Düðmeye bastýysanýz
bekleyin, gidiyorum!

Aþý olmak aðýr hastalýktan koruyor

KESiN

Çorum Tabip Odasý Yönetim Kurulu, Çorum'da yaklaþýk 75 bin kiþinin Covid-19 aþýsý olduðunu bildirerek, tedbirlerin gevþetilmemesini
ve aþý konusunda hassas davranýlmasýný istedi. Tabip Odasý'ndan
yapýlan açýklamada "Aþý sýrasý gelenlerin 182'den telefonla veya
MHRS üzerinden randevu almasý
çok önemlidir. Vatandaþlarýmýz en
yakýn aþý yapýlan merkeze veya
kendi aile hekimine randevu oluþturabilir. Hafta sonlarý sokaða çýkma kýsýtlamasý olsa bile hastaneden randevu alýnýp aþý yaptýrýlmasý
da mümkündür" denildi.
6’DA

Çorum FK Baþkaný Fatih Özcan

Çorum FK Baþkaný Fatih Özcan isyan etti. Özcan "Lütfen bu açýklamalarým gündem deðiþtirme çabasý olarak algýlanmasýn çünkü anlatacaklarým basite indirilecek bir þey deðil" diyerek baþladýðý basýn toplantýsýnda 'Benim için düðmeye
HABERÝ
mi basýldý? diye sordu. Özcan kulüp olarak yaþaÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU dýklarý sorunlarý ve yaþanan geliþmelerde art niyet gözlemlediklerini savundu. Çorum FK BaþkaOKUTUN
ný Fatih Özcan yaklaþýk kulüp binasýnda yaptýðý
ve yaklaþýk 75 dakika süren basýn toplantýsýnda adeta isyan etti. Zaman zaman oldukça sinirlendiði gözlenen Özcan, önce kurum müdürlerini eleþtirdi, ardýndan sezon baþýndan bu yana uðraþtýklarý sorunlarý tek tek anlattý. 8’DE
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75 Kuruþ

GÖZLER KABiNE
TOPLANTISINDA
"Kabine toplantýsýna kadar, mevcut kararlar uygulanacak"

Çorum Valiliði, 1 Mart itibariyle baþlanmasý planlanan olan normalleþme sürecine iliþkin yaptýðý açýklamada salgýnýn il bazlý takip edilerek duruma uygun
tedbirlerin hayata geçirileceðine vurgu yaparak "risk
gruplarýna göre uygulanacak tedbir seviyelerinin
Cumhurbaþkanlýðý Kabinesinde kararlaþtýrýlabileceði deðerlendirilmektedir" ifadelerine yer verdi.
Bugün yapýlacak olan Kabine Toplantýsý'nýn ardýndan yapýlacak açýklamalar
bundan sonraki sürecin
nasýl devam edeceðine
dair yol haritasý ortaya koyacak.
2’DE

"Eðitimle ilgili inisiyatif
valiliklerde deðil"
1 Mart'ta baþlamasý planlanan yüz yüze
eðitime dair valiliklerin açýklamalarý üzerine
Türk Eðitim Sen Genel Baþkaný hemþerimiz Talip Geylan bir açýklama yaparak
bakanlýðýn açýklamasýndan önce valiliklerin açýklama yapmasýnýn baðlayýcý olmadýðýný söyleyerek "Bakanlar
Kurulu Toplantýsýnda alýnacak kararlara göre 2 Mart'tan itibaren yüz
yüze eðitimin nasýl yapýlacaðý beTalip Geylan
lirlenecek" dedi. 2’DE

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz beraberinde parti yöneticileriyle birlikte Türk-Ýþ Çorum Ýl Temsilciliðini ziyaret etti. Tahtasýz ziyarette CHP
olarak her zaman ve her koþulda iþçinin, emekçinin yanýnda yer aldýklarýný, alýn terini en kutsal deðer olarak kabul ettiklerini vurgulayarak,
sivil toplum kuruluþlarý ile sürekli istiþare halinde olduklarýný ifade etti.
4’TE

Aralarýnda Çorum'un da bulunduðu; Karadeniz Bölgesi'ndeki illerin
yaný sýra Ankara, Kayseri, Tokat'ta
da gökyüzünü birkaç saniyeliðine
aydýnlattýðý belirtilen ýþýk hüzmesi
heyecan yarattý.
2’DE

Samsun'a örnek oldu

Vergi ve diðer bazý alacaklarýn yeniden yapýlandýrýlmasýna iliþkin kanun
kapsamýnda borçlarý yapýlandýrýlan mükelleflerden taksitli ödemeyi tercih
edenlerin, ilk taksitlerini
en geç 1 Mart Pazartesi
gününe kadar ödemeleri
gerekiyordu. Çorum Vergi
Dairesi cumartesi ve pazar günleri borcunu ödemek isteyen vatandaþlarla doldu. Sokaða çýkma
kýsýtlamasýndan muaf da
tutulan vatandaþlar uzun
bekleme süresinin ardýndan borçlarýnýn ilk taksitini
ödedi.
2’DE

BOSTANCI, GAZÝ HASTANESÝ
BAÞHEKÝMLÝÐÝNE GETÝRÝLDÝ

2’DE

Dodurga'da görev yapan bir öðretmende mutasyonlu virüs tespit edildi. Bunun üzerine okuldaki altý öðrenciye test uygulanýrken ailelerinin de gözetim altýna alýndýðý öðrenildi. Dodurga
Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn
vatandaþlarý tedbirli olmalarý noktasýnda uyardý. Aydýn "Ýlçemizdeki bir okuldaki görevli öðretmenimizden kaynaklý altý öðrencimizde mutasyona uðramýþ Covid-19 vakasý
tespit edilmiþtir. Numune alýnanlarýn sonuçlarý beklenmektedir. Tüm hemþerilerimizin
dikkatli olmasý; maske, mesafe ve temizliðe
lütfen dikkat etmeleri gerekmektedir. Ýlçemiz
dýþýndan misafir kabul edilmemesi, misafirliðe gidilmemesi, lütfen baþka yerlerde ikamet
edenlerinde sabýrla biraz daha ilçemize gelmemelerini önemle rica ederiz" dedi. (ÝHA)

Zanaatkârlar Sitesi

Vergi dairesinde
yapýlandýrma kuyruðu
Çorum'da
göktaþý heyecaný

VÝRÜS TESPÝT EDÝLDÝ!

CHP'den Türk-Ýþ'e ziyaret

Borcuna sadýk
bir milletiz!

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Çorum'da altý öðrencide
MUTASYONA UÐRAMIÞ

Çorum'da yapýmý büyük bir hýzla devam eden
S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi çevre illerin de dikkatini çekiyor. Samsun Bafra Belediyesi, Zanaatkârlar Sanayi Sitesi'ni örnek alarak ilçede benzerini inþa etmek
için çalýþma baþlattý.
5’TE

Bozkurt: Eðitim
yap-boza döndü

Selim Bozkurt

Eðitim Ýþ Sendikasý Çorum
Þube Baþkaný Selim Bozkurt sendika olarak bakanlýða defalarca uyarýlarda bulunarak, tüm eðitim çalýþanlarýnýn 1. ve 2. faz aþýlamalarýný yapýlmadan okullarýn
açýlmamasýný talep ettiklerini
söyledi.
7’DE

Zihin
Türbülansý

ZAMANIN TOZU
Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer

atakentpsk@gmail.com

- YAZISI 2’DE

TAÞ: ÜLKEMÝZÝN KURTULUÞU
MÝLLÝ GÖRÜÞTEN GEÇÝYOR 4’TE

TAHTASIZ: EÐÝTÝM CAMÝASI
KOMPLE AÞILANMALI 6’DA

"TÜRKÝYE'NÝN ÝHTÝYACI ÖZGÜR,
ÖZERK ÜNÝVERSÝTELERDÝR" 6’DA
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Bostancý, Gazi Hastanesi
Baþhekimliðine getirildi

Doç. Dr. Hasan Bostancý

Gazi Üniversitesi
Týp Fakültesi Genel
Cerrahi Bölümü Öðretim Üyesi Çorumlu
Doç. Dr. Hasan Bostancý, Gazi Hastanesi
Baþhekimliði görevine
getirildi.
Ýskilip nüfusuna kayýtlý Bostancý, Gazi
Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Baþhekimliði görevine atandý.
Bostancý daha öncede
baþhekim yardýmcýlýðý
görevini yürütüyordu.
(Bahattin Sümüþ)

Ergiþi, Karabük Üniversitesi
Öðretim Görevlisi oldu
Sungurlu
Devlet
Hastanesinde görevli
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný hemþerimiz
Uzm. Dr. Yýlmaz Ergiþi,
Karabük Üniversitesine
Öðretim Üyesi olarak
görevlendirildi.
Yýlmaz Ergiþi ekim
ayýnda açýlan kadroya
yapýlan baþvurular içinden seçilerek görev yapmaya hak kazandý. Karabük
Üniversitesine
Uzm. Dr. Yýlmaz Ergiþi
Öðretim Üyesi olarak
görevlendirilen Yýlmaz
Ergiþi 1 Mart'ta yeni görevine baþlayacak.
YILMAZ ERGÝÞÝ KÝMDÝR?
17 Aralýk 1985 yýlýnda Sungurlu'da dünyaya
gelen Yýlmaz Ergiþi ilkokul eðitimini 1992-94 yýllarý arasýnda 1. ve 2. sýnýfý Almanya'nýn Nürnberg
þehrinde, 1994-97 yýllarý arasýnda 3. sýnýftan itibaren Sungurlu'da Ýsmetpaþa Ýlkokulu'nda tamamladý. 1997-2001 yýllarý arasýnda ortaokulunu Haydar
Öztaþ Anadolu Lisesi'nde devam ettirdi. 20012004 yýllarý arasýnda lise eðitimini Eskiþehir Fatih
Fen Lisesi'nde tamamlayan Ergiþi üniversite sýnavlarý neticesinde 2004 yýlýnda Gazi Üniversitesi
Týp Fakültesi'ne yerleþti ve buradaki eðitimini
2010 yýlýnda tamamladý.
Týpta uzmanlýk sýnavý sonrasý 2011 yýlýnda yine
Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalýna yerleþti.
Beþ yýllýk uzmanlýk eðitimi sonrasý 9 Þubat 2016
yýlýnda Operatör Doktor unvaný almaya hak kazandý ve 31 Mayýs 2016 tarihinde zorunlu hizmet
atamasý sonucu memleketi Sungurlu'ya 15 yýl aradan sonra dönme þansý buldu. Yýlmaz Ergiþi evli
ve iki çocuk babasý.
(Abdulkadir Söylemez)

Zihin Türbülansý

HER TEMAS ÝZ BIRAKIR
Bir çilingir sofrasýnda hiç kadýn
yoksa uðruna sofra kurulmuþ bir Kadýn vardýr; Hayatýnýza anlam katan
kadýnlara için…
Önce kendinize iyi davranýn
Saçlarýnýzý yolmadan tarayýn, vücudunuzu nazikçe kremleyin, sakince
fýrçalayýn diþlerinizi…
Tat ve koku duyun onlarla ilk defa
tanýþýyormuþçasýna yediklerinizin tadýna varýn. Aynada gözlerinizin içine
bakýn ve kabul gönderin kendinize.
Sevin kendinizi; yormadan, koþmadan, þefkatle. Hiç kimseden hiçbir þey
beklemeksizin, bir þarký söyler gibi…
Yaþadýklarýnýzýn, emeðinizin, kalbinizin, vicdanýUzman Klinik Psikolog
nýzýn ve hisleriNuray Kanmazer
nizin çok deðeratakentpsk@gmail.com
li olduðunu ken-

dinize tekrarlayýn sýk sýk. Birilerinin
memnun olmasý için deðil, öncelikle
kendiniz için. Yürüdüðünüz onca yol
için. Birçok þeye raðmen ayakta kaldýðýnýz için.
Yolunuzun kesiþtiði her insan bir iz
býrakýr ve böylece daha önce öðrendiklerinizi pekiþtirirsiniz. Ayný hatayý
ikinci kez yapmak deðildir bu üstelik...
Çünkü kiminle karþýlaþacaðýnýza karar
veremediðiniz gibi, temas ettiðiniz insana adamakýllý dokunmadan da gerçeði göremezsiniz. Tanýdýðýmýzý sandýðýmýz insanlarla bir müddet yürüyüp
yolun bir yerinde birbirimize hayretle
ve birer yabancý gibi bakýyoruz.
Kýrýlmýþ, kurumuþ dallarýmdan
kendime yuva yapmayý öðrendim ben
ve o çilingir masalarýnda uðruna içilen
kadýn olamadým...

"Kabine toplantýsýna kadar
mevcut kararlar uygulanacak"
Çorum Valiliði, 1 Mart itibariyle baþlanmasý planlanan olan normalleþme sürecine iliþkin açýklama yaptý.
Koronavirüs salgýnýyla mücadele kapsamýnda 1
Mart sonrasýnda yeni bir sürece girileceði ve bu süreçte salgýnýn seyrinin il bazlý takibinin yapýlarak uygulanacak tedbirlerin de buna göre belirleneceðinin belirtildiði açýklama da þu ifadelere yer verildi:
Bu kapsamda Saðlýk Bakanlýðý ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlere göre yapýlan deðerlendirme çerçevesinde dört ayrý risk grubu (düþük, orta, yüksek, çok yüksek) tespit edilerek bu risk gruplarýna göre uygulanacak tedbir seviyelerinin Cumhurbaþkanlýðý Kabinesinde kararlaþtýrýlabileceði deðerlendirilmektedir. Ýçiþleri Bakanlýðýmýzýn 26 Þubat tarihli Genelgesiyle 1 Mart günü Sayýn Cumhurbaþkanýmýz
baþkanlýðýnda toplanacak kabinede yeni kararlar alýnýncaya kadar mevcut tedbirlerin uygulanmaya devam edilmesi gerektiði bildirilmiþtir.
EÐÝTÝM, 2 MART'A ERTELENDÝ
Kabine toplantýsýnda eðitim ve öðretime yönelik
düzenlemeler de dört ayrý risk seviyesine göre belirlenecek olup bu nedenle 1 Mart 2021 Pazartesi günü
mevcut uygulamaya (15 Þubat'tan bu yana uygulanan; birleþtirilmiþ sýnýf uygulamasý yapan tüm ilkokullarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleþim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarýnýn bütün seviyelerinde ve tüm baðýmsýz resmi
anaokulu ve özel eðitim anaokullarý ile özel okul öncesi eðitim kurumlarýnda haftada beþ gün yüz yüze eðitim yapýlmasý, 22 Ocak'tan beri uygulanan; 8 ve 12.sýnýf öðrencileri ile mezunlar için isteðe baðlý açýlan destekleme ve yetiþtirme kurslarýnýn yüz yüze sürdürülmesi) devam edilecek ve alýnan kararlar çerçevesinde
yeni uygulamaya 2 Mart 2021 Salý günü itibarýyla baþlanabilecektir.
(Abdulkadir Söylemez)

"Eðitimle ilgili inisiyatif
valiliklerde deðil"
1 Mart'ta baþlamasý planlanan yüz yüze eðitime dair valiliklerin açýklamalarý üzerine
Türk Eðitim Sen Genel Baþkaný
hemþerimiz Talip Geylan bir
açýklama yaparak bakanlýðýn
açýklamasýndan önce valiliklerin
açýklama yapmasýnýn baðlayýcý
olmadýðýný söyleyerek "Bakanlar Kurulu Toplantýsýnda alýnacak kararlara göre 2 Mart'tan itibaren yüz yüze eðitimin nasýl
Talip Geylan
yapýlacaðýnýn belirleneceði duyuruluyor. Kaçýrdým mý bilemiyorum; ancak þu ana kadar konunun birinci
derecede muhatabý olan MEB'den henüz bir
açýklama yapýlmadý. Oysa pazartesi yapýlacak
kabine toplantýsýnda alýnacak kararlara göre
sürecin nasýl yürütüleceði açýklamasýný MEB

yapmalýdýr. Bu durum, eðitim
yöneticileri, eðitim çalýþanlarý ve
öðrencilerimizde kafa karýþýklýðý
oluþturmaktadýr.
Eðitim süreciyle ilgili inisiyatifin, illerin durumuna göre Valiliklere býrakýlmasýna dair bir henüz karar alýnmamýþken, 1 Mart
ve sonrasýyla ilgili duyurularý
valiliklerin bugünden yapmasý
ne derece doðrudur? Öte yandan eðitimde hafta bütünlüðünün korunmasý açýsýndan 2
Mart Salý günü itibariyle planlama yapýlmasý da iyi düþünülmelidir. Haftalýk
ders programý ve sýnavlarýn planlanmasý bakýmýndan yeni durumun 8 Mart Pazartesi itibariyle baþlatýlmasý daha uygun olmayacak mýdýr?" diye sordu.
(Abdulkadir Söylemez)

Vergi dairesinde
yapýlandýrma kuyruðu
Çorum Vergi Dairesinde
hafta sonu yapýlandýrma yoðunluðu yaþandý.
Vergi ve diðer bazý alacaklarýn yeniden yapýlandýrýlmasýna iliþkin kanun kapsamýnda
borçlarý yapýlandýrýlan mükelleflerden taksitli ödemeyi tercih edenlerin, ilk taksitlerini en
geç 1 Mart Pazartesi gününe
kadar ödemeleri gerekiyordu.
Yapýlandýrmada son tarih 1
Mart olduðu için bu hafta sonuna özel vergi dairelerinin
açýk olacaðý açýklanmýþtý.
Bu açýklamanýn ardýndan

Çorum Vergi Dairesinde yapýlandýrma sýralarý oluþtu.
Çorum Vergi Dairesi cumartesi ve pazar günleri borcunu ödemek isteyen vatandaþlarla doldu.
Pazar günü saat 15 sularýnda Vergi Dairesinde borcunu ödemek için yaklaþýk 20-25
vatandaþýn sýra beklediði gözlendi. Sokaða çýkma kýsýtlamasýndan muaf da tutulan vatandaþlar uzun bekleme süresinin ardýndan borçlarýnýn ilk
taksitini ödedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Çorum'da
göktaþý
heyecaný
Hafta sonu
Türkiye'nin bazý
illerinden
gözlenen
"göktaþý" heHABERÝ
yecan yarattý.
ÝZLEMEK
Aralarýnda
ÝÇÝN KODU
Çorum'un da
OKUTUN
bulunduðu;
Karadeniz Bölgesi'ndeki illerin yaný sýra Ankara, Kayseri, Tokat'ta da gökyüzünü
birkaç saniyeliðine aydýnlattýðý belirtilen ýþýk hüzmesi
heyecan yarattý.
Cumartesi saat 22.57'de
yurdun özellikle Doðu Karadeniz Bölgesi'ndeki Ordu,
Samsun, Trabzon, Giresun'un yaný sýra Yozgat, Çorum, Çankýrý, Tokat, Kayseri, Kýrýkkale ve Ankara illerinde gökyüzünü birkaç saniyeliðine aydýnlatan ýþýk
hüzmesi heyecan yarattý.
(Haber Merkezi)
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Vali, Öztürk ailesinin
acýsýný paylaþtý
Fatih Þ.

Komþu kavgasý kanlý bitti:

Bir öðretmen
aðýr yaralý
Çorum'da bir apartmanda komþular arasýnda çýkan tartýþmada býçaklanan öðretmen aðýr
yaralandý. Olay, Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Alparslan Türkeþ Caddesi üzerinde bir apartmanda öðretmen olduðu
öðrenilen Fatih Þ. (45) ile komþusu Erdal K.
arasýnda bilinmeyen bir nedenle tartýþma çýktý.
Tartýþmanýn büyümesi üzerine Erdal K, Fatih
Þ'yi göðsünden býçaklandý. Göðsüne aldýðý býçak darbesiyle aðýr yaralanan öðretmen saðlýk
ekiplerinin ilk müdahalenin ardýndan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Olayla
ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.
(ÝHA)

Vali Mustafa Çiftçi genç yaþta hayata veda
eden özel birey Yiðithan Öztürk'ün ailesine taziye
ziyaretinde bulundu.
Ayný kaderi paylaþan özel bireylerden Yiðithan
Öztürk ve Alihan Öztürk kardeþlerden Yiðithan
kronik kas hastalýðý sonucu hayata veda etmiþti.
20 yaþýnda vefat eden Yiðithan Öztürk'ün cenazesi Ulu Mezarlýk'ta gözyaþlarý arasýnda topraða verilmiþti.
Ailenin acýsýný paylaþan ve Yiðithan'ýn ruhu için
dua okuyan Vali Çiftçi "Evladýmýza Allah'tan rahmet kederli ailesine sabýrlar diliyorum" dedi.
Aðabeyi ile ayný kaderi paylaþan Alihan Öztürk
(18) ise kardeþini sonsuzluða uðurlamanýn üzüntüsü içinde.
Çorum Merkez Eþençay köyünden Birdane Ýbrahim Öztürk çiftinin engelli çocuklarýndan Yiðithan Öztürk'ün genç yaþta vefatý derin üzüntüyle
karþýlandý.
Fenerbahçe tutkunu olan iki kardeþ, dönemin
Fenerbahçe Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým'ýn davetlisi olarak Ýstanbul'da Fenerbahçe - Sivas karþýlaþmasýný izlemiþti. Yiðithan'ýn anýsýna evin bir
bölümünde Fenerbahçe bayraklarýyla donatýlmýþ
bir aný köþesi oluþturuldu. (Abdulkadir Söylemez)

OTOMOBiL ALEV ALDI,
ÜÇ ARKADAÞ YARALANDI
Çorum'da park halindeki
bir otomobil bir anda alev aldý, araçta bulunan üç arkadaþ yanmaktan son anda
kurtuldu.
Olay, Buharaevler Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre
perþembe pazarýnda bir araya gelen Hakan S. (21), Muhammet T. (20) ve Abdussamet Y. (17) park ettikleri otomobilin içinde sohbet etmeye
baþladý. Bir süre sonra aracýn torpido bölümünde bilinmeyen bir nedenden dolayý
patlama meydana gelerek
alev aldý. Alevlerin yükseldiði
otomobilde bulunan üç arkadaþ yaralandý.
Vatandaþlarýn ihbarý üzerine olay yerine gelen itfaiye
ekipleri yangýna müdahale
ederek alevleri söndürürken,
yaralýlar saðlýk ekiplerinin
olay yerinde yaptýðý ilk müdahalenin ardýndan ambulansla
Hitit Üniversitesi Erol Olçok
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
Olayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.
(ÝHA)

Ýhsan Babaoðlu

Öðretmen Babaoðlu
virüse yenik düþtü
Çorum Atatürk Anadolu Lisesi Biyoloji Öðretmeni Ýhsan Babaoðlu yakalandýðý korona virüs nedeniyle tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybetti.
Öðretmen Ýhsan Babaoðlu'nun vefatý yakýnlarý tarafýndan derin üzüntüyle karþýlandý.
Merhumun cenazesi Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'nden alýnarak Ulu Mezarlýk'ta topraða verildi.
(Fatih Yýldýrým)

Erdal Civelek

Civelek kalp krizinden
hayatýný kaybetti
Çorum Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü'nde görev yapan Erdal Civelek vefat etti.
Erdal Civelek geçirdiði kalp krizi sonucu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi'nde hayatýný kaybetti. Merhumun cenazesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nden alýnarak, Ulu Cami'de kýlýnan cenaze
namazýnýn ardýndan Laçin'in Narlý köyünde topraða verildi.
(Haber Merkezi)

Kontrolde
uyuþturucu ile
yakalandýlar
Sungurlu'da uygulama noktasýnda yapýlan aramada bir
þahsýn üzerinde uyuþturucu
madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre narkotik
ekiplerinin takibinde olan 66
ABG 061 plakalý araç Sungurlu
Bölge trafik Þube müdürlüðü
önündeki uygulama noktasýnda
durduruldu. Araçta ve araç içinde bulunan M.A. ve B.A. adlý þahýslarýn yapýlan üst aramasýnda
10 gram içime hazýr kubar esrar
ele geçirildi. Polis ekipleri olayla
ilgili soruþturma baþlatýrken
Yozgat nüfusuna kayýtlý M.A. ve
B.A. adlý þahýslar adli iþlemler
için gözaltýna alýndý.
(ÝHA)

Sahte nakliyeci operasyonuna üç tutuklama
Tekirdað Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü ekiplerinin Tekirdað merkezli olarak Ýstanbul, Çorum ve Antalya'da eþ zamanlý olarak gerçekleþtirdikleri operasyonda kendilerini týr þoförü ve
nakliye þirketi yetkilisi olarak tanýtýp nakliye maksadýyla aldýklarý yükleri farklý depolara indirdiði tespit
edilen kiþilere yönelik olarak düzenlediði operasyonda gözaltýna alýnan 11 kiþiden 3'ü tutuklanarak
cezaevine gönderilirken sekiz kiþi hakkýnda adli
kontrol hükümleri uygulanmasýna karar verildi.
Tekirdað Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube
Müdürlüðü ekiplerinin Tekirdað merkezli olarak Ýstanbul, Çorum ve Antalya'da eþ zamanlý olarak
gerçekleþtirdikleri operasyonda kendilerini týr þofö-

rü ve nakliye þirketi yetkilisi olarak tanýtýp nakliye
maksadýyla aldýklarý yükleri farklý depolara indirdiði
tespit edilen 11 þüpheli gözaltýna alýnmýþtý. Suç iþlemek amacýyla örgüt kurmak ve örgütlü nitelikli
dolandýrýcýlýk suçlarýndan baþlatýlan soruþturma
kapsamýnda yaklaþýk iki ay süren teknik takip ve
HTS incelemesi gerçekleþtirmiþ ve Tekirdað Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri
12 þüphelinin yakalanmasý amacýyla Tekirdað merkezli Ýstanbul, Antalya ve Çorum'da eþ zamanlý
operasyon düzenlenmiþti.
Polis ekiplerinin olayla ilgili olarak hakkýnda gözaltý kararý verilen ancak firari durumda bulunan bir
kiþiyi yakalama çalýþmalarý ise sürüyor.
(ÝHA)

Çorum alkolden alýnan ÖTV sýrasýnda sonlarda
Abdullah Cesur
vefat etti
Ankara'da yaþayan Çorumlu iþ adamý Hasan Cesur'un aðabeyi Abdullah Cesur hayatýný
kaybetti.
Mustafa ve Muzaffer Cesur'un babalarý; Necip, Ahmet, Mehmet ve Hasan Cesur'un aðabeyleri; Halil Ýbrahim Þahin ve berber esnafýndan Burak Þahin'in eniþteleri olan Abdullah Cesur, Babaoðlu köyünde topraða verildi.
(Mahmut Emin Söylemez)

Hazine ve Maliye Bakaný
Lütfi Elvan alkollü içecek vergi tahsilatý açýsýndan ilk beþ
ili açýkladý. Çorum listede son
sýralarda yer alýrken baþý Ýstanbul çekti.
CHP Ýzmir Milletvekili Atila
Sertel'in soru önergesini yanýtlayan Hazine ve Maliye
Bakaný Lütfi Elvan alkollü içki
vergi tahsilatý açýsýndan ilk ve
son beþ ili açýkladý. Elvan'ýn
açýklamasýna göre, alkollü
içeceklerde ÖTV tahsilatýnda
ilk beþi sýrasýyla Ýstanbul, Ýzmir, Mersin, Denizli ve Manisa paylaþýyor. Son beþte ise
Zonguldak, Sinop, Bartýn,
Çorum ve Erzincan yer alýyor.
BEÞ ÝLDEN ALINAN
ÖTV TUTARI
14,4 MÝLYAR LÝRA
Bakan Elvan'ýn verdiði bilgilere göre; 2019 yýlý alkollü

içecekler ÖTV tahsilatý açýsýndan 8 milyar 265 milyon
152 bin 582 lira ÖTV ödeme-

si ile ilk sýrada Ýstanbul yer
alýyor. Ýstanbul'u 4 milyar 332
milyon 112 bin 752 TL ile Ýz-

mir, 1 milyar 471 milyon 869
bin 935 TL ile Mersin, 208
milyon 318 bin 18 TL ile De-

nizli ve 168 milyon 341 bin
750 TL ile Manisa takip ediyor. Böylece ilk beþ ilden alýnan ÖTV tutarý 14.4 milyar liraya ulaþýyor.
"TÜKETÝMÝ
YANSITMIYOR"
Elvan bu sýralamalarýn illere göre alkol tüketimini yansýtmadýðýný da belirten Bakan
Elvan þu bilgileri verdi: "4760
sayýlý Özel Tüketim Vergisi
Kanunu açýsýndan bu Kanuna ekli (III) sayýlý listede yer
alan alkollü içkilerde vergiyi
doðuran olay, bu mallarýn ithalatý, imal edenler tarafýndan teslimi veya müzayede
yoluyla satýþý durumunda
gerçekleþmektedir. Dolayýsýyla tabloda belirtilen sýralamalar alkollü içeceklerin illere
göre tüketimini yansýtmamaktadýr.
(ÝHA)
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“AKÞAM OLMASIN”
DiYE DUA EDiYORLAR
Kargý'ya baðlý Kavakçayý Köyü Sakýzçayý Mahallesi içinde bulunduðumuz 21. yüzyýlda elektrik
sorunu ile boðuþuyor.
Sakýzçayý Mahallesi heyelan riski nedeniyle
devlet tarafýndan D-100 karayolu kenarýnda bulunan Kavakçayý köyünün yanýna taþýnmýþtý. Yeni
evlerine kavuþmanýn sevincini yaþayan mahalle
sakinlerinin bu mutluluðu ise kýsa sürdü.
17 hanelik mahallenin tek sorunu kaldý o da
elektrik. Bir yýldýr elektriksiz yaþayan mahalle sakinleri yetkililerden yardým istedi.
Yetkili mercilere defalarca kez baþvurmalarýna
raðmen bir yýldýr elektrik sorunu çözülemeyen mahalle sakinlerinin artýk sabýr taþý ise çatladý.
Yaþlý ve insülin hastalarý gibi çok sayýda hastanýn elektrik yokluðundan maðdur edildiðini vurgulayan mahalle sakinleri "Sosyal devlet anlayýþý gereði devletimizden bir an önce bu konuya el atmasýný bekliyoruz" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Ýnternet hattý yok,
öðrenciler maðdur
Yakup Taþ

"Ülkemizin kurtuluþu
milli görüþten geçiyor"
Yeniden Refah Partisi Çorum Ýl Baþkanlýðý
54. Refahyol hükümetinin Baþbakaný ve milli
görüþ lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ý vefatýnýn 10. yýlýnda andý.
Yeniden Refah Partisi Çorum Ýl Baþkaný Yakup Taþ, Erbakan'ýn 'Yeni Dünya Düzeni' anlayýþý, yaþantýsý ve projeleri hakkýnda bilgi verdi.
Yakup Taþ "Bütün bu gerçekler ýþýðýnda bugün yapýlmasý gereken; ülkemizin iç ve dýþ tehditlerden korunmasý, milletimizin maddi ve manevi sýkýntýlarýndan kurtarýlmasý için, Erbakan
Hocamýzýn öncülüðünde milli görüþ tarafýndan
gerçekleþtirilen efsane hizmetlere yeniden kavuþmak için, vakit geç olmadan Erbakan Hocamýza kulak vermek, milli görüþe sarýlmaktýr" dedi. Yakup Taþ açýklamasýnda þu bilgileri aktardý:
Türkiye ve Dünyadaki konjonktürel geliþmeler ýþýðýnda her fýrsatta 'Milli ve Yerli' kalkýnma
hamlesinin önemini ifade eden, dýþa baðýmlýlýk
yerine ülkemizin zengin yeraltý ve yerüstü kaynak ve potansiyelinin harekete geçirilmesini savunan 'Yeni Dünya Düzeni' adý altýnda Siyonist
küresel güç odaklarýnýn artarak devam eden
ekonomik, ticari ve politik risk ve tehditlerine
karþý "toprak ayaðýmýzýn altýndan kayýyor" þeklinde milletimizi sürekli uyaran, mevcut ekonomik darboðazý, borç sarmalýný, dýþ politikadaki
geliþmelerin ortaya çýkardýðý kaotik durumu her
vesilede yýllar öncesinden üzerine basa basa
dile getiren ve gerekli önlemlerin alýnmamasý
durumunda "dövecek dizimizin kalmayacaðýný"
ifade ederek bizlere 'Dünden Bugünü Anlatan'
Türkiye Cumhuriyeti 54.Refahyol Hükümeti'nin
Baþbakaný ve Milli Görüþ Lideri Prof.Dr. Necmettin Erbakan Hocamýzý vefatýnýn 10. sene-i
devriyesinde rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.
Erbakan Hocamýz, Milli Görüþ hareketinin
birinci kýrk yýlýna baþlamadan önce Milli Görüþ
mefkûresine inanmýþ kiþilerle yaptýðý son istiþare toplantýsý sýrasýnda tarihe not düþülmesi gereken veciz kapanýþ konuþmasý sýrasýnda Türkiye'nin içinde bulunduðu vahim durumun önemini ortaya koymaya çalýþýrken özellikle þu ifadeyle vurgu yapmaya çalýþýyordu: "Kardeþlerim, toplantýmýza gösterdiðiniz ilgiye ve ortaya
koyduðunuz fikirlere çok teþekkür ediyorum.
Görüyorum ki hepinizsamimi duygularla vatan
sathýný tutuþturacak bir 'ÇIKIÞ'(HURUÇ) yapmanýn gerekliðine inanmýþsýnýz. Türkiye'nin
sosyo-politik durumu malumunuzdur. Bu nedenle, inanmýþ kadrolarýn artýk silkinip toparlanma zamaný gelmiþtir. Þunu da ifade etmek gerekir ki; artýk bir siyasi partinin kuruluþuna her
zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduðu da
bir gerçektir. Bundan böyle omuz omuza hep
birlikte hareket etme vaktidir."
1969 yýlýnda bu duygu ve düþünceyle milletimizin sinesinden doðan ve birinci kýrk yýl boyunca temsil ettiði milyonlarýn saygýnlýðýna hiçbir halel getirmeden, büyük onurla "Milli Görüþ"
bayraðý altýnda siyaseti; milli, manevi, ahlaki,
fikri deðerler ile birlikte erdem ve samimiyet temelleri üzerine inþa eden, ülkemizin ve milletimizin bütünlüðünü, kardeþliðini ve 'Yeniden Büyük Türkiye' hedefine ulaþmayý þiar edinen Erbakan Hocamýz'ýn ortaya koyduðu alternatif fikir, proje ve çözüm önerileri bugün daha iyi anlaþýlmaktadýr.
Açýklamada milli görüþün (1974-1978) iktidardaki hizmetleri de "Kýbrýs Zaferi, Manevi kalkýnma, Þahsiyetli dýþ politika, Müslüman ülkelerle iþbirliði geliþtirildi, Ekonomik kalkýnma,
üretim seferberliði, Milli Görüþ'ün hükümet ortaðý olduðu MSP döneminde tarým üretimi artýþý,
tarým girdi üretimleri artýþý, aðýr sanayi hamlesi
baþlatýlmasý" olarak açýklandý. (Fatih Yýldýrým)

Çorum Merkez Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 38. Sokak'ta bulunan üç apartmanýn internet hattý olmadýðý için öðrenciler ders yapamýyor.
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Bahçelievler Mahallesi'nde internet olmadýðý için maðduriyet yaþayan öðrencilerin ve velilerin sorunlarýný
dinledi. Vatandaþlarýn beþ yýldýr internet saðlýyýcý
kuruma dilekçe vermesine raðmen bugüne kadar
olumlu bir yanýt veya dönüþ alamadýklarýný dile
getiren Tahtasýz "Burada üç apartmanýn internet

hattý yok. Pandemi döneminde uzaktan eðitim
sistemi nedeniyle öðrenciler internet olmadýðý
için derslerini yapamýyor, sýnavlara hazýrlanýp giremiyor. Öðrencilerimiz derslerinden geri kalmýþ
durumda. Ýnternet altyapýsý kurulmasý ve hat baðlanmasý için defalarca dilekçe verilmesine raðmen henüz sonuç alýnamamýþ. Yetkililerinden
acilen buraya hat çekmesini, öðrencilerimizin,
vatandaþlarýmýzýn maðduriyetini gidermesini
bekliyoruz" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

CHP'den Türk-Ýþ'e ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl Baþkaný
Mehmet Tahtasýz beraberinde parti yöneticileriyle
birlikte Türk-Ýþ Çorum Ýl Temsilciliðini ziyaret etti.
Türk-Ýþ Ýl Temsilcisi Sefer Kahraman ile bir süre sohbet eden Tahtasýz ve beraberindekiler,
sendika üyelerinin ve emek kesiminin sorun ve
talepleri hakkýnda bilgi alarak istiþarede bulundu.
Tahtasýz; CHP olarak her zaman ve her koþulda iþçinin, emekçinin yanýnda yer aldýklarýný, alýn
terini en kutsal deðer olarak kabul ettiklerini vur-

gulayarak, sivil toplum kuruluþlarý ile sürekli istiþare halinde olduklarýný, kapýlarýnýn her zaman
sendikalara açýk olduðunu dile getirdi.
Ziyarette CHP Ýl Baþkaný Tahtasýz'a Merkez
Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz ve Ýl-Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de eþlik etti.
Türk-Ýþ Ýl Temsilcisi Sefer Kahraman, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Tahtasýz
ve beraberindeki heyete teþekkür etti.
(Fatih Yýldýrým)
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"28 Þubat mazlumlarýnýn
hukuku inþa edilmelidir"
Memur Sen Çorum Ýl Temsilcisi Tekin Çýnar 28
Þubat darbesinin yýldönümü nedeniyle yaptýðý açýklamada "Darbenin üzerinden tam 24 yýl geçti. O dönemde ikna odalarý kuranlarý, üniversite kapýlarýna
turnike koyduranlarý, baþörtülü kýzlarýmýza þiddet
uygulayanlarý ve cuntanýn yanýnda ve emrinde hazýrolda durup milli iradeye, demokrasiye
ve hürriyete yönelik taciz suçlarýna ortak olanlarý unutmadýk,
unutmayacaðýz da" dedi.
Tekin Çýnar "Adaletsizliði bitirecek, adaletin varlýðýný hissettirecek, vesayet maðdurlarýnýn, 28 Þubat mazlumlarýnýn
hukukunu inþa edecek, haklaTekin Çýnar
rýný ihya, itibarlarýný iade, zararlarýný tazmin edecek kararlar,
kararnameler, kanunlar yürürlüðe koymak mazlum
ve maðdurlara karþý borcumuz ve tarihe ve geleceðe karþý ortak sorumluluðumuzdur" ifadesini kullandý. Çýnar'ýn konuya iliþkin açýklamasý þu þekilde:
Darbe, toplumlarý ve ülkeleri kontrol altýnda tutmak için geliþtirilen emperyalist düzenektir.
Darbeler, hangi söylemi kullanýlýrsa kullanýlsýn,
hangi bahaneye dayandýrýlýrsa dayandýrýlsýn, teorisi
ve pratiðiyle emperyalist bir kurgudur. Bu kurguyu
oluþturan, onu baský ve þiddetle hayata geçiren
cunta ve benzeri yapýlar; millete, milletin iradesine
ve o iradeden neþet etmiþ tüm kurumlara, kurallara
ve kavramlara düþmandýr.
28 Þubat emperyalist düzenek olma vasfýný bütün yönleri ve yöntemleriyle ortaya koymasý, baskýdayatma-zulüm baðlamýnda sýnýr tanýmamasý, el
koyup yönetmek yerine engel olup yönettirmemek
perspektifiyle "postmodern darbe" olarak tanýmlanmasý gibi özellikleriyle önceki darbelerden farklýdýr.
Memur-Sen olarak; kendilerini milletin ve iradesinin üstünde görenleri, milletin tanklarýný "demokrasiye balans ayarý" çekmek için kullananlarý millet
düþmaný ve emperyalist uþaðý olarak kodladýk.
Postmodern darbeye, mevzuatýna, uygulamalarýna
ve müktesebatýna karþý ilk günden bugüne 24 yýl
boyunca, alanlardan mahkeme salonlarýna her zeminde mücadele ettik. Bu mücadelenin sivil toplum
olmanýn, emek mücadelesi vermenin yüklediði doðal sorumluluklar olduðunu kabul ettik ve bu gerçeðin altýný çizdik. Evet, darbenin üzerinden tam yirmi
dört yýl geçti. O dönemde ikna odalarý kuranlarý, üniversite kapýlarýna turnike koyduranlarý, baþörtülü
kýzlarýmýza þiddet uygulayanlarý ve cuntanýn yanýnda ve emrinde hazýrolda durup milli iradeye, demokrasiye ve hürriyete yönelik taciz suçlarýna ortak
olanlarý unutmadýk, unutmayacaðýz da.
28 Þubat fiilleri ve failleriyle birlikte; millet yönüyle hak-hukuk-adalet kavramlarýný ayaklar altýna alma hadsizliðinin, devlete bakan tarafta ise bütçe imkanlarýný talan etme yolsuzluðunun "ana eylem" olarak benimsendiði vesayet terörü iklimini benimsemiþ ve hakim kýlmýþtýr.
Memur-Sen ailesi olarak diyoruz ki; adaletsizliði
bitirecek, adaletin varlýðýný hissettirecek, vesayet
maðdurlarýnýn, 28 Þubat mazlumlarýnýn hukukunu
inþa edecek, haklarýný ihya, itibarlarýný iade, zararlarýný tazmin edecek kararlar, kararnameler, kanunlar
yürürlüðe koymak "mazlum ve maðdurlara karþý
borcumuz" ve "tarihe ve geleceðe karþý ortak sorumluluðumuzdur.
(Fatih Yýldýrým)

ÇORÝMDER: 28 Þubat'ý
unutturmayacaðýz
Çorum Ýmam Hatipliler Derneði (ÇORÝMDER)
Yönetimi 28 Þubat darbesinin 24. yýldönümü nedeniyle bir açýklama yaptý. Açýklamada "28 Þubat'ý, o
gün yaþanan kýyýmlarý, haksýzlýklarý unutmadýk,
unutturmayacaðýz. Genç kuþaklarýmýz ülkenin yakýn
tarihini bilsinler, ibret alsýnlar ve bu karanlýk planlara
karþý her an uyanýk olsunlar diye elimizden geleni
yapacaðýz" denildi. ÇORÝMDER tarafýndan yapýlan
yazýlý açýklama þu þekilde:
28 Þubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulunda
(MGK) alýnan kararlarla, hükümet düþürülmüþ ve
milletin iradesine ipotek koyulmaya çalýþýlmýþtýr. O
gün var gücümüzle darbeye nasýl direndiysek, aradan 24 yýl geçtikten sonra da darbecilerin bu isteklerinden hala vazgeçmediklerini biliyor ve her tür
darbenin karþýsýnda olduðumuzu deklare ediyoruz.
28 Þubat darbesini unutmamak ve genç kuþaklara
da unutturmamak her zaman çaba göstereceðiz.
28Þubat kendisini halkýn, milletin, ülke menfaatlerinin üstünde gören statükocularýn kendi talepleri
ve istekleri doðrultusunda yönetimi ve toplumu þekillendirme çabalarý olarak ortaya çýktý. Bu kalkýþma; kökünü inancýmýzdan, kültür ve medeniyetimizden aldýðýmýz toplum kodlarýmýz ile oynayarak yeni
bir toplum, yeni bir birey, yeni bir kimlik inþa etmenin
de bir çabasýydý. Biz gizli ve açýk olarak uygulanan
bu planýn farkýnda olarak karþýsýnda durduk, dinimizi, inancýmýzý, kimliðimizi muhafaza ederek yaþamaya, toplum düzenimizi korumaya gayret ettik.
Bu çaba aslýnda bugünün veya dünün çabasý deðil. Kendisini toplumun üstünde, ülkenin asil sahibi
olarak gören üsttenci, elit ve batý kaynaklarýndan
beslenen bu anlayýþ tanzimattan beri hep bu ülkede
eþik bekçiliði yaptý. Ýttihat ve Terakki ile baþlayan, 31
Mart olaylarýyla devam eden, ardýndan cumhuriyet
döneminde geliþen baþarýya ulaþmýþ ve ulaþmamýþ
tüm darbeler bu çabanýn bir ürünüydü. Maalesef 27
Mayýs darbesiyle devam eden bu kötü gelenek, arkasýndan 28 Þubatlarý, 15 Temmuzlarý getirdi. 28 Þubat'tan 24 yýl sonra þu soruyu sormak ve hafýzalarý
tazelemek istiyoruz; 28 Þubat post modern darbesi
kime veya kimlere karþý yapýlmýþtý? Milli, manevi deðerlerine baðlý, inançlarý ile toplumda yaþamak, eðitim almak, iþ hayatýnda var olmak isteyen, bir vatandaþlýk görevi olarak sandýk baþýna gidip oy kullanarak iktidara getirdiði hükümet tarafýndan yönetilmek
isteyen insanýmýza karþý yapýlmýþtý. (Fatih Yýldýrým)
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Esnafa ertelemeli destek kredisi
ING Bank Þube Müdürü Serhat Gültaktý, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði'ni (ÇESOB) ziyaret ederek, bankalarýnýn esnaf ve sanatkarlara yönelik kredi kampanyalarý hakkýnda
Birlik Baþkaný Recep Gür'ü bilgilendirdi.
ING Bank Þube Müdürü Serhat Gültaktý en
uygun kredi veren banka olduklarýný söyledi.
Müþterilerine üç ay ertelemeli ihtiyaç kredisinin yaný sýra en uygun konut ve araç kredisi sunduklarýný kaydeden Gültaktý "Esnaf ve sanatkar-

larýmýza özel üç ay ertelemeli, 1,45'ten baþlayan
cazip faiz oranlarý ile Esnaf Destek Kredisi ING
Bank Çorum Þubemizdedir. Baþvurularýnýzý
www.ing.com.tr'den yaptýðýnýzda onay alanlar
þubemize davet edilmektedir" dedi.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren
ÇESOB Baþkaný Recep Gür ise, içinde bulunduðumuz bu zor süreçte esnaf ve sanatkarlarýn yanýnda olduklarý için ING Bank yetkililerine teþekkür etti.
(Fatih Yýldýrým)

Çerikci, esnafýn sorunlarýný iletti
Çorum Hitit Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet
Kooperatif Baþkaný Erdoðan Çerikci ve yönetim
kurulu üyeleri Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamýnda ziyaret etti.
Ziyaret sýrasýnda Baþkan Çerikci'ye Baþkan vekili Mehmet Murat Ýlter, Yönetim Kurulu Üyeleri Elvan Þen, Ersan Özdemir ve Kooperatif Müdürü
Cemil Eker eþlik etti.
Çerikci, Çorum esnafýn pandemi dönemindeki
karþýlaþtýðý sýkýntýlar hakkýnda bilgi verdi.

Kendilerini kabul ettiði için Vali Çiftçi'ye teþekkür eden Çerikci ayrýca heyete gösterdiði ilgiden
dolayý da memnuniyetlerini dile getirdi.
Makamýnda aðýrladýðý baþkan ve üyelerle tek
tek tanýþan Vali Çiftçi ihtiyaç ve sorunlarý dinleyerek, görüþ ve düþüncelerini paylaþtý.
Kendisinin de bir esnaf çocuðu olduðunu belirten Vali Mustafa Çiftçi, esnafýn sorunlarýnýn çözümü noktasýnda gerekenleri yapmak için çalýþmalar
yapacaklarýný söyledi.
(Abdulkadir Söylemez)

Bafra Belediye Baþkaný Hamit Kýlýç, Çorum'a gelerek Zanaatkarlar Kooperatifinde inceleme yaptý

Zanaatkârlar Sitesi
Samsun'a örnek oldu

17 DÖNÜMLÜK
YER KAZANDIRDI
Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Yýlmaz Kaya birlik için
17 dönümlük yer aldý. Kaya, Ankara
yolu üzerinde 17 dönümlük araziyi
satýn alarak birliðe yeni bir yer kazandýrdý.
Ýl Tarým ve Orman Müdürü Orhan Sarý ve Ziraat Odasý Baþkaný
Mehmet Sayan, Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Yýlmaz Kaya'yý makamýnda ziyaret ederek,
hayýrlý olsun dileklerini iletti.

Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði'ne katma deðer katmak amacý ile
çalýþmalarýna ara vermeden devam
eden Yýlmaz Kaya 17 dönümlük
araziyi birliðe kazandýrmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný birlik üyelerine
yeni yerin hayýrlý uðurlu olmasýný dilediðini ifade etti. Yýlmaz Kaya, Ýl
Tarým ve Orman Müdürü Sarý ve Ziraat Odasý Baþkaný Sayan'a ziyaretleri ve güzel dilekleri için de teþekkür etti.
(Haber Merkezi)

Çölyak Derneði'nden
Genel Müdüre ziyaret
Çorum Çölyak Derneði Baþkaný
Fatma Müjgan Demir, Baþkan Yardýmcýsý Dr. Mustafa Azak, Kadir Demir ve Ýl Sivil Toplumla Ýliþkiler Müdürü Mustafa Bayrak ile birlikte Ýçiþleri Bakanlýðý ve Sivil Toplumla Ýliþkiler Genel Müdürlüðü'nde bir dizi
çalýþma ziyaretinde bulundu.
Ýlk olarak Sivil Toplumla Ýliþkiler
Genel Müdürü Erkan Kýlýç makamýnda ziyaret edildi.
Ziyarette çölyak hastalýðý, glutensiz diyet ve Çorum Çölyak Derneði'nin faaliyetleri hakkýnda bilgi
verildi. Çölyak Derneði yöneticileri,
Kýlýç'ý Çorum'a davet etti.
Genel Müdür Erkan Kýlýç ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile

getirerek, dernek yönetimine çalýþmalarýnda baþarý diledi.
Konu hakkýnda açýklama yapan
Baþkan Fatma Müjgan Demir "Çorum Çölyak Derneði'nin çalýþmalarý
hakkýnda bilgi vermek için Sivil Toplumla Ýliþkiler Genel Müdürlüðümüzden gelen davet üzerine daire
baþkanlarýmýz, kurum yetkilileri ve
Ýçiþleri Bakanlýðý yetkilileri ile bir dizi görüþme yaptýk. Öncelikle Genel
Müdürümüz Erkan Kýlýç'a bize karþý
gösterdiði yakýn ilgi için çok teþekkür ediyorum. Tüm görüþmelerimiz
çok faydalý ve baþarýlý oldu. Derneðimizin þu anki durumu, çalýþmalarýmýz, gerçekleþtirdiðimiz projeler,
ihtiyaçlarýmýz ve beklentilerimiz
hakkýnda ayrýntýlarýyla
konuþtuk. Önümüzdeki
günlerde derneðimiz için
çok güzel geliþmeler olacaðýný umuyoruz. Bütün
çalýþmalarýmýzda bize
rehberlik eden ve görüþmelerimizi organize edip,
bize eþlik eden Ýl Sivil
Toplumla Ýliþkiler Müdürü
Mustafa Bayrak'a da çok
teþekkür ediyorum" dedi.
(Mahmut Emin Söylemez)

Çorum'da yapýmý büyük bir hýzla devam eden S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi çevre illerin de
dikkatini çekiyor.
Samsun Bafra Belediyesi, Zanaatkârlar Sanayi Sitesi'ni örnek alarak ilçede benzerini inþa etmek için çalýþma baþlattý.
Bafra Belediye Baþkaný Hamit Kýlýç
baþkan yardýmcýlarý Þaban Hüryaþar ve
Ahmet Tokgöz, Samsun Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü hemþerimiz Ömer Bolat ile
birlikte S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi
Sitesi Yapý Kooperatifi'ndeki çalýþmalarý
yerinde görmek ve bilgi almak amacýyla
Çorum'a geldi.
Bafra heyeti Çorum Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat, S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi
Baþkaný Mustafa Fýndýkcý, Belediye Ýmar
ve Þehircilik Müdürü Yüksel Poyraz; kooperatif yönetim kurulu üyeleri Halit Bölükbaþ, Kadir Akdað, Numan Özçetin ve
Yalçýn Keþçi yüklenici firma Par Plastik ve
Ýnþaat San. Tic. Ltd. Þti. sahibi Ýrfan Yaþar
ve firma yöneticileri tarafýndan karþýlandý.
"TÜRKÝYE'YE ÖRNEK
BÝR SÝTE YAPIYORUZ"
Kooperatif binasýnda Baþkan Mustafa
Fýndýkcý tarafýndan S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi'nin kuruluþ aþamasý, çalýþmalar gelinen nokta
hakkýnda bilgiler verildi.
Çorum'da farklý meslek gruplarýný bir
noktada toplayacak olan Zanaatkârlar Kooperatifi'nde çalýþmalarýn aþamalý olarak
sürdürüldüðünü anlatan Fýndýkcý yaklaþýk
bir yýldýr yoðunluk verilen Hurdacýlar Sitesi'nin bitirildiðini açýkladý. 280 dönüm inþaat alanýnýn yaný sýra geniþ yollarý, sosyal ve ticaret alanlarý ve yeþil alanlarýyla
bitirildiðinde Türkiye'ye örnek olacak bir
sanayi sitesi haline gelineceðini söyleyen
Baþkan Fýndýkcý, kooperatif çalýþmalarýnýn bu noktaya gelmesinde çok tecrübeli
bir müteahhit ile çalýþýyor olmanýn da büyük katkýsýnýn bulunduðunu vurguladý.
"TECRÜBELÝ MÜTEAHHÝT ÝLE
ÇALIÞMAK BÜYÜK ÞANS"
Daha önce Çorum'da sanayi siteleri
yapan Par Plastik ve Ýnþaat San. Tic. Ltd.
Þti. sahibi Ýrfan Yaþar ve firma yöneticilerinin kendileri için çok büyük bir þans olduðunu anlatan Baþkan Mustafa Fýndýkcý,
müteahhit firma sahibi Ýrfan Yaþar ve ekibine, gece-gündüz demeden çalýþan yönetim kurulu üyelerine de teþekkür etti.
Belediye Baþkaný Hamit Kýlýç ve beraberindeki heyetin ziyaretinden de son derece memnun kaldýðýný ifade eden Fýndýkcý, Bafra'da yapýlacak bir site konusunda
kendilerine her zaman yardýmcý olmaya
hazýr olduklarýný da sözlerine ekledi.
ESNAFIN HER ZAMAN
YANINDAYIZ
Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat da Çorum Belediyesi olarak
esnafýn her zaman yanýnda ve destekçisi
olduklarýný söyledi. Zanaatkârlar Yapý Kooperatifi ile ilgili de Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn direktifleri doðrultusunda çok iyi iliþkiler içerisinde olduklarýný anlatan Yaðbat siteye yakýnda zamanda

kentin muhtelif bölgesinde bulunan hurdacýlarýn taþýnacaðýný belirterek "Biz þehir
içinde muhtelif bölgelerde bulunan esnaflarýn toplu olarak bir noktada olmalarýný istiyoruz. S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi
Sitesi Yapý Kooperatifi de bu konuda çok
önemli bir görevi üstlenecek. Baþarýlý bir
baþkan ve yönetimi ile çalýþkan bir müteahhidi var, kendilerinin her zaman yanýnda ve destekçisiyiz" dedi.
ZANAATKÂRLAR MODELÝ
BAFRA'DA DA YAPILACAK
Bafra Belediye Baþkaný Hamit Kýlýç da
ilçelerinde þehir merkezinde bulunan
imalatçý esnaflarý þehir dýþýnda bir noktaya taþýmak için bir çalýþma baþlattýklarýný
söyledi. Çorum'da Zanaatkârlar Küçük
Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi'nin de kendilerinin istedikleri türden bir düþünce ile

yapýlýyor olduðunu öðrendiklerini ifade
eden Baþkan Hamit Kýlýç, ardýndan kooperatif yönetimi ile temasa geçerek, çalýþmalarý yerinde görmek ve bilgi almak
için Çorum'a geldiklerini açýkladý. Zanaatkârlar Kooperatifi'nin son derece baþarýlý bir çalýþmayla inþa edildiðine þahit olduklarýný vurgulayan Baþkan Hamit Kýlýç
"Burada tam bir bizim istediðimiz ve yapmayý planladýðýmýz türden bir yöntem var.
Biz de burayý örnek alarak Bafra'da Kooperatif usulü bir site yapabiliriz. Çalýþmalarý yerinde gördük, bilgiler aldýk. Arkadaþlarýmýzla birlikte bunlarý deðerlendirip karar vereceðiz. Bizleri aðýrlama nezaketini gösteren baþta kooperatif baþkaný Mustafa Fýndýkcý olmak üzere yönetim
kurulu üyelerine, müteahhit firmaya teþekkür ediyorum" diye konuþtu.
(Mahmut Emin Söylemez)
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Tabip Odasý, tedbirlerin gevþetilmemesini ve aþý konusunda
hassas davranýlmasýný istedi.

AÞI OLMAK AÐIR
HASTALIKTAN KORUYOR

Çorum Tabip Odasý Yönetim Kurulu, Çorum'da
yaklaþýk 75 bin kiþinin Covid-19 aþýsý olduðunu bildirerek, tedbirlerin gevþetilmemesini ve aþý konusunda hassas davranýlmasýný istedi.
Tabip Odasý'ndan yapýlan açýklamada "Halkýmýzýn yapýlan ilanlarý dikkatlice dinleyerek sýranýn
kendine gelip gelmediðini takip etmesi gerekmektedir. Sýrasý gelenlerin 182'den telefonla veya
MHRS üzerinden randevu almasý çok önemlidir.
Vatandaþlarýmýz en yakýn aþý yapýlan merkeze veya kendi aile hekimine randevu oluþturabilir. Aþý olmak isteyenlerin randevusuna riayet etmesi, çalýþmalarýn düzgün ve hýzlý yürütülmesini saðlayacaktýr. Hafta sonlarý sokaða çýkma kýsýtlamasý olsa bile hastaneden randevu alýnýp aþý yaptýrýlmasý da
mümkündür. Hafta sonu yoðun olmadýðý için bu
yöntem de tercih edilebilir" denildi.
Açýklamada þu bilgiler paylaþýldý:
Aþýlar hastalýðý geçirmeden o hastalýða karþý
baðýþýklýðý saðlar. Aþýlamanýn amacý hastalýðý ve
hastalýktan dolayý oluþabilecek ölüm ve engellilik
durumunu önlemektir. Saðlýk Bakanlýðýmýz tarafýndan uygulanan Covid-19 aþýsý da insan vücudunun
baðýþýklýk sistemine hastalýða neden olan virüsü
güvenli bir þekilde tanýtmayý ve yok etmeyi öðretecek þekilde tasarlanmýþtýr.
Saðlýk Bakanlýðý aþý olacak gruplarýn detaylarýný covid19asi.saglik.gov.tr sayfasýnda þablon olarak paylaþmýþtýr. Belirlenen gruplara dört aþamada

aþý yapýlmasý planlanmýþtýr. Ayrýca konu hakkýnda
bilgilendirmeler genel ve yerel medya kuruluþlarýndan sürekli yapýlmaktadýr. Aþý uygulamalarý baþladýðý günden bu güne kadar baþarýyla devam etmektedir ve vatandaþlarýmýzdan her hangi bir ücret
talep edilmemektedir. Bakanlýðýmýz verilerine göre
þu anda "Toplam Yapýlan Aþý Sayýsý" 8 milyon 532
bin 610 ve Çorum'da ise 74 bin 306'dýr.
Halkýmýzýn yapýlan ilanlarý dikkatlice dinleyerek
sýranýn kendine gelip gelmediðini takip etmesi gerekmektedir. Sýrasý gelenlerin 182'den telefonla veya MHRS üzerinden randevu almasý çok önemlidir.
Vatandaþlarýmýz en yakýn aþý yapýlan merkeze veya kendi aile hekimine randevu oluþturabilir. Aþý olmak isteyenlerin randevusuna riayet etmesi, çalýþmalarýn düzgün ve hýzlý yürütülmesini saðlayacaktýr. Hafta sonlarý sokaða çýkma kýsýtlamasý olsa bile hastaneden randevu alýnýp aþý yaptýrýlmasý da
mümkündür. Hafta sonu yoðun olmadýðý için bu
yöntem de tercih edilebilir.

"ÖNLEMLERÝ GEVÞETMEYELÝM,
KURALLARA HARFÝYEN UYALIM"
Ýlk aþýyý olduktan bir ay sonra 2. doz aþý olmak
gerekmektedir. Yapýlan araþtýrmalarda 2. doz aþýdan 10 gün sonra hastalýða karþý korunma en yüksek seviyeye çýkmaktadýr.
Aþýlarýný yaptýrmýþ ve antikorlarý geliþmiþ kiþilerde ölüme kadar giden aðýr Covid-19 enfeksiyonlarýnýn görülmediði belirtilmektedir ancak kiþi kendi
hasta olmasa bile virüsü baþkalarýna bulaþtýrmaya
devam edebilir.
Bu yüzden önlemlere harfiyen uymaya devam
etmek gerekmektedir. Halkýmýzý önlemleri gevþetmeden uymaya ve bizlere destek olmaya devam
etmeye davet ediyoruz.
Çorum Tabip Odasý olarak Saðlýk Bakanlýðý'nýn
yürüttüðü aþý uygulamalarýný destekliyor ve bir an
önce hedeflere ulaþýlmasý için tüm saðlýkçýlarýn ellerinden gelenin azamisini gösterdiðini belirtmek
istiyoruz.
Aþý çalýþmalarýný yürüten; Saðlýk Müdürlüðü
yetkilileri ve çalýþanlarýna, aile hekimleri ve aile
saðlýðý elemanlarýna ve hastanelerde çalýþan arkadaþlarýmýza çok teþekkür ediyoruz.
Saygýdeðer halkýmýzdan da aþý programlarýna
harfiyen uymalarýný istirham ediyoruz.
Covid-19 pandemisinin aþý çalýþmalarý sayesinde son bulacaðýna inanýyor ve halkýmýza saðlýklý
günler diliyoruz.
(Abdulkadir Söylemez)

"Türkiye'nin ihtiyacý özgür,
özerk üniversitelerdir"

"Eðitim camiasý
komple aþýlanmalý"
Cumhuriyet Halk
Partisi Çorum Ýl
Baþkaný Mehmet
Tahtasýz eðitim camiasýnýn öðretmeninden hizmetlisine
komple aþýlanmadan yüz yüze eðitimin baþlamamasý
gerektiðini savundu.
Ülkemizin bir yýldýr içinde bulunduðu
ve büyük sýkýntýlar
çektiði Covid-19 virüsüne karþý aþýlaMehmet Tahtasýz
ma çalýþmalarýnýn
büyük önem taþýdýðýnýn altýný çizen Tahtasýz;
ilköðretim okullarýnda ve üniversitelerde yüz
yüze eðitim baþlamadan önce öðretmen, hizmetli, servisçi, kantinci, yemekhaneci, güvenlikçi, taþeron iþçi gibi eðitimin tüm paydaþlarýnýn birinci ve ikinci faz aþýlarýnýn yapýlmasý gerektiðini bildirdi.
Eðitim camiasýnýn komple aþýlanmadan
baþlanacak bir yüz yüze eðitimin toplum saðlýðýný riske atabileceðini dile getiren Tahtasýz,
pozitif vakalarýn durmak bilmediði ülkemizde
aþýlama çalýþmalarýnýn hýzlandýrýlmasýnýn büyük önem taþýdýðýný kaydetti.
Okul öncesi eðitim kurumlarý ve köy okullarýnda yüz yüze eðitime baþlandýðýný, bugünlerde de anasýnýflarýnýn, ilkokullarýn ve 8. sýnýflar ile 12. sýnýflarýn mekân ve zaman açýsýndan kademeli bir biçimde açýlacaðýnýn duyurulduðu hatýrlatan Tahtasýz, okullarýn açýlmasýnýn büyük bir nüfus hareketliliðine neden
olacaðýný, olasý bir sýkýntýya meydan vermemek için eðitim sektörünün komple aþýlanmasý gerektiðini ifade etti.
(Fatih Yýldýrým)

GAZETESÝ VE YAYINLARI
Abonelik ve sipariþleriniz için

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

518 23 97

DEVA Partisi Çorum Ýl Baþkaný Orhan Vargeloðlu partisinin
yükseköðretim sistemimizin kurumsal özerklik, akademik özgürlük ve performansa dayalý ilkeler
çerçevesinde yeniden düzenlenmesini kapsayan 'Yeni Dünya,
Yeni Üniversite, Yükselen Türkiye' model tasarýsýný açýkladý.
DEVA Partisi Çorum Ýl Baþkaný Orhan Vargeloðlu, Deva Partisinin görüþ ve önerilerini yaptýðý
basýn açýklamasý ile yeni bir üniversite modelini tartýþmaya açtý.
Vargeloðlu "YÖK'ün kaldýrýlmasýný, yerine üniversitelerde
özerklik saðlayacak Mütevelli
Heyetleri kurulmasýný kapsayan
bu yeni sistem tasarýsý, yanlýþ
rektör seçimini dengelemek üzere, seçilen rektörler ve atanan üst
düzey yöneticiler için 360 derece
performans denetiminin getirilmesini de içeriyor" dedi.
Vargeloðlu 10 maddede tartýþmaya açýlan yeni üniversite
modelinin detaylarýný þu þekilde
açýkladý:
1. Dünya hýzla teknoloji, dijital
ve giriþimcilik temelli yeni ekonomiye ve beraberinde þekillendirdiði sosyo-kültürel hayata doðru
ilerlerken, ülkemizin bu yarýþta
baþarýlý olmasý için yükseköðretim
sistemimizin kurumsal özerklik,
akademik özgürlük ve performansa dayalý ilkeler temelinde yeniden tasarlanmasý gerekmektedir.
2. Bugüne kadar birçok tarihsel geliþme neticesinde kuvözde
tutulan üniversitelerin, bugünden
sonra kendi dinamikleriyle bilime,
ekonomiye, kültüre, sanata ve insanlýða katký verecek mekanizmalarý ve insan kaynaklarýný geliþtirmeleri amacýmýz olmalýdýr.
Paydaþlarý öðrenciler, mezunlar,
akademisyenler, toplum, kamu,
devlet ve özel sektör olan üniversitelerimizde, doðru ve kapsayýcý
kadrolarýn göreve gelmesini ve
görevde kalmasýný saðlayacak
dengeli bir sistemi tartýþmalý, hatalardan ve yanlýþ örneklerden
korkmadan ilerlemeyi benimsemeliyiz.
3.Üniversiteler, çevik karar
alabilen, dijital yetkinlikleri artmýþ,
yaþam boyu hizmet veren, zamanýn gerçeklerine ve geleceðin
beklentilerine cevap veren bir yapýya dönüþmelidirler. Bu minvalde üniversitelerin ihtisaslaþmasý
önemlidir; araþtýrma üniversitesi,
tematik üniversite, yerel üniversi-

te, yetkinlik kazandýran üniversite
gibi yeni kategoriler düþünülmelidir.
4. Mevcut Yükseköðretim Kurulu'nun iþleyiþi zaman içinde
aþýrý merkeziyetçi bir hal almýþ,
üniversiteleri asgari müþterekte
eþitler hale getirmiþtir. Bu kurulun
kaldýrýlmasý ve yetkilerinin merkeziyetçilikten uzak bir þekilde tasarlanabilmesi önemlidir.
5. Üniversiteler ülkenin kalkýnma ve toplumsal geliþme vizyon hedefleri çerçevesinde teþvik
edilmelidir. Bazý üniversitelerin
birincil hedefi dünya sýralamasýnda ilk 100'e girmek olabilir. Bazý
üniversitelerin hedefi ise bölgesel
kalkýnmada yerel bilgi geliþtirme
ve araþtýrma yapmak olabilir. Yeni kurulacak veya revize edilecek
kurumsal yapýlar ile üniversitelerin performansý raporlanmalý ve
bu kurum akademisyenler arasýndan seçilecek kiþiler tarafýndan yönetilmelidir. Üniversitelerin
ülkeye, topluma, ekonomiye ve
bilime katkýsýnýn ölçülmesinden
ülkenin yetiþtirdiði akademisyenler sorumlu olmalýdýr.
6. Üniversitelerin, vizyonlarý
doðrultusunda öðrenci sayýsýný
ayarlama, açýlacak veya kapanacak bölümleri belirleme, denkliðe
karar verme, kadro, ücret ve istihdam yöntemi konularýnda esneklik oluþturma gibi özerklikleri
olmalýdýr. Üniversiteler yeni dünyaya hazýrlanmak ve birbirlerine
örnek olmak için yönetiþim inovasyonuna ve dijital transformasyon atýlýmýna girmelidir.
7. Devlet, bölümlerin ve programlarýn akredite olmalarý yanýnda verilen diplomalarýn belki
meslek kuruluþlarý ile akredite olma mekanizmalarýný öne çýkarmalý; mali yardýmý fýrsat eþitliði
temelinde farklý metotlarla devam
ettirmeli; üniversitelerin finansman çeþitliliðinin özellikle ülke
olarak katký verdiðimiz Avrupa
Birliði Fonlarý ve özel sektör ARGE çalýþmalarý baþta olmak üzere geliþen dünyaya uyumlu yollarla artýrýlmasýný teþvik etmelidir.
8. Üniversitelerde rektörün
belirlenmesi, kurulacak Mütevelli
Heyetlerine býrakýlmalýdýr. Mütevelli Heyeti, arama komiteleri gibi
yöntemleri kullanarak kendi sürecini ve üniversite geleneðini oluþturmalýdýr. Rektörlük görevinde
zaman tahdidi, yaþ haddi gibi yapay kriterler kalkmalýdýr. Önemli

Orhan Vargeloðlu

olan üniversitenin stratejik planý
ve misyonuna en uygun rektörü
istihdam etmeyi baþarmaktýr.
9. Ýlk Mütevelli Heyet oluþturma kriterlerinin ana hatlarý oluþturulmalý, ilgili üniversitelerin senatosu tarafýndan gerçekleþtirilmelidir. Mütevelli Heyeti oluþtururken farklý oranlar dahilinde baþarýlý hizmet yapmýþ ve yapan
akademisyenlerin, kendini ispat
etmiþ mezunlarýn, öne çýkan öðrencilerin, o üniversiteden iþe
alým yapan kurumlarýn, o üniversiteye ARGE fonu veren kurumlarýn, hayýrseverlerin, kamunun
ve yerel yöneticilerin temsiline
özen gösterilmelidir. Mütevelli
Heyet adýndan anlaþýlacaðý üzere akil heyet olarak üniversitenin
vizyonunu, yararýný, geliþmesini
gözetmeli ve bu misyon çerçevesinde kendini sürekli yenilemelidir. Mütevelli Heyetin üniversiteden, bulunduðu ekosistemden,
ülkenin ihtiyaçlarýndan ve hýzla
geliþen dünyadanfikren kopma
lüksü yoktur. Bu anlayýþa uymayan heyetlerin yanlýþ yönetimlerini dengelemek amacýyla, gerektiðinde Mütevelli Heyeti feshetme
metodu düþünülmeli ve ilk Mütevelli Heyet kurma prosedürü tekrar baþlatýlmalýdýr. Üniversiteler
kendine yarar ve sahiplik saðlayacak Mütevelli Heyeti oluþturma
çalýþmasýný baþarabilmelidir.
10. Mütevelli Heyetin yanlýþ
rektör seçimini dengelemek üzere, seçilen rektörler ve atanan üst
düzey yöneticiler için 360 derece
performans denetiminin getirilmesi tartýþýlmalýdýr. Rektörler ve
üst yönetim, ikinci yýllarýndan itibaren her yýl akademisyenler,
idari personel, öðrenciler ve üniversiteye o yýl baþvuranlar veya
o yýl içinde ayrýlanlar tarafýndan
deðerlendirilmelidir. Deðerlendirme sonucunda, yüzde doksan ve
üstünde bir memnuniyetsizliðin
ortaya çýkmasý durumunda rektör
görevden el çektirilmeli, aksi halde sonuçlar gizli tutulmalýdýr.
Rektör seçiminde bu tip yanlýþ
tercihler, Mütevelli Heyetin performansýnýn göstergesi olmalýdýr.
(Fatih Yýldýrým)

HiNDiBA
HÝNDÝBA NEDÝR?
Hindiba, tarlalarda, yol kenarlarýnda, dað
bayýrlarýnda, ince tüylerle kaplý, 1 metreye
kadar boylanabilen, Haziran - Eylül aylarýnda morumsu çiçekler açan bir bitkidir. Toprakta 20 cm alta kadar inen kökleri vardýr.
Hindiba döktüðü tohumlarla çoðalýr.
HÝNDÝBANIN FAYDALARI
- Ýþtah açar.
- Hazmý kolaylaþtýrýr.
- Sindirim sistemini güçlendirir.
- Mide sývýlarýný düzenler.
- Romatizma kaynaklý kemik aðrýlarýna
karþý faydalýdýr.
- Karaciðer iltihaplanmalarýna karþý iyi
gelir.
- Ciltteki kýrýþýklýklara karþý faydalýdýr.
- Kaný temizler.
- Ýdrar söktürücüdür.
- Ciltteki akne ve sivilceleri temizler.
- Saçlarý kuvvetlendirir.
- Ateþ düþürür vücuda direnç verir.
Ayrýca þeker hastalarýnýn hindibanýn saplarýný yemesi faydalý gelir. Düzenli olarak bu
bitkinin tüketiminde þeker hastalýðýnýn zararlý yanlarýndan korumaktadýr.
Baðýrsaklarý yumuþatýcý, hazmý kolaylaþtýrýcý, idrar ve gaz söktürücü bu bitki sindirim
sistemi sorunlarýna karþý birebir faydalýdýr.
Adet döneminde ise aðrýlý adet geçirmeye
karþý faydalý gelir. Halsizliðe karþý ve ateþ
düþürücü özelliði bulunan bu bitkinin safra
kesesi hastalýklarýna da faydalý geliyor. Safra kesesi taþý oluþumunu engeller, olan taþlarýnda büyümesini önler.
Bu bitkinin fazla tüketimi dalaðýnýza zarar
verebilir. Bu yüzden her bitkinin yararý olduðu gibi fazla kullanýmýn da zararý olabiliyor.
HÝNDÝBANIN KULLANIMI
2 tatlý kaþýðý hindibanýn kökleri alýnýr ve
demliðin içinde bulunan 1 su bardaðý suya
konulur ve kaynatýlýr. Kaynadýktan sonra
demlenmesi beklenir daha sonra süzülerek
kullanýma hazýrlanýr.

HÝNDÝSTAN CEVÝZÝ
SUYUNUN TÝROÝDE
FAYDALARI
Hipotiroidiniz varsa, muhtemelen aþaðýdaki belirtileri yaþýyorsunuz: Kilo alma, Baþ
aðrýsý, Uykusuzluk, Saç dökülmesi, Kuru cilt,
Soðuða hassasiyet, soðuk eller ve ayaklar,
Neredeyse sürekli yorgunluk, Kas aðrýsý, Ýdrar yolu enfeksiyonu, Kabýzlýk. Bu problemlerin hepsi tiroit bezinde yeterince tiroid hormonu üretilemediði için gerçekleþir.
HÝNDÝSTAN CEVÝZÝ SUYU
TÝROÝDÝN ÝÞLEVÝNÝ DÜZENLER
Hindistan cevizi suyunun ve hatta Hindistan cevizi yaðýnýn en güzel özelliklerinden biri tiroidin iþlevini düzenlemesidir. Doðal enzimleri aktif olmayan tiroidi uyarýr ve tiroidiniz
aþýrý iþliyorsa da düzenli iþlemesini saðlar.
Kilo alýmýný kontrol ettiði ve baðýrsak ile sindirim sistemini düzenlediði için de Hindistan
cevizi suyu hipotiroid durumu için birebirdir.
* Hindistan cevizi suyu hücresel oksitlenme ile savaþýr
* Hindistan cevizi suyu vücudu nemli tutar
* Hindistan cevizi suyu saçlarý, cildi ve týrnaklarý besler
HÝPOTÝROÝD TEDAVÝSÝ ÝÇÝN
HÝNDÝSTAN CEVÝZÝ SUYUNU
NASIL TÜKETECEKSÝNÝZ?
Her gün her öðünden sonra iki üç bardak
Hindistan cevizi suyu içmeye çalýþýn. Bunu
20 gün boyunca sürdürün. 10 gün ara verin
ve tekrarlayýn.
Ýsterseniz Hindistan cevizi yaðýný da deneyin. Ayrýca faydalýdýr. Doðal olarak üretilmiþ organik Hindistan cevizi suyu aldýðýnýza
emin olun. Soðuk bir yerde tutun ve özellikle
sabahlarý olmak üzere günde bir yemek kaþýðý tüketin. Hindistan cevizi suyu gibi yaðý
da metabolizmayý hýzlandýrýr ve tiroit hormonunun üretimini uyarýr.
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BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:44
07:07
12:58
16:05
18:38
19:56

Karantinadaki köyün
ihtiyaçlarýný karþýlýyorlar
Karantina altýnda bulunan Narlý'nýn ihtiyaçlarý karþýlanýyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamýnda 14 günlük süre ile karantina altýna
alýnan Laçin'in Narlý köyünde ikamet
eden vatandaþlarýn tüm ihtiyaçlarý
Vefa Sosyal Destek Gruplarýnca karþýlanmaya devam ediliyor.

Laçin Kaymakamý Ýbrahim Coþkunaslan karantina altýna alýnan Narlý köyüne ziyaret gerçekleþtirdi.
Ziyaret esnasýnda karantina altýndaki vatandaþlarýn istek ve þikâyetleri dinlenerek tedbirlere riayet etmeleri rica edildi, alýnan tedbirler yerinde
incelendi. (Mahmut Emin Söylemez)

TARiHTE BUGÜN

KESiN

1921- Mehmet Âkif Ersoy'un sözlerini yazdýðý
"Ýstiklâl Marþý", Maarif Vekili (Milli Eðitim Bakaný)
Hamdullah Suphi Bey tarafýndan Mecliste ilk kez
okundu.
1923- Mustafa Kemal Paþa, TBMM'nin yeni
çalýþma dönemini açtý. Mustafa Kemal'in açýþ
konuþmasýný mecliste dinleyiciler balkonundan
izleyen Latife Haným, meclise gelen ilk kadýn oldu.
1926- Ýtalyan yasalarý esas alýnarak hazýrlanan
yeni Türk Ceza Kanunu, TBMM'de kabul edildi.
1929- Ýstanbul Boðazý kuzeyden gelen buz
kütlelerinin hücumuna uðradý. Buzlarýn yoðunluðu nedeniyle vapurlar çalýþamadý.
1935- TBMM 5. dönem çalýþmalarýna baþladý.
Atatürk, 4. kez Cumhurbaþkaný seçildi.
TBMM'de ilk kez 18 kadýn milletvekili yer aldý.
1951- Hastalýk ve Analýk Sigortasý Yasasý, Ýstanbul, Edirne, Kýrklareli ve Tekirdað illerinde yürürlüðe girdi.
1951- Afyon'un Sandýklý ilçesinde Grip salgýnýndan 22 kiþi öldü.
1958- Ýzmit Körfezi'nde çalýþan Üsküdar vapuru, saatteki hýzý 130 kilometreyi bulan kasýrga
yüzünden Soðucak mevkiinde battý. Resmi rakamlara göre 300'e yakýn yolcudan, çoðu Ýzmit
Lisesi ve Ýzmit Endüstri Meslek Lisesi öðrencisi
olmak üzere 272 kiþi öldü; 21 kiþi kurtuldu.
1968- Milli Bakiye usulünü kaldýran yeni Seçim Kanunu TBMM'de kabul edildi.
1971- Türkiye'nin ilk çoban boykotu, Konya'nýn Sazgeçit köyünde baþladý.
1971- Batman'da 3 bin iþsiz, rafineriyi iþgal etti.
1974- Tiyatro sanatçýsý Hüseyin Kemal Gürmen 73 yaþýnda öldü.
1977- Hükümet 1977'de üç kez devalüasyon
yaptý. Sanayici ve iþadamlarý tarafýndan gecikmiþ bir uygulama olarak deðerlendirildi. Alman
Marký 50 kuruþ, Amerikan Dolarý ise 1 lira deðer
kazandý.
1978- Adnan Menderes'in oðlu, Adalet Partisi
Aydýn Milletvekili Mutlu Menderes trafik kazasý
sonucu öldü.
1979- Baþbakan Ecevit ülkenin içinde bulunduðu bunalýma dikkat çekerek, "Ekonomiyi düzeltmek için zam þarttýr" dedi.
1984- TBMM'de sýkýyönetimin 13 ilde kaldýrýlmasýný, 54 ilde ise 4 ay süreyle uzatýlmasý kararlaþtýrýldý. Baþbakan Turgut Özal yaptýðý açýklamada, "Olaylarda yüzde 99 azalma var. Ancak
aþýrý sol ve bölücü örgütler faaliyetlerine yeraltýnda devam ediyorlar" dedi.
1987- Türkiye, Yunanistan'ýn Bern Deklarasyonu'nu çiðneyerek Ege'nin ihtilaflý kýta sahanlýðýnda petrol aramalarýna baþlamasý durumunda,
misillemede bulunacaðý konusunda Atina'yý
uyardý.
1990- Cumhurbaþkaný Turgut Özal'ýn oðlu Ahmet Özal'ýn da ortaklarý arasýnda olduðu ilk özel
TV kanalý Magic Box, Eutelsat F 5 uydusundan
test sinyali yaylnlamaya baþladý.
1992- Türkiye'nin ikinci özel TV kanalý ve yarýþma programlarýyla ünlü Show TV yayýn hayatýna baþladý.
1996- Harçlarý protesto eden öðrenciler Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 30 saat iþgal
ettiler. Eylem sonrasý çýkan olaylarda 100 öðrenci gözaltýna alýndý.
2007- Danýþtay 2. Daire üyelerine yönelik saldýrýyla ilgili davada, savcý, olayýn faili Alparslan
Arslan ile Osman Yýldýrým, Ýsmail Saðýr ve Erhan
Timuroðlu için anayasal düzeni cebren ortadan
kaldýrmak için silahlý örgüt kurmak ve yönetmek
suçundan 4'er kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis
cezasý istedi.
2009- Ciner Yayýn Holding bünyesinde ve Fatih Altaylý'nýn editörlüðünde yayýnlanan Gazete
Habertürk yayýna baþladý.

KARAR
DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ
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YIL: 5 / SAYI: 1662

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

Osmancýk'ta
kýsýtlama temizliði
Osmancýk'ta hafta sonu kýsýtlamasýnda sokaklar dezenfektanlý
suyla yýkanýyor.
Osmancýk Belediyesi ekipleri
hafta sonu sokaða çýkma kýsýtlamasýný fýrsat bilerek, cadde ve sokaklarý dezenfektanlý su ile yýkýyor.

Belediye Ýtfaiye Müdürlüðü
ekipleri, cadde ve sokaklarda yýkama çalýþmalarýný sürdürürken hafta
sonu sokaða çýkma kýsýtlamasý nedeniyle cadde ve sokaklarýn boþ
kalmasý da büyük kolaylýk saðladý.
(ÝHA)

"Eðitim yap-boza döndü"
Eðitim Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Selim
Bozkurt sendika olarak bakanlýða defalarca uyarýlarda
bulunarak, tüm eðitim çalýþanlarýnýn 1. ve 2. faz aþýlamalarýný yapýlmadan okullarýn açýlmamasýný talep ettiklerini söyledi.
Eðitimin adeta yaz-boza
döndüðüne dikkat çeken
Selim Bozkurt, Milli Eðitim
Bakanlýðý yetkililerine "Eðer
mevcut sorunlara çözüm
üretemiyorsanýz ve sorunlarý daha da karmaþýk hale
getiriyorsanýz, lütfen o odalarý ve koltuklarý ehil ve liyaSelim Bozkurt
katli kiþilere býrakýnýz" diye
seslendi.
Milli Eðitimin, adýndan da anlaþýlacaðý üzere
milli bir mesele olduðuna dikkat çeken Eðitim Ýþ
Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Selim Bozkurt "Birilerinin iki dudaðý arasýnda olmamalýdýr. Eðitimin
tüm paydaþlarý ile fikir alýþ veriþinde bulunularak
meseleler ele alýnýr. Böylece mevcut durumdaki gibi "akýl tutulmasý" yerine "aklý ortaklaþtýrarak" çözümler bulunur" diye konuþtu.
Bakanlýðýn her zamanki gibi eðitimin paydaþlarýný dinlemeden köy ve taþýmalý okullarý 15 Þubat'ta açtýðýný hatýrlatan Eðitim Ýþ Çorum Þube
Baþkaný Selim Bozkurt açýklamasýnda þunlarý söyledi:
1 Mart itibarý ile ilkokul 1, 2, 3, 4,ortaokul 8. ve
lise 12. sýnýflarýn açýlacaðýný ve telafi sýnavlarýnýn
yapýlacaðýný duyurdu. Okul idareleri 8. ve 12. sýnýflarýn yüz yüze ve uzaktan eðitimini sýnýflarý bölerek, ara sýnýflarýn uzaktan eðitimini, öðretmenlerin
nöbet günlerini ve yerlerini varsa yatýlý okullarda
belletmenlik görevlerini büyük emekler harcayarak
planladý. Öðretmenler yüz yüze ve uzaktan eðitim
planlarýný yeniledi, revize etti. Öðrenciler psikolojik
olarak kendilerini hazýrladý, sýnavlarýna çalýþtý. Veliler günlük yaþamlarýný yeniden düzenledi (mesai

saatleri, servis bulma, bakýcý v.b.). Vaka sayýlarýnýn artmasý üzerine ilimizde de olduðu gibi birçok ilde açýlan
okullarýn bazýlarý kapanmak
zorunda kaldý.
Bakanlýk bu durum karþýsýnda topu taca atarak karar vermeleri için mülki amirleri yetkilendirdi. Ziyaret organizasyonlarý dýþýnda toplum saðlýðý gibi hayati kararlarý aldýklarýnda göreceði siyasi baskýnýn farkýnda olan
mülki amirler sanki ortak bir
basýn bildirisi gibi kes-kopyala-yapýþtýr mantýðý ile kararýn alýnabilmesi için kabine toplantýsýný iþaret etti.
Planlama için büyük çaba sarf eden okul müdürlerinin, derslerini ve yaþamlarýný tekrar planlayan öðretmenlerin, psikolojik olarak kendini hazýrlayan öðrencilerin, hayat düzenlerini yenileyen velilerin bütün emekleri bir anda tekrar belirsizliðe ve karamsarlýða dönüþtü.
Yeni Eðitim Öðretim yýlýnýn baþýnda alýnan kararlara "Her yýl kararlar deðiþir mi?" diye tepki gösterirken artýk; haftalýk, günlük, akþamdan sabaha,
saat 8'den 9'a kararlarla karþýlaþýr olduk. Okul müdürleri saat saat BÝP'ten gelecek mesajlar ile yeni
planlamalar için hazýr kýta beklemeye baþladýlar.
Sayýn yetkililer; odalarýnýz ve koltuklarýnýz oturmak için deðil olaðan ve olaðanüstü sorunlara çözüm bulmanýz içindir. Milli Eðitim adýndan da anlaþýlacaðý üzere milli bir meseledir. Birilerinin iki dudaðý arasýnda olmamalýdýr. Eðitimin tüm paydaþlarý ile fikir alýþ veriþinde bulunularak meseleler ele
alýnýr. Böylece mevcut durumdaki gibi "akýl tutulmasý" yerine "aklý ortaklaþtýrarak" çözümler bulunur.
Eðer mevcut sorunlara çözüm üretemiyorsanýz
ve sorunlarý daha da karmaþýk hale getiriyorsanýz,
lütfen o odalarý ve koltuklarý ehil ve liyakatli kiþilere býrakýnýz.
(Fatih Yýldýrým)

Sungurlu Belediyesi
hasta köpekleri ameliyat
için Kýrýkkale'ye gönderdi
Sungurlu Belediye Baþkanlýðý sokak hayvanlarý konusunda düzenli olarak yaptýðý çalýþmalarý ile takdir ve destek toplamaya devam ediyor.
Belediyeden konuya iliþkin olarak yapýlan
açýklamada "Belirli noktalara sürekli olarak býrakýlan ekmek ve mamalarla aç kalmalarýnýn
önüne geçiyor; hastalanan ve yaralanan dostlarýmýzý kendi imkânlarýmýzla tedavi altýna alýyor yahut çevre illere tedavi için gönderiyoruz.
En son dün karnýnda ur tespit edilen bir sokak
köpeðini, Ýmran Evliyaoðlu'nun destek ve iþbirliði ile Kýrýkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine ameliyat için götürdük. Þu an bakým
altýnda olan köpek pazartesi günü ameliyat
edilecek" denildi.
(ÝHA)

"Kardeþin ýsýnýr, dünya ýsýnýr"
diyerek Ýdlib'e destek oldular
Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan ülke genelinde baþlatýlan "Kardeþin ýsýnýr, dünya ýsýnýr"
isimli projeye Sungurlu
Gençlik Merkezi ilçedeki
gençleri ve ilçe esnaflarý
duyarsýz kalmadý.
Ýdlib'te zor kýþ þartlarýnda yaþayanlar için kýþlýk
kýyafet desteði saðlanan
projeye, Sungurlu Gençlik
Merkezi çalýþanlarý ve
gençler esnaflarý gezerek
bu projede yer almalarý ve
katký saðlamalarý yönünde
talepte bulundu. El birliðiyle toparlanan malzemeler
Ýdlib'e ulaþtýrýlmak üzere
kargoya teslim edildi.
Projenin amacý ve manevi hazzýndan duyduðu
memnuniyetini dile getiren
Gençlik Merkezi Müdürü
Mahmut Esat Buðdaylý
"Merkez çalýþanlarýna, caný gönülden koþuþturarak
katký saðlayan yardýmsever gençlerimize ve özellikle projeden desteðini
esirgemeyen, ilçemizin
adýný Ýdlib'teki kardeþlerimize ulaþtýrmamýza vesile
olan duyarlý Sungurlulu
esnafýmýza teþekkür ederim" dedi.
(ÝHA)
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Çorum FK Baþkaný Özcan isyan etti. Kurum müdürlerini hedef alan Özcan çarpýcý açýklamalarda bulundu.

Düðmeye bastýysanýz bekleyin, gidiyorum!
Çorum FK Baþkaný Fatih Özcan isyan
etti. Özcan "Lütfen bu açýklamalarým gündem deðiþtirme çabasý olarak algýlanmasýn çünkü anlatacaklarým basite indirilecek bir þey deðil" diyerek baþladýðý basýn
HABERÝ
toplantýsýnda 'Benim için düðmeye mi baÝZLEMEK
sýldý? diye sordu. Özcan kulüp olarak yaÝÇÝN KODU
þadýklarý sorunlarý ve yaþanan geliþmeOKUTUN
lerde art niyet gözlemlediklerini savundu.
Çorum FK Baþkaný Fatih Özcan yaklaþýk kulüp binasýnda yaptýðý ve yaklaþýk 75 dakika süren basýn toplantýsýnda adeta isyan etti. Zaman zaman oldukça sinirlendiði gözlenen Özcan, önce kurum müdürlerini eleþtirdi, ardýndan sezon baþýndan bu yana uðraþtýklarý sorunlarý tek tek anlattý.
Gelecek sezon hiçbir þekilde kulübün icra kýsmýnda
görev almayacaðýný belirten Özcan þehrin bütün dinamiklerden bir temsilciyi bir araya getireceðini ve kendisinin görev almayacaðýný belirtti.
Yaþananlardan dolayý hýrs yaptýðýný ve gerekirse
olaðan üstü hal ilan edeceðini belirten Özcan "Bu takýmý þampiyon yapacaðým" dedi. Çorumspor ismini almak için giriþim baþlattýðýný ancak gördükleri karþýsýnda
bunun imkânsýz olduðunu anladýðýný söyleyen Özcan
havaalaný ile ilgili de 'þart' dedi.
ÖZCAN'DAN KURUM MÜDÜRLERÝNE:
ÇORUMSPOR ÖYLE BÜYÜK BÝR KAYA KÝ,
KOLTUKLARINIZ SÝZÝ KURTARAMAZ!
Bizimle ilgili olan tepkilere karþý hep iyi niyetli bakmaya çalýþtým. Normalde basit olan ama Çorumspor'a
büyük sýkýntýlar yaratan o kadar çok þeyle uðraþýyoruz
ki artýk bu taþýnamaz hale geldi. Buradan kurum müdürlerine sesleniyorum. Çorumspor öyle büyük bir kayadýr ki, sorunlar iyi niyetle çözülmeye çalýþýlmazsa bu
kaya yerinden oynar. Bu kaya yerinden oynarsa da hepimiz bu kayanýn altýnda kalýrýz. Oturduðumuz o koltuklar bizi kurtarmaz. Eski Çorumspor'da insanlar kendi
ceplerinden para verdiler diye belki trafik cezasý ödememiþ insanlar hakim karþýsýna çýktý. Bu memlekete
yönetici bulunamadý. Bu böyle giderse öyle olmaya devam eder. Bütün þehir bu kulübü kucaklasýn.
"YA RANDEVU VEREKCESÝNÝZ YA DA
O KOLTUKTAN KALKACAKSINIZ"
Bunu sürekli söylüyorum ama kurum müdürlerini
geçemiyorum. Onlara ihtiyacýmýz olan konularda 'Baþkan buraya gelsin' diyorlar ama ben Ankara'da yaþýyorum. 10 gündür randevu alamadýðýmýz yerler var. Çorumspor Kulübü randevu istiyorsa ya vereceksiniz ya
da o koltuktan kalkacaksýnýz! Bir derdimiz, sýkýntýmýz
var ki randevu istiyoruz. Derdimizi anlatamýyoruz. Ýþ puan silmeye kadar gidecek ama biz randevu alamýyoruz.
Bu koltuklar insanlarý bu kadar büyütmesin istiyoruz. Bu
koltuklar gelip geçici. Günü geldiðinde bende kalkacaðým bu koltuktan ama artýk Çorumspor denildi mi bu kayanýn aðýrlýðýnýn farkýna varýn.
Biz kulüp için oturup bütçe belirledik. Kafamýza göre harcama yapmýyoruz. Örneðin bir rakam veriyorum.
10 milyon TL bütçe belirliyoruz ve bu 10 milyon TL'lik
bütçeyi ilgili profesyonellere teslim ediyoruz. Biz tüm
sezonun planlamasýný bu þekilde yapýyoruz ama tüm
dünyada olduðu gibi bizde pandemi ile uðraþýyoruz.
Ateþler içinde yatan bir oyuncumuz için ambulans çaðýrýyoruz prosedüre takýlýyoruz. Yani bu kiþiler bu memleket için forma giyen insanlar.
"ÇORUMSPOR YÜZÜNDEN
ÞÝKÂYET EDÝLDÝLER"
TFF'nin aldýðý karar üzerine kulüp personellerinin
testleri kulüp tarafýndan yapýlacak denildi ona tamam
dedik. Biz diðer kulüplerle görüþtük. Bir tane saðlýk çalýþaný kulübe geliyor, gerekli testleri yapýyor ve para
ödemiyoruz dediler. Biz de böyle yapalým dedik. Saðlýk
Ýl Müdürlüðümüze baþvurduk ve bize saðlýk politikalarý
gereði test olmaya futbolcular kendileri gelecek denildi.
16 sayfa bildiri gönderdiler. Okuya okuya bitiremedim.
Siyaseten Ahmet Sami Ceylan'ý aradým. Sorunun ilet-

“Nafican'a 2,5
milyonluk teklif geldi”
19 yaþ altýna deðil, ümit milli takýma iki
kamp döneminde gönderilen bir oyuncuya
sahipsiniz. Fatih Özcan gençlere sahip
çýkmýyor diyenler var ya; Çorum'un evladý,
bu memleketin çocuðu milli takýmda. Biz
HABERÝ
bir þey yapmadýk, kendi hakkýyla gitti. NaÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU fican'a bile 'Ayaðýný yere bas artýk Nafican'
diyenler var. Yahu 19 yaþýnda neresini
OKUTUN
bassýn? Onu biz kontrol altýnda tutacaðýz.
36 yaþýndaki adama seslenir gibi Nafi'ye seslenemeyiz.
Fenerbahçe'nin Nafican ile ilgilendiði doðru. Baþka
kulüpler de Nafican ile ilgileniyor. Þu ana kadar bir tane
süper lig kulübünden resmi teklif geldi o da 2,5 milyon
TL. Teklifi reddettim çünkü kadrosunda iki tane Türk sol
beki var. Bir tanesi 26 yaþýnda bir tanesi 21 yaþýnda. Yani Nafican'ýn gideceði takýmýn Nafican'ýn önünü açmak
adýna bir þeyler yapmasý lazým. Nafican buradan alýnýp Anadolu kulüplerine kiralanacak
bir çocuk deðil, o benim evladým.
Nafican'ýn iþi oraya olursa önümüzdeki
günlerde açýklarýz ama Nafican'ýn önceliði bu
takýmýn play-off'a kalmasý. Nafican'ý Çorum Futbol Kulübü'nden almak öyle kolay deðil. Bana bir doneyle gelmeleri lazým, süre vermeleri lazým.
Sezon sonunu bir görmem lazým.
Ben 1'inci lige çýkarsam Nafican gibi bir
oyuncumun bana maliyeti ne olacak?
Çýkamazsam da Nafican'ýn önünü kapatmam gönderirim. 2'nci lig de deðil, süper lige gönderirim. Onun için en doðrusu
neyse Ýsmet Hoca'dan da ve hiç gocunmam Bahri Hoca'dan da yardým alýrým.

Derdiniz ne anlayamýyorum? Benden öncekilerin gözü kör müydü ödeselerdi.
BÜTÇE DIÞI 1,5 MÝLYON MALÝYET
Randevu istiyoruz randevu alamýyoruz, problem
problemi çözemiyoruz. Bunlarýn hepsini topladýðýmýzda
da bana ekstradan bütçe dýþýnda 1,5 milyon TL maliyet
oluþturuyor. 'Ne istiyosun Fatih Özcan?' diyeceksiniz.
Hoþgörü, anlayýþ istiyorum. Bura bir ticarethane deðil.
Biz Çorumspor olarak her hafta bir ilde maç yapýyoruz.
Çorum'u tanýtýyoruz. Buna az katký saðlayýn lütfen, biraz
destek olun. Ambulansýn icrasý, benim hesaplarýma el
konulmasý sezon sonu olsa ne olurdu? Çorumspor'a 65
bin lira icra gelince icra müdürlüðümü kurtuldu. Devletin
tüm açýðý bu parayla mý kapatýldý? Lütfen icra müdürlüðü açýklasýn. Bizden baþka bir yere icra gidiyor mu?

Çorum FK Baþkaný Fatih Özcan

tim kendisine. Yani böyle bir bildiri neden sadece Çorumspor'a geliyor? Ben bilmiyor muyum prosedürleri?
Ben kulüpler birliðiyle görüþmüyor muyum? Diðer kulüp
baþkanlarýyla görüþmüyor muyum? Ýki ilden örnek verdim, maalesef Çorumspor yüzünden o iki ilde þikâyet
edildi.
Bu testlerin yýllýk 750 bin lira. Kulüp baþkaný olarak
'Bunu da çöz Fatih Özcan' denildi, çözdük. Saðlýk Ýl Müdürüne yalvardýk. Futbolcularýn ücretini verelim de tüyü
bitmemiþ yetimin hakký olmasýn. Diðer personellerinkini
ücretsiz yaptýralým, bunu da kamuoyuna açýklayalým
hiç kimsenin de hakkýný yemeyelim dedim. Sonuç 16
sayfalýk bakanlýk yazýsý. Ben yine bu olaya iyi niyetli yanaþtým. Olayý þöyle çözdüm. Ankaraspor'un deðerli
baþkaný Mehmet Emin Katipoðlu'nu aradým. Dedim ki
'Bu testlerle ilgili çok daraldým. Bununla ilgili bana yardýmcý olabilir misin?' diye sordum kendisine. O da dedi
ki 'Biz özel bir saðlýk kuruluþuyla anlaþtýk, oyuncularýn
prestijini düþürmemek adýna saðlýk personeli geliyor
testleri yapýyor. Personeller için de sponsorluk alýyoruz.
Ben de 'Bize de yardýmcý olur musunuz?' diye sordum.
Elinden geleni yaptý. Biz de Ankara'daki saðlýk kuruluþuyla sponsorluk konusunda anlaþtýk. Bu söylediðim
olay sezon baþýnda gerçekleþti. Sonrasýnda da ne oldu
biliyor musunuz? O firma þikâyet edildi. Firma da önümüzdeki günlerde o þikâyetle ilgili açýklama yapacak.
"100 BÝN TL'LÝK ÝCRA GELDÝ"
Biz yine iyi niyetle yaklaþýyoruz. Acaba kanunsuz bir
iþ mi yapýyoruz diye. Firma bizimle iletiþime geçti.
Þikâyet var, bu konudan rahatsýzlýk duyuyoruz diye.
Sonuç burada Çorumspor'a 100 küsur bin TL'lik icra
geldi ama olsun bunu da ödeyeceðiz.

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

"DÜÐMEYE BASILDIYSA 13
HAFTA BEKLEYÝN, GÝDÝYORUM!"
Günah almak da istemiyorum ama bir
yerlerden düðmeye basýldýysa lütfen 13
maç dayanýn. Kalan 13 maçý anlýmýn akýyla oynayayým baþka bir þey istemiyorum.
Ben derdimi anlatmaya çalýþtýkça bana
'Ahlatcý'dan zaten parayý alýyorsun ya' diyorlar. Bu nasýl düþünce Allah aþkýna?

"HIRS YAPTIM, OLAÐAN ÜSTÜ HÂL
ÝLAN EDÝP ÞAMPÝYON YAPACAÐIM"
Ben kulübün ihtiyaçlarýný tedarik ettiðim yerleri arayýp 'Ödemeyi bir sonraki ay yapsak olur mu?' diye sorunca utandým. Bu zor günlerde Çorumspor'u yalnýz býrakmayacak ve sezon sonu þampiyon yapacaðým. 13
maç olaðanüstü hal ilan edeceðim. O futbolcularý kulüpte yatýracaðým. Bu yaþanan olaylardan dolayý hýrs
yaptým. Bu takým þampiyon olacak, o kupayý bana getirecek ve biz en güzel cevabý bu þekilde vereceðiz.
GELECEK SEZON YAPILANMASI
Sezon sonu Ticaret ve Sanayi Odasý'ndan bir temsilci, Organize Sanayi bölgesinden bir temsilci, siyasi
parti il baþkanlarýmýzdan 1'er temsilci ile bir kurul oluþturacaðým ve belediye baþkanýmýzýn belirlediði kiþiyi
baþkan yapacaðýz ve görevi ona devredeceðim. Ben
bu iþin içinde olmayacaðým.
Fatih Özcan olmadan bu iþler olmaz, kimse de sahip çýkmaz denilirse de, o zaman yönetim kurulu baþkanlýðý yapacaðým, kulüp baþkanýný da Oðuzhan Yalçýn
olarak atayacaðým. Ýcranýn içinde de asla olmayacaðým. Sezon sonu da bu dediðimi yapacaðým, bütün dinamiklerden bir temsilciyi bir araya getireceðim. Bu müdürlerle baþka türlü baþ edemedim. Belki onlar baþ
ederler.

1,5 MÝLYONLUK CEZA
Olayýn üstünden biraz zaman geçti Maraþ maçýný
oynayacaðýz. Mert Ilýman takýmdan ayrýlmadan önce
bana 'Seni de abi bilmiþtim' diye baþlayan bir mesaj atmýþtý. Bu sebeple Maraþ maçý benim için çok büyük
öneme sahipti. Maraþ maçýnýn devre arasýnda Oðuzhan Yalçýn'ý aradým 'Soyunma odasýna in ve futbolculara bu maçý kazanýrlarsa bin dolar prim vereceðimizi ilet'
dedim. O sýrada 2-0 gerideyiz. Bu takým bugün Maraþ'ý
yenerse terleri kurumadan paralarýný vereceðim. Maç
pazar günü. Bankalar kapalý. Parayý kendi þirketimden
aktaramayacaðým için parayý önce kendi hesabýmdan
kulüp, kulüp hesabýndan da oyunculara attým. Mevzuat
gereði bunu yapamayýz. Pazartesi günü Çorumspor'a
1,5 milyon TL ceza geldi! Buna da iyi niyetle yaklaþtýk.
Ýktidar partisini il yönetimini aradýk 1,5 milyon TL'lik cezayý 250 bin TL'ye indirdik.

"ÇORUMSPOR VEFAT ETMÝÞ,
DÝPSÝZ BÝR KUYU"
Çorumspor ismi benim hayalim. Ben
gözlerimi dünyaya Çorumspor ile açtým.
Çocukluðumuzda bu kulüp için az tezaHABERÝ
hürat yapmadýk. Çorumspor ismini alÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU mak için giriþimlere baþladým ama karþýlaþtýðým durum çok garipti. Çorumspor
OKUTUN
ismini duyan icra kaðýdýný eline alýp kapýya dayanýyor. Üzülerek söylüyorum Çorumspor vefat
etmiþ. Baba gitmiþ ama onun evladý Çorum FK var. Allah korusun oraya deðdiðimizde burayý da alýr gider. O
yüzden üzülerek söylüyorum yeni bir kanun çýkana kadar Çorumspor ismini kalbimize gömmemiz gerekiyor.

60 BÝN TL'LÝK ÝCRA KARARI
Pandemi döneminde ev sahibi kirasýný istemeye
utanýrken, devlet borçlarý öteliyorken bir sabah uyandýðýmýzda ortada hiçbir þey yokken bir yazý geliyor.
Benim olmadýðým dönemlere ait 2013-2014 sezonundan 2017-2018 yýlýna kadar olan döneme kadar alt
yapýya ait olan 60 bin TL icra geliyor. Arýyorum gerekli yerleri, 'Alt yapý oynamýyor ki ne borcu bu?' diyorum. Biz size sekiz senedir göndermedik de diyorlar.

"HAVAALANI ÞART"
Çorum'a havaalaný þart. Deplasmana gitmesi zor
oluyor. Yarýn bir gün yurt dýþýndan transfer yaptýðýmýzda oyuncuya 'Yozgat'a gel, biz seni oradan alýrýz' mý diyelim? Ben Çorum için kalbi atan herkesin ayaklarýndan akan suyu içerim. Havaalaný yapýmýnda elimden
gelen neyse yaparým. Ben taþýmacýlýk þirketi sahibiyim.
Havaalaný yapýlmaya baþlansýn iþçileri taþýmak için gerekli 10 otobüsü ben karþýlayacaðým.

Bahri Kaya
Fethiyespor'da
Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta iç
sahadaki Büyükçekmece Tepecikspor beraberliði sonrasý bu sezon istatistiklere
damga vurup takýmý zirveye taþýyan teknik direktör Mesut Toros ile yollarýný sürpriz bir þekilde ayýran lider Fethiyespor'da
göreve Bahri Kaya getirildi.
Muðla temsilcisi, birçok kulüpte görev
yapýp son olarak sezon baþýnda Çorum
FK'yi çalýþtýran 64 yaþýndaki Kaya ile 1,5
yýllýk sözleþme imzaladý. (Haber Merkezi)

Grubumuzda üç
erteleme maçý oynandý
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 23 ve
24'üncü hafta karþýlaþmalarýndan 4'ü kar
engeline takýlmýþ ve ileri bir tarihe ertelenmiþti. 23'üncü hafta da ertelenen Ergene
Velimeþe - Gümüþhanespor, Sancaktepe
FK - Hacetepe Spor ve 24'üncü haftada
ertelenen Kocaelispor - Afjet Afyonspor
karþýlaþmalarý dün oynandý. Ýki maçý üst
üste ertelenen Sancaktepe FK diðer erteleme maçýný 28 Mart'a Zonguldak Kömürspor deplasmanýnda oynayacak.
KOCAELÝSPOR BÝR BÝR GÝDÝYOR
Sahasýnda konuk ettiði Afjet Afyonspor
ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor son iki
maçtan beraberlikle ayrýlarak play-off hattýnýn dýþýnda kaldý.
HACETTEPE POTADAN ÇIKTI
Deplasmanda zor günler yaþayan
Sancaktepe FK'ye konuk olan Hacettepespor karþýlaþmayý 3-0 kazanarak düþme potasýnýn üstüne çýkmayý baþardý.
ÝKÝ TAKIM DA 1'ER PUANA RAZI OLDU
Düþme potasýndan yer alan Gümüþhanespor maç öncesi bir basamak üzerinde bulunan Ergene Velimeþespor'a konuk
olurken karþýlaþma 1-1 sona erdi.

YILDIRIM
NAKLiYAT ve PETROL
ÇORUM FK’YE
BAÞARILAR DiLER...
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"Ben 'Bittim' dedim, oyuncularým 'Yettik' dedi
Takýmdaki yaþanan geliþmeler ile ilgili de bilgi veren
Çorum FK Baþkaný
Fatih Özcan bu seHABERÝ
zon þampiyonluk
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU için kadro kurduklarýný ancak beklenti
OKUTUN
yaratmamak adýna
kamuoyuna bunu yansýtmadýklarýný açýkladý. Yaptýðý transferleri de
savunan Özcan, takýmda yer alan
oyuncularýna güvendiðini vurguladý. Kocaelispor maçý sonrasý takým ile yaptýðý toplantý için "Kendimden korktum" diyen Özcan,
son üç haftadaki mücadele ile takýma olan güvenini yeniden kazandýðýný belirtti. Ankara Demirspor maçýnýn dönüm noktasý olduðunu vurgulayan Özcan "Bu takým play-off oynar" dedi.
"ÜÇ YIL DEDÝK AMA
ASLINDA ÞAMPÝYONLUK
KADROSU KURDUK"
Sezon baþýnda üç yýllýk bir
proje açýkladýk. Kamuoyunda aþýrý bir beklenti yaratmamak adýna,
daha saðduyulu açýklamalar yapmak adýna biz üç yýllýk proje dedik
ama aslýnda iþin gerçeði biz gizli
gizli bu sene þampiyonluða takým
kurduk. Þampiyonluk kýl payý ka-

çarsa play-off, play-off'tan da çýkamazsak bir sonraki senenin temellerini oturtalým diye baþladýk.
"YÝNE OLSA YÝNE AYNI
TRANSFERLERÝ YAPARIM"
Devre arasýnda eksik mevkilere transfer yapmamýz gerekiyordu. Yapýlan yorumlardan dolayý
bunlara deðinmek istiyorum. Devre arasýna geri dönelim, bu altý
maçý oynamamýþ olalým, Ömer
Bozan'ý yine alýrým. Ömer Bozan'ý
daha görmüyorsunuz %10 ile falan oynuyor. Önümüzdeki haftalarda Ömer'i göreceksiniz. Diðer
transferlerde de bana güvenin.
Hepsi bilerek alýnmýþ oyuncular.
Ben Çorumspor'a boþ oyuncu getirmem. Eðer bir oyuncu boþsa
bizde en fazla 15 hafta kalýr.
"KOCAELÝ MAÇI SONRASI
LÝGÝ KAFAMDA BÝTÝRDÝM"
Kocaelispor maçý bitti bütün
oyuncularý topladým. "2020-2021
sezonunu ben Kocaelispor maçýndan sonra bitirdim. Bu sezon
bitmiþtir. Önümüzdeki senenin yapýlanmasýna geçiyorum" dedim.
Bunu hocaya da teblið ettim. Kocaelispor maçýndan sonra bunu
neden yaptým? 1-0 önde olan rakip üç sarý kart görürken benim

oyuncularýmýn sarý kartý yok. Benim için lig burada bitti. Kocaeli
maçýndan sonra burada ölüm
sessizliði vardý. Ben o toplantýda
kendimden korktum. "Siz Afyon'u
da yenemezsiniz, siz bundan sonra hiçbir maçý da kazanamazsýnýz. Ben böyle bir takýmýn baþkaný
olamam" dedim. Ýsmet Hoca da
"Konuþulacak çok þey var ama
oyuncularýmla birlikte bu üç maçta
sana gereken cevabý vereceðiz"
dedi. Takým bu üç maçta gereken
cevabý verdi. Oyuncularýn gayretiyle çözüldü. Bu saatten sonra
ben oyun beklemiyorum onlardan,
mücadele bekliyorum. Çok özledim onlarý. Üç maçtaki yedi puan,
gol yemeden verilen mücadele de
yetti bana. Cumartesi günü ben
karþýlayacaðým onlarý burada. Ankara Demir galibiyetinden sonra
onlarla kucaklaþacaðým.
"BU TAKIM
PLAY-OFF OYNAR"
Bu takým bu sene play-off oynar. Cumartesi günü itibariyle
düðmeye basýyorum. Ben küsüp
gitmiþtim ama onlar 'Yok baþkan'
dediler. Ben de geri geleceðim.
Onlarla birlikte Ankara Demir maçýndan sonra nerede ve nasýl olduðumuzu hep birlikte göreceðiz.
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MANÝSA FUTBOL K. 24
HEKÝMOÐ.TRABZON 23
ANAGOLD 24 ERZ. 23
ANKARA DEMÝR
24
AMEDSPOR
24
UÞAKSPOR
24
KOCAELÝSPOR
23
SARIYER
24
AFJET AFYONSPOR 23
ÇORUM FK
23
KAHRAMANMARAÞ 23
ZONGULDAK KÖMÜR 23
SANCAKTEPE FK
23
ÝNEGÖLSPOR
24
ERGENE VELÝMEÞE 24
HACETTEPESPOR 24
GÜMÜÞHANESPOR 24
NÝÐDE ANADOLU
24
ÞANLIURFASPOR
24
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ERTELEME MAÇLARI
KOCAELÝSPOR-AFJET AFYONSPOR
ERGENE VELÝMEÞE - GÜMÜÞHANESPOR
SANCAKTEPE FK - HACETTEPE SPOR

: 1-1
: 1-1
: 0-3

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

