78 kilogram kaçak
tütün ele geçirildi

Marketler, yað, þeker
ve kahve satýþýna
kota getirdi
Türkiye'de ekonomik durum vatandaþý bir hayli zorluyor. Dolardaki hýzlý yükseliþ enerjiden akaryakýta,
gýdadan giyime kadar birçok ürüne zam olarak yansýyor. Kurun 12.50'yi aþarak tarihi rekor kýrmasý, fiyatlarýn daha da yükseleceði korkusunu yaþatýyor.
Ayçiçek yaðýnda yaþanan ham madde sýkýntýsý nedeniyle fiyatlar neredeyse yarý yarýya zamlandý.
7’DE

Ýl Emniyet Müdürlüðü'ne baðlý Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðünce
yapýlan çalýþma kapsamýnda bir kiþinin þahsýn
aracýnda arama yapýldý. Aramada, 78 kilogram çeþitli marka ve ebatlarda gümrük kaçaðý sarma sigaralýk kýyýlmýþ tütün ve makaron ele geçirildi.
2’DE

Geleceðe yön veren
öðretmenlerimize þükranlarýmýzla;

Öðretmenler Gününüz
Kutlu Olsun
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“DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ...”

75 Kuruþ

Cumhurbaþkanlýðý Sözcüsü Prof. Dr. Ýbrahim Kalýn, Çorum'da gençlerle buluþtu, sorularý yanýtladý.

‘ÝSLAMAFOBi, SiYASAL
BiR MESELEDiR'
Vali Mustafa Çiftçi

Çiftçi: Saygýnlýðýnýn
korunmasý için gayret
göstermeliyiz
Vali Mustafa Çiftçi, 24 Kasým Öðretmenler
Günü nedeniyle yayýmladýðý mesajýnda öðretmenlik mesleðinin deðerli ve saygý meslekler
arasýnda yer aldýðýna dikkat çekerek, "Hepimizin hayatýnda kalýcý izler býrakan, toplumun
rehberi, geleceðin mimarý olan saygýdeðer
öðretmenlerimizin 24 Kasým Öðretmenler
Günü'nü tebrik ediyorum" dedi. 2’DE

Cumhurbaþkanlýðý Sözcüsü Prof. Dr. Ýbrahim Kalýn,
Çorum'da gençlerle bir araya geldi. Bir öðrencinin sorusu üzerine Ýslamafobi
meselesini deðerlendiren
Kalýn, batý kültürünün sürekli bir "öteki" kavramý inþa
etmeye çalýþtýðýný belirterek, "Ýslamafobi meselesinin siyasal bir proje haline
geldiðini görüyoruz. Müslümanlarý ötekileþtirerek, terörle, þiddetle, gericilikle yobazlýkla, baskýyla iliþkilendirerek aslýnda ihtiyaç duyduklarý ötekini ortaya koymaya çalýþan bir zihin yapýsýný görüyoruz" dedi. 5’TE

Prof. Dr. Ýbrahim Kalýn

Çorum Belediyesi,
öðretmenleri unutmadý
Býçaklanan
kadýný bekçi
ölümden
kurtardý

Çorum teþkilatý, Erdoðan
ve Yýldýrým ile görüþtü
AK Parti'nin 150. Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý, AK Parti Genel Merkezi'nde
gerçekleþtirildi. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan baþkanlýðýnda düzenlenen toplantýya Çorum'dan, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Lemzi Çöplü, AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Muhammed Fatih Temur, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mehmet Bektaþ katýldý. 4’TE

Çorum Belediyesi, 24 Kasým Öðretmenler Günü dolayýsýyla bünyesinde görev alan öðretmen ve eðitmenler için bir dizi etkinlik
düzenledi. Altýnkaya Arena Salonu'nda gerçekleþtirilen etkinliðe
Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Ýl Milli Eðitim
Müdürü Abdullah Kodek, eðitmenler ve öðretmenler katýldý. 6’DA

Sungurlu ilçesi Sungurlu-Kýrýkkale karayolu üzerinde
bulunan bir fabrikanýn önünde meydana gelen olayda
M.D. adlý þahýs fabrika
önünde park halindeki bir
otomobilde E.T.A. isimli kadýnla tartýþmaya baþladý, tartýþmanýn devamýnda M.D.
isimli þahýs kadýný boðazýndan ve vücudunun çeþitli
yerlerinden yaraladý. 2’DE

ÇORUM'DA ARAÇ
SAYISI ARTTI

Hobi Köyü Projesi baþlýyor,

ÝHALE 30 KASIM’DA
Çorum Belediye Basýn Biriminden yapýlan açýklamaya göre Kuruçay mevkii Silimkent bölgesinde, Hobi Köyü Projesi kapsamýndaki arsalar,
2886 sayýlý kanunun 45. maddesine göre açýk
teklif arttýrma usulü ile satýlacak.
4’TE

Erdi Çakýcý

Baþkan Aydýn'ýn

ACI GÜNÜ
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Ekim 2021 motorlu taþýt istatistiklerini açýkladý.Türkiye'de Ekim ayýnda 85 bin 691 adet taþýtýn trafiðe kaydý yapýldý. Bölge iller arasýnda yer
alan Samsun'da trafiðe kayýtlý araç sayýsý Ekim ayý sonu itibarýyla 395 bin 598 olurken
Çorum'da Ekim ayý itibariyle motorlu araç sayýsý Çorum'da 180 bin 601 oldu. 8’DE

'KOÇUM BENÝM
PROJESÝ' TANITILDI 6’DA

ÝYÝ KÝÖÐRETMENÝM

Ankara-Kýrýkkale Karayolu'nda geçirdiði trafik kazasý
sonucu genç yaþta hayatýný
kaybeden Dodurga Belediye
Baþkaný Mustafa Aydýn'ýn
yeðeni Erdi Çakýcý, Ankara'da topraða verildi. 2’DE

ÝHTÝYAÇ SAHÝBÝ ÖÐRENCÝLERE
GÝYSÝ SETÝ VERÝLECEK 6’DA

- YAZISI 2’DE

Serhat Þahin

SUNGURLU, 'ÝL OLABÝLECEK
ÝLÇELER' ARASINDA 8’DE

ÖÐRETMENLERE 'MUTLU ÖÐRETMEN,
BAÞARILI GENÇ' KONFERANSI 8’DE
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ÝYÝ KÝ- ÖÐRETMENÝM

Vali Mustafa Çiftçi

Çiftçi: Saygýnlýðýnýn
korunmasý için gayret
göstermeliyiz
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, öðretmenlik mesleðinin saygýnlýðýnýn korunmasý için gayret gösterilmesi gerektiðini
söyledi.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 24 Kasým
Öðretmenler Günü nedeniyle bir mesaj
yayýmladý. Öðretmenlik mesleðinin deðerli ve saygý meslekler arasýnda yer aldýðýna dikkat çeken Vali Çiftçi, 24 Kasým
Öðretmenler Günü'nü kutladý.
Vali Çiftçi, açýklamasýnda þu ifadelere
yer verdi:
"Hepimizin hayatýnda kalýcý izler býrakan, toplumun rehberi, geleceðin mimarý
olan saygýdeðer öðretmenlerimizin 24
Kasým Öðretmenler Günü'nü tebrik ediyorum.
Ülkemizi daha yaþanýlýr hale getirmek
ve milletimizi medeniyet yarýþýnda en
öne geçirmek için görevlerini fedakârca
yapan öðretmenlerimizi en kalbi duygularla selamlýyorum.
Öðretmenlik, gücünü sevgiden alan;
emek, özveri, sabýr ve hoþgörü isteyen;
bedeli hiçbir maddi karþýlýkla ölçülemeyecek kadar deðerli ve saygýn bir meslektir.
Ýstikbalimize bizleri taþýyacak olan gücümüz, tarihini bilen, medeniyet deðerlerini özümsemiþ, üretken, açýk fikirli, dinamik, bilgi ve sorumluluk sahibi nesillerdir.
Öðretmenlerimiz, çocuklarýmýzýn ve
gençlerimizin geleceðe hazýrlanmasýnda
üstlendikleri sorumluluklarla yarýnlarýmýzý
inþa etmektedir.
Tarihin her döneminde öðretmenlerine en üstün deðeri veren bir medeniyetin
mensuplarý olarak bizler de bu kýymetli
mesleðin saygýnlýðýnýn korunmasý için
gayret göstermeliyiz.
Bu düþüncelerle, baþta Baþöðretmen
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öðretmenlerimizi
minnetle anýyor, emekliye ayrýlmýþ olsalar bile hayat öðretmenliðine devam
eden büyüklerimize hayýrlý-uzun ömürler
niyaz ediyorum. Ülkemizin her köþesinde
büyük bir fedakârlýk ve sorumluluk anlayýþýyla görev ifa eden deðerli öðretmenlerimizin 24 Kasým Öðretmenler Günü'nü
kutluyorum."
(Haber Merkezi)

Herkese Merhaba; Kasým ayýnýn hüznü ve
tedirginliði yaþattýðý þu günlerde hayatýmýzda
bize çok önemli þeyler katan insanlarý hatýrlamamamýz gereken bir güne geldik. Öðretmenlik mesleðini, öðretmenin toplumdaki yerini ve
önemini belirtmek, saygýnlýðýný arttýrmak,
emekli öðretmenleri saygýyla anmak, mesleðini icra ederken saldýrýlara maruz kalarak þehit
düþen öðretmenlerimizi rahmetle anmak amacýyla ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün millet mektepleri baþöðretmenliðini kabul ettiði 24
Kasým günü kutlanmaktadýr ve 40 yýldýr olduðu
gibi bu yýl da öðretmenler maalesef hak ettikleri önemi ve deðeri görememektedir. O kadar
çok þey yazabilirim ki bugün - o kadar þey biriktirdim ki anýlarýmda… Ama kötü þeyler yazmak istemiyorum ben artýk. Bugün tüm öðretmenlerimizin hizmetlerine karþýlýk, unutulmadýklarýný gösteren bir gün olduðunu, öyle hatýrlanmasýný ve öyle kutlanmasýný rica ediyorum.
Var oluþumuzdan bugüne kadar insanýn fiziksel varlýðý kadar önemlidir eðitim ve insan
doðup büyüdüðü aile ortamýnda temel bilgileri
aldýktan sonra bir eðiticiye - öðreticiye - son
zamanlarda da terbiyeciye ihtiyaç duymaktadýr. Ýþte öðretmenlik mesleði burada devreye
girer; insan ancak öðretmen sayesinde ahlaký,
maneviyatý, bilgiyi, beceriyi, medeniyeti kýsaca hayatý ve insaný öðrenir. Kültür ve medeniyetin temeli eðitim - bu eðitimin mimarý da öðretmenlerdir. Yüce kitabýmýz Kuran'ý Kerim ''
Oku'' emriyle baþlamýþtýr; insanlýðýn en kýymetli öðretmeni olan Sevgili Peygamberimiz ''
Ýlim öðrenmek - kadýn - erkek her Müslümana
farzdýr' sözleri ile öðrenmenin ve öðretmenin
deðerini ifade etmektedir. Bu yüzden þahsým
dahil olmak üzere; biz öðretmenler - üzerimizdeki sorumluluðun bilincinde hareket etmeli,

SERHAT ÞAHÝN

mesleðimizi en güzel þekilde yerine getirmeliyiz. Bizler çok iyi biliyoruz ki, sevgi olmadan
bu mesleðin ideal bir þekilde yapýlmasý mümkün deðildir. Kalbimizde öðrencilerimize duyduðumuz sevgi, onlarýn eðitim öðretim bakýmýndan geliþmesini, kiþiliklerinin oluþumunu
saðlayan en temel þeydir. Kýsaca sevgi öðretmenlik mesleðinin özüdür.
Baþ döndürücü bir geliþimin olduðu bir çaðda yaþýyoruz. Bu deðiþim doðal olarak eðitim
ve eðitim ile ilgili unsurlarý da etkilemektedir.
Eðitim artýk duraðan bir süreç olmaktan çýkmýþ, sürekli sorgulanmasý gereken dinamik bir
süreç haline gelmiþtir. Öðrenciye devamlý bilgi
yüklemesi yapýlan klasik eðitim anlayýþý artýk
geçerliliðini yitirmiþtir. Bu anlayýþ yerine bireye
deðiþen durumlarýn gerektirdiði bilgi ve becerileri kiþisel çaba ile öðrenebilme ve öðrendiklerini yaþamýn özel durumlarýna uygulayabilme
yeteneðinin kazandýrýldýðý yeni bir eðitim anlayýþý geliþmiþtir. Öðrenciye öðrenmenin öðretildiði bu eðitim anlayýþý beraberinde yeni bir öðretmen modelini de getirmektedir.
Yeni öðretmen modelinde öðretmen öðrencilerini ayrý ayrý bireyler olarak görür ve deðer
verir. Her öðrencinin ayrý bir dünya olduðu,
topluma mutlaka kazandýrýlmasý gereken bir
cevher olduðu bilinciyle öðrenciye yaklaþýr.
Öðrencilerin kalplerini kazanma adýna, onlara
bir þeyler öðretme adýna her fýrsatý deðerlendirir. Yeni öðretmen modelinde öðretmen mesai
kavramýnýn dar kalýplarýný kýrmak zorundadýr.
Öðrencilerinde geliþtirmek istediði kiþilik özelliklerini kendi davranýþlarýnda göstermesi gerektiðini bilmeli, her zaman sorunun deðil çözümün bir parçasý olmalýdýr. Olmazlarýn, yoklarýn, imkânsýzlýklarýn içerisinde dahi Mustafa
Kemaller, Fatihler, Sinanlar yetiþtirmeyi kendi-

sine vazgeçilmez bir hedef olarak görmelidir.
Yeni öðretmen modeli ayný zamanda bir
Mustafa Kemal modelidir. Yüzyýllardan beri süregelen yanlýþlýklar karþýsýnda bile onun gibi
dimdik durabilmenin hikâyesidir. Onun dün kara tahta baþýnda baþlattýðý eðitimdeki yenileþme hareketini bugün bilgisayar ekraný karþýsýnda devam ettirebilme þuur ve bilincinde olmaktýr. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktýr sözünü okuduðunda sýnýfta bir öðrenciyi deðil bir
milleti eðittiðini, bir milletin ruh dünyasýna þekil
verdiðini bilecek kadar geniþ bir vizyon sahibi
olmanýn ifadesidir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri ile
yazýmý tamamlamak istiyorum.
"Dünyanýn her tarafýnda öðretmenler insan
topluluðunun en özverili ve saygýdeðer unsurlarýdýr.""Öðretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin
fedakâr öðretmen ve eðitimcilerini, sizler yetiþtireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktýr..."
Þu anda bulunduðum noktada olmamý
saðlayan tüm öðretmenlerime - baþta Dedem
Köy Enstitülerinin ilk mezunlarýndan Kadir Karaaslan olmak üzere; Amcam Yaþar Þahin,
Görev Þehitlerim Necmettin Yýlmaz-Hemþerimiz Biricik Kardeþimiz Þenay Aybüke Yalçýn
ve ebediyete intikal eden tüm öðretmenlerime
Allah'tan rahmet ; hayatta olan ve görevlerini
icra etmeye devam eden tüm meslektaþlarýma
da saðlýklý ve huzurlu bir gelecek diliyorum.
Sizlerde bugün kendiniz için bir iyilik yapýn ve
hayatýnýza dokunan tüm öðretmenlerinizi hatýrlayarak sadece bir dakikanýzý ayýrarak onlara vefa ve saygýnýzý iletin; emin olun hem siz
hem de öðretmeniniz bundan çok mutlu olacaktýr. Meslektaþlarým - kardeþlerimdir. Günümüz kutlu olsun. Ýyi Ki Öðretmenim…

Býçaklanan kadýný
bekçi ölümden kurtardý
Çorum'un Sungurlu ilçesinde tartýþtýðý kiþi tarafýndan
býçaklanarak yaralanan kadýný, fabrika bekçisi kurtardý.
Dehþet veren olay saniye saniye güvenlik kamerasýna
yansýdý. Olay, Sungurlu ilçesi
Sungurlu-Kýrýkkale karayolu
üzerinde bulunan bir fabrikanýn önünde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre,
M.D. adlý þahýs fabrika önünde park halindeki bir otomobilde E.T.A. isimli kadýnla tartýþmaya baþladý. E.T.A.'nýn
araçtan inmesi üzerine M.D.
de arkasýndan giderek cebinden çýkardýðý býçakla kadýný
boðazýndan ve vücudunun
çeþitli yerlerinden yaraladý.
Býçak darbelerinden kendisini
korumaya çalýþan kadýnýn ya-

þadýðý korku dolu anlar ise
güvenlik kamerasý tarafýndan
kaydedildi.
FABRÝKA BEKÇÝSÝ
KADINI ÖLÜMDEN
KURTARDI
Talihsiz kadýnýn çýðlýklarý
üzerine fabrika bekçisi kadýna
müdahale etti. Talihsiz kadýný
fabrikanýn bahçesine alan
bekçi, jandarma ve saðlýk
ekiplerine haber verdi. Aldýðý
býçak darbeleriyle kanlar içinde kalan E.T.A., olay yerine
gelen saðlýk ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
M.D. ise jandarma ekipleri tarafýndan gözaltýna alýndý.
Olayla ilgili soruþturma
devam ediyor.
(ÝHA)

Baþkan Aydýn'ýn acý günü
Satý Gevþek topraða verildi
Laçin'in önceki dönem Belediye Baþkaný
Ünal Gevþek'in annesi Satý Gevþek, topraða
verildi. 2014-2019 yýllarý arasýnda Laçin Belediye Baþkanlýðý yapan Ünal Gevþek'in annesi Satý Gevþek sabah saatlerinde hayatýný kaybetmiþti. Merhumenin cenazesi ikindi namazýnýn
ardýndan kýlýnan cenaze namazýndan sonra Kavaklý Çiftlik Köyü'nde topraða verildi. Cenaze törenine Hamamözü Kaymakamý Okan Daðlý,
MHP Ýl Baþkaný Agah Karapýçak, MHP Merkez
Ýlçe Baþkaný Reþit Büzkaya, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin e çok sayýda vatandaþ katýldý.
(Haber Merkezi)

78 kilogram
tütün ele geçirildi
Ýl Emniyet Müdürlüðü'nce yapýlan operasyonda
78 kilogram gümrük kaçaðý
sarma sigara ve 10 bin adet
kaçak makaron ele geçirildi.
Ýl Emniyet Müdürlüðü'ne
baðlý Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube
Müdürlüðünce yapýlan çalýþma kapsamýnda bir kiþinin
þahsýn aracýnda arama ya-

pýldý. Aramada, 78 kilogram
çeþitli marka ve ebatlarda
gümrük kaçaðý sarma sigaralýk kýyýlmýþ tütün, 10 bin
adet çeþitli markalarda gümrük kaçaðý makaron sigara
yakalanarak ele geçirildi.
Emniyetten yapýlan açýklamada, þüpheli þahýs hakkýnda adli iþlemlerin baþlatýldýðýný belirtildi. (Haber Merkezi)

Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn'ýn yeðeni
Erdi Çakýcý, trafik kazasýnda hayatýný kaybetti.
Ankara-Kýrýkkale Karayolu'nda geçirdiði trafik kazasý
sonucu genç yaþta hayatýný kaybeden Erdi Çakýcý, Ankara'da topraða verildi. Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn'ýn ablasýnýn çocuðu olan Erdi Çakýcý'nýn vefatý
derin üzüntüye neden oldu.
Kýrýkkale'de seyir halindeki týra arkadan çarpan hafif
ticari araç, metrelerce takla atarak refüje savrulmuþ, kazada 32 yaþýndaki sürücü hayatýný kaybederken 1 kiþi de
aðýr yaralandý. Kaza, gece saatlerinde Kýrýkkale-Çorum
D-200 kara yolunun 52'nci kilometresinde meydana geldi. Erdi Çakýcý idaresindeki 06 BAF 080 plakalý hafif ticari araç, seyir halindeki Mustafa Gökçek'in kullandýðý 60
DG 310 plakalý çekicinin römorkuna çarptý.
Metrelerce taka atarak refüje savrulan hafif ticari
araçta maddi hasar oluþurken, sürücü Erdi Çakýcý (32)
ile arkadaþý K.A. (30) aðýr yaralandý. 112 Acil Çaðrý Merkezine yapýlan ihbarla olay yerine saðlýk, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sýkýþan yaralýlar, saðlýk ve polis ekiplerince çýkartýldý. Sedye ile ambulansa taþýnan yaralýlara ilk müdahale ambulansta yapýldý. Yüksek Ýhtisas Hastanesi'ne kaldýrýlan Erdi Çakýcý,
yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý.
Kazada aðýr yaralanan K.A. ise Týp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý.
(Haber Merkezi)

Erdi Çakýcý

Emniyet güçleri sigara
kaçakçýlarýna geçit vermiyor
Çorum'da yapýlan kaçak sigara operasyonunda
125 bin 600 kaçak makaron ile 45 kilogram kaçak
tütün yakalandý.
Ýl Emniyet Müdürlüðü,
Kaçakçýlýk ve Organize
Suçlarla Mücadele Þube
Müdürlüðünce iki kiþinin
araçlarýnda ve depolarýn-

da gümrük kaçaðý makaron sigara sattýklarýnýn tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda 125 bin
600adet bandrolsüz kaçak
makaron sigara, 45 kilogram bandrolsüz kaçak kýyýlmýþ tütün yakalandý.
(Haber Merkezi)
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ÇORUM TEÞKiLATI ERDOÐAN
VE YILDIRIM iLE GÖRÜÞTÜ
Yusuf Ahlatcý

Ahlatcý: Hedeflerimize
yürümenin anahtarý
öðretmenlerimiz olacak
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý,
24 Kasým Öðretmenler Günü münasebetiyle bir kutlama mesajý yayýmladý.
Türkiye'nin hedeflerine yürümesinin
anahtarýnýn öðretmenler olacaðýný belirten
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý,
mesajýnda þu ifadelere yer verdi:
"24 Kasým 1928 tarihinde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri Baþöðretmenliði"
unvanýný kabul ettiði günü, 1981 yýlýndan itibaren, her yýl, hep birlikte "Öðretmenler Günü" olarak kutlamaktayýz. Cesaretini ve özgüvenini hiçbir zaman yitirmeyen eðitmeyi
ve öðretmeyi bir ideal olarak benimseyip, ülkemizi çaðdaþ medeniyet seviyesine çýkarma gayreti içerisinde olan öðretmenlerimize, bu vesileyle bir kez daha sonsuz þükranlarýmý sunuyorum.
Sizler, hayatýmýzýn mihenk taþý, geçmiþin
bilgi birikimini çaðýn bilgisiyle harmanlayarak istikbalimiz olan çocuklarýmýzýn istifadesine sunan inanmayý, baþarmayý, ahlaklý olmayý ve insana dair bütün erdemleri azim ve
fedakarlýkla öðretme çabasý gösteren toplum rehberlerisiniz. Öðretmenlerimiz her devirde yaþadýklarý toplumun akil insaný, yol
göstericisi, millî ve manevi deðerlerinin taþýyýcýsý konumundadýr. Þüphesiz ki ülkemiz,
sahibi olduðu bu eþsiz eðitim kahramanlarýnýn, ülkemizin her köþesinde sabýrla ve fedakârca görev yapan öðretmenlerimizin
omuzlarý üzerinde yükselmiþtir.
Ülkemizin kalkýnmasý, geliþmesi ve daha
müreffeh hale gelerek çaðdaþ ülkeler arasýnda hak ettiði yerini almasý, dün olduðu gibi bugün de deðiþimin, geliþimin, yenilenmenin ve daha ileri hedeflere doðru yürümenin anahtarý olan öðretmenlerimizin sayesinde olacak. Bu duygu ve düþüncelerle,
dünyada ve ülkemizde yaþadýðýmýz pandemi sürecinde, eðitimin yanýnda salgýnla mücadelede de ön saflarda yer alarak kendilerine verilen görevleri özveri ile yürüten kýymetli öðretmenlerimize teþekkür ediyorum.
Baþta Baþöðretmen Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere, aramýzdan ayrýlan ve görevi
baþýnda þehit olan bütün öðretmenlerimizi
ve eðitimcilerimizi rahmet ve minnetle anýyor, vatanýna sadýk, milli iradeye saygýlý, demokrasiyi içselleþtirmiþ bir neslin yetiþmesinde emeði geçen bütün öðretmenlerimizin
24 Kasým öðretmenler gününü kutlar, sevdikleriyle birlikte saðlýk ve mutluluklar dilerim."
(Haber Merkezi)

AK Parti Çorum Teþkilatý, Cum- Toplantýsý'na katýldý. Erdoðan, burahurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan da bir de konuþma gerçekleþtirdi.
ve AK Parti Genel Baþkanvekili Bi- Cumhurbaþkaný, konuþmasýnda
nali Yýldýrým ile görüþtü.
muhalefet partilerinin sýklýkla günAK Parti'nin 150. Geniþletilmiþ Ýl deme getirdiði "Erken seçim" çaðrýBaþkanlarý Toplantýsý, AK Parti Ge- sýna iliþkin son noktayý koydu.
nel Merkezi'nde gerçekleþtirildi.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Er"ERKEN SEÇÝM YOK"
doðan baþkanlýðýnda düzenlenen
Seçimlerin normal tarihi olan
toplantýya Çorum'dan, AK Parti Ýl 2023'te yapýlacaðýný belirten ErdoBaþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Belediye ðan, "Bunlarýn ne dediðinin farkýnBaþkan
Yardýmcýsý
da deðiller. Kiminle
Lemzi Çöplü, AK Parti
yürüdüklerinin farGençlik Kollarý Baþkaný
kýnda deðiller. Erken
Muhammed Fatih Teseçim yok. Seçim olmur, Ýl Genel Meclis
mayacak. 15 - 20
Baþkaný Mehmet Bekayda seçim yapmak
taþ katýldý.
ilkel kabilelerin iþidir.
Toplantý sonrasýnda
Biz, çaðýn gerekliliÇorum teþkilatý, Cumðini ortaya koyan bir
hurbaþkaný ve AK Parti
partiyiz. Seçimler
Genel Baþkaný Recep
tam da 2023 yýlýnda
Tayyip Erdoðan ile bir
hedeflerimizle kesiCumhurbaþkaný Erdoðan
araya gelerek sohbet
þen yýlda gerçekleetme imkaný buldu.
þecek. 2023 Haziran
Ayrýca teþkilat yöneticileri, AK seçimlerinde Cumhur Ýttifaký olarak
Parti Genel Baþkanvekili Binali Yýl- Meclis'te çoðunluðu almak suretiyle
dýrým ile de bir araya geldi.
rekoru daha da ileri taþýyacaðýz"
Toplantýda bir konuþma yapan dedi.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, erken seçim tartýþmalarýna
"20 YILDA 150 KEZ
iliþkin son noktayý koydu. Erken seÝL BAÞKANLARINI
çim olmayacaðýný belirten CumhurTOPLADIK"
baþkaný Erdoðan, "Bunlar ne dediCumhurbaþkaný Erdoðan, açýkðinin farkýnda deðiller. Kiminle yü- lamalarýnýn devamýnda ise þu ifarüdüklerinin farkýnda deðiller. Erken deleri kullandý:
seçim yok. Seçim olmayacak. 15 "Bugün partimizin 20 yýllýk geç20 ayda seçim yapmak ilkel kabile- miþindeki 150'nci geniþletilmiþ il
lerin iþidir. Biz, çaðýn gerekliliðini or- baþkanlarý toplantýsýný icra ediyotaya koyan bir partiyiz" dedi.
ruz. 20 yýlda il baþkanlarýný 150 deCumhurbaþkaný ve Ak Parti Ge- fa bir araya getiren bir baþka parti
nel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, olduðunu sanmýyorum. Týpký MYK
AK Parti Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý ve MKYK toplantýlarý gibi bu istiþa-

re toplantýlarý partimizin mutfak çalýþmalarýdýr. Siyasetin istikameti,
hükümet çalýþmalarýmýzýn ana fikirleri, illerin ana meseleleri bu tür toplantýlarda ortaya çýkýyor. Bu plat-

formlar milletimizin sesinin, nefesinin en üst düzeyde yankýlandýðý
yerlerdir. AK Parti'nin 20 yýldýr seçimlerden birinci çýkmasýnýn sebebi
budur."
(Haber Merkezi)

Hobi Köyü Projesi baþlýyor,

ÝHALE 30 KASIM’DA

Çorum Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn seçim
dönemi verdiði sözlerden biri
olan Hobi Köyü Projesi kapsamýndaki arsalar ihale yoluyla
satýlacak.
Belediye Basýn Biriminden
yapýlan açýklamada, "Mülkiyeti
belediyemize ait olan Kuruçay
mevkii Silimkent bölgesinde,
Hobi Köyü Projesi kapsamýndaki arsalar, 2886 sayýlý kanunun 45. maddesine göre açýk
teklif arttýrma usulü ile satýlacaktýr" denildi
30 Kasým 2021 Salý günü

saat: 15.00'te Çorum Belediyesi Meclis Salonunda yapýlacak
ihale ile ilgili bilgilere https://co-

rum.bel.tr/14-adet-arsa-satisi/
web sayfasýndan ulaþýlabilir.
(Mahmut Emin Söylemez)
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Cumhurbaþkanlýðý Sözcüsü Prof. Dr. Ýbrahim Kalýn, Çorum'da gençlerle buluþtu, sorularý yanýtladý.

‘ÝSLAMAFOBi, SiYASAL
BiR MESELEDiR'
Cumhurbaþkanlýðý Sözcüsü Prof. Dr. Ýbrahim Kalýn, Çorum'da gençlerle bir araya geldi. Bir
öðrencinin sorusu üzerine Ýslamafobi meselesini deðerlendiren Kalýn, batý kültürünün sürekli bir "öteki"
kavramý inþa etmeye çalýþtýðýný belirterek, "Ýslamafobi meselesinin siyasal bir proje haline geldiðini
görüyoruz. Müslümanlarý ötekileþtirerek, terörle, þiddetle, gericilikle yobazlýkla, baskýyla iliþkilendirerek
aslýnda ihtiyaç duyduklarý ötekini ortaya koymaya çalýþan bir zihin yapýsýný görüyoruz" dedi.
Cumhurbaþkanlýðý Sözcüsü Prof.
Dr. Ýbrahim Kalýn, Hitit Üniversitesi tarafýndan düzenlenen "Barbar, Modern, Medeni: Çaðýn Anlamý Üzerine
Düþünmek" konulu gençlik söyleþisine konuk oldu.
Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali
Osman Öztürk, Çorum Barosu Baþkaný Av. Kenan Yaþar, Ýl Emiyet Müdürü
Mehmet Gülser, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, öðretmenler,
öðrenciler ile vatandaþlar katýldý.
Saygý duruþunda bulunulmasý ve
Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan söyleþide açýlýþ konuþmasýný Hitit
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk yaptý.

onun bana ayna tutabileceðini kabul etmemiz gerekiyor. Ancak bu
bütünlük içinde dünya daha anlamlý, daha rasyonel,
daha medeni bir yer haline gelebilir.
"ÇÝN TEHDÝDÝ YÜKSELMEYE
DEVAM EDERSE, ÝSLAMAFOBÝ
GERÝ PLANA ÇEKÝLECEK"
Ýslamafobi, bir siyasal araç olarak
kullanýlýyor. Kullanýlmaya da devam
edecek. Bu biraz da Çin'in ne kadar
tehdit algýsý haline geleceðiyle ilgili.
Önümüzdeki on yýllarda göreceðiz
hep birlikte. Eðer Çin tehdidi artarak
yükselmeye devam ederse belki Ýslamafobi bir siyasal tehdit unsuru olarak geri plana çekilecek, Çin öne çýkacak. Real olarak, objektif olarak baktýðýnýz zaman ben 90'lý yýllardan beri
hep þunu görüyorum, öyle bir tablo çiziyor ki bu Ýslamafoblar, sanki dünyanýn ordularý, en büyük ekonomiler, en
büyük siyasi gücü Ýslam dünyasýnda
ve bunlar gelip bütün batý dünyasýný
istila edecekler. Tablo tam tersi deðil
mi? Dünyanýn en büyük ordularý nerede? En büyük ekonomileri nerede?

SUNUM YAPTI
Öztürk'ün konuþmasýnýn ardýndan
kürsüye Cumhurbaþkanlýðý Sözcüsü,
Cumhurbaþkaný Baþdanýþmaný ve
Büyükelçi Prof. Dr. Ýbrahim Kalýn, çýktý."Barbar, Modern, Medeni: Çaðýn Anlamý Üzerine Düþünmek" konulu bir
sunum yapan Ýbrahim Kalýn, daha
sonra öðrencilerin sorularýný yanýtladý.
Furkan Ünal adlý öðrenci, "Batý, ayný zamanda Ýslamafobi'nin de ortaya
çýkýþ sebebidir. Bu paradoksal duruma sizin analiziniz nedir? Ýslam coðrafyasýnýn makus talihini deðiþtirmek
mümkün müdür?" þeklinde bir soru
yöneltti.
"BATI TOPLUMLARININ
BELÝRLÝ KESÝMLERÝ,
KENDÝ KÝMLÝKLERÝNÝ ÝNÞA
EDEBÝLMEK, KENDÝLERÝNE BÝR
KONUM BELÝRLEYEBÝLMEK
ÝÇÝN BÝR ÖTEKÝNE
ÝHTÝYAÇ DUYDULAR"
Soru üzerine Ýslamafobi'nin çýkýþ
nedeni, motivasyonu, amaçlarýyla ilgili bilgiler veren Kalýn, þu ifadeleri kullandý.
"Sorunuz son derece önemli. Bu
aslýnda 'ben ile öteki' arasýndaki iliþkiyi de ortaya çýkartýyor. Küreselleþme
çaðýnda, liberal bir topluma doðru gittiðimizin iddia edildiði bir çaðda hala
bu kadar derin bir ötekileþtirme modelleri hayattaysa, bunun üzerinde
düþünmek lazým. Bunun tabi Ýslam
üzerinden yapýlmasý manidardýr. Þüphesiz Ýslam-Batý iliþkilerinin tarihinde
bu tür kýrýlmalar, kopmalar oldu. Ýslam
dünyasýnýn batýyý öteki olarak gördüðü, batýnýn Ýslam dünyasýný öteki olarak gördüðü dönemler hep oldu. Bunlara istisna teþkil eden örnekler de yaþandý. Ýspanya'dan bahsettik. Ýspanya'da Endülüslü tarihçilerin oradaki bir
arada yaþama kültürünü anlatmak için
kullandýðý tabir 'convivencia'dýr. Tam
karþýlýðý bir arada yaþamadýr. Birlikte
yaþamaktýr. Ýspanyol tarihçilerinin
kendilerinin kullandýðý bir tabirdir.
Müslümanlarýn, Yahudilerin, Araplarýn,
Berberlerin, Romalýlarýn, Ýspanyalýlarýn hepsinin bir araya geldiði ortak iyide birleþerek evrensel bir medeniyetin
muazzam bir örneðini verdikleri Endülüs'te yaþanan muazzam bir yaþama
tecrübesi. Bunun gibi örnekler de var.
Çatýþmalar da var. Buradaki temel
mesele bizden farklý olan, öteki olarak

tanýmladýðýmýz þeyle, toplum, birey,
tarih, din, baþka bir sosyolojik yapý ile
iliþkimizi nasýl tanzim edeceðimiz meselesidir. Sartre 'Öteki cehennemdir'
derken ötekine iliþkin farklý bir bakýþ
açýsý sunuyordu. Ben ise nacizhane
ötekini bir cehennem, bir düþman, bir
þeytan, bir yýkým olarak görmek zorunda deðiliz diyorum.
Liberalist ütopya ben ile ötekisi
arasýndaki bütün ayrýmlarýn ortadan
kalkacaðýný iddia ediyor. Sen, ben,
kimlik, tarih, kültür, hafýza bunlar
önemsiz hale gelecek, hepimiz aðaca
sarýlan liberaller olacaðýz. Öyle deðil,
öyle olmuyor. Kimlikler önemli, aidiyet
önemli, hangi kültüre, tarihe, medeniyete bulunduðunuz önemli. Bunlar bizim dünyaya bakýþ açýmýzý belirleyen
þeyler. Ama bunlar birer perde olmak
yerine birer pencere olmalý. Dünyaya
bakarken bir bakýþ açýsý saðlayabilmeli. Ayaðýmýzýn bastýðý yeri tespit
eden rumuz olmalý. Birer pranga olmamalý.
Benim dýþýndaki toplumla, kültürle
bir iliþki kurarken, ben eþit göz hizasýnda bir iliþkiyi saðlýyabiliyorsam,
saygý duyuyor ve saygý görüyor isem
o zaman ben ile öteki arasýnda daha
rasyonel, daha insani iliþki kurabiliriz.
Bu dengenin bozulduðu yerlerde korkunun ötesinde felaket tellallýðý, düþmanlýk, þeytanlaþtýrma öne çýkar. Ýslamafobi meselesinde tam da bu yaþanýyor. Batý toplumlarýnýn belirli kesimleri, kendi kimliklerini inþa edebilmek,
21. yüzyýlda kendilerine bir konum belirleyebilmek için bir ötekine ihtiyaç
duydular. Soðuk savaþ döneminde bu
kominizmdi. Soðuk savaþýn sona ermesiyle birlikte 90'lardan sonra Ýsla-

mafobi meselesinin siyasal bir proje
haline geldiðini görüyoruz. Müslümanlarý ötekileþtirerek, terörle, þiddetle,
gericilikle yobazlýkla, baskýyla iliþkilendirerek aslýnda ihtiyaç duyduklarý ötekini ortaya koymaya çalýþan bir zihin
yapýsýný görüyoruz. Buna niye ihtiyaçlarý var? Mevcut politikalarý meþrulaþtýrmak için. Gittikleri yerlerdeki tasarruf ve tahakkümlerini temellendirebilmek için buna ihtiyaç duyduklarýný düþünüyorlar.
“ÖTEKÝNÝN BÝZE AYNA
TUTABÝLECEÐÝNÝ KABUL
ETMEMÝZ GEREKÝYOR”
Batý toplumlarýnýn bir kýsmý dedim.
Buna batý içinden de gelen çok ciddi itirazlar var. Bizim o itirazlara da kulak
kabartmamýz lazým. Avrupa merkezciliði eleþtiren, oryantalizmi, batý içinden
gelen çok güçlü itirazlar da var. Biz o literatürü okumamýz, tartýþmalarý da
doðru takip etmemiz lazým ki biz tersinden bir oryantalizm tuzaðýna düþmeyelim. Nasýl bir batýya bizi oryantalize ettiði için kýzýyorsak biz de batýyý oksidantalize etmemeliyiz. Monolotik bir
þekilde bunlarýn hepsi bir, ayný gibi
bakmamalýyýz. Nüanslarý, farklýlýklarý,
farklý renkler, dokularý, bölgeleri görebilmeliyiz. Avrupa merkezciliðe en güçlü itirazlar yine Avrupa içinden geldi bugüne kadar. Gelmeye de devam ediyor. Buralarda bizim de ciddi ilmi, akademik bir felsefeyi ortaya koymamýz,
bu tartýþmanýn zenginleþmesi için ortaya ciddi bir çaba koymamýz gerekiyor.
Sadece itiraz etmek yeterli deðil. Bunun için de ben ve öteki iliþkisini doðru
bir zemine oturtmak lazým. Ötekinden
öðrenebileceðim þeyler olduðunu,

"KENDÝ TOPRAKLARINDA
YETÝÞEN TERÖRÝSTLERÝN
ÖLDÜRDÜÐÜ ÝNSAN SAYISI
DAHA FAZLA"
Terörizm ise mesele, evet bireysel
olarak, örgüt olarak terör örgütleri var
mý, var. Bunlarý biz sonuna kadar kýnýyoruz. Bunlarýn hele ki bizim inancýmýzý bu þekilde esir almasýna ben en büyük tepkiyi göstermek zorundayým.
Benim dinimi bu insanlarýn kirletmesine izin veremem, etmem. Rakamsal
baktýðýmýz zaman en büyük terör eylemleri nerede yaþandý, nereden geliyor diye baktýðýnýzda, Amerika Birleþik
Devletleri'ni ele aldýðýnýzda Amerikalýlarýn kendi topraklarýnda yetiþen teröristlerin öldürdüðü insan sayýsý, dýþarýdan gelen bütün terör saldýrýlarýndan
çok daha fazla. Ayný þey Avrupa için
de geçerli. 11 Eylül oldu mu, oldu. Avrupa'da saldýrýlar oldu mu, oldu. Bunlarýn hepsini kýnýyoruz. Ama öyle bir
algý yaratýlýyor ki sanki terörün tek
kaynaðý Ýslam dünyasý, terörün tek
kaynaðý Ýslammýþ gibi bunun üzerinden baþka bir þey hayata geçirilmeye
çalýþýlýyor."
"NASIL FÝZÝKSEL OLARAK
HASTA OLABÝLÝYORSAK,
ZÝHÝNSEL HASTA DA
OLABÝLÝRÝZ"
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ali Osman Öztürk'ün "akýl saðlýðýný
korumak" ile ilgili bir sorusunu yanýtlayan Kalýn, "Nasýl bedensel temizliðe,
saðlýða dikkat ediyorsak, korona döneminde bunu daha iyi anladýk. Sýk
sýk ellerimizi yýkýyoruz, maske takýyoruz, kendimizi koruyoruz deðil mi fiziksel olarak. Ayný þey zihnimiz için de
geçerli. Ýnsan aklýný kötü þeylere karþý
nasýl koruyacak? Akýl dünyasýnda kötü bir þey var mý? Bu soruyu sorarak
baþlamak lazým. Nasýl bedenimizi zehirleyebilecek, zaafa düþürebilecek
hatta öldürebilecek, hasta edebilecek
bakteri, virüsler varsa, zihin dünyamýzý da ruh dünyamýzý da kirletebilecek,
hasta edebilecek zararlý þeyler mutlaka vardýr. Bunlarýn ne olduðuna nasýl
karar vereceðine dair de bir tasavvurunuzun olmasý lazým. Burada kast et-

Cumhurbaþkanlýðý Sözcüsü
Prof. Dr. Ýbrahim Kalýn

tiðim düþünce dünyanýzý, ufkunuzu
daraltmak deðil. Ama evrendeki sonsuz ihtimaliyat hesaplarý içerisinde,
sonsuz derecedeki mümkünat içerisinde sizin için neyi tahakkuk etmesini
arzu ediyorsunuz? Sizin için gerçekleþmesini istediðiniz þey nedir? Bu soruyu kendinize sormanýz lazým. Hadis
olarak rivayet edilen bir söz var biliyorsunuz; 'Faydasýz ilimden Allah'a sýðýnýrým' diye. Ben yýllardýr düþünürüm
bu söz üzerine. Acaba mutlak manada
faydasýz ilmi mi kast etmiþti, yoksa görece, izafi olarak benim ihtiyacým olan
bilgi ne, ilim ne? Buna bakýp buna göre mi bir yol izlememiz gerekiyor? Benim için lüzumsuz olan bir bilgi, baþkasý için hayati bir bilgi olabilir. Dolayýsýyla tercihimi doðru yapmak, takdiri
doðru yapmak son derece önemli hale geliyor" dedi.
Sonsuz imkanlar var. Yunan trajedisi de okuyabilirsiniz, Pele'nin hayatýný da merak edip okuyabilirsiniz. Evrenin yaratýlýþýna iliþkin kozmolojik teorileri de okuyabilirsiniz, Hindistan'da Diwali Festivali üzerine bir araþtýrma yapabilirsiniz. Bunlarýn hepsi imkan.
Ama neyi yaptýðýnýzda siz kendinize
hedef olarak koyduðunuz anlam ve
özgürlük dünyasýna gideceðinize gene sizin karar vermeniz gerekiyor.
"HANGÝ ZÝHÝNSEL DÜNYAYA
GÝRDÝÐÝNÝZE DÝKKAT ETMENÝZ,
ORALARDA SEÇÝCÝ
OLMANIZ GEREKÝR"
Tolstoy'un çok güzel bir tasviri var;
"Bir dostumuz, bir arkadaþýmýz fiziksel
bir hastalýða yakalandýðýnda onu tedavi etmek için elimizden gelen her
þeyi seferber ederiz. Doktor ararýz,
hastaneye götürürüz, ilaç getiririz,
ama bir dostumuz, sevdiðimiz zihinsel
veya manevi bir sýkýntýya düþtüðünde
hepimiz oradan uzaklaþmayý tercih
ederiz.' Halbuki o dönemde gerçek
dostuna, kardeþine, arkadaþýna, yoldaþýna zihinsel, ruhi, kalbi manada da
sahip çýkmak demektir. O dönemde
daha yakýn olmanýz gerekir. Çünkü þifanýn nereden geleceðini bilemezsiniz. Belki sizin bir sözünüz, bir jestiniz,
bir telefonunuzdur onu orada iyileþtirecek olan. O tür durumlarda çok fazla yakýnlaþmanýz gerekir.
Ayný þey ortamlar için de geçerli.
Toksik ortamda bulunursanýz, sizi zehirleyecek ortamda bulunursanýz etkilenmeme þansýnýz yok. Hiçbirimiz masum deðiliz, hiçbirimiz mutlak baðýþýklýk sahibi deðiliz. Dolayýsýyla hangi fiziksel ortama girdiðinize dikkat ediyorsanýz, hangi zihinsel ve ruhi dünyaya
girdiðinize de dikkat etmeniz, oralarda
seçici olmanýz gerekir. Hayat, insanýn
yapmak istediklerini gerçekleþtirecek
kadar uzun, ama ebediyet zaviyesinden bakýldýðýnda çok kýsa. Dolayýsýyla
tercihleriniz, sizin hayatýnýzý nasýl kullandýðýnýzý, size verilen zamana ne
kadar bereket katýp katmadýðýnýz belirleyen bir þey."
Soru-cevap bölümünün sonrasý söyleþi, hatýra fotoðrafý çektirilmesinin ardýndan sona erdi. (Mehmet Halim Coþkun)
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Çorum Belediyesi
öðretmenleri unutmadý

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

06:01
07:30
12:32
15:01
17:24
18:48

TARiHTE BUGÜN
1925- Erzurum'da da þapka inkýlabýna karþý gösteriler yapýldý. Tutuklananlardan 13'ü
idama mahkûm oldu ve Erzurum'da 1 ay sýkýyönetim ilan edildi.
1927- Ankara'da, Heinrinck Krippel tarafýndan yapýlan Zafer Abidesi açýldý.
1928- Türkiye Büyük Millet Meclisi, Atatürk'e Millet Mektepleri Baþöðretmenliði unvanýný verdi.
1934- Cumhurbaþkaný Gazi Mustafa Kemal,
Meclisten çýkan kanunla Atatürk soyadýný aldý.
1976- Van ve çevresinde; Çaldýran-Muradiye'de etkili olan 7,2 büyüklüðündeki depremde 3 bin 840 kiþi öldü.
1981- Türkiye'de, Atatürk'ün 100. doðum
yýldönümü olan 1981 yýlýnda, 24 Kasým'ýn her
yýl Öðretmenler Günü olarak kutlanmasý kararlaþtýrýldý.
1989- Hakkari'nin Yüksekova Ýlçesi'nin Ýkiyaka Köyü'nde, çoðu kadýn ve çocuk olmak
üzere 28 vatandaþ, teröristlerce öldürüldü.
1990- Kadýnlar, Aileden Sorumlu Devlet Bakaný Cemil Çiçek’in "Flört fuhuþtur", "feminizm
sapýklýktýr" sözlerini düdük çalarak protesto etti. Ýstanbul Galatasaray'daki eylemde, polis 5
kadýný dövdü, 11 kadýn gözaltýna alýndý.
1994- Galatasaray F.C Barcelona'yý 2-1
yendi; kutlamalarda 3 kiþi öldü.
1994- Efsanevi MacGyver adlý televizyon
dizsinin "Trail to Doomsday" ismindeki filmi
Türkiye'de gösterime girdi.
1996- ANAP Genel Baþkaný Mesut Yýlmaz'a Budapeþte'de Hilton Oteli lobisinde
yumruklu saldýrýda bulunuldu.
2005- Picasso Ýstanbul'da sergisi Sabancý
Üniversitesi Sakýp Sabancý Müzesi'nde açýldý.

24 KASIM 2021 ÇARÞAMBA

YIL: 5 / SAYI: 1924
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Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr
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Yönetim Yeri: Gazi Cad. Kulaksýz
Sok. Kavukcu Ýþmerkezi 3/42 Çorum
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Ali Ceylani KOLAÇ
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0364 224 29 65 - 0364 225 36 50
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ayhan.aykanat@hs01.kep.tr

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

Baský: HAMDÝOÐULLARI
BASIN YAYIN A.Þ.
Zübeyde Haným Mah. Elif Sok
No: 7/246-247 Altýndað / Ankara
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Bayi Daðýtým: Çaðrý Daðýtým
Adres: Osmancýk Cad.
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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

Çorum Belediyesi, 24 Kasým
Öðretmenler Günü dolayýsýyla
bünyesinde görev alan öðretmen ve eðitmenler için bir dizi etkinlik düzenledi.
Altýnkaya Arena Salonu'nda
gerçekleþtirilen etkinliðe Çorum
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Ýl Milli Eðitim Müdürü
Abdullah Kodek, Eðitimci-Yazar
Sýtký Aslanhan, eðitmenler ve
öðretmenler katýldý.
Programda öðretmenler adýna konuþan Çorum Belediyesi
Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü
Mahmut Yabacýoðlu, öðretmenlik mesleðinin önemine vurgu
yaptý. 'Öðretmen, hayatýnýn her
anýný öðrencilerine ayýran ve onlarýn hayatýna sevgiyle dokunandýr.' diyen Yabacýoðlu, tüm öðretmenlerin gününü kutladý.
Ýl Milli Eðitim Müdürü Abdullah Kodek, Çorum Belediyesi'nin
Türkiye'de eðitime ciddi katký
saðlayan sayýlý belediyelerden
olduðunu söyledi. Konuþmasýnda ayrýca tüm öðretmenlerin gününü kutlayan Kodek, eðitime
verdiði desteklerden dolayý Çorum Belediyesi'ne ve Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a
teþekkür etti.
Etkinlikte konuþan Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
yeryüzündeki en kýymetli mesle-

ðin öðretmenlik olduðuna vurgu
yaparak bu kýymetli mesleðin bir
parçasý olan ve iþlerine gönülden baðlý tüm öðretmenleri tebrik etti. Öðretmene en çok yakýþanýn aþkla çalýþmak olduðunu
dile getiren Baþkan Aþgýn, aþkla
çalýþan tüm öðretmenlerin gününü kutladý. Konuþmasýnda þehit
öðretmenleri de unutmayan Baþ-

kan Aþgýn, hayatýný kaybeden
tüm öðretmenlere rahmet dileyerek konuþmasýný noktaladý.
Etkinlik, Eðitimci-Yazar Sýtký
Aslanhan'ýn yaptýðý mini bir sunumla sona erdi. Aslanhan'ýn hayata dokunan tecrübelerini paylaþtýðý sunum, öðretmenler ve
protokol üyelerinden alkýþ aldý.
(Haber Merkezi)

ÇOBAN
ÇÖKERTEN OTU
Birçoðumuzun ismini
daha önce duymadýðý
Çoban Çökerten Otu,
anavataný Güney Afrika
olup ülkemizde Ege ve
Akdeniz de yetiþmektedir.
Görünümü týrtýklý olup, açýk ya
da koyu pembe veya beyaz yapraklarý
vardýr. Yere yatýk olarak büyür ve sarýçiçekleri vardýr. Genelde süs bitkisi olarak kullanýlýr. Bilinen diðer isimleri, çakýrdikeni, çobaniðnesi, kokulu sardunya ve turnagagasýdýr.
ÇOBAN ÇÖKERTENÝN
FAYDALARI
Carboline saponin, steroidal saponinler bitkiden deðiþik yöntemlerle ayrýþtýrýlarak elde edilen bitki karýþýmlarýnda standart hale getirilir. Köklerinde
azot, sabit yaðlar, alkaloit, resin; sap ve
gövdesinde fructose, sucrose, niþasta,
çoban çökerten meyvelerinde protein,
yað, diastase, glikosid resin bulunan
çoban çökerten otu, oldukça faydalý ve
yararlý bir bitkidir.
Ýlk akla gelen faydalarý sindirim sistemi sorunlarýný gidermesi ve hazýmsýzlýðý önlemesi olan bu þifalý çoban çökerten otunun insan vücudunda baþka
birçok derde deva olduðunu söylemek
gerekir. Bunlar;
- Vücut direncini artýrýr.
- Özellikle erkeklerde cinsel fonksiyonlarýn daha iyi çalýþmasýný saðlar.
- Erkeklerde sperm sayýsýný, miktarýný ve hareketliliðini artýrýr.
- Ereksiyon kaybýný ortadan kaldýrýr.
- Böbrekleri çalýþtýrýr. Ýdrar söktürür.
- Kolesterolün düþmesine yardýmcý olur.
- Yüksek tansiyonu düþürür.
- Ýshal sorununu önler.
- Kalp ve damar hastalýklarýna iyi gelir.

ÇUHA ÇÝÇEÐÝ NEDÝR?

'Koçum Benim Projesi' tanýtýldý
Hitit Üniversitesi Baðýmlýlýkla
Mücadele Uygulama ve Araþtýrma Merkezi tarafýndan yürütülen
"Koçum Benim Projesi" tanýtým
toplantýsý yapýldý.
Valilik Toplantý Salonunda Vali Yardýmcýsý Murat Çaðrý Erdinç
baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen
toplantýda baðýmlýlýk açýsýndan
risk altýnda olan çocuklarýn korunmasýna yönelik olarak uygulanan ve "Türkiye Yeþilay Cemiyeti 2019 Baðýmlýlýkla Mücadele

Mali Destek Programý" tarafýndan desteklenen projenin tanýtýmý yapýldý . Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Turhan Candan, Hitit
Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý
Prof. Dr. Nurcan Baykam ve ilgili
kurum amirleri katýldý.
Toplantýda katýlýmcýlara proje
hakkýnda bilgilendirmeler yapýldý.
Yapýlan bilgilendirmede, üniversite öðrencilerinin yaþam koçu olarak katýlacaðý projede, ayrýca ortaokul öðrencilerinin de katýlýmcý

olarak yer almasýnýn beklendiði,
bireysel danýþmanlýk ve rehberlik
hizmetlerinin yaný sýra sosyal faaliyetler ile de desteklenecek
olan ortaokul öðrencilerinin proje
ile zararlý alýþkanlýklardan uzak
tutulmasýnýn hedeflendiði belirtilerek, önümüzdeki günlerde proje açýlýþ toplantýsýnýn gerçekleþtirileceði ve proje katýlýmcýsý üniversite öðrencilerinin baþvurularýnýn alýnmaya baþlanacaðý ifade
edildi.
(Haber Merkezi)

Ýhtiyaç sahibi öðrencilere giysi seti verilecek
Çorum'un Sungurlu Ýlçesi'nde ihtiyaç sahibi bin öðrenciye giysi seti daðýtýldý.
Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakan Yardýmcýsý Muhsin Dere'nin destekleri ve hayýrsever iþ
adamlarýnýn katkýlarý ile ilçede ihtiyaç sahibi öðrencilere
daðýtýlmak üzere 750 adet
kýþlýk bot, ayakkabý ile içerisinde eþofman, ayakkabý,
atký, bere ve tiþört gibi giyeceklerin bulunduðu bin adet
çantadan oluþan set okul
idareleri vasýtasý ile öðrencilere daðýtýldý.
Sungurlu Kaymakamý
Fatih Görmüþ, "Emeði geçen baþta Bakan Yardýmcýmýz Muhsin Dere ve hayýrsever iþ adamlarýmýza teþekkürlerimizi sunarýz" ifadelerini kullandý.
(ÝHA)

Çuha Çiçeði, sarý renkte çiçekleri
olan, 20 cm kadar boylanabilen, yeþilimsi gövdesi olan bir bitkidir. NisanMayýs aylarýnda toplanýp kurutulur. Çuha Çiçeði birçok hastalýðýn tedavisinde
kullanýlýr. Genellikle sus bitkisi olarak
yetiþtirilir.
ÇUHA ÇÝÇEÐÝNÝN FAYDALARI
- Kalbe kuvvet verir.
- Baþ aðrýsýný dindirir, sinirleri yatýþtýrýr.
- Bronþit, boðmaca, zatürre hastalýklarýna karþý faydalý gelir.
- Ýdrar yolu enfeksiyonlarýna karþý
faydalýdýr.
- Baðýþýklýk sistemini güçlendirir.
- Adet döneminde aðrýlarý keser.
- Adet düzensizliðini düzenler.
- Egzama ve sedef hastalýklarýna
karþý faydalýdýr.
- Toksinleri vücuttan atar.
Bitkinin yapraklarý özellikle çýban tedavisinde çok faydalýdýr. Yapraklar çýbana sarýlýr ve sýk sýk deðiþtirilir. Yorgunluðu alýr vücuda direnç ve kuvvet
verir. Zayýf týrnaklarý güçlendirir.
Kireçlenme sonucu oluþan bel, boyun, sýrt ve omuz aðrýlarýna karþý faydalý olmaktadýr. Vücutta bulunan fazla
su, þeker ve tuzun vücuttan atýlmasýný
saðlar.
Yaþlýlýk hormonlarýný geciktirir. Çinko ile beraber alýndýðý takdirde ciltteki
ergenlik sivilcelerini temizler. Ayrýca cilt
hastalýklarýna karþý faydalýdýr. Cildi temizler ve güçlendirir.
Çuha Çiçeðinin yan etkileri yoktur.
Ancak her bitki gibi bu bitkinin de fazla
kullanýmý saðlýða zararlýdýr.
ÇUHA ÇÝÇEÐÝNÝN KULLANIMI
Kurutulmuþ 1 tatlý kaþýðý Çuha Çiçeðini, 1 su bardaðý sýcak suyun içerisinde kaynatýn. 8-10 dk demlenmesini
bekledikten sonra süzerek kullanýma
hazýrlayabilirsiniz.
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'Öðretmen mum gibidir
kendisi tükenirken
etrafýný aydýnlatýr'

'Eðitim çaðdaþ, laik ve
bilimsel çizgide olmalý'
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, eðitimin bilime dayalý, çaðdaþ,
laik bir eðitim olmasý gerektiðinin altýný çizerek, CHP iktidarýnda öðretmenlerin hak ettiði deðeri alacaðýný
söyledi. Tahtasýz, beraberinde bazý
parti yöneticileri ile birlikte 24 Kasým Öðretmenler Günü etkinlikleri
kapsamýnda okullarý ziyaret ederek
öðretmenlerin gününü kutladý.
Eðitimin ve öðretmenlerin sorunlarýný çok iyi bildiklerini ifade
eden Tahtasýz, öðretmenleri 657
sayýlý kanundan çýkaracaklarýný bildirerek, öðretmenler için meslek
kanunun çýkartacaklarýný, her 24
Kasým Öðretmenler Gününde öðretmenlere birer maaþ ikramiye vereceklerini açýkladý.
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, beraberinde Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz, Ýl Kadýn Kollarý
Baþkaný Kamile Anar ve Ýl Kadýn
Kollarý Baþkan Yardýmcýsý Gülsemin Türkoðlu ile birlikte okullarý ziyaret ederek 24 Kasým Öðretmenler Günü'nü kutladý.
Bu kapsamda; Þehit Abdullah
Tayyip Olçok Anadolu Lisesi, 23 Nisan Ortaokulu, Toprak Sanayii Ortaokulu,Yumurta Ýlkokulu, Hacý
Bektaþ Veli Ortaokulu, Yunus Emre Ortaokulu ve Þehit Onur Bakbak
Ýlkokulu ziyaret edildi.

CHP'li yöneticiler, okul müdürlerine çiçek takdim ederek tüm öðretmenlerin gününü kutladý.
"OKULLARIN TÜM ALTYAPI
VE FÝZÝKÝ EKSÝKLÝÐÝ
GÝDERÝLMELÝDÝR"
Ziyaretlerin ardýndan bir açýklama yapan CHP Ýl Baþkaný Mehmet
Tahtasýz, çaðdaþ, laik, bilimsel bir
eðitim için çaba gösterdiklerinin altýný çizerek, öðretmenlerin maaþ
yetersizliðinden dolayý ikinci bir iþi
yapmak zorunda kaldýðýný, bu sorunu CHP iktidarýnda çözüme kavuþturacaklarýný, öðretmenlerin emeðinin karþýlýðýný alabileceði bir düzenleme getireceklerini kaydetti.

Pandemi sürecince derslerin 30
dakika olmasý gerektiðinin altýný çizen Tahtasýz, seçmeli derslerden
dolayý sýnýf deðiþtiren öðrencilerin
de bulaþ riskini artýrdýðýný ifade etti.
Derslerin sabah saat 08.30'dan
öðlen 13.30'a kadar olmasý gerektiðini ve öðlen arasý olmamasý gerektiðini anlatan Tahtasýz, okullarda
öðrencilerin sportif ve sanatsal faaliyetler yapabileceði alanlarýn eksikliðine dikkati çekti. Derslik eksikliði, spor salonu ve laboratuvar eksikliði konusuna da deðinen Tahtasýz, okullarýn tüm eksikliklerinin giderilmesi gerektiðini, özel okullar
açýlýrken de bunun bir kurala baðlanmasýnýn þart olduðunu savundu.

Tahtasýz, iktidar partisi tarafýndan seçim meydanlarýnda öðretmenlere söz verilen ancak daha
sonra unutulan 3600 ek göstergenin, CHP iktidarý ile birlikte uygulamaya geçirileceðini söyledi.
Tahtasýz, "Öðretmenlerin il içi sýra tayin uygulamasý yeniden baþlatýlmalýdýr. Uzman öðretmenlik ve
baþöðretmenlik ile ilgili düzenlemenin güncellenmesi gerekiyor.
Üniversitelerdeki pedagojik formasyon uygulamasýnýn gözden geçirilmesi þart. Aksi takdirde öðretmen enflasyonu yaratacak. Çünkü
üniversiteler ticarethane, öðretmen
adaylarý da müþteri deðildir.
Üniversitelerde çalýþan idari
personelin nakil sorunu çözülmelidir. Anayasanýn 41.maddesinde yer
alan "aile bütünlüðünün" korunmasý
gerekmektedir. Okullarýmýzýn temizlik ve güvenlik görevlisi eksiði
giderilmelidir" diye konuþtu.
CHP iktidarýyla birlikte eþit iþe
eþit ücret ödeneceðini, sözleþmeli
öðretmen, ücretli öðretmen, kadrolu öðretmen ayrýmýnýn bitirileceðini
savunan Tahtasýz, okullarda öðretmen açýðýný kapatacaklarýný, taþýmalý eðitime son vereceklerini, köy
okullarýný yeniden eðitime açacaklarýný, hiçbir öðretmenin yoksulluk
sýnýrýnýn altýnda maaþ almayacaðýný kaydetti.
(Haber Merkezi)

Marketler, yað, þeker ve kahve satýþýna kota getirdi
Dolar kurunda yaþanan hýzlý
yükseliþ etiketlere zam olarak yansýmaya devam ediyor. Ayçiçek, þeker ve kahve fiyatlarýndaki zamlar
sonrasý marketlerden kota uygulamasý geldi. Daha önce sývý yað ve
þeker satýþýný 1 adetle sýnýrlayan
marketler, kahve satýþýna da kota
getirdi. Türkiye'de ekonomik durum
vatandaþý bir hayli zorluyor. Dolardaki hýzlý yükseliþ enerjiden akaryakýta, gýdadan giyime kadar birçok
ürüne zam olarak yansýyor. Kurun
12.50'yi aþarak tarihi rekor kýrmasý,
fiyatlarýn daha da yükseleceði korkusunu yaþatýyor.

5 LÝTRELÝK YAÐ
100 LÝRAYI AÞTI
Ayçiçek yaðýnda yaþanan ham
madde sýkýntýsý nedeniyle fiyatlar
neredeyse yarý yarýya zamlandý.
Daha önce 60 TL gibi rakamlara satýlan 5 litrelik yaðýn fiyatý 100 lirayý
aþtý.
ÞEKERE YÜZDE 25 ZAM
Benzer durum þekerde de yaþandý. Marketler þeker tedariðinde
sýkýntý yaþadýklarýný belirtirken,
Türkþeker çuval fiyatýna yüzde 25
zam yaptý. KDV hariç kilogram fiyatý 3,93 lira olan kristal þekerin fiyatý

4,91 liraya yükseldi. Kristal þekerin
KDV dahil fiyatý ise 5,30 lira oldu.
Son artýþla birlikte, 212 lira olan
kristal þekerin 50 kilogramlýk çuval
fiyatý 265 lirayý geçti.
KAHVE FÝYATI
ÝKÝYE KATLANDI
Ayçiçek yaðý ve þekerden sonra
ayný kaderi kahve de yaþadý. Küresel anlamda yaþanan tedarik sýkýntýsý Türkiye'de kahve fiyatlarýný fýrlattý. Ürün olmayýnca fiyatlar bir
hayli yükseldi.
Aðustos ayýnda 50 liraya satýlan
kahvenin kilosu artýk 90 ila 100 lira

arasý satýlmaya baþladý.
MARKETLER SATIÞA
KOTA GETÝRDÝ
Marketler, yaþanan zamlar ve
tedarik sýkýntýlarý nedeniyle ayçiçek
yaðý ve þeker satýþlarýna kota getirmiþti. Birçok market söz konusu
ürünlerin satýþýný kiþi baþý 1 adetle
sýnýrladý. Gerekçe olarak ise tedarik
sýkýntýsý yaþanan bu ürünlerden
herkesin eþit þekilde yararlanmasý
gösterildi. Marketler son olarak bu
ürünlerin arasýna kahveyi de etkiledi. Türk kahvesinin satýþý 2 adetle
sýnýrlandý.
(Haber Merkezi)

Zafer Partisi Ýl Baþkaný Bedii Onan, 24
Kasým Öðretmenler Günü nedeniyle bir
mesaj yayýmladý. "Öðretmen mum gibidir
kendisi tükenirken etrafýný aydýnlatýr" diyen
Bedii Onan, þunlarý söyledi:
"Her 24 Kasým günü, öðretmenler yýlda
bir defa toplumsal olarak hatýrlanýr, deðeri
ve emekleri üzerine çok güzel sözler söylenir. Öðretmenler övgüler ile baþ tacý yapýlýr,
öðretmenlerin çalýþma ve yaþam standartlarýnýn iyileþtirilmesi için vaatler verilir,25
Kasým gününden
sonra da yaþam
eski halinde devam eder. Muhtemelen de bugün
yine benzer durumlarý yaþayacaðýz. Bir öðretmen
olarak mesleðin
zevkini ve sýkýntýlarýný uzun yýllar
yaþadým. Çok sayýda
öðrencinin
eðitimine meslek Bedii Onan
ve iþ sahibi olmasýna katkýda bulundum. Bu sebeple çok
müsterihim. Mezun ettiðim öðrencilerim ile
hala görüþürüm ve kimi vakit ben onlarýn
mesleki katkýlarýmdan faydalanýrým, kimi
vakit de öðrencilerim emekli olduðum halde, bana ulaþýr ve yardýmcý olurum. Öðretmen okulu mu sever? Yoksa mesleðini mi
sever? Öðrenciyi mi sever? Yoksa yazdýklarýmýn tümünü mü sever? Bu sorularýn cevabýný tam bulamadým. Okulun havasý bir
baþkadýr. Öðretmenin ikinci evidir. Öðrenciye bir bilgiyi öðretmenin keyfi ve zevki daha baþkadýr. Cývýl,cývýl öðrenci olan sýnýflar
öðretmen için daha da baþkadýr.Bütün gözler öðretmene odaklýdýr.Öðrenci için öðretmen her konuyu bilir.Öðrenci böyle düþünür.Bu sebeple ben hepsini severim. Bir
öðrenci yýllar sonra, öðretmenine mektup
yazmýþ. Mektup,''Bu yazýyý, Siz bana yazmayý öðrettiðiniz için yazabiliyorum.'' cümlesiyle baþlamýþ.''Yazmayý öðrendikten
sonra da okumayý öðrettiniz ve bu sebeple
okuyabiliyorum. Okumayý, yazmayý ve sayýlarý, dört iþlem yapmayý,siz öðrettiniz.Bana pek çok bilgiyi ve dünyayý öðrettiniz,bütün bunlar için çok teþekkür ederim.'' Cümlesiyle mektubunu bitirmiþ. Öðretmenlerin
görevi öðretmektir. <Öðretmenlik sabýr ve
sevgi mesleðidir. Öðretmen mum gibidir
kendisi tükenirken etrafýný aydýnlatýr.
Öðretmenlerimiz için övgü dolu sözleri
ifade ederek bugün baþ tacý yaparýz. Öðretmen doðan bir güneþtir, dünyayý aydýnlatarak karanlýðý, aydýnlýða çevirir. Öðretmen bir sanatkardýr,öðrencilerin geleceðinin temelini,öðretmenler atarlar ve geleceklerini ve kiþiliklerini de öðretmenler þekillendirir.
Öðretmen öðrencilerin hedef ve hayallerine ulaþmasý için ilham kaynaðýdýr. Gelecek gençlerin, gençler ise öðretmenlerin
eseridir. Üzerimde ve tüm öðrencilerin yetiþmesinde emeði olan tüm fedakâr ve
üretken öðretmenlerimizin bu deðerli gününü bir öðretmen olarak ve Zafer Partisi il
yönetimi adýna en içten dilek ve temennilerimle kutluyorum. Tüm öðretmenlerimize
saðlýk ve afiyetle bir yaþam geçirmelerini,
öðretmen olan babam ve kayýnpederim olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öðretmenlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum."
(Haber Merkezi)

T.C. BAYAT(ÇORUM) ÝCRA DAÝRESÝ
2021/2 TLMT.
TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup:
Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý, T.C Ziraat Bankasý'nýn 17/06/2021
tarih, 24687673-70001170621067341 sayýlý yazýsýyla 06EA9577 plakalý araç üzerindeki güncel rehin
miktarýnýn 101.718,00 TL olduðu ve ipotek bedeli altýnda aracýn satýþýna muvafakat etmediklerinin bildirildiði anlaþýlmakla masraflarla birlikte araç ihale açýlýþ bedelinin 110.100,00 TL'den açýlacaðý ve o
gün ipotek bedeli ile masraflar dahil olmak üzere belirtilen fiyat üzerinden istekli bulunmadýðý takdirde yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. Artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki yine
ipotek bedeli ve masraflar ile birlikte 110.100,00 TL bedeli bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna
rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn
paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 22/11/2021
1.Ýhale Tarihi
2.Ýhale Tarihi
Ýhale Yeri

: 12/01/2022 günü, saat 10:00 - 10:05 arasý.
: 23/02/2022 günü, saat 10:00 - 10:05 arasý.
: BAYAT ÝLÇE EMNÝYET AMÝRLÝÐÝ OTOPARKI - null null / null

No

Takdir Edilen
Deðeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1

160.000,00

1

%18

06EA9577 Plakalý, 2014 Model, TÜMOSAN
Marka, DTK 4WD 9115. Tipli,
4DT41T115C258149 Motor No'lu, 9115057469
Þasi No'lu, Rengi Kýrmýzý, KIRMIZI RENK 1428
SAATTE(KM) TEKERLERÝ VE KAPORTA
AKSAMI SAÐLAM, KAPORTASINDA UFAK
TEFEK ÇÝZÝKLERÝ, ÝÇ AKSAMINDA BELÝRLÝ
YERLERÝNDE DEFORME MEVVUT, ÇALIÞIR
VAZÝYETTE

(ÝÝK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
BASIN: 1497443

YEDAÞ, yeni araç
filosuyla güçleniyor
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. (YEDAÞ), saha süreçlerini daha verimli ve güvenli bir þekilde yürütmek için
tasarým ve teknik açýdan tam
donanýmlý araçlarla filosunu
yenileyerek güçlendirdi.
Engebeli bir coðrafyada
elektrik daðýtým þebekesi unsurlarýnýn bakým onarýmýný ve
yeni tesis çalýþmalarýný yapan
YEDAÞ, daðýnýk yerleþime
sahip bir bölgede, en uzak
noktadaki tek bir haneye de
merkez ile ayný kalite ve süreklilikte enerji daðýtmak için
bütün engelleri aþmaya devam ediyor. Elektrik daðýtým
hatlarý, trafo binasý gibi þebeke elemanlarýnýn birbirine
uzak mesafelerde olmasý nedeniyle arýza ve kesintilere

müdahale; yeni tesis alanlarý
yatýrým operasyonlarý sýrasýnda ulaþým, büyük önem taþýyor. YEDAÞ, bu kapsamda
saha ekiplerinin, zorlu yol
þartlarýnda daha kolay ve güvenli ilerlemesi; verimli çalýþmasý için filosunu, yeni ve
tam donanýmlý araçlarla güçlendirdi.
YENÝ NESÝL FÝLO,
YENÝ NESÝL YEDAÞ
Ýþ saðlýðý ve iþ güvenliði
konusundaki hassasiyetlerini
her fýrsatta dile getiren YEDAÞ Tedarik Zinciri Koordinatörü Murat Kýlýç, "YEDAÞ olarak sektöre entegre etmiþ olduðumuz Yeni Nesil Filo Yönetimi Sistemi ile tüm filo
operasyonlarýnýn tek merkez-

den yönetilmesini saðlýyoruz.
Yeni Nesil Filo ile trafik kazalarýný asgari, sürücü performansýný ise azami seviyeye
getirerek sürücü verimliliðini
arttýrmayý hedefliyoruz. Verdiðimiz eðitimler ile çalýþanlarýmýzý bilinçlendiriyoruz.Filo
süreçlerinin etkin yönetimi ile
müþterilerimize kesintisiz ve
kaliteli hizmet sunuyoruz. Sepetli vinçler, yüksek alanlarda
güvenli ve kolay çalýþmaya
uygun olarak geliþtirilen araçlardýr. Teknolojik donanýmýyla
dikkat çeken, yüksek metrelere ulaþabilen ve insanlarýn
riskli bölgelerde güvenli þekilde çalýþmasýný saðlayan
araçlarý filomuza takviye ederek filomuzu güçlendirdik" dedi.
(Haber Merkezi)

BUGÜN
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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ÇORUM'DA ARAÇ
SAYISI ARTTI
TBMM'yi ziyaret edip
Osmancýk'ý konuþtular
Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay ve
Osmancýk
Belediye
Baþkaný Ahmet Gelgör,
Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nde (TBMM),
Çorum milletvekillerini
ziyaret etti.
Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay ve
Osmancýk
Belediye
Baþkaný Ahmet Gelgör,
TBMM'de ilk olarak AK
Parti Çorum Milletvekili
Av. Oðuzhan Kaya'yý ziyaret etti. Ziyaretle ilgili
Oðuzhan Kaya, "Osmancýk Kaymakamýmýz
Ayhan Akpay ve Osmancýk Belediye Baþkanýmýz Ahmet Gelgör'e
ziyaretlerinden dolayý
teþekkür ederiz" dedi.
Baþkan Gelgör ise
"Oðuzhan Kaya'yý TBMM'deki
makamýnda Osmancýk Kaymakamýmýz Sayýn Ayhan Akpay ile
birlikte ziyaret ederek Ýlçemizdeki yatýrýmlar ve projeler hakkýnda istiþarede bulunduk. Ýlçemize
desteklerinden dolayý Sayýn Milletvekilimize teþekkürlerimi sunarým" ifadelerini kullandý.
Daha sonra AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami
Ceylan ile görüþen Akpay ve
Gelgör, Osmancýk yatýrýmlarýný
ele aldý.
AK Parti Milletvekili ve MKYK
Üyesi Ahmet Sami Ceylan, "Ýlçemizin çehresini ve yaþam standartýný artýrmak adýna yapýmý devam eden yatýrýmlarýmýz ve yapýlmasý planlanan projelerimiz

Çorum'da Ekim ayý itibariyle motorlu
araç sayýsý Çorum'da 180 bin 601 oldu.
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)
Ekim 2021 motorlu taþýt istatistiklerini
açýkladý. Türkiye'de Ekim ayýnda 85 bin
691 adet taþýtýn trafiðe kaydý yapýldý.
Bölge iller arasýnda yer alan Samsun'da
trafiðe kayýtlý araç sayýsý Ekim ayý sonu
itibarýyla 395 bin 598, Tokat'ta 192 bin
405, Çorum'da 180 bin 601, Amasya'da
125 bin 957 oldu.

üzerine istiþarelerde bulunduk.
Osmancýklý hemþehrilerimize
selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Var gücümüzle mücadelemizi vereceðiz, önümüzdeki engelleri aþacaðýz, tuzaklarý bozacaðýz ve inþallah hedeflerimize
de ulaþacaðýz" þeklinde konuþtu.
Ýkili, son olarak TBMM'de
MHP Mersin Milletvekili Olcay
Kýlavuz ve Eskiþehir Milletvekili
Metin Nurullah Sazak ile bir araya geldi. Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, "Milletvekillerimiz ile
istiþarede bulunarak tecrübelerinden istifade etme fýrsatý bulduk. Ýlgi ve alakalarýndan dolayý
deðerli Milletvekillerimize teþekkürlerimi sunarým" diye konuþtu.
(Bahattin Sümüþ)

Sungurlu, ‘il olabilecek
ilçeler' arasýnda

81 kente baðlý 922 ilçe arasýnda
Çorum'un Sungurlu ilçesi de il olabilecek bölgeler arasýnda gösterildi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi
olarak 81 ili bulunuyor. Bu 81 kente
baðlý 922 de ilçe var. Özellikle büyükþehir merkezlerindeki kimi ilçelerin nüfuslarý birçok ilden bile büyük. Durum böyle olsa da il olabilmek için sadece büyük bir nüfusa
sahip olmak yeterli deðil elbette.
30'u büyükþehir statüsünde olan illerimizin arasýna katýlmak isteyen
de birçok ilçemiz bulunuyor. Ýl olma-

85 BÝN 691 ADET TAÞITIN
TRAFÝÐE KAYDI YAPILDI
Ekim ayýnda trafiðe kaydý yapýlan taþýtlarýn %50,8'ini otomobil, %22,8'ini
motosiklet, %15,4'ünü kamyonet,
%7,0'ýný traktör, %2,9'unu kamyon,
%0,5'ini minibüs, %0,4'ünü otobüs ve
%0,2'sini özel amaçlý taþýtlar oluþturdu.
TAÞIT SAYISI BÝR ÖNCEKÝ
AYA GÖRE AZALDI
Ekim ayýnda trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý bir önceki aya göre özel
amaçlý taþýtlarda %27,1, kamyonda

%19,2, kamyonette %15,6 artarken minibüste %46,9, motosiklette %27,6, otobüste %12,2, traktörde %10,3 ve otomobilde %2,1 azaldý.
GEÇEN YILIN AYNI AYINA
GÖRE 25,1 AZALDI
Ekim ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna
göre trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý
kamyonda %12,7, motosiklette %5,6,
traktörde %3,9, özel amaçlý taþýtlarda
%3,8 artarken otomobilde %38,6, minibüste %21,0, kamyonette %17,0 ve
otobüste %13,5 azaldý.
TOPLAM TAÞIT SAYISI
25 MÝLYON 105 BÝN 532
Ekim ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý taþýtlarýn %54,3'ünü otomobil,
%16,3'ünü kamyonet, %14,8'ini motosiklet, %8,0'ýný traktör, %3,5'ini kamyon,
%2,0'ýný minibüs, %0,8'ini otobüs ve
%0,3'ünü özel amaçlý taþýtlar oluþturdu.
Ekim ayýnda devri(1) yapýlan taþýtlarýn %71,4'ünü otomobil, %15,6'sýný
kamyonet,
%5,4'ünü
motosiklet,

%3,2'sini traktör, %2,0'ýný kamyon,
%1,8'ini minibüs, %0,5'ini otobüs ve
%0,1'ini özel amaçlý taþýtlar oluþturdu.
EKÝM'DE 43 BÝN 538 ADET
OTOMOBÝLÝN TRAFÝÐE
KAYDI YAPILDI
Ekim ayýnda trafiðe kaydý yapýlan
otomobillerin %16,9'u Fiat, %12,0'ý Renault, %8,5'i Volkswagen, %7,8'i Hyundai, %6,6'sý Peugeot, %5,7'si Citroen,
%5,3'ü Honda, %5,2'si Toyota, %4,9'u
Dacia, %4,0'ý Opel, %2,9'u Ford, %2,8'i
BMW, %2,6'sý Audi, %2,5'i Kia, %2,2'si
Mercedes-Benz, %1,9'u Seat, %1,8'i
Nissan, %1,4'ü Volvo, %1,4'ü Skoda,
%0,7'si Suzuki ve %3,2'si diðer markalardan oluþtu. Ocak-Ekim döneminde
bir önceki yýlýn ayný dönemine göre trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý %17,4 artarak 998 bin 860 adet olurken, trafikten
kaydý silinen taþýt sayýsý %13,8 azalarak 34 bin 111 adet oldu. Böylece OcakEkim döneminde trafikteki toplam taþýt
sayýsýnda 964 bin 749 adet artýþ gerçekleþti.
(Mahmut Emin Söylemez)

Þehit öðretmenin duygulandýran
sözlerini babasý anlattý
Çorumlu hemþehrimiz þehit öðretmen Aybüke Yalçýn'ýn babasý Sadýk
Yalçýn, "'Babacýðým, bayraðýmýzýn
dalgalandýðý her yer vatanýmýzdýr.
Bizler gitmezsek oraya kimler gidecek?' sözlerini söyleyerek gideceðini
söyledi" dedi.
9 Haziran 2017'de terör örgütü
PKK tarafýndan haince katledilen müzik öðretmeni Osmancýklý hemþehrimiz Þenay Aybüke Yalçýn'ýn babasý
Sadýk Yalçýn konuþtu.
Aybüke öðretmenin olmadýðý 5'inci Öðretmenler Günü'nü kutladýklarýný
söyleyen baba Yalçýn, "Gönül isterdi
ki kýzýmýzýn yanýna gelerek bugünü
mutlu bir þekilde kutlayalým, onunla
hasbihal edelim. Maalesef ülkemizin
bulunduðu coðrafyanýn kýymeti itibarýyla harici ve dahili Ata'nýn söylediði
gibi düþmanlarýmýz eksik olmuyor" diye konuþtu.
PKK ve diðer terör örgütlerinin birçok insaný katlettiðini söyleyen baba

Yalçýn, "Bunlarýn 200'e yakýný yanýlmýyorsam öðretmen ve bunlarýn bir
tanesi de bizim kýzýmýz Aybüke öðretmen" þeklinde konuþtu.
"MECLÝSTEKÝLERÝN
MECLÝSTEN ATILARAK
BU ÜLKENÝN ÝNSANLARININ
ACISININ DÝNDÝRÝLMESÝ"
Güvenlik güçlerinin ve devleti yönetenlerin gerektiði þekilde mücadele
verdiðinin altýný çizen baba Yalçýn,
"24 saat mücadele edildiðini bizler de
takip ediyoruz. Geliþen teknolojinin
getirmiþ olduðu kolaylýklarý da kullanarak daha iyi bir þekilde mücadele
edildiðini görüyoruz. Temennimiz
bunlarýn kökünün kurutulmasý ve bunun yanýnda meclistekilerin de meclisten atýlarak bu ülkenin insanlarýnýn
acýsýnýn dindirilmesi" deðerlendirmesinde bulundu.
Aybüke öðretmenin öðrencilerinden birkaç tanesinin hala aradýðýný

ya aday ilçeler hangileri?
'Ýl olabilecek ilçeler' noktasýnda
kimi vatandaþlar sýk sýk bu soruyu
yetkililere iletiyor. TÜÝK verileri üzerinden baðlý olduðu ilin merkez ilçesine uzaklýðý, nüfus büyüklüðü, sosyo-ekonomik koþullarý gibi kriterler
baz alýndýðýnda gerçekten hangi ilçelerimiz il olmak için en iyi koþullara sahip?" ifadelerine yer verildi.
Ýl olabilecek özelliklere sahip ilçeler arasýnda nüfusu 49 bin 211
olarak gösterilen Sungurlu da yer
aldý.
(Haber Merkezi)

Þenay Aybüke Yalçýn

Sadýk Yalçýn

söyleyen baba Yalçýn, "Devlet kurumunun müdürleri, kaymakamýmýz, ilçe milli eðitim müdürümüz, valimiz
sürekli bizleri arýyor. Bir ihtiyacýmýz
olup olmadýðýný her daim soruyorlar
sað olsunlar" diye konuþtu.
"'BABACIÐIM, BAYRAÐIMIZIN
DALGALANDIÐI HER YER
VATANIMIZDIR"
Aybüke öðretmenin öðretmen olduðu ilk dönemde aralarýnda geçen
konuþmayý aktaran baba Yalçýn þunlarý söyledi:
"Bana söylemiþ olduðu bir söz bizi derinden etkiledi ve hep beraber
gittik. 'Babacýðým, bayraðýmýzýn dalgalandýðý her yer vatanýmýzdýr. Bizler
gitmezsek oraya kimler gidecek?'
sözlerini söyleyerek gideceðini söyledi. Ülkemizin herhangi bir toprak parçasýnda görev yapmak kutsaldýr. Bütün öðretmenlerimizin her yerde görev yapabileceðini rahatlýkla söyleyebiliriz. Terörün kalýntýlarýnýn da en kýsa zamanda güvenlik güçlerimiz tarafýndan mutlaka kökünün kazýnacaðýna eminiz."
(ÝHA)

ÖÐRETMENLERE 'MUTLU ÖÐRETMEN,
BAÞARILI GENÇ' KONFERANSI
Çorum Belediyesi tarafýndan "Mutlu
öðretmen, baþarýlý genç" konulu konferans düzenlendi.
24 Kasým Öðretmenler Günü nedeniyle Çorum Belediyesi ve Çorum Kent Konseyi iþbirliðiyle "Mutlu öðretmen, baþarýlý
genç" konulu bir konferans gerçekleþtirildi.
Devlet Tiyatro Salonu'nda verilen konferansa konuþmacý olarak Eðitimci-Yaza
Sýtký Aslanhan katýldý. Konferansa, Milli

Eðitim Müdürü Abdullah Kodek, Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Çorum Kent Konseyi Kadýn Meclisi Baþkaný
Ayþe Yaz ile öðretmenler katýldý.
Konferansta Eðitimci-Yazar Sýtký Aslanhan "Mutlu öðretmen, baþarýlý genç"
konulu bir sunum yaptý. Konferansýn ardýndan sorular yanýtlandý. Program, hatýra
fotoðrafýnýn çektirilmesinin ardýndan sona
erdi.
(Abdulkadir Söylemez)

Sýtký Aslanhan

