MALiYETLER ARTTI
PiDEYE ZAM GELDi

'MEDYA KURULUÞLARI
KAPANMANIN EÞiÐiNDE'
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Baþkaný Nuri Kolaylý, medya sektörünün içinde bulunduðu darboðaza dikkat çekmek amacýyla yapýlan yazýlý açýklamada, krizden çýkýþ için alýnmasý gereken önlemleri sýralandý. Kolaylý açýklamasýnda yaþanan krizlerin yüzlerce yerel medya kuruluþunun kapanmasýna,
binlerce medya çalýþanýnýn iþsiz kalmasýna yol açabilecek büyüklükte olduðuna dikkat çekerek, gazete maliyetlerini oluþturan kâðýt, kalýp, mürekkep baþta
olmak üzere tüm malzeme fiyatlarýnýn döviz cinsinden fiyatlarýnýn arttýðýný hatýrlatarak, SGK ve vergi giderlerinin dayanýlmaz hal aldýðýný vurguladý.
2’DE

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

Elektrik ve doðalgaz baþta olmak üzere birçok girdi
fiyatýnýn son dönemde ciddi oranda artmasý ekmek, pide
ve simit fiyatlarýný etkiledi. Çorum'da 100 gram susamlý
simidin fiyatý 3 liraya yükselirken 2,5 liradan satýlan 200
gram pidenin fiyatý da arttý. Yeni yapýlan zamla birlikte
pide fiyatý da 3 lira oldu. 8’DE

Nuri Kolaylý
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75 Kuruþ

SEVINDIREN
DUSUS
Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca, haftalýk vaka
sayýlarýný açýkladý. Çorum'da geçtiðimiz hafta yüzde
5 oranýnda düþen vaka sayýsý, bu hafta yüzde 22
olarak gerçekleþti. Ekim ayýnýn baþýnda kentte pik
noktasýna ulaþan vaka sayýsý son bir ayda yüzde
42, geçtiðimiz haftaya göre ise 22 azaldý.

Çorum'daki vaka sayýsý,
geçtiðimiz haftaki yüz bindeki vaka sayýsýna göre
yüzde 22 azaldý. Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca,
sosyal medya hesabý üzerinden yaptýðý paylaþýmda,
"13-19 Kasým arasýnda,
100 bin kiþi içinde bir haftalýk toplam yeni Covid-19 vaka sayýsý il bazýnda neydi?
Yaþadýðýnýz, gidip geldiðiniz
ildeki durumu haftalýk Ýnsidans haritamýzdan öðrenebilirsiniz" dedi. Ýstatistiklere
göre Çorum'daki vaka sayýsýnýn son bir ayda yüzde 42
oranýnda azaldý.
5’TE

Kamu çalýþanlarýnýn
beklentilerini iletti
Diyanet-Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý, Çorumlu hemþehrimiz Ali Yýldýz, Türkiye Büyük
Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Parti Milletvekili
Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. Ziyarette kamu
çalýþanlarýnýn beklentileri, sendika ve çalýþma
hayatýna dair konular görüþüldü. 4’TE

Memurlardan zam talebi
Sami Çam

Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, Türkiye'nin üçüncü çeyrekte yüzde 7.4 büyüdüðünü hatýrlatarak memur ve emekli için zam talebinde bulundu. Konuyla ilgili bir açýklama yayýmlayan Türk Büro-Sen
Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, "Bu þartlarda býrakýn geçinmeyi yoksulluk sýnýrýnýn 10.200 TL, açlýk sýnýrýnýn 5.300 TL olduðu bir yerde
4.300 TL maaþ alan memur, 1.500 TL alan emeklinin geçinme þansý kalmamýþtýr" dedi.
5’TE

Meteoroloji uyardý

ÞiDDETLi
Motorinin fiyatý
44 kuruþ düþtü
Motorine 44 kuruþ indirim geldi. Fiyat
deðiþikliðinin ardýndan motorinin litresi
9,34'ten, Ankara ve Ýzmir'de ise 9,43'ten
satýlacak. Enerji Petrol Gaz Ýkmal Ýstasyonlarý Ýþveren Sendikasý'ndan (EPGÝS)
yapýlan açýklamaya göre, motorine 44
kuruþ indirim geldi. 6’DA

KAR YAÐIÞI

BEKLENiYOR!

Meteoroloji
tarafýndan yapýlan son
deðerlendirmelere göre:
Ülkemiz genelinin
parçalý ve çok bulutlu,
Doðu Akdeniz, Doðu
Karadeniz ile Doðu ve
Güneydoðu Anadolu
Bölgeleri'nin genellikle
yaðmur ve saðanak
yaðýþlý olacak.
Çorum'un da aralarýnda
bulunduðu 28 ilde
þiddetli kar yaðýþý
beklenirken,
vatandaþlar da
yaþanacak
olumsuzluklara karþý
uyarýldý. 2’DE

Þiddetli rüzgar
minareyi yýktý
Sungurlu'ya baðlý Mehmetbeyli köyünde fýrtýna nedeniyle
köy camisinin minaresi yýkýldý.
Minare büyük bir gürültü ile yýkýlýrken, o sýrada camide cemaatin bulunmamasý olasý bir
faciayý önledi. 3’TE

Üzerine sac düþen
çocuk aðýr yaralandý
Sungurlu ilçesine baðlý Arifegazili köyünde meydana gelen olayda, il genelinde etkili
olan þiddetli rüzgarýn etkisiyle,
bir eve ait garajýn saçtan olan
çatýsý 2.5 yaþýndaki A.U. isimli
çocuðun üzerine düþtü. 3’TE

Ahlatcý: Seçimlerden
güçlenerek çýkacaðýz
AK Parti'de haftalýk olaðan yönetim kurulu toplantýsý gerçekleþtirildi. AK Parti Ýl Baþkaný Av.
Yusuf Ahlatcý baþkanlýðýnda AK Parti Ýl Binasýnda düzenlenen toplantýya, yönetim kurulu
üyeleri katýldý. Toplantýda bir konuþma yapan Ýl
Baþkaný Yusuf Ahlatcý, son 20 yýlda Türkiye'ye
kazandýrýlan eserlerin, millete verilen hizmetin,
elde edilen baþarýlarýn arkasýndaki en temel
gücün teþkilatlar olduðunu anlattý. 4’TE

ÖNCELÝKLE LEBLEBÝ
DÝYARI ÇORUM'DAN
TÜM DÜNYAYA
SELAMLAR

Esnafla görüþtü,
talepleri dinledi
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, tarihi
Çöplü Arastasý'nda ve Saat Kulesi meydanýnda
bulunan esnaflarý ziyaret etti. Esnafla görüþen
Baþkan Aþgýn, talep ve sorunlarý dinledi. 8’DE

'ÝKAMETGAHINIZI UÐURLUDAÐ'A
ALDIRIN' ÇAÐRISI
4’TE

- YAZISI 2’DE

Serhat Þahin

ÇÖPLER TEMÝZLENDÝ,
HALK TAKDÝR ETTÝ 2’DE

KOÇHÝSAR'IN YÜZDE
99'U TAMAM 5’TE

HÝTÜ'NÜN AB
PROJESÝNE ÖDÜL

6’DA
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ÖNCELÝKLE LEBLEBÝ DÝYARI ÇORUM'DAN
TÜM DÜNYAYA SELAMLAR

SERHAT ÞAHÝN

Nuri Kolaylý

'Medya kuruluþlarý
kapanmanýn eþiðinde'
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Baþkaný Nuri Kolaylý, medya kuruluþlarýnýn yaþanan
ekonomik sorunlar nedeniyle kapanma eþiðine
geldiðini söyledi.
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel
Baþkaný Nuri Kolaylý, medya sektörünün içinde
bulunduðu darboðaza dikkat çekmek amacýyla
yapýlan yazýlý açýklamada, krizden çýkýþ için alýnmasý gereken önlemler bir bir sýralandý.
Yaþanan krizlerin yüzlerce yerel medya kuruluþunun kapanmasýna, binlerce medya çalýþanýnýn iþsiz kalmasýna yol açabilecek büyüklükte olduðuna dikkat çeken Kolaylý, gazete okuma
oranlarýnýn düþtüðü, gazete maliyetlerini oluþturan kâðýt, kalýp, mürekkep baþta olmak üzere
tüm malzeme fiyatlarýnýn döviz cinsinden fiyatlarýnýn arttýðýný hatýrlatarak, SGK ve vergi giderlerinin dayanýlmaz hal aldýðýný vurguladý.
Kolaylý, zaman geçirilmeden alýnmasý ve belli bir eylem planý çerçevesinde yaþama geçirilmesi gereken önlemler þöyle sýralandý:
"Artýþ kararý verilirken, dolar artýþý ve enflasyon oraný dikkate alýnarak fiyat yükseltilmeli, yeni fiyatlar yýlbaþý itibariyle uygulanmalýdýr. Bu konuda önerimiz, resmi ilan fiyat tarifesi sütun santim fiyatýnýn satýþ sayýsý 50 binin altýndaki gazeteler için en az 30 TL olmasý, satýþý 50 binin üzerinde olan gazeteler için de bunun paralelinde fiyat belirlenmelidir.
Acil önlemler kapsamýnda baþta gazete kâðýdý olmak üzere sektörde kullanýlan tüm sarf malzemelerinde KDV sýfýrlanmalý, uzun vadede Türkiye kâðýtta dýþa baðýmlýlýktan kurtulmalý ve SEKA gibi kâðýt fabrikalarý yeniden kurulmalý.
Medya sektöründe faaliyet gösteren gazete,
televizyon, radyo ve kurumsal internet haber siteleri için kamu bankalarýnca "kredi" saðlanmalý.
Medya kuruluþlarýna banka sicil durumuna bakýlmaksýzýn faizsiz kredi verilmelidir. Ayrýca KOSGEB, ÝÞKUR veya Hazine tarafýndan zor durumdaki medya kuruluþlarýna hibe verilmelidir.
Medya kuruluþlarýnýn birikmiþ SGK ile diðer
vergilerinde indirim yapýlmalý, indirim sonrasý hesaplanacak borç taksitlendirilmeli.
Gazete, televizyon, radyo ve kurumsal internet haber sitelerinde görev yapan basýn çalýþanlarýna ve diðer basýn kartý sahibi gazetecilere faizsiz kredi verilmeli.
Yargý Paketi kapsamýnda TBMM'de yapýlan
deðiþiklik geri alýnmalý, icra ve iflas ilanlarýnýn eskiden olduðu gibi tam kapsamlý yayýnlanmasý ve
icra müdürlerinin keyfiyetine býrakýlmamasý için
Adalet Bakanlýðýnca genelge yayýnlanmalý ve ardýndan yasal düzenleme yapýlmalý.
Televizyon kuruluþlarýndan alýnan uydu bedellerinde indirim yapýlarak TL'ye çevrilmeli, taksitlendirilmeli, RTÜK paylarý düþürülerek, bir süre alýnmamalý. Zorunlu yayýnlanan kamu spotlarý
ücretlendirilmeli.
Yerel basýn kuruluþlarý, belediyeler ve kamu
kurumlarý tarafýndan ilan ve reklamlarla desteklenmeli; THY, Vakýfbank, Ziraat bankasý ve kamu
ilanlarý yerel medyaya yönlendirilmeli, ayrýca bakanlýklar ücretli Kamu Spotu ve zorunlu yayýn
desteði vermeli. Bu kapsamda, yerel yönetimlerin meclis tutanaklarýnýn tüm il ve ilçelerde yerel
gazetelerde yayýnlanmasý saðlanmalý.
Cumhurbaþkanlýðý Kararnamesi'nde yer alan
tasarruf tedbirleri kapsamýnda kamu kurumlarýna
getirilen yerel basýna abone olunmama uygulamasýna son verilmeli, reklam ve ilan verme kýsýtlamasý kaldýrýlmalýdýr."
(Haber Merkezi)

Herkese Merhaba; bu hafta bir çoðumuzun
karþýlaþtýðý ve nedense bir türlü anlam veremediði '' viral'' kelimesinin üzerinde durmak istiyorum. Hayatýmýza çok da yeni giren bir kelime deðil aslýnda reklam konusunda geliþtirilmiþ ve '' hissettirmeden reklam yapmak '' anlamýna denk gelen Latince bir kelimeden türetilmiþtir. Viral kelime anlamý olarak '' virüs yayýlmasý'' demektir. Pazarlama dünyasýnda ise ''
talep edilen bir davranýþ'' olarak karþýmýza çýkýyor; kontrol dýþýnda kendiliðinden yayýlmasý ve
zincirleme paylaþým da diyebiliriz. Yüzbinlere
hatta bir anda milyonlara ulaþabileceðiniz kasýtlý ve istendik yapýlan bir sistem.
Tanýtacaðýnýz ürünle ya da hizmetle ilgili geniþ kitlelere hitap etmek istiyorsunuz ve bunun
için bir görsel ya da video hazýrlýyorsunuz; hazýrladýðýnýz bu videoda ya da görselle direk
ürünü tanýtmak yerine; dolaylý yoldan bahsederseniz haliyle aslýnda siz tam anlamýyla reklam yapmýþ olmuyorsunuz; ama öne çýkarmak
istediðiniz ürünü hedef kitleye üstü kapalý bir
þekilde empoze ediyorsunuz. Yani hedef kitlenize vermek istediðiniz mesajý direk vermek
yerine ''üstü kapalý'' veriyorsunuz; haliyle insanlar o ürünü merak ediyorlar - araþtýrýyorlar inceliyorlar ve siz zaten bu sayede amacýnýza

ulaþmýþ oluyorsunuz.
Hazýrladýðýnýz içerik her ne olursa olsun; insanlar zaten reklamlardan býkmýþ durumdalar,
haliyle tanýtým vs yerine baþka þeylere vakit
ayýrmayý tercih ediyorlar. Bunu yapmak yerine
baþka bir yere çok da göze sokmadan bir '' logo'' koysanýz aslýnda o yapacaðýnýz tanýtýmdan
daha fazla etkili olacaktýr. Daha net bir örnekle
açýklamak istiyorum; diyelim ki siz bisiklet parçasý üreten ya da satan bir firmasýnýz ; bisikletin reklamýný yapmak size hiçbir þey kazandýrmaz ; onun yerine '' Kýrýlan bisiklet zinciri nasýl
tamir edilebilir?'' gibi bir video hazýrlayýp - markanýzý o videonun içinde görünür kýlarsanýz
emin olun hazýrladýðýnýz içerik hakkýyla tüketicide karþýlýk bulacak ve insanlar o videoyu izlediklerinde aslýnda farkýnda olmadan sizin bu
alanda bir üretici olduðunuzu bilinçaltýna kaydedecek.
Neden bu kadar bu konuyu detaylý anlattým;
hepiniz hafta içinde yaþanan o talihsiz olayý
görmüþsünüzdür; kaçýranlar ya da anlam veremeyenler için bir de ben açýklamak istedim. Bir
TV programýnda çok aðýr suçlamalara maruz
kalan klasik bir '' Türk Erkeði' - söz hakký kendisine geldiðinde cümlesine '' Öncelikle kestane balýnýn diyarý Zonguldak - Gökçebey Pazar-

lýoðlu Köyünden - Tüm Dünyaya Selam'' vererek konuþmaya baþladý. Hani yüzsüzlüðün artýk kim bilir kaçýncý seviyesi bu. Yani karþý tarafta bir kadýncaðýz '' ben onun kredi kartlarý borçlarýný ödedim - o baþka kadýnla kaçtý - haram
zýkkým olsun - kefen parasý olsun'' gibi açýklamalar ve söylemlerde bulunurken - bizim bu
kestane balýný çok seven abimizin piþkin piþkin
gülmesi ve olaylara yaklaþma biçimi son birkaç
gündür sosyal medyada viral haline geldi. Herhangi bir olumsuz ya da negatif duruma cevap
vermek istemeyen kiþiler '' Öncelikle '' diye
baþlayan ve '' tüm dünyaya selamlar'' þeklinde
biten hikayeler- durum fotoðraflarý ve videolar
paylaþmaya baþladý. Herkes kendi memleketinin artýk neyi meþhursa onu paylaþmaya - ve
tüm dünyaya anlatma gayretine girdi. Abimiz
bunu kasýtlý ya da isteyerek mi yaptý bilmiyorum ama ben artýk toplumumuzun bu þekilde
gerçekten çürüdüðünü ve ''ahlaki deðerlerin''
bile artýk reklam malzemesi olarak kullanýldýðý
bir döneme geldiðimiz için gerçekten çok üzgünüm. Sosyal medyanýn bazý þeyleri bu kadar
hýzlý tükettiði bir dönemde kimsenin '' Müslüme
'' için bile bu kadar paylaþým yapmadýðýný görmekse sadece içimi acýttý. Haftaya daha gurur
duyacaðýmýz konularla görüþmek üzere…

ÞiDDETLi KAR
YAÐIÞI BEKLENiYOR!
METEOROLOJi
UYARDI

Meteoroloji, bugünün hava durumu tahmin raporunu yayýnladý.
Buna göre, Çorum'un da aralarýnda
bulunduðu 28 ilde þiddetli kar yaðýþý beklenirken, vatandaþlar da ya-

þanacak olumsuzluklara karþý uyarýldý. Marmara Bölgesi'ni etkisi altýna alan þiddetli fýrtýnanýn ardýndan
Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nden
(MGM), kar yaðýþý uyarýsý geldi.

SAÐANAK YAÐIÞ
BEKLENÝYOR
Meteoroloji tarafýndan yapýlan
son deðerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalý ve çok bulut-

lu, Trakya ve Marmara'nýn güneyi,
Ege'nin kýyý ve kuzey kesimleri,
Antalya çevreleri ve Doðu Akdeniz, Doðu Karadeniz ile Doðu ve
Güneydoðu Anadolu Bölgeleri'nin
genellikle yaðmur ve saðanak,
Doðu Anadolu'nun kuzey ve doðusu ile Doðu Karadeniz'in yüksek iç kesimlerinin karla karýþýk
yaðmur ve yer yer kar yaðýþlý geçeceði tahmin ediliyor. Yaðýþlarýn
Elazýð, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakýr çevrelerinde yer yer kuvvetli
olmasý bekleniyor.
28 ÝLDE KAR YAÐIÞI
ETKÝLÝ OLACAK
Çorum, Ankara, Kütahya,
Uþak, Bilecik, Eskiþehir, Afyonkarahisar, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankýrý, Kýrýkkale, Aksaray,
Kýrþehir, Karaman, Niðde, Nevþehir, Kayseri, Yozgat, Amasya, Sivas, Gümüþhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Bitlis, Ardahan ve
Kars'ta bugün þiddetli kar yaðýþý
bekleniyor. Kar yaðýþý yarýn etkisini yitirirken yerini güneþli havaya
býrakacak.
(Haber Merkezi)

Çöpler temizlendi, halk takdir etti
Osmancýk'taki D-100 karayolu çevresinde, temizlik çalýþmasý yapýldý.
Çorum'un Osmancýk ilçesinde her gün 10 binden fazla
aracýn geçtiði D100 karayolu
Ömer Derindere Bulvarý kenarýna geliþigüzel atýlan çöpler, ilçe halkýnýn tepkisine sebep olmuþtu. Cam, kaðýt, pet þiþe,
ambalajlar, poþet ve kaðýt torba gibi atýklarla ilçe halkýný çileden çýkartmýþtý. Çevre kirliliði
ve insan saðlýðý üzerine olum-

suz etkileri olan atýklar Osmancýk Kaymakamlýðý'ný harekete
geçirdi. Ýhlas Haber Ajansý'nýn
gündeme taþýdýðý atýk haberinin ardýndan, Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay, Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör ile
görüþtü. Toplanmadýðý için söz
konusu alanda biriken atýklar,
Zabýta Müdürlüðü ve temizlik
ekipleri, tarafýndan kýsmen temizlendi.
Söz konusu alanda belediye ekipleri tarafýndan yeterli te-

mizlik çalýþmasýnýn yapýlmadýðý belirten vatandaþlar, yaþanan manzaranýn ilçeye yakýþmadýðýný söyledi.
Öte yandan, Çorum Valisi
Mustafa Çiftçi'nin de yapýlan
haberlerin ardýndan konuyla
yakýndan ilgilendiði, Osmancýk
Kaymakamý Ayhan Akpay'dan
bilgi alarak, bu tür olumsuz görüntülerin yaþanmamasý için
gerekli çalýþmalarýn yapýlmasýný istediði öðrenildi.
(Haber Merkezi)
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Asgari ücrette
yüksek zam için
yeni formül
Asgari ücret zammý için ilk toplantý 1 Aralýk'ta. Ýþçi sendikalarýnýn 2022 maaþ zam
oranýn ilk toplantýda belirlenmesi konusundaki çaðrýsýna bakanlýk ve patronlarýn sendikasýndan da yeþil ýþýk geldi. Asgari ücrette
yüzde 25-30 arasý bir zam bekleniyor. Bu
orana göre net ücretin 3.500 ile 3.750 lira
arasýnda olacaðý tahmin ediliyor. Ancak asgari ücretten vergi ve kesintilerin kaldýrýlmasý gündemde. Böylece daha fazla bir artýþla
asgari ücretin 4 bin TL civarýna çekilmesi düþünülüyor.
Yaklaþýk 8 milyon çalýþanýn gözü kulaðý,
2022'de geçerli olacak asgari ücret tutarýna
çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1
Aralýk'ta toplanýyor. Ýþçi sendikalarýnýn zam
oranýn ilk toplantýda belirlenmesi konusundaki çaðrýsýna bakanlýk ile iþveren sendikasýndan da olumlu sinyal geldi. Asgari ücretin
4 bin liraya yaklaþmasý için yapýlan tüm vergi ve kesintilerin kaldýrýlmasý da dahil bütün
seçenekler çalýþýlýyor.
ANKET SONUÇLARI
CUMHURBAÞKANI
ERDOÐAN'A SUNULACAK
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Vedat Bilgin'in tüm kesimlerin görüþlerinin alýndýðý asgari ücrete yönelik anket sonuçlarýný
yarýn AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda
Baþkan Recep Tayyip Erdoðan'la paylaþmasý bekleniyor.
YOÐUN BÝR EKONOMÝ GÜNDEMÝ
Milyonlarca çalýþanýn ve iþverenin gözü
çarþamba günü ilk toplantýsýný yapacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrilirken
Türkiye yoðun bir ekonomi gündemine sahne olacak. Türkiye Ýstatistik Kurumu üçüncü
çeyrek büyüme rakamlarýný açýklayacak. Ýhracat ve enflasyon rakamlarý da ayný gün
duyurulacak.
ÝÞÇÝ VE ÝÞVEREN KESÝMÝ
BÝR ARAYA GELÝYOR
Komisyon ilk toplantýsýný Çalýþma ve
Sosyal güvenlik Bakanlýðý'nýn ev sahipliðinde yüz yüze gerçekleþtirecek. Toplantýda
yeni yýldan itibaren geçerli olacak artýþ için
iþçi ve iþveren kesimi temsilcileri bir araya
gelecek.
TÜM TARAFLAR TEMSÝL EDÝLÝYOR
Komisyon toplantýsý öncesi iþçi ve iþveren sendikalarý arasýnda da sýcak trafik sürdü. TÝSK Yönetim Kurulu Baþkaný Özgür Burak Akkol Cuma günü Türk-Ýþ Genel Baþkaný Ergün Atalay'ý ziyaret ederek asgari ücret,
asgari ücret iþveren teþviki konularýný deðerlendirdi. Zam masasýnda iþçileri Türk-Ýþ,
Hak-Ýþ, DÝSK iþvereni de TÝSK temsil ediyor.
HÜKÜMET BÝRÇOK
ÇALIÞMA YÜRÜTÜYOR
Bakan Bilgin zam oranýnýn enflasyonun
üzerinde olacaðý mesajýný verirken görüþmelerde vergi indirimi dahil birçok seçenek
masada olacak. Bakan bilgin, toplumun
beklentilerine karþýlýk verecek bir asgari ücret konusunda iþçi kesimi ile uzlaþý içinde olduklarý mesajý verirken güçlü bir zam beklentisi oluþtu. Hükümet asgari ücreti yukarý
çýkarmak için vergiler dahil çok yönlü bir çalýþma yürütüyor.
VERGÝ KALEMLERÝ DÜÞÜRÜLEBÝLÝR
Türk-Ýþ, iþçinin talebine iliþkin henüz bir
rakam ifade etmese de bekar bir çalýþanýn
aylýk yaþam maliyetini 3 bin 903 lira olarak
hesapladý. Brüt 3 bin 577 lira olan asgari ücretten yapýlan 751 liralýk kesintinin (SGK primi, iþsizlik sigortasý primi, gelir vergisi ve
damga vergisi) alýnmamasý ya da asgari ücretten kesilen vergi kalemlerinin sayýsýnýn
düþürülmesi gibi seçenekler çalýþýlýyor.

Çorumlu çocuðu
helikopterle kurtarmýþlar
Helikopter pilotunun
etkileyici anýsý...

Türkiye'de en çok hava ambulansý kullanýlan bölgelerden biri
olan Doðu Karadeniz Bölgesinde
Hava 61 Helikopter Ambulansý bölgenin zor coðrafi þartlarýna raðmen
hizmet veriyor.
Trabzon'da 2009 yýlý Ekim ayýndan itibaren hizmete giren helikopter ambulans, Trabzon'un yaný sýra
diðer komþu illere de hizmet verirken, en yoðun dönemini yaz mevsiminde yaþýyor.
Saðlýk Bakanlýðý, Trabzon Ýl
Saðlýk Müdürlüðü bünyesinde hizmet veren Hava 61 Helikopterini en
çok bölgede ani deðiþen hava þartlarý zorlarken helikopter, yaylalarýn
yaný sýra kara yoluna da inerek
hastalarýn imdadýna yetiþiyor.
"YAÞADIÐINI ÖÐRENÝNCE
ÇOK SEVÝNDÝM"
Ambulans helikopter pilotu olarak baþýndan geçen bir anýsýný anlatan Koþan, duvardan düþen kýz
çocuðunu Çorum'dan Ankara'ya
yetiþtirdiðini dile getirerek "Yaklaþýk
4,5 yýl önce Çorum'da küçük bir kýz
duvardan düþmüþ, acil Ankara'dan
Çorum'a gittik hava da kritik durumdaydý. O kýz çocuðunu hýzlýca þehir
hastanemize getirdik. Daha sonra
takip ettim çok þükür yaþadýðýný öðrendim çok mutlu olmuþtum" açýklamasýnda bulundu. Helikopter pilotlarýnýn deneyimli ve en az 20 yýl
uçuþu olan pilotlar olduðuna dikkat
çeken Koþan, "Türkiye genelinde
Saðlýk Bakanlýðýnda çalýþan 75 helikopter pilotu var. Pilotlarýmýzýn
hepsi en az 20 yýl uçmuþ pilotlar ve
bunlar silahlý kuvvetlerden gelen pilotlar" diye konuþtu.

yayla turizmi hareketlendiði için primer vakalarýmýzda artýþ oluyor. Yazýn, kýþ dönemine göre daha fazla
vakamýz oluyor iki katýna kadar çýktýðýný söyleyebiliriz" diye konuþtu.

YAZIN VAKA SAYISI KIÞA
GÖRE NEREDEYSE
ÝKÝ KAT DAHA FAZLA
Yazýn vaka sayýlarýnýn kýþa göre

Þiddetli rüzgar minareyi yýktý
Çorum'un Sungurlu ilçesine baðlý Mehmetbeyli köyünde þiddetli fýrtýnayla birlikte
1972 yýlýnda yapýlan
caminin minaresi yýkýldý.
Çorum'da dün þiddetli rüzgar etkisini
gösterdi. Sungurlu'ya
baðlý Mehmetbeyli
köyünde fýrtýna nedeniyle köy camisinin
minaresi yýkýldý. Minare büyük bir gürültü ile
yýkýlýrken, o sýrada
camide cemaatin bulunmamasý olasý bir
faciayý önledi. Yýkýlan
minare nedeniyle caminin þadýrvan bölümü de zarar gördü.
Fýrtýna nedeniyle köyün giriþinde bulunan
elektrik direkleri de
zarar gördü.
Eðilen direkler nedeniyle köyde enerji
kesintisi yaþanýyor.
(Mehmet Halim Coþkun)

ANKET CUMHURBAÞKANI
ERDOÐAN'LA PAYLAÞILACAK
Bakan Bilgin, Komisyon toplantýsý öncesi
Bakanlýðýn 2500 çalýþana yönelik yaptýðý asgari anket ücret tespitine yönelik anket sonuçlarýný Baþkan Erdoðan'la paylaþacak.
Bakan Bilgin, AK Parti MYK'da konuya iliþkin bir sunum yapmasý bekleniyor. Sendikalar asgari ücretin ilk toplantýda belirlenmesi
yönünde mesajlar verirken, AK Parti Genel
Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Özhaseki de
Baþkan Erdoðan'ýn asgari ücretin süresi gelmeden ne olacaðýný açýklayacaðýný söyledi.
2022 ASGARÝ ÜCRET NET VE
BRÜT NE KADAR OLUR?
Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira
56 kuruþ, net 2 bin 825 lira 90 kuruþ olarak
uygulanýyor.
Yapýlan açýklamalar ve sosyal medyada
yapýlan anketlerde yüzde 25-30 artýþ tahminleri ön plana çýkýyor. Yüzde 25'lik zamma göre brüt asgari ücretin 4.471 liraya net
asgari ücretin de 3.532 liraya, yüzde 30'luk
zamma göre brüt asgari ücretin 4.650 liraya,
net asgari ücretin de 3.673 liraya çýkmasý
bekleniyor. Her iki oran dikkate alýndýðýnda
asgari ücretin 3.500 ile 3.750 lira arasýnda
olacaðý tahmin ediliyor.
Gelir Vergisi Kanunu 103. maddeye göre; asgari ücretli bir iþçinin, ücret matrahýnýn
yýllýk 24 bin TL'yi aþtýðý ay ve takip eden diðer aylarda, ücretinin bir sonraki vergi diliminde yüzde 20 üzerinde vergilendirilmesi
gerekiyor. Bu yýl için asgari ücrette iþveren
payý 554,51 TL, iþveren iþsizlik sigorta primi
71.55 TL'yi buluyor. Böylece 2021 yýlý rakamlarýna göre asgari ücretin iþverene maliyeti 4 bin 203,56 TL oluyor. (Haber Merkezi)

neredeyse iki katýðý olduðuna dikkat çeken Hasançebi, "Karadeniz'de genellikle yaz döneminde
nüfus daha fazla oluyor. Dolayýsýyla

HAVADA DOÐUM
Baþýndan geçen ilginç bir anýsýný anlatan Hasançebi, "Giresun'un
Alucra ilçesinde hamile hasta almaya gitmiþtik. Helikopterimiz kalkýþtan 5-10 dakika sonra hastamýz doðum yaptý. Semanur isminde çok
tatlý bir kýz çocuðu dünyaya geldi"
ifadelerini kullandý. Çebi, helikopterde 2 kaptan pilot, 1 hekim ve 1
saðlýk personeli olmak üzere toplam 4 kiþi bulunduðunu sözlerine
ekledi.
(ÝHA)

Üzerine sac düþen
çocuk aðýr yaralandý
Çorum'un Sungurlu ilçesinde
etkili olan þiddetli rüzgar sebebiyle bir evin garajýnýn uçan çatýsý, 2,5 yaþýndaki çocuðun üzerine düþtü. Aðýr yaralanan çocuk
hastaneye kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
Olay, Sungurlu ilçesine baðlý
Arifegazili köyünde meydana
geldi. Edinilen bilgilere göre, il
genelinde etkili olan þiddetli rüzgarýn etkisiyle, bir eve ait garajýn

Motosiklet ile otomobil
çarpýþtý: 1 yaralý
Osmancýk'ta motosiklet ile
otomobilin çarpýþtýðý kazada motosiklet sürücüsü aðýr yaralandýç
Kaza, Osmancýk ilçesi Yeni
Mahalle Ahmet Çörekçi Caddesi
Alparslan Türkeþ Parký yakýnýnda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosiklet, 19 TU 539
plakalý otomobille çarpýþtý. Çarpýþmanýn etkisiyle motosiklet sürücüsü bacaðýndan yaralandý.
Kaza yerine polis ve saðlýk

ekipleri sevk edildi. Motosiklet
sürücüsüne ilk müdahale burada
yapýldý.
Daha sonra yaralý sürücü
ambulansla Osmancýk Devlet
Hastanesi'ne kaldýrýldý. Ardýndan
yaralý sürücü ambulansla Hitit
Üniversitesi Çorum Erol Olçok
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine
sevk edildi.
Kazayla ilgili soruþturma sürüyor.
(Haber Merkezi)

sacdan olan çatýsý 2.5 yaþýndaki
A.U. isimli çocuðun üzerine düþtü. Durumu fark eden vatandaþlarýn ihbarý ile olay yerine 112
ekipleri sevk edildi. Yaralý çocuk
olay yerinde yapýlan ilk müdahalesinin ardýndan Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesine kaldýrýlarak tedavi
altýna alýndý.
Jandarma olayla ilgili inceleme baþlattý.
(ÝHA)
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Ahlatcý: Seçimlerden
güçlenerek çýkacaðýz
Kamu çalýþanlarýnýn
beklentilerini iletti
Diyanet-Sen Genel Baþkan
Yardýmcýsý, Ali Yýldýz, AK Parti
Çorum Milletvekili Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. Diyanet-Sen
Genel Baþkan Yardýmcýsý, Çorumlu hemþehrimiz Ali Yýldýz,
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde
(TBMM) AK Parti Milletvekili Erol
Kavuncu'yu ziyaret etti. Ziyarette
kamu çalýþanlarýnýn beklentileri,
sendika ve çalýþma hayatýna dair konular görüþüldü.
Ziyaretten duyduðu memnu-

niyeti dile getiren AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, "DiyanetSen Genel Baþkan Yardýmcýsý
kýymetli hemþehrimiz Ali Yýldýz
hocamýzý Gazi meclisimizde misafir ettik. Gündeme dair konularý, kamu çalýþanlarýmýzýn beklentilerini, sendika ve çalýþma
hayatýna dair hususlarý istiþare
ettik. Baþkanýmýza ziyaretleri,
düðünümüz vesilesiyle hayýrlý olsun dilekleri için teþekkür ediyorum" dedi.
(Haber Merkezi)

AK Parti'de haftalýk olaðan yönetim
kurulu toplantýsý gerçekleþtirildi.
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý
baþkanlýðýnda AK Parti Ýl Binasýnda düzenlenen toplantýya, yönetim kurulu
üyeleri katýldý.
Toplantýda bir konuþma yapan Ýl
Baþkaný Yusuf Ahlatcý, son 20 yýlda Türkiye'ye kazandýrýlan eserlerin, millete
verilen hizmetin, elde edilen baþarýlarýn
arkasýndaki en temel gücün teþkilatlar
olduðunu anlattý.
2023 ve 2024 seçimlerinden güçlenerek çýkacaklarýný belirten Ahlatcý,
"Türkiye sevdamýzý, millete hizmet aþkýmýzý, gelecekte yapacaðýmýz yatýrýmlarý
anlatmaya devam edeceðiz. Allah'ýn izni, milletimizin teveccühüyle 2023 ve
2024 seçimlerinden güçlenerek çýkacaðýz" diye konuþtu.
Her zaman millete hizmet etmeye
devam edeceklerini dile getiren Ahlatcý,
20 yýllýk iktidarlarý döneminde Cumhuriyet tarihinde yapýlamayan eserleri, gerçekleþtirilemeyen hayalleri hayata geçirdiklerini anlattý.
Saðlýktan ulaþýma, eðitimden savunma sanayine, yerli üretimden turizme

kadar pek çok alanda gerçekleþtirdikleri hizmetleri aktaran Ahlatcý, milleti hizmet belediyeciliðiyle buluþturduklarýný,
gerek hükümet, gerek yerel yönetimlerle, bu millete sayýsýz hizmetler kazandýrdýklarýný kaydetti.
2023 ve 2024 seçimlerine giden süreçte, devleti kalkýndýrmaya, millete hizmet üretmeye devam edeceklerinin altýný çizen Yusuf Ahlatcý, "Geçmiþteki ba-

þarýlarýmýzla iftihar etmekle yetinmeyecek, yeni baþarý destanlarý yazmaya devam edeceðiz. Heyecanýmýzý, aþkýmýzý,
çalýþma azmimizi kaybetmeden ilk günkü aþkla sahada mücadelemizi sürdüreceðiz. 2023, 2053 ve 2071 vizyonumuzu her zaman diri tutacak, inancýmýzý
kaybetmeden çalýþacak ve hep birlikte
baþarýya ulaþacaðýz" þeklinde konuþtu.
(Haber Merkezi)

Saadet Partisi
gündemi deðerlendirdi
Saadet Partisi Ýl Teþkilatý, Ýl
Divan Toplantýsý'ný gerçekleþtirdi.
Saadet Partisi'nin Çorum Ýl
Teþkilatý, Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk
baþkanlýðýnda bir araya geldi.
Parti binasýnda gerçekleþtirilen Ýl
Divan Toplantýsý'na Saadet Partisi Ýl Sorumlusu Ýbrahim Veli, Saadet Partisi Avrupa Baþkaný Sa-

met Sami Temel, Genel Merkez
Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaþ, ilçe baþkanlarý ve teþkilat
mensuplarý katýldý.
Toplantýda Türkiye gündemi
deðerlendirildi, 2023 ve 2024 seçimleri için yapýlacak çalýþmalar
masaya yatýrýldý.
(Haber Merkezi)

Yenilik Partisi Çorum'da
çalýþmalarýna baþladý
Ardahan Milletvekili Öztürk
Yýlmaz'ýn liderliðinde kurulan Yenilik Partisi, Çorum'da çalýþmalarýna baþladý.
Yenilik Partisi'nin kurucu il
baþkanlýðýna sanayi esnafýndan
Satýlmýþ Kaymaz getirildi.
Geçtiðimiz günlerde 18 yýldýr
üyesi olduðu AK Parti'den ayrýlan Satýlmýþ Kaymaz, Yenilik
Partisi'nde yönetim organlarýný
ve ilçe teþkilatlarýný oluþturmaya
baþladý.
Kaymaz, il yönetimini ve 4 ilçe teþkilatýný oluþturarak siyasi
çalýþmalarýna hýz verdi.
Çorum il yönetimini oluþturan
Satýlmýþ Kaymaz'ýn önümüzdeki
günlerde 14 ilçenin tamamýnda
oluþumlarýný tamamlamasý bekleniyor.
Kaymaz, "18 yýldýr üyesi olduðum AKP'den ayrýldým. Ayrýlmam
için gerekçelerim malum gidiþat.
Ülkenin saðlýklý geleceðinde ya-

Satýlmýþ Kaymaz

rarýnýn olacaðýný düþündüðüm
Sayýn Genel Baþkaným Öztürk
Yýlmaz'ýn kurduðu Yenilik Partisi'nin bir neferi olarak yola çýktým.
Çorum'da þu ana kadar 4 ilçe ve
il teþkilatýný tamamladým. Önümüzdeki günlerde geri kalan tüm
ilçelerde oluþumlarýmýzý tamamlayarak çalýþmalarýmýza devam
edeceðiz" dedi. (Haber Merkezi)

Eðitimin sorunlarýný
masaya yatýrdýlar
Cumhuriyet Halk Partisi, eðitimde yaþanan sorunlarý tespit etmek amacýyla hem tüm illerde,
hem de genel merkez
bünyesinde çalýþtaylar
düzenledi.
Eðitimde yaþanan sorunlara çözüm bulmak
amacýyla CHP Genel
Merkezi tarafýndan Ankara'da bölge bölge çalýþtay
düzenlendi.
Çalýþtay öncesi Çorum'da da eðitimin sorunlarý belirlenerek dosya
oluþturuldu. Çalýþtayda
eðitimin, öðretmenlerin,
öðrencilerin, okullarýn ve
velilerin sorunlarý tespit
edildi.
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, eðitimin sorunlarýnýn rapor haline
getirildiði dosyayý Ankara'daki çalýþtay sýrasýnda
Genel Merkez temsilcilerine teslim etti.
Çalýþtay kapsamýnda
Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz ve eþi Perinay Gazioðlu Tahtasýz, Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Kamile Anar, Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Hanim Ergül, Ýskilip Ýlçe Baþkaný Yusuf Var ile bazý il ve
merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri, Ankara'ya bir dizi toplantý ve ziyaretlere katýldý.
Çalýþtay'ýn ardýndan genel baþkan yardýmcýlarý, Kadýn Kollarý yöneticileri ve parti

Remzi Torun

'Ýkametgahýnýzý
Uðurludað'a
aldýrýn' çaðrýsý
Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, "Ýkametinizi Uðurludað' a aldýrýn; hem
siz kazanýn, hem de Uðurludað kazansýn" dedi.
Konuyla ilgili yazýlý bir
açýklama yayýmlayan Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi
Torun, nüfus sayýmýna göre
ödenek miktarýnýn arttýðýný
hatýrlatarak Uðurludaðlýlara
çaðrýda bulundu.

kurmaylarýný ziyaret edilerek karþýlýklý istiþareler yapýldý.
Çalýþtayda; "eðitimde fýrsat eþitliði", "temel eðitimde fýrsat eþitliði", "mesleki eðitimin iyileþtirilmesi", "öðretmenlerin mesleki
geliþimi", "yerelde yaþanan eðitim sorunlarý"
gibi konularýn yaný sýra eðitimin ve eðitimcilerin sorunlarý ele alýndý. (Haber Merkezi)

"BÝZÝM SEVDAMIZ
UÐURLUDAÐ"
Torun, "Her yýl Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre Ýller Bankasý A.Þ.
tarafýndan Türkiye genelinde
belediyelere ödenekler ayrýlýyor. 2022 yýlýnda da Ocak Ayý
itibariyle Uðurludað Belediyesi' ne gelen ödenek; Ýller Bankasý A.Þ. tarafýndan, Türkiye
Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'
ndan alýnan nüfus verilerine
göre belirlenecek. Nüfusumuz ne kadar çok artarsa,
gelen ödeneðimiz de o kadar
çok artmaktadýr. Uðurludað
Belediye Baþkanlýðý, kiþi baþýna yapýlan ödeneklerle sizlere en iyi hizmeti vermeye
çalýþmaktadýr. Belediye hizmetlerinin daha iyi ve daha
fazla olmasý adýna Mart - Aralýk aylarý arasýnda Ýlçemizde
olup, kýþ aylarýnda baþka yerlerde olan ikametgâhlarýmýzý
mutlaka Ýlçemize taþýmak zorundayýz. Bizim sevdamýz
Uðurludað'dýr. Bu sevdaya
gönül veren herkesi bu konuda duyarlý olmaya çaðýrýyorum. Ýkametinizi Uðurludað' a
aldýrýn; hem siz kazanýn, hem
de Uðurludað kazansýn" dedi.
(Haber Merkezi)
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SEViNDiREN DÜÞÜÞ
Sami Çam

Memurlardan

zam talebi
Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, Türkiye'nin üçüncü çeyrekte yüzde
7.4 büyüdüðünü hatýrlatarak memur ve
emekli için zam talebinde bulundu.
Konuyla ilgili bir açýklama yayýmlayan
Türk Büro-Sen Çorum Þube Baþkaný Sami
Çam, þunlarý söyledi:
"Bugün açýklanan oranlara göre yüzde
7,4 büyümüþ bir ekonomimiz var. Büyüyen
bir ekonominin yanýnda yüksek enflasyon,
temel gýda fiyatlarýndaki fahiþ artýþlar, akaryakýta gelen zamlar, döviz kurlarýndaki artýþ,
Hazine ve Maliye Bakanlýðýnýn yeniden deðerlendirme oranlarýnda vergi ve cezalarda
yüzde 36,20 yüksek artýþ göz önüne alýndýðýnda her þey yukarý yönde artmakta iken
artýþ olmayan tek þey memur ve emekli maaþlarý olmuþtur. Bu þartlarda býrakýn geçinmeyi yoksulluk sýnýrýnýn 10.200 TL, açlýk sýnýrýnýn 5.300 TL olduðu bir yerde 4.300 TL
maaþ alan memur, 1.500 TL alan emeklinin
geçinme þansý kalmamýþtýr. Son güncelleme ile vergi ve harçlara yüzde 36,20 oranýnda zam uygulanýrken, kamu çalýþanlarýna
%5 zam verilecek olmasý, alýrken olabildiðince bonkör olanlarýn verirken ise ne kadar
cimri davrandýklarý ortadadýr.
2021 Aðustos ayýnda yapýlan 6. dönem
Toplu Ýþ Sözleþmesi daha geçerlilik süresi
gelmeden kadük kalmýþtýr. Kamu çalýþanlarý
enflasyon altýnda ezilmek istemiyor ve "Nimette de Külfette de Adalet Ýstiyor". Bu adaletin kýsmen saðlanmasý için 2022 bütçesine
seyyanen 1.000 TL. zam verilmesi ve refah
payý yani büyümeden de yüzde 3 zam verilmesi hususu Türk Büro-Sen olarak talebimizdir. Bu taleplerimizin sonuna kadar da
mücadelesini vereceðimizden de hiç kimsenin þüphesi olmasýn."
(Haber Merkezi)

Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca, haftalýk vaka sayýlarýný açýkladý. Çorum'da
geçtiðimiz hafta yüzde 5
oranýnda düþen vaka
sayýsý, bu hafta yüzde 22
olarak gerçekleþti. Ekim
ayýnýn baþýnda kentte pik
noktasýna ulaþan vaka
sayýsý son bir ayda yüzde
42, geçtiðimiz haftaya
göre ise 22 azaldý.
Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca, 13-19 Kasým tarihleri arasýnda
illere göre her 100 bin kiþide görülen Covid-19 vaka sayýlarýný açýkladý. Buna göre Çorum'daki vaka sayýsý, geçtiðimiz haftaki yüz bindeki
vaka sayýsýna göre yüzde 22 azaldý. Son bir ayda ise bu oranýn yüzde 42 azaldýðý görülüyor.
Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabý üzerinden
yaptýðý paylaþýmda, "13-19 Kasým
arasýnda, 100 bin kiþi içinde bir haftalýk toplam yeni Covid-19 vaka sayýsý il bazýnda neydi? Yaþadýðýnýz,
gidip geldiðiniz ildeki durumu haftalýk Ýnsidans haritamýzdan öðrenebilirsiniz" dedi.
Ekim ayýnýn baþýnda en çok vaka artýþýnýn yaþandýðý beþinci il olan
Çorum, son 1,5 ayda bu listenin dýþýnda kalmayý baþardý.
Bu hafta en çok vaka artýþýnýn
yaþandýðý iller arasýnda birinci sýrada Tunceli yer alýrken, onu Adana,
Gümüþhane, Mersin, Sinop, Hatay,
Burdur, Kilis, Giresun ve Mardin izledi.

yüzde 81'i aþýlansa da geçtiðimiz
hafta kadar vaka sayýsýndaki artýþ
devam etmiþti. Ekim ayý sonu itibariyle düþüþe geçen vaka sayýsýnda
bugün itibariyle yüzde 42'lik düþüþ
olduðu görülüyor.
EYLÜL'DEN EKÝM'E
SAYI YÜZDE
100 ARTTI
Eylül ayýnýn baþýnda
yüz binde 217,68 olan vaka sayýsý, 11-17 Eylül tarihlerinde 301,63'e,
18-24 Eylül tarihlerinde
325,08'e 19
Eylül-1
Ekim tarihleri
ara-

YAYILIM HIZI YAVAÞLADI
Eylül ayý baþlangýcýyla birlikte
Çorum'da vaka sayýlarý hýzla artmaya baþladý. Her ne kadar kentin

Fahrettin Koca

sýnda 351,05'e yükseldi. 2-8 Ekim
tarihlerinde Çorum, yüz bindeki vaka sayýsý 436,31 ile en çok vaka artýþý yaþanan beþinci il olmuþtu. 9-15
Ekim tarihlerinde de artýþ devam etmiþ, salgýn zirve noktasýna ulaþarak yüz bindeki vaka sayýsý
496,11 olmuþtu. Böylece 4
Eylül tarihinden 22 Ekim tarihine kadar vaka sayýsýnýn
yüzde 100 arttýðý hesaplanmýþtý.
SON BÝR AYDA
YÜZDE 42
AZALDI
Ekim sonu itibariyle
düþüþe geçen vaka
sayýsý, 1622 Ekim tarihleri aras ý n d a
393'e, 23-

29 Ekim tarihleri arasýnda 371'e, 30
Ekim-5 Kasým tarihleri arasýnda
365'e, 6-12 Kasým tarihleri arasýnda da vaka sayýsý 347'ye gerilemiþti. Bakan Koca'nýn 13-19 Kasým tarihleri için açýkladýðý verilere göre
Çorum'da yüz bindeki vaka sayýsý
268'e düþtü. Bu istatistiklere bakýldýðýnda Çorum'daki vaka sayýsýnýn
son bir ayda yüzde 42 oranýnda
azaldýðý görülüyor.
DÜÞÜÞ HIZI ARTTI
Yine Bakan Koca'nýn açýkladýðý
tabloya göre, 30 Ekim-5 Kasým tarihleri arasýnda yüzde 1,61 düþen
vaka sayýsý, 6-12 Kasým tarihleri
arasýnda yüzde 5'e yükseldi.
Bu haftaki vaka sayýsýndaki düþüþ ise yüzde 22'ye yükselerek 267
olarak belirlendi. Vaka sayýsýndaki
düþüþün, geçtiðimiz haftaki vaka
sayýsýndaki düþüþe oranla yüzde
17 daha fazla olduðu görülüyor.
(Mehmet Halim Coþkun)

KOÇHiSAR'IN YÜZDE 99'U TAMAM
Kuraklýktan en çok etkilenen illerden olan Çorum'da, Çorum Belediyesi'nin 2020'nin mayýs ayýnda baþlattýðý
53 kilometrelik Koçhisar Ýsale Hattý
projesinin yüzde 99'u tamamlandý.
Meteoroloji Genel Müdürlüðünün
2020 Türkiye kuraklýk haritasýnda
Amasya ile birlikte siyah renkle gösterilen Çorum'da son 40 yýlýn en kurak
dönemi yaþanýyor.
Türkiye'nin 2020'de en az yaðýþ
alan ili olarak belirlenen Çorum'da barajlardaki su rezervleri kritik seviyelere
ulaþýrken Çorum Belediyesi, Devlet
Su Ýþleri Genel Müdürlüðü ile koordineli yürüttüðü çalýþmalarla vatandaþlarý susuz býrakmamak için kritik projeleri hayata geçiriyor.
2020'nin Nisan ayýnda 83 Milyon
TL bütçeyle ihale edilen Koçhisar Ýsale Hattý Projesi'nde inþa çalýþmalarý
ayný yýlýn ekim ayýnda baþladý. Proje
kapsamýnda Alaca ilçesindeki Koçhisar Barajý'ndan kent merkezindeki
OSB'de kurulu Su Arýtma Tesisi arasýna 53 kilometre boru hattý döþendi.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, yaklaþýk yüzde 99'unun tamamlandýðý proje kapsamýnda Alaca
ilçesine baðlý Küre köyü yakýnlarýnda
kurulan Terfi Ýstasyonu'ndaki çalýþmalarý yakýndan takip ediyor.
"ÞEHRÝMÝZDE SU KESÝNTÝSÝNE
GÝTMEMEK ÝÇÝN BÜYÜK
MÜCADELE VERDÝK"
Baþkan Aþgýn, Türkiye'nin en ku-

Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn

rak illerinden Çorum'da vatandaþlarýn
temiz su sýkýntýsý çekmemesi için olaðanüstü mücadele verdiklerini söyledi.
Kentteki barajlarýn neredeyse kurumasýna raðmen henüz su kesintisine gitmediklerini belirten Aþgýn, þunlarý dile getirdi:
"Bir taraftan günlük su ihtiyacýmýzý
karþýlayacak yeni su kuyularý açarken,
diðer yandan da gelecek 50 yýl su ihtiyacýmýzý karþýlayacak büyük projeleri
hayata geçirdik. Þehrimizde su kesintisine gitmemek için büyük mücadele
verdik. Son birkaç ayda yaklaþýk 5 Milyon TL bütçeyle açtýðýmýz yeni kuyularla birlikte 15 kuyudan su temin ediyoruz. Günlük ihtiyacýmýz olan 50 bin
ton suyun 30 bin tonunu kuyulardan
alýyoruz. Þehrimizde þu anda 3 barajý-

mýzda 700 bin metreküp su kaldý. Sadece barajlardan su alsak, 10 günlük
suyumuz kalmýþtý. Vatandaþlarýmýza
su problemi yaþatmadýk. Bundan sonra da kýsa vadede su problemi yaþatmamayý umuyoruz."
Koçhisar Ýsale Hattý'nýn Terfi Ýstasyonu'nda son borularýn birbirine baðlanmakta olduðunu ifade eden Aþgýn,
"Þehrimizde tüm Türkiye'de olduðu gibi son birkaç yýldýr ciddi bir kuraklýk
var. Yaðýþ oranlarýmýz çok düþük. Kuraklýða karþý tedbirler almamýz gerekiyordu. Koçhisar Ýsale Hattý Projemiz
bu anlamda bize ilaç gibi gelecek, su
sorununu çözecek, öncelik verdiðimiz
bir projedir." diye konuþtu.
Aþgýn, kent için hayati öneme sahip projenin hayata geçirilmesinde

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Tarým ve Orman Bakaný Bekir
Pakdemirli, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve milletvekillerinin yoðun emeðinin
olduðunu vurguladý.
"ÖNÜMÜZDEKÝ GÜNLERDE 53
KÝLOMETREDEN GELECEK
SUYU ÞEHRÝMÝZLE
BULUÞTURACAÐIZ"
Devletin ve milletin el ele vererek,
yüklenici firmanýn da rekor sayýlabilecek sürede projeyi tamamladýðýnýn altýný çizen Aþgýn, þöyle devam etti:
"Önümüzdeki günlerde 53 kilometreden gelecek suyu þehrimizle buluþturacaðýz. Þehrimizin su problemini inþallah el birliðiyle çözmüþ olacaðýz.
Terfi Ýstasyonunda günlük 50 bin metreküp su basma kapasiteli 4 su motorumuz var.
Þehrimizin günlük su ihtiyacýný karþýlýyor. Koçhisar Ýsale Hattý Projesi'nin
ne kadar büyük ve kýymetli olduðu buradan anlaþýlacaktýr. Artýk son baðlantý noktalarý yapýlýyor. Ýnþallah gelecek
hafta organize sanayi bölgesindeki
arýtma tesisine son kaynak yapýlmak
suretiyle baðlantýmýzý yapmýþ ve þehrimizi su probleminden kurtarmýþ olacaðýz."
Suya yatýrým yapmaya devam
edeceklerini anlatan Aþgýn, OSB'deki
arýtma tesisi, tesis ile kent merkezi
arasýndaki ishale hattýnýn kapasite artýrýmý, Terfi Ýstasyonu'nun enerji ihtiyacýný giderecek güneþ ve hidroelektrik
santrali gibi projelere hazýrlandýklarýný
anlattý.
Aþgýn, "Bu saydýðým yatýrýmlarýn
maliyeti 700 Milyon TL. Yani biz birkaç
yýl içinde þehrimizde suya, arýtmaya
700 Milyon lira civarýnda devlet, millet,

belediye el birliðiyle yatýrým yapmýþ
olacaðýz. Çünkü su hayattýr, suyun olmadýðý yerde hayat yoktur. Bütün canlýlar için yaþam kaynaðýdýr. Dolayýsýyla öncelikli iþimiz hemþerilerimizin su
temininde sorun yaþamamasý. Bunun
için de ekibimizle gece gündüz çalýþýyoruz." ifadelerini kullandý.
"ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝ
VE KÜRESEL ISINMAYLA
ÝLGÝLÝ ÖNLEMLERÝMÝZÝ
ALMAK ZORUNDAYIZ"
Kuraklýðýn küresel ýsýnmadan kaynaklandýðýna, dolayýsýyla iklim deðiþikliðiyle de mücadele etmek durumunda olduklarýna iþaret eden Aþgýn,
þunlarý kaydetti:
"Küresel ýsýnma ve kuraklýk þu anda dünyanýn en ciddi problemlerinden. Hatta Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnýn ismi Çevre, Þehircilik ve Ýklim
Bakanlýðýna dönüþtü. Bu, Cumhurbaþkanýmýzýn konuya verdiði önemi
gösteriyor. Sadece su temini ya da kuraklýkla deðil, birçok noktada iklim deðiþikliði ve küresel ýsýnmayla ilgili önlemlerimizi hem hükümet hem de yerel idareler bazýnda almak zorundayýz. Çorum'da da bunun güzel örneklerini veriyoruz. Bölgesel olarak daha
kritik bir noktadayýz. Amasya'nýn Türkiye'de yaðýþýn en azaldýðý, Çorum'un
ise kuraklýðýn en çok yaþandýðý yer olduðu tespit edildi.
Dolayýsýyla ülke olarak bununla
mücadele edeceðiz ama Çorum olarak daha özel çalýþmalar yürütmemiz
gerekiyor. Bir yandan yeþil dokuyu
güçlendirirken, diðer yandan da yaðmur sularýnýn daha etkin depolanýp
kullanýmýný saðlamak için hazýrlýk yapýyoruz."
(Haber Merkezi)
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HÝTÜ'nün AB projesine ödül
Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesi Spor Yöneticiliði Bölümü
Dr. Öðretim Üyesi Rabia Hürrem Özdurak Sýngýn'ýn koordinatör olarak
görev aldýðý "Dijital Materyal ve Oyun
Tabanlý Yaratýcý ve Yenilikçi Eðitim"
baþlýklý proje, Avrupa Birliði Komisyonu tarafýndan "Avrupa Yenilikçi
Öðretim Ödülü"ne layýk görüldü.
Hitit Üniversitesi, Ankara Ýl Milli
Eðitim Müdürlüðü, Hacettepe Üniversitesi, Mersin Devlet Opera ve
Balesi ile Ýngiltere, Ýtalya, Slovakya
ve Bulgaristan'dan katýlýmcýlarýn ortaklýðýyla 2015-2018 döneminde baþarýyla uygulanan "Dijital Materyal
ve Oyun Tabanlý Yaratýcý ve Yenilikçi
Eðitim" baþlýklý proje, 104 ülkeden
deðerlendirilen projeler arasýnda yer
aldý.
Hitit Üniversitesi Öðretim Elemaný Dr. Öðretim Üyesi Özdurak Sýngýn'ýn koordinatörlüðünde, anasýnýfý
öðrencilerine yönelik resim, müzik,
yabancý dil, algoritma ve fiziksel egzersiz alanlarýna iliþkin dijital oyun ta-

banlý modüllerin geliþtirilmesine yönelik gerçekleþtirilen söz konusu projeye, "Okul Öncesi Eðitim" kategorisinde ödül verildi.
Avrupa Birliði Ulusal Ajans tarafýndan Ankara'da düzenlenen törende ödülü alan Proje Koordinatörü Dr.
Öðretim Üyesi Sýngýn, 2018 yýlýnda
baþarýyla tamamladýklarý projelerinin, okul öncesi eðitime önemli yenilikler kazandýrdýðýný söyledi.
Proje kapsamýnda, dijital eðitsel
oyunlarla hibrit sistemde öðrenme
saðlanýrken, ayný zamanda uzaktan
dijital ölçme ve deðerlendirme yapýlmasý, öðrencilerin yeteneklerinin erken yaþta tespit edilmesine yönelik
de önemli bir adým atýldýðýný kaydeden Dr. Öðretim Üyesi Özdurak Sýngýn, "Geleneksel müfredatýn dijital
içerikler ile harmanlandýðý ve entegrasyon kýlavuzunun hazýrlandýðý
projede elde edilen hibrit eðitim sonuçlarý literatüre kazandýrmanýn
mutluluðunu yaþýyoruz" ifadesini
kullandý.
(Haber Merkezi)

FARANJÝTE
NE ÝYÝ GELÝR -1-

3 Aralýk için saçlar kesildi
BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

06:07
07:37
12:34
14:59
17:21
18:46

Çorum Belediyesi, Engelli Eðitim Merkezi öðrencilerine týraþ hizmeti sunuyor. Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü'nün evde týraþ hizmeti bu kez Engelli Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi öðrencilerine verildi. 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü öncesinde týraþ olan öðrenciler, yapýlacak etkinlikler için
hazýrlýklarýný tamamladý.
Çorum Belediyesi'nin yaþlýlar için sunduðu evde týraþ hizmetinden engelli eðitim merkezi öðrencileri de yararlanýyor. Sosyal Yardým Ýþleri Müdür-

lüðü ekiplerince, Engelli Eðitim ve Rehabilitasyon
Merkezi eðitim gören engelli öðrencilerin saç týraþlarý yapýldý.
Engelli Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mustafa Yüztgenç, merkezde sabah grubu ve
öðlen gurunda eðitim gören öðrencilere rutin olarak berber hizmeti sunulduðunu belirterek "Ayrýca
3 Aralýk Dünya Engelliler Günü öncesinde etkinliklere katýlacak olan bütün öðrencilerin týraþýný tamamlamýþ olduk" dedi.
(Haber Merkezi)

TARiHTE BUGÜN
1928- Yeni Türk harflerinin kullanýmý yürürlüðe girdi. Gazeteler, mecmualar, levha, tabela ve ilanlar yeni harflerle basýlmaya baþladý.
1928- Vakit gazetesinin 30 Kasým'da baþlattýðý Mutlu Çiftler Müsabakasý ilgiyle karþýlandý.
1928- Osmanlý borçlarýnýn tasfiyesine iliþkin
anlaþma TBMM'de onaylandý.
1931- Ýlk sesli Türk filmi "Ýstanbul Sokaklarýnda" gösterildi.
1935- Türk kadýnýnýn siyasal haklarýný kazanmasý.
1940- II. Dünya Savaþý dolayýsýyla Türkiye'de geceleri karartma uygulamasý baþladý.
1950- Türk askerleri, Kore'de Kunuri Zaferi'ni kazandý.
1954- Adýyaman ve Sakarya il oldu.
1954- Gazeteci Hüseyin Cahit Yalçýn cezaevine girdi.
1964- Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluðu arasýnda ortaklýk kurulmasýný öngören, 12
Eylül 1963'te imzalanan Ankara Antlaþmasý
yürürlüðe girdi.
1965- Ereðli'de grizu patlamasýnda 9 iþçi öldü.
1980- Turgut Özal baþbakanlýk müsteþarlýðýna atandý.
1980- Sanat dergisi Gösteri yayýmlanmaya
baþladý.
1986- Yazar Demir Özlü, hakkýnda açýlan
davaya katýlmamasý gerekçesiyle vatandaþlýktan çýkarýldý.
2004- Yargýtay Baþkaný Eraslan Özkaya,
yaþ haddinden emekliye ayrýldý.
2007- TBMM Türk Ordusu'na Kuzey Irak'a
sýnýrötesi operasyon izni verdi.
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Ýletiþim Baþkanlýðý Dijital TIR'ý Çorum'da
Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatýldýðý
Cumhurbaþkanlýðý Ýletiþim Baþkanlýðý Mobil Ýletiþim Týrý, ziyarete açýldýðý Çorum'da ilgi görüyor.
Birçok kentte misafirlerini aðýrlayan Cumhurbaþkanlýðý Ýletiþim Baþkanlýðý Dijital Týrý, Hürriyet
Meydaný'na konuþlandýrýldý.
Ýç hacmi 40 metrekare olan ve yüksek teknolojiyle donatýlan dijital týrda, "sihirli ayna", "3 boyutlu
sanal kutu" ve 15 Temmuz Þehitler Köprüsü'nün
holografik görüntüsü beðeniye sunuluyor.
Dijital týrda ziyaretçileri, üç boyutlu görünüme
sahip, yüksek teknolojiyle oluþturulmuþ bilgi akýþýný aktaran holografik sunucu karþýlýyor.
Týrý ziyaret eden vatandaþlar, özel olarak üreti-

len, harekete duyarlý ekran ve ileri teknoloji hareket algýlama sistemleri sayesinde Türkiye'nin milli
gururu Ýnsansýz Hava Aracý (ÝHA) ile uçuþ deneyimi yaþýyor. Vatandaþlar ile öðrencilerin ilgisini çeken týrdaki yeþil perde deneyimi bölümü, ileri teknoloji veri iþleme olanaklarýyla özel materyal önünde fotoðraf çektiren ziyaretçiyi daha önce belirlenen bir ortamdaymýþ gibi gösteriyor.
Oluþturulan görselin çýktýsý ziyaretçiye hem elden teslim ediliyor hem de e-posta olarak gönderilebiliyor. Bu alanda ayrýca ziyaretçilere yapýlan
uçuþ deneyiminden elde ettiði baþarýyý gösteren
bir dijital sertifika oluþturuluyor.
Dijital týr 3 Aralýk'a kadar 10.30-17.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.
(Haber Merkezi)

AYKANAT

Ömer Faruk SÖYLEMEZ

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

FARANJÝTÝN BELÝRTÝLERÝ
NELERDÝR?
Yorgunluk, yutmada zorlanma ve
iþtah kaybýnýn yaný sýra boðazda kaþýntý, öksürük, hapþýrma, burun akýntýsý, ateþ, baþ aðrýsý, eklem aðrýsý, kas
aðrýlarý, ve þiþmiþ lenf düðümlerine
neden olabilir. Nadir de olsa bademcik iltihabý, kulak enfeksiyonlarý, sinüs
enfeksiyonlarý farenjiti tetikler. Ancak
en sýk görülen belirti faranjite baðlý
öksürük ve boðaz aðrýsýdýr. Farenjit
vakalarýnýn çoðu ilaç alýnmadan kendiliðinde 1 hafta içinde geçer. Ancak
hastalýðýn belirtilerini hafifletmek için
bazý doðal ve bitkisel çözümler uygulanabilir.
FARANJÝT NASIL GEÇER:
FARANJÝTE BÝTKÝSEL TEDAVÝ

YIL: 5 / SAYI: 1931

Ýmtiyaz Sahibi: Ayhan

FARANJÝT
ÝÇÝN DOÐAL
YÖNTEMLER...
FARANJÝT
NEDEN OLUR?
Farenjit bir enfeksiyon veya inflamasyon sonucu oluþan bir solunum yolu hastalýðýdýr. Boðaz aðrýsýna neden olan farenjit akut ya da kronik olabilir. Normalde
farenjit birkaç hafta içinde iyileþir. Ancak durum tekrar ediyorsa ya da daha
uzun sürüyorsa kronik farenjitten bahsedilebilir. Farenjit genellikle soðuk algýnlýðý virüsü gibi viral bir enfeksiyon
sonucunda oluþur ya da tekrarlar. Boðazda tahriþe neden olabilir. Soðuk
algýnlýðý veya grip, sigara, sinüs enfeksiyonlarý, alerji ve kuru hava farenjit oluþmasýna neden olan faktörler
arasýndadýr.

Motorinin fiyatý 44 kuruþ düþtü
Motorine 44 kuruþ indirim
geldi. Fiyat deðiþikliðinin ardýndan motorinin litresi 9,34'ten,
Ankara ve Ýzmir'de ise 9,43'ten
satýlacak.
Enerji Petrol Gaz Ýkmal Ýstasyonlarý Ýþveren Sendikasý'ndan
(EPGÝS) yapýlan açýklamaya göre, motorine 44 kuruþ indirim
geldi.
MOTORÝNÝN LÝTRESÝ
KAÇ LÝRA OLACAK?
Zammýn ardýndan Ýstanbul'da 9,78'den satýlan motorinin
litresi 9,34'e düþecek. Motorinin
litresi Ankara ve Ýzmir'de
9,87'den 9,43'e düþecek.

AKARYAKIT FÝYATLARININ
HESAPLANMASI
Akaryakýt fiyatlarý, Türkiye'nin
de dahil olduðu Akdeniz piyasasýndaki iþlenmiþ ürün fiyatlarýnýn
ortalamasý ile dolar kurundaki

deðiþiklikler baz alýnarak rafineriler tarafýndan hesaplanýyor. Bu
hesaplanma sonucunda daðýtým
firmalarýnca uygulanan fiyatlar,
rekabet ve serbesti nedeniyle
þirketler ve kentlere göre küçük
deðiþiklikler gösterebiliyor.
25 KASIM'DA 1 LÝRADAN
FAZLA ZAM GELMÝÞTÝ
Son dönemde dolar kurundaki artýþtan dolayý akaryakýtta üst
üste fiyat artýþý yaþanmýþtý. 25
Kasým'dan itibaren geçerli olmak
üzere; LPG'ye 65 kuruþ, motorine 1 lira 6 kuruþ, benzine ise 1 lira 2 kuruþ zam gelmiþti.
(Haber Merkezi)

1. FARANJÝT ÝÇÝN ELMA SÝRKESÝ
Elma sirkesi asidik içeriði ile antiviral, antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptir. Ayrýca çeþitli baðýþýklýk
sistemini güçlendirir ve vücudun pH
seviyesini dengelemeye yardýmcý vitaminler içerir.
- 1 ila 2 yemek kaþýðý elma sirkesi
bir bardak ýlýk su içinde karýþtýrýlýr. Bal
eklenir ve yavaþ yavaþ yavaþ içilir.
Günde en az 2 kere tüketilebilir.
- Bir çay kaþýðý tuz, bir çorba kaþýðý elma sirkesi ve bir bardak ýlýk su ile
gargara yapýlabilir. Ýyice karýþtýrýldýktan sonra 15 dakika beklenir ve bu
þekilde gargara yapýlýr.
2. FARANJÝT VE ACI BÝBER
Acý biber farenjit için etkili olan
baþka bir bitkisel çözümdür. Acý biber
içinde bulunan capsaicin adlý madde
anti inflamatuar, anti viral ve anti bakteriyel ajan olarak hareket eder. Bu
madde, aðrý ve þiþlikleri azaltarak enfeksiyon ile mücadeleye yardýmcý
olur.
- Yarým çay kaþýðý acý biber 1 bardak sýcak suya eklenerek karýþtýrýlýr.
Ýstenirse içerisine bir çorba kaþýðý limon suyu da eklenebilir. Bu karýþýmla
günde birkaç kez gargara yapýlýr.
- Alternatif olarak 1 çay kaþýðý acý
biber ve biraz bal, limon suyu ve sýcak
su ile karýþtýrýlýr. Her gün daha iyi hissedene kadar tüketilir.
3. FARANJÝTE
TUZLU SU GARGARA
Ilýk tuzlu suyla gargara yapmak
boðaz aðrýsý tedavisi için en etkili yoldur. Tuz, bakteri veya virüsleri öldürerek farenjitin iyileþme sürecine katkýda bulunur.
- 3 çay kaþýðý tuz (tercihen deniz
tuzu) iki su bardaðý ýlýk su içinde karýþtýrýlýr.
- Bu karýþým ile gargara yapýlýr.
Kesinlikle yutulmamalýdýr.
- Ýþlem günde birkaç kez tekrarlanabilir.
4. FARANJÝTE
BAL ÝYÝ GELÝR MÝ?
Bal farenjit için geleneksel bir çözümdür. Çalýþmalar, balýn üst solunum yolu enfeksiyonlarýnda oldukça
etkili olduðunu göstermektedir. Bal
anti viral, anti fungal ve anti bakteriyel
özellikleri nedeniyle enfeksiyonu yatýþtýrýr ve iyileþme sürecini hýzlandýrýr.
- Bal ve elma sirkesi eþit miktarda
karýþtýrýlýr. Bu karýþým dört saatte bir
veya aðrý olduðunda tüketilir.
- Alternatif olarak, bir fincan sýcak
su içine 1 çay kaþýðý bal eklenir. Yarým limon suyu da ilave edilerek iyice
karýþtýrýlýr. Gün boyunca 2 bardak tüketilebilir.
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Þahiner’den
galibiyet primi
Sungurlu Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner, Çorumspor
ile oynan karþýlaþma sonucu
futbolcularý tebrik ederek 10 bin
TL prim verdi.
1. Amatör Küme'de haftanýn
kritik maçýnda ilk iki haftayý kayýpsýz geçen Sungurlu Belediyespor ile Çorumspor, Sungurlu'da karþý karþýya geldi. Ýlk yarýsý 0-0 biten karþýlaþmayý 2.
yarýda bulduðu 3 gol ile 3-0 kazanan Sungurlu Belediyespor
zirveyi saðlama aldý.
9 PUANLA LÝDER
Ýlk hafta Mecitözü Gençlerbirliði'nin maça çýkmamasý ne-

deniyle hükmen 3-0 galip sayýlan temsilcimiz Sungurlu Belediyespor, geçen hafta ise Bayat
Belediye Gençlikspor'u 11-1 gibi farklý bir skorla yenmiþti.
Bugün ise Sungurlu'da güçlü rakibi Çorumspor ile karþýlaþan Sungurlu Belediyespor karþýlaþmadan 3-0 galip ayrýlarak
puanýný 9'a çýkardý ve liderliðini
saðlama aldý.
BAÞKANDAN
10 BÝN TL PRÝM
Karþýlaþmayý izleyen ve
maç sonu soyunma odasýna giden Sungurlu Belediyespor
Baþkaný Bahri Sezen'i telefonla

Ýl Genel Meclisi toplanýyor
Abdulkadir Þahiner

arayan Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, þehir
dýþýnda olmasý nedeniyle maça
gelemediðini söyleyerek, futbolcularý gösterdikleri performanstan dolayý tebrik etti ve 10 bin
TL prim verdiðini açýkladý.
Baþkanýn aramasýndan dolayý mutlu olan futbolcular ise
þampiyonluk sözü verdi.
(Haber Merkezi)

ARAÇ KÝRALAMA HÝZMETÝ ALINACAKTIR
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
2022 Yýlý Araç ve Ýþ Makinesi Kiralanmasý Hizmet Alýmý hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik
ortamda EKAP üzerinden alýnacaktýr. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN
: 2021/782251
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
b) Adresi
: Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642250810/1453 - 3642245805
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve e-imza kullanýlarak indirilebileceði internet sayfasý
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu hizmet alýmýn
a) Adý
: 2022 Yýlý Araç ve Ýþ Makinesi Kiralanmasý Hizmet Alýmý
b) Niteliði, türü ve miktarý
: Su ve Kanalizasyon Müdürlüðü personellerinin çalýþacaklarý alana
intikalinin saðlanmasý, saha çalýþmalarý ve faaliyetlerinde
kullanýlmasý amacýyla 2 Kýsýmda toplam 12 araçla, Araç ve Ýþ
makinesi Kiralanmasý Hizmet Alýmý.
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer: Çorum Belediyesi mücavir alan sýnýrlarý
ç) Süresi/teslim tarihi
: Ýþe baþlama tarihi 01.01.2022, iþin bitiþ tarihi 31.12.2022
d) Ýþe baþlama tarihi
: 01.01.2022
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.12.2021 - 10:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Turgut Özal Ýþ Merkezi
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Konferans Salonu / Yeniyol Mah. Gazi 4. Sok. No : 4/310
Kat :4 ÇORUM
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý unsurlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kiþilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklýk oranlarýna (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularýna iliþkin bilgiler idarece EKAP'tan alýnýr.
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu
gösteren belgeye iliþkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyimini gösteren belgelere iliþkin bilgiler:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 30 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Ýsteklinin teklifi kapsamýnda sunmasý gerektiði Ýdari Þartnamenin 7nci maddesi dýþýndaki maddeleri ile teknik þartnamede belirtilen aþaðýdaki belgeler:
- Ýstekliler, Hizmet Alýmý Suretiyle Taþýt Edinilmesine Ýliþkin Esas ve Usuller Hakkýndaki Kararýn genel esaslar 6. maddesinin (ý) bendi (a) fýkrasýnda yer alan ; "Þoför giderleri hariç yapýlan taþýt kiralamalarýnda aylýk kiralama bedeli (katma deðer vergisi hariç, her türlü bakýmonarým, sigorta ve benzeri giderler dahil), taþýtýn Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Þirketleri Birliði tarafýndan yayýmlanan ve harcama talimatýnýn verildiði yýlýn ocak ayý itibarýyla
uygulanacak Motorlu Kara Taþýtlarý Kasko Deðer Listesinde yer alan kasko sigortasý deðerinin %2'sini aþmayacak ve (b) fýkrasýnda yer alan ; "Þoför giderleri dahil yapýlan taþýt kiralamalarýnda aylýk kiralama bedeli, (a) fýkrasýna göre tespit edilecek tutara yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artýrýmlý tutarýnýn ilave edilmesi sureti ile hesaplanacak tutarý aþmayacaktýr." hükmüne uygun tekliflerini vereceklerdir.Araçlar için Fiyat Farký verilmeyecektir. Sürücü Personel Ýçin ;31.08.2013 tarih , 28751 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan bakanlar kurulunun 2013/5215 nolu 4734 Sayýlý Kamu Ýhale Kanununa Göre ihale edilen Hizmet Alýmlarýnda uygulanacak Fiyat Farkýna Ýliþkin Esaslar Hakkýndaki kararýna istinaden fiyat farký verilecektir. Araçlarýn kasko deðerinin %2'sini geçen teklifler deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr. Ýstekliler, Yukarýda hükümlere uygun teklif verecekleri 1.Kýsýmda bulunan 1. , 2. ve 3. Kalemlere dair araçlarýn ,marka,model ,kasko deðer listesini tekliflerinin ekinde ayrý ayrý Yeterlik bilgileri tablosunda sunacaklardýr. Listenin sunulmamasý halinde isteklilerin teklifleri deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde her türlü iþ makinesi kiralanmasý, kamyon kiralanmasý, araç kiralanmasý hizmet alýmý iþlerinden herhangi birini veya tamamýný yapmýþ olmak benzer iþ olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarýn, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn
çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucunda, üzerine ihale yapýlan istekli ile birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (R) : Araç Kiralama/0,84
Aþýrý düþük teklif deðerlendirme yöntemi: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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Ýl Genel Meclisi'nin Aralýk
ayý toplantýlarý baþlýyor.
Ýl Genel Meclisi, Aralýk
ayý toplantýlarýna bugün
baþlayacak. Ýl Özel Ýdaresi Ýl
Genel Meclisi Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilecek
toplantý saat 11.00'de baþlayacak. Ýl Genel Meclis Baþkaný Mehmet Bektaþ baþkanlýðýnda gerçekleþtirilecek
toplantýlarýn beþ gün sürmesi bekleniyor.
Toplantýlarda gündem maddeleri görüþülerek karara baðlanacak.
Meclisin Aralýk ayý gündemi ise þöyle:
"Çorum ilimiz, Dodurga ilçemiz Dikenli köyü, Soðukeþme mahallesi, Gök Hüseyin mesire alaný ve Kirazlý dere þelalesi halk tarafýndan bilinmemektedir. Ýlçemizdeki bu mesire
alaný ve þelalenin tanýtýmý ve turizme kazandýrýlmasý için neler yapýlabilir? Burayla alakalý
þimdiye kadar nasýl bir çalýþma yapýlmýþtýr? Ýl
özel idaremiz tarafýndan mesire alaný ve þelalenin tanýmý için yön tabela çalýþmasý yapýlabilir mi? Konu ile ilgili Turizm Komisyonunca
hazýrlanan raporun görüþülmesi.
Çorum Ýlimiz Dodurga ilçemizde kömürün
yanmasý sonucu açýða çýkan atýklar aðýr metaller ve zehirli maddeler hem insan saðlý hem
de çevre için oldukça zararlýdýr. Yanma sonucu insan saðlýðýna ve çevreye zarar verebilecek miktar da arsenik, kadmiyum, krom ve
kurþun gibi elementler açýða çýkmaktadýr. Bu
kirletici unsurlar içme sularýna, bitkiler ve hayvanlara ulaþtýðýnda tüm canlýlarýn saðlýðý açýsýndan risk daha da artmaktadýr. Ocak sahasýnda daha önce dökülen kömür ve çeþitli
atýklarýn yanmasýný önlemek açýsýndan çevre
ve halk saðlýðýný olumsuz yansýmasýný ortadan kaldýrmak için neler yapýlabilir? Dodurga
ilçemizde karþýlaþýlan konunun ilimiz ve diðer
ilçelerimizde de olup olmadýðýnýn araþtýrýlmasý ile ilgili Çevre ve Saðlýk Komisyonunca hazýrlanan raporun görüþülmesi.
Çorum ilimiz komþu illerimiz olan Sinop,
Kastamonu Merkez ve ilçelerinde aþýrý yaðýþtan dolayý sel baskýný olmuþtur. Bu aþýrý yaðýþtan dolayý can ve mal kaybý olmuþtur. Bu
sel taþkýnlarýnýn genelde dere yataklarýndan
kaynaklanmaktadýr. Bu komþu illerimizdeki
sel baskýnýna benzer ilçemiz Alaca, Sungurlu,
Boðazkale ilçelerimiz ve köylerinde yaþanmýþtýr. Bu sel baskýný yaþanan köylerimizdeki
evlerin dere yataklarý ile iç içe olduðu ve dere
yataklarýnýn kapatýldýðý görülmektedir. Bu dere yataklarýnýn ýslahý konusunda DSÝ'nin çalýþmalarý nelerdir? Acil olarak dere ýslahý yapýlmasý gereken dereler nerelerdir ve hangi dereler ivedilikle öncelikle yapýlmasý gerekmektedir? Ýl Özel idaremiz imar yönünden bu dere yataklarýna ve yakýnlarýna yapýlan evlerle ilgili bir tespit çalýþmasý yapýlabilir mi? Tespit
sonucunda il özel idaremizin önceden yapýlmýþ bu evlere yaptýrýmý nedir? Dere yataklarý
ile ilgili DSÝ'nin ve özel idaremizin ortaklaþa bir
çalýþmasý var mý? Bu tür afetlerin yaþanmamasý ve tedbir alýnmasý için bu tehlike arz
eden derelerin imar düzenlemesi ve vatandaþýn bilinçlendirilmesi konusu ile ilgili yazýlý
Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonunca hazýrlanan
raporun görüþülmesi.
Çorum Ýl özel idaremiz tarafýndan köylerden Çöpler toplanarak taþýma yoluyla Çorum'a taþýnmaktadýr? Ýlçelere göre araç sayýsý, araçta çalýþan þoför ve iþçi sayýsý kaçtýr?
Çöpler haftanýn her günümü yoksa belirli günlerde mi toplanmaktadýr? Köylerimizden toplanan çöplerin yýllýk toplam maliyeti ne kadardýr? Çöplerden geri dönüþümden elde edilen
gelir ne kadardýr? Çöplerin Toplam maliyet gideri ile elde edilen gelir arasýndaki kar, zarar
durumu ne kadardýr? Kar veya zararý idaremize nasýl yansýmaktadýr? Ýl özel idaremizce
plan bütçeden yýllýk olarak ayrýlan bütçe miktarý ne kadardýr? Ayrýlan bütçe yýl içerisinde
çöplerin maliyetini karþýlýyor mu? Konu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunca hazýrlanan raporun görüþülmesi.
Ýlçelerimizde il özel idare birimleri bulunmaktadýr. Bazý ilçelerimiz de kadro boþluðundan hizmet verilememektedir. Köylerimizin
eksik ve taleplerini iletmek bakýmýndan faydalý birim olarak düþünüldüðünden faal olmayan
ilçe idare birimleri görevlendirme ya da kurum
nakil iþlemleri ile doldurulabilir mi? Hangi ilçe-

lerimizde ne kadar personelin çalýþtýðý hangi
ilçemizde ne kadar boþ kadro olduðunun tespit edilmesine, Ýl özel idare Genel sekreterlik
ya da valilikçe bir çalýþma var mý? Ýlçelerdeki
özel idarelerin il özel idarelerimizden hangi
konularda talepleri bildirilmektedir? Ýstenilen
talepler nelerdir? Ýlçe özel idarelerimizin karþýlaþtýklarý sorunlar var mý? Varsa nelerdir? Konu ile ilgili Araþtýrma ve Geliþtirme Komisyonunca (ARGE) hazýrlanan raporun görüþülmesi.
Ýlimizde ve ilçelerimizde Yüksek öðrenim
kurumlarý eðitim ve öðretime baþlamýþtýr? Ýlimizde ve ilçelerimizde öðretime devam eden
öðrencilerimizin yurt sayýlarý yeterli mi? Ýlimiz
genelinde toplam olarak yurtta kalan öðrenci
sayýmýz kaç kiþidir? Bu öðrencilerden Kaç kiþi erkek, kaç kiþi bayan olarak kalabilmektedirler? Dýþarýdan gelen Öðrencilerden yurda
yerleþemeyen var mý? Varsa bu öðrencilerin
yurt sorunu için ne gibi çalýþmalar yapýlmaktadýr? Öðrencilerin yurtlarda karþýlaþtýklarý sorunlar var mý? Yurtlarda kalan öðrencilerin
ulaþým sorunlarý yaþanýyor mu? Konu ile ilgili
Eðitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazýrlanan raporun görüþülmesi.
Çorum ilimiz ve ilçelerimiz köylerimiz baþta olmak sulu tarýmla uðraþan çiftçilerimiz þekerpancarý, Soðan, Patates, slajlýk mýsýr, dane mýsýr, Fasulye ekimi yapmaktadýr. Kuraklýðýn baþ gösterdiði ilimiz genelinde barajlarýmýz kuruma noktasýna gelmiþtir. Bu nedenle
çiftçilerimiz þu anda 2022 yýlý için bu ürünlerin
ekimi için planlama yapamamaktadýrlar. Çiftçilerimiz bu ürünlerin yerine ekecek alternatif
ürün düþünememektedirler. Ýlimiz ve ilçelerimiz köylerimizin geçim kaynaðý ekonomisi tarýma dayalýdýr. Bu durum göz önüne alýndýðýnda tarýmýn ekonomimizi daha fazla etkileyip
maðduriyet yaþanmamasý için Ýl Tarým ve Orman Müdürlüðü, Ziraat Odalarý, Tarým Kredi
Kooperatifleri Panko Birlik ve diðer tarýmsal
kuruluþlar çiftçilerimizle ortak bir çalýþmasý var
mý? Çiftçilerimizi bilgilendirmek öncülük yapmak adýna toplantý seminer gibi faaliyetler yapýlýyor mu? Çiftçimize alternatif ürün tavsiyesi
yapýlýyor mu? Kuraklýktan dolayý çiftçimize tohum konusunda destek olunacak mý? Çiftçilerimizin ürettikleri ürünlerinin pazar konusunda
ortak bir görüþme yapýlýyor mu? Konu ile ilgili
Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonunca hazýrlanan raporun görüþülmesi.
Ýlimizde engelli bireylerin, Engelsiz Yaþam
Merkezinden ve evlerinden yararlanabilme
þartlarý nelerdir? Hangi hizmetleri alabilmektedirler? Kaç vatandaþýmýz hizmet alýyor? Ýhtiyacý karþýlayabiliyor mu? Þartlarý uygun mudur? Ýlçelerimizde Engelsiz Yaþam Merkezleri
var mýdýr? Konu ile ilgili Aile ve Engelliler Komisyonunca hazýrlanan raporun görüþülmesi.
Ýlimizde ilçelerimizde ve köylerimizde eðitim öðretim gören öðrencilerimiz arasýnda koþu yarýþmasý yapýlýyor mu? Bu spor yarýþmasý son beþ yýl içerisinde kaç defa yapýldý? Koþu sporu yapýlýrken genel veya sýnýflar arasý
düzenleniyor mu? Koþu sporu hangi yaþlarda
ne kadar mesafelerde yapýlmaktadýr? Koþu
sporunun yapýldýðý belirli bir yer var mý? Ýlimizde bu sporla ilgili þimdiye kadar birincilik ikincilik üçüncülük madalyasý alan var mý? Konu
ile ilgili yazýlý Gençlik ve Spor Komisyonunca
hazýrlanan raporun görüþülmesi.
Ýlimiz ve Ýlçelerimizde Kore savaþýnda toplam ne kadar þehit ne kadar gazimiz vardýr?
Kore'deki Türk askeri þehitliðimizin bakým onarýmýnýn nasýl ve kimler tarafýndan yapýldýðý,
Kore þehitliðinde ne kadar þehit olduðu, Ýlimiz
ilçelerimiz ve köylerimizde Kore Þehit ve gazilerimizin sayýlarý kaçtýr? Kore gazisi olup ilimizde ve ilçemizde yaþayan gazi sayýmýz bellimidir? Bunlarla ilgileniliyor mu? Konu ile ilgili Þehit Yakýnlarý ve Gaziler Komisyonunca hazýrlanan raporun görüþülmesi." (Haber Merkezi)

Ortaköy'de gençler için
spor altyapýsý oluþturuluyor
Ortaköy'de Gençlik Merkezi ve voleybol,
basketbol sahasý inþaatý devam ediyor.
Ortaköy Belediyesi ve Spor Toto Baþkanlýðý arasýnda imzalanan protokol ile ilçenin
Bahçelievler Mahallesinde hizmete girecek
olan Gençlik Merkezi ve Voleybol-Basketbol
Sahasý'nýn inþaatý son hýzla devam ediyor.

Yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi veren
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, "Spor
Toto Baþkanlýðý ile imzalamýþ olduðumuz projelerimizin inþasýna hýzla devam ediyoruz, inþallah kýsa bir zaman diliminde çalýþmalarýmýzý tamamlayýp gençlerimizin ve ilçe halkýmýzýn
kullanýmýna sunacaðýz" dedi. (Haber Merkezi)
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MALiYETLER ARTTI
PiDEYE ZAM GELDi
Çorum'da girdi maliyetlerinin artmasý
nedeniyle pideye zam yapýldý. Fýrýncýlar,
geçtiðimiz yýl 150 liraya aldýklarý unu bu yýl
360 liraya aldýklarýný belirtti.
Elektrik ve doðalgaz baþta olmak üzere birçok girdi fiyatýnýn son dönemde artmasý ekmek, pide ve simit fiyatlarýný etkiledi. Çorum'da 100 gram susamlý simidin fiyatý 3 liraya yükselirken 2,5 liradan satýlan
200 gram pidenin fiyatý da arttý. Yeni yapýlan zamla birlikte pide fiyatý da 3 lira oldu.

Çorum'da 677
dernek aktif
Ýçiþleri Bakanlýðý Sivil Toplumla Ýliþkiler
Genel Müdürlüðü verilerine göre Karadeniz
Bölgesi'nde yer alan 18 ilde toplam 14 bin
281 dernek faaliyet yürütüyor.
Çorum'da 677 derneðin aktif olarak faaliyete devam ettiði belirtilen raporda, en
çok faal dernek bulunan il 2 bin 165 dernek
ile Samsun, en az dernek bulunan il ise 189
ile Bayburt oldu.
Karadeniz Bölgesi'nde yer alan komþu
illerimizden Amasya'da 454, Tokat'ta 665,
Sinop'ta 436 dernek bulunuyor. Bölgede ise
toplam 14 bin 281 faal dernek bulunuyor.
(Haber Merkezi)

Klimalý barýnaklar
faaliyete geçti
Çorum Belediyesi sokaðýn hayvanlarý için kýþ hazýrlýklarýný tamamlandý.
Belediye, Veteriner Ýþleri Müdürlüðü
Geçici Hayvan Bakým Evi'nde klimalý
barýnaklarý faaliyete geçirdi. Yaralý ve
hasta sokak hayvanlarýnýn tedavi ve
bakýmlarý sýcak barýnaklarda yapýlacak.
Hayvanlara yönelik çalýþmalarý ile
takdir toplayan Çorum
Belediyesi,
sokak hayvanlarý
için yaþam þartlarýnýn zorlaþtýðý kýþ
dönemi için de hazýrlýklarýný tamamladý. Klima ile ýsýtýlan barýnaklarý faaliyete geçiren Veteriner Ýþleri MüMehmet Gültekin
dürlüðü ayrýca kýþ
döneminde yaban
hayvanlarý için doðaya býrakýlacak
yemleri de hazýrladý. Veteriner Hekim
Mehmet Gültekin, kýþ aylarýnda yaralý
ve bakýma muhtaç hayvanlarýn tedavilerinin daha iyi þartlarda yapýlabilmesi
için klimalý barýnaklarý faaliyete geçirdiklerini açýkladý. 18 adet klimalý konteynýr hazýrladýklarýný belirten Gültekin,
yaban hayvanlarý için kýþ döneminde
besleme çalýþmalarýnýn da devam edeceðini açýkladý.
(Haber Merkezi)

MAYA VE UN ARTIYOR
Fýrýnlarda temel malzeme olarak kullanýlan un ve maya fiyatlarý son dönemde
büyük artýþ gösterdi. 7 ay önce KDV dahil
165 TL'den satýlan pidelik unun bugünkü
fiyatý 370 liraya ulaþtý. Ayný þekilde 100
TL'den satýlan mayanýn güncel fiyatý da
150 lirayý buldu.
FIRINCILAR DERTLÝ
Fýrýncýlar, zam taraftarý olmadýklarýný
ancak aþýrý derece artan maliyet karþýsýnda dayanacak güçlerinin kalmadýðýný ifade
etti.
(Haber Merkezi)

Esnafla görüþtü, talepleri dinledi
Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, esnafla bir araya geldi.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
beraberinde Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper
Zahir ile birlikte tarihi Çöplü Arastasý'nda ve Saat Kulesi meydanýnda bulunan esnaflarý ziyaret
etti. Esnafla görüþen Baþkan Aþgýn, talep ve sorunlarý dinledi.
Belediye Baþkaný Aþgýn, "Bizim gönlümüz
bu memlekete ve hemþehrilerimize olan aþkla
dolu" dedi.
(Bahattin Sümüþ)

Belediyeden Okullar
Arasý Bowling Turnuvasý
Çorum Liseler Arasý Okul Sporlarý Bowling
Turnuvasý Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezinde 12 takým 72 öðrencinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi.
Okullar arasýnda spor etkinliklerini artýrmak
amacýyla Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ve Gençlik
Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Çorum Liseler Arasý Okul Sporlarý Bowling Turnuvasýna Çorum Belediyesi de tesislerini gençlerin
hizmetine sunmak suretiyle destek oldu. Çorum
Belediyesi Buhara Gençlik Merkezinde gerçekleþtirilen Çorum Liseler Arasý Okul Sporlarý Bowling Turnuvasýna erkeklerden 7 takým 42 sporcu,
bayanlardan ise 5 takým 30 sporcu olmak üzere

toplamda 12 takým ve 72 sporcu katýlým saðladý.
GÜZEL SANATLARDAN ÇÝFTE BÝRÝNCÝLÝK
Keyifli anlarýn yaþandýðý bowling karþýlaþmalarýnda hem erkeklerde hem de bayanlarda birinci olan Çorum Güzel Sanatlar Lisesi çifte sevinç yaþadý. Erkeklerde Hasan Paþa Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi ikinci olurken Ýskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Þehit Erol
Olçok Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Bayanlarda ise Hasan Paþa Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi ikinci olurken Özel Doða Anadolu Lisesi
üçüncü, Özel Doða Fen Lisesi ise dördüncü oldu.
(Mahmut Emin Söylemez)

