Efeler parkeye tekrar çýkýyor

Ýskilip Sakarya
Ýlkokulu eðitim
faaliyetleriyle
dikkat çekiyor

Türkiye 2'nci Voleybol Ligi'nde Çorum'u ve Sungurlu'yu temsil eden Sungurlu'nun Efeleri 2. yarý maçlarýna baþlýyor. Sungurlu Belediye Voleybol Takýmý Baþ
Antrenörü Mustafa Özdemir yaptýðý açýklamada "Ýlk
devreyi istediðimiz bir sonuçla bitirdik. 24 Ocak 2021
pazar günü saat 14'te kendi
sahamýzda Ankara'nýn güçlü takýmlarýndan SGK ile
2'nci yarýnýn ilk maçýný oynayacaðýz" dedi.
7’DE

Covid-19 sebebiyle okul ikliminden ayrý kalan öðrencileri için sanal ortamda
yürüttükleri eðitim faaliyetleriyle dikkat
çeken Ýskilip Sakarya Ýlkokulu, bu
olumsuz pandemi sürecinde belirli aralýklarla "Ýskilip Sakarya Uzaktan Eðitim
Çalýþmalarý" adýyla düzenledikleri canlý yayýnlar ile hem öðrencilerin motivasyonunu saðladý, hem de veli-okul
iliþkilerini saðlamlaþtýrdý.
8’DE
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ÜÇ HAFTALIK YARIYIL
TATiLi BAÞLADI
Milli Eðitim Bakanlýðýnca (MEB), koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamýnda TRT EBA, EBA ve
canlý sýnýf uygulamalarý, basýlý ve dijital yardýmcý
kaynaklarla yürütülen uzaktan eðitim dün sona erdi ve yaklaþýk 18 milyon öðrenci üç hafta sürecek
yarýyýl tatiline baþladý.Daha önce 12-16 Nisan'da
yapýlmasý planlanan ikinci ara tatil, yarýyýl tatiline
eklenerek 8 Þubat-12 Þubat'ta uygulanacak.Böylece 2020-2021 eðitim ve öðretim yýlýnýn ikinci dönemi 15 Þubat 2021 Pazartesi baþlayacak. 5’TE

Hasan Kaya Kütüphanesi açýlacak
Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu'nda açýlacak olan kütüphaneye Çorumlu eðitimci Hasan
Kaya'nýn adý verilecek. Kültür Bakanlýðý Halk þairi Safiye Samyeli'nin koordinatörlüðünü yaptýðý
"Býrakýn Kýzlar Okusun" kampanyasý çerçevesinde çeþitli okullarda yapýlan kütüphane açýlýþýnýn
19'ncusuna Çorum'da eklenmiþ oldu.
5’TE

Ýl Milli
Eðitim Müdürü
Yakup Sarý

Milli Eðitim Müdüründen

1'nci dönem mesajý
Ýl Milli Eðitim Müdürü Yakup Sarý 2020-2021
eðitim öðretim yýlýnýn 1'inci döneminin bitmesi sebebiyle yayýmladýðý mesajýnda "Öðrencilerimizin heyecanýna sarýlarak ortak olamadýðýmýz için büyük üzüntü yaþýyorum" dedi. Öðrenciler, veliler ve öðretmenlere seslenen Sarý bazý tavsiyelerde de bulundu.
6’DA

TGK'DAN

AÇIKLAMA
Basýn Ýlan Kurumu'na, yazýlý basýna ve yerel
gazetelere yönelik sosyal medyada yer alan
eleþtiriler üzerine Türkiye'nin en üst çatý basýn
meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) yazýlý bir açýklamayla eleþtirinin haksýz olduðu ve 'eksik bilgi'den kaynaklandýðýný duyurdu. Açýklamada "basýnýn desteklenmesi, demokrasilerin geliþmesinde, benimsenmesine ve özellikle yereldeki sorunlarýn gündeme getirilerek çözüm yollarý üretilmesinde büyük önem taþýr" denildi.
2’DE

Ormancýlar yol
haritasý belirledi
Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðünde 2020 ormancýlýk faaliyetleri ve gerçekleþmelerinin deðerlendirmesi yapýlarak, 2021 iþ programý doðrultusunda baþlatýlan çalýþmalar ve yýl içerisinde izlenilecek yol haritasý belirlendi.
Çorum'a gelen Bölge Müdürü Halil Oflu Ýþletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp ve teknik ekip tarafýndan karþýlanarak 2020 gerçekleþmelerini ve
2021 yýlý iþ programýnýn iþlendiði toplantý düzenledi.
4’TE

Osmancýk'ta baþta çarþýdaki araçlarýn trafikte ciddi park sorunlarý oluþturduðu, esnaftan alýþveriþ yapmak için gelenlerin araçlarýný park edecek yer bulamamalarýndan esnafýn olumsuz etkilendiði belirtiliyor. Bu durumdan esnaf ve
park yeri bulamayan vatandaþ da dertli. Yaya geçidine yapýlan parklar ve ters
yönde ilerleyenlerin de karmaþa yarattýðý söyleniyor.
3’TE

PROF. DR. TURHAN: KORONAYLA
YAÞAMAYA ALIÞACAÐIZ 2’DE

Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre aralýk ayýnda
Çorum'da satýlan konut sayýsý 578 olarak belirlendi. Ülkemizde 2020 Aralýk ayýnda 105 bin
981 konut satýldý. Türkiye genelinde 2020 yýlýnda 1 milyon 499 bin 316 konut satýþ sonucu el
deðiþtirdi.
5’TE

BAÐIMLI KÝÞÝLÝK
BOZUKLUÐU
ÜZERÝNE BÝR
GÖZDEN GEÇÝRME

Osmancýklarýn kavþak þikâyeti
BAKAN PEKCAN'DAN
ESNAFA MÜJDE 2’DE

Aralýk ayýnda
578 konut satýldý

- YAZISI 2’DE

Psikolog Mustafa ESKÝZARA

7 BÝN 882 OLAYDAN 7 BÝN
512 OLAY AYDINLATILDI 3’TE

ADD'DEN CUMHURÝYETE
SAHÝP ÇIKIN ÇAÐRISI 4’TE
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Bakan Pekcan'dan
esnafa müjde
Gelir kaybý destek ödemeleri baþladý. Ticaret Bakaný Ruhsar Pekcan ocak
ayýnýn ödemelerine baþladýklarýný açýklayarak "Bundan sonra da þubat, mart
bunlarý ödemeye devam
edeceðiz" dedi.
Ticaret Bakaný Ruhsar
Pekcan, Türkiye-Belçika 2.
Dönem Ortak Ekonomi ve
Ticaret Komisyonu imza törenine katýldý. Pekcan
"Türkiye, Avrupa Birliði uyumlu kalite ve üretim alt
yapýsýyla, Avrupa'nýn en önemli tedarikçilerinden
biri olmaya devam edecektir" dedi.
Pekcan gelir kaybý desteðinin ödemesiyle ilgili
de açýklama yaptý. Pekcan "Bugün itibarýyla gelir
kaybý desteklerini ödemeye baþlamýþ bulunuyoruz. Herkese hayýrlý olsun" dedi. (Haber Merkezi)

BAÐIMLI KÝÞÝLÝK BOZUKLUÐU ÜZERÝNE
BÝR GÖZDEN GEÇÝRME
Baðýmlý kiþilik bozukluðu olan
bireyler insanlara aþýrý güvenme,
dayanma ve teslimiyetçi bir davranýþ sergilerler. Bu kiþilerin teslimiyetçi ve baðýmlý olmalarýnýn sebebi,
baþkalarýnýn yardýmý olmadan hiçbir þey yapamayacaklarýna düþünmeleridir. Yalnýz kalamazlar. Bu kiþilerde; depresyon, alkol veya madde kullanýmý riski yüksektir çünkü
baðýmlý olduklarý kiþi/kiþiler hayatlarýndan çýktýðýnda veya bu kiþiler
eleþtirel yaklaþtýklarýnda tamamen
reddedilmiþ gibi hissettiklerinden
boþluða düþerler.

Ýnsan ve baðýmlýlýk arasýndaki
iliþki insan doðumundan itibaren
baþlar. Fiziksel ve ruhsal olarak temel ihtiyaçlarýný karþýlayamayacak
durumda olduðu için anne ve babaya baðýmlýdýr. Temelde ailede baþlayan bu baðýmlýlýk kiþinin hayatý boyunca süregelmemesi fiziksel ve
ruhsal olarak kendi ihtiyaçlarýný giderebilecek olgunluða eriþtiðine bitmesi gerekmektedir. Fakat bazý durumlarda bu baðýmlýlýðýn bitmesi gerektiði yerde bitmediðini hatta katlanarak
devam ettiði görülüyor. Kiþilerin sosyal iliþkilerinde, aile iliþkilerinde, iþ

Psikolog Mustafa ESKÝZARA

ve toplumdaki mevcudiyetine kadar
oldukça fazla olan bir etki alanýna
sahip olan bir baðýmlýlýk çeþididir.
Etiyolojik olarak bu baðýmlýlýðý besleyen ve destekleyen çok fazla parametre mevcuttur. Sosyolojik, psikolojik, aile ve kiþinin yaþam þartlarý
baþta olmak üzere bu veriler elde
edilmiþtir. Baðýmlý kiþilik bozukluðunun temel sebepleri ile bu baðýmlýlýða son verilmesi adýna yapýlan araþtýrmalar ve tedavi yöntemleri incelenerek konu ile ilgili baþat görüþleri
derlenmesi yapýlmýþtýr. Yapýlan son
çalýþmalarda deðiþen ve etkili olan

terapiler ile olumlu sonuçlarýn alýnmasýna ve bu çalýþmalarýn kiþilerin
yaþam kalitelerini olumlu düzeyde
etkilemesi beklenmektedir. Kiþinin fiziksel ve ruhsal olgunluða eriþmesi
ancak psikolojik olarak bu eriþkinliði
eyleme geçirememesi durumunda
ise kiþide oluþan ve oluþabilecek
olumsuz etkileri ve etkenleri de göz
önüne alarak baðýmlý kiþilik bozukluðunun öneminin vurgulanmasý gerekmektedir. Bu açýdan bakýldýðýnda
bu bozukluðun daha büyük sorunlara yol açmamasý adýna normalize
edilmemesi gerekmektedir.

TGK'DAN AÇIKLAMA
Basýn Ýlan Kurumu'na, yazýlý basýna ve
yerel gazetelere yönelik sosyal medyada
yer alan eleþtiriler üzerine Türkiye'nin en
üst çatý basýn meslek örgütü olan Türkiye
Gazeteciler Konfederasyonu yazýlý bir
açýklama yaptý.
Eleþtirinin haksýz olduðu ve 'eksik bilgi'den kaynaklandýðýný ifade edilen yazýlý
açýklamada þu görüþlere yer verildi.
"Tüm dünyada ve özellikle geliþmiþ
demokratik ülkelerde, halkýn haber alma
özgürlüðü adýna görev yapan basýn kuruluþlarý çeþitli yöntemlerle desteklenmektedir. Basýnýn desteklenmesi, demokrasilerin geliþmesinde, benimsenmesine ve
özellikle yereldeki sorunlarýn gündeme
getirilerek çözüm yollarý üretilmesinde büyük önem taþýr.
Bu destekler her ülkede farklý yöntemlerle gerçekleþirken, ülkemizde, 1961 yýlýnda 195 sayýlý Kanun ile kurulan ve
özerk bir yapýsý olan Basýn Ýlan Kurumu
tarafýndan, net kurallar çerçevesinde uygulanmaktadýr.
Resmi ilanlarýn adil bir þekilde gazetelere daðýtýlmasý amacýyla kurulan Basýn
Ýlan Kurumu, 1961 yýlýndan günümüze 'fi-

kir ve içerik farký gözetmeksizin' aracýlýk
hizmetini baþarýyla sürdürmüþtür.
"Basýn", "Hükümet" ve "Tarafsýzlar" olmak üzere üç grupta toplam 36 üyesi bulunan Basýn Ýlan Kurumu Genel Kurulu,
her gruptan eþit temsille oluþan Denetçiler ve Yönetim Kurulu ile Genel Müdürlük
ve Þubelerden oluþmaktadýr.
Basýn kuruluþlarý ve bu kuruluþlarda
çalýþan yaklaþýk 35 bin meslektaþýmýz için
hayati öneme sahip olan Basýn Ýlan Kurumu, 2019 yýlý sonu itibariyle basýnýmýza
467 milyon Türk Lirasý destekte bulmuþ-

tur. Bu destek özellikle yerel gazeteler için
"can suyu" olmuþ, Koronavirüs sürecinde
artarak devam eden destek sayesinde
gazetelerimiz ayakta kalmayý baþarmýþtýr.
Basýnýmýzýn geliþerek bu günlere gelmesinde büyük rol oynayan Basýn Ýlan
Kurumu, her gazeteye destek vermemekte, þantajcý, tehditçi, çýkarcý çevreleri sürekli olarak denetlemektedir. Fikir iþçisi
sayýsý, satýþ ve yüzölçümü baþta olmak
üzere kriterlere göre gazete iþletmelerine
kredi, basýn derneklerine de nakdi yardým
ve basýn mesleðinde fikren veya bedenen
çalýþanlara faizsiz borç vermektedir. Basýn mesleðinde fikren veya bedenen görev yaparken çalýþamaz ve yardýma muhtaç duruma düþen meslektaþlarýmýza
muhtaçlýk yardýmý, yaþamýný yitiren meslektaþlarýmýzýn ailelerine de ölüm yardýmý
yapmaktadýr.
Basýn kuruluþlarýndan basýn derneklerine, gazetecilerden ailelerine kadar geniþ bir
yelpazede yardýmlar yapan, eðitim seminerleri organize eden, destekler veren Basýn Ýlan Kurumu'na yönelik haksýz eleþtirilerden büyük üzüntü duyduðumuzu kamuoyunun bilgisine sunarýz. (Haber Merkezi)

ÝÞSÝZLÝK ORANI %12,7
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarý
yaþtakilerde iþsiz sayýsý 2020 yýlý Ekim
döneminde geçen yýlýn ayný dönemine
göre 391 bin kiþi azalarak 4 milyon 5 bin
kiþi oldu. Ýþsizlik oraný 0,7 puanlýk azalýþ
ile %12,7 seviyesinde gerçekleþti. Tarým
dýþý iþsizlik oraný 0,9 puanlýk azalýþ ile
%14,8 oldu.
ÝSTÝHDAM ORANI %43,6 OLDU
Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre;
istihdam edilenlerin sayýsý 2020 yýlý Ekim
döneminde, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 896 bin kiþi azalarak 27 milyon
447 bin kiþi, istihdam oraný ise 2,3 puanlýk azalýþ ile %43,6 oldu.
Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayýsý tarým sektöründe 242 bin, sanayi sek-

töründe 82 bin, hizmet sektöründe 684
bin kiþi azalýrken inþaat sektöründe ise
110 bin kiþi arttý. Ýstihdam edilenlerin
%17,6'sý tarým, %20,3'ü sanayi, %6,4'ü
inþaat, %55,7'si ise hizmet sektöründe
yer aldý.
Ýþgücü 2020 yýlý Ekim döneminde bir
önceki yýlýn ayný dönemine göre 1 milyon
288 bin kiþi azalarak 31 milyon 452 bin kiþi, iþgücüne katýlma oraný ise 3,0 puanlýk
azalýþ ile %50,0 olarak gerçekleþti.
KAYIT DIÞI ÇALIÞANLARIN
ORANI %31,0 OLDU
Ekim 2020 döneminde herhangi bir
sosyal güvenlik kuruluþuna baðlý olmadan
çalýþanlarýn toplam çalýþanlar içindeki payýný gösteren kayýt dýþý çalýþanlarýn oraný,
bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 3,9

puan azalarak %31,0 olarak gerçekleþti.
Tarým dýþý sektörde kayýt dýþý çalýþanlarýn
oraný bir önceki yýlýn ayný dönemine göre
3,6 puan azalarak %19,9 oldu.
15-64 yaþ grubunda iþsizlik oraný bir
önceki yýlýn ayný dönemine göre 0,7 puanlýk azalýþla %13,0, tarým dýþý iþsizlik
oraný ise 0,9 puanlýk azalýþla %14,9 oldu.
Bu yaþ grubunda istihdam oraný 2,0 puanlýk azalýþla %48,5, iþgücüne katýlma
oraný ise 2,9 puanlýk azalýþla %55,7 oldu.
15-24 yaþ grubunu kapsayan genç nüfusta iþsizlik oraný bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 0,4 puanlýk azalýþla %24,9,
istihdam oraný ise 2,2 puan azalarak
%30,6 oldu. Ayný dönemde iþgücüne katýlma oraný 3,0 puanlýk azalýþla %40,8 seviyesinde gerçekleþti. Ne eðitimde ne de
istihdamda olanlarýn oraný ise bir önceki
yýlýn ayný dönemine
göre 1,6 puanlýk artýþla
%27,6
seviyesinde
gerçekleþti.
Mevsim etkisinden
arýndýrýlmýþ iþsizlik oraný bir önceki döneme
göre 0,1 puan artarak
%12,9 oldu. Ýþsiz sayýsý bir önceki döneme
göre 39 bin kiþi artarak
4 milyon 13 bin kiþi olarak gerçekleþti.
Mevsim etkisinden
arýndýrýlmýþ istihdam
oraný bir önceki döneme göre 0,1 puan azalarak %43,2 oldu. Ýstihdam edilenlerin sayýsý
bin kiþi artarak 27 milyon 191 bin kiþi olarak
tahmin edildi.
Mevsim etkisinden
arýndýrýlmýþ iþgücüne
katýlma oraný bir önceki
döneme göre deðiþim
göstermeyerek %49,6
oldu. Ýþgücüne katýlan
sayýsý 40 bin kiþi artarak 31 milyon 204 bin
kiþi olarak tahmin edildi.
Ekonomik faaliyete
göre, mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ istihdam, tarým sektöründe
6 bin kiþi, sanayi sektöründe 67 bin kiþi artarken inþaat sektöründe
2 bin kiþi, hizmet sektöründe 70 bin kiþi azaldý.
(Haber Merkezi)

Prof. Dr. Özge Turhan:

KORONAYLA
YAÞAMAYA
ALIÞACAÐIZ
Enfeksiyon Hastalýklarý Anabilim
Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Özge
Turhan koronavirüs aþýsýnýn grip
aþýsý gibi her yýl uygulanabileceðini
belirtti. "Bir süre koronoyla yaþamaya alýþacaðýz" diyen Turhan; maske, mesafe ve el hijyeninin aþý kadar önemli olduðuna vurgu yaptý.
Türkiye'nin gündeminde koronavirüs aþýsý var. "Kimler aþý olacak? Her yýl aþý olunacak mý? Pandeminin sona erdiði günlere ne zaman dönebileceðiz?" sorularý kafalarý meþgul ediyor.
Enfeksiyon Hastalýklarý Anabilim
Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Özge
Turhan pandemiden çýkabilmek için
herkesin aþý olmasý gerektiðini savundu. Turhan "Ne kadar çok aþý
yaparsak salgýndan o derece çabuk
çýkarýz diye düþünüyorum" dedi.
Aþýda kiþiden kiþiye koruyuculuðun
deðiþebileceðine deðinen Turhan
"Grip aþýsýnda da 65 yaþ üstünde

Prof. Dr. Özge Turhan:

koruyuculuk düþüyor. Mutlaka aþý
olmalarý gerekiyor" dedi. Aþý olunsa
dahi maske, mesafe, hijyen kurallarýna önem gösterilmesi gerektiðine
vurgu yapan Turhan "Grip aþýsý gibi
her yýl bu aþýyý muhtemelen olacaðýz. Bir süre koronoyla yaþamaya
alýþacaðýz" dedi. (Haber Merkezi)

Ziraat mühendislerinin

2021 ücreti belirlendi

Ziraat Mühendisleri
disinin alacaðý net ücOdasý Çorum Ýl Temsilret 2020 yýlý içinde beciliði, 2021 yýlýnda uylirlenmiþtir. Söz konusu
gulanacak asgari ücreti
ücret miktarý SGK Ýl
yeniden belirledi.
Müdürlüðüne bildirileZiraat Mühendisleri
cektir" dedi.
Odasý Ýl Temsilcisi NeGül bu nedenle iþcati Gül "6235 sayýlý
letme ve firmalarýn ceTürk Mühendis ve Mizai duruma düþmemesi
mar Odalarý Birliði Kaiçin belirlenen asgari
nunu'nun 39 uncu
ücretin uygulamasýný
maddesi ve 23 Mayýs
ve bu ücret üzerinden
2008 gün, 26884 sayýlý
prim kesintilerinin yaResmi Gazete'de yapýlmasýný istedi.
yýmlanarak yürürlüðe
Necati Gül'ün verdiNecati Gül
giren Türk Mühendis ve
ði bilgiye göre; üretim
Mimar Odalarý Birliði Ziraat Mühen- ve pazarlama alaný ile serbest ziradisleri Odasý Mesleki Denetim ve at mühendisliði hizmetlerinde uzAsgari Ücret Yönetmeliði'nin 6. man ziraat mühendisleri için 6 bin
maddesi hükümlerine dayanýlarak 785, diðer ziraat mühendisleri için 5
her yýl asgari ücret tarifesi belirlen- bin 310, gýda ve yem iþletmesinde
mektedir. Kanun gereði iþletmenin 6 bin 520 TL aylýk asgari net ücret
faaliyet alanýna göre ziraat mühen- belirlendi. (Abdulkadir Söylemez)
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7 bin 882 olaydan
7 bin 512 olay aydýnlatýldý
SU PANOSUNDA
YANGIN ÇIKTI
Osmancýk'ta bir evin su saatlerinin panosunda çýkan yangýn son
anda söndürüldü.
Osmancýk Cumhuriyet Mahallesi Göktürk Sokak'ta bulunan evin
su saatlerinin geçtiði panosunda
yangýn çýktý.
Su saatleri donmasýn diye izolasyon yapýlan saatin panosu bilinmeyen bir nedenle yanmaya ve
içinde dumanlar çýkmaya baþladý.
Evde ikamet edenler dumaný gö-

rünce hemen Osmancýk Belediyesi
Ýtfaiyesini aradý. Mustafa Ulusoy'un
haberine göre yangýnýn baþladýðý
ikamete gelen itfaiye ekipleri, dumanýn çýktýðý panonun kapaðýný
açarak içinde bulunan yalýtým maddelerini dýþarýya çýkarttý. Tazyikli su
ile yanan malzemelere müdahale
edilerek yangýn söndürüldü. Ýtfaiye
ekiplerinin anýnda müdahale ettiði
yangýn eve sýçramadan söndürüldü.
(Mustafa Ulusoy)

Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü, 2020 yýlýnýn 12 ayýnda yürütülen çalýþmalarý açýkladý. Açýklamaya göre il genelinde kiþilere
karþý iþlenen 7 bin 882 olaydan 7 bin 512
olay aydýnlatýldý, 370 olayýn aydýnlatma
çalýþmalarý sürüyor. Bu da Çorum'u %
95,3 aydýnlatma oraný ile % 95,1 olan Türkiye geneli aydýnlatma ortalamasýnýn üzerine taþýyor.
12 kasten adam öldürme (ateþli silahla ve býçaklama) olayýnda 45 þahýs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Ateþli
silahlarla meydana gelen, "genel güvenliðin tehlikeye sokulmasý" ve "mala zarar
verme" olaylarýný gerçekleþtiren 215 þahýs, olaylarda kullandýklarý suç aleti 108
silah ile birlikte, "ateþli silah ve kesici aletle kasten yaralama" olaylarýný gerçekleþtiren 97 þahýs olaylarda kullandýklarý suç
aleti 68 silah ile birlikte yakalanarak adli
mercilerce sevk edildi.
Ýl geneli malvarlýðýna karþý iþlenen 2
bin 190 olaydan bin 446 olay aydýnlatýldý,
744 olayýn aydýnlatma çalýþmalarý devam
ediyor. Yine % 66 aydýnlatma oraný ile Çorum, %50 olan Türkiye geneli aydýnlatma
ortalamasýnýn üzerinde bulunuyor. Kayýp
olan 296 þahýstan 288 þahýs bulunurken,
sekiz þahsý arama çalýþmalarý hâlen devam ediyor.
2020 yýlýnda meydana gelen olaylarda, huzur uygulamalarýnda, asayiþ kap-

samlý þok uygulamalarda, ihbar ve þüphe
üzerine, Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla
Mücadele Þube Müdürlüðü, Narkotik ve
Asayiþ Þube Müdürlüklerine baðlý ekipler
tarafýndan; il merkezinde; 205 ruhsatsýz
tabanca, 266 ruhsatsýz av tüfeði, 75 kurusýký tabanca, 102 kesici alet olmak üzere
toplam 648 suç aleti ele geçirildi.
Ýlçelerde; 19 ruhsatsýz tabanca, 27
ruhsatsýz av tüfeði, 10 kurusýký tabanca,
42 kesici alet olmak üzere toplam 98 suç
aleti ele geçirildi. Ýl genelinde; 224 ruhsatsýz tabanca, 293 ruhsatsýz av tüfeði, 85

kurusýký tabanca, 144 kesici alet olmak
üzere toplam 746 suç aleti ele geçirildi. Ýl
genelinde toplamda; 2018 yýlýnda 341,
2019 yýlýnda 350, 2020 yýlýnda ise 746
adet tabanca, tüfek, kurusýký tabanca ile
kesici ve delici alet ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yapýlan
açýklamada "Müdürlüðümüzce baðlý birimlerimiz, vatandaþlarýmýzýn huzurunun,
can ve mal güvenliðinin devamýnýn saðlanmasý amacýyla 24 saat esasýna göre
çalýþmalarýna aralýksýz devam edecektir"
denildi.
(Abdulkadir Söylemez)

Osmancýklarýn kavþak þikâyeti
Emine Gündüz topraða verildi
Ýskilip'in Kýzýlcabayýr köyünde
kalorifer kazaný patlamasý sonucu hayatýný kaybeden Emine
Gündüz köy meydanýnda kýlýnan
cenaze namazýndan sonra topraða verildi.
Kýzýlcabayýr köyünde yaþayan, Ýstanbul Ýskilipliler Derneði
eski Baþkaný Þaban Gündüz'ün
aðabeyi Recep Gündüz'ün eþi
Emine Gündüz kaloriferi yakmak
istediði esnada donan kalorifer
kazanýnýn patlamasý sonucu aðýr
yaralanmýþ ve kaldýrýldýðý hastanede hayatýný kaybetmiþti.
Merhumenin cenazesi Kýzýlcabayýr köyü mezarlýðýnda gözyaþlarý arasýnda topraða verildi.
(Haber Merkezi)

Osmancýk'ta birçok kavþakta TIR, kamyon otomobil
gibi araçlarýn dönerken trafikte
sorun yaþadýðý iddia edildi.
Osmancýk'ta baþta çarþýdaki araçlar trafikte ciddi park
sorunlarý yaþadýðý, esnaftan
alýþveriþ yapmak için gelen
araçlar park edecek yeri bulamayýnca esnafýn bu durumdan
olumsuz etkilendiði belirtiliyor.
Bu durumdan esnaf da park
yeri bulamayan vatandaþ da
dertli.
Yaya geçidine yapýlan
parklar ve ters yönde ilerleyenlerin de karmaþa yarattýðý
söyleniyor.
Osmancýk Gündem'in konu
ile ilgili haberinde þu ifadelere
yer verildi:
Çaðdaþ kentleþme modelinde geniþ caddeler, ferah sokaklar, kaldýrýmlar ve kavþaklar önemli yer tutar. Birçok
kavþaðýmýz yetersiz. Dar ve
dönüþ alanlarý kýsýtlý. Þehir
içerisinde hiçbir kavþakta ya-

nan trafik lambasý yok. Kavþaklarda trafikte geçiþ üstünlüðü olan caddeler belirtilmemiþ.
Böyle olunca da trafik kazalarý
kaçýnýlmaz oluyor.
Yesilçatma Mahallesi'ndeki
Adnan Menderes Caddesi'nin
D-100 Karayolu Kamil Kavþaðýna baðlandýðý yer. Saðdan
gelen araçlar Iþýklarýn önüne
tam dönemiyor. Oradan bir

kamyon veya TIR girdiðini var
sayarsak dönmesi imkânsýz.
Osmancýk' ta birçok kavþak
böyle. Çocuklarýn oyun parkuru gibi. Derhal tekrar gözden
geçirilip düzenleme þart.
Yedaþ Kavþaðý, Çorum
Caddesi, Atatürk Caddesi, Tillimçayý Caddesinin yani üç
caddenin birleþtiði kavþak da
düzenlenmeli. Saat kulesi kav-

þaðýnda araçlar caddeden gelenlere yol veriyor. Aslýnda
caddeden gelenler kavþaðý
kullanan, kavþakta dönüþ yapan araçlara yol vermelidirler
çünkü orasý kontrolsüz döner
kavþak. Oradaki iþareti bile
birçok sürücü bilmiyor. Yine
Adnan Menderes Caddesi ile
Sultan Hamit Caddesinin (Eski
Hastane Gemici Mahahellesi
Yolu) ve Mehmet Akif Ersoy
Caddesi'nin kesiþtiði Ulu Cami
yanýndaki kavþak. Mutlaka bu
kavþaða el atýlmalýdýr. Burada
ölümlü kaza bile meydana geldi. Bu kavþakta da trafik kazasý eksik olmuyor.
Þehir planlamalarýnda mutlak surette 50 yýl sonrasýnýn
hatta 100 yýl sonrasýnýn nüfus
oraný düþünülerek planlama
yapýlýr. Bugün tüm þehirlerimizin temel eksiði ve noksan
olan olgu; bu gün veya beþ yýl
sonrasýna göre hareket edilmesidir. Yoksa gerçekten þehir
olamayýz.
(Haber Merkezi)

Komþu köye virüs hiç uðramadý
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan ve yabancýlarýn giriþine izin verilmeyen Bürnük Köyü köylülerin aldýðý
tedbirler sayesinde bu güne kadar korona virüs vakasý görülmeyen ender yerlerden biri haline geldi. Köylüler, Covid19 virüsünün köye girmesi için tedbirlere sýký sýkýya uygulamaya devam ediyor.
Tosya'da bulunan Bürnük Köyü alýnan tedbirler sayesinde tüm dünyayý etkisi altýna alan ve çok sayýda ölümlerin
yaþandýðý Covid-19 pandemisinden korunmayý baþardý.
Tosya ilçesine 25 kilometre uzaklýkta
bulunan ve Ilgaz Daðýnýn eteklerinde bin
450 rakýmda konuþlanmýþ Bürnük köyü,
köyle yabancýlarýn girmesine izin verilmemesiyle henüz korona virüsle vakasý
görülmeyen ender yerlerden biri oldu.
Þimdiye kadar korona virüs vakasýnýn
görünmediði Bürnük köyündeki köylüler,
organik beslenerek baðýþýklýk sistemlerini güçlendirmeleri sebebiyle hastalýða
yakalanmamayý baþardý.
"ARAÇLARIN KÖYDE
DURMASI VEYA KONAKLAMASI
YASAKLANDI"
Ýstanbul-Samsun baðlantýsýný saðlayan D-100 karayolu üzerinde bulunan
Bürnük köyü, ayný zamanda Tosya'yý
Kastamonu'ya baðlayan hatta Çorum-

Tosya
Kaymakamý
Deniz Piþkin

Kastamonu güzergâhý olan D-775 karayolu ayný köyün içinden geçiyor. Köyden
her gün onlarca araç geçmesine raðmen köy halký alýnan tedbirlerle þimdiye
kadar korona virüsü köylerinden uzak
tutmayý baþardý. Köylüler, konum itibariyle her gün yüzlerce aracýn geçtiði köylerinde araçlarýn durmasýna izin vermiyor. Köy halkýnýn aldýðý karar gereði
Kastamonu-Tosya-Çorum güzergâhýný
kullanan araçlarýn köyde durmasý ya da
konaklamasý yasaklandý. Yabancý hiç
kimseyle temas etmeyen köy halký, aynýca zamanda köylerine dýþarýdan gelen
yabancýlarýn da giriþini izin vermiyor.
130 kiþinin ikamet ettiði ve kendi ihtiyaçlarýný bahçelerinde yetiþtirerek gideren köylüler, virüse karþý doðal ve organik beslenerek baðýþýklýk sistemlerini vi-

rüse karþý sürekli güçlü tutuyor. Köy halký, cenaze, mevlit, düðün, eðlence veya
baþka bir sebepten ötürü þimdiye kadar
toplu davetlere müsaade etmezken, aldýklarý tedbirler sayesinde þimdiye kadar köylerinde hiç korona virüs vakasý
görülmedi. Köylüler, Mart ayýndan bu
yana hiç bir korona virüs vakasýnýn köylerinde görülmediðini ifade ederek, bundan sonrada vaka görülmemesi temennisinde bulundu.
"YAÞLILARIMIZI GEREKMEDÝKÇE
ÞEHÝR MERKEZÝNE ÝNDÝRMEDÝK,
ÝHTÝYAÇLARINI BÝZLER
KARÞILADIK"
Özellikle 65 yaþ ve üzeri vatandaþlarýný þehir merkezine indirmediklerini ve
ihtiyaçlarýný kendilerinin karþýladýðýný
söyleyen Bürnük Köyü Muhtarý Erol
Uzunoðlu, "Þu ana kadar köyümüze korona virüs gelmemiþtir. Özellikle tedbirleri en üst seviyede tuttuk. 65 yaþ üstü
vatandaþlarýmýzý gerekmedikçe þehir
merkezine indirmedik. Ýhtiyaçlarýný muhtarlýk olarak biz karþýladýk. Köyümüzün
içinden Kastamonu Yolu geçmektedir.
Buna raðmen gelip geçenleri uyardýk,
köyümüze almadýk. Köyümüz dýþýndaki
vatandaþlarý ailelerini görmek için dahi
köyümüze getirtmedik. Köyümüz ihtiyaçlarýný kendisi karþýlamaktadýr. Ekmek ve tarým ürünlerini kendimiz üretmekteyiz. Bu yüzden uðramadýðýný düþünüyoruz. Köyümüzün etrafý ormanlarla kaplý olduðu için oksijeni boldur. Bunun da saðlýk açýsýndan bayaðý faydasý
olduðunu düþünüyoruz. Köyümüz 35
hanedir ve nüfusu 130 kiþidir" dedi.
"BENÝ ÞEHÝR MERKEZÝNE
GÖNDERMÝYORLAR"
Alýnan sýký tedbirlerden bahseden

Bahattin Güney adlý köylü ise, "Beni þehir merkezine göndermiyorlar. Ýhtiyaçlarýmýzý muhtar karþýlýyor, kapýmýza kadar
getiriyor. Yine sebze ve meyvemizi kendimiz üretiyoruz" diye konuþtu.
"KORONA VÝRÜS HASTALIÐINI
KÖYÜMÜZE SOKMADIK"
Köy sakinlerinden Yaþar Karamahmutoðlu da, "Bugüne kadar korona virüs
hastalýðýný köyümüze sokmadýk. Gerek
muhtarýmýzla, gerek ihtiyar heyetimizle
el ele vererek köyümüzden uzaklaþtýrdýk" þeklinde konuþtu.
"VÝRÜS BAÞLAYALI ÞEHÝR
DIÞINA ÇIKMADIM"
Köy sakinlerinden Ömer Çetintaþ ise
þöyle konuþtu: "5 senedir burada ikamet
ediyorum. Virüs baþlayalý þehir dýþýna
çýkmadým. Vatandaþlarýmýzý da uyardýk.
Þuana kadar köyümüzde bir vaka dahi
görülmedi" ifadelerini kullandý.

"DÖRT KÖYDE KORONA VÝRÜS
VAKASI GÖRÜLMEDÝ"
Köylülerin korona virüse karþý aldýðý
tedbirler ve bilinçlenmeleri nedeniyle Tosya'da 4 köyde þimdiye kadar hiç korona virüs vakasýnýn görülmediðini söyleyen Tosya Kaymakamý Deniz Piþkin ise þöyle konuþtu: "Tosya ilçemizde vak'alarýmýz toplamda 3 bini geçti. Salgýn ilk görüldüðü
günden itibaren Tosya'da toplam vak'a sayýmýz 3 bini geçti. Zaman zaman köylerde
aðýrlýklý oldu, zaman zaman þehir merkezinde aðýrlýklý oldu. Vak'alarýn yoðunluk
kazandýðý oldu. Birçok köyümüzde karantinalar oldu. Fakat 54 köyü olan Tosya'da
4 köyde pozitif vak'a görülmedi. Burada
köyün nüfusunun az olmasý ya da vatandaþlarýn köyde yaþýyor olmasý deðil, tam
tersine farkýndalýkla alakalý bir þey. Bu
köylerimiz Bürnük, Musaköy, Çakýrlar ve
Karasapaca köyleri olarak kayýtlara geçti.
Ýnþallah bundan sonrada bu köylerimiz bu
özelliðini korumaya devam eder.
(ÝHA)
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ADD'DEN CUMHURiYETE
SAHiP ÇIKIN ÇAÐRISI
Prof. Dr.
Mehmet Akman

Hukuk Fakültesi
Akman'a emanet
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlýðý görevine Kargýlý Prof. Dr. Mehmet Akman atandý. Akman geçtiðimiz günlerde görevine baþladý.
MEHMET AKMAN KÝMDÝR?
Mehmet Akman Kargý Alioglu köyü Tepearkasý Mahallesi'nden olup 1964 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. 1986'da Ýstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku programýnda 1989'da yüksek lisansýný, 1995'de
doktorasýný tamamladý. Takiben Marmara Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalýnda
yardýmcý doçentliðe, 2000 yýlýnda doçentliðe,
2005 yýlýnda da profesörlüðe atandý.
2011 yýlýndan itibaren Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyesi olarak çalýþtý. Kamu
Hukuku Bölüm Baþkanlýðý yaptý. Ýki dönem Hukuk Fakültesi temsilcisi olarak Marmara Üniversitesi Senatosu'nda görev yaptý.
Osmanlý Devleti'nde Kardeþ Katli ve Osmanlý Devleti'nde Ceza Yargýlamasý adlý kitaplarý bulunan Akman, bazý kitaplarda da bölüm
yazarlýðý yaptý. Toplam yüz ciltlik Ýstanbul Kadý
Sicilleri adlý yayýnýn birçok cildini yayýna hazýrladý. Türk Hukuk Tarihi Araþtýrmalarý-Journal of
Turkish Legal History adlý derginin yayýn kurulu üyesidir. Halen Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalý Baþkanlýðýný yürütmektedir. Ýngilizce ve Arapça bilen Akman evli ve üç çocuk
babasýdýr.
(Haber Merkezi)

Atatürkçü Düþünce Derneði
(ADD) tarafýndan yapýlan yazýlý basýn
açýklamasýnda "devleti siz yönetiyor
olabilirsiniz, ancak unutmayýn ki; sahibi siz deðilsiniz ifadelerine yer verilerek Cumhuriyetin gerçek sahiplerini
Atatürkçü Düþünce Sisteminin çatýsý
altýnda toplanmaya çaðýrýyoruz" denildi. ADD tarafýndan yapýlan yazýlý
basýn açýklamasýnda 1950 yýllarýndan baþlayarak Mustafa Kemal'e diþ
bileyenler tarafýndan ülkenin yönetildiði iddia edilerek "31 Ocak 1990'da
Kurucu Baþkanýmýz Prof. Dr. Muammer Aksoy'un katledilmesiyle baþlayan, sistematik bir þekilde sürdürülen
aydýn kýyýmý; aslýnda bir "meydaný

boþaltma" operasyonuydu ve gelecekte ülkemizde sahnelenecek oyunlarýn da habercisiydi.

Katledilenlere bakýldýðýnda bu karanlýk güçlerin ne kadar seçici davrandýðý görülecektir. Cinayetler sade-

Esnaf destek ödemeleri
hakkýnda bilgilendirme

Çorum Ticaret Ýl Müdürlüðü
esnafa yönelik pandemi destekleri hakkýnda kamuoyunu bilgilendirdi.
Açýklamada esnafa gelir kaybý desteði ve kira desteði verileceði hatýrlatýlarak "Ticari kazançlarý basit usulde tespit edilenler,
esnaf ve sanatkârlar ve gerçek
kiþi tacirler; her iki desteðe de
ayrý ayrý baþvurabileceklerdir.
Ayrýca bu desteklerden vergi sicil
kayýtlarýndaki esas faaliyet konusu üzerinden ve birer kez faydalanabilecektir" denildi. Açýklamada þu bilgiler yer alýyor:
Bilindiði üzere Kovid-19 pandemisi nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaþayan esnaf ve
sanatkârlar ile gerçek kiþi tacirlere Bakanlýðýmýz tarafýndan
22.12.2020 tarihli ve 3323 sayýlý
Cumhurbaþkaný Kararý doðrultusunda 'Gelir Kaybý Desteði' ve
'Kira Desteði' olarak iki tür hibe
desteði verilecektir.

Cumhurbaþkaný Kararý gereðince 24/12/2020 tarihli ve
31344 sayýlý Resmi Gazete'de
yayýmlanarak yürürlüðe giren
'Koronavirüs Salgýný Nedeniyle
Verilecek Hibe Desteði Programý
ve Uygulama Esaslarý Hakkýnda
Teblið' kapsamýnda belirlenen
þartlarý taþýdýðý tespit edilen baþvuru sahipleri desteklerden fay-

dalanabilecektir.
Ticari kazançlarý basit usulde
tespit edilenler, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kiþi tacirler;
her iki desteðe de ayrý ayrý baþvurabileceklerdir. Ayrýca bu desteklerden vergi sicil kayýtlarýndaki esas faaliyet konusu üzerinden ve birer kez faydalanabilecektir.
(Fatih Yýldýrým)

TOBB Dijitalleþme
Sanal Fuarý yapacak
Covid-19 pandemisi ile birlikte daha da
önem kazanan dijitalleþme konusunda KOBÝ
ve giriþimcilerin dijitalleþen yeni dünyaya uyum
saðlamalarý amacýyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði 26-27 Ocak 2021 tarihlerinde "TOBB
Dijitalleþme Sanal Fuarý" gerçekleþtirilecek.
Sanal fuar etkinlikleri kapsamýnda yazýlým,
telekomünikasyon ve e-ticaret firmalarý stant
açarak KOBÝ'lerin ihracata dayalý büyümeleri
aþamasýnda ihtiyaç duyabilecekleri bilgiye eriþmeleri, gerekli araçlarý tanýmalarý ve potansiyel
iþbirlikleri geliþtirmeleri hedeflenmekte.
Ayrýca iki gün sürecek webinarlar ile "yazýlým", "e-ticaret" ve "telekomünikasyon" sektörlerinde dijitalleþme ve bu sektörlere yönelik dijital dönüþüm örnekleri katýlýmcýlarla paylaþýlacak. Sanal fuar etkinliði yabancý ziyaretçilerin
katýlýmýna açýk olacak.
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ndan yapýlan açýklamada etkinlik tanýtým internet sitesi
www.tobb.org.tr/sanalfuar olarak açýklanýrken
kayýt sitesi de sanalfuar.tobb.org.tr olarak açýklandý.
(Bahattin Sümüþ)

Tüketici Güven Endeksi
83,3 olarak açýklandý
Türkiye Ýstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý iþbirliði ile yürütülen tüketici eðilim anketi sonuçlarýndan hesaplanan
mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ tüketici güven
endeksi, ocak ayýnda bir önceki aya göre %4,0
oranýnda arttý; aralýk ayýnda 80,1 olan endeks,
ocak ayýnda 83,3 oldu. Geçen 12 aylýk döneme
göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu
endeksi aralýk ayýnda 66,1 iken, ocak ayýnda
%3,6 oranýnda azalarak 63,7 oldu. Gelecek 12
aylýk döneme iliþkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi aralýk ayýnda 78,9 iken, acak
ayýnda %6,3 oranýnda artarak 83,8 oldu. Gelecek 12 aylýk döneme iliþkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi aralýk ayýnda 82,9 iken,
ocak ayýnda %6,5 oranýnda artarak 88,2 oldu.
Geçen 12 aylýk döneme göre gelecek 12 aylýk
dönemde dayanýklý tüketim mallarýna harcama
yapma düþüncesi endeksi aralýk ayýnda 92,6
iken, acak ayýnda %5,1 oranýnda artarak 97,3
oldu.
(Haber Merkezi)

Ormancýlar yol haritasý belirledi
Çorum Orman Ýþletme
Müdürlüðünde 2020 ormancýlýk faaliyetleri ve gerçekleþmelerinin deðerlendirmesi
yapýlarak, 2021 iþ programý
doðrultusunda baþlatýlan çalýþmalar ve yýl içerisinde izlenilecek yol haritasý belirlendi.
2020 yýlýnda olduðu gibi
2021 yýlý iþ programlarý doðrultusunda yürütülecek ormancýlýk faaliyetlerinin %100
gerçekleþmesi için Bölge Müdürü Halil Oflu tarafýndan iþletme müdürlükleri ziyaret
edilerek brifing alýnýyor.
Bölge Müdürü Halil Oflu, Çorum'a geliþlerinde
Ýþletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp ve teknik
ekip tarafýndan karþýlanarak 2020 gerçekleþmelerini ve 2021 yýlý iþ programýnýn iþlendiði toplantý düzenledi.
Ýþletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp tarafýndan yapýlan genel bir bilgilendirmenin ardýndan Ýþletme Þefleri tarafýndan þeflik bazýnda hazýrlanan
yýllýk programlarý ve izlenecek yol haritasý sunu eþliðinde anlatýldý.
Toplantýnýn sonunda Bölge Müdürü Halil Oflu
tarafýndan 2020 yýlý programýnda belirlenen hedeflere ulaþýlmasý nedeniyle baþarýya katkýsý olan
personele teþekkür belgeleri verildi.
Toplantýnýn sonunda Bölge Müdürü Halil Oflu
bir deðerlendirme konuþmasý yaptý.
Oflu konuþmasýnda þunlarý söyledi:
"DOÐAYA KARÞI DEÐÝL
DOÐAYLA BÝRLÝKTE ORMANCILIK
FAALÝYETLERÝMÝZÝ YÜRÜTÜYORUZ"
Kar suyu topraktaki potasyum, kalsiyum, demir

gibi mineralleri çözerek bitkilerin beslenmesini ve
bitkiler üzerinde koruyucu bir örtü oluþturduðu gibi
yeryüzü ve yeraltý su rezervlerimizi oluþturur, havadaki, karadaki mikroplarý yok eder ve ekosistemin
kendisini yenilemesini saðlar.
Kar, doðal hayatýn döngüsü için alternatifi olmayan faydalar zincirini oluþturmaktadýr.
Topraðýn mineral bakýmýndan zenginleþmesi
diktiðimiz fidanlarýn saðlýklý olarak yetiþmesine katký saðlayacaktýr.
Bizler, doðaya karþý deðil, doðayla birlikte ormancýlýk faaliyetlerimizi yürütüyoruz.
Her mevsim koþulunda doða þartlarýna uygun
olarak yürütmek zorunda olduðumuz faaliyetlerimiz vardýr.
Ormancýlýk faaliyetlerimiz açýsýndan ekiplerimizin her mevsim koþulu için gerekli plan ve hazýrlýklarý bulunmaktadýr.
Her þart ve koþulda çalýþmalarýn hiçbir kesintiye uðramayacaðý konusunda ekip arkadaþlarýmýza
güveniyor, 2021 yýlýnýn hepimiz için saðlýklý huzurlu, mutlu baþarýlý ve bereketli bir yýl olmasýný diliyorum.
(Mahmut Emin Söylemez)

ce ses getirmek için iþlenmemiþtir.
Amaç; kamuoyu oluþturma gücü çok
yüksek olan yurtseverleri, devrimcileri susturmaktý" ifadelerine yer verildi.
Þu an devleti siz yönetiyor olabilirsiniz, ancak unutmayýn ki; sahibi siz
deðilsiniz denilen basýn açýklamasýnda "Adaletin ve demokrasinin kalmadýðý ülkemizde, yeniden "Adalet ve
Demokrasi" için savaþmak bir insanlýk görevidir.Bu insanlýk için bir savaþtýr. Bu, aydýnlýk ile karanlýðýn savaþýdýr! Bu ilericilik ile gericiliðin savaþýdýr! Bu Cumhuriyetin gerçek sahiplerini Atatürkçü Düþünce Sisteminin çatýsý altýnda toplanmaya çaðýrýyoruz"
denildi.
(Haber Merkezi)

"Saðlýk çalýþanlarý
hem virüsle hem de
þiddetle mücadele etti"
Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý 2020 yýlý Temmuz-Aralýk ayýna iliþkin son altý
ayda yaþanan þiddet olaylarýna iliþkin yaptýðý deðerlendirmede, saðlýk çalýþanlarýnýn hem virüsle,
hem de þiddetle mücadele ettiðini belirtti.Saatcý "Saðlýk çalýþanlarý ile anýlan 2020 yýlýnda dikkat çeken en önemli yaþanmýþlýklardan biri de saðlýk
emekçilerine yönelik þiddetin
dur durak bilmemesi olmuþtur. Pandemi nedeniyle, ülke
genelindeki kamusal faaliyetAhmet Saatcý
lerin asgari düzeylere çekildiði
günlerde bile görevlerinin baþýnda olan saðlýk çalýþanlarý, yýl boyunca hem virüsle mücadele ettiler, hem de þiddetle. Üstelik bu
amansýz mücadeleyi, baþta döner sermaye adaletsizliði olmak üzere pek çok temel sorunlarý olmasýna raðmen yürüttüler" ifadesini kullandý.
Artýk þiddetin de saðlýk çalýþanlarýnýn temel
sorunlarý arasýnda yer aldýðýný ifade eden Saatcý
"Son altý ayda yaþanan þiddet olaylarýnýn sayýsý
ve kapsamý, bu tespiti açýkça desteklemektedir.
Uyarýlara, yasalara, yer yer verilen cezai müeyyidelere raðmen saðlýkta þiddet, bir toplum sorunu
olma yolunda hýzla ilerlemektedir. Durum böyle
olduðu için de mücadelenin, vaka bazlý gösterilen
tepki ve müdahale yerine, toplum temelli yürütülmesi gerekmektedir. Bunun için de atýlmasý gereken ilk adým, tüm paydaþlarýn görüþleri alýnarak
vücut bulacak "Acil Eylem Planý" olmalýdýr. Aksi
durumda, saðlýk çalýþanlarý þiddetin amansýz gölgesi altýnda maðdur olmaya devam edecekler. Altý ayda; 117 þiddet olayý, 361 saldýrgan, 231 maðdur. 2020 yýlýnýn ikinci yarýsýný (Temmuz - Aralýk)
kapsayan altý aylýk zaman diliminde, 117 þiddet
olayý yaþandý. Bu olaylarda 361 saldýrgan yer alýrken, 231 saðlýk emekçisi bu saldýrganlarýn gösterdiði þiddetin kurbaný oldu. Bu rakamlar, her þiddet
olayýnda ortalama 3 saldýrganýn yer aldýðýný ortaya koymaktadýr. Olaylarýn 19'u sözlü, 94'ü fiili ve
sözlü, 4 olay ise taciz þeklinde gerçekleþti. Þiddetin her türlüsünün yaþanmýþ olmasý, maðduriyetin
boyutlarý hakkýnda da fikir vermektedir. 117 þiddet
olayýnýn 41'inde hastalar, 51'inde hasta yakýnlarý,
8'inde yöneticiler, 17 vakada ise kendini bilmez
kimseler yer aldý. Bu veriler, þiddet zanlýlarýnýn
uzakta aranmamasý gerektiðini ortaya koymaktadýr; ya hasta ya da hasta yakýnlarý. Saldýrganlar
hakkýnda uygulanan adli iþlemlere bakýldýðýnda
ise þiddete davetiye çýkarýr bir yaklaþým içinde
olunduðunu görülecektir. Olaylar nedeniyle 82 kiþi tutuklanýrken, 1 saldýrgan bulunduðu kamu görevinden el çektirilmiþtir. Buna karþýn 115 kiþi ifadeleri alýnýp serbest býrakýlýrken, 160 saldýrgan
hakkýnda hiçbir iþlem yapýlmamýþtýr. Saldýrganlardan 3'ü hakkýnda da yakalama kararý verilmiþtir.
Vakalarýn görüldüðü yerlere bakýldýðýnda ise þiddetin sýnýr tanýmadýðýný görüyoruz; 62 olay hastanede, 17 olay aile saðlýk merkezlerinde, 2 olay
eczanede, 36 olay ise saha çalýþmalarýnda vuku
bulmuþtur. Ülkenin dört bir yanýnda 6 ay boyunca
yaþanan þiddet olaylarýnda hemen her branþtan
saðlýk emekçisinin maðdur olduðunu görmekteyiz. Maðdurlarýn; 48'i doktor, 37'si hemþire, 26'sý
112 çalýþaný, 23'ü güvenlik görevlisi, 12'si filyasyon çalýþaný, 4'ü eczacý, 81'i de farklý farklý alanlarda görev yapan saðlýk çalýþanlarýdýr. Bunlarýn
yaný sýra, geride kalan 6 aylýk süre boyunca mahkemelerde görülmekte olan davalarýn da 11'i karara baðlandý. Bu kararlarda; 5 saldýrgana 71 bin
440 TL para cezasý, 1 kiþiye 304 gün adli para cezasý, 2 saldýrgana da 31 yýl 8 ay hapis cezasý verildi. Geriye kalan davalarda da mahkemeler çeþitli kararlar verdiler" dedi.
Yetkililerin acilen adým atmasý gerektiðini vurgulayan Saatcý, "Þiddetin önlenmesine yönelik
çeþitli adýmlar atýldý. Bu kapsamda Nisan ayýnda
çýkartýlan yasa ile cezalar artýrýldý. Lakin gelinen
noktada saðlýkta þiddet olaylarýnda herhangi bir
azalma görülmedi. Asýl amaç þiddeti önleyecek
tedbirleri hayata geçirmek olmalý. Bu da anlayýþlarýn deðiþmesiyle, zihinlerin geliþmesiyle olur.
Bunun da yolu, toplumsal olarak topyekün mücadeleden geçiyor. Ne yazýk ki dizilerin, filmlerin çoðu þiddeti özendiriyor. Özendirme unsurlarý, önleme çalýþmalarýndan fersah fersah önde gidiyor.
Makas çok açýk. Bu açýðý hýzlýca kapatmak ve tersine döndürmek mecburiyetindeyiz. Þiddeti önlemek için, toplumu bilinçlendirmek için çalýþmalar
yapýlmalý. Þiddet hastanede bir yere kadar önlenir. Ailelere, okullara, medyaya, kurumlara büyük
görevler düþüyor. Çok geç olmadan, bu olaya radikal bir þekilde herkes el atýlmalýdýr. Saðlýk çalýþanlarýnýn fedakârlýðý, hayati mücadeleleri þiddetle gölgelenmemeli" þeklinde açýklamada bulundu.
(Fatih Yýldýrým)
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ÜÇ HAFTALIK YARIYIL
TATiLi BAÞLADI
Milli Eðitim Bakanlýðýnca (MEB), koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamýnda
TRT EBA, EBA ve canlý sýnýf uygulamalarý, basýlý ve dijital yardýmcý kaynaklarla yürütülen uzaktan eðitim dün sona erdi ve
yaklaþýk 18 milyon öðrenci üç hafta sürecek yarýyýl tatiline baþladý.
Uzaktan eðitim ilkokul ve ortaokul öðrencilerinin elektronik karnelerinin eriþime
açýlmasýyla son buldu.
KARNE NOTLARI, DERSE KATILIM
PUANIYLA BELÝRLENDÝ
Ýlkokullarda ve ortaokullarda sýnav ya-

pýlmadý; karne notlarý, kanaat notu olarak
bilinen derse katýlým puanýyla belirlendi.
Ýlkokul 1, 2 ve 3. sýnýflara, "iyi", "çok iyi" ve
"geliþtirilebilir" þeklinde, 4. sýnýflar ile ortaokullara ise 100 üzerinden karne notu verilecek.
4. sýnýflar ile ortaokullarda birinci dönemde yapýlan yüz yüze sýnavlar dönem
sonu puan deðerlendirmesine dahil edilmedi ancak isteyen veliler, okul müdürlüklerine baþvurarak sýnavlardan alýnan puanlarýn karne puaný deðerlendirmesine
dahil edilmesini isteyebilecek.
Lise öðrencileri ise okullarda yüz yüze

sýnavlar tamamlanamadýðýndan yarýyýl tatiline ilk kez karne almadan girdi. Liselilerin birinci döneme iliþkin sýnavlarý, salgýnýn seyri göz önünde bulundurularak 15
Þubat'tan sonra yapýlacak. Birinci dönemine iliþkin karne notlarý, sýnavlarýn tamamlanmasýndan sonra verileceðinden
karne basýmý ve daðýtýmý yapýlmayacak.
Daha önce 12-16 Nisan'da yapýlmasý
planlanan ikinci ara tatil, yarýyýl tatiline eklenerek 8 Þubat-12 Þubat'ta uygulanacak. Böylece 2020-2021 eðitim ve öðretim yýlýnýn ikinci dönemi 15 Þubat 2021
Pazartesi baþlayacak. (Haber Merkezi)

Süt ve süt ürünleri
üretiminde son durum
Ticari süt iþletmelerince Kasým ayýnda 736
bin 965 ton inek sütü toplandý.
Kasým ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna
göre toplanan inek sütü miktarý %1,2 arttý,
Ocak-Kasým döneminde ise bir önceki yýlýn
ayný dönemine göre %3,8 arttý. Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüðü'nden
verilen bilgiye göre; Kasým ayýnda ticari süt
iþletmeleri tarafýndan toplanan inek sütü yað
oraný ortalama %3,5, protein oraný ise ortalama %3,2 olarak tespit edildi.
Kasým ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna
göre ticari süt iþletmeleri tarafýndan yapýlan
içme sütü üretimi %7,5 artarak 138 bin 319
ton olarak gerçekleþti. Ocak-Kasým döneminde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre içme
sütü üretimi %10,9 artarak 1 milyon 472 bin
222 ton olarak gerçekleþti.
Kasým ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna
göre ticari süt iþletmeleri tarafýndan yapýlan
yoðurt üretimi %6,4 azalarak 83 bin 745 ton,
Ocak-Kasým döneminde ise bir önceki yýlýn
ayný dönemine göre %2,3 azalarak 1 milyon
23 bin 884 ton olarak gerçekleþti.
Kasým ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna
göre, diðer peynirler (koyun, keçi, manda ve
karýþýk sütlerden elde edilen peynir çeþitleri)
%189, yaðsýz süt tozu %11,2, kaymak üretimi
%8,4, inek peyniri üretimi %7, tereyaðý üretimi %4,8 artarken, tam yaðlý süt tozu üretimi
%13,2, ayran üretimi %26,5, azaldý. OcakKasým döneminde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre inek peyniri %9,9, tam yaðlý süt tozu %8,7, kaymak üretimi %7,5, tereyaðý üretimi %5,9, yaðsýz süt tozu %5,4 artarken, diðer peynirler (koyun, keçi, manda ve karýþýk
sütlerden elde edilen peynir çeþitleri) %4,4 ve
ayran üretimi %15 azaldý. (Haber Merkezi)

Hasan Kaya Kütüphanesi açýlacak
Hasan Kaya Kütüphanesi 28
Ocak Perþembe günü açýlacak.
Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu'nda açýlacak olan kütüphaneye Çorumlu eðitimci Hasan
Kaya'nýn adý verilecek.
Türkiye'nin çeþitli yerlerinde
Kültür Bakanlýðý Halk þairi Safiye
Samyeli'nin koordinatörlüðünü
yaptýðý "Býrakýn Kýzlar Okusun"
kampanyasý çerçevesinde çeþitli
okullarda yapýlan kütüphane açýlýþýnýn 19'ncusuna Çorum'da eklenmiþ oldu.
Çorum merkezde bulunan

Ýbrahim
Damar

Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu'nda Çorumlu eðitimci

Hasan Kaya'nýn ailesinin maddi
ve manevi desteðiyle açýlan olan
kütüphane hakkýnda bilgi veren
projenin Ýl Temsilcisi Ýbrahim Damar þunlar söyledi. "Öðrencileri
arasýnda çok sayýda bürokrat ve
yöneticinin olduðu Çorum eðitim
camiasýnýn saydýðý sevdiði bir
isim olan Hasan Kaya'nýn adýnýn
bir okul kütüphanesinde yaþatýlacak olmasýný saðlayan böyle
bir projenin içerisinde olmaktan
onur duyuyoruz.
Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip
Ortaokulu binasý içerisinde yaklaþýk 70 metre kare alanda ferah
ve rahat bir ortamda öðrencilerimize bir kütüphane kazandýrýyoruz. Okul müdürümüz Yakup Duran'ýn önerileri ile oluþturulan listede yer alan 2 bin kitabýn tamamýný saðlayarak, öðrencilerimizin kullanýmýna sunuyoruz"
Kütüphanenin açýlýþý için gerekli olan tüm hazýrlýklar tamamlanýrken, projenin Ýl Temsilcisi Ýbrahim Damar koliler halinde gelen kitaplarý teker teker raflara
dizdi.
Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip
Ortaokulu'nda Perþembe günü
saat 11.00 da açýlýþý yapýlacak
olan Hasan Kaya Kütüphanesi'ne öðrencilerin kullanýmý için
15 adet bilgisayarýn da okul idaresi tarafýndan saðlanacaðý öðrenildi.
(Haber Merkezi)

ARALIK AYINDA 578 KONUT SATILDI

Ülkemizde 2020 Aralýk ayýnda 105 bin 981 konut satýldý. Aralýk ayýnda Çorum'da satýlan konut
sayýsý ile 578 olarak belirlendi.
Türkiye genelinde 2020 yýlýnda 1 milyon 499 bin
316 konut satýþ sonucu el deðiþtirdi.
Konut satýþlarý 2020 yýlýnda bir önceki yýla göre
%11,2 artarak 1 milyon 499 bin 316 oldu.
Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre; Ocak-Aralýk döneminde ipotekli konut satýþý %72,4 artarak 573
bin 337, diðer satýþ türlerinde ise %8,9 azalarak
925 bin 979 oldu. 2020 yýlýnda ipotekli satýþlarýn
payý %38,2, diðer satýþlarýn payý %61,8 oldu. Bu
dönemde ilk defa satýlan konutlar %8,2 azalarak
469 bin 740 oldu. Ýkinci el konut satýþlarý da %23,0
artarak 1 milyon 29 bin 576 olarak gerçekleþti. Ýlk
el konut satýþ oraný %31,3, Ýkinci el konut satýþ oraný %68,7 oldu. Konut satýþlarýnda 2020 yýlýnda, Ýstanbul 265 bin 98 konut satýþý ve %17,7 pay ile ilk
sýrayý aldý. Ýstanbul'u, 157 bin 95 konut satýþý ve
%10,5 pay ile Ankara, 93 bin 457 konut satýþý ve
%6,2 pay ile Ýzmir izledi. En az satýþ ise 192 konut
ile Ardahan'da oldu.
Türkiye genelinde konut satýþlarý 2020 Aralýk
ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %47,6 azalarak 105 bin 981 oldu. Konut satýþlarýnda, Ýstanbul
20 bin 236 konut satýþý ve %19,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satýþ sayýlarýna göre Ýstanbul'u 9 bin
990 konut satýþý ve %9,4 pay ile Ankara, 5 bin 794
konut satýþý ve %5,5 pay ile Ýzmir izledi. Konut satýþ sayýsýnýn düþük olduðu iller sýrasýyla 18 konut
ile Ardahan, 20 konut ile Hakkari ve 100 konut ile
Bayburt oldu.
Türkiye genelinde 2020 Aralýk ayýnda ipotekli
konut satýþlarý bir önceki yýlýn ayný ayýna göre

%70,9 azalýþ göstererek 14 bin 631 oldu. Toplam
konut satýþlarý içinde ipotekli satýþlarýn payý %13,8
olarak gerçekleþti. Ýpotekli satýþlarda Ýstanbul 3 bin
251 konut satýþý ve %22,2 pay ile ilk sýrayý aldý. Ýpotekli konut satýþýnýn en az olduðu il 2 konut ile Hakkari oldu.
Diðer konut satýþlarý 2020 Aralýk ayýnda Türkiye
genelinde bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %39,8
azalarak 91 bin 350 oldu. Diðer konut satýþlarýnda
Ýstanbul 16 bin 985 konut satýþý ve %18,6 pay ile ilk
sýraya yerleþti. Ýstanbul'daki toplam konut satýþlarý
içinde diðer satýþlarýn payý %83,9 oldu. Ankara 8
bin 179 diðer konut satýþý ile ikinci sýrada yer aldý.
Ankara'yý 4 bin 759 konut satýþý ile Ýzmir izledi. Diðer konut satýþýnýn en az olduðu il 15 konut ile Ardahan oldu.

Türkiye genelinde ilk defa satýlan konut sayýsý
2020 Aralýk ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre
%51,1 azalarak 36 bin 898 oldu. Toplam konut satýþlarý içinde ilk satýþýn payý %34,8 oldu. Ýlk satýþlarda Ýstanbul 6 bin 391 konut satýþý ve %17,3 ile en
yüksek paya sahip olurken, Ýstanbul'u 2 bin 332 konut satýþý ile Ankara ve bin 789 konut satýþý ile Ýzmir izledi.
Türkiye genelinde ikinci el konut satýþlarý 2020
Aralýk ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre
%45,4 azalýþ göstererek 69 bin 83 oldu. Ýkinci el
konut satýþlarýnda da Ýstanbul 13 bin 845 konut satýþý ve %20,0 pay ile ilk sýraya yerleþti. Ýstanbul'daki toplam konut satýþlarý içinde ikinci el satýþlarýn
payý %68,4 oldu. Ankara 7 bin 658 konut satýþý ile
ikinci sýrada yer aldý. Ankara'yý 4 bin 5 konut satýþý

ile Ýzmir izledi. Yabancýlara yapýlan konut satýþlarý
2020 yýlýnda bir önceki yýla göre %10,3 azaldý. Yabancýlara yapýlan konut satýþlarýnda 2020 yýlýnda
ilk sýrayý 19 bin 175 konut ile Ýstanbul, ikinci sýrayý
7 bin 735 konut ile Antalya aldý. Antalya'yý 2 bin 746
konut satýþý ile Ankara ve bin 340 konut satýþý ile
Bursa izledi.
Yabancýlara yapýlan konut satýþlarý bir önceki
yýlýn ayný ayýna göre %16,4 azalarak 4 bin 427 oldu. Yabancýlara yapýlan konut satýþlarýnda, Aralýk
2020'de ilk sýrayý 2 bin 308 konut satýþý ile Ýstanbul
aldý. Ýstanbul ilini sýrasýyla 789 konut satýþý ile Antalya, 273 konut satýþý ile Ankara, 159 konut satýþý
ile Mersin ve 131 konut satýþý ile Yalova izledi.
Ýran vatandaþlarý 2020 yýlýnda Türkiye'den 7 bin
189 konut satýn aldý. Ýran'ý 6 bin 674 konut ile Irak,
3 bin 78 konut ile Rusya Federasyonu, bin 929 konut ile Afganistan ve bin 279 konut ile Azerbaycan
izledi.
2020 Aralýk ayýnda ise Ýran vatandaþlarý Türkiye'den 764 konut satýn aldý. Ýran'ý sýrasýyla, 724 konut ile Irak, 349 konut ile Rusya Federasyonu ve
224 konut ile Afganistan izledi.
Türkiye genelinde 2020 yýlýnda, erkekler %59,5
pay ile 892 bin 347, kadýnlar %32,2 pay ile 483 bin
7 konut sahibi olurken, %1,6 pay ile 23 bin 424 konut kadýn ve erkek tarafýndan ortaklaþa alýndý.
Ýstanbul 77 bin 209 konut satýþý ve %16,0 payla Türkiye'de kadýnlar tarafýndan en fazla konut satýn alýnan il oldu. Ýstanbul'da 149 bin 316 konut erkekler tarafýndan alýnýrken, kadýnlar ve erkekler tarafýndan ortak alýnan konut sayýsý 5 bin 703 oldu.
En az konut satýþýnýn gerçekleþtiði iller kadýnlarda
50 konut ile Ardahan, erkeklerde 130 konut ile Hakkari oldu.
(Haber Merkezi)
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Milli Eðitim Müdüründen

1'nci dönem mesajý

Ýl Milli
Eðitim Müdürü
Yakup Sarý

Ýl Milli Eðitim Müdürü Yakup Sarý 2020-2021 eðitim öðretim yýlýnýn
1'inci döneminin bitmesi sebebiyle
yayýmladýðý mesajýnda "Öðrencilerimizin heyecanýna sarýlarak ortak
olamadýðýmýz için büyük üzüntü yaþýyorum" dedi.
Öðrenciler, veliler ve öðretmenlere seslenen Sarý bazý tavsiyelerde
de bulundu. Sarý mesajýnda þu
cümlelere yer verdi:
Sevgili Öðrenciler,
Sizler ülkemizin ümidi, yuvalarýmýzýn mutluluk vesilesi ve milletimizin emaneti ve geleceðisiniz. Sizlere sadece büyük sorumluluklar yükleyerek asla çocukluðunuzu ihmal
etmek istemiyoruz. Uzaktan eðitimde ekran baþýnda çokça yoruldunuz, þimdi ara tatildesiniz, yaþýnýzýn
gereði neyden mutlu oluyorsunuz,

sýnýrlarýnýzý da belirleyerek doyasýya yaþayýn. Sokaða çýkma saatlerinde yürüyüþ yapýn, kapalý ortamlara takýlmayýn, açýk havada derin nefes alarak oksijen depolayýn. Masal
dinleyin, kitap okuyun, günlük tutun.
Müdürlüðümüzün, Valiliðimizin destekleri ile baþlattýðý " Kitap Oku Geleceðine Dokun " sloganlý kitap okuma yarýþmasýna katýlmanýzý da mutlaka bekliyorum. Okumaktan ve
yazmaktan asla ve asla uzak durmayýn.
Deðerli Öðretmenlerim,
Öncelikle hepinize gayretiniz ve
özverili çalýþmalarýnýzdan dolayý teþekkür ediyorum. Geleceðimizin
sizlere emanet olduðunu biliyoruz.
Sizlerin de bu bilinçle çalýþtýðýnýzý
görüyoruz. Yüz yüze eðitimden daha zor olan uzaktan eðitim dönemi-

nin birinci yarýsýný ilimizde baþarýyla
ve yüksek katýlýmla bitirdik. 2023
Eðitim Vizyonu doðrultusunda çocuklarýmýzý geleceðe hazýrlayan siz
deðerli meslektaþlarýmýn da gönlünce geçireceði bir ara tatil diliyorum.
Saygýdeðer Velilerimiz,
Çocuklarýmýzýn saðlýklý, mutlu,
baþarýlý, erdemli, saygýlý olabilmeleri için salgýn sürecinde bizimle birlikte hareket ettiðinizi, evinizi okul
yaptýðýnýzý biliyoruz ve bu düþünceyle sizleri en önemli paydaþýmýz
olarak görüyoruz.
Ara tatile girdiðimiz bugünde,
sevgili öðrencilerimizi, deðerli meslektaþlarýmýzý ve kýymetli velilerimizi
kutluyor; ikinci dönemde okullarýmýzda yüz yüze eðitimde buluþmak
ümidiyle iyi bir tatil geçirmenizi diliyorum" dedi.
(Fatih Yýldýrým)

HÝTÜ meslek
kazalarýný azaltmak
için proje hazýrladý
Hitit Üniversitesi'nde; Çorum, Amasya ve
Yozgat bölgesindeki madencilik sektöründe çalýþanlarýn iþ saðlýðý ve güvenliði alanýnda bilgi
eksikliklerinden kaynaklanabilecek olasý kazalarýn önüne geçilmesini saðlamaya yönelik proje
hazýrlandý.
Hitit Üniversitesi öðretim elemanlarýndan Dr.
Öðr. Üyesi Berna Gür'ün hazýrladýðý; Aile, Çalýþma ve Sosyal Hizmetler Bakanlýðý ile Avrupa
Birliði ve Mali Yardýmlar Dairesi Baþkanlýðý'nýn
program otoritesi olarak yer aldýðý ve Hitit Üniversitesi'nin de yürütücüsü olduðu söz konusu
proje için AB'den 1 milyon liranýn üzerinden kaynak desteði sunulacak.
Madencilik sektöründe iþ kazalarýnýn ve
meslek hastalýklarýn azaltýlmasýnýn amaçlandýðý
proje kapsamýnda Çorum, Amasya ve Yozgat
bölgesindeki yer altý ve yer üstü kömür madenlerinde çalýþan iþverenler, iþçiler, Ýþ Saðlýðý ve
Güvenliði uzmanlarýna yönelik bir yýl sürecek bir
dizi çalýþma yapýlmasý planlanýyor.
Maden ocaklarýnda iþ kazasý veya meslek
hastalýklarýnýn önüne geçebilmek için þimdiye
kadar çok sayýda kanun çýkarýldýðýný, en son
tüm iþ kollarýndaki iþçi saðlýðýný korumak için
2012 yýlýnda 6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði
Kanunu yürürlüðe girdiðini anýmsatan Dr. Gür
þunlarý kaydetti:
Ülkemizde maden ocaklarýnda zaman zaman yaþanan bu istenmeyen acý olaylarýn önüne geçebilmek için gerekli yasal düzenlemeler
yapýlsa da maalesef bir takým nedenlere baðlý
olarak acý olaylarla karþýlaþabiliyoruz. Ýþte biz
bu anlamda neler yapabiliriz diye düþündük ve
bölgemizdeki maden ocaklarýna yönelik böyle
bir proje hazýrladýk. Proje kapsamýnda, Amasya, Yozgat ve Çorum'da bulunan dört aktif maden iþletmelerinde, iþveren ve çalýþanlara yönelik bir dizi eðitim çalýþmasý yapmayý planlýyoruz.
AB'nin finansman desteðiyle uygulanacak
proje doðrultusunda 30 iþverene "iþ saðlýðý ve
güvenliði mevzuatý" iþ saðlýðý ve güvenliði uzmaný 15 kiþiye "iþ saðlýðý ve güvenliði yönetimi" 50
maden ocaðý iþçisine de "iþ yerinde iþ saðlýðý ve
güvenliði" eðitimlerinin verileceðini bildiren Dr.
Gür "Eðitimlerde amaç mevcut risklere maliyeti
az pratik çözümler bulmak, iþletmelerde ÝSG yönetim uygulamalarýný geliþtirerek saðlýk ve güvenlik koþullarýný iyileþtirmektir" ifadesini kullandý.
AVRUPA'DAKÝ ÖRNEK MADEN
OCAKLARI GEZDÝRÝLECEK
Dr. Gür, Çorum'da iþ saðlýðý ve güvenliði alanýnda verilecek teorik eðitimlerin ardýndan örnek uygulamalarýn da yerinde görülmesi için Avrupa'ya teknik bir gezi düzenlemeyi planlandýklarýný söyledi.
Teknik gezide, Ýspanya'daki maden ocaklarýndaki örnek uygulamalarýnýn yerinde inceleneceðini anlatan Dr. Gür þöyle devam etti:
Ýspanya'da iþ saðlýðý ve güvenliði alanýnda
farklý yaklaþým ve uygulamalar söz konusudur.
Bu gezi, hem iþveren hem iþ saðlýðý ve güvenliði uzmanlarý hem de maden iþçilerimiz için çok
önemli kazaným olmuþ olacak. Bu geziyle de
maden ocaðý iþletmelerinin iþ saðlýðý ve güvenliði uygulamalarýnýn geliþtirilmesine katkýda bulunmayý amaçlýyoruz.
Dr. Gür proje kapsamýnda planlanan bir diðer çalýþmanýn da Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði haftasýnda Çorum, Yozgat ve Amasya'da halkýn iþ
saðlýðý ve güvenliðiyle ilgili kültür ve bilincinin
artýrýlmasý için çeþitli etkinlikler düzenleneceðini
kaydetti.
(Abdulkadir Söylemez)

K.K.001

HÝTÜ dereceye giren
öðrencilerini kutladý
Hitit Üniversitesi Osmancýk Derindere Meslek
Yüksekokulu Harita ve Kadastro Programý'ndan
mezun üç öðrenci, ÖSYM tarafýndan yapýlan Kamu Personel Seçme Sýnavý'nda (KPSS) Tapu ve
Kadastro branþýnda Türkiye derecesi elde etti.
Ýlk defa 2018-2019 eðitim-öðretim yýlýnda öðrenci alýmýna baþlayan, 2020'de ilk kez tekniker
unvanýyla mezun veren tapu ve kadastro programý, KPSS sonuçlarýna göre Türkiye'nin en baþarýlý
öðrencilerini mezun veren ön lisans programlarý
arasýnda yerini aldý.
ÖSYM'nin 25 Ekim 2020'de gerçekleþtirdiði
KPSS sonuçlarýna göre, Osmancýk Derindere
Meslek Yüksekokulu Tapu ve Kadastro Programý

mezunlarýndan Elif Sena Ay Türkiye 1'incisi olurken, Burak Bulut 2'nci ve Kadir Gürgil de 7'nci oldu. Türkiye 1'incisi Elif Sena Ay, Sakarya Tapu Müdürlüðüne; Türkiye 2'ncisi Burak Bulut Sinop ve
Türkiye 7'ncisi Kadir Gürgil ise Gaziantep'teki ilgili
tapu müdürlüklerine atandý.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman
Öztürk, KPSS sýnavýnda alanlarýnda derece elde
ederek atanan mezunlarýmýzý tebrik etti. Öztürk
"KPSS harita ve kadastro branþýnda üniversitemiz
mezunlarýnýn büyük bir baþarý ortaya koyduðuna
iþaret eden Prof. Dr. Öztürk "Mezunlarýmýzý tebrik
ediyor, meslek hayatlarýnda baþarýlar diliyorum"
ifadelerini kullandý.
(Mahmut Emin Söylemez)

YABAN MERSiNi
YABAN MERSÝNÝ NEDÝR?
Yaban mersini, 50 cm kadar boylanabilen,
çok dallý, mor renkte dolgun meyveleri olan
odunsu bir bitkidir.
Ülkemizde Karadeniz daðlarýnda yüksek
miktarda bulunur. Ýçerisinde bol miktarda þekerler, organik asitler, mirtilin, tanen, A ve C
vitamini bulunur. Yaban mersininin meyveleri
ve yapraklarý kullanýlýr.
YABAN MERSÝNÝNÝN FAYDALARI
- Sindirim sistemini düzenler.
- Varis ve basura karþý iyileþtirici rol oynar.
- Göz yorgunluðu, katarakt, miyoba ve diðer göz rahatsýzlýklarýna karþý iyi gelir.
- Damar sertliði oluþumuna karþý iyi gelir.
- Mide kramplarý, ülser, bulantý, kabýzlýk
gibi sorunlara faydalýdýr.
- Kan þekerini düzenler.
- C vitamini yönünden zengindir.
- Antioksidandýr.
- Kalp hastalýklarýna karþý koruyucudur.
- Boðaz aðrýlarýna ve öksürüðe karþý iyi
gelir.
- Yüksek tansiyonu düþürücü etkisi vardýr.
- Baðýrsak iltihabý tedavisinde kullanýlýr.
Yaban mersinin yaprak ve meyvelerinden
yapýlan çay ishale, adet kanmasýna, idrar yolu enfeksiyonuna karþý faydalý gelmektedir. Ýltihaplar için dezenfekte özelliði taþýyan potasyum yaban mersinin içerisinde bol miktarda
bulunur.
Gözde oluþan miyop, katarakt, göz yorgunluðu, þeker hastalýðýndan kaynaklanan
göz bozukluklarý, gece körlüðü gibi sorunlara
karþý da çok faydalý gelmektedir.
Yapýlan bir araþtýrmaya göre günde bir kase yaban mersini yenildiði takdirde, yaþlanmadan kaynaklanan tahribatlarý önleyip hafýzayý güçlendirdiði kanaatine varýlmýþtýr.
YABAN MERSÝNÝNÝN KULLANIMI
Taze meyve olarak kullanýldýðý gibi kurutulmuþ þekilde de kullanýlabilir. 1 su bardaðý
kaynar suyun içerisine, 1 yemek kaþýðý dolusu bitkiyi atýyoruz. Kaynamasýný bekledikten
sonra 10-15 dakika demini almasýný bekliyoruz. Daha sonra süzerek kullanýma hazýrlayabilirsiniz.
AKLINIZDA BULUNSUN

ZENCEFÝL, ÜZÜM
SÝNÜZÝTE ÇÖZÜM

Anaokulu ve özel eðitim okulu müdür
yardýmcýlarý ile deðerlendirme toplantýsý
Ýl Milli Eðitim Müdürü
Yakup Sarý baþkanlýðýnda merkezde görev yapan anaokulu ve özel
eðitim müdür baþyardýmcýlarý ve müdür yardýmcýlarýnýn da katýlýmlarý ile deðerlendirme
toplantýsý gerçekleþtirildi. Toplantýda uzaktan
eðitim sürecinde yapýlan
faaliyetler, dönem sonu
iþ ve iþlemlerin uygulanmasý konusunda deðerlendirmelerde bulunuldu.
Salgýn sürecinde okul ve kurumlarýmýzýn tamamýnýn dezenfekte edildiðini söyleyen Ýl Milli Eðitim
Müdürü "Kurumlarýmýzda dezenfeksiyon noktalarý
oluþturularak öðrencilerimizi bilgilendirme amacýyla uyarý levhalarý ve afiþleri hazýrlandý. Kurallarýn
uygulanmasý için gerekli tedbirler alýndý. Ayný za-

manda okullarýmýzda
EBA destek noktalarý
oluþturarak internet ve
bilgisayarý olmayan öðrencilerimizin uzaktan
eðitimlerini tamamlamalarýna imkân saðladýk.
Pandemi sürecinde özverili çalýþmalarý ve gayretlerinden dolayý okul
idarecilerimiz baþta olmak üzere tüm personelimize teþekkür ediyorum" dedi. Sarý, okul müdür yardýmcýlarýmýza
2019-2020 eðitim öðretim yýlý ve salgýn döneminde
gerek sosyal sorumluluk projelerinde, gerekse
uzaktan eðitim sürecinde yapmýþ olduklarý üstün
gayret ve çalýþmalardan dolayý teþekkür belgesi
takdim ederek bundan sonraki çalýþmalarýnda baþarý diledi. (Abdulkadir Söylemez)

Grip ve nezleden sonra kýþý en çok seven
hastalýklarýn baþýnda gelen sinüzit; baþ aðrýsý, burun týkanýklýðý, geniz akýntýsý gibi pek
çok sorunu da beraberinde getiriyor. Burun
ve göz çevresindeki kemiklerin içindeki boþluklarýn iltihaplanmasýyla sinüzitin oluþtuðunu
söyleyen uzmanlar sinüzite karþý þunlarý öneriyor;
ZENCEFÝL ÇAYI: Sinüzit nedeniyle oluþan baþ aðrýlarýnda zencefil çayý aðrýyý azaltmada etkilidir. Zencefil kökünü bir demlikte
kaynatýn, 15 dakika sonra için. Baþýnýz aðrýdýðý dönemlerde günde 2 bardak tüketebilirsiniz
ÜZÜM: Üzümde iltihap önleyici biyoflavonoidler içerir. Bu nedenle günde 1 avuç üzüm
sinüzite iyi gelir.
TARÇIN: Kekik, karanfil, tarçýn sinüzit iltihaplarýnýn ve buna baðlý aðrýlarýn azalmasýnda etkilidir.
KEKÝK ÇAYI: Kekik çayý içebilirsiniz, içtiðiniz suyun içerisine bir dal yeþil karanfil koyabilirsiniz.
KARABAÞ OTU: Anti bakteriyel özelliðe
sahiptir Sarýmsak, yeþil ve ginseng çayýný da
içebilirsiniz.
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EFELER PARKEYE
TEKRAR ÇIKIYOR
Türkiye 2'nci Voleybol Ligi'nde Çorum'u ve Sungurlu'yu temsil eden Sungurlu'nun Efeleri 2. yarý
maçlarýna baþlýyor. Sungurlu Belediye Voleybol Takýmý Baþ Antrenörü Mustafa Özdemir yaptýðý açýklamada "Ýlk devreyi istediðimiz bir sonuçla bitirdik. 24
Ocak 2021 pazar günü saat 14'te kendi sahamýzda
Ankara'nýn güçlü takýmlarýndan SGK ile 2'nci yarýnýn
ilk maçýný oynayacaðýz" dedi.
Özdemir açýklamasýnda þunlarý söyledi:
Hedefimiz bu maçý kazanarak 2'nci yarýya iyi bir

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

06:22
07:50
12:57
15:30
17:54
19:16

TARiHTE BUGÜN
1922- Ýstanbul'da iki sokaða Piyer Loti ve
Klodfarer adlarý verildi.
1932- Ýstanbul Yerebatan Camii'nde, Yaþar
Okur tarafýndan ilk Türkçe Kur'an okundu.
1941- I. Türk Karikatür Sergisi, Ýstanbul'da
açýldý.
1957- TBMM, Ankara'da Ortadoðu Teknik
Üniversitesi'nin kurulmasýný kabul etti.
1959- Vatan Partisi'nin kurucularýna iliþkin
dava baþladý. Hikmet Kývýlcýmlý ile 47 kiþi, komünizm propagandasý yapmakla suçlandý.
Savcý sanýklar için 5 yýldan 15 yýla kadar hapis
cezasý istedi.
1961- Dolandýrýcýlýk olaylarýyla ünlenen Sülün Osman, Zeytinburnu'nda kumar oynarken
yakalandý.
1971- Emekliler Ankara'da Emekli Sandýðý
binasýný iþgal etti.
1975- Vatan Mühendislik ve Mimarlýk Yüksek
Okulu faþistler tarafýndan basýldý. Kerim Yaman
adlý öðrenci öldürüldü.
1978- Türkiye 1. Kömür Kongresi Zonguldak'ta yapýldý.
1986- "Video ve Sinema Eserleri Yasasý"
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.
Yasa; video, sinema, müzik eserlerini çoðaltma, daðýtma ve yayma haklarýný yeniden düzenliyor.
1994- Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel
"Kürt Devleti olgusuna hazýrlýklý olmalýyýz" dedi.
1995- Posta gazetesi ve Yeni Þafak gazetesi, yayýn hayatýna baþladýlar.
2006- Kartal Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, Mehmet Ali Aðca hakkýnda yeni bir müddetname
hazýrlayarak, 18 Ocak 2010'da tahliye edilmesini kararlaþtýrdý.
2006- Ankara'da Ýstanbul Yolu üzerinde meydana gelen kaza sonucunda Dýþiþleri Bakanlýðý
personeli 8 kiþi yaþamýný yitirdi.
2007- Hrant Dink'in cenazesi, Ýstanbul'da
topraða verildi. Cenaze töreninde açýlan Hepimiz Hrant'ýz ve Hepimiz Ermeniyiz yazýlý pankartlar tartýþmalara neden oldu.
2007- Yapýmýna 16 yýl önce baþlanan ve yaklaþýk 1 milyar dolara mal olan Bolu Daðý Tüneli'nin Ýstanbul'a gidiþ yönü, Baþbakan Recep
Tayyip Erdoðan ve Ýtalya Baþbakaný Romano
Prodi tarafýndan açýldý.
2008- Yunanistan Baþbakaný Kostas Karamanlis, Türkiye'ye tarihi ziyarette bulundu. Türkiye'yi 49 yýl aradan sonra ziyaret eden ilk Yunanistan Baþbakaný olan Karamanlis, Türk-Yunan iliþkilerinin tamamen uyumlaþtýrýlmasýnýn
temel hedef olduðunu söyledi.
2008- Prof. Dr. Ayþe Iþýl Karakaþ, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nde (AÝHM) Türkiye'nin
yeni yargýcý olarak seçildi.
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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

baþlangýç yapmak istiyoruz. Bunun için de çalýþmalarýmýz yoðun bir þekilde devam etmektedir. Gruptaki takýmlar yeni transferler yaptý, 2'nci yarý maçlarýmýz çok zor geçecek, ilk üç takým Play-Off oynayacak ve son sýradaki takým ligden düþecek. Bu sebeple kýran kýrana maçlar oynanacak. Bizim de hedefimiz ilk üç takým arasýna girerek Play-Off oynamak. Sakatlýklar ve eksikliklere raðmen mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceðiz. Belediye Baþkanýmýz Abdulkadir Þahiner'e sözümüz var. Bu takým bu ligde kalýcý olacak ve derece yapacak, sözümüzü tutmak için çalýþmalarýmýzý ve programlarýmýzý özenle yaptýk ve uyguluyoruz. (Haber Merkezi)

KAYMAKAM KARATAÞ'TAN
BAÞARI BELGESi TAKDiMi
Laçin Kaymakamý Emine Karataþ,
Covid -19 pandemisiyle mücadelede
göstermiþ olduklarý baþarý ve gayretlerden dolayý Ýlçe Jandarma Komutaný Erdinç Karakülah, Ýlçe Emniyet
Amiri Hasan Tunç ve Ýlçe Milli Eðitim
Þube Müdürü Ertan Þimþek'e baþarý

belgesi takdim etti.
Kaymakam Karataþ 4 bin 599 nüfuslu ilçede Covid-19 vaka sayýsýnýn
sýfýra indiði bildirmiþti.
Laçin Kaymakamý Emine Karataþ
kaymakamlýðýn sosyal medya hesabýndan yaptýðý açýklamada "Bugün iti-

barýyla ilçemiz genelinde köy ve mahalleler dahil olmak üzere vaka ve temaslý vatandaþýmýz bulunmamaktadýr. Bu baþarýyý elde etmemizde katkýsý olan baþta saðlýk çalýþanlarýmýza, mahalli denetim ekiplerimize, emniyet ve jandarma birimlerimize ve siz

kýymetli vatandaþlarýmýza teþekkür
ederim. Sürecin ayný hassasiyetle
devam etmesini temenni ederim" ifadesini kullanmýþtý. Karataþ baþarýnýn
saðlanmasýnda katkýda bulunan kurum yetkililerini baþarý belgesi ile
ödüllendirdi. (Abdulkadir Söylemez)

Alaca için geliþim strateji raporu hazýrlanýyor
Alaca Belediyesi Alaca Ýlçesi Geliþim Strateji Raporunun hazýrlanmasý baþlangýç toplantýsý yapýldý.
OKA 2020 teknik destek hibe programýndan faydalanan Alaca Belediyesi ilçenin kalkýnmasý, büyümesi, ilçenin yatýrým, istihdam ve sosyoekonomik geliþimine yönelik strateji ve faaliyetlerin hazýrlanmasý,
ilçenin mevcut durum analizinin yapýlmasý, ihtiyaçlarýnýn belirlenmesi, kýsa, orta ve uzun vadeli stratejilerinin oluþturulmasý, öngörülen stratejilerin gerçekleþmesine yönelik faaliyetlerin planlanmasý gibi konular
içerecek olan ilçe geliþim strateji raporu hazýrlýklarý
baþladý. Alaca Belediye Baþkan Yardýmcýsý Fatih Aslan baþkanlýðýnda yapýlan toplantýda çeþitli konulara
iliþkin görüþ alýþveriþinde bulunuldu. (Fatih Yýldýrým)

YENi LiMAN ARACILIÐI iLE
ÇORUM’A MAL GELiYOR
Giresun SS.61 Nolu Damperli
Kamyoncular Kooperatifi Baþkaný
Ercan Bekdemir, Giresun Limaný'nýn
ihracat ve ithalat gerçekleþtirmek
için faaliyete geçmesinin ardýndan
kamyoncular olarak yeni bir istihdam
imkâný bulduklarýný söyledi.
Kooperatif binasý önünde üyelerle birlikte açýklama yapan Kooperatif
Baþkan Ercan Bekdemir, Giresun'da
SEKA Kaðýt Fabrikasý, Sunta Fabrikasý, Et -Balýk Kurumu'nun kapanmasýnýn ardýndan limanýn faaliyete
geçmesinin Giresun'a kazandýrýlan
en önemli yatýrým olduðuna dikkat
çekerek, "Giresun Limaný ile birlikte
önümüze öyle bir fýrsat çýktý ve sektöründe dünya markasý olan Tiryaki
Grup Giresun Liman'ýný tercih etti. Liman içinde 130 tane Giresunlu hemþerimiz 150 adet týr ile Türkiye içi
nakliyelerinde çalýþmaktadýr. Aileleri
hesaba katarsak bin kiþi liman sayesinde ekmek yemektedir. Bizler limana güvenip banka kredisiyle týrlar satýn aldýk. Borçlarýmýzý iç ve dýþ nakliye yaparak ödüyoruz. Giresunport limanýndan her gün Samsun'a 25 týr,
Çorum'a 20, Mersin'e 15, Kayseri'ye
beþ, Nevþehir'e beþ, Bursa'ya beþ,
Manisa'ya beþ, Kýzýltepe'ye aylýk
185, Van'a 10 týr sevkiyatý yapmak-

tayýz" dedi.
Giresun Limaný'nda eleþtirilen
depolarýn aslýnda limanýn iþlemesi
için olmazsa olmazý olduðunu kaydeden Kooperatif Baþkaný Bekdemir,
"Dünya ve Türkiye limanlarýnda depolama olmazsa olmazlardandýr.
Konya kadar yüzölçümü olan Hollanda'nýn Rotterdam Limaný tam þehrin
içindedir. Ne kadar çok depo o kadar
iþ imkâný ve sevkiyat olduðunu biliyoruz. Sanayi esnafý, market, otel,
lokanta, paket servisleri liman hareketliliði sayesinde ekonomik güç kazandý.
Öyle bir hale geldik ki görüntü kirliliði diye depolarýn yýkýlmak istenmesi bizim ve Giresun esnafý için iþ kaybýna neden olacak, daha az gemi
gelecektir. Bu da bizim gibi onlarca
kamyon þoförünün iþsiz kalmasý anlamýna gelmektedir. Giresun komþu
illerle yarýþ halindedir. Giresun ile
yarýþ halinde olan iller Tiryaki Grubu
kendi bölgelerine çekmek istemektedirler. Bunun için de önce Giresun
Limaný'nýn faaliyetinin durdurulmasý
gerekmektedir. Bunu yapmak isteyenlerin oyununa gelmemeliyiz. Siyaseti kullanýp Giresun'un önünü bu
polemiklerle kapatmaktadýrlar" ifadelerini kullandý.
(ÝHA)
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Ýskilip Sakarya Ýlkokulu eðitim
faaliyetleriyle dikkat çekiyor

YEDAÞ, 52 ton atýðý
ekonomiye kazandýrdý
Samsun'da Sýfýr Atýk Projesi
kapsamýnda 52 ton deðerlendirilebilir atýk ekonomiye kazandýrýldý.
Kaliteli ve kesintisiz elektrik daðýtým hizmeti sunan YEDAÞ, Çevre
ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn atýklarýn
yeniden ekonomiye kazandýrýlmasýný amaçlayan Sýfýr Atýk Projesi
kapsamýnda 52 ton deðerlendirilebilir atýðý ekonomiye kazandýrdý.
Genel müdürlük hizmet binasýnda
baþlayan ve devamýnda Samsun,
Ordu, Çorum, Amasya, Sinop illeriyle yaygýnlaþan sýfýr atýk projesinin uygulamasý ile elde edilen sonuçlar yüz güldürdü. YEDAÞ genelinde deðerlendirilebilir atýk olan 46
ton kaðýt-karton, 4 ton plastik, 2 ton
cam atýðý ayrýþtýrdý.
782 AÐACIN
KESÝLMESÝ ÖNLENDÝ
Yeni uygulamayla YEDAÞ çalýþanlarýnýn alýþkanlýklarýný deðiþtirmesini amaçladý. Bu kapsamda genel müdürlük ve il müdürlükleri hizmet binalarýndaki ofislerden çöp kovalarý kaldýrýldý, bu sayede çalýþanlarýn atýklarýný geri dönüþüm kumbaralarýna ayrýþtýrarak atmasý saðlandý. Proje sayesinde sadece kaðýtlarýn yeniden dönüþümüyle 782
aðacýn kesilmesi önlendi. 8 bin 366
kg sera gazý salýnýmý, 65 varil petrol, 211780 Kwh ve 127 metre küp

K.K.002

depolama alaný kazancý elde edildi.
"HER ATIK ÇÖP DEÐÝLDÝR"
Genel Müdür Hasan Yasir Bora
"Çevre Bakanlýðý'nýn sýfýr atýk projesi kapsamýnda çevrenin korunmasý
geliþtirilmesi, çevre kirliliðinin önlenmesi ve çevre bilincinin yaygýnlaþtýrýlmasý konusunda çalýþmalar
neticesinde belgemizi almýþ olduk.
Sadece atýklar geri dönüþümle ekonomiye kazandýrýlmadý, bu sayede
enerjinin boþa kullanýlmasý da önlendi. Bundan dolayý çok mutluyuz.
Hem genel müdürlük binamýzda
hem de baðlý bulunduðumuz beþ ilde sýfýr atýk uygulamasýnda þirket
olarak baþarýlý çalýþmalar yapýyoruz. Çevreye verdiðimiz deðeri sürdürülebilirlik anlayýþýmýz ile devam
ettirip, sýfýr atýk projemiz ile ekonomimize katkýda bulunmaya devam
edeceðiz.
Çocuklarýmýzýn geleceði olan
doðaya, zarar veren atýklarý ekonomiye kazandýrýyoruz. Geri dönüþümü hizmet içi alanda yaygýnlaþtýrdýk ve personelimizi geri dönüþüme
teþvik ettik. Þirketimizde atýklar
kaynaðýnda ayrýþtýrýlarak geri dönüþüme kazandýrýlýyor. Yapmýþ olduðumuz bu çalýþmalarla Türkiye`de
çok az elektrik daðýtým þirketinin sahip olduðu sýfýr atýk belgesini aldýk"
dedi.
(ÝHA)

Ýskilip Sakarya Ýlkokulu
uzaktan eðitim döneminde
yaptýðý faaliyetlerle göz doldurdu.
Covid-19 sebebiyle okul ikliminden ayrý kalan öðrencileri
için sanal ortamda yürüttükleri
eðitim faaliyetleriyle dikkat çeken okul, bu olumsuz pandemi sürecinde belirli aralýklarla
"Ýskilip Sakarya Uzaktan Eðitim Çalýþmalarý" adýyla düzenledikleri canlý yayýnlar ile hem
öðrencilerin motivasyonunu
saðladý, hem de veli-okul iliþkilerini saðlamlaþtýrdý.
Bu projeyle velilerinden
güzel dönütler almalarý Ýskilip
Sakarya Ýlkokulu personelini
yeni çalýþmalar yapmaya teþvik ettiði bir gerçek. Okul Müdür Yardýmcýsý Emre Ceylan
yürüttükleri projenin çýkýþ noktasýný þöyle anlattý:
Biliyoruz ki son bir yýlda sadece bizim ülkemizi deðil tüm
dünyayý olumsuz yönde etkileyen pandemi, yeni bir eðitim
anlayýþýný da yanýnda getirmiþtir. Sýnýflar artýk sanal ortama
taþýndý bu süreçte öðrencilerimiz de velilerimiz de öðretmenlerimiz de yýprandý. Biz Ýskilip Sakarya Ýlkokulu ailesi
olarak bu süreçte öðrencilerimizin ve velilerimize gerekli
motivasyon ve morali vermek
amacýyla okul ruhunu sanal
dünyaya taþýmaya karar verdik. Bütün okul idare ve personelinin katýldýðý, bütün öðrenci
ve velilere yönelik, ayrýca alanýnda uzman
konuklarýn iþtirak ettiði ve birbirinden profesyonel sunumlar ve içeriklerin bulunduðu
canlý yayýnlar bu düþünceyle ortaya çýktý.
Bu baðlamda özellikle sanatsal etkinliklere aðýrlýk vermeye gayret eden Ýskilip
Sakarya Ýlkokulu; sokaða çýkma yasaðýnýn
olduðu hafta sonlarýnda öðrencilerin evlerine sanal da olsa belirli aralýklarla alanýnda uzman konuklar getirdi. Canlý yayýnlarýn içeriðini titizlikle belirleyen okulun hedeflerinden birisi de geleceðin teminatý öðrencilere deðerlerimizi, kültürümüzü, sanat öðelerimizi aktarmak. Sunum sonrasýnda gerek öðrenci ve velilerden gerekse
davet edilen alanýnda uzman konuklardan
alýnan olumlu dönütler ne kadar da faydalý bir iþ yaptýklarýnýn kanýtý oldu. Proje Koordinatörü Atanur Yýlmaz canlý yayýnlarýn
içeriði hakkýnda þu bilgileri verdi:
Artýk geleneksel hale gelmiþ olan "Ýski-

lip Sakarya Ýlkokulu Uzaktan Eðitim Çalýþmalarý" adlý projede ilk olarak Türk Halk
Müziði Þöleni adlý etkinlikle baþladýk.
Okulumuzun öðretmenlerinden Yaðmur
Uprak Okur'un deðerli eþi Ethem Eray
Okur tarafýndan sunulan sazlý sözlü müzik
þöleni dinleyicileri mest etti. Halk müziði
ezgileri, çocuk þarkýlarý hatta istek parçalar da icra edildi. Ýlk yayýnýmýzý baþarýlýn
ve katýlýmcý sayýsýnýn yüzü aþkýn olmasý
bizi çok heyecanlandýrdý.
Çalýþmalarýmýzýn diðer haftaki etkinliði
Geleneksel Türk Tiyatrosu Gösterisi oldu.
Alanýnda uzman konuklarýmýz: Gökhan
Özkal (Edebiyat Öðretmeni, Tiyatro Eðitmeni), Serkan Yaþar (Kültür Bakanlýðý Somut Olmayan Kültürel Miras Taþýyýcýsý,
Orta Oyunu Sanatçýsý) yaklaþýk 1 saat boyunca Meddahlýk, Karagöz-Hacivat ve
Kukla Gösterisi sunumu yaptýlar. Öðrencilerimizin mutluluklarý, kahkahalarý ve eðlenceli dakikalarý görülmeye deðerdi. Bu

haftadaki uzaktan eðitim çalýþmalarýmýza veli ve öðrenci katýlýmý oldukça fazlaydý, deyim
yerindeyse Geleneksel Türk
Tiyatrosu Resitali sunuldu.
Uzaktan Eðitim Çalýþmalarýndan ilk dönemin son etkinliðinde ise Türk Dini Musiki Dinletisi gerçekleþtirdik. Bu sefer
alanýnda uzman konuklar: Sema Dinç (Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Anabilim Dalý Öðretim Görevlisi), Mustafa Erzen (Hitit
Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Türk Din Musikisi Anabilim Dalý Araþtýrma Görevlisi) Ýskilip
Sakarya Ýlkokulu'na unutulmaz
anlar yaþattýlar. Program kýsa
bir dini müzik eðitimi ve enstrüman tanýtýmý ile baþladý. Salavat, ilahiler, sanat müziði icrasý
ile devam eden dinleti, Þube
Müdürü Mehmet Fidan'ýn
muhteþem seslendiði ilahi ise
yayýnýmýza renk kattý. Ayrýca
programa; Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof.
Dr. Abdullah Çolak, Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Ýslam Tarihi ve Sanatlarý Bölüm
Baþkaný Prof. Dr. Mehmet
Azimli ve Ýlahiyat Fakültesinin
akademik personelleri de katýlým saðladýlar. Program sonunda Hitit Üniversitesi Ýlahiyat
Fakültesi Heyeti ve Ýskilip Ýlçe
Milli Eðitim Müdürlüðü Yöneticileri konuþmalarýný yapýp
programýn icrasýnda emeði geçen bütün Sakarya Ýlkokulu yönetici ve personellerine teþekkürlerini sundular. Alýnan tebrik ve takdirler, öðrenci
velilerin memnuniyetleri ne kadar güzel bir
yolda olduðumuzu gösterdi, bizim için bu
dönüþler çok kýymetlidir. Son söz olarak
Okul Müdürü Þerife Çoban þunlarý ekledi:
Ýskilip Sakarya Ýlkokulu adýna canlý yayýnlarýmýzda bizi yalnýz býrakmayan ve
desteklerini hep hissettiðimiz Ýskilip Ýlçe
Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu ve
Þube Müdürü Mehmet Fidan'a çok teþekkür ediyoruz. Yayýnlarýmýza teþrif eden
alanýnda uzman tüm deðerli konuklarýmýza da teþekkürü borç bilirim. Ayrýca gece
gündüz demeden öðrencileri için çalýþan,
emek veren ekip olarak tek yürek hareket
eden Ýskilip Sakarya Ýlkokulu öðretmenlerine þükranlarýmý sunarým. Bütün uðraþlarýmýzýn geleceðimizin teminatý öðrencilerimiz için olduðunu belirtmek isterim.
(Fatih Yýldýrým)

