Ýmamoðlu’ndan
Ýmamoðlu’ndan
Sungurlu’ya
destek
destek sözü
sözü

KRAL
farký
açýyor
2'nci Lig Beyaz Grup gol krallýðý yarýþýnda oyuncumuz Sinan Kurumuþ farký açýyor. Ýstanbul'da oynanan iki maçta
önce 1-1 beraberlikle sonuçlanan Sarýyer maçýnda rakibin yedi maçlýk evinde gol yememe serisine attýðý golle son
veren Sinan önceki gün oynanan Sancaktepe FK maçýnda
da iki gol atmýþtý.
8’DE

KESiN

Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Ekrem Ýmamoðlu ile görüþtü. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner iki
günlük Ýstanbul ziyaretinde Sungurlu'nun
taleplerini iletmek üzere Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Ekrem Ýmamoðlu ile
de görüþtü. Baþkan Þahiner, Ýmamoðlu'ndan destek sözü aldý.
2’DE

KARAR
DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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75 Kuruþ

ÇORUMLULARA VÝRÜS RÝSKÝNÝN AZALMASINI VE VAKA SAYILARINDAKÝ DÜÞÜÞÜN NEDENLERÝ SORDUK:

TEDBiRLER iÞE YARADI

HALK DAHA BiLiNÇLENDi
17 Kasým'da baþlatýlan hafta sonu sokaða
çýkma kýsýtlamasýnýn ve alýnan tedbirlerin
sonucunda Saðlýk Bakanlýðýnýn verilerine göre vaka sayýlarý düþtü, virüs riski azaldý. Konu ile ilgili düþüncelerini gazetemize açýklayan vatandaþlar halkýn daha bilinçli olduðu
görüþünü dile getirdi. Öte yandan bazý
vatandaþlar da 15 günlük tam kapanmanýn sorunun çözümü için gerekli olduðu görüþünde. Vakalarýn azalmasýnda alýnan tedbirlerin etkili olduðu
konusunda hemfikir olan vatandaþlar
bu süreçte halkýn bilinçlendiðini de dile getirdi. Kimi vatandaþlar gençlerin
kimi vatandaþlar ise 65 yaþ üstünün kurallara daha fazla uymasý gerektiðini savunurken aþý konusunda da farklý görüþler
vardý. "Aþýya güvenmiyorum" diyen de çýktý,
ilk fýrsatta aþý olacaðýný söyleyen de. 5’TE

Ali Sülük: Milletvekillerinin
Ýskilip'e 1 liralýk katkýsý yok
Arzu Çerkezoðlu

DÝSK Genel Baþkaný

iþçilere destek için geliyor
Türkiye Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu
(DÝSK) Genel Baþkaný Arzu Çerkezoðlu, Ekmekçioðlu Metal Fabrikasý önünde eylem yapan iþçilere
destek olmak için Çorum'a gelecek. Birleþik MetalÝþ Genel Baþkaný Adnan Serdaroðlu'nun da katýlýmýyla iþten çýkartýlan iþçilere destek vermek için 19
Ocak Salý günü Kadeþ Barýþ Meydaný'ndan fabrika önüne yürüyüþ düzenlenecek.
2’DE

Koronavirüs
aþýsý
Çorum'a da
geldi

Ýskilip Belediye Baþkaný
Ali Sülük 10 Ocak Çalýþan
Gazeteciler Günü nedeniyle yaptýðý toplantýda
basýn mensuplarýyla bir
araya geldi. Toplantýda
konuþan Ýskilip Belediye
Baþkaný Ali Sülük "önceki
yönetimden 50 milyonluk
borç devraldýklarýnýn altýný
çizerek bu borcun 20 milyon lirasýný ödediklerini
ifade etti. "Kredi limitleri
dolmuþ. Kredi bile alamýyoruz" diyen Belediye
Baþkaný Sülük iktidar partisinin ve milletvekillerinin
ilçeye 1 liralýk dahi katkýsý
olmadýðýný söyledi. 4’TE

Çorum için

fýrtýna uyarýsý!

Meteoroloji'den Çorum Ýçin fýrtýna
uyarýsý geldi. Yapýlan açýklamada vatandaþlarýn ulaþýmda aksamalar, çatý
uçmasý, aðaç devrilmesi, soba ve baca gazý zehirlenmeleri gibi konularda
dikkat olunmasý istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nden
yapýlan uyarýya göre; Çorum, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Giresun,
Trabzon ve Rize'de kuvvetli rüzgar ve
fýrtýna meydana geleceði tahmin ediliyor. Rüzgarýn yer yer kýsa süreli fýrtýna
þeklinde eseceði öngörülüyor.
Meteorolojiden yapýlan uyarýda
ulaþýmda aksamalar, çatý uçmasý,
aðaç devrilmesi, soba ve baca gazý
zehirlenmeleri gibi muhtemel olumsuzluklara karþý dikkatli ve tedbirli
olunmasý istendi.
(ÝHA)

Orhan Vargeloðlu

"Ufukta baskýn
seçim mi var?"
DEVA Partisi Çorum Ýl Baþkaný Orhan
Vargeloðlu, iktidar partisinin sanki bir beka sorunu varmýþ gibi algý yaratmaya
baþladýðýný anlatarak, AK Parti'nin çeþitli siyasi partileri ziyaret ederek ittifak arayýþýna girdiðine dikkat çekerek "korkunun ecele faydasý yoktur ve mevcut hükümet miadýný doldurmuþtur" dedi. 4’TE

AK Parti'de ilçe baþkanlarý ile istiþare toplantýsý
Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý ve AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ilçe baþkanlarýyla istiþare toplantýsý yaptý. Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý parti teþkilatlarý olarak verimli bir yýlý geride býraktýklarýný
belirterek, özellikle de kongre süreçlerinin sýkýntýsýz tamamlandýðýný vurgulayarak "gerek ilçe baþkanlarý ve belediye baþkanlarý ile yaptýðýmýz toplantýlarda gerekse ilçelerimize yaptýðýmýz ziyaretlerde vatandaþlarýmýzýn taleplerini alarak bizlere iletilen talepleri milletvekillerimizle birlikte Ankara'da giriþimlerde bulunarak çözüme kavuþturduk. Bu birlikteliðimiz sayesinde ilimiz ve ilçelerimiz güzel kazanýmlarda bulundu" dedi.
4’TE

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Çorum'a 9 bin 500
doz koronavirüs aþýsý gönderildiðini açýkladý. 5’TE

ÝYÝ DERSLER
ARKADAÞLAR

Köpekleri kurtaran
itfaiyeciler ödüllendirildi
Dodurga'ya baðlý Berk köyünde çýkan
yangýnda alevlerin arasýnda kalan sekiz
yavru ile anne köpeði kurtaran itfaiyeciler baþarý belgesiyle ödüllendirildi. 4’TE

- YAZISI 2’DE

Serhat Þahin

ÇORUMLU PROFESÖR
VÝRÜSTEN VEFAT ETTÝ

3’TE

UYUÞTURUCU OPERASYONU:
BÝR GÖZALTI
3’TE

"ENGELLÝLERÝN SORUNLARI
DAYANIÞMA ÝLE ÇÖZÜLEBÝLÝR"

4’TE

AÞGIN: 2020'DE ÇOK GÜZEL
ÇALIÞMALARA ÝMZA ATTIK 5’TE

2
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ÝYÝ DERSLER
ARKADAÞLAR

Arzu Çerkezoðlu

DÝSK Genel Baþkaný

iþçilere destek
için geliyor
Türkiye Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK) Genel Baþkaný Arzu Çerkezoðlu, Ekmekçioðlu Metal Fabrikasý önünde eylem yapan
iþçilere destek olmak için Çorum'a gelecek.
Birleþik Metal-Ýþ Genel Baþkaný Adnan Serdaroðlu'nun da katýlýmýyla iþten çýkartýlan iþçilere
destek vermek için 18 Ocak Pazartesi günü saat
17.00'de Kadeþ Barýþ Meydaný'nda basýn açýklamasý yapýlacak ertesi gün ise sabah 09.00 saatinde Kadeþ Meydaný'ndan baþlayacak olan yürüyüþ
Ekmekçioðlu Metal Fabrikasý'nda sonlanacak. Ayný gün Ankara'da Aile, Çalýþma ve Sosyal Hizmetler Bakanlýðý önünde basýn açýklamasý ve Bakanlýk yetkilileri ile görüþme yapýlacak.
DÝSK tarafýndan konuya iliþkin yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verildi.
"Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan
Ekmekçioðullarý Metal A.Þ. iþçileri Anayasal haklarýný kullanarak Sendikamýzda örgütlendiler.
Sendikamýzýn iþyerinde toplu sözleþme yapma
çoðunluðunu kazanmasý sonrasý sendikamýza üye
olan 90 iþçi iþten çýkarýldý.
Korona virüs salgýný nedeniyle iþten çýkarmalar
yasak olduðu için iþverenler, 4857 sayýlý Ýþ Kanunu'nun 25/2. maddesini gerekçe göstererek çalýþanlarýný iþten çýkarabiliyor. Ekmekçioðlu'nun patronu da 25. maddenin 2. fýkrasýný (Ahlak ve iyi niyet kurallarýna uymayan haller) gerekçe göstererek 90 iþçiyi keyfi gerekçelerle iþten çýkardý.
Tazminatsýz iþten çýkarýlan iþçiler, ücretsiz izin
ödeneðinden ve iþsizlik maaþýndan faydalanamadýlar. 8 Aralýk 2020 tarihinden itibaren Çorum Ekmekçioðlu Metal'de iþçileri; Anayasal haklarý olan
sendikal haklarýndan yararlanmak için fabrika
önünde; "iþleri, ekmekleri ve Anayasal haklarý" için
mücadele ediyor."
(Haber Merkezi)

Geçtiðimiz günlerde ülkesinin durumundan haberdar olmayan ve kendisini gazeteci zanneden bir hanýmefendi talihsiz bir açýklama yaptý öðretmenlik mesleði ile ilgili ve gündem oldu. Malumunuz medyada da geniþ bir
yanký uyandýrdý bu açýklama. Tüm
öðretmenler tepki gösterdi hatta özür
dilemesi için çaðrýda bulundu. Ama
gazeteci hanýmýmýz özür dilemek yerine tam tersi bu kutsal mesleði icra
eden öðretmenlere saldýrmaya devam etti. Allah'tan bu ülkenin çimentosunu güzel insanlar oluþturuyor Alçý'ya hiç gerek yok.
Þimdi müsaadenizle hem bu hanýmefendiye hem de bu hanýmefendi
gibi düþünenlere mesleðimin izin verdiði kadar cevap vermek istiyorum.
Öncelikle birazdan sarf edeceðim
cümlelerimi görev yapan, atama bekleyen, atanamayan, ücretli, kadrolu,
sözleþmeli, emekli, bekâr veya sendikalý ayýrt etmeksizin tüm öðretmen
kardeþlerime ithaf etmek istiyorum
çünkü çok sevdiðim bir hocamýn çok
sevdiðim bir lafý var -hiç aklýmdan çýkmaz- meslektaþlarým kardeþlerimdir
ve eminim ki kardeþlerim de aynen
benim gibi düþünüyorlar.
Pandemi sürecinin baþýnda okullarýn uzaktan eðitime geçme kararý alýndýðýnda hepimiz sudan çýkmýþ balýða
döndük. Çünkü alýþtýðýmýz defter, kitap, tahta, öðretmen masasý veya tebeþir olmadan öðrencilere bilgi aktarmamýz gerekiyordu. Öncesinden hazýrlýklý da deðildik ama bir þekilde pratik çözümler üreterek süreci en az zararla atlatmak için elimizden geleni
yaptýk. Kimisi mutfak dolabýný tahta
yaptý, kimisi kâðýtlara büyük harflerle
slaytlar hazýrladý, kimisi de babasý yoðun bakýmda hasta yatmasýna raðmen hastanenin bahçesinde canlý
derslerini aksatmadan devam ettirdi.
Rahata alýþmadý tam aksine öðrenciler
rehavete kapýlmasýn, öðrenme süreci
zarara uðramasýn, eðitimsiz geçen bir
gün bile olmasýn diye çabaladýlar.
Hiçbir meslek zaten böyle bir sü-

reç için önceden hazýrlýklý deðildi- olamazdý. Ývedi bir þekilde önlemler alýnmaya baþlandý. Uzaktan eðitim için
biliþim aðlarý kuruldu, tüm öðrencilerin sisteme kayýtlarý yapýldý, þifreler
verildi ve hiç vakit kaybetmeden süreç baþlatýldý. Bu noktada Milli Eðitim
Bakanýmýz Sayýn Ziya Selçuk'un
emekleri ve çabalarý yadsýnamaz boyuttaydý. Düþünün Acun bile bir destek kampanyasý baþlatýp öðrencilere
tablet imkâný sunmak için canlý yayýn
yaptý. Ülke olarak her birimiz bir diðerimizin eksiðini kapatmak ve en temel
hak olan eðitim hakkýný saðlamak için
seferber olmuþtuk.
Okullarýn uzaktan eðitime geçmesinin temel sebebi vakalarýn artmasýydý yani keyfi bir durum deðildi. Öðretmenlerin de çoðu bu durumlardan
rahatsýzdý çünkü alýþveriþ merkezinde veya tatilde bulaþmayan virüs nedense okullarda daha hýzlý yayýlýyor
ve sadece çocuklarý deðil tüm aileleri
tehdit altýnda býrakýyordu. Çünkü görünen köy klavuz istemiyordu, okullarýn fiziki þartlarý ve imkânlar bu hastalýk için davetiye çýkarýyordu ve bu sebepten birçok veli okul açýlsa bile öðrencilerini okula göndermeme kararý
aldý. Haliyle uzaktan eðitimi bir tercihten öte bir mecburiyete sürükledi. Zaten adil olmayan toplum düzeninde
bu sefer çok ciddi ve ileriki zamanlarda asla kapanmayacak bireysel farklýlýklar oluþacaktý.
Uzaktan eðitim sürecinde öðretmenler de çok yýprandý. Kimse pek
farkýnda deðil ama bir düzen de yok.
Þu an ülkede en çok çalýþanlar saðlýkçýlar ve öðretmenlerdir ama nedense hiç kimse bu yýpranmýþlýðý görmek
istemiyor aksine yatarak para kazandýðýný iddia ediyor. Siz hiç öðrencisine
derse katýlsýn diye yalvaran öðretmen
gördünüz mü?
Uzaktan eðitimde öðretmenlik
yapmak, yüz yüze eðitim yapmaktan
çok daha zor ve çok daha fazla yýpratýcýdýr. Anlatý yoluyla bilgi akýþýný saðlamak için önce saðlýklý bir iletiþim or-

SERHAT ÞAHÝN
tamýnýn oluþturulmasý gerekir. Evlerinde çocuklarý olanlar ne demek istediðimi çok daha iyi anlýyorlardýr. Günümüz teknoloji þartlarýnda çocuklarýna tabletten video izletmeden yemek
yemeyi öðretemeyen bir hanýmefendinin de bu meslekle ilgili böylesi talihsiz bir açýklama yapmasý, canlý
ders esnasýnda çocuðu balkondan
düþerek hayatýný kaybeden bir anne,
bir öðretmen için maalesef hakaret
sayýlacak boyuttadýr. Bilmem anlatabildim mi? Biz bir öðrencisi ailesinden
birini kaybettiðinde kendi ailesinden
birini kaybetmiþ kadar üzülen insanlarýz. Bu mesleðin de zaten en zor tarafý; ne olursa olsun bir tarafýnýzýn hep
insan kalmasýdýr.
Öðretmen olmak sadece bir meslek deðildir; bir þahsiyet meselesi bir
kiþilik duruþudur. Birçok insanýn zannettiði gibi "Hiçbir þey olamazsam öðretmen olurum" denilebilecek kadar
basit bir meslek asla deðildir. Öðretmenlik geleceðe yön verme sanatýdýr.
Kendinizi düþünün; kendi öðretmenlerinizi düþünün. Ýlkokul öðretmeninizden baþlayarak þu ana kadar hayatýnýzda karþýlaþtýðýnýz tüm öðretmenlerinizi gözünüzün önüne getirin. Kimi
size çok þey katmýþtýr; kimi bir cümlesiyle hayata bakýþ açýnýzý deðiþtirmiþtir. Ne olursa olsun mutlaka hayatýnýzýn bir köþesinde bir öðretisi mutlaka
olmuþtur. Eðer siz de benim gibi
þanslý olanlardansanýz zaten ilkokulda iyi bir öðretmene denk gelmiþsiniz
demektir. Çünkü bir çocuðun en büyük þansý hayatý boyunca iyi bir öðretmenle karþýlaþmaktýr.
Benim þahsen bu mesleðe baþlamamdaki en büyük destekçim dedem
Kadir Karaaslan'dý. Kendisi köy enstitülerinden mezun olmuþ bir köy öðretmeniydi. Hani derler ya 10 parmaðýnda 10 marifet diye, dedemin 10 parmaðýnda 11 beceri vardý. Uzun uzadýya anlatmak istemem ama komple bir
sanat eserinden farksýzdý kendisi.
Elinden her iþ gelirdi, hem tarih öðretmeniydi hem de tarým derslerine gi-

rerdi, marangozluk yapabilirdi, müzik
bilgisi vardý, komple donanýmlý bir insan olmanýn yaný sýra toplumdaki duruþu ve tavrýyla her zaman kendisine
hayran býrakmýþtý beni. Onun tek bir
cümlesi ile öðretmenlik mesleðini
seçtim: Ne yaparsan yap öðretmen
gibi yap!
Yani bir doktor da olsan; öðretmen
gibi bir doktor ol ki senden sonra gelenlere de doktorluðun nasýl bir þey olduðunu öðret. Aslýnda söylemek istediði çok basitti. Asla tembelliðe alýþma
çünkü bu meslek tembelliðe çok müsait bir meslektir. Eðer kendini geliþtiremez ve senden sonra gelenlere bir
þeyler öðretemezsen zaten artýk bu
mesleði yapmaya müsait deðilsindir
demek istemiþti. Sürekli kendini geliþtirmeli ve yeni þeyler öðrenmelisin ve
asla rahatlýða alýþmamalýsýn derdi.
25 günlük öðretmenken þehit düþen Neþe Alten, sevinerek gittiði görev yerinde þehit edilen hemþerimiz
Aybüke Yalçýn, yakýlarak þehit edilen
Necmettin Yýlmaz ve onlarýn devrettiði bayraðý onurla taþýyan bizler de hanýmefendinin söylediði gibi rahata hiç
ama hiç alýþamamýþ öðretmenleriz.
Þu an toplumda belirli bir kesim
öðretmenler üzerinden tartýþma çýkarmaya, gündemi deðiþtirmeye ya da
her ne kadar dikkatleri üstüne çekmeye çalýþsa da, siz deðerli okuyucularýmýz bu yazýyý okuduktan sonra illa ki
bir öðretmenini gözlerinin önüne getirecek ve onlarý iyi bir þekilde yâd edecektir. Diðerleri neden öðretmenleri
sevmiyorlar biliyor musunuz? Cehaletten besleniyorlar. Öðretmene düþmanlar çünkü toplumun düþmaný cehalet, cehalet düþmaný öðretmenlerdir demiþ Mustafa Kemal Atatürk.
Deðerli meslektaþlarým; siz hiç
böyle þeyler için canýnýzý sýkmayýn,
moralinizi bozmayýn. Salgýn süreci bitip de normale döndüðümüzde hepimizin canla baþla çalýþýp öðrenme kayýplarýný en aza indirmek için elimizden geleni yapacaðýmýzýn herkes farkýnda. Ýyi dersler.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, AK Parti'yi ziyaret etti

"Hepimizin tek gayesi Çorum'un kalkýnmasý"
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý
Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, AK Parti'yi ziyaret etti.
Baþaranhýncal, Yönetim Kurulu
Baþkan Yardýmcýsý Turgut Ýlgü ve
TSO Genel Sekreteri Murat Zeybel
ile birlikte ziyaret ettiði partide Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami
Ceylan ve Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý ile
görüþtü.
AK Parti'nin Kadeþ Barýþ Meydaný'nda bulunan yeni binasýna taþýnmasýndan dolayý hayýrlý olsun dileklerini ileten TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Milletvekili Ceylan ve Ýl
Baþkaný Ahlatcý'ya çalýþmalarýnda
baþarýlar diledi.
Milletvekili Ceylan da ziyaretlerinden dolayý TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve beraberindeki heyete teþekkür etti.
Çorum ile ilgili hemen her konuda

Ekrem Ýmamoðlu'ndan
Sungurlu'ya destek sözü
TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile
sürekli olarak istiþare halinde olduklarý anlatan Milletvekili Ceylan amaçlarýnýn Çorum'a hizmet olduðunu, Çorum'un her alanda geliþmesi, kalkýnmasý için bundan sonra da birlikte ha-

reket etmeyi sürdüreceklerini dile getirdi. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý da TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. Ahlatcý "Siz iþ dünyasý olarak,
biz siyasetçiler olarak tek derdimiz,

tek gayemiz Çorum'umuza hizmet etmektir. Bunu da iyi iliþkiler içerisinde
olarak yapmaya özen gösteriyoruz.
Ziyaretimiz bu bakýmdan bizi ziyadesiyle memnun etmiþtir" diye konuþtu.
(Abdulkadir Söylemez)

TOBB'DAN ÇORUM'DA
150 ÖÐRENCÝYE TABLET

Baþkan Ateþ, Ekrem
Ýmamoðlu'nu ziyaret etti
Oðuzlar Ýlçesi önceki dönem Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, Ýstanbul
Büyükþehir Belediye (ÝBB) Baþkaný
Ekrem Ýmamoðlu'nu ziyaret etti.
Ateþ, ÝBB Baþkaný Ekrem ÝmaHABERÝ
moðlu'nu ziyaretinde meþhur Oðuzla
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU cevizi hediye etti ve kendisini OðuzOKUTUN
lar'a davet etti. Ziyarette ülke ve siyaset alanlarýnda sohbet edilirken, ÝBB
Baþkaný Ekrem Ýmamoðlu "sevgili baþkanýmýzý
güzel Çorum'umuzdan bizi ziyarete geldi, hem de
ceviziyle birlikte geldi, baþkanýmýzla birlikte hemþerilerimize sýcak elimizi uzatýyoruz, Ýnþaallah
Oðuzlar'da görüþürüz" dedi.
(Bahattin Sümüþ)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB)'nin
uzaktan eðitim alan ihtiyaç sahibi öðrencilere
klavyeli tablet daðýtýmý projesi kapsamýnda, Çorum Milli Eðitim Müdürlüðü'ne Çorum Ticaret ve
Sanayi Odasý ve Çorum Ticaret Borsasý tarafýndan tablet takdimi yapýldý.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) öncülüðünde "Bugünün küçük parmaklarý bir gün
Türkiye'nin geleceðine imza atacaklar" vurgusuyla baþlatýlan 81 ilde online eðitim alan ihtiyaç sahibi 30 bin öðrenciye klavyeli tablet daðýtým projesi kapsamýnda TOBB, oda ve borsanýn destek-

leriyle Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile
Çorum Ticaret Borsasý (TB) Baþkaný Naki Özkubat tarafýndan Ýl Milli Eðitim Müdürü Yakup Sarý'ya 150 adet tablet teslim edildi. Ýl Milli Eðitim
Müdürü Yakup Sarý, TOBB'a ve kampanyaya katýlan tüm oda ve borsalara teþekkür etti.
Çorum TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal ve Çorum TB Baþkaný Naki Özkubat tabletlerin, iþ dünyasý adýna geleceðimizin teminatý olan çocuklarýmýza hayýrlý olmasý temennisinde bulundu.
(Abdulkadir Söylemez)

Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný
Ekrem Ýmamoðlu ile görüþtü.
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner iki günlük Ýstanbul ziyaretinde Sungurlu'nun taleplerini iletmek üzere Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Ekrem Ýmamoðlu ile de
görüþtü. Baþkan Þahiner, Ýmamoðlu'ndan destek sözü aldý.
ÝYÝ Parti Ýstanbul Ýl Baþkaný Buðra Kavuncu,
ÝBB ÝYÝ Parti Grup Baþkanvekili Ýbrahim Özkan,
ÝBB Baþdanýþmaný, CHP Eski Genel Baþkan
Yardýmcýsý Gökhan Günaydýn'ý da ziyaret eden
Baþkan Þahiner ziyaretlerin oldukça verimli
geçtiðini açýkladý.
Ziyaretler ile ilgili konuþan Baþkan Þahiner
"Millet Ýttifakýmýzýn Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Sayýn Ekrem Ýmamoðlu'na ilçemizin taleplerini ilettim. Ýki gün boyunca bizlerle
yakýndan ilgilenip destek sözü veren, Ýstanbul'da devam eden çalýþmalarý inceleme
imkâný saðlayýp vizyonumuza katký saðlayan
Sayýn Baþkanýma ilçe halkým adýna teþekkür
ediyorum. Ayrýca yine bizleri yalnýz býrakmayýp
sorunlarýmýz ile yakýndan ilgilenen Ýyi Parti Ýstanbul Ýl Baþkanýmýz Sayýn Buðra Kavuncu'ya,
ÝBB Ýyi Parti Grup Baþkanýmýz Sayýn Ýbrahim
Özkan' a, ÝBB Baþdanýþmaný CHP Eski Genel
Baþkan Yardýmcýsý Sayýn Gökhan Günaydýn'a
ve Ýl Koordinasyon Kurulu Üyelerimize þahsým
ve hemþehrilerim adýna þükranlarýmý iletiyorum" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)
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Köpekleri kurtaran
itfaiyeciler ödüllendirildi

Prof. Dr. Yunus Taþ

Çorumlu profesör
virüsten vefat etti
Kargý nüfusuna kayýtlý, Kocaeli Üniversitesi
Öðretim Görevlisi Prof. Dr. Yunus Taþ koronavirüs sonucu hayatýný kaybetti.
Kargý'dan merhum Mahmut Taþ'ýn oðlu,
hemþire Þerife Pamuk Taþ'ýn eþi, aile hekimi
Dr. Feyzanur ve Rana Taþ'ýn babalarý, Mehmet
ve Semra Pamuk'un eniþteleri, Kocaeli Üniversitesi Öðretim Görevlisi Prof. Dr. Yunus Taþ vefat etti.
Kocaeli Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi'nde bir dönem Baþmüdürlük yapan,
Kocaeli Üniversitesi Saðlýk Meslek Yüksekokulu Müdürü Yunus Taþ'ýn cenazesi Kocaeli'de
topraða verildi.
(Haber Merkezi)

Dodurga'ya baðlý Berk köyünde çýkan yangýnda alevlerin arasýnda kalan sekiz yavru ile anne
köpeði kurtaran itfaiyeciler baþarý belgesiyle ödüllendirildi.
Çorum Valiliðinde düzenlenen törende Çorum
Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekip amiri Murat Týraþ ve itfaiye erleri Kamil Hombaç ile Ali Öremiþ'e
baþarý belgeleri Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn tarafýndan verildi.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn yaptýðý açýklamada itfaiye teþkilatýnýn fedakârlýk içinde
çalýþtýðýný dile getirerek "Alevlerin içinde kalan
yavru köpeklerin kurtarýlmasý onur verici bir davranýþ. Çorum Belediyesi itfaiye teþkilatýný tebrik ediyorum" dedi. Vali Mustafa Çiftçi de açýklamasýnda
"Dodurga'ya baðlý Berk köyünde meydana gelen
yangýn sýrasýnda samanlýk kýsmýnda mahsur kalan sekiz yavru köpeði sað
salim kurtaran itfaiye çalýþanlarýna teþekkür ediyorum" dedi.
24 Aralýkta meydana gelen olayda, Berk köyünde
Adem Ünal'a ait samanlýk ve
hangarda elektrik arýzasý nedeniyle yangýn çýkmýþ, yangýn sýrasýnda alevler arasýnda kalan sekiz yavru ve anne köpek Çorum Belediyesi
itfaiye ekipleri tarafýndan kurtarýlmýþtý. Törende Ýtfaiye Müdürü Adil Balcý da hazýr bulundu. (ÝHA)

Yola fýrlayan sürücü yaþamýný yitirdi
Memidik Genç

GENÇ AÝLESÝNÝN
ACI GÜNÜ
Çorum Merkez Kýzýlkýr köyünden; Adem, Ýsmail ve Mehmet Genç'in babalarý Memidik
Genç vefat etti.
Merhumun cenazesi Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý'ndan alýndýktan sonra Kýzýlkýr
köyünde topraða verildi.
(Bahattin Sümüþ)

Uyuþturucu operasyonu:

Bir gözaltý
Çorum Emniyet Müdürlüðü Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayýda uyuþturucu
hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Narkotik ekiplerince
sokak satýcýlarýnýn yakalanmasýna yönelik yürütülen çalýþmalar kapsamýnda, uyuþturucu
madde satýþý yaptýðý yönünde bilgiler elde edilen bir kiþi yapýlan teknik takip sonucu yakalandý. Gözaltýna alýnan þahsýn ikamet ve üst aramasýnda 15 adet ekstasy hap, 105 adet yeþil
reçeteye tabi sentetik ecza, 48 adet kýrmýzý reçeteye tabi sentetik ecza ile suç geliri olduðu
deðerlendirilen 2 bin 375 TL ele geçirildi.
Gözaltýna alýnan zanlý Emniyet Müdürlüðünde yapýlan iþlemlerin ardýndan çýkarýldýðý mahkeme tarafýndan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(ÝHA)

Çorum'da meydana gelen trafik
kazasýnda yola fýrlayan kamyon sürücüsü hayatýný yitirirken iki kiþi de
yaralandý.
Alýnan bilgiye göre kaza, ÇorumAnkara karayolu üzerinde meydana
geldi. M.T. idaresindeki 06 RG 814
plakalý otomobil, tali yoldan ana yola
çýkan Murat Erbattal (42) idaresindeki 19 UL 058 plakalý kamyon ile çarpýþtý. Çarpýþmanýn etkisiyle kontrolden çýkan kamyon, orta þeride aþýp
karþý þeride geçerek boþ bir fabrikanýn bahçesine devrildi.
Kamyon sürücüsü Erbattal da bu

esnada dýþarý fýrladý.
Ýhbar üzerine olay yerine çok sayýda polis ve 112 Acil Servis ekibi
sevk edildi. Sürücünün olay yerinde
hayatýný yitirdiði belirlendi. Kazada
yaralanan M.T. ve R.D. hastaneye
kaldýrýldý. Ýl Emniyet Müdürü Mehmet
Gülser de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Kaza aný kameralara yansýdý. Yaþanan üzücü kaza, çevrede bulunan
güvenlik kamerasýna yansýdý. Görüntülerde tali yoldan ana yola çýkan
kamyon ile otomobilin çarpýþtýðý anlar yer alýyor.
(ÝHA)

Murat Erbattal

Çorum'a malzeme taþýyan araç kaza yaptý: Bir ölü, iki yaralý
Samsun'da refüjdeki demir korkuluklarý parçalayarak karþý þeride geçen otomobil týr ile çarpýþtý.
Kazada bir kiþi hayatýný kaybederken, iki kiþi de yaralandý. Kaza, Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi
Atatürk Bulvarý üzerinde saat 21 sýralarýnda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Çarþamba istikametine seyir eden Necmettin Gürgün
(38) idaresindeki 55 E 3002 plakalý otomobil, sürü-

cünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu
yoldan çýkarak refüjdeki demir korkuluklarý parçalayýp karþý þeride geçti. Otomobil, bu sýrada Ordu'dan
Çorum'a strafor taþýyan Sedat Erol (45) yönetimindeki 06 GC 2899 çekici, 06 ZHS 84 dorse plakalý týr
ile çarpýþtý. Kazada otomobilin parçalarý etrafa saçýlýrken, dolu benzin deposu ise yola fýrladý.
Kazada otomobilde bulunan Necmettin Gürgün

ve Ertan Gürgün (39) ile týr sürücüsü Sedat Erol yaralandý. Yaralýlardan Ertan Gürgün Gazi Devlet
Hastanesine, Sedat Erol Samsun Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine, Necmettin Gürgün ise özel bir
hastaneye kaldýrýldý. Aðýr yaralanan dört çocuk babasý Necmettin Gürgün yapýlan tüm müdahalelere
raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti.
Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý.
(ÝHA)

Necmettin Gürgün

Alaca'da 35 yýl önce yapýlan gölette kuraklýk nedeni ile son yýllarýn en düþük su seviyesi yaþanýyor

Gölet 100 metre çekildi, eski yol ortaya çýktý
Alaca'ya baðlý Ýbrahim köyünde
lirken gölün altýnda kalan eski Alasulama amacýyla inþa edilen gölet,
cahöyük yolu da su yüzüne tekrar
kuraklýk nedeniyle kýyýdan yaklaþýk
çýktý.
100 metre çekildi. Bölgede bulunan
Yaklaþýk 35 yýl önce yapýlan göve geçmiþte kullanýlan Alacahöyük
lette son yýllarýn en düþük su seviyeyolu da tekrar gün yüzüne çýktý.
si yaþanýyor. Gölette yaþanan bölMeteoroloji Genel Müdürlüðü vegedeki çiftçileri endiþelendirirken,
rilerine göre, olaðanüstü kuraklýðýn
kuraklýðýn ürkütücü boyutlarý havayaþandýðý illerin baþýnda Çorum gedan görüntülendi.
liyor. Yaþanan kuraklýk nedeniyle içme suyu saðlanan barajlardaki re"DENÝZ GÝBÝYDÝ"
Ali Rýza Baz
zervlerde önemli oranda düþüþ yaGöletin daha önce tamamen su
þanýrken kýrsalda bulunan göletler de kuraklýk ne- ile dolu olduðunu dile getiren çiftçi Ali Rýza Baz
deniyle olumsuz etkilendi.
"Mayýs ayýndan bugüne yaðmur yaðmýyor. BuraAlaca'ya baðlý Ýbrahim köyünde sulama amaç- ya damla düþmüyor. Bura deniz gibiydi. Derya gilý inþa edilen Ýbrahim köyü göletindeki sular, ku- biydi. Balýk yakalanýyordu" dedi.
raklýk nedeniyle kýyýdan yaklaþýk 100 metre çekiSuyun hayat olduðunu vurgulayan Baz suyun

tasarruflu kullanýlmasý çaðrýsýnda bulundu.
"TASARRUFLU OLMAZSAK SU BULAMAYACAÐIZ"
Kuraklýk nedeniyle barajlar ve göletler gibi tarým arazilerinin de etkilendiðini anlatan Baz "Önceden köyümüzde dört tane çeþmemiz vardý.
Köylüler bir tane çeþmemiz var ondan faydalanýyor. Damla su yok. Suyu tasarruflu kullanmamýz
gerekiyor. Tasarruflu olmazsak bir daha suyu da
bulamayýz. Arazi bitti. Bir avuç su kaldý. Bundan
sonra ne yapacaðýz?" diye konuþtu.
Suyun petrolden, altýndan her þeyden daha
deðerli olduðunu vurgulayan Baz, "Su olmazsa
ne yapacaðýz? Ýnsan yaþamaz ki. Ayrýca ben arýcýyým. Susuzluk ve kuraklýk nedeniyle arýcýlýk da
bitti. Petrolsüz yaþarýz ancak susuz yaþam olmaz" ifadelerini kullandý.
(ÝHA)
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"Ufukta baskýn
seçim mi var?"
DEVA Partisi Çorum Ýl Baþkaný Orhan Vargeloðlu, iktidar partisinin sanki bir beka sorunu
varmýþ gibi algý yaratmaya baþladýðýný anlatarak, AK Parti'nin çeþitli siyasi partileri ziyaret
ederek ittifak arayýþýna girdiðine dikkati çekti.
Vargeloðlu "Korkunun ecele faydasý yoktur
ve mevcut hükümet miadýný doldurmuþtur" dedi.
Vargeloðlu mevcut
hükümeti ivedilikle suni gündemler ve suni
düþmanlar yaratmamaya; enerjilerini ülkemizin gerçek gündemi olan kapanan iþletmelere, iþsizliðe,
eksik maaþ alanlara,
hayat pahalýlýðýna çözüm ve politika üretmeye harcamaya davet etti.
Orhan Vargeloðlu
DEVA Partisi Ýl
Baþkaný
Vargeloðlu'nun konuyla ilgili basýn açýklamasý þu þekilde:
Kamuoyunda iktidar partisinin erken genel
bir seçim hazýrlýðýnda olduðu, bunun içinde deðiþik atraksiyonlar içine girdiði söyleniyor, konuþuluyor ve biliniyor. Ülkemizde geçen 10 günlük
sürede birçok olay yaþandý ve yaþanmaya devam ediyor. Amaçlarý, orta vadede siyasi tezlerine dayalý tartýþma alaný oluþturmak, yan ve
ara hedefler üzerinden asýl seçim kazanma hedeflerine odaklanmaktýr. Bu baðlamda siyasi
partileri ziyaret ederek yeni ittifak arayýþlarýna
girmeleri. (MHP, VATAN, HÜDAPAR, SP, DSP)
Ötekileþtirerek; hedef tahtasýna koyduklarý
sendika, meslek birlikleri, barolar, Tabipler Birliði ile bazý oda, vakýf ve dernekler gibi örgütlü
toplumu suçlu ilan eden, popülist söylemlerle,
yasalara aykýrý tutum ve davranýþ hamleleriyle
bir siyaset tarzý yürüttüklerine tanýklýk ediyoruz.
Mevcut hükümetin ülke bekasý yerine kendi
bekalarýný düþünen bir anlayýþta olduðunu, bunun içinde her yolu mubah sayan bir arayýþ içinde olduklarýný biliyor ve görüyoruz.
Cumhurbaþkanýnýn muhalif siyasi partilerinden ayrýlan yeni oluþumlarý çok da etik olmayan
tarzda el altýnda desteklediklerini görmekteyiz.
KORKUNUN ECELE FAYDASI YOKTUR
Ayrýca Cumhurbaþkanýn, ana muhalefet partisinin muhafazakâr seçmene yaklaþýmýna verdiði tepki manidardýr. Bununla birlikte hükümetin türban üzerinden muhafazakâr seçmeni tekelinde tutmaya çalýþtýðý görülmektedir.
Boðaziçi Üniversitesine tartýþmalý usulle rektör atanmasý, buna baðlý olarak üniversitede
baþ gösteren öðrenci ve öðretim görevlilerinin
eylemlerini Gezi olaylarýna benzeterek, beka
sorununu yeniden ýsýtarak, yeni bir kamuoyu
desteðini alma arzularý aþikârdýr.
Tüm halkýmýzýn, esas sorunlarýmýzý unutmamalarý, sadece yapay dini ve milli söylemlere itibar etmemeleri, güncel gündemi deðerlendirmelerini arzu ediyoruz. (Abdulkadir Söylemez)

AK PARTi'DE iLÇE BAÞKANLARI
iLE iSTiÞARE TOPLANTISI
Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý ve AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet
Sami Ceylan ilçe baþkanlarýyla istiþare toplantýsý yaptý.
Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý'nýn baþkanlýk ettiði toplantýda ilçe baþkanlarýný tek tek
dinleyen Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan, ilçelerinin genel durumu, yapýlan yatýrým
ve hizmetlerinin yaný sýra
2021 yýlýnda yapýlacak yatýrýmlar hakkýnda bilgiler aldý.
Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý
parti teþkilatlarý olarak verimli
bir yýlý geride býraktýklarýný
belirterek, özellikle de kongre
süreçlerinin sýkýntýsýz tamamlandýðýný vurguladý.
Ahlatcý "Gerek ilçe baþkanlarý ve belediye baþkanlarý ile yaptýðýmýz toplantýlarda
gerekse ilçelerimize yaptýðý-

mýz ziyaretlerde vatandaþlarýmýzýn taleplerini alarak bizlere iletilen talepleri milletvekillerimizle birlikte Ankara'da
giriþimlerde bulunarak çözüme kavuþturduk. Bu birlikteli-

ðimiz sayesinde ilimiz ve ilçelerimiz güzel kazanýmlarda
bulundu" dedi.
Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan ile birlikte yol
arkadaþlýðý yapmanýn büyük

bir onur olduðunu dile getiren
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, milletin partisi olan AK
Parti'de siyaset yapýyor olmanýn da gurur verici olduðunu söyledi.

2020 yýlýnda Çorum'un
hemen her ilçesine devletin
imkânlarý doðrultusunda yatýrýmlar kazandýrýldýðýnýn altýný
çizen Milletvekili Ceylan, bu
yatýrýmlarýn ve hizmetlerin
gelmesinde kendilerine yerelde rehberlik yapan ilçe
baþkanlarýnýn da büyük bir
görev ve sorumluluk üstlendiklerini ifade etti.
Ceylan, yýl içinde yapýlan
ilçe kongrelerinin de AK Parti
ruhuna yakýþýr güzellikle yapýlmasýndan ayrýca büyük bir
mutluluk duyduðunu belirtti.
2021 yýlýnýn Türkiye açýsýndan yatýrým ve þahlanýþ yýlý olacaðýný dile getiren Milletvekili Ceylan, Çorum'un da
bundan gereken payý olacaðýndan kimsenin þüphesinin
olmamasý gerektiðine vurgu
yaptý.
(Fatih Yýldýrým)

Alaca’ya 65 milyonluk
sulama yatýrýmý ihale edildi
AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oðuzhan Kaya,
Alaca'da önemli yatýrýmlarýn baþýnda gelen Koçhisar
Sulama Projesinin 2. Etap Sulama ihalesinin yapýldýðýný duyurdu.
Daha önce Koçhisar 1. Etap Sulama Projesi tamamlanarak 75 bin dönüm araziyi su ile buluþturduklarýný dile getiren Kaya, ilçenin önemli gelir kaynaðý
olan çiftçilik için büyük bir öneme sahip olan Koçhisar
2.Etap Sulama Projesinin 65 Milyon ihale bedeli ile
dün ihale edilerek, kapalý boru sistemi ile yaðmurlama ve damlama sulama sistemiyle kalan 45 bin dönüm araziyi de su ile buluþturacaklarýný dile getirdi.
"ÇÝFTÇÝLERÝN SU SORUNU
ORTADAN KALKIYOR"
2. Etap çalýþmalarýnýn da tamamlandýðýnda toplamda Alaca'da 120 bin dönüm araziyi su ile buluþturacaklarýný söyledi. Ýlçe ekonomisinin büyük bir kýsmýný kapsayan çiftçilerimiz için büyük bir önem arz eden
Koçhisar Sulama Projesinin 1. ve 2. Etabý için 120
milyon gibi büyük bir yatýrým ile ilçedeki arazilerin su
sýkýntýsýný tamamen ortadan kaldýrarak çiftçilerimizin
su sorununu ortadan kaldýrýyoruz dedi.
Milletvekili Kaya projelerimiz için her türlü desteði
bizlere veren baþta Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep
Tayyip Erdoðan'a, Tarým ve Orman Bakanýmýz Sayýn
Bekir Pakdemirli'ye ve DSÝ Genel Müdürümüz Sayýn
Kaya Yýldýz'a teþekkür ediyoruz" dedi. (Fatih Yýldýrým)

Milletvekili Oðuzhan Kaya

Ali Sülük: Mil etvekil erinin Ýskilip'e 1 liralýk katkýsý yok
"Engellilerin sorunlarý
dayanýþma ile çözülebilir"
Altý Nokta Körler Derneði Çorum
Baþkaný Þaban Kabakçý ve Yönetim Kurulu Üyeleri Altan Kocaseçer
ile Durak Kocaseçer, CHP Ýl Baþkanlýðýna nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Ýl Baþkaný Mehmet
Tahtasýz, Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ
Tokgöz, Ýl Sekreteri Aydýn Taþkýn, Ýl
Yönetim Kurulu Üyeleri Duran Arslan ve Veli Uysal hazýr bulundu.
Baþkan Þaban Kabakçý, Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz ile birlikte
CHP yöneticilerin yaptýklarý ziyaretlere karþýlýk, kendilerinin de CHP
yöneticilerini il binasýnda ziyaret etmek istediklerini ifade etti.
Karþýlýklý sohbetle geçen görüþmelerde Baþkan Þaban Kabakçý,
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz
ve yöneticilerinin sürekli ilçe, köy ve
esnaf ziyaretleri yaptýklarýný ve toplumun tüm kesimleri ile görüþtüklerini gözlemlediklerini ifade ederek
"Bu ziyaretlerde görme engelli vatandaþlarýmýza Altý Nokta Körler
Derneði'nin faaliyetleri ve amaçlarý
hakkýnda bilgi verebilir, kendilerini
derneðimize yönlendirebilirsiniz" diye konuþtu.
Dernek yöneticileri, Altý Nokta
Körler Derneði'nin yaþamý kolaylaþ-

týrmak için görme engelli insanlarýn
telefon ve bilgisayarlarýna ücretsiz
sesli program yüklediklerini, beyaz
bastonla buluþturarak yürümeyi kolaylaþtýrdýklarýný belirtiler.
Baþkan Kabakçý, görme engellilere okuma - yazma, meslek edindirme ve bilgisayar kursu verildiðini
açýkladý.
Kabakçý ayrýca görme engelli bir
kiþinin hayatýný tek baþýna devam
ettirme kursu için Aile ve Sosyal
Hizmetleri Müdürlüðüne baþvuru
yapýlarak Ankara ve Ýstanbul'da ücretsiz kurslar açýldýðýný sözlerine
ekledi.
Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz ise
ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, engelli vatandaþlarýn
sorunlarýnýn çözümü noktasýnda ellerinden gelen çabayý göstereceðini, sorunlarýn karþýlýklý anlayýþ, dayanýþma ve ortak akýl ile çözülebileceðini kaydetti.
Tahtasýz "Ziyaret ettiðimiz ilçe
ve köylerde görme engelli kiþilerin
olup olmadýðýný özellikle soracaðým. Engelli vatandaþlarýmýzý Altý
Nokta Körler Derneði'ne yönlendirerek sorunlarýnýn çözümüne ve hayatýnýn kolaylaþmasýna katkýda bulunacaðýz" dedi.
(Fatih Yýldýrým)

Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük iktidar partisinin ve milletvekillerinin ilçeye 1
liralýk dahi katkýsý olmadýðýný söyledi.
Önceki yönetimden 50 milyonluk borç
devraldýklarýnýn altýný çizen Baþkan Sülük
bu borcun 20 milyon lirasýný ödediklerini
ifade ederek "Kredi limitleri dolmuþ. Kredi
bile alamýyoruz" diye konuþtu.
Baþkan Sülük tüm sorun ve handikaplara raðmen Ýskilip Belediyesi'nin mali gücünün yerinde olduðunu, yatýrým yapmaya ve hizmet üretmeye devam ettiklerini,
istihdam artýrýcý çalýþmalara da önem verdiklerini kaydetti.
10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü
nedeniyle Ýskilip Belediyesi tarafýndan basýn mensuplarýnýn katýlýmý ile sohbet ve
istiþare toplantýsý düzenlendi. Belediye
Baþkaný Ali Sülük, Atatürk Orman Çiftliði'nde gazetecileri aðýrladý. Ali Sülük, toplantýda belediye faaliyetleri ve bundan
sonra hayata geçirecekleri projeler hakkýnda geniþ bilgi vererek, basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtladý. Toplantýya ayrýca; MHP Ýlçe Baþkaný Ali Alýcý, Kadýn
Kollarý Baþkaný Semra Mucu, Ülkü Ocaklarý Baþkaný Muhiddin Kalender, Ýl Genel
Meclisi Üyesi Doðan Uçar, Belediye Meclis Üyesi Murat Kiraz da katýldý.
"ÝSKÝLÝP'E VEKÝLLER VASITASIYLA
VERÝLEN 1 LÝRA YOK"
Baþkan Ali Sülük konuþmasýnda Çorum Milletvekilleri ile görüþmeler yaptýðýný
ama milletvekillerinin göreve geldiði süre
içinde ilçeye 1 lira faydalarýnýn dokunmadýðýný söyledi. Baþkan Ali Sülük "Keþke
çýksalar deseler ki bu süreçte biz de þunu
yaptýk deseler ben de sizlerle birlikte özür
dilerim ama Ýskilip'e gelip bana uðramadan gidiyorlar. Ben particilik yapmýyorum.
Ýskilip olarak düþünüyorum. Ýskilip'e vekiller vasýtasýyla verilen 1 lira yok. Ýlçeme iki
yýldýr bir göz doktoru bile alamadým" diyerek serzeniþte bulundu.
"KREDÝ BÝLE ALAMIYORUZ"
Belediyenin mali olarak önceki dönem
yönetiminin yaptýðý yanlýþlar sebebi ile sýkýntýlý bir süreç yaþadýðýný ifade eden Sülük önceki yönetimin borç bataðýna soktu-

ðu bir belediye varken kredi ile geziler düzenlendiðini ve belediyenin þu an kredi almakta bile zorlandýðýný söyledi. Sülük
"Öncekiler borçlanmak suretiyle gezi düzenleyip faaliyet yapmýþ, bu borçlarý þimdi bizler ödüyoruz" diye konuþtu.
"YÜKSEK OKUL
SORUNU ÇÖZÜLMELÝ"
Baþkan Sülük yüksek okul ile ilgili olarak da "Yüksek okul konusunda kimseden
yardým isteyemem çünkü iþ adamlarýný
yüksek okul konusunda daha önce yýpratmýþlar. Okul konusunda ilçe halkýnýn güveni sarsýldý. Yüksek okulun enkazý ortada iken, yüzme havuzu yapmaya ihtiyaç
yok. Önce okulu bitirin sonra havuz yapýn.
Çorum'daki çocuklar bizim çocuklarýmýzsa Ýskilip'teki çocuklar da bizim çocuklarýmýz. Rektörlüðün buraya kendi evladý gözüyle bakmasý lazým. Gerekirse yýkar geri
yaparýz diyorlar, yapýn da ister yýkarak, ister baþka þekilde ama artýk bitirin" dedi.
"GELÝR GETÝRÝCÝ
FAALÝYETLERÝ ARTIRACAÐIZ"
Sülük "Belediye gelirlerinin çoðaltýlmasý için çalýþmalar yapýyoruz. Belediyeye
gelir getirici faaliyetleri artýrmayý planlýyoruz. Atatürk Ormaný Çiftliði içine inþa edilen çok amaçlý salonun kapasitesini artýracaðýz. Arka tarafa küçük bir hayvanat
bahçesi oluþturmaya baþladýk. Buraya
canlý müzik yapýlacak bir alan oluþturacaðýz. Ýçinde bulunduðumuz tesisin beledi-

yeye maddi anlamda gelir getireceðini düþünüyoruz. Kum Ocaðýný faaliyete geçireceðiz. Ýlçemize Parke Üretim Tesisini kuruyoruz. Ýki tane butik otelimiz var. Sosyal
projelerimiz mevcut.
Pandemi sürecinden dolayý tüm bu
planlarýmýzý hayata geçirmekte zorluk çekiyoruz ancak inþallah bu süreç bir an önce atlatýlýr da bizler de yolumuza önümüze bakarýz" þeklinde konuþtu.
ÝSKÝLÝP TURÝZMÝNE
BÜYÜK KATKI SAÐLAYACAK
Ýskilip Kalesi ile ilgili konuþan Baþkan
Ali Sülük "Surlarýnýn yapýmý da daha önceki gelen ödenek bitene kadar þirket þu
anki durumuna getirdi. Ödenek bittiði için
þirket çalýþmayý býraktý. Belediye olarak
oraya herhangi bir müdahale etme þansýmýz yok. Müdahale edebileceðimiz tek konu oraya tekrar ödenek çýkmasýný saðlayýp Kültür Bakanlýðý'nýn yarým kalan iþinin
tamamlanmasý olabilir.
Surlarýn yapýmý ve aydýnlatma iþi bittikten sonra içerisiyle ilgili peyzaj çalýþmalarýný yaptýrdýk. Kale içi peyzajý ve asma
köprü projemiz DOKAP'ta bunlar onaylanýrsa Ýskilip turizmine büyük katký saðlayacak. DOKAP'a sunduðumuz üç önemli
projemiz var. Biri Asma Köprü Projesi diðeri Çilek Fidesi Yetiþtiriciliði Projesi diðeri de arastalarýn restorasyonu ile ilgili proje sunduk cevap bekliyoruz. Turþu fabrikamýzýn projesi onaylandý" ifadelerine yer
verdi.
(Fatih Yýldýrým)
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ÇORUMLULARA VÝRÜS RÝSKÝNÝN AZALMASINI VE VAKA SAYILARINDAKÝ DÜÞÜÞÜN NEDENLERÝ SORDUK:

EMRE KAYA

BATUHAN BABAOÐLU

BÜÞRA AKIN

GAZÝ ÖZDEMÝR

EYÜP BEKMEZCÝ

ÝSMAÝL TATARLI

GÜLÞEN ALDEMÝR

TEDBiRLER iÞE YARADI
HALK DAHA BiLiNÇLENDi
17 Kasým'da alýnan kararlara bir de hafta sonu sokaða çýkma kýsýtlamasýnýn eklenmesi ile Saðlýk Bakanlýðýnýn verilerine göre vaka sayýlarý düþtü, virüs riski azaldý. Konu
ile ilgili görüþlerini aldýðýmýz vatandaþlar alýnan tedbirlerin faydalý olduðunu halkýn
daha da bilinçlendiðini söyledi. Vatandaþlar aþý konusunda ise farklý görüþlere sahip.
Hayat Eve Sýðar
(HES) verilerine ve Saðlýk Bakanlýðýnýn açýkladýðý verilere
göre tüm Türkiye'de olduðu
gibi Çorum'da da koronavirüs vakalarý azalýyor.
Saðlýk Bakanlýðýnýn 'Hayat Eve Sýðar' uygulamasýnda Çorum ve ilçelerinde yeni
kýsýtlamalarla
birlikte koronavirüs tablosundaki yerler kýrmýzýdan yeþile
dönmeye baþladýðý gözlendi.
Çorum genelinde riskli alanlarýn
azaldýðý gözlenirken,
bazý ilçelerimizde de koronavirüs risk haritasýnda neredeyse kýrmýzý alan kalmamýþ durumda.
Biz de konu ile ilgili Çorum halkýnýn
görüþünü aldýk. Virüs riskinin azalmasýný ve vaka sayýlarýndaki düþüþün nedenleri sorduk.
Vakalarýn azalmasýnda alýnan tedbirlerin etkili olduðu konusunda hemfikir
olan vatandaþlar bu süreçte halkýn bilinçlendiðini de dile getirdi. Devletin aldýðý kararlardan memnun olan da varken
tedbirleri yetersiz bulup 15 günlük "tam
kapanma" kararý alýnmasý gerektiðini
söyleyenler de oldu.
Kimi vatandaþlar gençlerin kimi vatandaþlar ise 65 yaþ üstünün kurallara
daha fazla uymasý gerektiðini Savurken
aþý konusunda da farklý görüþler vardý.
"Aþýya güvenmiyorum" diyen de çýktý, ilk
fýrsatta aþý olacaðýný söyleyen de.
Ýþte konu ile ilgili görüþlerini aldýðýmýz Çorum halkýnýn söyledikleri:
"DÜÞÜÞÜN SEBEBÝ TEDBÝRLER"
Büþra Akýn "Þu anda tabii ki düþüþler
meydana gelmeye baþladý. Önemli bir

MUSTAFA FAÝK BERKSUN

þekilde tedbirlerin alýnmasýyla bu oldu.
Tedbirler bu þekilde devam ederse ilerleyen zamanlarda da git gide azalacaðýný ve tedbirlerle birlikte bunu ülkece atlatacaðýmýzý düþünüyorum"
dedi.
Terzi
Nejdet
Yalçýnkaya "Tedbirlerden dolayý
tabii ki azaldý
ama gelecekte
neler olur bilemiyoruz. Ýnsanlar biraz daha
tedbirlere uymaya baþladý. Hafta
sonu yasaklarýnýn
etkisi olduðunu düþünüyorum" dedi.
"HALKIN
DUYARLILIÐI ARTTI"
Gülþen Aldemir "Kýrmýzý alanlarýn
azalmasýnýn sebeplerinin bir tanesi halkýn tedbirlere daha çok önem göstermesidir. Ýnsanlarýmýzýn ilk önce
kendi daha sonra çevresindeki
insanlarýn
saðlýðýný düþündüðünden duyarlýlýðýnýn artmasý bu
sürecin iyi yönde
ilerlemesinin asýl
sebebidir. Ýnþallah
böle devam eder ve iyi
günlere ulaþýrýz" dedi.
"HALK BÝLÝNÇLENDÝ"
Gazi Özdemir "Toplumumuz maske
ve hijyen kurallarýna uydukça bizi güzel
günler bekliyor. Ýnsanlarýmýz baþta bu
kurallara çok aldýrýþ etmediðinden ve
Çorum halkýnýn akraba iliþkilerinde çok
yakýn bir aile iliþkisine sahip olduðundan
kýrmýzý alanlarda büyük bir artýþ vardý.
Gerek yetkili kiþilerin, gerek medyanýn
doðru yönlendirmesiyle halkýmýz bilinç-

MUSTAFA TÜRK

lendi ve genel anlamda iyi bir sýnav verdi" dedi.
Eyüp Bekmezci "Ben bu durumu insanlarýn sosyal mesafeye ve diðer tedbirlere uyumasýna baðlýyorum. Aþý sayesinde bu sýkýntýlarý en kýsa sürede atlatacaðýmýzý düþünüyorum" dedi.
"YASAKLAR KALKSIN
ÝSTÝYORUM"
Mustafa Faik Berksun "Þu an yaþadýðýmýz hayatýn normal bir hayat olmadýðý kesin. Yasaklarýn biran önce kalkmasý ümidindeyim. Ýnsanlarýmýz bu süreçte çok zorluk çekti. Bu durumun ekonomik etkileri çok zorladý bizi" dedi.
"DEVLETÝN YÖNETME
SÜRECÝNDEN MEMNUNUM"
Emre Kaya "Þu anda devletin bu süreci yönetmesinden memnunum ve bu
durumdaki en önemli etken olarak bunu
görüyorum" dedi.
"HAFTA SONU YASAÐINA
KARÞIYIM, 15 GÜNLÜK
YASAK YAPILMALI"
Nurettin Ebiri "Þu
anda iyiye gidiyoruz
fakat benim istediðim bu vakalarýn
sahada düþmesi
için daha sýký önlemler alýnmasý
lazým. Bakýn þu an
burada bulunan 65
yaþ üstü vatandaþlarýn
hepsinde maske inmiþ bir vaziyette ve sigara içiyorlar. Burada sýký tedbir
yok. Cezai iþlemler uygulanmýyor bu vatandaþlara ceza kesilse daha dikkatli
davranmaya baþlar. Hafta sonu sokaða
çýkma kýsýtlamasýna karþýyým. Devletimiz bunu yapýyorsa 15 günlük yapsýn
tam yapsýn. 15 gün sonra vaka sayýsý
%5' e kadar düþer. Bu süreç uzadýkça
ekonomik sýkýntýlarda kendini daha çok
hissettiriyor.

NEJDET YALÇINKAYA

"KURALLARA EN AZ
GENÇLER UYUYOR"
Ýsmail Tatarlý "Son zamanlarda maskesiz gezen insan sayýsý neredeyse yok
gibi. Ýnsanlar kendileri dýþýnda çevresinde düþünmeye baþladýkça kurallara daha çok uymaya baþladýlar. Kurallara en
az uyan kesimi gençler olarak görüyorum. Bir de bazý çay ocaðý sahipleri Ýçeride müþteri oturtmasa da kapýda, ayakta yan yana duran insanlar birlikte çay
içiyorlar. Bunlara dikkat edilmeli. Aþý
hakkýnda ise medyadan %90-95 etkili
olduðunu duyuyoruz inþallah öyledir"
dedi.
"AÞIYA GÜVENMÝYORUM"
Mustafa Türk "Söylenenlere bakýldýðýnda kýsýtlamalarýn 15'inde biteceði
söyleniyor. Sonrasýnda nasýl bir durum
olur bilemiyorum. Halkýmýz tedbirlere
uymaya olabildiðince devam etmeli. Aþýya da güvenmiyorum. Çin kendi ülkesinden çýkan bir hastalýða karþý kendi aþýsýný vurulmuyor. Aþý denemeleri bir yapýlsýn o zaman sahada net konuþabiliriz" dedi.
Onur Sarýkaya "Koyulan kurallara
uyulmaya devam edilirse bu sürecin
uzun süre devam edeceðini düþünmü-

NURETTÝN EBÝRÝ

ONUR SARIKAYA

yorum" dedi.
"AÞI ÝLE HAZÝRAN
TEMMUZ GÝBÝ BÝTER"
Semih Çolak "Tedbirlere uyulmaya
devam edildikçe daha iyi günler bizi
bekliyor. Böle devam edilirse haziran,
temmuz civarýnda biteceðini düþünüyorum. Aþýnýn da bu konuda yardýmcý olacaðýný düþünüyorum. Çorum halký böle
devam etmeli" dedi.
"AÞI OLMAYI
DÜÞÜNÜYORUM"
Batuhan Babaoðlu "Devletin aldýðý
önlemler sayesinde güzel günlere doðru
gidiyoruz. Hafta sonu yasaðýna olumlu
bakýyorum. Covid-19 bundan sonra grip
gibi sýradan bir hastalýk olacaktýr. Aþýnýn
piyasaya sürülmesiyle birlikte ben de
aþý olmayý düþünüyorum.
Süleyman Akgün "Vatandaþlarýmýz
tedbirlere uymaya baþladý. Dezenfekte
iþlemlerini daha sýk yapýyoruz artýk çünkü daha rahat ulaþabiliyoruz. Bu sebeple vakalarýn azaldýðýný düþünüyorum.
Bundan sonrada böyle devam edilir inþallah. Yoksa durum ayný eski haline döner ve bu durum bizim için iyi olmaz" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

SEMÝH ÇOLAK

SÜLEYMAN AKGÜN

"2020’de çok güzel
çalýþmalara imza attýk"
2021 yýlýnýn ilk Belediye Meclis Toplantýsýnda konuþan Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn 2020 yýlýnda çok
önemli çalýþmalara imza attýklarýný belirterek "Hemþehrilerimize çok güzel müjdeler

Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn

verdik. En son verdiðimiz müjde de çimento fabrikasýnýn belediyemiz tarafýndan satýn alýnmasý idi. Belediye Meclisimizden de alacaðýmýz yetkiyle de 1 milyon 384 bin metrekare bir arsanýn beledi-

yemize devri konusunda resmî iþlemleri
baþlatacaðýz. Bu iþlemleri ocak ayý içinde
tamamlamayý umut ediyoruz" dedi.
"ORTAK AKLI KULLANIYORUZ"
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn çimento fabrikasýnýn yeri ile ilgili ortak
aklý kullanmak suretiyle en güzel ve en
uygun projeyi hayata geçirmeye gayret
ettiklerini söyledi.
Þehrin ihtiyaç duyduðu projeleri üretmek için alanýnda uzman kiþileri bulduklarýný, o projeyi üretecek insanlarý belediye
meclisiyle birlikte bularak þehrin önünü
açacak çalýþmalarý gerçekleþtirmeye devam edeceklerini vurgulayan Baþkan Aþgýn "50 yýl, 100 yýl sonra bile konuþulacak
bir çalýþmaya imza atacaðýz. 100 yýl sonra bile belediye meclisimiz hayýrla yad
edilecek. Çimento fabrikasý ile ilgili yaptýðýmýz çalýþmamýz Çorum'un þehircilik anlamýnda geleceðine yön verecek son dönemin en önemli müjdelerinden biri" diye
konuþtu.
(Fatih Yýldýrým)

KORONAVÝRÜS AÞISI
ÇORUM’A DA GELDÝ
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi,
Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Çorum'a 9 bin 500 doz koronavirüs
aþýsý gönderildiðini açýkladý.
Ýlk partide gönderilen 9 bin 500
aþýnýn Saðlýk Müdürlüðüne teslim
edildiðini açýklayan Vali Mustafa
Çiftçi "Önümüzdeki perþembe veya cuma günü ilk etapta saðlýk çalýþanlarýmýzýn aþýlanmasýna baþlanacak. Belirlenen algoritmaya göre aþýlar yapýlacak" dedi.
(ÝHA)

Vali
Mustafa
Çiftçi
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Bozkurt: Seçmeli ders
dayatmasýna son verilsin
Eðitim Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Selim Bozkurt, Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan yapýlan tüm açýklamalarda öðrencilerin seçmeli dersler konusunda zorlanmayacaðý, ders seçimlerinin
tamamen kendi iradelerine býrakýlacaðý ifade edilmesine karþýn mevcut durumun bunun tam aksi
olduðunu belirterek "Her yýl olduðu gibi maalesef
bu yýl da seçmeli ders dayatma sezonu açýlmýþtýr.
Yine yeniden bazý dersler
zorunlu seçmeli hale getirilmektedir" dedi.
Seçmeli ders dayatmasýna son verilmesi gerektiðini dile getiren Eðitim
Ýþ Sendikasý Çorum Þube
Baþkaný Selim Bozkurt
"Eðitim-Ýþ olarak Milli Eðitim Bakanlýðýný bir kez daSelim Bozkurt
ha göreve davet ediyor,
konuya iliþkin tüm sorumlular hakkýnda gereðinin yapýlmasýný istiyoruz" ifadesinde bulundu. Bozkurt konuya iliþkin yaptýðý
açýklamasýnda þunlarý söyledi:
"KOLTUÐU KORUMA REFERANSI!"
Bakanlýktan, Ýl ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüklerine kadar adeta silsile gibi, dini içerikli seçmeli
derslerin seçimine iliþkin okul yöneticilerine ve
öðretmenlere baský yapýldýðý, bu derslerin seçiminin Ýl, Ýlçe ve okul yöneticilikleri için koltuðu koruma adýna referansa dönüþtüðü görülmektedir.
"MANTIK DIÞI"
Milli Eðitim Müdürlüðü tek baþýna Din Ýþleri
Genel Müdürlüðünün emrinde gibi davranmakta,
seçmeli dersler konusunda taraf olmaktadýr, bu
yönü ile de bir yandan Milli Eðitimin amaçlarýnýn
dýþýna çýkýlmakta, diðer taraftan 'seçmeli ders'
mantýðýnýn gereði dýþýnda hareket etmektedir.
Ýmam hatip okullarý ile yetinmeyen bakanlýk,
tüm okullarý imam hatipleþtirmeye çalýþmakta,
seçmeli ders seçimleri ile bu yönde hareket saðlamaya çalýþmaktadýr.
"ÖÐRENCÝLERÝN YAÞADIÐI BAÞARISIZLIÐIN KAYNAÐI LÝYAKATSIZ YÖNETÝCÝLER"
Diðer taraftan okullarda sistemsizlikten kaynaklý olarak, bilim ve akýl temelli ders öðretmenleri norm fazlasý haline getirilmekte, adeta din temelli derslerin dýþýnda kalan ders öðretmenlerimiz dýþlanmaktadýr. Bugün öðrencilerimizin yaþadýðý baþarýsýzlýðýn kaynaðý milli eðitimin sistemsiz
- plansýz yönetimi liyakatsiz yöneticileridir.
Konuya iliþkin olarak çok sayýda öðrenci velisi
de sendikamýza bu konudaki þikâyetlerini iletmekte, gerçekleþtirilen bu baskýdan yakýnmaktadýrlar.
"SEÇMELÝ DERSLERÝN AMACI ..."
Oysaki mevzuatta seçmeli dersler, öðrencilerin
hedefledikleri ve yöneldikleri alanda geliþmelerine
veya ilgi ve istekleri doðrultusunda çeþitli programlarda ilerlemelerine, kiþisel yeteneklerini geliþtirmelerine imkân saðlayan derslerdir þeklinde tanýmlanmakta ve ders seçiminin okulun imkânlarýna baðlý olarak veli, sýnýf rehber öðretmeni ve rehberlik öðretmeninin bilgisi dâhilinde öðrenci tarafýndan ikinci dönemin ilk haftasýnda yapýlýr denilerek seçimin velinin bilgisi dahilinde öðrenci tarafýndan yapýlmasý hüküm altýna alýnmýþtýr.
Seçmeli derslerin bu þekilde dayatýlmasý,
amaçlanan hedefin gerçekleþtirilmesinden çok
uzak bir yaklaþým olup öðrenciler üzerinde baský
oluþturulmasý anlamýna geleceði de ortadadýr. Bu
þartlar altýnda da öðrencilerin serbestçe istedikleri alanda ders seçimi yapamayacaðý ve maðdur
olacaklarý da tartýþmasýzdýr.
Ýktidarýn dindar nesil yetiþtirme politikasý çerçevesinde süregelen uygulama, bizzat idare eliyle mahalle baskýsýna dönüþmüþ durumdadýr. Çocuklarýmýzý, gençlerimizi inanç üzerinden test etmeye ya da þekillendirmeye kimsenin hakký yoktur. Okullarýmýzý Milli Eðitim Bakanlýðýnýn bilgi ve
onayý ile sarmýþ olan dernek, vakýf, cemaat gibi
hurafe üretme bataklýklarý yeterince akla zarar
vermektedir.
Mevzuat hükümlerine aykýrý hareket ederek
öðrenci ve velilerin tercihlerini dikkate almayan,
kendi tercihleri doðrultusunda öðrencileri ders
seçmeye zorlayan baskýcý okul yöneticileri ile onlara talimat veren Ýl ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlerini uyarmak Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn görev ve sorumluluðundadýr.
TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ "DEMOKRATÝK,
LAÝK VE SOSYAL HUKUK DEVLETÝDÝR
Yine anayasada eðitimin nasýl olacaðý; eðitim
ve öðretim, Atatürk ilkeleri ve inkýlaplarý doðrultusunda, çaðdaþ, bilim ve eðitim esaslarýna göre,
devletin gözetim ve denetimi altýnda yapýlýr" þeklinde hüküm altýna alýnmýþtýr. Burada devlet adýna
Milli Eðitim Bakanlýðý yetkili kýlýnmýþtýr ve bu dayatmalara hukuka aykýrý uygulamalara son vermesi gereken de Milli Eðitim Bakanlýðý'dýr.
Bu nedenle Eðitim-Ýþ olarak Milli Eðitim Bakanlýðý'ný bir kez daha göreve davet ediyor, konuya iliþkin tüm sorumlular hakkýnda gereðinin yapýlmasýný istiyoruz.
Tüm eðitim yöneticilerimize çaðrýmýzdýr. Bizler, yöneticilerin kiþisel tercihlerine deðil, akla, bilime ve hukuka karþý sorumluyuz, konusu suç
oluþturacak uygulamalardan uzak duralým.
(Abdulkadir Söylemez)

K.K.001

ISIRGAN OTU

Ortaköy'e bir yýlda
4,5 milyonluk yatýrým!
2020 yýlýnda Ortaköy'de sadece Belediye Baþkanlýðý aracýlýðý ile 4 milyon 520 bin TL yatýrým yapýldýðý açýklandý.
AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve Gençlik
Kollarý Baþkaný Muhammet Fatih Temur, Ortaköy'ü
ziyaret etti. Ortaköy'e 2020 yýlýnda yapýlan hizmetlerden bahseden Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, 3
bin metrekarelik bir alana Seyirtepe Dinlenme Alanýnýn 300 bin TL harcanarak yapýldýðýný ve halkýn
hizmetine açýldýðýný belirtti.
Hükümet Konaðý yan tarafýnda atýl durumda
bulunan 1000 m2'lik alanýn da, 2020 yýlý içinde Belediye Baþkanlýðýnca gerçekleþtirilen proje ile ilçe
halkýnýn dinlenebileceði ve aileleri ile hoþ vakit geçirebileceði bir park ve dinlenme alanýna dönüþtürüldüðünü söyleyen Ýsbir, bu alan için de 150 bin
TL harcama yapýldýðýný vurguladý.
Ýlçe statüsü aldýðýndan bugüne dek ilçe içinde
yer alan cadde ve sokak aralarýnda bulunan pazar
alanýnýn kapatýlarak, 2020 yýlý içinde 1 milyon 500
bin TL bedelle Belediye Baþkanlýðýnca gerçekleþtirilen proje ile yeni kapalý ve açýk pazar alaný oluþturulduðunu anlatan Ýsbir, ilk kez yapýlan pazaryeri
açýlan baðlantý yollarýnýn altyapý ve asfalt çalýþmasý ile ulaþým ve imara açýlacak araziler için bir altyapý oluþturulduðunu kaydetti.
Ýlçede yer alan su depolarý ve kaptaj alanýnýn
2020 yýlý içinde kapasite artýrýmý yapýlarak tekrar
inþa edilmek üzere yenilendiðini ifade eden Ýsbir,
projenin gerçekleþtirme bedelinin de 1 milyon 500
bin TL olduðunu söyledi.
Ýlçenin birçok yerinde olduðu gibi Suyolu Mahallesi Cebeci Sokak üzerinde de gerçekleþtirilen
kilit taþý uygulamasý ile belirtilen sokakta ikamet
eden vatandaþlara daha kaliteli bir yaþam sunulmasý amaçlandýðýný dile getiren Ýsbir, Fevzi Çakmak ve Ýnönü Caddelerinin kaldýrým ve tretuvar çalýþmasýnýn yapýldýðýný kaydetti.
Suyolu Mahallesi Adnan Menderes Caddesi
üzerinde de 300 bin TL harcanarak gerçekleþtirilen
altyapý ve asfalt çalýþmasý ile belirtilen cadde de
ikamet eden vatandaþlara daha kaliteli bir yaþam
sunulduðunu söyleyen Ýsbir, Cemal Boyacý parkýna uygulanan yöresel görsel çalýþmalarý ile park
içerisinde çevre düzenlemesi gerçekleþtirilerek güzel bir görsellik oluþturulduðunu ifade etti.
Altyapý ve kanalizasyon çalýþmalarý için 200 bin
TL ile koroge boru alýmý yapýldýðýný anlatan Baþkan
Ýsbir, cadde ve sokaklarda eskimiþ ve kullanýlamaz

durumda olan çöp konteynýrlarý yerine yeni çöp
konteynýrý alýmý yapýldýðýný bildirdi. Ýsbir, Salbaþ
köyüne kurulan çocuk oyun grubu ile kýrsalda yaþayan çocuklarýn hoþ vakit geçirip eðlenebileceði
bir alan oluþturulduðunu açýkladý.
Sosyal belediyecilik adýna yapýlan çalýþmalardan da bahseden Ýsbir gerçekleþtirilen kampanya
ile Suriye Ýdlib bölgesinde ihtiyaç sahibi Suriye vatandaþlarýnýn ihtiyaçlarýnýn giderilmesinin amaçlandýðýný dile getirdi.
Gerçekleþtirilen proje ile ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere 30 bin TL tutarýnda gýda yardýmý yapýldýðýný anlatan Ýsbir, tüm dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren Covid-19 salgýný tedbirleri
kapsamýnda yapýlan çalýþmalar ile ilçe halkýnýn
saðlýklý bir þekilde yaþam sürmeleri ve hastalýða
karþý tedbirler alýnmasý için de 30 bin TL harcandýðýný vurguladý.
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da Belediye
Baþkaný Taner Ýsbir ve Ýlçe Baþkaný Osman Kara'yý
Ortaköy için uyumlu bir þekilde baþarýlý çalýþmalarda bulunmalarýndan dolayý kutladý.
Ortaköy Belediyesi'nin sadece 2020 yýlý içinde
gerçekleþtirilen projelerinin toplam 4 milyon 520
bin TL tutarýnda olduðuna dikkat çeken Milletvekili
Ahmet Sami Ceylan, belediye dýþýnda da Ortaköy'e önemli hizmetlerin getirildiðini anlatýrken,
2021 yýlýnda da yatýrým ve hizmetlerin artarak süreceðini sözlerine ekledi.
PINARLI GÖLETÝ SULAMA
ÝHALESÝ 12 ÞUBAT'TA
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Ortaköy'de bulunan Pýnarlý Göleti Sulama Yenileme ihalesinin 12 Þubat 2021 tarihinde yapýlacaðýný bildirdi.
Milletvekili seçildiði günden beri Çorum'da sulu
tarým arazisi miktarýnýn çoðaltýlmasý için yoðun çaba sarfeden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Ortaköy ilçesinde de önemli bir projenin hayata geçirilmesi noktasýnda ilçe halkýna müjdeyi verdi.
Ceylan, Ortaköy ilçe merkezinde bulunan ve
DSÝ tarafýndan önceki yýllarda yapýlan Pýnarlý Göletinin açýk klasik kanal olan sulama þebekesinin
730 dekarý sulayacak þekilde kapalý borulu modern þebekeye dönüþtürülmesi için çalýþma baþlatýldýðýný açýkladý. Ceylan, 730 dekarý sulayacak
olan Ortaköy Pýnarlý Göleti Sulamasý yenileme ihalesinin 12 Þubat tarihinde gerçekleþtirileceðini vurguladý.
(Fatih Yýldýrým)

ÝSKÝLÝP'TE TERMÝNALÝN
ÖZELLEÞTÝRÝLMESÝ FESHEDÝLDÝ
Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük ilçe terminalinin iþletmesinde özelleþtirmeye gitmedi.
Baþkan Sülük, Ýskilip
Birlik Minibüs ve Motorlu
Taþýyýcýlar Kooperatifi tarafýndan iþletilen ilçe terminalini, özelleþtirme tekelinden kurtararak belediye
bünyesine kazandýrdý.
Baþkan Ali Sülük gelen
talep doðrultusunda özelleþtirme sözleþmesini iptal
ederek ilçe terminali için
özelleþtirmeye gitme kararý almadý. Baþkan Sülük terminalin belediye öz
kaynaklarýyla iþleteceðini açýkladý.
"MODERN HALE GETÝRECEÐÝZ"
Ýlçe terminal esnafýyla yaptýðý toplantýda açýklamalarda bulunan Baþkan Ali Sülük "Pandemi nedeniyle sýkýntýlý günler geçiren terminal esnafýmýzla bir araya gelerek istiþarelerde bulunduk. Terminal esnafýmýzýn isteðiyle ilçe terminalimizi özelleþtirme tekelinden kurtararak, onlara bir nebze olsun
destek olabilmek için, terminalimizi belediyemiz
imkânlarýyla iþletmeye karar verdik. Terminalimizi

ISIRGAN OTU ÝLE HAYAT,
DAÝMA ÇOK RAHAT
Urtica diðer adýyla Isýrgan otu, faydalý bitkiler arasýnda yer alan yakýndan tanýdýðýmýz bir
bitki türüdür. Bütün bir yýl boyunca yetiþebilme
özelliði olan ýsýrgan otu Mayýs-Aðustos aylarý
arasýnda çiçek açar. Her derde deva yönüyle
þifalý bitkiler arasýnda ön plana çýkar.Isýrgan otu
denilmesinin sebebi, yapraklarýnýn üzerinde yakýcý tüyler bulundurmasýdýr. Bitkinin yapraklarý
insan cildine temas ettiðinde, cilde deðen yerde kaþýntý ve kýzarýklýk yapar, bu nedenle Türkçede ýsýrgan denmektedir. Isýrgan otu yüzyýllardýr saðlýða faydalarý sebebiyle pek çok kültürde
kullanýlmýþtýr. Bu neden uzun zamandýr faydalarý bilinen ve kullanýlan bir bitkidir. Avrupa'da ilk
olarak vücuttan fazla suyun atýlmasý amacýyla
idrar söktürücü ve organlarý temizlemek amacýyla kullanýlmýþtýr. Günümüzde ýsýrgan otu bir
çok tedavide kullanýlýyor ve týbbý ilaçlarýn içerisinde yer almaktadýr. Ýçerdiði klorofil, vitaminler
ve demir nedeniyle, yiyecek veya içecek olarak
tüketildiðinde kansýzlýða karþý kullanýlan ýsýrgan
otu, aþýrý üþütmelerde solunum yollarýný açýyor.
Ayný zamanda kan þekerini de düþüren bu bitki, özellikle þeker hastalarý tarafýndan tüketilebilir. Cilt bakýmý ve deri temizliðinde de büyük rol
oynayan ýsýrgan otu, köklerinin kaynatýlýp içilmesiyle saç dökülmesi, saçýn kepeklenmesi ve
yaðlanma gibi sorunlarýn önüne geçiyor.
ISIRGAN OTUNUN FAYDALARINI
SIRALAYACAK OLURSAK;
- Yüksek miktarda demir içerir
- Ýdrar söktürücüdür
- Anemi tedavisinde yardýmcý olarak kullanýlýr
- Sindirim sistemini ve diðer organlarý temizler
- Artrit semptomlarýný hafifletir
- Soðuk algýnlýðýna iyi gelir
- Baðýþýklýk sistemini güçlendirir
- Öksürüðe iyi gelir
- Böbrekleri temizler
- Karaciðeri temizler
- Ýdrar yolu enfeksiyonlarýnýn tedavisinde
kullanýlýr.
NASIL TÜKETÝLÝR
Isýrgan otunu yemek olarak tüketebileceðimiz gibi bitkinin kökü, gövdesi ve yapraklarýndan çay yaparak da tüketebiliriz. Yemek olarak
tüketildiðinde genelde salata ve börek içi olarak
tüketilir. Çay olarak içme biçimi de, klasik çay
yapma yöntemi gibi bitkinin yapraklarý suda
kaynatarak demlenmesini saðlarýz. Isýrgan otu
çayý günde 2-4 bardak yeni demlenmiþ ýsýrgan
otu çayý aç karnýna öðün aralarýnda tatlandýrýlmadan içilmesi gerekir. Kokusundan veya tadýndan rahatsýz olanlar çayýn içine biraz nane,
kekik veya papatya konulabilir.
Canlý halde olan bitkinin sapý yere yakýn bölümünden kesilerek, dalýndan akan suyuyla birlikte eklem aðrýsý olan bölgelerimize sürebiliriz.
Özellikle romatizma, gut, siyatik, velumbago
aðrýlarýna karþý aðrýlý bölgelere, yapraklý taze
ýsýrgan otu dalý hafifçe sürüldüðünde þifa kaynaðý olabiliyor. Ýþlem sonrasýnda ýsýrgan otunun
sebep olduðu kaþýntýyý önlemek için, iþlem sonunda o bölgeler pudralanabilir.

ÝLK GÜNDEN ÝTÝBAREN EKLEM
VE DÝZ AÐRILARINA BU GÜÇLÜ
KARIÞIM ÝLE VEDA EDÝN..
YULAF EZMESÝ
Yaþlýlýk, kötü duruþ ve rahatsýz edici ayakkabýlar gibi eklem ve diz aðrýsýna neden olan
birçok faktör vardýr. Bu aðrý bazen dayanýlmaz
bir hal alýr ve hayatýnýzý zorlaþtýrarak günlük rutin iþleri yapamaz hale gelebilirsiniz.. Ýðneler ve
ilaçlar yerine, bu güçlü doðal ilaç, eklem ve diz
aðrýsý için sonsuza kadar elveda demektir!
Gerekli malzemeler:
* 1 su bardaðý yulaf
* 1 fincan doðal portakal suyu
* 1 tatlý kaþýðý tarçýn
* Kýyýlmýþ 2 su bardaðý ananas
* Yarým su bardaðý ezilmiþ badem
* Doðal bal

ilçemize yakýþýr bir biçimde modern hale getirip
halkýmýzýn kullanýmýna sunacaðýz. Var olsun milliyetçi belediye var olsun üretken belediye" dedi.
Ýskilip Belediyesi bünyesine kýsýtlý belediye
imkânlarýyla ilçeye büyük yatýrýmlar kazandýran
Baþkan Ali Sülük özelleþtirilen yerleri özelleþtirme
tekelinden kurtararak belediye bünyesine kazandýrdý. Çöp ihalesinin iptali ile belediye kasasýnda
kalan tutarla, belediye araç filosunu güçlendiren
Baþkan Ali Sülük þimdi de terminali özelleþtirme
tekelinden kurtararak üretken belediyecilik anlayýþýnýn örneðini gösterdi.
(Abdulkadir Söylemez)

NASIL YAPILIR?
Yulaflarý küçük bir tencereye döküp üzerine
su ilave edin ve yulaflar piþene kadar orta ateþte kaynatýn. Yulaf piþtiðinde ocaðý kapatýp soðumaya býrakýn. Diðer malzemeleri ise blender
yardýmýyla karýþtýrýn. Daha sonra yulaf ile karýþtýrýn. Çok yoðun olursa biraz daha su ilave edebilirsiniz. Soðuk olarak için. Birkaç günün sonunda inanýlmaz sonuçlar elde edersiniz. Bu
süper karýþým eklem ve diz aðrýsýný ortadan kaldýracaktýr. Dahasý, tendonlarýnýzý ve hasar görmüþ baðlarýnýzý güçlendirecek ve onaracaktýr!
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Ortaköy Belediyesi
gýda yardýmý yaptý

SAHiBiNDEN

KiRALIK FIRIN

Ortaköy Belediye Baþkanlýðý ilçede yaþayan
ihtiyaç sahibi vatandaþlara gýda yardýmý yaptý.
Ortaköy Belediye Baþkanlýðý, Covid-19 salgýný döneminde desteðe ihtiyacý olan vatandaþlara gýda yardýmýnda bulundu.
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir yapmýþ olduðu açýklamada "Covid-19 salgýný tüm
dünyada olduðu gibi ülkemizde de etkisini göstermekte. Biz de Belediye Baþkanlýðý olarak ilçemizde ekonomik olarak desteðe ihtiyacý olan
aileleri birimlerimizce tespit ettik ve imkanlarýmýzýn dahilinde kendilerine gýda yardýmýnda
bulunuyoruz. Allah devletimize ve yüce Türk
milletine zeval vermesin" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

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

06:26
07:55
12:54
15:20
17:42
19:06

VEFAT EDENLER
- Eskiköyden gelme, Nakliyeci ve pazarcý
esnafýndan, Yurdagül DOÐAN’ýn eþi, Cuma,
Halil, Hüseyin, Zeynel ve Kemal DOÐAN’ýn
kardeþi Saadettin DOÐAN.

TARiHTE BUGÜN

KESiN

1923- Futbol Federasyonu kuruldu.
1928- Hukuk Fakültesi öðrenci derneðinin
toplantýsýnda "Türkiye'de Türkçeden baþka lisan konuþulamaz" kararý alýndý.
1951- Demokrat Parti'nin komünistlere saldýrýsý ve TKP tevkifatý.
1952- Hasankale'de 5,8 büyüklüðünde deprem: 133 kiþi öldü.
1959- Kadýn avukatlar Refik Erduran aleyhine dava açtý. Refik Erduran'ýn Bir Kilo Namus
adlý yapýtýnda kadýnlarýn þeref ve haysiyetlerinin zedelendiðini ileri sürdüler.
1969- Devekuþu Kabare Tiyatrosu "Bir Þehri Ýstanbul ki" oyununu sahneye koydu.
1970- Türkiye Öðretmenler Sendikasý (TÖS)
yöneticisi, Fakir Baykurt Milli Eðitim Bakanlýðý
tarafýndan açýða alýndý.
1986- Ýþkence yapanlara verilen cezalarýn
arttýrýlmasý ve sorgu sýrasýnda sanýk avukatlarýnýn da hazýr bulunmasýný öngören yasa önerisi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde reddedildi.
1986-Savunma Sanayii Müsteþarlýðý kuruldu.
1990- Atatürk Barajý'nda su tutulmaya baþlandý.
1994- Grevli, toplu sözleþmeli sendika hakký
istemek ve yüzde 15'lik memur zammýný protesto etmek için memurlar Ankara'da eylem
yaptý. Polis, memurlara müdahale etti. Ankara
Emniyet Müdürü Orhan Taþanlar bazý memurlarý tokatladý.
1994- Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkan
adayý Bedrettin Dalan "Dolmabahçe Sarayý sanat adýna bir rezalettir ve mimarý Ermeni Balyan Usta'dýr" dedi. Bedrettin Dalan'ýn bu sözlerine Mimarlar Odasý tepki gösterdi.
1997- Susurluk soruþturmasý kapsamýnda
özel tim görevlisi polisler Ayhan Çarkýn, Oðuz
Yorulmaz ve Ercan Ersoy, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 14 Ocak'ta ise Sedat Bucak'ýn
3 koruma polisi ile þoförü de DGM'ye sevk edildi. Koruma polisi Ömer Kaplan, savcýlýk tarafýndan serbest býrakýldý.2 polis ile þoför tutuklandý.
2005- Diyarbakýr Emniyet Müdürü Ali Gaffar
Okkan ile 5 polis memuru dahil 13 kiþinin öldürülmesi, çok sayýda kiþinin yaralanmasý olaylarýna katýldýðý iddiasýyla yargýlanan terör örgütü
Hizbullah üyesi Mehmet Fidancý müebbet hapse mahkûm edildi.
2010- Hulki Cevizoðlu, DSHP genel baþkanlýðýndan istifa etti.

MUHTARLAR TAHTASIZ'A
SORUNLARINI iLETTi
Bazý köy muhtarlarý, Cumhuriyet Halk Partisi
Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz'ý makamýnda
ziyaret ederek köylerin sorun ve taleplerini iletti.
Eskikaradona Köyü Muhtarý Hüseyin Kömürcü,
Evciyenikýþla Köyü Muhtarý Abidin Gündoðar, Þahinkaya Köyünden eski muhtarlar Kemal Evci ve
Arap Ýpek, CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz'ý ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

T.C. ÇORUM ÝCRA DAÝRESÝ
2018/1396 ESAS
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

AK Parti’den
OGC'ye ziyaret
AK Parti Osmancýk Ýlçe yönetimi 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler günü nedeniyle Osmancýk Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.
AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Þerif Okudan
10 Ocak çalýþan gazeteciler günü dolayýsýyla beraberinde Gençlik Kollarý Baþkaný Mürsel Karatað
ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Osmancýk
Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek baþkan Bilal Çevrim ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre
sohbet etti.
Yerel ve yaygýn basýn mensuplarýnýn önemli
bir kamu görevini yerine getirdiðini belirten Þerif
Okudan "Doðru ve ilkeli habercilik anlayýþýyla hizmet veren tüm basýn mensuplarýmýzýn 10 Ocak
Çalýþan Gazeteciler Gününü tebrik ediyor, tüm
medya mensuplarýna mesleklerinde baþarýlar diliyorum. AK Parti olarak ayrýþtýrýcý deðil birleþtirici
bir anlayýþla çalýþmalar yapýyoruz ve yapmaya
devam edeceðiz þeklinde konuþtu. Baþkan Çevrim'de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek AK Parti heyetine teþekkür etti.
(ÝHA)
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YIL: 5 / SAYI: 1616

Ýmtiyaz Sahibi: Ayhan
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Ömer Faruk SÖYLEMEZ
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

AYKANAT

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr
Yönetim Yeri: Gazi Cad. Kulaksýz
Sok. Kavukcu Ýþmerkezi 3/42 Çorum

Ali Ceylani KOLAÇ

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

kep:
ayhan.aykanat@hs01.kep.tr

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

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

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

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
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

Ziyarete; Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz ile Ýl
Baþkan Yardýmcýsý Celal Uysal da katýldý.
Ziyarette köylerde yaþanan sorunlar ve çözüm
önerileri, ülke ve Çorum gündemi deðerlendirildi.
CHP Ýl Baþkaný Tahtasýz, ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getirerek, muhtarlara teþekkür
etti. Tahtasýz, kendisine iletilen sorunlarýn takipçisi
olacaðýný vurguladý.
(Mahmut Emin Söylemez)

Þahiner'e sürpriz
doðum günü
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'e, belediye personeli tarafýndan sürpriz doðum
günü kutlamasý yapýldý.
Belediye hizmet binasýnda hazýrlanan sürpriz
organizasyonla karþýlanan Baþkan Þahiner tüm
çalýþma arkadaþlarýna teþekkür etti. Belediye
Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü tarafýndan organize edilen programda Baþkan Þahiner'e tüm belediye
personeli adýna Baþkan Yardýmcýlarý Sakine Sarýyüce, Bahri Sezen, Mükremin Daðaþan ve Oðuzhan Þahiner özel hazýrlanan hediyeleri takdim etti.
Sürpriz karþýsýnda þaþýrdýðýný kaydeden Þahiner
"Yaþ günümü kutlayan tüm çalýþma arkadaþlarýma
teþekkür ediyorum. Þu an ne diyeceðimi inanýn bilmiyorum beni çok mutlu ettiniz. Sizlerde iyi ki varsýnýz. Burada sizlerle birlikte birlik beraberlik içinde
çalýþmaktan çok mutluyum. Allah hepinizden razý
olsun" diye konuþtu.
(Mahmut Emin Söylemez)

Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum ili, Merkez ilçesi, Ayarýk Mahallesi, 1967 ada, 6 parselde kayýtlý, ana gayrimenkulü 17.163,00 m² yüzölçümünde, " Arsa " Vasfýnda, " Kat Ýrtifaký " yapýlý, B blok
dördünce katta yer alan tamamý satýlacak olan 10 baðýmsýz bölüm numarasýnda " mesken " niteliðinden tapuda kayýtlýdýr. taþýnmazýn bulunduðu bina 5 adet bloktan oluþan Hitit Park sitesi içerisinde yer
almakta olup sitenin batýsýnda konumludur. Site içerisinde güvenlik kulübesi, açýk yüzme havuzu,
spor alaný, yeþil alanlar, açýk otopark gibi sosyal donatý alanlarý mevcuttur. taþýnmazýn bulunduðu B
Blok Betonarme Karkas Yapý tarzýnda, ayrýk nizam, Bodrum Kat+ Zemin Kat+ 5 Normal kat olmak
üzere 7 katlý olarak inþa edilmiþtir. Asansör bulunan binanýn dýþ cepheleri ýsý yalýtým üzeri silikon
esaslý dýþ cephe boyasý ile boyalýdýr. Ahþap oturtma çatýsý M.T. kiremit kaplamalýdýr. Binanýn giriþ kapýsý ferforje demir doðramalý, merdiven korkuluklarý paslanmaz çelik doðramalý, Merdiven basamaklarý ve sahanlýklarý mermer kaplamalý, merdivenkovasý duvarlarý sýva üzeri plastik boyalýdýr. Elektrik,
su, telekomünikasyon, doðalgaz, kanalizasyon, gibi altyapý sistemlerinin mevcut olduðu tespit edilen
bina; III. Sýnýf B Grubu yapýlar sýnýfýna dâhildir. Kýymet takdiri konusu 10 numaralý baðýmsýz bölüm:
Halihazýrda mesken olarak kullanýlan daire Çorum Tapu Müdürlüðü''nde incelenen onaylý mimari projesine göre salon, Amerikan Mutfak, 3 oda, gece holü, antre, kiler, WC- Lavabo, banyo, ebeveyn duþu ve 2 adet balkon mahallerinden oluþmaktadýr. Yatak odasýnda ayrýca giyinme odasý mevcuttur.
Onaylý mimari projesine göre yaklaþýk net 157,00m² kullaným alanýna sahiptir. Çorum Belediye Baþkanlýðý'nda yapýlan araþtýrmada 14.04.2009 tarih ve 1216-8 belge numaralý inþaat ruhsatý mevcut
olup yapý kullanma ruhsatý yoktur. Onaylý mimari projesinden farklý olarak kuzey cephede yer alan
balkonlar yatak odalarýna dâhil edilmemiþtir. Daire kuzey, güney ve batý cephelidir. Isýnmasý kalorifer
sistemiyle saðlanmaktadýr. Daire giriþ kapýsý çelik kapý, ýsýcamlý pencereleri PVC doðramalýdýr. Keþif
esnasýnda daire içerisine girilememiþ olup deðerlendirme yapýlýrken kullanýlan malzeme ve iþçilik iyi
sýnýf kabul edilerek deðerlendirme yapýlacaktýr. Daire giriþ kapýsý çelik kapý, ýsýcamlý pencereleri PVC
doðramalýdýr.
Adresi
: Üçtutlar Mahallesi, Binevler 81. Sokak Hititbark-2 B Blok no:3- B/10
Merkez / ÇORUM posta adresindedir.
Yüzölçümü
: 17.163,00 m2 (ana taþýnmaz yüzölçümü)
Arsa Payý
: 10/594
Ýmar Durumu
: Var, Ýnþaat tarzý 1/1000 Ölçekli Uygulama Ýmar Planýnda "E=0,60,
TAKS:0,10 6 KATLI "Konut " alaný
Kýymeti
: 500.000,00 TL
KDV Oraný
: %18
Kaydýndaki Þerhler
: tapu kaydýndaki gibi
1. Satýþ Günü
: 10/03/2021 günü 10:45 - 10:50 arasý
2. Satýþ Günü
: 06/04/2021 günü 10:45 - 10:50 arasý
Satýþ Yeri
: Karakeçili mah. Alaybey sk. No:96/A Adalet Sarayý Ek hizmet binasýndaki
2. Kattaki 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.
6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca
bilgi almak isteyenlerin 2018/1396 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan
olunur.08/01/2021
(ÝÝK m.126)
(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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ÖZEL HAST. CÝVARI

Amed maçýnýn
hakemi açýklandý
Misli.com 10'uncu hafta erteleme maçýnca
Amed Sportif ile karþýlaþacaðýmýz maçýn hakemi açýklandý. Perþembe günü saat 13'te Çorum
Þehir Stadýnda oynanacak Çorum FK - Amed
Sportif maçýný Gaziantep bölgesinden Abdullah
Volkan Aydýn yönetecek. Aydýn'ýn yardýmcýlýklarýný yine Gaziantep bölgesinden Mehmet
Gökhan Ceylan ve Mersin bölgesinden Caner
Eroðlu yapacak. Karþýlaþmanýn 4'üncü hakemi ise Hatay bölgesinden Mehmet Semih
Güçlü olacak.
GENÇ HAKEM
ÝLE ÝLK MAÇIMIZ
Amed Sportif ile
oynayacaðýmýz maçta
düdük çalacak olan
Abdullah Volkan Aydýn
Abdullah
ilk defa maçýmýzý yöVolkan Aydýn
netecek. Hakemlik kariyerine 2016/2017 sezonunda baþlayan aydýn
üç sezonda altý maç yönetirken 2019/2020 sezonunda ise 3'üncü lig ve Türkiye kupasý olmak
üzere sekiz karþýlaþmada düdük çaldý. Bu sezon ise Türkiye Kupasýnda, 2'nci lig kýrmýzý
grupta ve 2'nci lig beyaz grupta 1'er maç yönetti. Aydýn, grubumuzda 2'nci hafta oynanan ve
Manisa FK'nin Kocaelispor'u 6-1 yendiði maçta
da düdük çalmýþtý.
SADECE BÝR KIRMIZI KART GÖSTERDÝ
Abdullah Volkan Aydýn kariyeri boyunca 17
karþýlaþma yönetirken bu maçlarýn 8'ini ev sahibi takýmlar, 6'sýný deplasman takýmlarý kazanýrken üç karþýlaþma ise beraberlikle sonuçlandý. Yönettiði maç maçýna 5,59 oranla 95 sarý
kart gösteren Aydýn sadece bir kez kýrmýzý kartýna baþvurdu.
(Abdulkadir Söylemez)

Manisa FK 2'inci yarýnýn ilk maçýnda Çorum FK ile karþýlaþacak

Lider Antalya'da
kamp yapýyor
Misli.com 2'nci Beyaz Grubun lideri Manisa
Futbol Kulübü 2'nci yarý hazýrlýklarýný Antalya'da gerçekleþtirdiði çift antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleþen sabah antrenmanýnda takým
salonda kuvvet çalýþmasý yaptý. Akþam antrenmanýnda ise topla dayanýklýlýk çalýþmasý gerçekleþtirildi.
Ýlk maçta 3-1 maðlup olduðumuz Manisa
FK ile 27 Ocak 2020 tarihinde 2'nci yarýnýn açýlýþ maçýnda Manisa'da karþý karþýya geleceðiz.
(Abdulkadir Söylemez)

Hekimoðlu Trabzon
kadrosunu güçlendiriyor
Trabzon Hekimoðlu devre arasýnda þu ana
kadar dört futbolcu takviyesi yaptý.
Grubumuzda 2'nci sýrada yer alan Hekimoðlu Trabzon, Trabzonspor Kulübü'nden
genç oyuncular Salih Kavrazlý ve Taha Tunç ile
sezon sonuna kadar kiralýk, Furkan Yýldýrým ile
de 2,5 yýllýk sözleþme imzaladý. Geçtiðimiz
günlerde ise Trabzon Hekimoðlu, Sancaktepe
FK'den ayrýlan Halil Ýbrahim Tuna ile 1,5 yýllýk
sözleþme imzalamýþtý.
Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Melih Hekimoðlu, Trabzonspor Kulübü ile
aðabey-kardeþ kulüp iliþkilerinin devam ettiðini
ifade ederek "Trabzonsporumuzdan üç oyuncuyu kadromuza kattýk. Ýnþallah bu oyuncular burada kendilerini en iyi þekilde gösterip geliþip ve
yükseliþlerini devam ettirip Trabzonspor'a daha
güçlü dönerek, takýmlarýna katký saðlayacaklardýr. Hem Hekimoðlu Trabzon FK hem de Trabzonspor'a en iyi þekilde katký saðlayacaklarýný
düþünüyoruz" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Sinan
15 maçta
16 gole
ulaþtý

"Kral" farký açýyor
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup gol
krallýðý yarýþýnda oyuncumuz Sinan Kurumuþ farký açýyor. Ýstanbul'da oynanan
iki maçta önce 1-1 beraberlikle sonuçlanan Sarýyer maçýnda rakibin yedi maçlýk evinde gol yememe serisine attýðý
golle son veren Sinan önceki gün oynanan Sancaktepe FK maçýnda da iki gol
atmýþtý.
Çorum FK'nin gol silahý Sinan ligde

oynadýðý 15 karþýlaþmanýn 2'sinde hattrick yaparak 16 gol ile zirvede yer aldý.
Sinan'ýn ardýndan 13 golle 24Erzincanspor'dan Ethem Erboða ve 12 golle
Manisa FK'den Zahit Fýndýk yer alýyor.
Manisa FK ve 24Erzincanspor oynadýðý 18 karþýlaþma ile sonunun ilk yarýsýný tamamlarken Çorum FK'nin ise iki
erteleme maçý bulunuyor. Sinan Kurumuþ bu maçlarda da oynayýp gol atma

baþarý gösterirse aradaki üç gollü farký
da açmýþ olacak.
Çorum FK'de Sinan'ýn ardýndan skora katký yapan iki oyuncu ise Cengiz Ötkün ve Umut Kaya oldu. Son oynanan
Sancaktepe FK maçýnda iki gol atan
Cengiz toplamda altý gole ulaþýrken yine Sancaktepe FK maçýnda bir gol atan
Umut toplam 5'inci golünü kaydetmiþ oldu.
(Abdulkadir Söylemez)

Gözler Amed maçýnda
Kýrmýzý-Siyahlýlar gözünü Amed maçýna çevirdi.
Ýstanbul'da oynadýðý iki maçtan dört puanla dönen
ve Play-off umutlarý yeþeren Çorum FK 14 Ocak Perþembe günü saat 13'te sahasýnda oynayacaðý Amed
Sportif maçý hazýrlýklarýný sürdürüyor.
Ýsmet Taþdemir'in takýmýn baþýna geçmesi ile göz
ile görülür bir ivme yakalayan Çorum FK, son haftalarda alýnan sonuçlar ile Play-off inancýný artýrdý.
Devre arasýna giren 2.ligde erteleme maçlarýna
devam eden temsilcimizin son iki maçý kaldý. Perþembe günkü Amed Sportif maçýndan sonra Kahramanmaraþ'a konuk olacak Kýrmýzý-Siyahlýlar bu maçlardan altý puan çýkararak devre arasýndan sonra oynanacak Manisa FK maçýna moralli gitmek istiyor.
Dün yaptýðý antrenmanla Amed maçý hazýrlýklarýný
sürdüren Kýrmýzý-Siyahlýlar bugün yapacaðý antrenmanla hazýrlýklarýný tamamlayýp maç saatini beklemeye baþlayacak.
(Abdulkadir Söylemez)

Efeler 2'nci yarýya hazýrlanýyor
Türkiye 2'nci Voleybol liginde Çorum'u temsil eden Sungurlu Belediyesi
voleybol takýmý ilk devrenin ardýndan
2'nci devre için çalýþmalara baþladý.
Sungurlu Belediyesi Voleybol Þube Sorumlusu ayný zamanda Baþ Antrenör olan Mustafa Özdemir yaptýðý
açýklamada "1'inci devrede yaptýðý-

mýz maçlarda iyi bir performans sergiledik, hedefimize yakýn bir yerde ilk
devreyi bitirdik. Hedefimiz ligi ilk üç
takým arasýn da bitirmek. Bunu da baþaracaðýz inþallah" dedi.
2'nci yarý kendi evimizde Ankara
SGK takýmýný konuk edeceðiz diyen
Özdemir "24 Ocak Pazar günü saat

14'te Mahmut Atalay Spor Salonu'nda oynayacaðýmýz bu karþýlaþmada hedefimiz mutlak galibiyet.
Kendi evimizdeki maçlarýmýzý kazanmak zorundayýz ki ilk üç hedefimizi
tutturmak istiyoruz. Arkasýndan Zonguldak deplasmanýmýz var. Çok zorlu geçecek bu iki maçýmýzdan altý pu-

an hedefimiz var. Ýnþallah bunu baþaracaðýz" dedi.
Özdemir "Bizlere yardýmý esirgemeyen, Belediye Baþkanýmýz Sayýn
Abdulkadir Þahiner'e, kulüp baþkanýmýz Bahri Sezen'e ve sponsorumuz
Baktat'a sonsuz teþekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.
"PLAY-OFF
OYNAMAK ÝSTÝYORUZ"
Sungurlu Belediyesi'nin altyapýdan yetiþen pasörü Emrah Vargeloðlu ve liberosu Can Aktay yaptýklarý
açýklamada 2'nci yarýda çok daha iyi
maçlar çýkartacaðýz ve Play-Off
oynamak istiyoruz diyerek "Bunu
da baþaracak güçteyiz. Hocamýz
bizleri yetiþtirdi ve bize bu ligde
görevler verdi. Hocamýza ve ilçemize
layýk olmak için var gücümüzle
çalýþýyoruz. Bizlere yardýmcý olan
baþta belediye baþkanýmýz olmak
üzere herkese teþekkür ediyoruz"
ifadelerini kullandý. (Haber Merkezi)

