibadetiyle geçirdiðimiz rahmet ve bereket mevsimi Ramazan
ayýnýn sonuna yaklaþýrken, Yüce Kitabýmýz'da "bin aydan daha hayýrlý" olduðu bildirilen Kadir Gecesini idrak etmenin sevinç ve
mutluluðunu yaþamaktayýz. Ramazan Ayý,
maddi ve manevi pek çok hikmet ve rahmeti,
bereket ve maðfireti bünyesinde barýndýrken,
Kadir Gecesi ile zirveye ulaþmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadýr" dedi.
Ceylan açýklamasýný þöyle sürdürdü:
Hiç þüphesiz, bin aydan daha hayýrlý olan
bu mübarek gece, kalplerimizin arýnmasý, gönül dünyalarýmýzýn aydýnlanmasý, manevi huzurumuzun artmasý, birlik ve beraberlik için
de eþsiz bir imkân ve fýrsat sunmaktadýr.
Bu mübarek gece vesilesi ile, salgýn hastalýkla mücadele verdiðimiz bu dönemde, tüm
insanlýk için saðlýðýn, sýhhatin sevginin ve barýþýn hâkim olmasý en büyük dileðimizdir.
Bu vesile ile bu mübarek gecenin getirdiði
esenlik ve selametin, tüm þehrimizi, ülkemizi,
aziz milletimizi ve bütün insanlýðý çepeçevre
kuþatmasýný; yeryüzünde barýþ ve huzura
aracý olmasýný diliyor; insanlýðýn güven, huzur
ve saðlýk içinde daha nice bayramlara eriþmesine vesile olmasý dileklerimle, baþta Çorumlu hemþerilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm Ýslam aleminin Leyle-i Kadrini
kutluyorum.
(Fatih Yýldýrým)

YEDAÞ,
KALDER ile olan
iþ birliðine hýz veriyor
'Sürdürülebilirlik anlayýþý ve ileri teknoloji uygulamalarý ile sektöre yön veren yeni nesil enerji þirketi olmak' vizyonuna sahip, Samsun, Ordu,
Çorum, Amasya ve Sinop illerinde elektrik daðýtým sektörüne kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmayý amaçlayan YEDAÞ, mükemmelliðin temel
kavramlarýný sürdürebilmek amacýyla KalDer ile
üyelik tazeledi.
Ýnsana ve doðaya saygýlý, kaliteli ve kesintisiz hizmet sunarak sorumluluk aldýðý her alanda
müþterilere ve tüm paydaþlara deðer katmak
misyonu doðrultusunda kurumsal kültürü ve insan kaynaðýný yeni nesil uygulamalar ile geliþtirmeye yönelik çalýþmalarýný sürdüren YEDAÞ,
KalDer tarafýndan yürütülen Ulusal Kalite Hareketi'ne destek vermeye devam ediyor. Ulusal kalite bilincinin oluþturulmasý, geliþtirilmesi ve mükemmellik modeli uygulamalarýnýn yaygýnlaþtýrýlmasýna ülkemizde öncülük eden KalDer ile YEDAÞ yeniden bir araya gelerek kan tazeledi.
'MÜKEMMELLÝK
YOLCULUÐUMUZA HIZ VERDÝK'
YEDAÞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora sürdürülebilir bir büyüme için oluþturduklarý stratejik
planlarý hayata geçirdiklerini belirtti. Amaçlarýnýn,
yapacaklarý yatýrýmlar ile küresel bir enerji þirketi haline gelmek olduðunu kaydeden Genel Müdür Bora "Grup olarak, tüm paydaþlarýna deðer
katmaya, mükemmelliðe ve sürdürülebilirliðe
önem veren bir geleneðe sahibiz. EFQM mükemmellik modeli ve 'toplam kalite yönetimi' anlayýþýný, þirketimizin stratejik yönetim þekli olarak
belirleyerek 2012 yýlý sonunda girdiðimiz deðerlendirmede Mükemmellikte Yetkinlik 3 yýldýz sahibi ilk elektrik daðýtým þirketi olduk. Modeli sürecimize entegre ederken þirket kültürümüzde
önemli yere sahip olan aidiyet duygusu ve yön
birliðini ortaya koyarak modeli içselleþtirdik ve
çalýþanlarýmýz baþta olmak üzere tüm paydaþlarýmýza yayýlýmýný saðlayarak bütünsel bir yaklaþým ortaya koyduk.
Enerji sektörünün öncü, deneyimli ve kaliteye
önem veren bir ekibine sahibiz. Yenilikçi yapýmýz
ve hýzlý karar alma kabiliyetimiz, sektörde baþarý
gösteren elektrik daðýtým þirketi olarak öne çýkmamýzý saðlýyor.
KalDer ile üyeliðimizi yenilememiz EFQM
Mükemmellik Modelini esas alarak öz deðerlendirmeyi sürekli bir geliþim aracý olarak kullanmamýzý destekleyecek.
"Kalite, Liderlik ve Sürdürülebilirlik" anlayýþý
çerçevesinde toplam kalite ve mükemmelliðe giden yolda tüm çalýþanlarýmýzla birlikte yeterli bilgi ve birikime sahip olmamýz gerektiði gibi elektrik daðýtým þirketleri için vazgeçilmez kalite
standartlarýný da eksiksiz uyguluyoruz. Mükemmelliðe giden yolda tüm paydaþlarýmýz ile bayraðý çok daha ileriye taþýyacaðýmýza yürekten inanýyoruz ve bu enerjiye fazlasýyla sahibiz" ifadelerinde bulundu.
(Haber Merkezi)

Sungurlu'da çiftçilere
silajlýk mýsýr tohumu daðýtýldý
Sungurlu'da 16 çiftçiye toplam bin 200 kilogram silajlýk mýsýr tohumu hibe olarak daðýtýldý. Yem Bitkileri Ekiliþ Alanlarýný Artýrma Projesi kapsamýnda daðýtýlmaya baþlanan tohumlar
çiftçilere teslim edilirken, tam kapanma nedeniyle daðýtým töreni yapýlmadý. Çiftçilerin ran-

devulu bir þekilde Ýlçe Tarým ve Orman Müdürlüðüne çaðrýldýðý açýklandý.
25 bin TL bütçeli ve 400 dekar sulu alanda
ekimi yapýlacak tohumlarýn bedelini Ýl Özel Ýdaresinin karþýladýðý ve çiftçilerden hiçbir ücret
alýnmadýðý bildirildi.
(ÝHA)

BUGÜN
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Sarýyer'in fiþini çektik!
Play-off'un kaderini belirleyecek maçta sahasýnda
play-off'un en güçlü adaylarýndan Sarýyer'i konuk eden
Çorum FK rakibinin playoff'a gitmesini engelledi.
0-0 biten maçýn sonunda
play-off'u kaçýran Sarýyerli
oyuncular adeta yýkýlýrken
tribündeyse gerilim oldukça
yüksekti. Sarýyer'i desteklemeye gelenler ile Çorum
FK yöneticileri arasýnda
çýkan sözlü tartýþma sonucu tansiyon bir hayli yükselirken güvenlik güçlerinin
araya girmesi ile ortam sakinleþti. Çorum FK ile Sarýyer yöneticiler arasýnda yaþanan "skor tartýþmasý"nda
Çorum FK Kulüp Baþkaný
Fatih Özcan kendilerini
eleþtiren Sarýyerlilere "18
yaþýnda çocuklar ile sahadaydýk, yenseydiniz!" dedi

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

MiSLi.COM

2. LiG BEYAZ GRUP
TAKIMLAR
1
2
3
4
5
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7
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18
19

Maçýn son dakikalarýný ayakta ve endiþe
ile izleyen Sarýyer yedek kulübesi maçýn
son düdüðü ile adeta yýkýldý.

ÇORUM'DA
ÇORUM'DA DRAMATiK
DRAMATiK SON!
SON!
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grupta kýran kýrana
geçen sezon sona erdi. 10 takýmýn kaderinin belli olacaðý son haftanýn en belki de en dramatik
maçý Çorum'da oynandý. Dört adayýn olduðu
ama iki takýmýn bilet alacaðý play-off yarýþýnýn en
büyük kaybedeni Sarýyer oldu. Ýstanbul temsilcisi Çorum'dan alacaðý üç puanýn sonunda diðer
skorlara bakmadan play-off'a gitme þansý yakalayacaktý ancak baþaramadý. Ankara Demirspor
ve 24 Erzincan son hafta maçlarý ardýndan playoff'a katýlmaya hak kazanýrken düþen son takým
ise Gümüþhanespor oldu.

Maçýn son dakikalarýnda
sahada olduðu kadar
tribünde de gerginlik vardý.
Sarýyerli yöneticilerin sözlü
saldýrýsýna Çorum FK
Baþkaný Fatih Özcan
“18 yaþýndaki çocuklarla
sahadaydýk. Yenseydiniz”
diyerek cevap verdi.

ÝLK YARI CENTÝLMENCE,
ÝKÝNCÝ YARI KIRAN KIRANA
Ýlk yarýsý oldukça centilmence
geçen maça iyi baþlayan taraf
Sarýyer'di. Girdiði ataklarý
cömertçe harcayan Ýstanbul temsilcisi 2'nci
yarýda play-off yolundaki rakibi Erzincan'ýn Sancaktepe
SAHA
karþýsýnda öne geçGERGÝN,
mesi ile vitesi artýrdý.
TRÝBÜN
Daha çok adam ile kaDAHA DA
lemize yüklenen SarýGERGÝN!
yer, Çorum FK'nin de gePlay-off için
Fatih Özcan maç sonunda takýmý
ri çekilmemesi ile kalesinde
kendi alacaðý üç
çaðýrarak futbolcularýný gösterdikleri
de ciddi tehlikeler yaþadý. Mapuanýn yeterli olacaðý
mücadeleden dolayý tebrik etti.
çýn son 20 dakikasýnda top bir o kaSarýyerlilerin bir kulaðý da
lede bir bu kalede gole yaklaþýrken Sarýyer
Sancaktepe'de oynanan Sancaközellikle Furkan Yaman ile çok ciddi pozisyonla- tepe-24 Erzincan maçýndaydý. Erzincan'ýn öne
rý kaçýrýrken Çorum FK'nin Cengiz ile bulduðu bir geçmesi, Sarýyer'in gol bulamamasý ile play-off
golü de ofsayt gerekçesi ile sayýlmadý. Son daki- potasýnýn dýþýnda kalacak olan Sarýyerli yöneticikalarý sürekli fauller ile duran ve tansiyonun yük- lerde gerilim arttý. Sarýyerli yöneticiler son sanisek olduðu maçta Sarýyer gol atmayý baþarama- yelerde Çorum FK'li yöneticiler ile "skor eleþtirisi"
yýnca adeta yýkýldýlar.
üzerinden diyaloga girince ortam bir anda gerildi.

"MAÇ SATAN …"
Çorum FK Kulüp Baþkaný Fatih Özcan ile Sarýyerli yönetici arasýndaki tartýþmada Baþkan
Özcan "18 yaþýnda çocuklar ile sahadaydýk,
yenseydiniz!" dedi. Çorum FK yöneticisi Oðuzhan Kaya'nýn da dahil olduðu tartýþmada Kaya
"Maç satan, anasýný da satar!" diyerek eleþtirilere cevap verdi.
ABDULHAMÝT DE TRÝBÜNE ÇIKTI
Bu tartýþmalar esnasýnda hakem maçýn son
düdüðünü çalarken Çorum FK'li defans oyuncusu Abdulhamit Yýldýz da sahadan tribüne atlayarak olaylara dahil oldu. Güvenlik güçlerinin müdahalesi ile fiziksel kavganýn önüne geçilirken
tansiyon uzun süre yüksek kaldý.

O G B M A Y P

MANÝSA FUTBOL K. 36
HEKÝMOÐ.TRABZON 36
36
KOCAELÝSPOR
36
ANKARA DEMÝR
ANAGOLD 24 ERZ. 36
36
SARIYER
AFJET AFYONSPOR 36
36
AMEDSPOR
36
UÞAKSPOR
36
ÇORUM FK
KAHRAMANMARAÞ 36
ZONGULDAK KÖMÜR 36
36
NÝÐDE ANADOLU
36
ÝNEGÖLSPOR
36
ÞANLIURFASPOR
ERGENE VELÝMEÞE 36
GÜMÜÞHANESPOR 36
36
SANCAKTEPE FK
HACETTEPESPOR 36
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HAFTANIN SONUÇLARI
ÇORUM FK-SARIYER
AMED SPORTÝF-KAHRAMANMARAÞ
ERGENE VELÝMEÞE-ÞANLIURFASPOR
KOCAELÝSPOR-GÜMÜÞHANESPOR
ÝNEGÖLSPOR-HACETTEPESPOR
SANCAKTEPE FK-ANAGOLD 24ERZÝNCAN
ANKARA DEMÝR-HEKÝMOÐLU TRABZON
AFJET AFYONSPOR-ZONGULDAK KÖMÜR
NÝÐDE ANADOLU FK-UÞAKSPOR
MANÝSA FUTBOL KULÜBÜ (BAY)

: 0-0
4-1
: 2-2
: 5-0
: 2-0
: 0-3
: 3-1
: 0-1
: 6-1

TRÝBÜNDE GÜRÜLTÜ,
SAHADA SESSÝZLÝK
Üst lig umutlarýný son haftaya kadar taþýmayý
baþaran ve play-off'a yalnýzca bir gol uzakta olmalarýna raðmen ellerindeki büyük fýrsatý kaçýran Sarýyerli futbolcular ise hakemin son düdüðü
ile yýkýldý.
Neredeyse tüm oyuncular kendilerini yere býrakýrken maçýn son bölümlerini ayakta izleyen
yedek oyuncu ve teknik heyette büyük üzüntü
yaþadý.
Sarýyerli oyuncularý Çorum FK'li oyuncular
teselli etti.
Devre arasýnda Sarýyer'den transfer edilen
Ömer Bozan da eski takým arkadaþlarýný teselli
edenler arasýndaydý.
(Abdulkadir Söylemez)

Sarýyer Teknik Direktörü Ekrem Al maç sonunda üzüntüye boðulurken Sarýyerli oyuncularý Çorum FK’li futbolcular teselli etti.

