Osmanlý dönemine ait tarihi
Üçköy Camii restore edildi
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Çorum'da merkeze baðlý
Üçköy'de bulunan "Korunmasý Gerekli Kültür Varlýðý"
olarak 1983 yýlýnda tescillenen Üçköy Cami'nin, Ýl
Özel Ýdaresi tarafýndan
2017 yýlýnda rölöve, restorasyon ve restitüsyon projesinin onaylanmasýnýn yapýlan çalýþmalar sonucunda Osmanlý dönemi mimari
örneklerinden birisi olan tarihi Cami restore edilerek
ibadete açýldý.
2’DE

SOBACI: BASIN
AHLAK ESASLARI'NIN
iHLALiNE iZiN
VERMEYiZ"
Basýn Ýlan Kurumu Yönetim Kurulu Baþkaný Prof. Dr.
Sobacý gazetelere yönelik þikayetlerde bütün kesimlerin mutabýk kaldýðý Basýn Ahlak Esaslarý'na
uygun hareket ettiklerini belirtti. Basýn Ýlan Kurumu Yönetim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Mehmet
Zahid Sobacý kurumun faaliyetlerine iliþkin
AA'nýn sorularýný yanýtladý ve kurumla ilgili
gündeme getirilen eleþtiriler hakkýnda deðerlendirmede bulundu.
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Karantina kaçaðý dört
kiþi yurda yerleþtirildi
Çorum Valiliði Ýl Salgýn Denetim Merkezi Mahalle Denetim Ekipleri sorumsuz þahýslarý yakalamaya devam ediyor. Evlerinde izolasyonda olmalarý gerekirken izolasyon kurallarýna aykýrý hareket eden dört kiþi tutanakla tespit edilip yurda yerleþtirilerek karantina altýna alýndý. Öte yandan izolasyon kurallarýna uymayan 19
þahýsla ilgili tutanak tutularak Ýl Hýfzýssýhha Kuruluna gönderildi. Koronavirüs ile mücadele kapsamýnda alýnan tedbirlere uymayanlarla ilgili vatandaþlar tarafýndan son bir haftada 20 ihbar yapýldý.
3’TE

Beklenen kar
lapa lapa geldi

Çorum'a yýlýn ilk karý dün öðlen 10.30 sularýnda baþlayarak dakikalar geçtikçe etkisini
artýrdý. 17'ye kadar neredeyse aralýksýz yaðan "lapa lapa" kar Çorumlularý mutlu etti.
Akþam saatlerinde duran kar, kendisini özleyen Çorumlularý da sokaða çýkardý. Özellikle
genç birçok vatandaþýn karýn yoðunlaþtýðý
alanlarda zaman geçirdiði, kar topu oynadýðý ve fotoðraf çekildiði gözlendi.
2’DE

Selim Aydýn

Memurlar ek
zam istiyor
Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn memur ve
emeklilere yapýlan zamlarýn ülke gerçekleri ile
örtüþmediðini belirterek "Son 10 yýldýr memur
maaþlarý enflasyonun bile altýnda kalýyor ve
sürekli eriyor. Bu durum küresel salgýnla birlikte sürdürülemez bir hal almýþtýr" diyerek
memura ek zam yapýlmasýný talep etti. 4’TE

Mehmet Kaya
topraða verildi

Aþý için zorunlu uygulama: Aþýla

Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný
ve Çorum Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Yýlmaz
Kaya'nýn babasý Mehmet Kaya
(72) son yolculuðuna uðurlandý.
Rahatsýzlýðý nedeniyle tedavi
gördüðü hastanede hayatýný
kaybeden Mehmet Kaya, Ulu
Mezarlýk'ta topraða verildi. 3’TE

Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan geliþtirilen "Aþýla" uygulamasý ile hekimler ve saðlýk personelleri kolay ve hýzlý bir þekilde vatandaþlarýn
aþýlanma sürecini takip edebilecekler. 5’TE

Çorumlu Saçýntý

PROGRAM SUNACAK
Rol aldýðý 'Mandýra Filozofu' karakteriyle tanýnan Sungurlulu sanatçý Müfit Can Saçýntý'nýn
sunumuyla renklenecek olan Tarým televizyonu Agro TV'de yayýnlanacak yarýþma programýnda hayvancýlýk ile ilgili sorulan sorulara doðru yanýtlarý veren yarýþmacýlar hem tonlarca
yem hem de deðeri on binlerce liralýk olan çeþitli ödüllerin sahibi olacak.
2’DE

Mehmet Biçer
topraða verildi
Uzun yýllardan beri Alaybey Sokak'ta tekstil toptancýlýðý yapan
Ýmamoðlu Tekstil ortaklarýndan
Mehmet Biçer iþyerinde ölü olarak bulundu. Mehmet Biçer'in
cenazesi hastane morgundan
alýnarak Ulu Mezarlýðý'na getirildi, ardýndan kýlýnan cenaze namazýndan sonra da Ulu Mezarlýk'ta topraða verildi.
3’TE

TEKÝN ÇINAR: GELÝRDE
ADALET SAÐLANMALI 5’TE

Origami ile kaðýt neler öðretebilir?
Kuruculuðunu Çorum Þehit Osman Arslan Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nin yaptýðý "Uçur Hayallerini" eTwinning projesinde aylýk düzenlenen
uzman günü seminerlerine devam ediliyor. Her ay planda belirlenen konuya göre alanýnda uzman kiþiler tarafýndan proje ortaðý öðretmen ve öðrencilere seminer veriliyor. Ocak ayýnda origami çalýþmalarý yer aldýðý için
buna yönelik etkinlikler yapýldý.
6’DA

SUNGURLU'DA YILIN
ÝLK KARI YAÐDI 2’DE

KAYMAKAM AKPAY'DAN
KORONAVÝRÜS DENETÝMÝ

7’DE

TEMA'DA
DEVÝR TESLÝM

4’TE
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OSMANLI DÖNEMiNE AiT TARiHi

ÜÇKÖY CAMii RESTORE EDiLDi

Çorum'da merkeze baðlý Üçköy'de bulunan Osmanlý dönemi
mimari örneklerinden birisi olan
tarihi Üçköy Cami restore edilerek ibadete açýldý.
Yapýmý 1600'lü yýllara dayanan, 1897 yýlýnda tadilattan geçirilen ve restorasyonla birlikte yeni bir görünüme kavuþan cami
ibadete açýldý. Dikdörtgen planlý
camide temel ve duvarlar moloz
taþ, duvar köþeleri kesme taþ ile
yapýlýrken ibadet mekâný dört ahþap sütun üzerine oturan ahþap
kubbe ile örtülü. Kubbenin ortasýnda rozet ve lale motifleri bulunurken kubbenin dört tarafý ah-

þap tavanla çevrilmiþ, dikdörtgen
tablalar halinde olup baklava dilimli motifli. Caminin üzeri kýrma
çatýlý ve alaturka kiremitle örtülü
olup taþ þerefeli el yapýmý minaresi dikkat çekiyor.
1983 yýlýnda "Korunmasý Gerekli Kültür Varlýðý" olarak tescillenen Üçköy Cami'nin, Ýl Özel
Ýdaresi tarafýndan 2017 yýlýnda
rölöve, restorasyon ve restitüsyon projeleri hazýrlanarak Ankara
Kültür Varlýklarýný Koruma Kurulu'na sunuldu. Projenin onaylanmasýnýn ardýndan Üçköy Cami'nin restorasyon için geçtiðimiz
Haziran ayýnda ihalesi yapýldý.

Tarihinde de yüklenici firma ile 1
milyon 197 bin 700 lira bedelle
sözleþmesi imzalandý.

"1 MÝLYON 200 BÝN
TL'YE MÂL OLDU"
Merkeze baðlý Üçköy'de bulunan tarihi caminin 1897 yýlýnda
Ali Ethem Paþa tarafýndan inþa
ettirildiðini anýmsatan Vali Mustafa Çiftçi "Cami 1983 yýlýnda 'Korunmasý Gerekli Kültür Varlýðý'
olarak tescil edilmiþ. 2017 yýlýnda
Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan rölöve,
restorasyon ve restitüsyon projeleri hazýrlattýrýlmýþ olup yetkili kurullarýn onayýnýn ardýndan proje
uygulanmaya hazýr hale geldi.
2020 yýlý haziran ayýnda tarihi
camimizin ihalesi yapýlarak toplam 1 milyon 200 bin lira bedelle
yer teslimi yapýlarak restorasyon
çalýþmalarýna baþlandý" dedi.
Restorasyon çalýþmalarýnda
iþe baþlanýldýðýnda nasýl bir tablo
ile karþýlaþýlacaðýnýn tahmin edilemediðini dile getiren Vali Çiftçi
"Öngörülemeyen imalatlar nedeniyle projede yüzde 50 iþ artýþýna
gidildi. Aralýk atýnda restorasyon
yapýlarak tarihi cami hizmete
açýldý" ifadelerini kullandý.
Restorasyon çalýþmalarý kap-

samýnda tarihi caminin iç ve dýþ
sývalarýnýn tamamen söküldüðünü anlatan Vali Çiftçi, "Deforme
olan, hasar gören kerpiç yapýlar
tamamen onarýldý. Ayrýca kubbe
askýya alýnarak taþýyýcý sütunlar

güçlendirildi. Camimizin dýþ kýsmýndaki ihata duvarý yenilendi.
Avlu ise taþ kaplama ile kaplandý.
Caminin dikkat çeken bölümlerinden olan minare ise aslýna uygun
olarak yeniden yenilendi. Yenile-

nen haliyle tarihi camimizin Üçkök köyümüze ve Çorum'a hayýrlý olsun. Minaresinden ezan sesi,
kubbesinden Kur'an sesi kýyamete kadar eksilmemesini niyaz ediyorum" diye konuþtu.
(ÝHA)

BEKLENEN KAR
LAPA LAPA GELDi

Çorum'a yýlýn ilk karý yaðdý. Cuma
günü öðlen 10.30 sularýnda baþlayan
kar dakikalar geçtikçe etkisini artýrdý.
17'ye kadar neredeyse aralýksýz yaðan
"lapa lapa" kar Çorumlularý mutlu etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüðünün
verilerine göre Çorum için perþembeden itibaren aralýksýz beþ gün kar yaðýþý olacaðý açýklanmýþtý. Perþembe
günü þehrin yüksek kesimlerine ve ilçelerine yaðan kar nihayet Çorum'da
da etkisini gösterdi.
Cuma günü 10.30 civarýnda baþlayan yaðýþ 6,5 saat neredeyse aralýksýz
yaðdý. Akþam saatlerinde duran kar,
kendisini özleyen Çorumlularý da sokaða çýkardý. Özellikle genç birçok vatandaþýn karýn yoðunlaþtýðý alanlarda
zaman geçirdiði, kar oynadýðý ve fotoðraf çekildiði gözlendi.
Kar ile birlikte hava da ciddi oranda
serinlerken, kar yaðýþýnýn pazar ve pazartesi günü de yaðacaðý tahmin ediliyor. Meteoroloji verilerine göre Çorum'da hava cumartesi günü çok bulutlu olacakken pazar ve pazartesi
günleri için kar yaðýþý bekleniyor.
Önümüzdeki beþ gün içinde hava
sýcaklýðý en yüksek 3 derece olacakken en düþük sýcaklýðýn ise salý gecesi -13 olmasý bekleniyor.
(Abdulkadir Söylemez)

Çorumlu Saçýntý

PROGRAM SUNACAK

Tarým televizyonu Agro TV, 26 Ocak'ta baþlayacak olan '10 Ton Yem Bulmaca' isimli yeni yarýþma
formatýyla Sungurlulu Müfit Can Saçýntý yarýþmacýlarýna tonlarca yem daðýtacak. Rol aldýðý 'Mandýra
Filozofu' karakteriyle tanýnan Sungurlulu sanatçý
Müfit Can Saçýntý'nýn sunumuyla renklenecek olan
yarýþma programýnda hayvancýlýk ile ilgili sorulan
sorulara doðru yanýtlarý veren yarýþmacýlar hem
tonlarca yem hem de deðeri on binlerce liralýk olan
çeþitli ödüllerin sahibi olacak.

100 TON YEM DAÐITILACAK
Türkiye'nin dört bir yanýndan gelecek yarýþmacýlara ev sahipliði yapmaya hazýrlanan '10 Ton
Yem Bulmaca' programý, hayvancýlýk ile ilgili bilgi
sahibi olan yetiþtiricileri ekrana davet ediyor.
Yarýþmada açýlan kutulara göre sorulacak sorularý doðru yanýtlayan yarýþmacýlar, 10 ton yem kazanacak. 13 bölümden oluþacak yarýþma programýnda toplamda ise 100 ton yem daðýtýlacak.
(Haber Merkezi)

SUNGURLU'DA
YILIN ÝLK KARI YAÐDI
Sungurlu'da yýlýn ilk karý yaðdý.
Bugün sabah saatlerinde baþlayan
ve aralýksýz devam eden kar yaðýþýyla birlikte ilçe merkezi ve yüksek
kesimler beyaza büründü. Sungurlu'da dün gece baþlayan ve aralýk-

sýz devam eden yaðmur, yerini kar
yaðýþýna býraktý. Yoðun kar yaðýþý
nedeniyle yüksek kesimler beyaza
bürünürken, ilçe merkezinde cadde üzerlerinde park etmiþ araçlarýn
üzeri de karla kaplandý.
(ÝHA)
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Karantina kaçaðý dört kiþi
yurda yerleþtirildi
Çorum Valiliði Ýl Salgýn Denetim Merkezi
Mahalle Denetim Ekiplerinin çalýþmalarý aralýksýz devam ediyor.
Çorum Valiliði'nden yapýlan açýklamaya göre 8 Ocak 2021 - 15 Ocak 2021 tarihleri arasýnda il merkezi ve ilçelerinde 20 adet ihbar
alýndý. Bu ihbarlarýn dört tanesi asýlsýz veya
mükerrer ihbar olurken, geriye kalan 16 ihbar
Mahalle Denetim Ekiplerine bildirilerek gerekli
iþlemler yapýldý.
Yine ilimiz merkez ve ilçelerinde Mahalle
Denetim Ekiplerince 2 bin 307 kiþi denetlendi.
Ayrýca denetim ekiplerince 9 bin 852 iþyeri ve
kiþiler gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenip gerekli uyarýlar yapýldý ve
izolasyon kurallarýna uymayan kiþilere tutulan
19 adet tutanak Ýl Hýfzýssýhha Kuruluna gönderildi.
Maske, temizlik ve mesafe kurallarýný ihlal
eden 136 iþyeri ve kiþiler için birinci ihlal uyarýsý yapýldý. Ýl Salgýn Denetim Merkezi Saha
Denetim ekiplerince 8.01.2021 - 15.01.2021
tarihleri arasýnda evlerinde izolasyonda olmalarý gerekirken izolasyon kurallarýna aykýrý hareket eden dört kiþi tutanakla tespit edilip yurda yerleþtirilerek karantina altýna alýndý.
15 Ocak 2021 tarihi itibariyle bir kiþinin kalan izolasyon sürelerini tamamlamak üzere
yurtta karantinasý devam ediyor.
(Abdulkadir Söylemez)

Hasan Çetin

Eski muhtar
virüsten vefat etti
Covid-19 virüsü Çorum'da can almaya devam ediyor.
Kargý'nýn Baðözü köyünün eski muhtarlarýndan Hasan Çetin yakalandýðý koronavirüs
sonucu hayata veda etti. Hasan Çetin, Çorum
Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde
vefat etti.
(Haber Merkezi)

Çatýdan düþen iþçi
hayatýný kaybetti
Çorum'da bir binanýn çatýsýný aktarmaya
çýkan vatandaþ yere
düþerek hayatýný kaybetti. Bayat'ýn Ahacýk
Köyü Fýndýcak Mahallesi sakinlerinden, üç
çocuk babasý Yüksel
Bayoðlu (40) evinin çatýsýnda tamirat yaparYüksel Bayoðlu
ken dengesini kaybederek yere düþtü. Yüksel Bayoðlu olay yerinde hayatýný kaybetti.
Merhumun cenazesi Fýndýcak Mahallesi
mezarlýðýnda topraða verildi. (Haber Merkezi)

Mutlu Beggi virüse yenildi
Koronavirüs, Çorum'da can almaya ve
insanlarýn korkulu rüyasý olmaya devam ediyor. Sungurlu'nun Ýmirli
köyünden, CHP eski Ýlçe Baþkaný Ali Beggi'nin oðlu Mutlu Beggi
yakalandýðý koronavirüs salgýný sonucu veMutlu Beggi
fat etti.
Mutlu Beggi, Ýmirli
köyünde topraða verildi.
(Haber Merkezi)

Çorum Emniyet Müdürlüðü bir yýllýk rakamlarý açýkladý
Çorum Emniyet Müdürlüðü narkotikle mücadelede baþarýlý bir yýlý geride býraktý. Uyuþturucuya
geçit vermeyen narkotik ekiplerinin 2020 yýlýnda
gerçekleþtirdiði operasyonlarda çok miktarda
uyuþturucu madde ele geçirirken, toplam 26 kiþi
tutuklandý.
Çorum Emniyet Müdürlüðü uyuþturucu ile mücadelede bir yýllýk rakamlarý açýkladý.
359 ÞÜPHELÝ YAKALANDI,
26 KÝÞÝ TUTUKLANDI
Açýklamaya göre Narkotik Suçlarla Mücadele
ekipleri 2020'de il merkezi, Sungurlu, Alaca, Ýskilip
ve Osmancýk'ta yaptýðý operasyonlarda toplam
359 þüpheliyi yakaladý. Þüphelilerin araçlarýnda ve
ikametlerinde yapýlan aramalarda çok miktarda
uyuþturucu madde ele geçirildi.
Operasyonlar sonucunda gözaltýna alýnan þüpheliler Adli Makamlarca sevk edilirken 26 þüpheli
tutuklandý.
Açýklamada "Ülkemizin geleceði, yarýnlarýmýzýn teminatý gençlerimizi zehirleme niyetindeki þahýs ve örgütlerle mücadelemiz 2021 yýlýnda da
aralýksýz devam edecektir" denildi. (Haber Merkezi)

Mehmet Kaya topraða verildi
Ticaret Borsasý Meclis
Baþkaný ve Çorum Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði
Baþkaný Yýlmaz Kaya'nýn
babasý Mehmet Kaya (72) son yolculuðuna uðurlandý. Rahatsýzlýðý nedeniyle tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybeden Mehmet Kaya, Ulu Mezarlýk'ta topraða verildi.
Cenazeye Vali Yardýmcýsý Recep Yüksel, AK
Parti Çorum Milletvekilleri Av. Oðuzhan Kaya ve

Erol Kavuncu, Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, AK Parti Ýl
Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, CHP Ýl Baþkaný Mehmet
Tahtasýz, MHP Ýl Baþkaný Agah Karapýçak, CHP
Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz, ÇESOB Baþkaný Recep Gür, Ticaret Borsasý Baþkaný Naki Özkubat, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, bazý ilçe belediye baþkanlarý, STK temsilcileri, Damýzlýk
Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði yönetici ve personelleri ile
çok sayýda vatandaþ katýldý.
(Haber Merkezi)

Mehmet Biçer topraða verildi
Çorum'da Ýmamoðlu
Tekstil Ürünleri Maðazasý
sahiplerinden Mehmet Biçer hayatýný kaybetti.
Uzun yýllardan beri Alaybey Sokak'ta tekstil toptancýlýðý yapan Ýmamoðlu Tekstil ortaklarýndan
Mehmet Biçer iþyerinde ölü olarak bulundu.
Genç esnafýn vefatý Çorum'da derin üzüntüyle

karþýlandý. Kubbeli Caddesi esnafýndan merhum
Ýlyas Biçer'in oðlu, Hüseyin Biçer'in aðabeyi Mehmet Biçer'in cenazesi hastane morgundan alýnarak Ulu Mezarlýðý'na getirildi, ardýndan kýlýnan cenaze namazýndan sonra da Ulu Mezarlýk'ta topraða verildi. Cenazeye Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn ile birlikte çok sayýda vatandaþ katýldý.
(Fatih Yýldýrým)

Çorum'da kaçak içki operasyonu
Çorum'da polis ekipleri tarafýndan kaçak içki
satýþý yapýlan adreslere
operasyon düzenlendi.
Operasyonda 100'lerce
litre kaçak içki ile nargile
tütünü ele geçirildi.
Çorum Emniyet müdürlüðü Kaçakçýlýk ve
Organize Suçlarla Þube
Müdürlüðü ekiplerince
düzenlenen iki ayrý operasyonda üç þüphelinin
ikamet adresleri ve kargolarýnda yapýlan adli
aramalarda 339 þiþe çeþitli marka ve ebatlarda
gümrük kaçaðý alkollü
içki, 71 litre pet þiþeler
içinde el yapýmý kaçak
alkollü içki, dokuz kilogram alkollü içki yapýmýnda kullanýlan anason
maddesi, Adalya marka
ibareli 10 adet bir kilogramlýk paketler içinde
toplam 10 kilogram bandrolsüz gümrük kaçaðý nargile tütünü, Jibiar
marka ibareli yedi adet 250 gramlýk paketler
içinde toplam 1 kilo 750 gram bandrolsüz gümrük kaçaðý nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan iki kiþi serbest
býrakýlýrken bir kiþi ise adli iþlemler için gözaltýna alýnarak Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü.
(ÝHA)

Öðrencilere mahremiyet eðitimi
Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý öðrencileri uzaktan video konferans sistemi ile bilgilendirdi.
Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Aile Ýçi Þiddetle Mücadele ve Çocuk Kýsým Amirliði tarafýndan Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðü ve Aile, Çalýþma ve Sosyal
Hizmetler Ýl Müdürlüðü ile müþterek
olarak yaklaþýk 80 öðrencinin, okul müdürlerinin, rehber öðretmenlerin ve ilgili
kurumlardan yetkili personelin katýlýmý
ile Alaca, Osmancýk ve Sungurlu'da bulunan Büyükhýrka Ortaokulu, Ceritler Ýlk
ve Ortaokulu, Ýsmailli Ýlk ve Ortaokulu,
Akören Þehit Erol Keskin Ortaokulu ve
Arifegazili Ýlk ve Ortaokulu öðrencilerine Zoom online programý üzerinden
"Mahremiyet Eðitimi" ve "Kiþisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri"
konularýnda bilgilendirme faaliyeti gerçekleþtirildi.
Faaliyette ayrýca öðrencilere Jandarmanýn tanýtýmý yapýlarak, içinde bulunduðumuz kontrollü hayat dönemi ile
ilgili olarak pandemi tedbirlerine azami
riayet edilmesi hususunda da gerekli
uyarýlarda bulunuldu. (Fatih Yýldýrým)
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MEMURLAR
EK ZAM iSTiYOR
Keçiören Belediye Baþkaný
Turgut Altýnok'u ziyaret etti
Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük Keçiören Belediye Baþkaný Turgut Altýnok'u makamýnda ziyaret etti. Keçiören Belediye Baþkaný Turgut Altýnok'u makamýnda ziyaret
ederek görüþ alýþveriþinden bulunan Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük, Baþkan Altýnok'u Ýskilip'e davet
etti.

Baþkan Ali Sülük yaptýðý açýklamada "Keçiören Belediye Baþkaný
Sayýn Turgut Altýnok beyefendiyi ziyaret ederek, kendisini ilçemize davet ettik. Sayýn baþkana göstermiþ
olduðu yakýn ilgisinden ve ilçemize
duyduðu muhabbetten dolayý teþekkürlerimi sunarým" dedi.
(Haber Merkezi)

Tema'da devir teslim
Tema Vakfý Kargý Temsilcisi Recep Aykaç'ýn tayininin çýkmasý nedeniyle görevini devretti.
Kargý'da uzun yýllar gönüllü olarak Tema Vakfý Ýlçe Temsilciliði görevini yürüten Recep Aykaç tayin
nedeniyle görevini Kargýlý Orman
Mühendisi Atilla Yýlmazer'e devretti.
Bir gönüllü olarak ilçede bir çok
çalýþma yapmanýn gayretinde olduðunu söyleyen Aykaç "Ýþim nedeniyle Kargý'ya atandýðým sekiz yýl
boyunca Tema'nýn bir gönüllü olarak bu misyonu üstlenerek çeþitli
çalýþmalar yapmaya gayret ettim.
Aðaçlandýrma çalýþmalarý, eðitim
ve bilinçlendirme çalýþmalarý, okullarda minik kardeþlerimize uygulamalý olarak fidan dikimi ve aðaç
sevgisini aþýlamaya çalýþtýk. Görevim nedeniyle tayinimin Çorum il
merkezine çýkmasýndan dolayý,
yaptýðýmýz istiþareler sonucunda

Orman Mühendisi Atilla Yýlmazer
beye devrediyorum. Beni kýrmadýðý
için kendisine teþekkür ediyorum.
Bana göre kendisi mesleði nedeniyle de bu göreve en uygun kiþidir.
Verimli bir þekilde bu görevi yürüteceðinden eminim" dedi.
Atilla Yýlmazer ise Recep Aykaç'ýn çalýþmalarýný takip ve takdir
ettiðini belirterek, Recep arkadaþýmýz bu görevi büyük bir þevk ile yürütüyordu. Tayini nedeniyle görevini
devrediyor. Elimden geldiðince ilçemizde aðaç ve doða sevgisini kazandýrmaya çalýþarak faaliyetlere
devam edeceðiz. Recep Aykaç kardeþime ilçemizde bugüne kadar
yaptýðý çalýþmalar nedeniyle teþekkür ediyorum" dedi.
Recep Aykaç'ýn Çorum'da da
Tema Vakfý Ýl Baþkan Yardýmcýsý
görevini yürüteceði öðrenildi.
(Haber Merkezi)

Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi ve
Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn memur ve emeklilere yapýlan zamlarýn
ülke gerçekleri ile örtüþmediðini belirterek
"Son 10 yýldýr memur maaþlarý enflasyonun bile altýnda kalýyor ve sürekli eriyor.
Bu durum küresel salgýnla birlikte sürdürülemez bir hal almýþtýr" dedi.
Aydýn memura ek zam yapýlmasýný talep etti.

"EN TEMEL ÝHTÝYAÇLAR BÝLE
KARÞILANAMAZ HÂLE GELDÝ"
Selim Aydýn "Memur ve emeklilerimiz
alýþveriþ yapamaz, en temel ihtiyaçlarýný
dahi karþýlayamaz hale gelmiþtir" ifadesini kullandý.
Selim Aydýn'ýn konuyla ilgili açýklamasý
þu þekilde:
Hepinizin bildiði gibi memur maaþ
zamlarý açýklandý.
Ne yazýk ki, memur ve emeklilerin maaþlarýna yapýlan artýþlar ülkemizin gerçekleriyle örtüþmüyor.
Son 10 yýldýr memur maaþlarý enflasyonun bile altýnda kalýyor ve sürekli eriyor.
Bu durum küresel salgýnla birlikte sürdürülemez bir hal almýþtýr.
Memurlarýmýz ve emeklilerimiz, yoksulluk içinde en temel ihtiyaçlarýný bile
karþýlayamaz durumdadýr.
Toplu sözleþme görüþmeleri de etkisiz
sendikalar ve malum konfederasyon yüzünden yaralara çare üretmekten uzak
kalmaktadýr.
2019 yýlýnda gerçekleþtirilen toplu sözleþme görüþmeleri sonucunda kamu görevlileri ile emeklilerin sosyal ve özlük
haklarýnda kayda deðer bir kazaným saðlanamadýðý gibi 2020 yýlý için altýþar aylýk
dönemler halinde yüzde 4'er, 2021 yýlý için
ise yüzde 3'er oranýnda zam yapýlmasý
karara baðlanmýþtý.
Buna baðlý olarak 2020 yýlý içinde memur ve emekli maaþlarýna enflasyon farký
da dahil olmak üzere yüzde 11,56 zam
yapýlmýþken yýllýk enflasyon yüzde 14,60
olmuþtur.
Dolayýsýyla geçtiðimiz yýl memur maaþlarý resmi enflasyon karþýsýnda yüzde
3,04 erimiþ bulunmaktadýr.
TÜÝK'in resmi enflasyonu yýllýk yüzde
14,6 oldu ama çeþitli mal ve hizmetler
yüzde 28,12; ulaþtýrma yüzde 21,12; gýda
yüzde 20,61; ev eþyasý yüzde 18,04; saðlýk harcamalarý yüzde 16,67 oranýnda
zamlandý.
Memur maaþlarýna 2020 yýlýnýn tamamý için ortalama 463,86 TL zam yapýldý
buna karþýlýk ayný dönemde dört kiþilik ailenin insanca yaþamak için vazgeçemeyeceði zorunlu harcamalarý 965,10 TL
yükseldi.
Yani yalnýzca geçen yýl memurun alým

Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi ve
Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný
Selim Aydýn

gücü aylýk tam 501,24 TL azaldý.
2021 yýlýna iliþkin olarak ise memur
maaþlarýna, yýlýn her iki yarýsý için yüzde
3, toplam kümülatif yüzde 6,1 oranýnda
zam yapýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr.
Buna karþýn TCMB enflasyon tahminini yüzde 9,4 olarak güncellemiþtir.
2021 yýlýnda enflasyon hedefine ulaþýlsa bile memur maaþlarýnýn gerçekleþen
enflasyon karþýsýnda yine en az %3,5 eriyeceði daha þimdiden kesinleþmiþtir.
Zaten ocak ayýnda alýnan yüzde 3
zam, mart ayý itibarý ile vergi dilimindeki
artýþa gidecektir.
Hal böyle olunca memur ve emeklilerimizin alým gücü yýldan yýla azalmakta, aile bütçesindeki açýk her gün biraz daha
büyümektedir.
Enflasyon farkýnýn alým gücünde bir telafi içermediði aksine geç kalmýþ bir mahsuplaþma ile memur maaþlarýna reel anlamda sýfýr zam yapýldýðýnýn tescili olduðu
unutulmamalýdýr.
Enflasyonun toplumsal boyuttaki en
olumsuz etkileri hiç kuþkusuz dar ve sabit
gelirliler üzerinde görülmektedir.
Memur ve emeklilerimiz alýþveriþ yapamaz, en temel ihtiyaçlarýný dahi karþýlayamaz hale gelmiþtir.
Ama her ne hikmetse kamuoyunda
sanki memurlarýn bir eli yaðda bir baldaymýþ gibi afaki maaþ rakamlarý dolaþmaktadýr.
Halbuki kamuoyundaki rakamlarla memurlarýmýzýn eline rakamlar arasýnda
daðlar kadar fark vardýr.
Ülkedeki gelir daðýlýmýnda adaletin
saðlanmasý için en önemli araçlardan bir
tanesi benimsenen ücret politikalarýdýr.
Ürünlerin fiyatýna fahiþ oranlarda zam
gelirken maaþ artýþlarýnýn enflasyonun bile altýnda kalmasý, gelir daðýlýmýný bozacak, ekonomik olumsuzluklarýn yükünü
yalnýzca çalýþan kesime yükleyecek bir
etken olacaktýr.
Bir süredir var olan ekonomik daralmanýn yaný sýra COVID-19 salgýnýnýn da
etkisiyle tüm dünya ekonomileri zor günlerden geçmektedir.

Dünyada pek çok devlet bu olumsuzluklarý bertaraf etmek için çalýþan, çalýþmayan toplumun tüm kesimlerine doðrudan gelir desteði saðlamakta, çeþitli sektörlere teþvikler sunmaktadýr.
Ayný þekilde devletimiz de salgýn sürecinin olumsuz ekonomik etkilerini azaltmak için deðiþik sektörlere yönelik ekonomik destek ve tedbirleri hayata geçirmiþtir.
Ülkemizde desteðe en çok ihtiyaç duyan kesimlerden birisi de maaþlarý enflasyonun bile altýnda kalan kamu görevlileri
ve emeklilerdir.
Tüm dünya ülkeleri dar ve sabit gelirli
kesime yönelik tedbir alýrken ülkemizde
enflasyon yüzde 14,6 olmuþ ama memur
maaþýna yüzde 3 artýþ yapýlmýþtýr.
Böyle bir uygulama var olan ekonomik
sorunlarý daha da derinleþtirir.
Memur ve emeklilere yapýlacak destek
ekonomiye de can suyu olacak piyasalarýn canlanmasýný saðlayacaktýr.
Bu çerçevede kamu görevlilerinin ve
emeklilerin maaþ artýþlarýnýn gerçekleþen
enflasyon, yoksulluk sýnýrý ve refah payýnýn temel alýndýðý bir mantýk içinde belirlenmesi lüzumludur.
Ortaya çýkan maðduriyetleri gidermek,
enflasyona yenik düþen, temel ve vazgeçilmez harcamalar karþýsýnda eriyen maaþlarýný telafi etmek ve alým gücünü yükseltmek amacýyla memur ve emeklilere
de bir destek paketi açýklanmasýný ve kamu görevlilerine ek zam verilmesin talep
ediyoruz.
Bu talebimizi ve gerekçelerini içeren
mektuplarýmýzý ülkemizin 81 ilinden Cumhurbaþkanýmýza ve Sayýn Hazine ve Maliye Bakaný'na gönderiyoruz.
Hazýrladýðýmýz gerçek maaþ bordrolarýný da mektubumuza ekledik ve kamu çalýþanlarýmýzýn içinde bulunduðu zorluðu
ortaya koyduk.
Yetkililerin memurlarýmýzý enflasyona
ve ekonomik olumsuzluklara ezdirmeyeceðini umuyor; maaþlardaki erimeyi telafi
edecek ek bir zamla salgýnla mücadelenin
kahramanlarýnýn yüzlerini güldürmesini
bekliyoruz.
(Mahmut Emin Söylemez)

Erbakan: Siyasetin amacý milletin
derdine derman olmak olmalý

Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, Milli Görüþ
olarak önceliklerinin milletin refahý olduklarýný belirterek, "Elbette ki bir ülkede terörle en etkili þekilde
sonuna kadar mücadele edilmelidir. Elbette ki vatan bölünmeyecek, bayrak inmeyecek, ezan susmayacak. Bu konuda hepimiz sonuna kadar devletimizin yanýndayýz. Diðer taraftan vatandaþýn açlýðý, yoksulluðu, iþsizliði de çözülmeli. Esnafýn, çiftçinin, EYT'lilerin dertlerine de derman olunmalýdýr"
dedi. Yeniden Refah Partisi Genel Baþkaný Dr. Fatih Erbakan partisinin genel merkezinde düzenlenen mutat basýn toplantýsýnda önemli açýklamalarda bulundu. Erbakan þunlarý kaydetti:
Siyasetin amacý milletin derdine derman olmaktýr. Suni gündemler ile milleti oyalamak veya da
gerçekleri perdelemeye çalýþmak olmamalýdýr. Bugün de Türkiye'de 83 milyonun özellikle de dar gelirli milyonlarýn asýl gündemi geçim derdi, yoksulluk
ve maalesef ki açlýk konularýdýr. Hepinizin bildiði
gibi mevcut iktidarý 3 Kasým 2002 seçimlerinde iktidara taþýyan en önemli gerekçeler, yoksulluk, geçim derdi, ekonomik krizin yol açtýðý iflaslar, hacizler ve maalesef ki ekonomik sýkýntýlardan doðan intiharlardý. Aradan geçen yaklaþýk 19 senenin sonunda bugün geldiðimiz noktada tek baþýna iktidarda bulunmalarýna raðmen yoksulluk, hayat pahalýlýðý, geçim derdi ve iþsizlik Türkiye'de vatandaþýn en önemli derdi olarak karþýmýza çýkmaya devam etmektedir.

"HALKIMIZIN YÜZDE 40'I AÇLIK, YÜZDE 80'Ý
YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA"
Halkýn yüzde 40'ý açlýk sýnýrýnda yüzde 80'i yoksulluk sýnýrý altýnda. Çünkü yeni yýlda yapýlan çeþitli araþtýrmalar dört kiþilik bir aile için 9 bin lira ile 10
bin lira arasýnda seviyesinde yoksulluk seviyesi
açýklýyor. Bu hesaba göre halkýn yüzde 80'i yoksulluk sýnýrýnýn altýndadýr. Bunun yanýnda 2020 senesinde Türkiye'de 3 kiþiden biri bu yýl içinde sosyal
yardým aldým diye ifade ediyor. Bizzat hükümetin
açýkladýðý yeni ekonomi programýnda 7 milyon iþsiz olduðu açýkça ifade ediliyor ki bu özel ayarlamalar ile ortaya konuluyor. Son iki hafta içinde resmi olarak iþ aramamýþ kiþileri iþsiz sýnýfýna sokma-

yapacaðýz diyorlardý bugün geldiðimiz noktada kiþi
baþýna düþen milli gelir 8900 dolar seviyesindedir.
Sadece 6 senede kur farkýndan dolayý 4-5 tane
imtiyazlý firmaya holdinge 140 milyar TL kaynak
aktarýlýyor. Bu para ile halkýmýzýn birçok sorununa
dermen olunabilir. Yeniden Refah demek Milli Görüþ demek önce millet demektir. Paylaþýmda adalet demektir.

Fatih
Erbakan

dýklarý için 7 milyon çýkan rakam aslýnda bu 10 milyon üzerindedir ve zaman zaman ifade ettiðimiz
gibi Yunanistan'ýn nüfusundan daha fazladýr. Yunanistan'ýn nüfusundan daha fazla iþsizler ordusu bugün Türkiye'de bulunmaktadýr.
"AYÇÝÇEK YAÐI BÝR SENEDE
YÜZDE 300 ARTTI"
Bir senede Ayçiçek yaðýnýn fiyatý yüzde 300 arttý. 25 liradan 75 liraya çýkýyor. Bununla birlikte Türkiye'de ithal edildiði için ve dolar euro kurundaki bir
senede yüzde 40, yüzde 50 artýþ nedeniyle ayný
ayçiçekte olduðu gibi pek çok meyve ve sebzenin
fiyatý da fahiþ bir þekilde arttý.
"2023 YILI HEDEFLERÝNE ULAÞILAMAYACAK"
2021 senesinde asgari ücrete yapýlan yüzde
21'lik maaþ zammý maalesef ki gerçek enflasyonun
neredeyse yarýsý seviyesinde kaldý ve yeterli olmadý. Bunun yanýnda memur emeklilerine ve memurlara yapýlan yüzde 7.6'lýk maaþ zammý resmi enflasyonun bile yarýsý seviyesinde kaldý. Bütün bunlarla birlikte bir miktar daha verilere baktýðýmýzda
hükümetin 2023 yýlýnda ortaya koymuþ olduðu hedeflerin Türkiye olarak yanýndan bile geçemeyeceðimiz artýk açýk bir þekilde ortaya çýkmýþtýr. 2013 yýlýnda 10 yýllýk kalkýnma planýnda ortaya konulan ve
on yýldan beri de reklamý yapýlan hedefler milli gelirimiz 2023 yýlýnda 2 trilyon dolar seviyesinde olacak diyordu iktidar bugün geldiðimiz noktada milli
gelir 700 milyar dolara seviyesinde kaldý. 2023 senesinde kiþi baþýna düþen milli geliri 25 bin dolar

CUMHURBAÞKANI ERDOÐAN-OÐUZHAN
ASÝLTÜRK GÖRÜÞMESÝ
Geçtiðimiz hafta gerçekleþen Cumhurbaþkaný
Erdoðan ve Oðuzhan Asiltürk görüþmesi üzerinden ittifak görüþmeleriyle alakalý düþüncesini soran gazeteciye Genel Baþkan Erbakan þunlarý söyledi:
Tabii bu ziyaret AK Parti- MHP koalisyonunun
geldiði durumu göstermektedir. Pek çok ankete göre AK Parti'ni oy oranýnýn yüzde 30'un altýna doðru
gittiðini görülmektedir. MHP ile beraber hesaplandýðýnda yüzde 40 bile bulmalarý zor görünüyor. Bu
amaçla iktidar öncelikle ÝYÝ Parti'ye bir çaðrýda bulundu. ÝYÝ Parti'nin buna yanaþmayacaðý görülmesi üzerine de yeni arayýþlara girildi. Sayýn Cumhurbaþkaný'nýn özellikle DSP, HÜDA-PAR ve son olarak da Saadet Partisi kanadýyla görüþmesi Cumhur Ýttifakýný geniþletme çabalarý içerisinde olduklarýný gösteriyor. Bizim daha önce ifade ettiðimiz
CHP ve HDP'nin olmadýðý sað aðýrlýklý partilerin
yer aldýðý 3. bir ittifakýn AK Parti'nin pek çok argümanýný elinden alacaktý. Sayýn Cumhurbaþkanýnýn
bu hamlesi bizim ortaya koyduðumuz böyle bir ittifak seçeneðini ortadan kaldýrmaya yönelik de düþünülebilir. Yani Demokrat Parti, HÜDA-PAR gibi
Saadet Partisi gibi partileri Cumhur Ýttifakýna katýp
dýþarýda sadece CHP ve HDP ve kendisinden ayrýlanlarýn kurduðu partileri býrakma amacýna yönelik bir adým olarak görebiliriz. Tabii siyaset için 24
saat çok uzun bir süre. Seçimlere daha 2 seneden
fazla bir zaman olduðunu düþünürsek çok daha
fazla ittifak denklemleri tablolar ortaya çýkabilir. Biz
de geliþmeleri yakýndan takip ediyoruz. Zamaný
geldiðinde kurullarýmýzda görüþüp gerekli adýmlarý
atacaðýz.
(Haber Merkezi)

Kýzýlýrmak'ta
binlerce balýk bir
araya toplandý
Osmancýk'tan geçen Kýzýlýrmak'ta suyun
azalmasý nedeniyle binlerce balýk tarihi Koyunbaba Köprüsü'nün altýna toplandý.
Kýzýlýrmak nehrinin Çorum sýnýrlarýnda kalan bölümünde Obruk HES barajý nedeniyle
suyun bazen salýnýp bazen kesilmesi ile Kýzýlýrmak dere yataðýna dönüþtü.
Mustafa Ulusoy'un haberine göre Kýzýlýrmak'ta su azalýnca binlerce balýk bir araya
toplandý. Ortaya çýkan manzarada azalan
suda yüzmeye çalýþan binlerce balýk çareyi
Osmanlý'dan kalma 630 yýllýk Tarihi Koyunbaba Köprüsü'nün ayaklarý ve gözleri altýna
toplandý.
Olayý merak eden vatandaþlar Koyunbaba Köprüsü'nün korkuluklarýndan Kýzýlýrmak'ta yüzen ve bir araya toplanmýþ balýklarý
meraklý gözlerle ilgi ile seyretti.
Kýzýlýrmak'ta su azalýnca binlerce balýk bir
araya toplandý. Bazýlarý da fýrsatý ganimet bilip eline balýk oltasý alanlar bu balýklardan tutmaya çalýþýyor.
(Haber Merkezi)
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Tekin Çýnar: Gelirde
adalet saðlanmalý

Aþý için zorunlu
uygulama: Aþýla
Saðlýk Bakanlýðý aþýlama takvimi ve takibi
için mobil uygulama geliþtirdi. "Aþýla" isimli
mobil uygulama ile Covid-19 aþýlarý da dahil
olmak üzere, aþý kayýt, takvim ve takipleri
gerçekleþtirilebilecek.
Covid-19 pandemisi ile mücadelede aþýlama en etkili yöntemlerin baþýnda geliyor.
Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan geliþtirilen "Aþýla"
uygulamasý ile hekimler ve saðlýk personelleri kolay ve hýzlý bir þekilde vatandaþlarýn aþýlanma sürecini takip edebilecekler. Doktorlar
ve saðlýk personelleri uygulama aracýlýðýyla
vatandaþlarýn aþý kayýtlarýný yapabilecek, aþý
randevusu oluþturabilecekler. Vatandaþlarýn
Covid-19 aþý takvimleri sayesinde aþýlanma
durumlarý ve tarihleri kolayca takip edilebilecek. Ayný zamanda hekimler, vatandaþlarýn
aldýðý aþý randevularýný görüntüleyebilecek.
Aþýla isimli mobil uygulama https://mobilmarket.saglik.gov.tr/ sitesi üzerinden, Android ve IOS telefonlar için indirilebilecek.
IOS için özel ayar gerekiyor
Ayrýca Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan oluþturulan sitede uygulamanýn nasýl yükleneceðine dair bilgiler de yer aldý. IOS cihazlar için
uygulama izinleri hakkýnda özel bir ayar gerektiðinin hatýrlatýldýðý sitede o ayarlar þu þekilde anlatýldý:
1. Kullanýcýlar Apple cihazlarýnda 'Ýndir'
butonuna týkladýktan sonra; 'mobilmarket.saglik.gov.tr' þunu yüklemek istiyor: 'Uygulama Adý' ifadesinin yer aldýðý bir bilgi ile
karþýlaþacaktýr. Burada 'Yükle' butonuna basarak kurulumu gerçekleþtirebilmektedirler.
Kurulumun bittiðine dair, cihazda herhangi bir
bildirim yapýlmamaktadýr. Cihazda uygulama
listesi kontrol edilerek indirildiði görülebilmektedir.
2. Cihaza indirilen uygulamalarý açmaya
çalýþýrken 'Güvenilir Olmayan Kurumsal Geliþtirici' uyarýsý ile karþýlaþýrsanýz; uygulamayý
açmadan önce, T.C. Saðlýk Bakanlýðý kurumunun yayýnladýðý uygulamalar için, cihazýnýzýn güvenli kuruluþ doðrulamasýný yapmanýz gerekmektedir. Bu iþlem için Apple cihazlarda; Ayarlar > Genel > Profiller ve Aygýt Yönetimi (bazý modellerde 'Profiller' veya 'Aygýt
Yönetimi' olarak geçmektedir) sayfasýnda,
'KURUMSAL UYGULAMA' baþlýðý altýnda
bulunan 'T.C. SAGLIK BAKANLIGI' ifadesine
týklanýr. Açýlan sayfada 'Güven: T.C. SAGLIK
BAKANLIGI' butonuna basýldýðýnda karþýmýza çýkan ifadede 'Güven' butonu týklanarak
cihazýnýzda, kuruma ait tüm kurulu uygulamalara güvenli olarak eriþmeniz saðlanýr.
3. Cihazýnýzda uygulama listesine giderek
indirdiðiniz uygulamayý güvenli þekilde çalýþtýrabilirsiniz.
(Haber Merkezi)

Memur Sen Çorum Ýl Baþkaný Tekin Çýnar gelirde adalet için seyyanen zam yapýlmasýný, vergide
adalet için oran sabitlenmesini ve matrah artmasýný talep etti. Tekin Çýnar "Yýllýk enflasyon oranýnýn
bir önceki yýla göre %24 arttýðý, gýda enflasyonunun %25 seviyesinde olduðu, 2020 yýl baþý ve sonu itibariyle faiz tarafýnda %75'lik artýþýn gerçekleþtiði, bütçede faiz giderlerinde son üç yýllýk dönem
itibariyle %45-%70 artýþ oluþtuðu, kur tarafýnda
%40'a yakýn artýþ rakamýna ulaþýldýðý gerçekleri artýk göz ardý edilmemelidir" dedi.
Çýnar'ýn konuyla ilgili açýklamasý þöyle:
Dünyanýn ve insanlýðýn bütününe yönelik etki
ve tehdit üreten koronavirüs ve ona dayalý pandeminin temel gündem olduðu 2020 yýlý; kamu görevlileri açýsýndan Hakem Kurulu kararý maðduriyetleri ile enflasyona dayalý kayýplar yaþadýklarý bir yýl
olarak da geride kaldý.
Hakem Kurulu; kamu görevlilerinin maaþ ve ücretlerini yüzdelik olarak 2020 yýlýnda 4+4, 2021 yýlýnda 3+3 þeklinde oransal artýþ yapýlmasý kararý
vermiþti. Oysa yetkili konfederasyon Memur-Sen
olarak; bu oranlarýn ülkenin, ekonominin ve kamu
görevlilerinin gerçekleriyle, geçmiþ dönem enflasyon verileriyle uyumlu olmadýðýný dile getirmiþtik.
Beraberinde Ýþverenin teklifine hayýr demiþ, Hakemin Kararýna da tepki göstermiþtik.
2020 enflasyon rakamlarý incelendiðinde ortaya
çýkan tablo özetle þudur. Ýþverenin/Hakemin reva
gördüðü artýþ; I. altý aylýk dönem için 4 üncü aydan,
II. Altý aylýk dönem için ise 3 üncü aydan sonra enflasyona yenilmiþ ve kamu görevlilerini maðdur etmiþtir. Somutlaþtýrdýðýmýzda, kamu görevlilerinin
maaþ ve ücretlerine I. altý ay için %1,75 II. Altý ay
için %4,33 enflasyon farký yansýtýlmýþ, 2020 yýlý
toplam artýþý ise karara göre %8,16 iken hayata
göre %14,82 olarak gerçekleþmiþtir. Bir baþka ifadeyle, Hakemin-Ýþvereninin karara yazdýðý artýþtan
%80'lik bir sapma meydana gelmiþtir.
Gelin bu tabloyu düzeltelim, enflasyonu yenen

Memur Sen
Çorum
Ýl Baþkaný
Tekin Çýnar

maaþ ve ücret hedefi belirleyelim.
Ekonominin makro ve mikro düzey rakamlarý,
enflasyon ve faiz oranlarý, kur tarafýnýn rakamlarý
birlikte ele alýndýðýnda en az artýþ, en düþük yükseliþ maaþlarda ve ücretlerdedir. Son 10 yýllýk enflasyon ve enflasyon farký tablosu, 2019-2021 faiz, kur
tablosu, 2020 yýlý aylýk enflasyon tablosu özetle þunu söylüyor; kamu görevlilerinin maaþlarý ve ücretleri eriyor, bu erimeyi durdurmak için gecikmeden
seyyanen zam yapýlmasý gerekiyor. Yýllýk enflasyon oranýnýn bir önceki yýla göre %24 arttýðý, gýda
enflasyonunun %25 seviyesinde olduðu, 2020 yýlbaþý ve sonu itibariyle faiz tarafýnda %75'lik artýþýn
gerçekleþtiði, bütçede faiz giderlerinde son üç yýllýk dönem itibariyle %45-%70 artýþ oluþtuðu, kur tarafýnda %40'a yakýn artýþ rakamýna ulaþýldýðý gerçekleri artýk göz ardý edilmemelidir.
"YÜZDE 10'A DENK GELEN
ZAM ÝSTÝYORUZ"
Hem gelir daðýlýmda adaleti saðlamak, hem de
enflasyon kaynaklý kayýplarý telafi etmek, berabe-

rinde düþük maaþ ve ücret grubunda bulunan kamu görevlilerine asgari ücretler için atýlan doðru
adýma benzer bir yaklaþýmý uygulamak için kamu
görevlilerinin maaþ ve ücretlerine 1 Ocak 2021'den
geçerli olmak üzere "en düþük devlet memuru aylýðýnýn %10'na denk gelecek tutarda seyyanen
zam" istiyoruz. Daha somut ifadeyle, kamu görevlilerinin mevcut maaþlarýna/ücretlerine 1 Ocak'tan
geçerli olacak þekilde 400 TL seyyanen zam istiyoruz. Böylece geçmiþ yönüyle kayýplarýn giderilmesini, gelecek yönüyle de enflasyona yenilme riskinin bitirilmesini talep ediyoruz.
Bizzat kamu iþvereninin ve siyasi iktidarýn öngörüleriyle 2021 yýlý enflasyon tahmini, beklentisi
%11 seviyesindedir. Bunun anlamý; Hakemin 2021
için kararlaþtýrdýðý 3+3'lük artýþýn yetersiz kalacaðýnýn, enflasyon farký oluþacaðýnýn itiraf edilmesidir.
Biz bu itirafýn gereðinin yapýlarak; 400 TL'lik seyyanen zammýn 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere maaþlara yansýtýlmasýný talep ve teklif ediyor ve ivedilikle bekliyoruz. Bu adým, hem gelir daðýlýmýnda
hem de sosyal kulvarda adaletin saðlanmasý, sosyal maliyet ihtimalinin de ortadan kaldýrýlmasý gibi
önemli sonuçlar üretecektir.
Bizler alýn terinin karþýlýðý kurumadan verilmesi
hassasiyetine davet eden bir medeniyetin mensuplarýnýn emeðin, alýn terinin, kamu görevlilerinin hizmet üretme gayretlerinin karþýlýðý olacak deðerin
verilmesinde, ederin ödenmesinde hükümetin siyasi sorumluluk, devletin medeniyet perspektifimiz
kaynaklý zorunluluk hassasiyetiyle sorunu çözümle, talep ve teklifimizi evetle buluþturmasý gerektiðine inanýyoruz.
Emeðin karþýlýðýný ödemek için akýtýlan akýl terini ve bütün gayretleri, milletimiz ve kamu görevlilerimiz takdir etmek de her zaman olduðu gibi cömert olacaktýr. Biz bu cömertliðin, kamu yönetimi
ve devlet tarafýnda da temel bakýþ olarak benimsenmesini bekliyor, seyyanen zam istiyoruz.
(Bahattin Sümüþ)

Köy yoluna hafriyat
boþaltýp kaçtýlar

YEDAÞ Ýþletme
Þefliði kapanýyor
Kargý'da elektrik daðýtým hizmetini veren YEDAÞ iþletme þefliði kapanýyor. YEDAÞ ilçede sadece bir
araç ile arýza hizmeti vermek üzere
personel býrakacak.
Kargý'da elektrik daðýtým hizmeti
veren Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým
AÞ ilçedeki Ýþletme Þefliði'ni kapatma kararý aldýðý öðrenildi. Kararla
birlikte ilçede bulunan 2 araçtan birisi alýnacak, 2 idari personel ve 7
teknik personeli bulunan YEDAÞ bu
personellerden 5'ini ilçede býrakacak. Bu personellerde vardiya sistemiyle tek ekip þeklinde sadece arý-

Uzunyurt köyü yoluna kimliði belirsiz kiþilerce kamyonlarla hafriyat
boþaltýldý.
Uzunyurt köyünün Orman Ýþletme
Deposu tarafýndaki giriþindeki asfalt
yola kamyonlarla kimliði belirsiz kiþiler tarafýndan hafriyat boþaltýp kaçtý.
Görgü tanýklarý tarafýndan muhtara haber verilmesinin ardýndan olay
yerine gelen Uzunyurt Köyü Muhtarý
Emin Teke olaya isyan etti.
Muhtar Teke "Bu hafriyat atýklarýný

orman deposu karþýsýna yol kenarýna
Karayollarýna ait araçlar tarafýndan
döküldüðü ihbar edildi. Hemen olay
yerine geldim ancak geldiðimde kimse yoktu. Bura bir köy nasýl olurda
kamyon kamyon harfiyatý buraya
izinsiz boþaltýp kaçarlar? diyerek duruma isyan etti.
Ardýndan olay yerine kepçe çaðýran Uzunyurt Köyü Muhtarý Emin Teke harfiyatlarý bulunduðu yerden kaldýrttý.
(ÝHA)

za hizmeti verecek.
Diðer 2 idari personelin ise þeflikteki son çalýþmalarý yürüttüðü, kýsa süre sonra Osmancýk ilçesine
gönderileceði öðrenilirken, arýza
ekibinde yer alan 2 personel ise
baþka ilçelere gitmeyi kabul etmediði için iþten ayrýlma kararý aldýðý öðrenildi.
Vatandaþlar Kargý'da tek ekiple
arýza hizmetinin verimli bir þekilde
yürütülemeyeceðini ayrýca ilçe 9 kiþiye istihdam saðlayan bir kuruluþun sessiz sedasýz kapanmasýna
tepki gösteriyor.
(ÝHA)

Kaymakam OSB'de faaliyet
gösterecek iþletmelerle görüþtü
Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay, Osmancýk'ta Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet
göstermeye baþlayacak olan iþletmeleri ziyaret etti.
Kaymakam Akpay iþletme
sahiplerinden çalýþmalarý hakkýnda da bilgi aldý. Ýþletme sahipleri ile bir süre sohbet eden
Kaymakam Akpay yeni iþletme
yerlerinin hayýrlý olmasýný dileyerek çalýþmalarýnda baþarý ve
bereket temennilerinde bulundu.
(Haber Merkezi)

Fýrtýna Osmancýk Kalesi'ndeki
Türk bayraðýna zarar verdi
Osmancýk'ta dün akþam saatlerinde etkili olan fýrtýna nedeniyle
Osmancýk Kalesi'nde dalgalanan
bayrak zarar gördü. Osmancýk'ta
dün akþam saatlerinde yaþanan fýrtýnanýn þiddeti gün aðarýnca ortaya
çýktý. Osmancýk Kalesi'nde bulunan
Türk bayraðý fýrtýnadan dolayý zarar
görürken, halatlarý da koptu.
Durum hakkýnda sosyal medya

hesabýndan bilgilendirmede bulunan Osmancýk Belediyesi "Osmancýk Kalesinde dalgalanan þanlý bayraðýmýz fýrtýna nedeniyle zarar görmüþ ve halatlarý kopmuþtur. Mevcut
bayrak ekiplerimizce alýnmýþ olup
yenisi ile deðiþtirilecektir. Þanlý bayraðýmýz Osmancýk Kalesinde gururla dalgalanmaya devam edecektir"
Ýfadelerine yer verdi.
(ÝHA)

6

16 OCAK 2021 CUMARTESÝ

Resim çizerek harfleri öðreniyorlar
Muþ'taki Vali Adil Yazar Ýlkokulu'nda görevli sýnýf
öðretmeni ve özel eðitim uzmaný Barýþ Erdoðan
okuma-yazma sürecindeki çocuklar ve engelli bireylerin harfleri daha kolay, daha eðlenceli ve daha
etkili öðrenebilmeleri için "Resimlerle Harflere Yolculuk" adlý bir proje geliþtirdi.
Muþ'ta öðretmenlik yapan sýnýf öðretmeni Barýþ
Erdoðan, ürettiði projeler sayesinde 100 tam puanla Türkiye birinciliði elde ederek, doðudaki dezavantajlý çocuklarýn eðitimine katkýda bulunmak için
memleketi Muþ'u tercih etti. Hayatýný okuma yazma sürecindeki çocuklara adayarak çalýþmalar yapan Erdoðan, "Resimlerle Harflere Yolculuk" projesini çocuklarýn bir yýllýk eðitim-öðretim hizmeti sürecine katkýda bulunmak amacýyla Milli Eðitim Bakanlýðý'na hediye etmek istiyor.
Çocuklara resim çizdirerek zihinlerine harflerin
iþlenmesine yardýmcý olan Barýþ Öðretmen, projeyle daha kolay, kalýcý ve eðlenceli eðitim sunuyor.
Projeyle ilgili açýklamalarda bulunan Barýþ Erdoðan, projenin birinci basamaðýnda çocuklarýn
anasýnýfýnda aþamalý bir þekilde resim çizme, sýnýrlý alan boyama çalýþmasý ve nokta birleþtirme etkinliklerini yapacaðýný söyledi.
"ÇOCUK RESÝM ÇÝZERKEN FARKINA
VARMADAN HARFÝ ÖÐRENÝYOR"
Resimlerin alfabe tipografisine uygun bir biçimde özel olarak tasarlandýðýný kaydeden Erdoðan,
"Yani çocuk resim çizerken farkýna varmadan harfi
hissedecektir. Bu çocuk 1. Sýnýfa geçtiðinde bilgi
transferi yapacaðýndan harfleri tanýmada zorluk
çekmeyecektir" dedi.
"DÝSLEKTÝK ÖÐRENCÝLERÝN OKUMA
YAZMA SÜRECÝNÝ KOLAYLAÞTIRIYORUZ"
"Ayrýca resimlerde þekil zemin iliþkisi vurgusunu yaparak disleksi tanýsý almýþ çocuklarýmýzýn daha kolay öðrenmesini de saðlýyoruz" diyen Barýþ
Erdoðan, bu büyük projenin ezberci yöntem yerine

anlamlý ve sorgulayýcý öðrenmeyi esas aldýðýný ifade etti.
"PROJEMÝZÝN ÇOCUKLAR ÜZERÝNDEKÝ
ETKÝSÝNE DAÝR BÝRÇOK ÝLDEN OLUMLU
DÖNÜTLER ALIYORUZ"
Proje çalýþmasýnýn birçok ilde öðretmenler tarafýndan uygulandýðýný aktaran Erdoðan "Bu proje
çalýþmasýnýn pilot uygulamasýný hem Ýstanbul kartal ilçesinde hem de Muþ merkezde hayata geçirdik. Ayrýca Ýstanbul, Ýzmir, Diyarbakýr, Van, Yozgat,
Çorum, Þýrnak Uludere-Þýrnak Cizre, Hakkari Yüksekova, Iðdýr ve Muþ'taki rehabilitasyonlarda görev
yapan öðretmen arkadaþlar bu çalýþmayý uygulamýþ ve etkili sonuç aldýklarýný belirtmiþlerdir. Muþ
Mili Eðitim Müdürümüz Sayýn Enver Kývanç'ýn deðerli ve üstün gayretiyle inþallah yakýnda tüm çocuklarýmýzýn bu projeden istifade etmesini saðlayacak adýmlar atacaðýz" diye konuþtu.

"DÖRT YILLIK PROJEMÝ
ENGELLÝ KARDEÞLERÝMÝN
BÝR YILLIK EÐÝTÝMLERÝ ÝÇÝN
HEDÝYE ETMEK ÝSTÝYORUM"
Çocuklarýn sevgi ve desteðe ihtiyacý olduðunu
vurgulayan Erdoðan, "Özellikle yardýmlaþmaya dayanýþmaya ve kucaklamaya en çok ihtiyaç duyduðumuz bu salgýn döneminde, okuma yazma sürecindeki özel eðitime muhtaç kardeþlerimizin bir yýllýk eðitim ve öðretim hizmetine katký sunmak suretiyle Milli Eðitim Bakanýmýz Sayýn Ziya Selçuk'un
uygun görmesi halinde hiçbir karþýlýk beklemeden
kitabýmý hediye etmek istiyorum" þeklinde konuþtu.
"HARF TASARIMLARININ PATENTÝNÝ ALDIM"
Tasarlanan harf þekillerin 2014 yýlýnda noter
tasdikini yaptýðýný kaydeden Erdoðan, 2017 yýlýnda
ise Türk Patent Enstitü Kurumundan tasarým tescil
belgesini aldýðýný ifade etti.
(ÝHA)

ORiGAMi iLE KAÐIT
NELER ÖÐRETEBiLiR?

HÝTÜ'de yatay geçiþ
baþvurularý baþladý
Hitit Üniversitesi'ne (HÝTÜ) 2020-2021 eðitim-öðretim yýlý bahar dönemi için yatay geçiþ
baþvurularý baþladý.
HÝTÜ'den yapýlan açýklamada yükseköðretim kurumlarý arasýnda yatay geçiþ baþvurularýnýn genel not ortalamasý ve merkezi yerleþtirme puanýna göre olmak üzere iki þekilde yapýldýðý hatýrlatýlýrken "Genel not ortalamasýna göre yatay geçiþ baþvurularý 2020-2021 eðitimöðretim yýlýnda genel not ortalamasý esas alýnmak suretiyle yapýlacak baþvurular, 11-29 Ocak
2021 tarihleri arasýnda online olarak www.kayit.hitit.edu.tr adresinden yapýlacaktýr" denildi.
Açýklamada ayrýca merkezi yerleþtirme puanýna göre yatay geçiþ baþvurularý merkezi
yerleþtirme puaný esas alýnmak suretiyle yatay
geçiþ yapmak isteyen öðrencinin ise ÖSYS
yerleþtirme puanýnýn, geçiþ yapmak istediði
programýn yerleþtirildiði yýldaki puan türünden
olmasý ve puanýnýn ilgili programýn puanýna eþit
veya ondan yüksek olmasý gerektiði belirtildi.
Merkezi yerleþtirme puaný ile yatay geçiþ
yapmak isteyen öðrencilerin baþvurularýný 1129 Ocak 2021 tarihleri arasýnda online olarak
www.kayit.hitit.edu.tr adresinden yapmalarý gerekiyor.
(Fatih Yýldýrým)

K.K.001

Kuruculuðunu Çorum Þehit Osman Arslan Kýz
Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nin yaptýðý "Uçur Hayallerini" eTwinning projesinde aylýk düzenlenen
uzman günü seminerlerine devam ediliyor.
Her ay planda belirlenen konuya göre alanýnda
uzman kiþiler tarafýndan proje ortaðý öðretmen ve
öðrencilere seminer veriliyor.
Ocak ayýnda origami çalýþmalarý yer aldýðý için
buna yönelik etkinlikler yapýldý.
Projenin bu ay konuðu Hitit Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Dr. Öðretim
Üyesi Rukiye Öztürk Mert idi.
Mert proje ortaklarýna "Origami ile Kaðýt Neler
Öðretebilir?" konulu sunumda bulundu. Çevrimiçi
gerçekleþen programda origaminin tarihinden ve
geçmiþten günümüze geliþiminden, bunun dýþýnda

origaminin günlük yaþamda kullaným alanlarý ile
farklý bilimlerde ne þekilde fayda saðladýðýndan
bahsedildi.
Öðrencilerin ilgiyle takip ettiði oturum içerisinde
bir de etkinlik yapýldý. Origami yardýmý ile evde atýk
þekilde olan kaðýt; kitap, gazete veya dergilerden
evde kullanýlabilecek birer objeye dönüþtürme etkinliði yapýldý. Öðrenciler bu sayede üretim yapabilme cesareti kazandý. Projenin oluþturulan karma
ülke takýmlarý ile ocak ayý içinde origami etkinliklerine devam edileceðini belirten projenin il koordinatörü Çorum Þehit Osman Arslan Kýz Anadolu Ýmam
Hatip Lisesi Matematik öðretmeni Çaðlar Aktürk,
zaman ayýrýp projeye katýlan Dr. Öðretim Üyesi
Rukiye Öztürk Mert'e katkýlarýndan dolayý teþekkür
etti.
(Fatih Yýldýrým)

LiMON KABUÐU YAÐI
FAYDALARI NELERDiR?
Limon bademcik iltihabýna, mide
bulantýsý ve kusmalara iyi gelmesinin yanýnda tansiyonu da düþürür. Limon kadar limon kabuðu
yaðý da faydalarý için kullanýlan bir
yaðdýr. Limon kabuðu yaðý uykusuzluktan hazýmsýzlýða kadar birçok
hastalýða iyi gelir. Bedensel hastalýklarýn
yanýnda stres, duygu durum bozukluklarý, depresyon gibi ruhsal rahatsýzlýklara da fayda saðlamasý limon kabuðu yaðý faydalarý arasýndadýr.
LÝMON YAÐI FAYDALARI
SAYMAKLA BÝTMEZ!
- Kalsiyum, potasyum gibi mineraller ve C vitamini içerir.
- Hazýmsýzlýk ve gaz giderici etkileri vardýr.
- Ýyi bir vitamin kaynaðýdýr.
- Sindirim sistemini rahatlatýr.
- Karýn aðrýsýna iyi gelir.
- Yüksek vitamin içeriði sayesinde baðýþýklýk
sistemini güçlendirir. Bunun sonucunda hastalýklara karþý koruma saðlar.
- Kan dolaþýmýný arttýrýr.
- Rahat nefes alabilmek için burun deliklerini,
sinüsleri temizlemeye yardým eder, astým rahatsýzlýðý için fayda saðlar.
- Uykusuzluða iyi gelerek rahat uyumaya yardým etmesi de limon kabuðu yaðý faydalarý arasýndadýr.
- Mide kramplarýna, mide rahatsýzlýklarýna iyi
gelir.
- Limon yaðý ateþ, tifo ve sýtma gibi rahatsýzlýklara karþý da yararlýdýr.
- Vücuttaki toksinleri temizler.
- Limon yaðý, karbonat ve hindistan cevizi yaðý ile karýþtýrýlarak 2 dakika boyunca diþler ovulursa diþler beyazlar.
- Boðaz aðrýsý ve aðýzda oluþan iltihaplar için
gargara yapýlabilir.
- Nasýr ve siðiller için de yararlý bir yaðdýr.
- Baþ aðrýsýna iyi gelir.
- Týrnaklar limon kabuðu yaðý ile ovulursa týrnak mantarlarý ölür, týrnak bakýmý saðlanýr.
LÝMON KABUÐU YAÐININ
CÝLDE FAYDALARI NELERDÝR?
Limon cilt için iyi bir tonik olarak kullanýlýr. Limon kabuðu yaðý da cilde faydalý bir yaðdýr.
Özellikle yaðlý ciltler için kullanýlabilir. Yaðlý cilde
sahip olan kiþiler bu yaðý kullanýrlarsa ciltlerindeki yað oraný azalýr. Cildi temizleme özelliði vardýr.
Ciltteki mikroplarý temizler ve cildi sýkýlaþtýrýr, ciltteki sarkmalarý önler. Cilt yorgunluklarýna da iyi
gelir. Sivilcelerden birçok kiþi kurtulmak ister. Hele ki yüzdeki sivilceler insanlarý çok rahatsýz eder.
Limon yaðý ciltte sivilce oluþumunu önler. Bu þifalý yað ile cilt silinerek temizlenirse sivilceler daha
çýkmadan engellenmiþ olur.
LÝMON KABUÐU YAÐININ
SAÇA FAYDALARI NELERDÝR?
Saðlýklý ve bakýmlý saçlar için birçok yöntemler denenir. Limon yaðý saç toniði olarak kullanýlabilir. Saðlýklý, güçlü ve bakýmlý saçlar için bu þifalý yað kullanýlabilir. Ayný zamanda saçlarýnda
kepek oluþan kiþiler de kullanabilir. Kepek oluþumunu ortadan kaldýrýr.
STRESE ÝYÝ GELÝR!
Günümüzde stres, depresyon, duygu durumu
deðiþimleri birçok kiþi tarafýndan gün içinde yaþanan hallerdir. Limon kabuðu yaðý doðal sakinleþtirici, zihinsel yorgunluðu giderici, bitkinliðe iyi gelici,
gerginliði giderici bir yaðdýr. Sinirleri yatýþtýrýr, zihni
yeniler. Ayný zamanda limon yaðýnýn konsantrasyonu arttýrýcý ve zihni yenileyici özellikleri olmasý
sebebiyle çalýþanlarýn verimliliðini arttýrmak amacýyla iþ yerlerinde de oda spreyi olarak kullanýlýr.
LÝMON YAÐININ DÝÐER FAYDALARI!
Cilt ve saðlýk için faydalarýnýn yanýnda ev temizliðinde, giysi bakýmýnda da kullanýlabilen bir yaðdýr.
- Metal yüzeylerin temizliðinde kullanýlabilir.
Örneðin kasaplarýn kullandýðý býçaklar yada metal yüzeyler için iyi bir temizleyicidir.
- Giysi temizliðinde de genel bir dezenfektan
olarak kullanýlabilir.
- Limon yaðý parfümler için de harika bir aromadýr. Parfümlerin haricinde kokulu mumlar için
de kullanýlabilen bir yaðdýr.
- Sabun yapýmýnda kullanýlabilmesinin yanýnda kozmetik sanayinde de kullanýlabilir.
- Meyve sularýna tat vermek için de kullanýlabilir.
Tüm bu faydalarý için lavanta yaðý, portakal
çiçeði yaðý, sandal aðacý yaðý, ýtýr yaðý, ylang
ylang yaðý ve çay aðacý yaðý gibi çeþitli yaðlarla
kullanýlabilir.
LÝMON YAÐI NASIL YAPILIR
VE NASIL KULLANILIR?
Limon kabuðu yaðý yapýmý aslýnda oldukça
kolaydýr. Bu þifalý yað, limon kabuklarý sýkýlarak
elde edilebilir. Limon kabuðu yaðý dâhili olarak
kullanýlabilir. Bunun için bir bardak suyun içine 3
damla kadar limon yaðý damlatýlýr. Hazýrlanan bu
su içilebilir ya da bu suyla gargara yapýlabilir.
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Saðlýk-Sen'den moral ziyareti
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

06:25
07:54
12:55
15:23
17:45
19:09

VEFAT EDENLER
- Bayat, Derekutuðun Köyü’ nden, Doktor
Erdoðan KARAMAN, Mustafa KARAMAN,
Nazik ÞAHÝN ve Tuba KARA’nýn babasý,
Özel Ýdareden emekli Murat ÞAHÝN ve Yunis
KARA’nýn kayýnpederi Köy Hizmetleri’nden
emekli Saadet KARAMAN.

Çorum Saðlýk-Sen
Baþkaný Ahmet Saatci,
Kargý Devlet Hastanesi
çalýþanlarýna moral ziyareti gerçekleþtirdi.
Çorum Saðlýk-Sen
Baþkaný Ahmet Saatci
beraberinde ilçe Temsilcisi Semih Mehmet
Koçum ile birlikte Kargý
Ahmet Hamdi Akpýnar
Ýlçe Devlet Hastanesi'nde personele moral
ziyaretinde bulundu.
Pandemi de zor
þartlar altýnda görevlerini büyük bir fedakarlýkla sürdüren saðlýk
çalýþanlarýnýn her zaman yanlarýnda olduklarýný belirten Saatci
üyelerin
sorunlarýný
dinleyerek gerekli bilgileri paylaþtý.
(ÝHA)

Kaymakam Akpay'dan
koronavirüs denetimi
Osmancýk'ta polis ve jandarma ekipleri koronavirüse karþý alýnmasý gereken tedbirlere yönelik, ilçe merkezi ve perþembe pazarýnda denetim gerçekleþtirdi. Denetimlere ilçe kaymakamý Ayhan Akpay da katýldý.Kaymakam Ayhan Akpay ve denetim
ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamýnda dene-

timlerini ilçe merkezi ve sebze pazarýnda gerçekleþtirdi. Alýnan tedbirleri yerinde inceleyen ve iþletme sahipleri ile vatandaþlarla sohbet eden kaymakam Akpay, kontrollü sosyal hayatýn devamý için
maske kullanýmý, sosyal mesafe ve temizlik kurallarýna riayet etmeyi sürdürmelerini istedi.
(ÝHA)

TARiHTE BUGÜN

KESiN

1914- Altay Spor Kulübü kuruldu.
1928- Cemal Reþit Rey'in "12 Anadolu Türküsü" adlý ses ve piyano için yapýtý ilk kez seslendirildi.
1928- Doktor Þefik Hüsnü Deðmer ve arkadaþlarýnýn Türkiye Komünist Partisi davasý baþladý.
1952- Gazeteci ve yazar Ercüment Ekrem
Talu'ya Fransýz "Légion d'honneur" niþaný verildi. Yazar bu ödüle Türk-Fransýz kültür iliþkilerine katkýlarýndan dolayý layýk görüldü.
1956- Uluslararasý Basýn Enstitüsü Türkiye'de basýna baský yapýldýðýný açýkladý.
1960- Ýþçi Sigortalýlarý Kurumu Ýstanbul Hastanesi Cumhurbaþkaný Celal Bayar tarafýndan
hizmete açýldý.
1961- ABD Türkiye'ye 43 milyon Dolar yardýmda bulundu.
1983- Türk Hava Yollarý'nýn "Afyon" uçaðý
Ankara'da düþtü: 47 kiþi öldü.
1985- Halkçý Parti (HP) milletvekili Bahriye
Üçok, zina yapan erkeklerin de cezalandýrýlmasýný öngören yasa önerisi vermiþti. TBMM yasa
önerisini reddetti.
1986- New York'ta toplanan Uluslararasý
PEN Kongresi, Türk hükümetini yazarlarla ilgili
tutumunu gözden geçirmeye çaðýrdý.
1992- Halkýn Emek Partisi (HEP) kökenli Hatip Dicle ve Leyla Zana, Sosyal Demokrat Halkçý Parti'den (SHP) istifa etti.
1996- "Avrasya feribotu" silahlý eylemciler tarafýndan 177 yolcu ve 55 mürettebatýyla Trabzon limanýnda rehin alýndý ve Ýstanbul'a doðru
kaçýrýldý. Eylemciler Çeçenistan sorununa dikkat çekmek istediklerini söylediler.
1998- Refah Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'nce kapatýlmasýyla Necmettin Erbakan siyasi
yasaklý duruma düþtü.

KARAR
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YIL: 5 / SAYI: 1619

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

Ömer Derindere MYO'dan KPSS baþarýsý
KPSS Türkiye 1 ve 2'ncisi
Osmancýk'tan
"Tapu ve Kadastro" branþýnda KPSS Türkiye 1.'si ve
2.'si Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksek Okulu
öðrencileri oldu.
Selma Çetindere'nin haberine göre Türkiye genelinde 2020 yýlýnda açýklanan 10
kiþilik atama kadrosuna Osmancýk Ömer Derindere
Meslek Yüksekokulu mezunlarýndan Elif Sena Ay birinci,
Burak Bulut ikinci ve Kadir
Gürgil yedinci oldu.
Ay, Sakarya, Bulut, Sinop, Gürgil, Gaziantep'teki ilgili tapu müdürlüklerine atandý.
2020'de ilk kez tekniker unvanýyla mezun veren
Yüksekokulun Tapu ve Kadastro Programý, Kamu
Personeli Seçme Sýnavýnda (KPSS) Türkiye genelinde alanýnda ilk 10 kiþi arasýna 3 öðrencisini yerleþtirme baþarýsý gösterdi. Yüksekokula ve "Mimarlýk ve Þehir Planlama Bölümü" öðretim elemanlarý-

na baþarýlar dilendi.
Osmancýk'ý baþarýlarýyla gururlandýrmaya devam eden, Ülkemiz için gerekli ara eleman yetiþtirme noktasýnda fark yaratan Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu amacýný her zaman
istihdam odaklý, öðrencilere meslekle alakalý yeterli bilgiyi kazandýrarak mezun etmek olarak belirledi.
(Haber Merkezi)

Kandiber Kalesinden yola kaya düþtü
Osmancýk'ta etkili olan þiddetli fýrtýna ve yaðýþ bazý
olumsuzluklara neden oldu.
Osmancýk'ta geçtiðimiz
gün akþam saatlerinde baþlayan ve zaman zaman da etkisini devam ettiren þiddetli fýrtýna ve ardýndan yaðýþ geldi.
Osmancýk Tarihi Kandiber
Kalesi'nden Çorum Caddesi'nde yayalarýn geçtiði yaya
kaldýrýma ve kalenin dibine
belediye tarafýndan dikilen
sarmaþýk cinsi bitkilerin üzerine kaya parçalarý düþtü.
Oradan o saatlerde vatandaþlarýn geçmemesi olasý bir
faciayý da önlemiþ oldu.
(Haber Merkezi)

12 aylýk cari açýk 37 milyar
974 milyon dolar oldu
Türkiye'nin cari iþlemler hesabý, geçen yýlýn
kasým ayýnda 4 milyar 63 milyon dolar açýk verirken, 12 aylýk cari açýk 37 milyar 974 milyon
dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý
(TCMB) tarafýndan Kasým 2020 dönemine iliþkin ödemeler dengesi verileri açýklandý.
Cari iþlemler açýðý 2019 yýlýnýn kasým ayýna
göre 4 milyar 48 milyon dolar artarak, Kasým
2020'de 4 milyar 63 milyon dolar olarak gerçekleþti. Bunun sonucunda 12 aylýk cari iþlemler açýðý 37 milyar 974 milyon dolar olarak gerçekleþti.
Bu geliþmede, ödemeler dengesi tanýmlý
dýþ ticaret açýðýnýn 2019 yýlýnýn ayný ayýna göre 2 milyar 900 milyon dolar artarak 3 milyar
844 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler
dengesi kaynaklý net giriþlerin 1 milyar 451 milyon dolar azalarak 555 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.
2019'un kasým ayýnda 4 milyar 94 milyon
dolar fazla veren altýn ve enerji hariç cari iþlemler hesabý, geçen yýlýn ayný ayýnda 632 milyon
dolar fazla verdi.
Hizmetler dengesi altýnda seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2019 yýlýnýn ayný
ayýna göre 964 milyon dolar azalarak 583 milyon dolara geriledi.
Birincil gelir dengesi kaynaklý net çýkýþlar,
ayný dönemde 338 milyon dolar düþüþle 835
milyon dolar olarak gerçekleþti. Ýkincil gelir
dengesi kaynaklý net giriþler, 2019 yýlýnýn ayný
ayýna göre 35 milyon dolar azalarak 61 milyon
dolar oldu.
Öte yandan, Ekim 2020 cari iþlemler açýðý
273 milyon dolardan 340 milyon dolara revize
edildi.
Kasým 2020'de doðrudan yatýrýmlardan
kaynaklanan net giriþler 299 milyon dolar oldu.
Bu dönemde, portföy yatýrýmlarý 1 milyar 298
milyon dolarlýk net giriþ kaydetti.
Alt kalemler itibarýyla incelendiðinde, kasýmda yurt dýþý yerleþiklerin hisse senedi piyasasýnda 1 milyar 276 milyon dolarlýk, devlet iç
borçlanma senetleri piyasasýnda 607 milyon
dolarlýk net alýþ yaptýðý görüldü.
Ayný dönemde, yurt içi bankalarýn yurt dýþý
muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlýklarý 1
milyar 118 milyon dolar ve yurt dýþý bankalarýn
yurt içindeki mevduatlarý 2 milyar 230 milyon
dolarý net artýþ kaydetti.
Yurt dýþýndan saðlanan kredilerle ilgili; bankalar, genel hükumet ve diðer sektörler sýrasýyla 629 milyon dolar, 35 milyon dolar ve 191 milyon dolar net geri ödeme gerçekleþtirdi.
Resmi rezervlerde ise kasýmda 145 milyon
dolar net azalýþ gözlendi. AA Finans'ýn gerçekleþtirdiði ankete katýlan ekonomistler, cari iþlemler hesabýnýn kasýmda 3,4 milyar dolar açýk
vermesini bekliyordu.
(Haber Merkezi)

Mali Aracý Kuruluþ
Ýstatistikleri açýklandý
Mali aracý kuruluþlar sektöründe 2019 yýlýnda 18 bin 132 giriþim faaliyette bulundu.
Finansal hizmet faaliyetlerinde 218 giriþim,
sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarýnda 63
giriþim, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri
için yardýmcý faaliyetlerde ise 17 bin 851 giriþim faaliyet gösterdi.
Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge
Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre; Mali aracý
kuruluþlarda toplam katma deðerin %87,4'ü finansal hizmet faaliyetlerinde, %9,2'si sigorta,
reasürans ve emeklilik fonlarý faaliyetlerinde,
%3,4'ü ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardýmcý faaliyetlerde oluþtu. Üretim
deðerinin ise %82,6'sý finansal hizmet faaliyetlerinde, %13,8'i sigorta, reasürans ve emeklilik
fonlarý faaliyetlerinde, %3,6'sý ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardýmcý faaliyetlerde oluþtu.
Faktör maliyetiyle katma deðer bir önceki
yýla göre finansal hizmet faaliyetlerinde %0,7
azalýrken, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarý faaliyetlerinde %27,6, finansal hizmetler ile
sigorta faaliyetleri için yardýmcý faaliyetlerde ise
%27,8 arttý. Üretim deðeri ise bir önceki yýla göre finansal hizmet faaliyetlerinde %3,7, sigorta,
reasürans ve emeklilik fonlarý faaliyetlerinde
%4,3, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri
için yardýmcý faaliyetlerde ise %18,6 arttý.
Mali aracý kuruluþlarda yýllýk ortalama çalýþan sayýsý 311 bin 624 olarak gerçekleþti. Toplam istihdamýn %72,0'sini finansal hizmet faaliyetlerinde, %6,5'ini sigorta, reasürans ve
emeklilik fonlarýnda, %21,5'ini ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardýmcý faaliyetlerde çalýþanlar oluþturdu.
Mali aracý kuruluþlarýn personel maliyetinin
%82,2'ü finansal hizmet faaliyetlerinde, %8,0'i
sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarýnda,
%9,8'i ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardýmcý faaliyetlerde gerçekleþti. Mali
aracý kuruluþlarýn personel maliyetinin %84,8'i
maaþ ve ücretlerden, %15,2'si ise sosyal güvenlik masraflarýndan oluþtu.
Mali aracý kuruluþlarda 2019 yýlýnda ücretli
olarak istihdam edilen kadýn personel sayýsý
143 bin 856 iken erkek personel sayýsý 154 bin
667 olarak gerçekleþti. Ücretli kadýn çalýþan
oraný %48,2, ücretli erkek çalýþan oraný ise
%51,8 oldu.
Mali aracý kuruluþlarda 2019 yýlýnda sabit
sermaye yatýrýmlarý toplam satýn alýþ deðerinde en yüksek pay %81,6 ile finansal hizmet faaliyetlerinde gerçekleþti. Sigorta, reasürans ve
emeklilik fonlarýnda bu pay %12,0 iken finansal
hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardýmcý faaliyetlerde %6,4 oldu.
(Haber Merkezi)
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ÇORUM HAVA TAHMiNi

AÇELYA EC. KOÇAK ECZ. ÖMÜR ECZ.

(TEL: 223 00 43)
(TEL: 502 10 71)
BUHARAEVLER MAH. BAHÇELÝEVLER MH.
M.AKÝF ERSOY CD.
5. CAD.
NO: 41/A
NO: 10/C

(TEL: 212 35 07)
GAZÝ CAD. 58/B VERGÝ DAÝRESÝ
YANI

“Basýn Ahlak Esaslarý'nýn ihlaline

izin vermeyiz”
Basýn Ýlan Kurumu Yönetim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Sobacý
gazetelere yönelik þikayetlerde bütün kesimlerin mutabýk kaldýðý
Basýn Ahlak Esaslarý'na uygun hareket ettiklerini belirtti.
Basýn Ýlan Kurumu Yönetim
Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Mehmet
Zahid Sobacý kurumun faaliyetlerine iliþkin AA'nýn sorularýný yanýtladý ve kurumla ilgili gündeme
getirilen eleþtiriler hakkýnda deðerlendirmede bulundu.
10 Ocak Çalýþan Gazeteciler
günü dolayýsýyla meslek örgütleri
ve siyasiler farklý açýklamalar
yaptý. Basýn ile demokrasi iliþkisini nasýl görüyorsunuz? Basýn Ýlan
Kurumu bu alanda nasýl bir vizyona sahip?
"BASIN ÝLE OMUZ
OMUZA 60 YIL"
Basýn emekçilerinin ve gazetecilerin bu özel gününü tekrar
kutluyorum. Her sektörde olduðu
gibi basýn alanýnda da özellikle
pandemi þartlarýnýn olumsuz etkileri gözlendi. Bu zorlu þartlar altýnda mücadele eden, görevini
hakkýyla yapmaya çalýþan ve
emek veren tüm gazetecileri tebrik ediyorum. Deðerli basýn çalýþanlarýyla omuz omuza 60 yýlý tamamlamýþ olmaktan mutluluk duyuyoruz.
Basýn toplumun haber alma
ve bilgi edinme hakký çerçevesinde, kamuyu ilgilendiren her türlü
konuyu kamuoyuna duyurma gibi
çok kýymetli bir görevi ifa ediyor.
Tabii basýn organlarýnýn bu görevi yürütürken toplumun tahrif edilmemiþ haber alma hakkýný da gözetmesi ve sorumluluk bilinciyle
hareket etmesi gerekiyor. Ancak
bu perspektifle basýn organlarý
Türkiye'deki demokrasi pratiðine
katký sunabilir. Özellikle hakikatötesi olarak nitelendirilen ve gerçekliðin yerinden edilerek inþa
edilmiþ algýlarýn ve yalanlarýn
onun yerine yerleþtirildiði içinde
bulunduðumuz dönemde, bu sorumluluðun önemi katlanarak artýyor açýkçasý.
"ENTEGRE BÝR
YAPI OLUÞTU"
Cumhurbaþkanlýðý hükümet
sisteminde, Ýletiþim Baþkanlýðý
çatýsý altýnda basýnýn sorunlarýyla
yakýndan ilgilenen entegre bir yapý oluþtu aslýnda. Bu entegre yapýnýn baþýnda Cumhurbaþkanlýðý
Ýletiþim Baþkaný Prof. Dr. Fahrettin Altun var. Basýn Ýlan Kurumu
bu yapýnýn bir parçasý olarak, basýn sektörünün demokrasiler için
önemini gayet iyi biliyor. Basýn
Ýlan Kurumu, çizilen ortak vizyon
doðrultusunda, katýlýmcý ve paydaþ odaklý bir anlayýþla basýn
sektörünün sorunlarýna kalýcý çözümler üretme sürecine katký vermek için yoðun bir çaba harcýyor.
Cumhurbaþkanýmýz Sayýn
Recep Tayyip Erdoðan'ýn liderliðinde ve kendisinin ortaya koyduðu yeni hükümet sisteminde her
kurumun daha demokratik ve daha etkin çalýþmasý gerekliliðine
uygun olarak çalýþmalarýmýzý yürütüyoruz. Türkiye'de güçlü bir
medya alanýnýn oluþmasýna katký
sunmayý arzuluyoruz.
"BASINA DESTEÐÝMÝZ
2020 YILI SONUNDA
451 MÝLYON LÝRAYI
BULDU"
Basýn Ýlan Kurumu son zamanlarda çokça tartýþýlýyor. Basýn
Ýlan Kurumunun görevleri ve yetkileri neler? Basýna ne gibi katkýlar saðlýyor?
Basýn Ýlan Kurumu, basýn
sektörünün köklü kurumlarýndan
biri. 1961'den itibaren fikir ve içerik farký gözetmeksizin resmi ilanlarýn ve reklamlarýn daðýtýmýna
aracýlýk ediyor. Resmi ilan ve reklamlarýn yayýmlanmasýyla basýna
saðlanan kamu desteði, 2002'de
53,5 milyon lirayken 2020 sonu
itibarýyla 451 milyon lirayý buldu.
Bu destek, özellikle yerel medyanýn hayatýný sürdürmesi, yani yerel demokrasi açýsýndan çok büyük öneme sahip.

"MADDÝ DESTEÐÝ
SÜRDÜRÜYORUZ"
Ayný zamanda, basýn dernek
ve sendikalarýna en çok 5 yýl vadeyle kredi vermek, basýn mensuplarýna vadesi 2 yýlý geçmemek üzere borç para vermek,
yardýma muhtaç olanlara ve
ölenlerin ailelerine yardým etmek
gibi yollarla basýn sektörünü destekliyoruz. Basýn Ýlan Kurumu
olarak, 2020'de çok farklý gazetelerde çalýþan 2 bin 639 basýn
mensubuna 15 milyon liradan
fazla borç verdik. Yine 2020'de
82 gazeteci derneðine, üye sayýlarýna göre pay edilmek üzere
toplam 350 bin lira yardým yaptýk.
4 gazeteye toplam 950 bin lira tutarýnda kredi verdik. Ayrýca Lozan
Barýþ Antlaþmasý kapsamýnda ülkemizde azýnlýk statüsündeki cemaatlerin çýkardýðý gazetelere de
maddi desteðimizi sürdürüyoruz.
Basýn Ýlan Kurumu pandemi
döneminde, basýnýn maðdur olmamasý ve pandemiden en az
düzeyde etkilenmesi için dönüþümlü yayýn yapýlabilmesi, fiili satýþ adedi þartlarýnýn uygulanmamasý, gazeteler için mahsup uygulamalarýnýn ertelenmesi, borç
para alan gazetecilerin
borç tahsil sürelerinin
ertelenmesi gibi birçok
destek kararý aldý.
Ayrýca Basýn Ýlan
Kurumu sektörün yapýsal sorunlarýný çözmek
ve yazýlý basýnýn
dijital dönüþümüne
katký saðl a m a k
amacýyla
çeþitli
paydaþlarla iþ
birliðine
giderek
projeler
yürütüyor. Bu
projelerde, AB fonlarýndan yararlanýyor.
Ýnternet gazeteciliði, dijital dönüþüm, siber güvenlik ve sektördeki
insan kaynaðýnýn ve gazetecilik
faaliyetlerinin niteliðini artýrmaya
yönelik mesleki eðitimlere odaklanan bu projeler, sektörde gözle
görülür iyileþmelere yol açtý.
"VESAYETÇÝ ZÝHNÝYETÝN
TEMSÝLCÝLERÝNÝN
HEZEYANLARI"
Tüm bunlara raðmen Basýn
Ýlan Kurumuna yönelik aðýr eleþtiriler var. Ne düþünüyorsunuz bu
eleþtiriler hakkýnda?
Son dönemde özellikle CHP
Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu ve CHP'li yetkililer Basýn
Ýlan Kurumunu dillerine doladý.
Hatta TBMM Genel Kurulunda
bütçe görüþmelerinde "Basýn Ýlan
Kurumu devleti soyuyor" diyerek,
eleþtiri sýnýrlarýný aþan haksýz bir
ithamda bulundu Sayýn Kýlýçdaroðlu. Cumhuriyet gazetesinde
Basýn Ýlan Kurumunun aldýðý kararlara dair yazý dizisi yaptýlar. Bu
"ýsmarlama" yazýlarda hukuksal
analiz kisvesi altýnda siyaset yapýldý. Neyi dillendirdiklerini anlamak için yazýlarý inceledim. O
yüzden gönül rahatlýðýyla ýsmarlama yazý diyorum, çünkü bunlar
arasýnda Basýn Ýlan Kurumunun

teþkilat yapýsýný bile yanlýþ anlatan yazýlar var. Ismarlama yazý
bu kadar olur, anlýyorum. Peki, kime yazdýrdýlar bu yazýlarý? Örneðin, eþi baþörtülü olan bir cumhurbaþkaný seçtirmemek için ülkeyi 367 krizine sürükleyen bir kiþiye, parti kapatma davalarýnda
ön sýralarda yer alan ve demokrasinin en temel ilkesi olan eþit oy
ilkesini bile sorgulamaktan çekinmeyen eski bir AYM Baþkanýna
ve benzerlerine.
Açýkçasý, aldýðý kararlarla bu
ülkeye siyasi ve ekonomik maliyet doðurmaktan baþka bir icraatý
olmayan vesayetçi bir zihniyetin
temsilcilerinin hezeyanlarýna karþý Basýn Ýlan Kurumu olarak hukukun sýnýrlarý içinde görevimizi
yapmaya devam ediyoruz.
"HER KESÝMÝN
MUTABIK OLDUÐU BASIN
AHLAK ESASLARINI
UYGULUYORUZ"
Gerçekten Basýn Ýlan Kurumu
sansür ve baský aracý mý oldu?
Basýn Ýlan Kurumu yeni icat
edilmiþ bir kurummuþ gibi davranýyor ve yetkilerini sorguluyorlar.
Basýn Ýlan Kurumu, ifade ettiðim
gibi, 1961'den beri var. Birçok
iktidar döneminde Basýn Ýlan
Kurumu görevlerini yerine getirmiþ ve yetkilerini kullanmýþ.
Basýn Ýlan Kurumunun görevlerinden biri, gazetelerin basýn ahlak ilkelerini ihlal etmeleri durumunda onlara müeyyide uygulamak. Söz
konusu Basýn Ahlak
Ýlkeleri,
1994'de "Basýn
Sektörü Temsilcileri", "Hükümet temsilcileri" ve "Baðýmsýzlar"
olarak
isimlendirilen
üç farklý
grubu bünyesinde barýndýran Basýn Ýlan Kurumu
Genel Kurulu tarafýndan kabul
edilmiþ. Bütün kesimlerin mutabýk olduðu bir Genel Kurul kararýndan bahsediyoruz. Bu basýn
ahlak ilkelerini biz koymadýk, bizden önce koyulmuþ ilkeleri iþletiyoruz. Gazetelere yönelik müeyyideleri bu esaslara uygun þekilde veriyoruz.
Þimdi Basýn Ýlan Kurumunun
yetkilerinin ve aldýðý kararlarýn
hukuka, Anayasa'ya aykýrý olduðunu ve basýn özgürlüðüne zarar
verdiðini iddia etmeye baþladýlar.
Þimdi mi aykýrý oldu bu kararlar,
yetkiler? Niye þimdi böyle deðerlendiriyorlar? Çünkü Basýn Ýlan
Kurumu devletin çýkarlarý, milletin
menfaati ve vatandaþlarýn haklarý doðrultusunda karar alýyor.
Bir gazete rahmetli Baþbakan
Adnan Menderes ve Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn fotoðraflarýný yan yana
koyup, "Makus talihten kaçýþ yok"
diyerek darbe ve idam tehdidinde
bulunuyor. Bir gazete Türkiye'nin
uluslararasý alanda itibarýný sarsacak þekilde ülkemizin uluslararasý terörizme destek verdiði yalanýný söylüyor. Bir baþka gazete
manþet atýyor, "Ayasofya'nýn ibadete açýlmasý 2020 yýlýnýn felaket
olaylarýndan biri" diyor. Bunlarý

görmezden mi geleceðiz? Bunu
Basýn Ýlan Kurumundan beklemek, Basýn Ýlan Kurumuna 'Görevini yapma' demektir. Basýn Ýlan
Kurumu suçu teþvik eden, terörü
özendiren, toplumu kutuplaþtýran, ayrýmcýlýk yapan, küçüklerin
ve gençlerin kiþilik geliþimlerini
olumsuz etkileyen, kiþi ve kurumlarý aþaðýlayan haber ve yayýnlara müsaade edemez.
"BASIN ÝLAN KURUMU
BASKI VE TALÝMATLA
HAREKET ETMEZ"
Son zamanlarda Basýn Ýlan
Kurumuna yönelik artan eleþtiriler Cumhurbaþkanlýðý Ýletiþim
Baþkaný Fahrettin Altun'un baskýsý altýnda olduðu yönünde. Buna
ne diyeceksiniz?
Basýn Ýlan Kurumu, tüm faaliyetlerini Basýn Ýlan Kurumu Teþkiline Dair Kanun, ilgili yönetmelikler ve Genel Kurul Kararlarý doðrultusunda yürütmektedir. Bunun
dýþýnda baský ya da talimatla hareket etmez. Sayýn Fahrettin Altun ile ilgili konu, Cumhuriyet gazetesinin Basýn Ahlak Esaslarý'ný
ihlal eden haberleri dolayýsýyla
önümüze geldi.
Sayýn Altun'un evinin fotoðraflanýp, açýk adresini sokaðýna kadar ifþa edilmesine iliþkin bu meselede de söz konusu mevzuat
çerçevesinde hareket edildi. Hukukun en temel ilkelerinden olan
özel hayatýn mahremiyetinin ihlali
ve devlet korumasý altýndaki üst
düzey bir yöneticinin güvenliðinin
tehlikeye atýlmasý gerekçesiyle
müeyyide uyguluyoruz, kýyameti
koparýyorlar. Basýn Ýlan Kurumu
Yönetim Kurulu üyelerinin daha
önceki görevleri ve kurumlarý
üzerinden onlarý zan altýnda býrakan açýklamalar yapýyorlar. Cezanýn dayanaklarýndan bahsetmeden meseleyi siyasete taþýyorlar.
Bunlarýn sayýsýz örneðini vermek
mümkün. Kaldý ki verdiðimiz müeyyide kararlarýna karþý yargý yolu açýk. Zaten verdiðimiz birçok
kararý yargýya taþýdýlar. Davalarýn
çoðunda haksýz bulundular.
"DEVLETTEN ALINAN
PARAYLA DEVLET
KURUMLARININ
AÞAÐILANMASINA
ÝZÝN VERMEYÝZ"
Bir iddia da bu yolla "Haber
yapma özgürlüðüne müdahale"
edildiði. Buna iliþkin neler söylersiniz?
Basýn Ýlan Kurumunun bir gazetenin yaptýðý bir haberi kaldýrtma veya gazeteyi kapatma gibi
bir yetkisi yok. Biz Basýn Ýlan Kurumu olarak þunu saðlamaya çalýþýyoruz: Hem Türkiye'nin uluslararasý alandaki itibarýný sarsacaksýn, devletin kurumlarýný aþaðýlayacaksýn, terörü özendireceksin,
suçu teþvik edeceksin, insanlarýn
özel hayatlarýný hiçe sayacaksýn
hem de bunu devletten para ala-

rak yapacaksýn. Devletten aldýðýn
parayla devlet kurumlarýný aþaðýlayacaksýn. Buna izin vermemiz
mümkün deðil. Biz bunun önüne
geçmeye çalýþýyoruz. Basýn Ýlan
Kurumu görevini bihakkýn yerine
getirdikçe bundan rahatsýz olan
kesimler seslerini yükseltecekler.
"RESMÝ ÝLAN
DAÐITIMINDA AYRIMCILIK
SÖZ KONUSU OLAMAZ"
Basýn Ýlan Kurumu resmi ilanlarý nasýl daðýtýyor, sistem nasýl
iþliyor? Bazý medya kuruluþlarýna
ayrýmcýlýk uygulandýðý eleþtirileri
de yapýlýyor.
Ayrýmcýlýk yapmamýz teknik
olarak da mevzuat olarak da
mümkün deðil. Çünkü gazetelerin alacaklarý ilan tutarlarý, belli bir
formülasyon içerisinde belirleniyor. Bununla oynama þansýnýz
yok. Fiili satýþ adetleri, personel
kadrolarý, yüzölçümleri, birden
fazla yerde basýlma gibi teknik,
somut ve ölçülebilir kriterlere bakýlýyor. Bu kriterler açýsýndan gazeteler farklýlýk gösterdiðinden
yayýmladýklarý ilan tutarlarý deðiþkenlik gösterebiliyor. Tüm resmi
ilanlar gazetelere istihkaklarýna
göre elektronik sistem aracýlýðýyla daðýtýlýyor.
Sürecin tamamen þeffaf bir
þekilde ve dijital ortamda gerçekleþtirildiðinin de altýný çizmek istiyorum. Ýlanlarýn ilan sahiplerinden alýnmasýndan gazetelere yayýmlanmak üzere daðýtýmý ve gazetelerin bu ilanlarý sayfalarýna
aktarmalarýna kadar olan bütün
iþlemler elektronik ortamda ÝLANBÝS üzerinden otomatik þekilde
gerçekleþiyor. Bu sürece elle müdahale mümkün deðil.
"BASIN ÖZGÜRLÜÐÜ
KAVRAMI, TÜRLÜ
YALANLARLA ÜLKEMÝZ
ALEYHÝNE ALGI ÝÇÝN
KULLANILIYOR"
Aslýnda tüm bu konuþtuklarýmýz üzerinden Türkiye'de basýn
özgürlüðü olmadýðý iddia ediliyor.
Buna iliþkin deðerlendirmeniz ne
olur?
Türkiye'de ifade ve basýn özgürlüðü uluslararasý standartlara
uygun þekilde tanýnmýþ ve bu özgürlükler hukukun üstünlüðü uyarýnca güvence altýna alýnmýþtýr.
Bununla birlikte, ifade ve basýn
özgürlüðü mutlak ve sýnýrsýz deðildir. Türkiye'nin de tarafý olduðu
Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin (AÝHS) 10. maddesinde ve
Anayasa'nýn 26. ve 28. maddelerinde basýn özgürlüðünün sýnýrlandýrýlma þartlarý belirlenmiþtir.
Bu özgürlükler milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliði, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüðü, nefret söyleminin ve
suça teþvikin engellenmesi, devlet sýrrý olarak usulünce belirtilmiþ
bilgilerin açýklanmamasý, baþkalarýnýn þöhret veya haklarýnýn,
özel ve aile hayatlarýnýn korunmasý amaçlarýyla sýnýrlanabilir.
Yüzlerce gazetecinin, gazetecilik nedeniyle hapiste olduðu,
sansür uygulandýðý gibi yalanlara
ve ülkemizi en son sýralarda gösteren ve sorgusuz sualsiz kabul
edilen uluslararasý basýn özgürlüðü indekslerine dayalý olarak Türkiye'de basýn özgürlüðünün olmadýðýna dair aleyhe bir algý inþa
edilmek isteniyor. Bu algý, Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ý hedef alan birtakým

yakýþýksýz yaftalamalar ve cumhurbaþkanlýðý hükümet sistemini
yýpratmayý amaçlayan söylemlerle birleþtirilerek, gündelik siyasetin bir parçasý haline getiriliyor.
Eski Türkiye özlemi içerisinde
olanlar, basýn özgürlüðüne dair
türlü yalanlarla inþa edilmiþ bu algýyý kendilerine hareket alaný
oluþturmak için kullanýyorlar.
"ADÝ SUÇLARINI YA DA
TERÖR ÖRGÜTLERÝYLE
ÝLÝÞKÝLERÝNÝ GAZETECÝLÝK
KÝSVESÝ ALTINDA
GÝZLEMEYE ÇALIÞIYORLAR"
"Tutuklu gazeteciler" iddiasý
da yurt içi ve yurt dýþýnda sürekli
gündeme getiriliyor. Bununla ilgili
ne söylersiniz?
Bu konu içeride ve dýþarýda
dezenformasyon için sürekli gündeme getiriliyor. Türkiye'de cezaevinde bulunan ve gazeteci olduðunu iddia eden kiþilerin neredeyse tamamý iþledikleri adi suçlar veya FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle olan iliþkileri
sebebiyle cezaevinde bulunuyor.
Bu kiþiler bir gazetecilik faaliyetinden dolayý deðil, öldürme de
dahil eþe karþý iþlenen suçlar,
cinsel dokunulmazlýða karþý suçlar, uyuþturucu bulundurma, parada sahtecilik gibi adi suçlarý iþlemeleri ve fiili olarak terör eylemlerinde bulunmalarý veya terör örgütlerini desteklemeleri sebebiyle
cezaevindeler. Bu kiþilerin cezaevinde bulunmasýnýn gazetecilik
faaliyeti ve ifade özgürlüðüyle ilgisi bulunmuyor. "Gazetecilik"
kisvesi altýnda bu suçlarý gizlemeye çalýþýyorlar.
Gazeteci olduðunu iddia
edenlerin arasýnda ifade özgürlüðü kapsamýnda deðerlendirilemeyecek nitelikte beyanlarda bulunan ve FETÖ, PKK, DHKP-C ve
DEAÞ üyesi kiþiler de bulunuyor.
Bunlar terör örgütünün amaçlarýný
gerçekleþtirmek ve eylemlerini
övmek suretiyle örgüt propagandasý yapmak için ifade beyanýnda
bulunduklarýndan cezaevindedir.
Bu tutuklamalar, AÝHS'nin 10.
maddesi ve Anayasa'nýn 26. ve
28. maddelerinin gereðidir. Þunu
da hatýrlatmalýyým ki cezaevinde
bulunan ve gazeteci olduðunu iddia eden kiþilerin hiçbiri basýn kartýna sahip deðildir.
"VESAYETÇÝ ZÝHNÝYETTEN
ÖÐRENECEÐÝMÝZ HUKUK,
DEMOKRASÝ VEYA
ÖZGÜRLÜK DERSÝ YOK"
Basýn özgürlüðü konusu belirli kesimler tarafýndan araçsallaþtýrýlýyor mu?
Türkiye'de belirli bir zihniyet,
ülkemizin uluslararasý alandaki
itibarýna zarar verme pahasýna
basýn özgürlüðü meselesini siyaseten kullanýyor. Ancak bu zihniyetin daha önceki yaklaþýmlarý ve
söylemleri milletin hafýzasýndadýr.
28 Þubat döneminde medyayý
darbeye zemin hazýrlamak için
araçsallaþtýran, iktidara geldiðinde gazetelere el koyacaðýný açýkça zikreden, 15 Temmuz'u "kontrollü darbe" olarak niteleyen,
ABD'den iktidar dilenen bir vesayetçi zihniyetten öðreneceðimiz
bir "hukuk, demokrasi veya özgürlük" dersi yoktur.
Basýn Ýlan Kurumu görevlerini, ülkemizin ve milletimizin menfaatleri doðrultusunda ve büyük
bir azimle yürütmeye devam edecektir.
(Haber Merkezi)

