FK
m FK
rum
ÇÇooru
lunnddaa
yolu
lay-ooffff yo
ppla
ldýý
ra aald
yara
ya

00

"NE SÖZ NE DE
SABIR KALDI"

KESiN

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup
25'inci hafta karþýlaþmasýnda Niðde Anadolu FK ile karþýlaþan temsilcimiz Çorum FK rakibi ile 0-0 berabere kalarak play-off'lara kalma
yolunda yara aldý. Son iki maçýný
kazanarak Niðde'ye moralli giden
Çorum FK son üç maçýný kaybetmiþ ve sekiz haftadýr kazanamayan
rakibini yenmeyi baþaramadý. 8’DE

Çorum FK Kulüp
Baþkaný Fatih Özcan

Çorum FK Kulüp Baþkaný Fatih
Özcan'dan Niðde beraberliði sonrasý
paylaþým geldi. Özcan paylaþýmýnda
yine sitem etti.
Her geçen hafta play-off
umutlarý azalan Çorum FK
bu hafta deplasmanda karþýlaþtýðý Niðde Anadolu
FK ile 0-0 berabere kalarak puan kaydý yaþadý. Play-off için
puan kaybýna ta-

hammülü olmayan Kýrmýzý-Siyahlýlarýn baþkaný Fatih Özcan'dan da alýnan bu beraberlikten sonra "amatör"
paylaþýmý geldi. Paylaþýmýna "Sevgili dostlar biliyorum býçak kemiðe dayandý. Ne söylenecek söz, ne de
bekleyecek sabýr kaldý. Kan kustum,
kýzýlcýk þerbeti içiyorum dedim ama
artýk demem" diye baþlayan Özcan
"Yaþasýn profesyonellik" öyle mi?
Ama ben amatörüm, o nasýl olacak!"
diyerek bitirdi. (Abdulkadir Söylemez)
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75 Kuruþ

‘ÇOCUKLARIMIZIN GERi KALMAMASI
iÇiN NE GEREKiYORSA YAPIYORUZ’
HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Öðretmenlerin aþý programýnýn baþlamasý nedeniyle Çorum'a gelen Milli Eðitim Bataný Ziya
Selçuk "Eðitim biliþim aðýnda dünyada ödül aldýk. Canlý ders sayýsýnda dünya 1'incisi olduk.
Çocuklarýmýzýn daha iyi eðitim almasý için öðretmenlerimiz, meslektaþlarýmýzla beraber hep
birlikte el birliði içerisinde çalýþýyoruz" dedi. Milli Eðitim Bakaný Ziya Selçuk, Çorum'da 113
milyon 500 bin liraya mal olan 24 eðitim kurumunun açýlýþ törenine katýldý. Bakan Selçuk öðretmenlerle birlikte ilk doz aþýsýný Çorum'da oldu.
5’TE

Yusuf Ahlatcý

Ahlatcý'dan yeni
kadro müjdesi

Bakan Selçuk
Covid-19 aþýsýný
Çorum'da oldu

AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, Çorum'a 24 doktor ve 97 devlet hizmet yükümlülüðü (DHY) kadrosu tahsis edildiðini duyurdu. Pratisyen hekimlerin görevlendirileceði
kurumlar ve kurumlarýn alacaðý saðlýkçý çalýþaný sayýlarý belli oldu. 2’TE

Ulaþtýrma Bakanlýðý bakanýn
Çorum ziyaretini klipleþtirdi
Pazartesi günü
Çorum'a gelen
Ulaþtýrma ve
Altyapý Bakaný
Adil KaraismaHABERÝ
iloðlu'nun ÇoÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU rum ziyaretinOKUTUN
deki konuþmalarý ve Çorum
görüntüleri ile bir klip hazýrlandý. Bakanlýk tarafýndan hazýrlanan klipte bakanýn Kýrkdilim Tünelindeki ýþýk görme törenindeki
konuþmasýnýn üzerine Çorum'dan ve bakanýn ziyaretlerinden oluþan görüntülerden oluþan iki dakikalýk klip yapýldý.
2’DE

Maden ocaðýnda
patlama:
1'i aðýr 2 yaralý
Ýskilip Ýlçesi'ne baðlý Çomu köyü yakýnlarýnda faaliyet gösteren bir maden ocaðýnda akþam saatlerinde
gaz sýkýþmasý sonucu patlama meydana geldi. Patlamanýn ardýndan
olay yerine saðlýk ekipleri ve jandarma sevk edildi.
3’TE

ÝSKÝLÝP'TE CHP ÝLÇE
BAÞKANLARI TOPLANTISI
Cumhuriyet Halk Partisi'nin aylýk ilçe baþkanlarý toplantýsý Ýskilip'te yapýldý.
Toplantýya; CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Mecitözü Belediye Baþkaný Veli Aylar, Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz, Ýlçe Baþkanlarý, Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Kamile Anar, Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Filiz Aydýn, Ýl ve Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayýda partili katýldý.
4’TE

Ýþ-Kur, iþçileri haklý buldu
DESTEK HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
16 MÝLYONLUK HARCAMA YAPTI

Kýlýç: Þantiye þefliði birden
fazla þantiyede yapýlamaz
Türkiye Mimar Mühendis
Odalarý Birliði (TMMOB) Ýnþaat Mühendisleri Odasý
Ankara Þube Çorum
Temsilciliði þantiye
þeflerinin birden
fazla þantiyede çalýþamayacaðýný
açýkladý. 4’TE

Ýnþ.
Yük. Müh.
Özgür
Kýlýç

Könül
Ordubadi
Yazar

Dinmeyen
acýnýn adýdýr,
HOCALI
- YAZISI 4’DE

HOÞÇA-KAL
Yusuf
DEMiRLENK

Aile, Çalýþma ve Sosyal Hizmetler Bakanlýðý'ndan Çorum'a gelen bakanlýk müfettiþleri Ekmekçioðullarý Metal fabrikasýnda yaptýklarý inceleme sonunda iþçilere iþsizlik maaþý baðlanmasýna karar verdi. Çorum'da Ekmekçioðlu Metal'de
çalýþan 90 iþçi DÝSK'e üye olduktan sonra iþveren tarafýndan Kod-29 gerekçesiyle iþten atýlmýþtý. Müfettiþler Kod-29'dan iþten atýlmayý haksýz buldu. 3’TE

"ORMANCILIK FAALÝYETLERÝ
KAR-KIÞ DÝNLEMEZ" 3’TE

Sungurlu'daki Arifegazili köyü ilkokulunda yaptýrdýðý Covid-19
aþýsý sonrasý açýklamalarda bulunan Milli Eðitim Bakaný Ziya
Selçuk aþý tedariki için 1 milyon
HABERÝ
259 bin okul çalýþanýnýn listesini
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU Saðlýk Bakanlýðýna ilettiklerini
söyledi. Koronavirüs tedbirleri
OKUTUN
kapsamýnda okullarýn 1 Mart'ta
yüz yüze eðitime geçecek olmasý nedeniyle
öðretmenler için aþýlama süreci baþlýyor. 5’TE

ASTRAL SEYAHAT
- YAZISI 2’DE

7’DE

AKALIN: ÝKTÝDAR PARTÝSÝ
ÇORUM'U OYALIYOR 2’DE

KÖYÜN SULARI
DONDU
3’TE

2
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Köse'den ÇYDD'ye HOÞÇA-KAL
nice yýllar paylaþýmý
CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ÇYDD'yi
kutladý. Köse, ÇYDD'nin 32'nci kuruluþ yýldönümü
neden ile yaptýðý paylaþýmda kurumun eðitime
verdiði desteði vurgulayarak "Nice 32 yýllara" dedi.
CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse 32 yýlda 92
bini aþkýn öðrenciye burs imkâný
saðlayan Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði (ÇYDD) ile ilgili
paylaþým yaptý.
Köse paylaþýmýnda "Okumayan kimse kalmasýn þiarýyla
1989'da kurulan ÇYDD 32 yaþýnda. 1997'de 17 kýz öðrencisiyle
baþlayan eðitim bursu projesi bugüne kadar 92
bini aþkýn öðrenciye
ulaþtý. Nice 32 yýllara" dedi.
Tufan Köse

Özetle yerinden kalkmadan sýnýrsýz mesafede dolaþabilmek
Objelerin mad delerin içerisinden geçebilmek
Görünmez varlýklarý görebilmek bunun için
uyku halinde olmak. Deneyenler içerisinde sonuç aldýðýný iddia edenlerinde olduðu hatta geri
dönemeyenlerin ölümle bile sonuçlandýðýný görenlerin anlatýlmaz yaþanýr tadýnda garip ama
gerçek diyenlerin deneyimlerini paylaþtýðý manevi bir hal durumu.
Bu yaþantýnýn haline anýný yaþamak diye
okumuþtum anýný anýnda yaþa. Sanki birileri de
bu kitabý okumuþ biraz estetik biraz tasarým bir
kaç da yorum yaparak adýna astral seyahat demiþ. Baþlangýç nefes talimi ile yapýlan ve nefesini takip etme ile özünü ve türediðin noktayý bulma yaþatanýnla buluþma noktasý yani kýsaca ÝNSANIN cenin noktasý öyle bir nokta ki orada durabilmek biraz babayiðitlik istiyor. ÝNSANIN de-

ASTRAL SEYAHAT
rinliklerindeki bu nokta afaktaki güneþin bile beslendiði yer öyle bir nokta ki ÝNSANIN imkansýzý
kaldýrdýðý ses hýzýndan daha aktif kainatýn efendisi olduðu duvara kadar deðil duvarlarýn arkasýný gördüðü hatta müdahale ettiði yaþatanla bir
olup hiçlikten tekliðe geçtiði ferasetin zirve yaptýðý fevkalade bir haldir.
Bugün farklý farklý isimlerle insanlýða bunu
hatýrlatmakta ayrýca takdire þayan bir davranýþtýr
herkesin anlayýþý ve anlatýmý bir olamaz önemli
olan anladýðýný paylaþabilme cesareti cömertliðidir. Bunun adý kiþiye göre astral olur veya baþka
biri çýkar yoga der baþka bir zatý muhterem farklý bir anlayýþ baþlýðý koyar adýna.
Ýþin ilginç olan kýsmý veya beni ya da bizi ilgilendiren tarafý aslýnda dikkat çekmek istediðim
nokta bir þey koyarsýn ortaya sen bulmuþsundur
veya þehrine ülkene ait bir icattýr ya da inancýnýn
gereði bunun telif isim patent haklarý adý altýnda

Yusuf
DEMiRLENK
sahiplenirsin ve bu resmiyet kazanýr hukuksal
haklara sahiptir sýnýrlarý olur buna da saygý ile
haklý olarak kabullenmek denir. Haklý olarak diyorum zaten kabul etmiþsin fakat ama kalben de
ÝMAN etmen gerekir. Yapamaz isen o zaman taklit etmek zorunda kalýrsýn öyle bir þey de aslýný
yüceltir. Evet ne diyeceksen söyle be kardeþim
der gibisiniz iþin aslý anýný yaþayan insan ihtiyaçsýz insandýr bunun da ispatý enbiyalar evliyalar ile
gösterilmiþ yaþanmýþ yaþatýlmýþtýr. Yani bu yeni
bir buluþ icat deðildir. Bizlere hiç yabancý olmayan bu haller YAÞAMAK tecrübe etmek isteyenler için yapmasý gereken sadece aldýðý nefesi takip etmesi ve alýrken hu dediðinin verirken de hay
dediðinin farkýnda olmasý yeterlidir. Saygýlarýmla.

(Abdulkadir Söylemez)

AHLATCI'DAN YENi
KADRO MÜJDESi

AK Parti
Çorum Ýl Baþkaný
Av. Yusuf Ahlatcý

Yusuf Ahlatcý, AK Parti’nin
Ýstanbul kongresine katýldý
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý partisinin Ýstanbul kongresine katýldý. Ýl kongrelerini sürdüren AK Parti dün de Ýstanbul kongresini gerçekleþtirdi. Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn da katýldýðý
kongreye Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý

da katýldý. Kongreye katýlý ile ilgili
sosyal medya hesabýndan paylaþým yapan Ahlatcý "Büyük kongremizdeyiz! Ak Parti 7. Olaðan Ýstanbul Ýl Kongremiz büyük bir coþku ile
baþladý. Liderimiz Recep Tayyip Erdoðan hitaplarýný gerçekleþtiriyor"
ifadelerini kullandý. (Fatih Yýldýrým)

Çorum'a 24 yeni
doktor ve 97 DHY
münhal kadro tahsis
edildiði açýklandý.
AK Parti Çorum Ýl
Baþkaný Yusuf Ahlatcý,
Çorum'a 24 doktor ve
97 devlet hizmet yükümlülüðü (DHY) kadrosu tahsis edildiðini
duyurdu.
Ahlatcý açýklamasýnda "Ýlimize 21 pratisyen hekim ve üç uzman hekim kadrosu
tahsis edildi" dedi.
Ahlatcý paylaþýmýnda ayrýca pratisyen hekimliðini tamamlayýp
uzmanlýða adým atacak 97 DHY münhal
kadro için ise 2 Mart'ta
kuralarýn çekileceðini
belirtti.
Pratisyen hekimlerin görevlendirileceði
kurumlar ve kurumlarýn
alacaðý saðlýkçý çalýþaný þu þekilde:
Çorum 1 nolu acýl
saðlýk hizmetleri istasyonu 2, Çorum Alaca
Devlet Hastanesi 3,
Çorum Bayat Devlet
Hastanesi 3, Çorum
Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi
3, Çorum Kargý Ahmet
Hamdi Akpýnar Ýlçe
Devlet Hastanesi 4,
Çorum Kargý Toplum
Saðlýðý Merkezi 1, Çorum Mecitözü Ýlçe
Devlet Hastanesi 2,
Çorum Merkez Toplum
Saðlýðý Merkezi 2, Çorum Sungurlu Devlet
Hastanesi 1.
(Abdulkadir Söylemez)

Ulaþtýrma Bakanlýðý bakanýn
Çorum ziyaretini klipleþtirdi
Ulaþtýrma ve Altyapý Bakanlýðý, bakanýn
Çorum ziyareti ile ilgili bir video klip hazýrladý.
Pazartesi günü Çorum'a gelen Ulaþtýrma
ve Altyapý Bakaný Adil Karaismailoðlu'nun Çorum ziyaretindeki konuþmalarý ve Çorum göHABERÝ
ÝZLEMEK
rüntüleri ile bir klip hazýrlandý.
ÝÇÝN KODU
Bakanlýk tarafýndan hazýrlanan klipte baOKUTUN
kanýn Kýrkdilim Tünelindeki ýþýk görme törenindeki konuþmasýnýn üzerine Çorum'dan ve bakanýn ziyaretlerinden oluþan görüntüler eklenerek hazýrlanan yaklaþýk iki dakikalýk klipte Kýrkdilim Tünelinin faydalarýndan Çorum'un öneminden bahsedildi.
AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý da bu klibi sosyal medya hesabýndan paylaþarak "Çorumumuzun kalkýnmasýna
güç verecek yatýrýmlara devam ediyoruz. Kýrkdilim Tüneli'nde ýþýðý gördük. Ulaþtýrma ve Altyapý Bakanlýðýmýzýn hizmeti ile daha güçlü yarýnlara" dedi. (Abdulkadir Söylemez)

"Ýktidar partisi
Çorum'u oyalýyor"
ÝYÝ Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Tolga Akalýn partinin Seçim Ýþleri Baþkanlýðý olarak 20
Haziran 2021'de genel seçim olacaðýný varsaydýklarýný, bu seçime tek baþýna girecekmiþ gibi hazýrlanmayý kararlaþtýrdýklarýný söyleyerek "Türkiye'nin
yegane alternatif iktidarý ÝYÝ Parti hareketidir" dedi.
ÝYÝ Parti Seçim Ýþlerinden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Tolga Akalýn ile Tekirdað
Milletvekili, Kurucular Kurulu Üyesi ve TBMM Baþkanlýk Divaný Katip Üyesi Enez Kaplan Çorum'da
partililerle buluþtu.
ÝYÝ Partili milletvekilleri Sungurlu ziyaretinin ardýndan Çorum'da bazý ziyaret ve toplantýlara katýlarak hem halkýn nabzýný yoklayýp sorunlarýný dinledi hem de partililerle çalýþmalarý deðerlendirdi.
Anitta Otel'de toplantý düzenleyen ÝYÝ Partili

milletvekilleri, AK Parti iktidarýnýn halký oyaladýðýný
ifade ederek, Türkiye'nin ancak ve ancak ÝYÝ Parti
politikalarý ile hedeflerine ulaþabileceðinin altýný
çizdi.
Çorum Ýl ve Merkez Ýlçe yönetiminin de hazýr
bulunduðu toplantýda parti çalýþmalarý deðerlendirilerek karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunuldu.
ÝYÝ Parti Seçim Ýþlerinden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Tolga Akalýn, ÝYÝ Parti'nin
kuruluþ amaçlarýndan ve parti politikalarýndan söz
etti. Akalýn, partinin Seçim Ýþleri Baþkanlýðý olarak
20 Haziran 2021'de genel seçim olacaðýný varsaydýklarýný, bu seçime tek baþýna girecekmiþ gibi hazýrlanmayý kararlaþtýrdýklarýný söyleyerek "Türkiye'nin yegane alternatif iktidarý ÝYÝ Parti hareketidir" dedi.
(Fatih Yýldýrým)

Staj baþvurularý 22 Þubat - 22 Mart arasýnda yapýlacak
Çorum Valiliði Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü, üniversite öðrencilerinin staj baþvurularýnýn 22 Þubat 2021 - 22 Mart 2021 tarihleri arasýnda Staj Seferberliði Projesi Kapsamýnda Kariyer Kapýsý üzerinden alýnacaðýný duyurdu.
Açýklamada þu bilgiler verildi:
27/10/2020 tarihli 31287 sayýlý (mükerrer)
Resmi Gazete'de Cumhurbaþkaný Kararý olarak
yayýmlanarak yürürlüðe giren "2021 Yýlý Cum-

hurbaþkanlýðý Yýllýk Programý'nýn571.2 sayýlý
tedbirine istinaden 2021 yýlýndan itibaren üniversite öðrencilerinin staj baþvurularý 22 Þubat
2021 - 22 Mart 2021 tarihleri arasýnda Staj Seferberliði Projesi Kapsamýnda Kariyer Kapýsý
üzerinden alýnacaktýr. Öðrenciler ilanlarý
https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden takip edip baþvurularýný gerçekleþtirebilirler.
(Mahmut Emin Söylemez)
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ÝÞ-KUR, iÞÇiLERi

HAKLI BULDU

Maden ocaðýnda
patlama: 1'i aðýr 2 yaralý
Ýskilip'te bir kömür
ocaðýnda gaz sýkýþmasý nedeniyle meydana
gelen patlamada iki iþçi
yaralandý. Yaralý iþçiler
Çorum'da tedavi altýna
alýndý.
Edinilen bilgiye göre
ilçeye baðlý Çomu köyü
yakýnlarýnda faaliyet
gösteren bir maden
ocaðýnda akþam saatlerinde gaz sýkýþmasý
sonucu patlama meydana geldi. Patlamanýn
ardýndan olay yerine saðlýk ekipleri
ve jandarma sevk edildi.

Patlamada yaralanan iþçilerden Nihat
Yaðlý (40) ve Recep
Kurt (53) Ýskilipli Atýf
Hoca Devlet Hastanesi'nde yapýlan ilk
müdahalenin ardýndan ambulansla Hitit
Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk
edildi.
Yaralý iþçilerden
Yaðlý'nýn saðlýk durumunun ciddiyetini koruduðu öðrenildi. Olayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.
(ÝHA)

Aile, Çalýþma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlýðý'ndan Çorum'a gelen bakanlýk müfettiþleri Ekmekçioðlu Metal fabrikasýnda yaptýklarý inceleme
sonunda iþçilere iþsizlik maaþý
baðlanmasýna karar verdi.
Çorum'da sendikaya üye
olduklarý gerekçesiyle Kod-29
ile iþlerine son verilen iþçiler
78 günlük haklarýna kavuþtu.
Ýþ-Kur müfettiþleri yaptýklarý
incelemede iþçileri haklý buldu.
Çorum'da
Ekmekçioðlu
Metal'de çalýþan 90 iþçi
DÝSK'e üye olduktan sonra iþveren tarafýndan Kod-29 gerekçesiyle iþten atýlmýþtý.
Aile, Çalýþma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlýðý'ndan Çorum'a gelen bakanlýk müfettiþleri, Ekmekçioðlu Metal'de
yaptýklarý inceleme sonunda
Kod-29'la çýkarýlan iþçilere iþsizlik maaþý baðlanmasýna karar verdi.
"YOLU EMEKÇÝLER
AÇIYOR"
Birleþik Metal-Ýþ Sendikasý'ndan yapýlan açýklamada

"Sendikamýzýn Ýþ-Kur'a yaptýðý
itirazlar sonucunda Ýþ-Kur müfettiþleri incelemelerini tamamladý ve 90 iþçinin Kod-29'dan
çýkartýlmasýný yasalara ve
mevzuatlara aykýrý buldu. Ekmekçioðullarý iþçilerinin haklýlýðý Ýþ-Kur tarafýndan tescillendi.
Yolu emekçiler açýyor" denildi.
Edinilen bilgiye göre; mü-

fettiþler konu hakkýndaki hazýrladýklarý raporlarýný yetkili kurum olan iþ ve iþçi bulma kurumuna sundu. Ýnceleme sonrasýnda 90 iþçinin hakkýnda
"Kod-29' dan iþten atýlamaz"
baþlýðý öne çýktý. Ýþten çýkarýlan iþçilere iþsizlik maaþý ödemesinin yapýlacaðý belirtildi.
Kod 29'un karþýlýðý iþvere-

nin "Ahlak ve iyi niyet kurallarýna uymayan haller ve benzerleri" nedenine dayalý bir iþten
çýkarma yapýldýðý anlamýna
geliyor. - Kod 29'a göre iþten
çýkarýlan iþçi, davayý kazanana kadar kýdem tazminatý, ihbar tazminatý alamadýðý gibi iþsizlik sigortasýndan da yararlanamýyor. (Abdulkadir Söylemez)

"Yeni Anayasa için
göreve hazýrýz"

Köyün sularý dondu
hayvanlar mahsur kaldý
Ortaköy'e baðlý Fýndýklý köyünde su þebekesinin donmasý üzerine vatandaþlar ve
hayvanlar zor durumda kaldý. Ýlçeye baðlý
Fýndýklý köyünün içme suyu þebekesi ve
köy çeþmesi donunca köy halkýnýn imdadýna Ortaköy Belediye Baþkanlýðý itfaiye birimi yetiþti. Yapýlan hizmet ile ilgili sosyal
medya hesaplarýndan belediye baþkanlýðýna teþekkür mesajlarý geldi.
Bir sosyal medya kullanýcýsý "Sular

dondu, hayvanlarýmýz mahsur kaldý. Devlet baba her zamanki gibi yanýmýzda. Teþekkürler Çorum/Ortaköy Belediyesi" paylaþýmý yaptý ve Ortaköy Belediyesine teþekkür etti. Baþkan Ýsbir yapmýþ olduðu
açýklamada "Aðýr hava þartlarý nedeniyle
ilçemize baðlý Fýndýklý köyümüzün þebeke
suyu ve hayvanlarýn ihtiyacýný giderdiði
köy çeþmesinin suyunun donduðunun haberini aldýk. Su ihtiyacýný gidermek için itfa-

iye aracýmýz ile birlikte görevli personelimizi Fýndýklý köyümüze sevk ettik ve devletimizin ve Belediye Baþkanlýðýmýzýn daima
ihtiyaç sahibi insanlarýmýzýn yanýnda olduðunu hissettirdik. Bu konu ile ilgili de sosyal medya hesaplarýmýzdan birçok teþekkür mesajý aldýk. Bizlere destek veren yapýlan hizmetimize teþekkür ederek bizlerin
gönlüne dokunan kardeþlerime ayrýca teþekkür ediyorum" dedi.
(Fatih Yýldýrým)

"Ormancýlýk faaliyetleri kar-kýþ dinlemez"
Orman Bölge Müdürü Halil
Oflu "Ayaklarýmýz kara deðecek, üþüyecek, ýslanacak, zorlanacak ama iþimizi yapacaðýz" dedi.
Orman Bölge Müdürlüðüne
baðlý birimler tarafýndan 2021
iþ programlarý doðrultusunda
sürdürülen ormancýlýk faaliyetleri ve denetimleri devam ediyor. Çorum Orman Ýþletme
Müdürlüðü ormancýlýk faaliyet
ve hizmetlerine devam ediyor.
Bölge Müdürü Halil Oflu
beraberinde Ýþletme Pazarlama Þube Müdürü Hasan Kemal Yayla ile birlikte Çorum
Orman Ýþletme Müdürlüðüne
baðlý Osmancýk Orman Ýþletme Þeflik bölgesine gerçekleþtirdiði ziyarette; Çorum Ýþletme
Müdürü Ömer Birkan Kayaalp
tarafýndan karþýlanarak bölgede yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý. Oflu, daha
sonra denetimlerde bulunmak
üzere Koyunbaba Þefliði 61

nolu bakým bölmesine, ardýndan Ardýç ara orman emval
depo bölgesine hareket etti.
Bölge Müdürü Halil Oflu ve
beraberindekiler, Koyunbaba

Þeflik bölgesine geliþlerinde
Ýþletme Müdür Yardýmcýsý
Mehmet Kýlýç, Koyunbaba Þefi
Hüseyin Saðýr tarafýndan karþýlanarak bölgede yürütülen

ormancýlýk faaliyetleriyle ilgili
bilgiler alarak ilgili sahalarda
incelemelerde bulundu.
Ýncelemelerini tamamlayan
Bölge Müdürü Halil Oflu "2021
programlarýmýz doðrultusunda
ekiplerimiz sahada ve çalýþmalarýna devam ediyor. Üretim ve bakým çalýþmalarý yürüttüðümüz bazý sahalarýmýzda
kar yoðunluðu olmasýna raðmen ekiplerimiz tarafýndan ormancýlýk faaliyetimiz aralýksýz
devam ediyor.
Takvime göre çalýþýyoruz.
Tüm ormancýlýk faaliyetlerimizi
doðanýn gereksinimi olan
mevsim þartlarýnda yapmak
zorundayýz.
Kar olmasýn, yaðmur yaðmasýn, toz kalkmasýn dersek
tüm emeklerimiz heba olur.
Ayaklarýmýz kara deðecek,
üþüyeceðiz, ýslanacaðýz, zorlanacaðýz, yorulacaðýz ama
iþimizi yapacaðýz" dedi.
(Mahmut Emin Söylemez)

Sivil Toplum Haremasýna sunularak yüketi Çorum Ýl Baþkaný
rürlüðe girmiþtir. Ancak
Arslan Eceviþ yeni Anadarbeci yönetimin idareyasa çalýþmasý hakkýnsi ile yönlendirmesi alda görüþlerini belirtetýnda oluþturulan ve yirek, 2021 reform yýlýnne ayný ortamýn tesirinda Sivil Toplum Harede gerçekleþtirilen seketi Derneði'nin üstüne
çimlerle yürürlüðe giren
düþen tüm görevleri özbir anayasanýn topluveriyle, kararlýlýkla ve
mun ihtiyaçlarýna cevap
layýkýyla yerine getireverir nitelikte olmasý
ceðini vurguladý.
beklenemezdi.
Eceviþ "Halkýnýn gü1982 Anayasasý'nýn
Arslan Eceviþ
cünü
ve
deðiþim
toplumun ihtiyaçlarýný
rüzgârýný arkasýna alakarþýlayabilmekten uzak
rak dünyaya meydan okuyan Türki- kalmasýnýn bir diðer nedeni ise sahip
ye Cumhuriyeti Devleti, þimdi ise mil- olduðu özellikleridir. Mevcut anayali, yerli ve sivil anayasasý ile kendi samýz, hukuk literatürümüzde sert
prangalarýndan kurtulma yolundadýr. (katý) ve kazuistik anayasa olarak
Türk vatandaþlarýnýn hakký olan mo- kabul edilmektedir. Kazuistik yöndern, yenilikçi, insan haklarýna say- temle hazýrlanan bir anayasa, iktidagýlý ve ileri görüþlü yeni anayasa ile ra duyulan güvensizlik nedeniyle yü2021 hukuk ve reform yýlýnýn en rütmenin sýnýrlarýný genel ilkeler çerönemli adýmý atýlmak isteniyor. Geli- çevesinde çizmek yerine detaylý bir
nen süreçte siyasilere olduðu kadar biçimde bu yetkiyi sýnýrlandýran bir
sivil toplum kuruluþlarýna da büyük anayasadýr. Bu özellik dolaylý yoldan
bir görev düþüyor" dedi.
halkýn iradesine duyulan güvensizliði
Arslan Eceviþ'in konuyla ilgili ve bu iradeyi sýnýrlandýrma hedefini
açýklamasý þu þekilde:
yansýtmaktadýr. Ancak kazuistik sisTürkiye Cumhuriyeti Devleti, temle oluþturulan anayasalar, 1982
Cumhuriyetin 100. yýlýna emin eller- Anayasasý'nda olduðu gibi sosyal
de ve emin adýmlarla ilerlerken bir- geliþmelere ayak uyduramama sýçok yükü sýrtýndan atmýþ ve birçok kýntýsýný beraberinde getirmiþtir.
engeli aþmýþtýr. Geçmiþten günü- Mevcut anayasanýn, oluþturulmasý
müze gelen süreçte aziz vatanýn sonrasýnda meydana gelen probasil evlatlarýnca çok fedakârlýklar lemler karþýsýnda ihtiyacý karþýlayagösterilmiþ ve gösterilmeye devam mamasý sebebiyle, 3361 numaralý
etmektedir.
ve 18.05.1987 tarihli kanunla baþlaBu asýrlýk çýnar, yaþamý boyunca yan anayasa deðiþiklikleri günümüharici ve dâhili birçok düþmanla mü- ze kadar 18 defa tekrar edilmiþtir.
cadele etmiþ, kimi zaman içeride ki- Ancak yapýlan deðiþiklikler de anami zaman dýþarýda birçok yeniliðe yasamýzý çaðýn gerekliliklerine yakimza atmýþ; ancak son yirmi yýlda laþtýramamýþtýr. Çünkü mevcut anamüthiþ bir geliþim göstererek adeta yasamýz doðrudan halkýn iradesine
bambaþka bir kimlikle ve dimdik bir dayanmadýðý için saðlam bir temel
duruþla yeniden dünya sahnesine üstüne inþa edilmemiþtir.
çýkmýþtýr. Yeni Türkiye'nin lideri SaGörüldüðü üzere 1982 Anayasayýn Cumhurbaþkanýmýzýn ifade etti- sý toplumun iradesini yansýtmaktan
ði üzere, hukuk ve reform yýlý ilan uzak biçimde oluþturulmuþ olduðunedilen 2021'in en büyük müjdesi ise dan hükümleri de ihtiyaçlarý karþýlaþüphesiz ki yeni anayasamýz ola- yamaz duruma gelmiþtir. Oysaki
caktýr.
anayasa, toplumun ve çaðýn gerekAnayasa hukuku, devletin kuru- sinimlerini yerine getirmekte temel
luþ ve faaliyetleri ile kiþilerin temel teþkil eden bir yapý olduðundan; gehak ve özgürlüklerini konu alan hu- liþen, yükselen ve büyüyen Türkiye
kuk dalýdýr. Anayasa ise bir devletin Cumhuriyeti Devleti'nin gereksinimkuruluþunu, örgütleniþini, temel or- lerini karþýlayabilir bir kapasiteye saganlarýn iþleyiþini ve birbirleriyle olan hip olmak zorundadýr. Bu aksaklýðý
iliþkilerini düzenleyen, kiþilerin hak gidermenin yolu ise Türkiye Cumhuve özgürlüklerini güvence altýna alan riyeti'ne yaraþýr bir anayasanýn oluþen üst kurallar bütünüdür.
turulmasýndan geçmektedir.
Mevcut anayasamýz, Sayýn BaHalkýnýn gücünü ve deðiþim
kanýmýz Abdülhamit Gül'ün de ifade rüzgârýný arkasýna alarak dünyaya
ettiði üzere "18 seferde 184 deðiþik- meydan okuyan Türkiye Cumhuriyelik yapýlan, temelinde vesayet, mille- ti Devleti, þimdi ise milli, yerli ve sivil
te ve milletin seçtiklerine güvensizlik, anayasasý ile kendi prangalarýndan
özünde 12 Eylül olan" bir anayasa kurtulma yolundadýr. Türk vatandaþkonumundadýr. Gerçekten de 1982 larýnýn hakký olan modern, yenilikçi,
Anayasasý'nýn kabul sürecine bakýl- insan haklarýna saygýlý ve ileri görüþdýðýnda, iþbu anayasanýn oluþum lü yeni anayasa ile 2021 hukuk ve
sebebinin 12 Eylül 1980 askeri dar- reform yýlýnýn en önemli adýmý atýlbesi olduðu görülmektedir. Gerçek- mak isteniyor. Gelinen süreçte siyaleþtirilen darbe sonrasýnda MGK'nin silere olduðu kadar sivil toplum kurukabul ettiði 2485 sayýlý Kurucu Mec- luþlarýna da büyük bir görev düþülis Hakkýnda Kanun ile yeni bir ana- yor. Bu doðrultuda 2021 reform yýlýnyasa yapýmý sürecine baþlanmýþtýr. da Sivil Toplum Hareketi Derneði'nin
2485 sayýlý kanun doðrultusunda ha- üstüne düþen tüm görevleri özveriyzýrlanan anayasa önce Danýþma le, kararlýlýkla ve layýkýyla yerine geMeclisi, sonra da MGK tarafýndan tireceðini kamuoyuna saygýyla duyukabul edilmiþ ve böylelikle halk oyla- ruyoruz.
(Fatih Yýldýrým)
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Ýskilip'te CHP kadýn
kollarý oluþturuldu
Cumhuriyet
Halk
Partisi, Ýskilip Ýlçesi'nde
kadýn kollarýný oluþturdu.
Yeni oluþturulan CHP Ýskilip Kadýn Kollarý faaliyetlerine baþladý.
Ýskilip Ýlçesinde düzenlenen "Ýlçe Baþkanlarý Ýstiþare ve Deðerlendirme Toplantýsý"nda kadýn kollarýnýn kurulduðu
duyurularak sekiz kiþilik
yönetimin tanýtýmý yapýldý. Kadýn Kollarý BaþHülya Var
kanlýðýna ise Hülya Var
getirildi.
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz yeni oluþturulan kadýn kollarýna baþarýlar dileyerek, partinin
iktidara yürümesi noktasýnda kadýnlarýn yapacaðý
çalýþmalarýn büyük önem taþýdýðýný, parti olarak
kadýnlarýn siyasette daha fazla temsil edilmesi için
özel çaba gösterdiklerini söyledi. (Fatih Yýldýrým)

Dinmeyen acýnýn adýdýr, HOCALI
Aradan 29 sene geçmesine raðmen hâlâ yaralarýmýz derin, her yýl tazeliðini koruyan feryatlarý kulaklarýmýzda inleyen dinmeyen acýnýn adýdýr
Hocalý. Dünyanýn saðýr kör olmasý adaletsiz bir
dünyada yaþadýðýmýzýn bariz numunesidir.
Analarýn haray sesi evlatlarýn iþkencesi yürekleri daðladý o gece. Asrýn utanç yeri, tarihin
kara lekesidir Hocalý. Paramparça olan arzularýn
ümitlerin yok olan anýdýr Hocalý. Kaç çocuðun hayata bakýþlarýnýn öksüz kalan mirasý büyümeyen
yetim arzularýn katilidir Hocalý. Niþanlý kýzlarýmýzýn açýlmamýþ honcasý ölüm emrinin yazýldýðý namusun kirlendiði karýn kan renkli libasýdýr Hocalý.
Ne unuturuz ne unuttururuz.
O gün bebeklerin anne karnýndan süngü ile
deþilip çýkarýldýðý gündür. O gün dokuz aylýk kýz
çocuðunun silahýn kundaðý ile kör edilen ayaklar
altýnda kör gözleriyle anne kokusuna süt kokusuna baðýrarak aðladýðý süründüðü gündür. O
gün namusuna tokunmasýnlar diye nice nice kýzlarýmýzýn kendilerini intihar ettiði gündür. O gün
anne bu kavþaktan o kavþaða oðlunun týrnaklarýnýn çýkartýldýðý o vahþi ölümlerin þahit günüdür. O

gün kýz çocuðunun gözleri önünde diri diri babasýnýn yakýldýðý gündür. O gün annenin 13 yaþlý
balasýnýn derisinin soyulduðu gündür. O gün diri
diri insanlarý biri birine çivileyip köprü salýp üstlerinden geçilen gündür. O gün annesinin göðüsünü kesip aðlayan çocuðun aðzýna týkayarak susturulan gündür. O gün baþlarýn burunlarýn kulaklarýn kesildiði gündür. O gün gözlerin çýkartýldýðý
gündür. O gün sivil insanlarýnýn kurþuna dizildiði
gündür. O gün tecavüz taciz vandalizm günüdür.
O gün katliam yok nice nice ailenin mahv edildiði
Soykýrým" gecesidir. Bir sözle insanlýðýn öldüðü
gündür. Bu nasýl susmak bu nasýl lal olmak, bu
nasýl saðýr olmak. Dünya sustu saðýra döndü. Bu
haray feryat seslerini hiç mi duymadýlar. Hiç mi
içlerinde vicdanlarý sýzlamadý mý? Hiç mi evlatlarý önünde oturduklarýnda o çocuklarýn çýðlýk sesleri kulaklarýnda çinlemedi mi.
Asrýn amansýz vahþeti kanlý Hocalý! O gün bu
gün gibi eskilmeyen aðrýlý acýlý yaralý Hocalý! Hain saldýrý haydut bir millet olan ermeni iþgalcilerini dünya gördü ama sustu. O masum insanlarýn
olukoluk akan kanlarýnýn gisasý hala ödenmedi.

Könül
Ordubadi Yazar
O yýllardan sonra canlarýný kurtarýp yaþayan Hocalýlar eskisi gibi olamadýlar. Hep bir yerlerinde
niþgil hep bir yerlerinde acýnýn verdiyi ýztýrapla
yaþadýlar. Büyüdüler ihtiyarlaþtýlar Vatanda Vatansýz oldular.
Hocalý onlar için na kadar korkunç vahþi hatýralarla canlarýný sarsa da ölüm anýnda Hocalý diyerek ebediyete kovuþtular. O gün onlarýn ruhlarý þad olacak ki, mezarlarýnýn üstüne bir avuç Hocalý topraðý tökülecek.
Göçmen ne demek biliyor musunuz? Vatansýz, hep bir yaný kesik, inler mýzrabýn sarý simi gibi tek Hocalýlar deðil. Hocalý kendisi de Vatanda
öksüz yetimdir. Bir gün Harý bülbül gibi o da asýl
sahibine kavuþacak. O gün çok yakýnda... O gün
katledilen masumlarýn günüdür.
Tarihin kan yaddaþý ölenlerin düðünüdür! Ruhunuz þad olsun! Hocalý Azerbaycandýr.

Kýlýç: Þantiye þefliði birden
fazla þantiyede yapýlamaz
Ýskilip’te CHP ilçe
baþkanlarý toplantýsý
Cumhuriyet Halk Partisi'nin aylýk ilçe baþkanlarý toplantýsý Ýskilip'te yapýldý. Yoðun bir katýlýmla yapýlan toplantýda parti çalýþmalarý deðerlendirilerek, ilçenin temel sorunlarý görüþüldü.
Toplantýya; CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Mecitözü Belediye
Baþkaný Veli Aylar, Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz, Ýlçe Baþkanlarý, Ýl
Kadýn Kollarý Baþkaný Kamile Anar,
Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Filiz Aydýn, Ýl ve Ýlçe Yönetim Kurulu
Üyeleri ile çok sayýda partili katýldý.
Ýskilip Ýlçe Baþkaný Yusuf Var'ýn ev
sahipliðinde gerçekleþtirilen toplantýnýn her ay deðiþik bir ilçede yapýlacaðý belirtildi.
Toplantýda konuþan Ýl Baþkaný
Mehmet Tahtasýz her fýrsatta Ýskilip'i
ziyaret ederek sorunlarý yerinde incelediklerini, daha önce Ýlçe Baþkaný
Yusuf Var ile birlikte kale duvarýndan
düþen taþlar, meslek yüksek okulunun durumu, göletler, yollar ve yarým
býrakýlmýþ yatýrýmlarla ilgili detaylý bir
inceleme yapýp dosya oluþturduklarýný, sorunlarý yetkili makamlara ilettiklerini, çözümünün de takipçisi olduklarýný söyledi.
Ýskilip'in öncelikli olarak çözülmesi
gereken sorunlarýný gündeme getirdiklerini ifade eden Tahtasýz, bu ilçenin kabuðunu kýrmasý, geliþip büyümesi, iþsizlik sorununun çözülmesi,
tarým ve hayvancýlýðýn geliþtirilmesi
için çaba gösterdiklerini vurguladý.
Toplantýda Mecitözü Belediye
Baþkaný Veli Aylar da bir konuþma
yaparak gündemi deðerlendirdi.
"ULAÞIM SORUNLARI
ÇÖZÜLMESÝ, ÝSKÝLÝP'ÝN
BÜYÜMESÝ SAÐLANMALI"
Ýlçe Baþkaný Yusuf Var yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda ilçenin genel yapýsýndan ve temel sorunlarýndan bahsederek, parti çalýþmalarý hakkýnda
da bilgi verdi.
Ýskilip'in 65 köy muhtarlýðý ve 14
mahalleden oluþan bir ilçe olduðunu
belirten Yusuf Var ilçede sadece iki
tane özel sektör yatýrýmý bulunduðunu, istihdam artýrýcý yatýrýmlara önem
verilmesi gerektiðini anlattý. Var "Son
yýllarda yaþanan ekonomik durgunluk
nedeni ile ilçemizde artýk küçük esnafýmýz siftah etmeden kepenk kapattýðýndan çoðu iþyerlerimiz kapanmýþ,
artýk ilçemiz emeklilerden oluþan bir
yapýya dönüþmüþtür. Artýk Ýskilip'imizin bitmek tükenmek üzere olduðu
görülmektedir" dedi.
Yusuf Var "29 Kasým 2000 tarihinde temeli atýlan Ýskilip'i Tosya üzerinden Karadeniz-Ýstanbul yoluna baðlayacak olan yol çalýþmasý 10 kilometre
yapýldýktan sonra býrakýlmýþ, yýllardýr
kaynak ayrýlmamaktadýr" diyerek bir
an önce gerekli ödeneðin ayrýlmasýný
ve yolun tamamlanmasýný istedi.

Yusuf Var konuþmasýný þöyle sürdürdü:
Çorum-Ýskilip yolu çalýþmalarý nihayet sona yaklaþmýþ ancak Haramidere bitiþ noktasýndan baþlayýp Ýskilip
baðlantýsý ne zaman tamamlanacaktýr merak konusudur. Dodurga ilçemizden baþlayarak Oðuzlar ve Ýskilip
ilçemiz sýnýrlarý içinde yapýmý tamamlanan Obruk Barajý çevresinde çevre
yolu talebimiz vardýr. Baraj kenarýndan yapýlmasý gereken çevre yolu,
Kargý, Osmancýk, Laçin, Dodurga ve
Oðuzlar ilçelerimizi ilçemiz Ýskilip
üzerinden Ankara'ya baðlayacaktýr.
Bu ilçeler açýsýndan Ankara yolu
kýsaltýlmýþ olacak ve ilçemiz ulaþým
açýsýndan alternatif hale gelecek ayrýca baraj çevre yolu üzerinden yeni
yatýrým imkânlarý elde edilecektir.
KALENÝN RESTORASYONU
TAMAMLANMALI
Ýlçemizin tarihi kalesinin restorasyonu 2020 yýlýnda yapýlmýþ ancak Kale Boðazý Mahallesi kýsmý, yani þehre
bakan kýsmý eski duvarlar halinde býrakýlmýþ olup þu anda mahalle üzerine eski duvardan kopan taþlar düþmektedir ve ayný þekilde kaleye çýkan
yolun istinat duvarýnda taþ düþmeleri
yaþanmaktadýr. Mahalle muhtarýnýn
bu konuda çeþitli açýklamalarý olmuþtur. Yarým kalan restore iþi tamamlanmalýdýr.
MESLEK YÜKSEK OKULU,
EMANET BÝNADAN
KURTARILMALI
Belediyemizin ve duyarlý Ýskilipli iþ
çevrelerinin desteðiyle yüksek okulumuz için baðýþ toplanarak yaptýrýlan
bina, çökme tehlikesi nedeniyle üniversite tarafýndan önce kabul edilmemiþ, daha sonra bina teslim alýnmýþ
ve güçlendirme çalýþmasý baþlatýlmýþ
ama paramýz bitti gerekçesiyle atýl vaziyette býrakýlmýþtýr. Yüksek okulumuz
þimdi emanet binada eðitim vermektedir. Ýnþaat için ayrýlan 2021 yýlý ödeneði yetersiz olup bu konuda üniversite yönetimiyle görüþülerek ve siyasi
destek alýnarak bina için ek kaynak

tahsisi saðlanmalý bu bina bitirilerek
yüksek okulumuz emanet binadan
kurtarýlmalý ve bu binada ilçemize dört
yýllýk bir fakülte açýlmasý için her
imkân zorlanmalý çareler aranmalýdýr.
"ÝÞSÝZLÝK HAD SAFHADA"
Ýþsiz gençlerimize yeni iþ alanlarý
oluþturmak zorundayýz. Ýlçemizde iþsizlik had safhadadýr. Ýþsizliðin bu kadar aðýr hissedildiði ilçemizde pandemi koþullarý yaþamý daha aðýr bir hale getirmiþtir.
Ýnsanýmýza yeni sosyal alanlar
oluþturmamýz gereðinden hareketle,
boþaltýlmýþ olan eski ceza evinin bu
konuda deðerlendirilmesi gerektiðini
düþünüyoruz. Eski cezaevimizin konumu, alaný ve þehrimize bakan manzarasý itibariyle çok güzel bir yer olup
orasýnýn ilgili bakanlýklarýn proje ve
maddi desteði saðlanarak, spor, kültür, müze, okuma salonu, konferans
salonu çeþitli meslek edindirme kurs
etkinlikleri gibi ve baþka pek çok kültürel, sportif ve diðer etkinlikler için kullanýlabilecek bir yaþam merkezi bir tesis olarak ilçemize kazandýrýlmalýdýr.
ARAZÝLER SUYLA
BULUÞTURULMALIDIR
Ýlçemizde sulu tarým faaliyetleri
yok denecek kadar azdýr.
Þehrimizin Göl köyü veya Elmalý
köyü civarýnda, Sorkun veya Koçcaðýz köyü civarýnda, Bayat - Ankara
yolu bölgemizde Kayaaðzý ve Yukarý
Örenseki köyü civarýnda gölet ihtiyacýmýz vardýr. Özellikle Yukarý Örenseki, Kayaaðzý ve Çukur köy bölgesinde
yaklaþýk olarak 16 bin dönüm arazi
suya kavuþacaktýr. Derekargýn köyü
göleti yapýlmýþ ancak sulama kanallarý yapýlmamýþ olup bir an evvel tamamlanmalýdýr. Çankýrý Çorum Kýzýlýrmak Týmarlý sulama projesinin 2.
Aþamasý bir türlü tamamlanamadýðýndan ilçemiz Kýzýlýrmak civarý köylerimiz çeltik ekimi alanlarý dýþýnda
sulu tarýma geçememiþlerdir. Bu projenin ilçemiz köylerine ulaþtýrýlmasý
için el birliðiyle uðraþ vermek gereklidir.
(Mahmut Emin Söylemez)

TMMOB Ýnþaat Mühendisleri Odasý
Ankara Þube Çorum Temsilcisi Ýnþ.Yük.
Müh. Özgür Kýlýç "Þantiye þefliði tam zamanlý bir görevdir, birden fazla þantiyede
yapýlamaz" dedi.
TMMOB Ýnþaat Mühendisleri Odasý
olarak þantiye þeflerinin geliþimi için mesleki eðitimleri ve gerekli belgelendirmeleri
yapmaya hazýr olduklarýný, üzerine düþen
görevleri yerine getirebilecek altyapýya,
kadro yapýsýna ve tecrübeye sahip olduklarýný bildiren Özgür Kýlýç "Tüm meslektaþlarýmýzý, mesleðimizi ve haklarýmýzý sahiplenmeye, ilgili idareleri de uyarýlarýmýzý
dikkate alarak önerilerimizi hayata geçirmeye, halkýn can ve mal güvenliðini ilgilendiren böylesi önemli bir konuda ivedilikle odamýzla birlikte hareket etmeye davet ediyoruz" ifadesini kullandý.
Kýlýç istisnai durumlar dýþýnda her þantiye þefinin sadece bir þantiyede tam zamanlý olarak görevlendirilmesini talep etti.
Özgür Kýlýç'ýn konuyla ilgili basýn açýklamasý þu þekilde:
Bilindiði üzere þantiye þefliði; yapý üretimi veya mimarlýk-mühendislik hizmeti
gerektiren herhangi bir imalatýn plan, proje, resim ve hesaplarýna, fen ve sanat kurallarýna, genel þantiye organizasyonu iþlerine dair teknik mevzuata uygun olarak
yürütülme ve denetlenme iþidir. Þantiye
þefinin önemli görevleri bulunmaktadýr;
bunlardan ilki yapýnýn fen ve tekniðe, ruhsat ve projesine uygun olarak inþa edilmesi ikincisi inþaatýn iþ ve iþlemlerinin planlanmasý, sevk ve idaresi, üçüncüsü iþ güvenliðinin saðlanmasý iþçi saðlýðýnýn gözetilmesidir.
Açýkça görüldüðü gibi, topraklarýnýn
yüzde 93'ü aktif deprem kuþaðý üzerinde
bulunan Türkiye'de, güvenli yapý üretimi
ve deprem nedeniyle oluþacak zararlarýn
asgariye indirilebilmesi için þantiye þefliði
anahtar konumunda yer almaktadýr.
HAYATÝ ÖNEM TAÞIYOR
Þantiye þefliðinin bir baþka kilit rolü
þantiye alanýnda iþçi saðlýðý ve güvenliðinin saðlanmasýyla ilgilidir. Ne acýdýr ki ülkemiz yýllardýr iþçi ölümlerinde Avrupa birinciliðini ve dünya üçüncülüðünü býrakmamaktadýr. Bu iþçi ölümlerinin büyük çoðunluðunun inþaat sektöründe yaþandýðý
herkesin malumudur. Dolayýsýyla, iþ kazalarýna karþý alýnacak önlemlerde müteahhitlerin sorumluluklarýný yerine getirmesinin yaný sýra, þantiye þefliðinin yetkin kiþilerce yürütülmesi hayati önemdedir.
Yapý üretim sürecinde bu denli önemli
bir görev olan þantiye þefliði, gerek mevzuatta yer alan gerekse uygulamada yaþanan eksiklikler ve yanlýþlýklar nedeniyle
çözümün deðil sorunun bir parçasý haline
getirilmiþ, ivedilikle çözüm bekleyen bir
alandýr.
Þantiye þefinin taþýdýðý sorumluluk ve
þantiye alanýnda yüklendiði görevin kapsamý dikkate alýndýðýnda þantiyeden hiç
ayrýlmamasý gereken bir görev olmasý gerekir. Bir mühendisin mevzuatta izin verildiði gibi 30 bin m2`ye kadar beþ ayrý iþin
þantiye þefliðini yapma þansý yoktur. Üstelik ilgili mevzuata göre, yapým iþinin tek
ruhsata baðlý veya toplu yapý niteliðinde
olmasý halinde yapý inþaat alaný sýnýrý uygulanmamaktadýr. Bu koþullarda, nitelikli
bir yapým hizmeti sunmak olanaksýz hale
gelmiþtir, gelmektedir.
Yapý ruhsatlarýnda þantiye þefi belirlenmesi sürecinde, mevzuatta açýkça tanýmlanmýþ olmasýna raðmen uygulamada
iþin niteliðine aykýrý olarak, farklý meslek
disiplinleri ve uzmanlýk alanlarý dikkate
alýnmadan þantiye þefleri görevlendirilmektedir. Bilindiði gibi, Þantiye Þefleri
Hakkýnda Yönetmeliðin 6. Maddesinin 3.
Bendinde, "Þantiye þefliðinin üstlenilmesinde; yapým iþinin konusu, niteliði, büyüklüðü ile özel ihtisas gerektirip gerektirmediði ve ilgili imalatlarýn oraný dikkate

TMMOB Ýnþaat Mühendisleri Odasý
Ankara Þube Çorum Temsilcisi
Ýnþ.Yük. Müh. Özgür Kýlýç

alýnýr" ifadesi yer almaktadýr. Buna raðmen uygulamada iþin niteliðine aykýrý þantiye þefliði taleplerinin kabul edildiði, bu
konuda idarelerin keyfi kararlar aldýðý görülmektedir. Farklý meslek disiplinleri ve
uzmanlýk alanlarý dikkate alýnmadan þantiye þeflerinin görevlendirilmesi bilime ve
tekniðe aykýrýdýr.
2020 yýlýna ait yapý ruhsatý verilerine
göre, toplam ruhsatlar içinde inþaat mühendisi üyelerimizin üstlendikleri þantiye
þefliði oranýnýn yüzde 45,8 olduðu tespit
edilmiþtir. Oysa elektrik tesisatý, mekanik
tesisat, restorasyon ve elektrik ile mekanik tesisata iliþkin tadilat ruhsatlarý dýþýndaki yapý ruhsatlarýnda inþaat mühendislerinin þantiye þefi olarak görevlendirilmesi gerekir. Bunun için Odamýza kayýtlý yeterli sayýda üyemiz mevcuttur.
Yine söz konusu rapor ve deneyimlerimiz imzacýlýk diye tarif ettiðimiz, sadece
resmi iþlemlerde görünsün diye kâðýt üstünde kalan þantiye þefliðinin ne kadar
yaygýn olduðunu göstermektedir. Can
güvenliði için asli bir çalýþma alaný olan
þantiye þefliðinin, bir deprem ülkesinde
hepimizin gözü önünde ve ilgili her kurum
ve kuruluþun bilgisi dahilinde sadece kaðýt üzerinde kalmasý ülkemiz için bir
utanç kaynaðýdýr. Bu durum depremle yaþamaya zorunlu olan ülkemizde bizzat
can güvenliðimiz açýsýndan tehdit oluþturmaktadýr.
Sorunun çözümü için:
- Ýstisnai durumlar dýþýnda, her þantiye
þefi sadece bir þantiyede tam zamanlý olarak görevlendirilmelidir.
- Þantiye þefliðinin üstlenilmesinde;
yapým iþinin konusunun, niteliðinin, büyüklüðünün ve ilgili imalatlarýn oranýnýn
dikkate alýnmasý, keyfi uygulamalarýn
sonlandýrýlmasý için gerekli yasal düzenlemeler yapýlmalýdýr.
- Þantiye þefliði sürekli eðitime ve
mesleki tecrübeye gereksinim duyan bir
görevdir. Bu görevi yerine getirecek kiþilerin ilgili meslek odalarýnca verilen eðitimlere katýlýp belgelendirilmeleri zorunlu tutulmalýdýr.
- Gerçeðe aykýrý beyanda bulunarak
þantiye þefliði üstlenilmesinin önünü geçilmesi için þantiye þeflerinden Oda Kayýt
Belgesi istenmelidir.
- Þantiye þefleri TMMOB tarafýndan
belirlenen mühendislik asgari ücretinin altýnda çalýþtýrýlmamalý, hak ve ücretleri yasal güvenceye alýnmalýdýr.
Odamýz, þantiye þeflerinin geliþimi için
mesleki eðitimleri ve gerekli belgelendirmeleri yapmaya hazýr, üzerine düþen görevleri yerine getirebilecek altyapýya, kadro yapýsýna ve tecrübeye sahiptir.
Tüm meslektaþlarýmýzý, mesleðimizi
ve haklarýmýzý sahiplenmeye, ilgili idareleri de uyarýlarýmýzý dikkate alarak önerilerimizi hayata geçirmeye, halkýn can ve mal
güvenliðini ilgilendiren böylesi önemli bir
konuda ivedilikle Odamýzla birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. (Fatih Yýldýrým)
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“ÇOCUKLARIMIZIN GERi KALMAMASI
iÇiN NE GEREKiYORSA YAPIYORUZ”
Milli Eðitim Bataný Ziya Selçuk
"Dünyadaki tüm ülkeleri izliyoruz. Ýzlediðimiz bu çalýþmaHABERÝ
larý, gördüðümüz
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU çalýþmalarý Türkiye
OKUTUN
içinde karþýlaþtýrmalý olarak ele alýyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti Milli Eðitim Bakanlýðý olarak
bizler olarak çocuklarýmýzýn eðitimden geri kalmamasý için ne
gerekiyorsa yapýyoruz. Eðitim biliþim aðýnda dünyada ödül aldýk.
Canlý ders sayýsýnda dünya 1'incisi olduk. Çocuklarýmýzýn daha
iyi eðitim almasý için öðretmenlerimiz, meslektaþlarýmýzla beraber hep birlikte el birliði içerisinde
çalýþýyoruz" dedi.
Milli Eðitim Bakaný Ziya Selçuk, Çorum'da 113 milyon 500
bin liraya mal olan 24 eðitim kurumunun açýlýþ törenine katýldý.
ÖÐRETMENLER ÝLE
BÝRLÝKTE AÞI OLDU
Öðretmenlerin aþý programýnýn baþlamasý vesilesiyle Ço-

rum'a geldiklerini hatýrlatan Bakan Selçuk "Arifegazili köyünde
öðretmenlerimizle buluþtuk. Halkýmýzla buluþtuk. Ben de öðretmenlerimizle beraber aþýnýn ilk
dozunu oldum. Bundan sonra
öðretmenlerimizin aþý tedariki
Saðlýk bakanlýðý tarafýndan planladý" diye konuþtu.
2023 vizyonu çerçevesinde
bakanlýk olarak yapmak istedikleri her iþin çocuklarýn hayatýnýn
daha da güzelleþmesi, eðitim öðretimin kalitesinin daha da artmasý üzerine olduðunu dile getiren Milli Eðitim Bakaný Selçuk
"Bugün burada bu amacý hayata
geçirmek için bulunuyoruz. Bütün bu binalarýn yapýlýyor olmasý
Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti
devletinin, halkýmýzýn, milletimizin, devletimizin, çocuklarýmýzýn
dünyadaki eðitim sistemleriyle
rekabet edebilmesi içindir. Bütün
gayretimiz çocuklarýmýzýn bu ülkenin geleceðinin dimdik ayakta
durmasýný saðlamak için. Hepimizin evlatlarý, çocuklarý bizim
gurur ve kývanç vesilemiz. Onlarý
yetiþmiþ olarak gördükçe bu top-

raklarda al þanlý bayraðýmýzýn
çok daha dik þekilde duracaðýndan eminiz. Çocuklarýmýzýn bu
ülkenin hayallerini, bu ülkenin
düþüncelerini, bu ülkenin ülkülerini dikkate alarak yetiþmesi, evrensel deðerler üzerinde, milli ve
manevi deðerler üzerinde manevi deðerler üzerinde hakkýyla yetiþmesi bizim için çok kritik" ifa-

delerini kullandý.
"YATIRIMLAR ARTARAK
DEVAM EDECEK"
Dünyadaki tüm ülkeleri izlediklerini dile getiren Milli Eðitim
Bataný Ziya Selçuk "Ýzlediðimiz
bu çalýþmalarý, gördüðümüz çalýþmalarý Türkiye içinde karþýlaþtýrmalý olarak ele alýyoruz. Milli

Eðitim Bakanlýðý olarak çocuklarýmýzýn eðitimden geri kalmamasý için ne gerekiyorsa yapýyoruz.
Eðitim biliþim aðýnda dünyada
ödül aldýk. Canlý ders sayýsýnda
dünya 1'incisi olduk. Çocuklarýmýzýn daha iyi eðitim almasý için
öðretmenlerimiz, meslektaþlarýmýzla beraber hep birlikte el birliði içinde çalýþýyoruz.

Bugün 154 derslikli dokuz ilkokul, 88 derslikli beþ ortaokul,
sekiz derslikli bir anaokulu, 100
kiþi kapasiteli bir kýz pansiyonu,
112 derslikli beþ lise, 16 derslikli
bir BÝLSEM, Özel eðitim okulu ile
spor salonunu hizmete açýyoruz.
Bu tür açýlýþýlar bizi mutlu ediyor.
Çocuklarýmýzýn daha rahat ortamda daha kaliteli eðitim almasý
için fýrsat oluyor. Bu yatýrýmlar artarak devam edecek.
Burada çok emek var. Binalarý yapmak bizim iþimiz. Binalarý
yapmak yetmiyor. Ýçini doldurmak gerekiyor. Buradaki hayatý
güzelleþtirmek gerekiyor. Buradaki öðretmenler, veliler, çocuklarýn mutluluðu için gayret göstermek gerekiyor" dedi.
Bakan Selçuk'un konuþmasýnýn ardýndan protokol üyeleriyle
birlikte açýlýþý yapýlan eðitim kurumlarýnýn açýlýþ kurdelesini kesti. Açýlýþýn ardýndan Bakan Selçuk, öðretmen ve öðrencilerle
sohbet etti.
(ÝHA)

Milli Eðitim Bakaný Ziya Selçuk
Covid-19 aþýsýný Çorum'da oldu
Milli Eðitim Bakaný Ziya Selçuk,
Sungurlu'daki Arifegazili Ýlkokulunda Covid-19 aþýsý
HABERÝ
yaptýrdý.
Bakan
ÝZLEMEK
Selçuk
"ÖðretÝÇÝN KODU
menlerimiz
ilgili
OKUTUN
saðlýk kuruluþlarýnda aþýlarýnýn yapýlmasý söz konusu olacak. Aþý tedarik sürecine baðlý olarak Saðlýk Bakanlýðý
bu konuyla ilgili planlamayý yapýyor" dedi.
Sungurlu'daki Arifegazili köyü ilkokulunda yaptýrdýðý Covid19 aþýsý sonrasý açýklamalarda
bulunan Milli Eðitim Bakaný Ziya
Selçuk aþý tedariki için 1 milyon
259 bin okul çalýþanýnýn listesini
Saðlýk Bakanlýðýna ilettiklerini
söyledi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamýnda okullarýn 1 Mart'ta yüz
yüze eðitime geçecek olmasý
nedeniyle öðretmenler için aþýlama süreci baþlýyor.
Türkiye genelinde yaklaþýk 1
milyon 249 bin öðretmen ve eðitim çalýþanlarý aþýlama programý
baþlamýþ olacak. Milli Eðitim Bakaný Ziya Selçuk, Sungurlu'da
Arifegazili Ýlkokulunda aþýlama
sürecinin "startýný" verdi. MEB,
yüz yüze eðitime giren öðretmenler öncelikli olmak üzere listeler Saðlýk Bakanlýðý'na iletildi.
Bu listeler randevu sistemine iþlenmeye baþlandý.
"1 MÝLYON 259 BÝN OKUL
ÇALIÞANIMIZIN LÝSTESÝNÝ
GEÇTÝÐÝMÝZ HAFTALARDA
ÝLETMÝÞTÝK"
Bakan Selçuk "Öðretmenlerimizle ilgili aþýlamanýn þubat
ayýnýn son haftasýnda gündeme
geleceðini daha önce konuþmuþtuk. Bu konuþmalar çerçevesinde de bugün Arifegazili köyündeyiz. Ben de öðretmenlerimizle beraber aþýnýn ilk dozunu
bugün burada az önce oldum.
Öðretmenlerimizin burada elbette aþý olmasý bugün söz konusu
ancak daha sonraki süreçte öðretmenlerimiz, ilgili saðlýk kuruluþlarýnda aþýlarýnýn yapýlmasý
söz konusu olacak. Aþý tedarik
sürecine baðlý olarak Saðlýk Bakanlýðý bu konuyla ilgili planlamayý yapýyor. Biz kendilerine 1
milyon 259 bin okul çalýþanýmý-

Bakandan belediyenin
eðitim çalýþmalarýna destek

zýn listesini geçtiðimiz haftalarda
iletmiþtik" diye konuþtu.
"RANDEVUYA
BAÐLI OLACAK"
Öðretmenlerin randevuya
baðlý olarak aþý yaptýrabileceklerini kaydeden Bakan Selçuk
"Tüm vatandaþlarýmýz gibi öðretmenlerimiz, e-nabýz da veya
2023'e kýsa mesaj göndererek
kendilerine nasýl sýra geldiði konusunda bilgi alabilecek. Daha
sonrada yine kendi istedikleri
þeklinde bir randevu sistemi oluþuyor. O randevuya baðlý olarak
aþýlarýný yaptýrabilecekler. Ýkinci
doz içinde ayný þekilde uygulama söz konusu olacak" dedi.
"TÜM OKULLARIMIZ HER
TÜRLÜ HAZIRLIÐI YAPTI"
Salgýn sürecinin baþýndan
beri tüm okullar Türk Standartlarý Enstitüsü (TSE) belirlediði
standartlara her türlü hazýrlýðý
yaptýðýný anlatan Bakan Selçuk
"Meslek Liselerimizde ve Halk
Eðitim Merkezlerinde üretimleri
sayesinde de hiçbir malzeme sýkýntýsý yaþamadan temizlik mal-

zemesi diðer ihtiyaçlarla ilgili
malzemeler konusunda hiçbir
problem yaþamaksýzýn rahatlýkla
bu süreci yürütebiliriz. Okullarýmýz hazýr ve okulun temizlik belgesini, okullarýmýzýn tamamýna
yakýný almýþ durumda zaten. Bildiðiniz gibi bu dýþ denetimle gerçekleþtiriliyor. Bir okulun temiz
belgesi alabilmesi bir dýþ denetime tabi o yüzden de bu belgeyi
belirli prosedürler veriyoruz ve
buna hazýrýz" ifadesini kullandý.
"DÜNYADA DA AÞILAMA
YENÝ BAÞLIYOR"
Bakan Selçuk 1 Mart günü itibariyle diðer okullarýnda açýlacaðýný hatýrlatarak "Ýlkokullarýmýzý,
özel eðitim okullarýmýz, 8-12'nci
sýnýflar ve bu anlamda da biliyorsunuz dünyada da aþýlama yeni
baþlýyor. Birçok ülke okulunu açmaya baþladý. Bugünlerde tekrar tekrar duyuyoruz çok sayýda
ülke okullarýný açtýðý konusunda
duyuruda bulunuyorlar ama
dünyada hiçbir ülkede tüm ülkenin aþýlandýðý öðretmenlerin aþýlandýðý söz konusu deðil" þeklinde konuþtu.
(ÝHA)

Milli Eðitim Baþkaný
Ziya Selçuk, Çorum
Belediyesi'ni de ziyaret etti. Baþkan
Aþgýn, belediyenin
HABERÝ
ÝZLEMEK
eðitim alanýndaki
ÝÇÝN KODU çalýþmalarý hakkýnOKUTUN
da Bakan Selçuk'a
brifing verdi. Bakan Selçuk da
Çorum Belediyesi'nin eðitim alanýndaki çalýþmalarý nedeniyle
Baþkan Aþgýn'a teþekkür etti.
Milli Eðitim Bakaný Ziya Selçuk Çorum'da bir dizi etkinliklere
katýldý. Bakan Selçuk, 24 eðitim
tesisinin açýlýþ törenin ardýndan
Çorum Belediyesi'ni ziyaret etti.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn Bakan Selçuk'u belediye binasý önünde karþýladý.
Karþýlama törenin ardýndan baþkanlýk makamýnda Bakan Selçuk
ile görüþen Baþkan Aþgýn, Çorum Belediyesi'nin eðitim alanýnda yaptýðý çalýþmalar hakkýnda
bilgi verdi.
BAZI OKULLAR BAKANDAN DESTEK ÝSTEDÝ
Baþkan Aþgýn, Çorum Belediyesi'nin yol ve kentsel dönüþüm
alanýna giren iki okulun yerinin
deðiþtirilmesi konusunda da Bakan Selçuk'tan destek istedi. Akþemseddin Caddesi ile Recep
Tayyip Erdoðan Caddesi'nin birleþtirilmesiyle ilgili çalýþmalarýn
devam ettiðini dile getiren Aþgýn,
Azerbaycan Caddesi üzerinde
kalan Tanyeri Ýlkokulu'nun yerinin
deðiþtirilmesini talep etti.
Baþkan Aþgýn ayrýca Ýmam
Hatip Lisesi bahçesinin bir kýsmýnýn tapusunun belediyeye devriyle ilgili iþlemler ve Kale Mahalle-

si'ndeki kentsel dönüþüm çalýþmalarý nedeniyle Kale Özel Eðitim Okulu'nun taþýnmasý konusunda da Bakan Selçuk'tan destek istedi.
"ÇORUM BELEDÝYESÝ'NÝN
ÇALIÞMALARI BÝZLERÝ
MUTLU ETTÝ"
Baþkan Aþgýn'ý taleplerine
olumlu cevap veren Milli Eðitim
Bakaný Ziya Selçuk ise gerekli
çalýþmalarýn yapýlacaðýný ifade
etti. Baþkan Aþgýn'a teþekkür
eden Selçuk "Çalýþmalarýnýzdan
çok memnun oldum. Milli Eðitim
alanýnda yapmasý gereken yatýrýmlarýn Çorum Belediyesi tarafýndan yapýlýyor olmasý bizleri çok
mutlu etti. Þehrin ve halkýn bütünleþmesine hizmet ediyorsu-

nuz. Sizler Çorum'un ihtiyaçlarýný
çok daha iyi biliyorsunuz. Bize
düþen ise ihtiyaçlara uygun çalýþmayý yapmaktýr. Þehrin geleceði
için ve ihtiyaçlarýn karþýlanmasý
noktasýnda okullarýn yerinin deðiþtirmesi gerekirse biz buna
destek veririz. Bu hizmetlerinizden dolayý sizlere teþekkür ediyoruz" dedi.
ÇORUM VALÝLÝÐÝ'NÝ
ZÝYARET ETTÝ
Milli Eðitim Baþkaný Ziya Selçuk ayrýca Çorum Valiliði'ni de ziyaret etti. Bakan Selçuk valilik
aný defterini imzaladýktan sonra
Vali Mustafa Çiftçi ile bir süre görüþerek Çorum'daki eðitim tesisleri hakkýnda brifing aldý.
(Abdulkadir Söylemez)
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TÜGVA'lý gençler Haþim Eðer ile sohbet etti
Türkiye Gençlik Vakfý (TÜGVA)
Çorum Ýl Temsilciliðinin düzenlediði
Gençlik Buluþmalarý'nýn konuðu Çorum Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer oldu.
Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim
Eðer, gençlerle tecrübelerini paylaþtý
ve Spor Ýl Müdürlüðünün faaliyetleri
ve tesisleri hakkýnda gençlerin merak ettiði sorularý cevapladý.
Ayrýca Gençlik ve Spor Ýl Müdürü
Haþim Eðer, TÜGVA'nýn Türkiye de
yerli ve milli bir gençlik yetiþtirme konusunda ki öneminden de bahsetti.
TÜGVA Çorum Ýl Temsilcisi Enes
Kayabaþý ile birlikte gerçekleþtirilen
Gençlik Buluþmasý sonunda Ýl Temsilcisi Enes Kayabaþý, Gençlik ve
Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer'e hediye
takdim etti.
Kayabaþý, geleneksel hale getirdikleri Gençlik Buluþmalarýnýn önümüzdeki günlerde de devam edeceðini belirtti. (Abdulkadir Söylemez)

ACI ÇÝÐDEM
(GÜZ ÇÝÐDEMÝ)

Kitap okuma yarýþmasýna
SYDV’den kitap desteði
BÝLSEM'den 'Fikri mülkiyet
ve sýnai haklar' eðitimi
Okullar arasý baþarý farklarýný azaltmak ve
mesleki eðitimi güçlendirmek için baþlatýlan
"Mesleki Eðitimde 1000 Okul Projesi" kapsamýnda Çorum'daki okullarda görev alan yönetici ve öðretmenlere yönelik eðitimler devam ediliyor.
Çorum Bilim ve Sanat Merkezi tarafýndan
Þehit Emin Güner MTAL, Hasanpaþa MTAL,
Alaca MTAL, Sungurlu MTAL, Ýskilip MTAL ve
Osmancýk ÝMKB MTAL idareci ve öðretmenlerine Patent, Faydalý Model, TÜBÝTAK ve diðer
projelerle ilgili baþvuru ve devamýndaki süreçlerle ilgili bilgilendirmeler yapýldý. Bu kapsamda
seçilen okullarýn altyapýsýnýn güçlendirilmesinden eðitim ortamlarýnýn zenginleþtirilmesine ve
öðretmen eðitimlerine kadar proje kapsamýnda
seçilen okullara desteklerin süreceði açýklandý.
Çevrimiçi eðitimin açýlýþ konuþmasýnda projenin okul yöneticileri, öðretmenler, öðrenciler,
veliler ve okul ortamýný içeren çok kapsamlý bir
proje olduðunun altýný çizen Ýl Milli Eðitim Müdürü Yakup Sarý "Projenin her bir bileþeniyle ilgili çok kapsamlý adýmlar atýyoruz. Projenin süresi 12 ay olarak belirlendi. Proje ile ilgili çalýþmalar planlandýðý gibi devam ediyor.
Bu projeyle okullarýmýzýn imkân ve güçleri
birleþtirilmiþ çocuk ve gençlerimize daha faydalý ve nitelikli eðitim ve eðitim ortamlarý saðlanmýþ olacaktýr. Öðretmenlerimizin eðitimlerinin tamamlanmasýyla öðrencilere yansýmasý
saðlanacaktýr" dedi.
(Fatih Yýldýrým)

Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünün "Kitap Oku Geleceðine
Dokun" sloganý ile ilkokul 4'üncü
sýnýftan itibaren ortaokullar ve liselerin tüm kademelerini kapsayan kitap okuma yarýþmasýna,
maddi imkânsýzlýklar ve çeþitli
sebeplerden dolayý kitap temin
edemeyen öðrencilere Çorum
Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýndan destek geldi.
149 öðrencimize toplamda
596 kitap ulaþtýrýlmak üzere Vakýf Ýl Müdürü Zekeriya Doðan tarafýndan Ýl Milli Eðitim Müdürü
Yakup Sarý'ya teslim edildi.
Ýl Milli Eðitim Müdürü Sarý
"Öðrencilerimizin Türkçemizi
düzgün ve doðru kullanarak düþüncelerini anlaþýlýr ve açýk bir
þekilde aktarabilme, biliþsel anlamda algýlama, yorum, sentez

ve deðerlendirme yapabilme becerilerini kazanmasýný hedeflediðimiz "Kitap Okuma Yarýþmasýnda " maddi imkânsýzlýklar sebebiyle yarýþmaya katýlamayacak
durumda olan öðrencilerimize
desteklerini esirgemeyen baþta
Valimiz Sayýn Mustafa Çiftçi, Vali Yardýmcýmýz Recep Yüksel ve

Sosyal Yardýmlaþma Vakfý Ýl Müdürü Zekeriya Doðan'a çok teþekkür ediyorum. Kitap okuma
yarýþmasýnýn öðrencilerimize
katkýlar sunarak onlarýn geliþiminde fayda saðlamasýný, kitap
okuma alýþkanlýðýnýn bir ömür
boyu devam etmesini temenni
ediyoruz" dedi. (Fatih Yýldýrým)

Yüz yüze eðitime baþlayan köy
okullarýný ziyaret etmeye devam eden
Ýl Milli Eðitim Müdürü Yakup Sarý, merkez Kuruçay Köyü Ýlkokulu'na giderek
öðretmen ve öðrenciler ile bir araya
geldi. Sarý'ya köy ziyaretinde eþlik
eden Temel Eðitimden Sorumlu Þube
Müdürü Þerif Doðan da öðrencilere
boyama kitabý hediye ederek onlarla
sohbet etti.
Köy okullarýnda öðrencilerle yakýndan ilgilenen Sarý "Ziyaretlerde öðrencilerimiz ve öðretmenimiz ile bir araya
geldik, okullarýmýzdaki fiziki durumlarý
inceleyerek bilgi alýþ veriþinde bulunduk. Okullarýmýzý yerinde görmeye,
öðretmen ve öðrencilerimizle bir araya
gelerek eksiklikler ve yapýlacak çalýþmalarla alakalý bilgi alýþ veriþinde bulunmaya bundan sonra da devam
edeceðiz" dedi.
(Fatih Yýldýrým)

Abonelik ve sipariþleriniz için

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

518 23 97

ACI ÇÝÐDEMÝN FAYDALARI
- Doðru miktarda ve uygun þekilde kullanýldýðýnda romatizma hastalýklarýna karþý iyi
gelir. Kas ve eklem aðrýlarý üzerinde de yapýcý etkisi olan acý çiðdemin faydalarý, bu
bitkinin fazla ya da yanlýþ tüketilmesi durumunda, zehirli maddelere dönüþebilir.
- Sindirim sistemini düzenleme görevi
yapan acý çiðdem, idrar söktürücü özelliðinin yaný sýra, kabýz sorununa da iyi gelir.
Dikkatsizce kullanýlmamasý gereken acý çiðdem (güzçiðdemi), doðrudan tüketildikten
sonra, olumsuz etkilere yol açtýðý takdirde,
acil olarak hekime baþvurulmalýdýr.
- Acý çiðdemin faydalarý arasýnda, sindirim sistemini düzenleme görevi yer aldýðý gibi, bu bitkinin uzun süreli olarak tüketilmesi
kansýzlýk sorununun tetiklenmesine neden
olur. Dolayýsýyla acý çiðdem, kýsa süreli olarak ve doðru miktarda tüketilmesi gereken
bir bitkidir.
ACI ÇÝÐDEM ZEHÝRLENMESÝ
Yanlýþ ya da aþýrý tüketime baðlý olarak
gerçekleþen zehirlenme vakalarýnda vakit
kaybetmeden doktora baþvurmak gereklidir.
Acý çiðdem bitkisi nedeniyle zehirlenen bireylerde, kusma ya da halsizlik gibi sorunlarýn yaný sýra; salya ya da kanama görülebilir. Olumsuz bir etki ile karþýlaþýldýðýna, acilen acý çiðdem (güzçiðdemi) tüketimi durdurulmalý ve bir hekime baþvurulmalýdýr. Acý
çiðdemin faydalarý vücut açýsýndan oldukça
önemli olduðu gibi bu bitkinin aþýrý miktarda
tüketimi, ciddi sorunlarýn oluþmasýna yol
açabilmektedir.

ACI HIYAR FAYDALARI

Sarý, Kuruçay Köyü Ýlkokulu'nda
öðrenciler ile bir araya geldi

GAZETESÝ VE YAYINLARI

Boyu 25 - 35 cm uzunluðunda olan ve
sulak alanlarda yetiþen acý çiðdem bitkisi, ülkemizde daha çok Karadeniz Bölgesi'nde
görülür. Sarý ve pembe renklerinde görülebilen acý çiðdem, yaz ortalarýnda eflatun rengine bürünür. Doðu Anadolu Bölgesi'nde de
görülen bu bitki türü, zehirli olduðundan, toplanarak yenilmemelidir. Ancak tohumlarý þifalý olan ve romatizma gibi hastalýklar üzerinde olumlu etki yapan acý çiðdem (güzçiðdemi) bitkisinden farklý þekillerde yararlanýlabilmektedir. Zehirli bir bitki türü olan ve kendiliðinden yetiþen acý çiðdem, toplanýlarak yendiðinde, vücutta beklenmeyen reaksiyonlarýn oluþumuna neden olabilir. Bu nedenle
özellikle çocuklarýn bu bitkiyi direkt olarak tüketmesini önlemek son derece önemlidir.

Acý hýyar, sürünücü gövdeli, yaz aylarýnda içinde bir sývý olan yeþil meyvelere sahip,
haziran aðustos aylarýnda sarý renkli çiçekler açan, yol kenarlarýnda rastlanan bir bitkidir. Acý Hýyar (Eþek Hýyarý) genellikle kumsal yerler, yol kenarlarý ve güneþe karþý olan
yamaçlarda daha yaygýn olarak yetiþmektedir. Acý Kavun, Acý Kelek, Eþek Hýyarý, Ýt Hýyarý,Ebu Cehil Karpuzu, Ebu Cehil Kavunu,
Yaban Hýyarý, Acý Dülek, Acý Düvelek, Cýrtatan, Cýrtlak, Yabani Hýyar, Karga Düveleði,
Býrtlangýç, Þeytan Keleði veya Cýrtkelek olarak da halk arasýnda bilinmektedir. Etkili
maddesi elaterindir.
ACI HIYAR FAYDALARI NELERDÝR?
- Romatizma, nikris aðrýlarý ve tedavisinde kullanýlýr.
- Kaþýntýlarý giderir, mafsal hastalýklarýnda kullanýlýr.
- Sinüzit tedavisinde kullanýlabildiðine
dair yorumlar olmasýna karþýn ciddi zararlara yol açabilir. Dikkatli kullanmak gerekir.
Kullanýmýný tavsiye etmiyoruz.
- Felç durumlarýnda 1 adet acý hýyar iyice dövülür. Suyu ile felçli yerler ovulur. Ayný
iþlem her gün tekrarlanýr.
- Omuz aðrýlarýnda dört bardak suya 3
tane temizlenmiþ acý hýyar kökü konur. 15
dakika kaynatýldýktan sonra süzülür.
SÝNÜZÝT ÝÇÝN KULLANILMALI MIDIR?
Kullanýmýn tavsiye etmiyoruz. Ýstenmeyen sonuçlar doðurabilir.
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Destek Hizmetleri Müdürlüðü
16 milyonluk harcama yaptý
Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü tarafýndan faaliyet gösterilen alanlar için 2020
yýlý içinde toplam 16 milyon 145 bin 36 TL harcama
yapýldý.
Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü
bünyesinde faaliyet gösteren atölye 2020 yýlý içinde bin 10'u atölyede, bin 85 'i de arazide olmak
üzere toplam 2 bin 95 arýzaya baktý.
Destek Hizmetleri Müdürü Cesur Saðlam 2020
yýlý faaliyetleri hakkýnda þu bilgileri verdi:
Atölyemiz içinde elektrikhane, kaportahane ve
kaynakhane bulunmaktadýr. Ýdaremiz makine parkýndaki iþ makinasý, kamyon v.b. tüm araçlarýn arý-

SAHiBiNDEN

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

Kadir Þimþek
K.K.003

0532 623 89 90

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:49
07:13
12:58
16:02
18:33
19:52

TARiHTE BUGÜN

KESiN

1943- Talat Paþa'nýn Almanya'da tahnit edilen
naaþý Ýstanbul'a getirildi. Ayný gün Hürriyet-i Ebediye tepesinde topraða verildi.
1945- Türkiye, Almanya'ya savaþ ilan etti.
1952- Baþbakanlýkta kurulmuþ olan "ilmi komisyon", Anayasa'daki antidemokratik maddeleri tespit etti; Anayasa'da antidemokratik 40 kanun var.
1954- Çoruh ilinin ismi Artvin olarak deðiþtirildi.
1968- Ýstanbul Taksim Meydaný'nda ikinci
"Uyanýþ Mitingi "yapýldý. Mitingin amacý Türkiye
Ýþçi Partisi milletvekillerine Meclis'te yapýlan saldýrýryý kýnamaktý.
1980- Bedelli askerlik kabul edildi. Yurt dýþýndaki iþçiler 20 000 mark ödedikleri takdirde askerlik yapmayacaklar.
1984- Hakkari'de Bir Mevsim adlý filmin gösterimi Sýkýyönetim Komutanlýðýnca yasaklandý.
1994- Demokrasi Partisi (DEP) yerel seçimlere katýlmama kararý aldý.
1996- Koç Topluluðu kurucusu Vehbi Koç, Antalya'da hayatýný kaybetti.
1998- Fazilet Partisi (FP) kuruldu.
2003- Irak krizi konusunda Türk Silahlý Kuvvetleri'nin yabancý ülkelere gönderilmesi ve yabancý silahlý kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasý
için hükümete yetki verilmesine iliþkin Baþbakanlýk Tezkeresi TBMM'ne sunuldu.
2008- Þarkýcý Bülent Ersoy hakkýnda bir programda söylediði sözler nedeniyle ‘halký askerlikten soðutma’ iddiasýyla soruþturma baþlatýldý.
Mahkeme heyeti 18 Aralýk'taki karar duruþmasýnda "Ben çocuk doðurmuþ olsaydým askere
göndermezdim" sözlerini düþünce özgürlüðü
kapsamýnda sayarak Ersoy'u beraat ettirdi.
2009- Türk Hava Yollarý 1951 sefer sayýlý
uçuþu: Ýstanbul'dan 8:22 de havalanan uçak
Schipol havaalanýna inemeden düþerek 3 parçaya ayrýldý.

KARAR
DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ
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YIL: 5 / SAYI: 1658

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

zalarýnýn tespiti ve tamiri atölyemiz personeli tarafýndan yapýlmaktadýr. Daha önceki yýllarda özel
servislerde yaptýrýlan klima gazý dolumu, bilgisayarlý arýza tespiti gibi iþler ise alýnan klima gazý dolum cihazý ve arýza tespit programlarý sayesinde
çok daha ekonomik olarak atölyemiz tarafýndan
yapýlmaktadýr.2020 yýlýnda Valilik Makam hizmetlerinde kullanýlan ve Ýdaremiz makine parkýnda bulunan araçlarýn bakým onarýmý için 3 milyon 451 bin
691 TL ve akaryakýt ve madeni yað alýmlarý için 8
milyon 104 bin 685 TL harcama yapýlmýþtýr.
Ýdaremiz makine parký için Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüðü aracýlýðý ile iki adet Bomag
marka yama silindiri,
Valilik Makam hizmetleri için bir adet Toyota
marka binek araç ve
Köylerimizdeki çöplerin
transferi için Ýller Bankasýndan hibe olarak
gönderilen 916 bin 531
TL bedel karþýlýðýnda
Devlet Malzeme Ofisi
Genel Müdürlüðü aracýlýðý ile bir adet Ford
marka çekici ve bir
adet çöp transfer römorku alýnmýþ olup
toplam 1milyon 580 bin
321 TL harcama yapýlmýþtýr.
Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü þehit mezarlarý yapým bakým ve onarým
iþlerine devam etmektedir. 2020 yýlýnda Þehit
Yönetmeliðine uygun
olarak 22 adet þehit
mezarý yapýlarak yenilenmiþ,12 adet mezar
baþ taþý yapýlmýþ ve 75
adet þehit mezarýnýn
tamir ve bakýmý yapýlmýþtýr. Þehit mezarlarýnýn yanýna 47 adet 3,5
ve 1,5 metre uzunluðunda krom bayrak direði dikilmiþtir ayrýca
þehit mezarlarýnýn toplam 555 adet yýpranmýþ ve eskimiþ bayraðý
deðiþtirilmiþtir.
Destek Hizmetleri
Müdürlüðü bünyesinde
görevli personeller tarafýndan düzenli olarak
þehit mezarlarý ziyaret
edilip görülen eksiklikler giderilmektedir.
Destek Hizmetleri
Müdürlüðü tarafýndan
faaliyet gösterdiði alanlar için 2020 yýlý içinde
toplam 16 milyon 145
bin 36 TL harcama yapýlmýþtýr.
(Mahmut
Emin Söylemez)

Çorum'da yapý ruhsatý
verilen yapýlarýn
yüzölçümü %57,2 arttý
Belediyeler tarafýndan verilen yapý ruhsatlarýnýn 2020 yýlýnda bir önceki yýla göre bina sayýsý %69,4, yüzölçümü %48,7, deðeri %71,1,
daire sayýsý %68,5 arttý.
Çorum'da yapý ruhsatý verilen yapýlarýn yüzölçümü yüzde 57,2 arttý.
Çorum'da belediyeler tarafýndan verilen yapý ruhsatlarýnýn 2020 yýlýnýn 12 ayýnda bir önceki aya göre bina sayýsý yüzde 106.9, yüzölçümü
yüzde 57.2, deðeri yüzde 88.7, daire sayýsý ise
yüzde 119 arttý.
Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge
Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre; toplam
yüzölçümün %56,9'u konut alaný olarak gerçekleþti.
Yapý ruhsatý verilen yapýlarýn 2020 yýlýnda
toplam yüzölçümü 111,0 milyon m² iken; bunun
63,2 milyon m²'si konut, 26,2 milyon m²'si konut
dýþý ve 21,6 milyon m²'si ise ortak kullaným alaný olarak gerçekleþti.
Kullanma amacýna göre en yüksek pay
%72,5 ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlý binalarýn oldu.
Yapý ruhsatý verilen yapýlarýn 2020 yýlýnda
kullanma amacýna göre en yüksek paya 80,5
milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet
amaçlý binalar sahip oldu. Bunu 6,9 milyon m²
ile sanayi binalarý ve depolar izledi.
Yapý kullanma izin belgesi verilen yapýlarýn
yüzölçümü %18,9 azaldý.
Belediyeler tarafýndan verilen yapý kullanma
izin belgelerinin 2020 yýlýnda bir önceki yýla göre bina sayýsý %17,4, yüzölçümü %18,9, deðeri %7,8, daire sayýsý %19,0 azaldý.
Toplam yüzölçümün %56,9'u konut alaný
olarak gerçekleþti.
Yapý kullanma izin belgesi verilen yapýlarýn
2020 yýlýnda toplam yüzölçümü 122,0 milyon
m² iken; bunun 69,4 milyon m²'si konut, 25,9
milyon m²'si konut dýþý ve 26,6 milyon m²'si ise
ortak kullaným alaný olarak gerçekleþti.
Kullanma amacýna göre en yüksek pay
%77,2 ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlý binalarýn oldu.
Yapý kullanma izin belgesi verilen yapýlarýn
2020 yýlýnda kullanma amacýna göre en yüksek
paya 94,2 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli
ikamet amaçlý binalar sahip oldu. Bunu 6,7 milyon m² ile kamu eðlence, eðitim, hastane veya
bakým kuruluþlarý binalarý izledi. (Fatih Yýldýrým)

Küçük aile iþletmelerine süt saðým makinesi desteði
Tarým ve Orman Bakanlýðý ve Ýl Özel Ýdaresi iþbirliði ile süt saðýmýnda hijyenin saðlanmasý ve küçük aile iþletmelerinin desteklenmesi projesi kapsamýnda süt saðým makinesi daðýtýmý için kura çekimi yapýldý.
Proje kapsamýnda küçük aile iþletmelerinin geliþtirmek, makineli saðýma geçmek amacýyla 13 ilçeden müracaatta bulunan toplam 552 üreticiden
257'sine dün yapýlan kura çekimi ile süt saðma
makinelerinin daðýtýmý yapýldý.
Vali Yardýmcýsý Recep Yüksel Baþkanlýðýnda
Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Damýzlýk
Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Yýlmaz Kaya, Koyun ve Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Birol Alanbay, Veteriner Hekimler Odasý Baþkaný Serdar
Doðan, Pankobirlik Baþkaný Ahmet Pehlivan ve
Tarým ve Orman Ýl Müdürü Orhan Sarý'nýn da aralarýnda bulunduðu heyetle yapýlan kura çekiminde
süt saðým makinasý almaya hak kazanan 257 üretici belirlendi. Kura çekiminde asil ve yedek olmak
üzere belirlenen üreticilere ise en kýsa sürede daðýtýmlarýnýn gerçekleþtirileceði bildirildi.
"HAKLI GURUR YAÞIYORUZ"
Kura çekimi öncesi konuþan Vali Yardýmcýsý
Recep Yüksel "Süt saðýmýnda makine kullanýmý
süt sýðýrcýlýðýnýn en önemli parametrelerinden birini oluþturmaktadýr. Elle saðým iþlemi daha fazla iþ
gücü gerektirmekte, zaman kaybýna neden olmakta ve saðýlan sütün temiz ve hijyenik olmamasýna
neden olmaktadýr. Bu sorunlarý ortadan kaldýrmak
adýna 257 adet süt saðým makinasýný üreticilerimizle buluþturmanýn haklý gururunu yaþýyoruz.
"ÝÞGÜCÜ AZALACAK,
DAHA HÝJYENÝK OLACAK"
Gerçekleþtirilen bu proje sayesinde daha fazla
iþletmelerimizde süt saðým makinesi kullanýlacaktýr. Makineli saðým sayesinde süt saðým iþlemi daha kýsa sürede tamamlanacak, iþgücü büyük
oranda azalacak, süt verimi artacak ve elde edilen
süt daha temiz ve hijyenik olacaktýr. Makinalý saðým ile %20 oranýnda süt artýþý saðlanacak ayrýca
meme hastalýklarýnýn önüne geçilecektir. Üreticilerimiz rahat çalýþacak daha çok ekonomik kazanç
elde edebilecek ve ilimiz hayvancýlýðý geliþecektir"
dedi.
(Haber Merkezi)

500 metrekare serada topraksýz marul yetiþtiriyor
Sungurlu'ya baðlý Gafurlu
köyünde Ramazan Nikbay
isimli çiftçi yaklaþýk 500 metrekare alanda kurduðu serada
marul bitkisini hidroponik (topraksýz) olarak yetiþtirmeye baþladý. Ýlçe Tarým ve Orman Müdürü Musab Altun "Özellikle su
tasarrufu saðlayan üretim metodunda, bitkiler daha hýzlý ve

saðlýklý bir þekilde yetiþmektedir. Hidroponik tarýmda yabancý
ot mücadelesine ihtiyaç duyulmamasý, konukçularýn barýnýp
yetiþebilecekleri ortamlarýn bulunmamasý ve hasattan sonra
seranýn tamamýnýn kolay bir
þekilde dezenfekte edilebilmesi
sebebiyle çok daha az zirai ilaç
kullanýlmaktadýr. Bu yönleriyle

çevreci bir üretim metodu olan
hidroponik tarým daha az iþ gücüne de ihtiyaç duymaktadýr.
Tarýmsal üretim de en üst üretim metotlarýndan biri olan serada hidroponik tarýmý ilçemizde hayata geçiren üreticimiz
Ramazan Nikbay'a giriþiminden dolayý teþekkür ediyorum"
dedi.
(ÝHA)
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Çorum FK play-off
yolunda yara aldý
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 25'inci hafta karþýlaþmasýnda Niðde
Anadolu FK ile karþýlaþan temsilcimiz Çorum FK rakibi ile 0-0 berabere kalarak play-off'lara kalma yolunda yara aldý.
Son iki maçýný kazanarak Niðde'ye moralli giden Çorum FK son üç maçýný kaybetmiþ ve sekiz haftadýr kazanamayan rakibini yenmeyi baþaramadý.
Zeminin bozukluðu her iki takýma da oyun kurmakta zorluklar çýkarýrken, Çorum FK 30 ila 35
Kýsýr geçen
dakikalýk bölüm dýþýnda rakip saha da baský
m
olumsuz ze açta
m
kurmakta zorlandý. Karþýlaþmanýn en net poþartlarý her in
takýmý da zo iki
zisyonunu 65'inci dakikada ev sahibi Niðde
rla
Takýmýn ka dý.
Anadolu FK yakalarken Polat müsait pozisoyuncularýndnat
Mikail Albay an
yonda þut atmak yerine pas vermeyi tercih
70’inci daki rak
edince Çorum FK savunmasý araya gireka
yerini Hüsey da
rek tehlikeyi uzaklaþtýrdý.
Bak’a býrakt in
ý.
Az pozisyonlu geçen maçta 90 dakika
boyunca gol sesi çýkmadý ve maç baþladýðý gibi bitti.
Stat: Niðde 5 Þubat
Hakemler: Mehmet Þükrü Közcü, Sezgin Altun, Barýþ Çiceksoyu
Niðde Anadolu FK: Ali Emre Yanar, Rýza
Efendioðlu, Birhan Vatansever, (Metehan Yýlmaz, dk 72 Berkin), Tolgahan Çiçek, (Hüseyin
Altuð, dk.80 Mustafa), Ferhat Katipoðlu, Fatih Aktay, (Onur Taha Takýr dk. 80 Yücel), (Polat Abay, Dk.
72 Altar), (Recep Yemiþçi, dk.77 Þahan)
Çorum FK: Hasan Hüseyin Akýnay, Sahih Zafer, (Kerem Çaðatay, dk.80 Oktay), (Umut Kaya, dk. 59 Ömer), Cengiz Ötkün, Muhammet Fettahoðlu), (Mikail Albayrak, dk. 70 Hüseyin), Nafican Yardýncý, Tarýk Mayhoþ, Murat Türkan, Sinan Kurumuþ
Sarý Kartlar: Recep Yemiþçi (dk. 74) (Niðde Anadolu FK), Salih Zafer Kurþunlu (dk.62) (Çorum FK)

ÜÇ MAÇLIK
GALiBiYET
SERiSi 2'NCi
KEZ KAÇTI

Çorum FK bu karþýlaþmadan üç
puan ile ayrýlmasý halinde bu sezon ilk
kez üst üste üç maçýný kazanma baþarýsý göstermiþ olacaktý ancak Kýrmýzý-Siyahlýlar bu fýrsatý 2'nci kez kaçýrmýþ oldu.
ÇORUM FK DE KAYBEDÝYOR
RAKÝPLERÝ DE
Kýrmýzý-Siyahlýlar Ýsmet Taþde-

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

MiSLi.COM

2. LiG BEYAZ GRUP
TAKIMLAR
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MANÝSA FUTBOL K. 24
HEKÝMOÐ.TRABZON 23
ANAGOLD 24 ERZ. 23
24
ANKARA DEMÝR
24
AMEDSPOR
24
UÞAKSPOR
24
SARIYER
22
KOCAELÝSPOR
AFJET AFYONSPOR 22
23
ÇORUM FK
KAHRAMANMARAÞ 23
ZONGULDAK KÖMÜR 23
22
SANCAKTEPE FK
24
ÝNEGÖLSPOR
ERGENE VELÝMEÞE 23
HACETTEPESPOR 23
GÜMÜÞHANESPOR 23
24
NÝÐDE ANADOLU
24
ÞANLIURFASPOR
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TOPLU SONUÇLAR
NÝÐDE ANADOLU FK-ÇORUM FK
HEKÝMOÐLU TRABZON-ÞANLIURFASPOR
ÝNEGÖLSPOR-KOCAELÝSPOR
SANCAKTEPE-GÜMÜÞHANESPOR
KAHRAMANMARAÞ-HACETTEPESPOR
AMED SPORTÝF-ZONGULDAK KÖMÜR
ERGENE VELÝMEÞE-MANÝSA FK
ANKARA DEMÝRSPOR-SARIYER
ANAGOLD 24ERZÝNCANSPOR-UÞAKSPOR
AFJET AFYONSPOR (BAY)

: 0-0
: 6-2
: 2-2
: 0-1
: 1-2
: 2-0
: 0-2
: 1-0
: 2-0

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)

Ümit milli takým kampýndan dönen
Nafican Yardýmcý, Niðde maçýnda
takýmdaki yerini aldý.

Beyaz grubun
gol kralý
Sinan Kurumuþ
90 dakika
sahada kaldýðý
maçta fileleri
havalandýramadý

mir'in göreve gelmesi ile vites artýrsa
da bir türlü istediði galibiyet serisini bir
türlü yakalayamadý. Özellikle sezon
baþý yaþanan puan kayýplarý ve üst sýralardaki rakiplere verilen puanlar Çorum FK'yi play-off potasýndan uzak tutarken bir umutlanýyor bir umudumuzu
kaybediyoruz.
Kýrmýzý-Siyahlýlarýn play-off hattý
ile arasýndaki puan farký ne kadar sekiz de olsa play-off
yolunda tam beþ ayrý
takým ile yarýþan
temsilcimiz haftalar
geçtikçe umudunu yitiriyor. 25'inci hafta
ardýndan Çorum FK
puan kaybetse de
play-off hattý ile aramýzda olan takýmlarýndan da puan kaybetmesi ile puan farký
8'de kalmýþ oldu.
Bu sezon birkaç
kez tekrarlanan bu
durum bu hafta da
yaþanmýþ oldu.

Umut sakatlandý,
Salih cezalý
durumda

Umut (solda) 58’inci dakikada sakatlanarak oyundan çýkarken Salih de gördüðü
sarý kartla cezalý duruma düþtü.

Sakat ve cezalýlar ile boðuþan
Kýrmýzý-Siyahlýlarýn yakasýný bu
maçta sakatlýklar ve cezalýlar býrakmadý.
Kart cezalýsý olduðu için bu
maçta forma giyemeyen Abdulhamit Yýldýz ve sakatlýðý süren Eren
Tokat'a; Salih Zafer Kurþunlu ve
Umut Kaya da eklendi.
Çorum FK'de Umut Kaya karþýlaþmanýn 58'inci dakikasýnda sakatlanarak oyundan çýkmak zorunda kalýrken yerine Ömer Bozan dahil oldu.
Salih Zafer Kurþunlu ise 62'nci
dakikada gördüðü sarý kart ile cezalý duruma düþtü ve haftaya karþýlaþacaðýmýz Ergene Velimeþespor
takýmdaki yerini alamayacak.

MAÇTAN DAKÝKALAR... MAÇTAN DAKÝKALAR... MAÇTAN DAKÝKALAR... MAÇTAN DAKÝKALAR...
3' Çorum FK sað çaprazdan ceza
sahasý köþesinden frikik kazandý. Direkt kaleye gönderilen top üsten auta
çýktý.
4' Niðde Anadolu FK gole çok yaklaþtý. Sað kanattan yapýlan ortada Altuð arka direkte topla buluþtu. Altuð topu saðýna alýp þutunu çekti. Kaleci Hasan soluna yatarak bu kurtarmayý baþardý. Boþta kalan topu Çorum FK savunmasý uzaklaþtýrdý.
10' Ýki takým da açýk futbol oynamaya baþladý. Niðde Anadolu FK sað kanattan gelerek pozisyon bulmaya çalýþýyor. Yine sað kanattan ceza sahamýza giren Niðde Anadolu FK'de yapýlan
ortaya kimse dokunamadý.
12' Çorum FK paslarla Niðde ceza
sahasýna kadar girdi. Tarýk'ýn pasýnda
Cengiz ceza sahasý içinde Sinan ile
paslaþtý. Altý pas üzerinden Sinan þutunu çekmek isterken savunma araya
girdi.
17' Çorum FK rakip sahada baský
yaparak topu kazandý. Sinan'a atýlan
pasta Sinan sað kanatan bindiren
Cengiz'i gördü. Cengiz'in ortasýnda
Niðde Anadolu FK savunmasý topu
uzaklaþtýrdý.
27' Niðde Anadolu FK'de sol kanattan yapýlan ortaya penaltý noktasý üzerinden Polat kafayý vurdu. Top az farkla yandan auta çýktý.
30' Çorum FK sol kanattan Murat
ile geldi. Murat'ýn ceza sahasýna yaptýðý ortada Sinan topla buluþamadý.

31' Çorum FK'de Tarýk sað kanattan ceza sahasýna ortaladý. Kerem topun geliþine güzel vurdu ancak top az
farkla auta çýktý.
34' Çorum FK bir kez daha Niðde
kalesini Kerem ile yokladý. Ceza sahasý sað çaprazda topla buluþan Kerem
bekletmeden uzak direðe þutunu çekti
ancak top auta çýktý.
38' Niðde Anadolu FK kalemizi
uzaktan yokladý. Çekilen þut az farkla
auta çýktý.
44' Çorum FK savunma pas yapmak isterken iki pozisyonda topu rakibine taktýrdý. Savunmamýzýn dengesiz
yakalandýðý pozisyonda yapýlan ortaya
müsait pozisyondaki Polat dokunamadý ve top kaleci Hasan'da kaldý.

47' Çorum FK sað kanattan Tarýk
ile geldi. Tarýk'ýn ceza sahasýna ortasýný kaleci Ali yumruklarý ile uzaklaþtýrdý.
50' Niðde Anadolu FK yarý sahamýzýn ortalarýndan serbest vuruþ kazandý. Ferhat'ýn ceza sahasýna ortalýðý topa kimse dokunamadý. Kaleye yönelen topu kaleci Hasan uzak direkte tutmayý baþardý.
55' Niðde Anadolu FK'de Tolgahan
ceza sahasýna ortaladý. Kaleci Hasan,
Fatih'ten önce topu kontrol etti.
65' Karþýlaþmanýn en net pozisyonunu Polat ile Niðde Anadolu FK yakaladý. Orta sahada kazanýlan topla hýzlý
çýkan ev sahibinde Polat yarý sahadan
kalemize kadar top sürerek geldi. Kaleci Hasan ile baþ baþa kalan Polat þut

Ýkinci yarý transfer edilen Oktay
Balcý, 80’inci dakikada oyuna
dahil olduðu Niðde maçýnda
skora etki edemedi.

atmak yerine pas vermek isteyince
Çorum FK savunmasý araya girdi ve
tehlikeyi uzaklaþtýrdý.
70' Karþýlaþmada tempo arttý. Ýki takýmda orta sahalarý kolay geçerken
net pozisyon bulmakta zorlanýyor.
71' Çorum FK'de Tarýk'ýn pasýnda
Cengiz ceza yayýnýn üzerinden kaleyi
yokladý. Kaleci Ali üzerine gelen topu
kontrol etti.
74' Çorum FK'de Sinan yapýlan faul sonucu yerde kaldý. Ceza sahasýnýn
gerisinden Çorum FK duran top þansý
yakaladý. Cengiz sert þutunda top üsten auta çýktý.
80' Çorum FK'de Cengiz rakiplerini
geçtikten sonra ceza sahasýna girerken düþürüldü. Ceza sahasýnýn hemen
önünden sol çaprazdan frikik kazandýk.
Cengiz'in vuruþunda top auta çýktý.
82' Çorum FK'de Oktay ceza sahasý dýþýndan kaleyi yokladý. Oktay'ýn
sert þutunu kaleci Ali direðin dibinden
kornere çeldi.
87' Niðde Anadolu FK'de Altar sol
kanattan ceza sahamýza ortaladý. Çorum FK savunmasý topu uzaklaþtýrdý.
89' Yaþanan hava topu mücadelesinde Niðde Anadolu FK ceza sahamýzýn gerisinden frikik kazandý. Ceza sahamýza yapýlan ortada kaleci Hasan
topa sahip oldu.
90' Niðde Anadolu FK yine sol çaprazdan frikik kazandý. Berkin ceza sahasýna yaptýðý ortayý savunmamýz kafa ile uzaklaþtýrdý.

