Gören þaþýrdý

BERABERLiK SERiSi
SÜRÜYOR

Tufan Köse sahaya indi
CHP Milletvekili Tufan Köse, beraberinde CHP Çorum Belediye Meclisi Grup Baþkanvekili Tuncay Yýlmaz, Belediye
Meclis Üyeleri Mustafa Gürbüzer, Erkan Özbal, Rüþtü Çaðlar ile birlikte Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hasan Belli ve
mahalle esnafýný ziyaret ederek, hal - hatýr sordu.
4’TE
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75 Kuruþ

Lige þampiyonluk paralasý ile çýkan iki takýmý karþý karþýya
getiren maçta puanlar bölüþüldü. Ankaraspor'u konuk eden
Çorum FK taraftar desteðini arkasýnda hissettiði maça birçok
oyuncusundan yoksun çýkýnca pozisyon üretmekte zorlandý.
Rakibin zaman geçirmeye yönelik hareketlerinin taraftarýn
tepkisini topladýðý maçta zamana zaman sahaya patlayýcý
maddeler de atýldý. 8’DE

UMUT VEREN TABLO
Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin
Koca, haftalýk vaka sayýlarýný
açýkladý. Geçtiðimiz hafta
yüzde 1,61 oranýnda düþen
vaka sayýsý, bu hafta yüzde
5 azaldý. Ekim ayýnýn
baþýnda kentte pik noktasýna
ulaþan vaka sayýsý son bir
ayda yüzde 30 azaldý.

Çorum'da konferansa katýlan Külünk,
yeni dünya düzeninde Yunanistan üzerinden Türkiye'ye yüklenmeye çalýþýldýðýný belirterek, meydan okudu

Ekim ayýnýn baþýnda en çok vaka artýþýnýn yaþandýðý beþinci il olan Çorum, son
bir ayda bu listenin dýþýnda kalmayý baþardý. Her ne kadar kentin yüzde 81'i
aþýlansa da yükselmeye devam eden
vaka sayýlarý düþüþe geçti. Geçtiðimiz
ayýn ilk haftasýndan sonra düþüþe geçen
vaka sayýsý, son durumda yüz binde 347
olarak gerçekleþmiþ oldu. Vaka sayýsýnda düþüþ oraný yüzde 5 oldu.
2’DE

ÇORUM,
BÖLGESiNDE iKiNCi

Çorum'da aþýlama oraný geçtiðimiz haftaya göre
yüzde 1 arttý. Böylece Çorum, TR-83 bölgesinde en
çok aþý yapýlan 2., Karadeniz bölgesinde de 7. il oldu

Takla atan
araç refüje
savruldu

AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk,
Çorum'da bir grup sivil toplum kuruluþu tarafýndan düzenlenen "Yeni dünya
düzeninde Türkiye'nin konumu" konulu konferansa katýldý. Külük konuþmasýnda "Yunanistan füze atacakmýþ.
Atsýn da görelim, 5 saatte Selanik'teyiz. 5 saatte Atina'dayýz. Eski Türkiye
yok artýk" dedi. 5’TE

Bakan Yanýk,
þehit öðretmenin
ailesiyle görüþtü

1 ölü, 1 yaralý
Çorum-Kýrýkkale
karayolunda seyir
halindeki TIR'a
arkadan çarpan hafif
ticari araç, metrelerce takla atarak refüje savruldu. Kazada
32 yaþýndaki sürücü
hayatýný kaybetti,
1 kiþi de aðýr yaralandý. 3’TE

‘5 SAATE
SELANiK'TEYiZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakaný
Derya Yanýk, Çorumlu þehit öðretmen
Þenay Aybüke Yalçýn'ýn Karabük'te
yaþayan ailesini ziyaret etti. 3’TE

Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca, 81 ilin aþý haritasýný
sosyal medya hesabýndan paylaþtý. Türkiye'de aþýlama oraný
en yüksek olan il Ordu olurken, onu Osmaniye, Amasya,
Muðla, Kýrklareli, Çanakkale, Eskiþehir, Balýkesir, Zonguldak
ve Burdur oldu. Çorum'un içerisinde bulunduðu TR-83
bölgesinde en yüksek aþýlama oraný bulunan 2. il oldu. 5’TE

Akþener eleþtirdi,
Þahiner alkýþladý
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir
Þahiner, ÝYÝ Parti'nin Denizli mitingine
katýldý. Sosyal medya hesabýndan yaptýðý
paylaþýmla Denizli mitingini deðerlendiren
Baþkan Þahiner, "Güneþ Denizli'den
doðuyor" ifadelerini kullandý. 7’DE

'2023 seçimlerinden
güçlenerek çýkacaðýz'

Sunat: Ýstanbul Sözleþmesi'ni
yeniden hayata geçireceðiz

AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, AK Parti Genel Merkez Seçim
Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Bülent Yaðmur ile birlikte teþkilat baþkanlarýyla
deðerlendirme toplantýsý yaptý. 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

ÝYÝ Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Þenol Sunat'ýn da katýlýmý ile
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) toplantý salonunda gerçekleþtirilen seminerde çocuklarýn sorunlarý ve çocuk haklarý ele alýndý.
Konuþmasýnda Ýstanbul Sözleþmesi'nden çekinilmesine de deðinen
Þenol Sunat, Ýyi Parti iktidarýnda sözleþmenin yeniden imzalanarak, hayata geçirileceðini dile getirdi. 4’TE

KONUT KREDÝSÝNDE
FAÝZ DÜÞTÜ
2’DE

SÜRÜCÜLER DÝKKAT,
1 ARALIK'TA BAÞLIYOR 2’DE

YALÇIN: 3600 EK GÖSTERGE TÜM
KAMUYU KAPSAMALI 5’TE

Zihin
Türbülansý

BÝR MUM DA SEN YAK
Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer

atakentpsk@gmail.com

- YAZISI 2’DE

TÜRK SAÐLIK-SEN'DE GÖK
GÜVEN TAZELEDÝ 7’DE
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Zihin Türbülansý
BÝR MUM DA SEN YAK
Kýrýlmýþ dallarýnýzdan kendinize
yuva yapmayý öðrenirsiniz zamanla.
Bir insana, bir eve, bir hayata ve
hatta bir anýya bile öyle kolay kolay

Konut kredisinde

faiz düþtü
Merkez Bankasý'nýn faiz hamlesi sonrasý harekete geçen kamu bankalarý da kredi faizlerini
indirdi. Konut kredisinde faiz yüzde 1.20'ye kadar düþtü. Bu geliþme sonrasý 300 bin liralýk
kredide faiz yükü 48 bin lira azaldý.
Merkez Bankasý'nýn politika faizini 1 puan
daha indirerek yüzde 16'dan 15'e çekmesi üzerine, kamu bankalarý da kredi faiz oranlarýnda
ürün ve vade yapýsýna göre 100 baz puana kadar deðiþen oranlarda indirime gitti. Ýndirim sonrasý herkes ev kredisinde ne kadar kar saðlanacaðýný araþtýrmaya baþladý.
TÝCARÝ KREDÝLERE DESTEK
Ekim ayýnda kurumsal kredi faiz oranlarýnda
ürün ve vade yapýsýna göre 2 puanlýk indirime
giden kamu bankalarý, dün de bu kredilerin faizini 1 puan daha indirdi. Ziraat Bankasý, Vakýfbank ve Halkbank 25 Ekim'de yýllýk yüzde 18.519.25 aralýðýnda olan rotatif kredilerin faizini
yüzde 16.5'e çekmiþti. Dün atýlan adýmla bu
kredinin faizi yüzde 15.50'ye kadar geriledi.
Böylece 300 bin liralýk bir kredi için ödenen faiz
yapýlan 2 indirimle yaklaþýk 10 bin lira azalmýþ
oldu. Kamu bankalarý dün konut kredilerinde de
indirime gitti.
KONUT KREDÝLERÝNDE FAÝZ DÜÞTÜ
Kamu bankalarý, sýfýr konutlar için kredi faiz
oranlarýný, dünden geçerli olmak üzere 1 milyon
TL altý tutarlarda yüzde 1.29'dan 1.20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1.34'ten
1.29'a düþürdü. Kamu bankalarý 25 Ekim'de 1
milyon liranýn altýndaki konutlarda kredi faizini
yüzde 1.38'den 1.29'a, 1 milyon liranýn üzerindeki konutlarda ise kredi faizini yüzde 1.41'den
1.34'e çekmiþti. Böylece 1 milyon liranýn altýndaki konutlarda yýllýk bileþik faiz yapýlan iki indirimle yüzde 18.14'ten 15.63'e gerilerken, 1 milyon liranýn üstündeki konutlarda ise yýllýk faiz
yüzde 18.48'den 16.80'e çekilmiþ oldu.
300 BÝN TL'LÝK KREDÝDE
48 BÝN TL CEPTE KALACAK
Kamu bankalarýnýn gerçekleþtirdiði faiz indirimleri konut kredisi kullanan tüketicilerin cebine
olumlu yansýyacak. Sabah'ta yer alan habere
göre; 25 Ekim öncesi, 10 yýl vadeli 300 bin liralýk kredi için 615 bin 670 bin lira geri ödeme yapan tüketici, 25 Ekim'in ardýndan dün yapýlan
faiz indirimi ile 567 bin 649 TL ödeyecek. Böylece konut kredisi kullanan tüketicinin ödeyeceði
faiz 48 bin TL azalmýþ oldu. 10 yýl vadeli, 1 milyon 200 bin liralýk konut kredisi kullanan tüketici, 25 Ekim öncesi toplam 2 milyon 495 bin TL
geri ödeme yaparken, bu tutar dün 2 milyon 300
bine geriledi.
KREDÝ ÝÞTAHI ARTIYOR
Daha önceki iki Para Politikasý Kurulu toplantýsýnda, ticari kredilerdeki daralmaya dikkat
çeken Merkez Bankasý, önceki günkü toplantýda ise yapýlan faiz indirimlerinin etkisinin görülmeye baþlandýðýna dikkat çekti. Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine
göre de Merkez Bankasý'nýn faiz indirimlerine
baþladýðý 23 Eylül'deki toplantý öncesindeki 2
ayda 40 milyar lira artan TL ticari krediler, faiz
indiriminden sonraki 1.5 ayda 70 milyar lira arttý. Bankalarýn 30 Temmuz'da 1 trilyon 603 milyar TL, 24 Eylül'de 1 trilyon 643 milyar TL olan
TL ticari kredi hacmi 12 Kasým'da 1 trilyon 713
milyara çýktý.
(Haber Merkezi)

sýrt dönülmüyor. Bu karar anlayabildiðinizden çok daha farklý bir yorgunluðun neticesi.
Her þey yan yanayken ve ayrýlmaz
bir bütün gibi yüzüne bakarken,
tüm gücünle koruduðun ve deðiþmesinden endiþe
ettiðin ne varsa
birdenbire yabancýlaþýyor ve yaþananlarýn üstünü
tuhaf bir örtü kapatýyor... Vazgeçmeyi seçmek ve
canýnýn hiç acýmamasý ne tuhaf.
Nekadar çok
yanlýþ yaptýðýnýn

veya nekadar yavaþ ilerlediðinin bir
önemi yok. Bütün olumsuzluklara raðmen hiç baþlamayanlardan ileridesin.
Ucunda ölüm yok ya (!) dediðiniz
her þeyin ucunda ölüm var...
Birileri yanlýþlýkla ya da kasten gelip tuvale dokunarak renklerin birbirine karýþmasýna neden olana kadar,
manzara sahiden de eþsizdi. Bazen
böyle olur; birileri gelir, ahengi bozar
ve giderler.
Bu ve benzeri laflarýn doðruluðuna
inanýyorum:
Dostlarýnýza zaaflarýnýzý anlatmayýn, ilk vuracaklarý yeri göstermiþ olursunuz.
Kasým da geldi.
Gerekli merciye þiir de ýsmarladýk.
Herkes kendi yalnýzlýðýna daðýlabilir artýk.

Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer
atakentpsk@gmail.com

UMUT VEREN TABLO
Saðlýk Bakaný Dr.
Fahrettin Koca, haftalýk
vaka sayýlarýný açýkladý.
Geçtiðimiz hafta yüzde
1,61 oranýnda düþen
vaka sayýsý, bu hafta
yüzde 5 azaldý. Ekim
ayýnýn baþýnda kentte
pik noktasýna ulaþan
vaka sayýsý son bir ayda
yüzde 30 azaldý.
Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca, 6-12 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 5 azaldý. Son
bir ayda ise bu oranýn yüzde 30
azaldýðý görülüyor.
Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabý üzerinden
yaptýðý paylaþýmda, "6-12 Kasým
arasýnda, 100 bin kiþi içinde bir haftalýk toplam yeni Covid-19 vaka sa-

Fahrettin Koca

yýsý 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 bir ayda bu listenin dýþýnda kalmayý baþardý. Bu hafta en
çok vaka artýþýnýn yaþandýðý iller
arasýnda birinci sýrada Tunceli yer
alýrken, onu Osmaniye, Çanakkale,
Kýrklareli, Balýkesir, Bilecik, Hatay,
Tekirdað, Adana ve Bartýn izledi.
YAYILIM HIZI YAVAÞLADI
Eylül ayý baþlangýcýyla birlikte
Çorum'da vaka sayýlarý hýzla artmaya baþladý. Her ne kadar kentin
yüzde 81'i aþýlansa da geçtiðimiz
hafta kadar vaka sayýsýndaki artýþ
devam etmiþti. Ekim ayý sonu itibariyle düþüþe geçen vaka sayýsýnda
önemli bir 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 arasýnda 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 30 AZALDI
Ekim sonu itibariyle düþüþe geçen vaka sayýsý, 16-22 Ekim tarihleri arasýnda 393'e, 23-29 Ekim tarih-

leri arasýnda 371'e, 30 Ekim-5 Kasým tarihleri arasýnda da vaka sayýsý 365'e gerilemiþti. Bakan Koca'nýn
6-12 Kasým tarihleri için açýkladýðý
verilere göre Çorum'da yüz bindeki
vaka sayýsý 347'ye düþtü. Bu istatistiklere bakýldýðýnda Çorum'daki
vaka sayýsýnýn son bir ayda yüzde
30 oranýnda azaldýðý görülüyor.
DÜÞÜÞ HIZI ARTTI
Yine Bakan Koca'nýn açýkladýðý
tabloya göre, 23-29 Ekim tarihleri
arasýnda yüzde 5 düþen vaka sayýsýndaki düþüþ, geçtiðimiz hafta yüzde 1,61'de kalmýþtý.
Bu haftaki vaka sayýsýndaki düþüþ ise yüzde 5'e yükselerek 347
olarak gerçekleþti. Vaka sayýsýndaki düþüþün, geçtiðimiz haftaki vaka
sayýsýndaki düþüþe oranla yüzde 4
daha fazla olduðu görülüyor.
(Mehmet Halim Coþkun)

Sürücüler dikkat, 1 Aralýk'ta baþlýyor
Þehirler arasý yük ve yolcu
taþýyan ticari araçlar için kýþ
lastiði zorunluluðu 1 Aralýk'ta
baþlayacak, gereðini yapmayanlara 846 lira ceza verilecek.
Ulaþtýrma ve Altyapý Bakanlýðý, Karayollarý Trafik Kanunu
gereði yolcu ve eþya taþýmalarýnda kullanýlan araçlara kýþ
lastiði takýlmasýný, illerin hava
ve iklim þartlarýna göre yýlýn belirli dönemi için zorunlu tutuyor.
Söz konusu yetki, Bakanlýkça
valiliklere de devredilebiliyor.
Araçlarýn denetimi, Bakanlýðýn yetkilendirdiði personelin
yaný sýra Emniyet Genel Müdürlüðü, Jandarma Genel Komutanlýðý, Ticaret Bakanlýðýnýn
sýnýr kapýlarýndaki birimleri ve
belediyelerin denetim birimleri
tarafýndan yapýlýyor.
Kýþ lastiði takma zorunluluðu 1 Aralýk'ta baþlayacak ve 1
Nisan 2022'ye kadar devam
edecek. Kurala uymayan araçlarýn sürücülerine 846 lira ceza
kesilecek.
Söz konusu ceza, Hazine
ve Maliye Bakanlýðý tarafýndan
açýklanacak yeniden deðerleme oraný kapsamýnda 1 Ocak
2022 itibarýyla güncellenecek.
UYGULAMA "HUSUSÝ"
DEÐÝL, "TÝCARÝ"
ARAÇLARDA ZORUNLU
Yük ve yolcu taþýmacýlýðý
yapanlar dýþýndaki hususi
araçlar için uygulama zorunlu

deðil ancak can ve mal güvenliðiyle sorunsuz seyahat için
kýþ þartlarýnda tüm araçlarda
kýþ lastiði kullanýlmasý önem
taþýyor.
Bu uygulamayla kýþ þartlarýna göre önlemini almayan, kýþ
lastiði olmayan araçlarýn yolu
kapatmasý ve insanlarýn maðduriyete uðramasý önlenmeye
çalýþýlýyor.
Kýþ lastikleri, 7 derecenin
altýndaki sýcaklýklarda, ýslak,
karlý ve çamurlu zeminlerde
yaz lastiklerine oranla daha iyi
yol tutuþu ve yüksek güvenlik
saðlýyor.
"LASTÝKLERÝN
MEVSÝME UYGUN
OLMASI GEREKÝR"
Motorlu Araç Satýcýlarý Federasyonu (MASFED) Genel

Baþkaný Aydýn Erkoç, trafiðin
güvenli seyredebilmesi ve trafik kazalarýnýn önüne geçilebilmesi için lastik deðiþiminin büyük önem taþýdýðýný söyledi.
Bir araçta kazaya sebebiyet
veren unsurlarýn baþýnda lastiðin geldiðini belirten Erkoç, kullanýlan lastiklerin mevsime uygun olmasý gerektiðini bildirdi.
Erkoç, "Hava sýcaklýklarý 7
dereceye ve altýna indiðinde, artýk kýþlýk lastikleri takmanýn zamaný gelmiþtir. Kýþýn meydana
gelen trafik kazalarýnýn sebebi
çoðunlukla mevsime uygun olmayan lastiklerin kullanýlmasýdýr. Çünkü yaz lastikleri soðuk
havalarda, karlý ve buzlu zeminlerde tutunma kaybýna, frenlemelerde kaymaya, savrulmaya
ve hakimiyet kaybýna yol açar."
dedi.
(Haber Merkezi)
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Takla atan araç refüje
savruldu: 1 ölü, 1 yaralý
Þerafettin Boyacý

Aile hekimi
korona virüsten
hayatýný kaybetti
Çorum'un Osmancýk ilçesinde görev
yapan bir aile hekimi korona virüsten hayatýný kaybetti.
Osmancýk ilçesinde 1 Nolu Saðlýk Ocaðýnda aile hekimi olarak görev yapan Dr.
Þerafettin Boyacý ve Ýyi Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Mustafa Boyacý korona virüse
yakalandý. Samsun 19 Mayýs Týp Fakültesi
Araþtýrma Hastanesinde tedavi gören iki
kardeþten Mustafa Boyacý tedavi sonrasý
korona virüsü yenerek taburcu edilirken,
aðabeyi Þerafettin Boyacý'nýn tedavisi ise
yoðun bakým ünitesinde devam ediyordu.
Dr. Þerafettin Boyacý, tüm müdahaleye
raðmen dün akþam saatlerinde tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybetti. Dr. Þerafettin Boyacý'nýn vefatý tüm ilçeyi ve saðlýk çalýþanlarýný yasa boðdu.
(ÝHA)

Çorum-Kýrýkkale karayolunda seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araç,
metrelerce takla atarak refüje
savruldu. Kazada 32 yaþýndaki
sürücü hayatýný kaybetti, 1 kiþi
de aðýr yaralandý.
Kaza, gece saatlerinde Çorum-Kýrýkkale D-200 kara yolunun 52'nci kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Erdi
Çakýcý idaresindeki 06 BAF
080 plakalý hafif ticari araç, seyir halindeki Mustafa Gökçek'in
kullandýðý 60 DG 310 plakalý
çekicinin römorkuna çarptý.
Metrelerce taka atarak refüje
savrulan hafif ticari araçta
maddi hasar oluþurken, sürücü
Erdi Çakýcý (32) ile arkadaþý
K.A. (30) aðýr yaralandý.

Barýþ Coþgunsu

Coþgunsu: Ekonominin
kitabýný yazanlarýn
þapkasýndan zam çýkýyor
SÜRÜCÜ HAYATINI
KAYBETTÝ
112 Acil Çaðrý Merkezine
yapýlan ihbarla olay yerine saðlýk, polis ve jandarma ekipleri
sevk edildi. Hafif ticari araçta
sýkýþan yaralýlar, saðlýk ve polis
ekiplerince çýkartýldý. Sedye ile

ambulansa taþýnan yaralýlara
ilk müdahale ambulansta yapýldý. Yüksek Ýhtisas Hastanesi'ne kaldýrýlan Erdi Çakýcý, yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Kazada
aðýr yaralanan K.A. ise Týp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. Maddi hasarlý hafif
ticari araç, çekici vasýtasýyla
otoparka kaldýrýldý. Kazaya iliþkin inceleme baþlatýldý.
"ARACIN LASTÝÐÝ
PATLADI ZANNETTÝM"
TIR sürücüsü Mustafa Gökçek yaptýðý açýklamada, "Þeridimde gidiyordum, arkadan
geldi vurdu. Ben aracýn lastiði
patladý zannettim. Ýndim baktým arkadan araç vurmuþ. 2 yaralý hastaneye gitti" dedi. (ÝHA)

TRAFiK LEVHASINA ÇARPAN
OTOMOBiL DEVRiLDi: 2 YARALI
Çorum'da trafik levhasýna çarpan otomobilin
devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada
2 kiþi yaralandý.
Kaza, Çorum-Samsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum istikametine seyir halinde olan Naci A. yönetimindeki
52 AAT 719 yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çýktý. Savrulmaya baþlayan
otomobil, yol kenarýnda bulunan trafik levhasýna çarptýktan sonra devrildi. Kazada otomobil
sürücüsü Naci A. ve Emine A. yaralandý.
Ýhbar üzerine olay yerine polis, saðlýk ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralýlar olay yerinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
Kaza ile ilgili inceleme baþlatýldý.
(ÝHA)

Okan Çalýþkan son yolculuðuna uðurlandý
AK Parti Çorum Ýl Yönetim Kurulu
Üyesi ve Ýl Demokrasi Hakem Kurulu
Üyesi Okan Çalýþkan (49), son yolculuðuna uðurlandý. Bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýr-

ma Hastanesi'nde tedavi gören Okan
Çalýþkan, hayatýný kaybetti. Merhumun cenazesi Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesinden alýnarak
Ulu Mezarlýkta topraða verildi.

Cenazeye, Belediye Baþkaný Halil
Ýbrahim Aþgýn, AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, CHP Ýl Baþkaný Mehmet
Tahtasýz, partililer ve çok sayýda vatandaþ katýldý.
(Haber Merkezi)

Bakan Yanýk, þehit öðretmenin ailesiyle görüþtü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakaný Derya Yanýk, Çorumlu þehit öðretmen Þenay Aybüke Yalçýn'ýn Karabük'te yaþayan ailesini ziyaret etti.
Bakan Derya Yanýk sosyal medya hesabýndan yaptýðý paylaþýmda,"4 yýl önce henüz 22
yaþýnda bir müzik öðretmeniyken, þahadet þerbetini içen Aybüke Yalçýn'ýn Karabük'teki baba
ocaðýný ziyaret ettim. Rabbim, Aybüke öðretmenimize ve vatan uðruna þehit olan herkese rahmet eylesin, bizleri de onlara layýk eylesin" ifadelerini kullandý.
(Haber Merkezi)

Gelecek Partisi Ýl Baþkaný Barýþ Coþgunsu, ekonominin kitabýný yazdýðýný
söyleyenlerin þapkasýndan yine zam, faiz, yüksek enflasyon, yoksulluk ve kriz
çýktýðýný belirterek, "Bu yaþadýklarýmýz ne
global bir krizdir, ne de bölgesel bir kriz.
Bu krizin adý Erdoðan krizidir. Bu kriz tek
adam rejiminin krizidir" dedi.
Barýþ Coþgunsu, Türkiye'de ekonominin geldiði noktayý sert dille eleþtirerek,
tek çarenin erken seçim ve sandýk olduðunu vurguladý.
Coþguncu, "Bir inat uðruna, onurlu ve
þerefli babalarýn çocuklarýnýn istek ve ihtiyaçlarýný karþýlayamadýklarý için baþlarýný öne eðdirdiniz. Gençlerin hayallerini,
umutlarýný çaldýnýz. Güzel ülkemize, Türkiye'mize, hepimize yazýk ettiniz" diye
konuþtu.
"ÞAPKADAN ZAM, FAÝZ, ENFLASYON VE YOKSULLUK ÇIKTI"
Gelecek Partisi Ýl Baþkaný Barýþ Coþgunsu, açýklamasýnda þu ifadelere yer
verdi:
"Dengeler arasýnda balans ayarý yapmasý gereken T.C. Merkez Bankasý olmasý gerekirken, sadece seyirci olan, içi
boþaltýlmýþ, baðýmsýz olmasý gerekirken,
talimatsýz hareket edemeyen bir kurum
olmuþtur. Ekonominin kitabýný yazanlarýn
yine þapkasýndan zam, bir zam daha,
zam üstüne zam çýktý. Bu zamlar öyle
AKP'li Milletvekilinin vatandaþla dalga
geçerek söylediði gibi mini mini de olmamýþtýr. Bu ekonomi kitabýndan döviz ile
deðil Türk Lirasý'ný nasýl daha fazla deðersizleþtirebiliriz çýktý. Bu kitaptan enflasyon nasýl yükseltilir çýktý. Bu kitaptan
ülke nasýl yoksullaþtýrýlýr, yandaþa nasýl
kaynak aktarýlýr, yandaþ nasýl daha çok
zenginleþtirilir çýktý. Bu kitaptan onlarca
kez denenmiþ ve her seferinde baþarýsýz
olmuþ, hiçbir ekonomi kitabýnda olmayan
"faiz sebep, enflasyon sonuçtur" denklemi çýktý. Bizler artýk o kadar eminiz ki
"Herkes her þeyin farkýnda ve hiç kimse
hiç bir þeyi yanlýþlýkla yapmadý!"
ERDOÐAN KRÝZÝ
Bu yaþadýklarýmýz ne global bir krizdir,
ne de bölgesel bir kriz. Bu krizin adý Erdoðan krizidir. Bu kriz tek adam rejiminin
krizidir. 18 Kasým 2021 günü 10,80 TL'nin
üzerinde olan dolar kuru, birkaç saat içerisinde 10,45 TL'lere kadar düþüp, saat
14:00'da açýklanmasý gereken faiz kararý,
bilinçli olarak 5 dakika geç açýklanarak piyasalarý daha çok kýzýþtýrýp ve sonrasýnda faizi 100 baz puan düþürüp, dolar kurunu 11,30 TL bandýna kadar týrmandýran
ve talimat ile çalýþan T.C. M.B. vatandaþý daha çok sefalete mahkum edip, kim
bilir kimlerin servetine servet katmýþtýr?
Kurdaki bu artýþ ile benzine %52, motorine % 50 ve LPG'ye % 52 tarihi bir zam
daha gelmiþtir. Bu akaryakýt zamlarýnýn
gece 00:00'dan sonra uygulanacaðýnýn
duyulmasý üzerine daha ucuza akaryakýt
alabilmek için vatandaþlar ülkemizin her
köþesindeki akaryakýt istasyonlarýna akýn
edip, kuyruklar oluþturdu. Bu görüntü
1980 öncesine döndüðümüzün bir resmidir. Bu hükümetin bilinçli yükselttiði kur
politikasý ile birlikte gübre, motorin, elektrik ve yem fiyatlarýndaki astronomik artýþlar ile birlikte ürün fiyatlarý, girdi fiyatlarýný karþýlamamaktadýr.
TEK ÇARE ERKEN SEÇÝM,
TEK ÇARE SANDIK
Bir inat uðruna, onurlu ve þerefli babalarýn çocuklarýnýn istek ve ihtiyaçlarýný
karþýlayamadýklarý için baþlarýný öne eðdirdiniz. Gençlerin hayallerini, umutlarýný
çaldýnýz. Güzel ülkemize, Türkiye'mize,
hepimize yazýk ettiniz. Tek çare erken seçim. Tek çare sandýk. Tek çare ehliyetli
ve liyakatli, Türkiye'nin en iyi ekonomistlerinin bulunduðu, ekonomi ekibimizin
hazýrlamakta olduðu "Ekonomide Gelecek Modelimiz" ile öncülüðünü yaptýðýmýz "Güçlendirilmiþ Parlamenter Sistem"
modelimizin ýþýðýnda çoðunlukçu deðil
çoðulcu, üstünlerin hukukunu deðil, hukukun üstünlüðünü savunan, güven ve
adaleti yeniden tesis edecek dürüst kadrolarýyla, ülkemizin her bir ferdinin refah
içerisinde yaþayabileceði, hak ve özgürlükler alanýnda hiçbir kazanýmlarýn kaybedilmeyeceði, insan onurunun yüceltileceði, temiz toplum temiz siyaset anlayýþý
ile ülkemizi içinde bulunduðu bu karanlýk
günlerden aydýnlýða çýkartacak, ülkemizin dýþarýda daha güçlü temsili, içeride
huzur ve güvenin olmasýný saðlayacak,
hepimizin hayalini kuruduðumuz müreffeh yarýnlara bizleri ulaþtýracak olan Gelecek Partisi'dir."
(Haber Merkezi)
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AK Parti'de istiþare ve deðerlendirme toplantýsý
GÖREN ÞAÞIRDI,

Tufan Köse
sahaya indi
Cumhuriyet
Halk
Partisi (CHP) Çorum
Milletvekili Tufan Köse,
Belediye Meclis Üyeleri
ile birlikte Gülabibey
Mahallesi Muhtarý Hasan Belli'yi
ve mahalle esnafýný ziyaret ederek sorun ve talepler hakkýnda bilgi aldý. CHP Milletvekili Tufan Köse,beraberinde CHP Çorum Belediye Meclisi Grup Baþkanvekili
Tuncay Yýlmaz, Belediye Meclis
Üyeleri Mustafa Gürbüzer, Erkan
Özbal, Rüþtü Çaðlar ile birlikte
Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hasan Belli ve mahalle esnafýný ziyaret ederek, hal - hatýr sordu.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Muhtar Hasan
Belli,Gülabibey Mahallesi için 30
bin metrekarelik bir alanda hazýrlatýlan alan için Belediyenin 4 kat

imar verdiðini, ancak 5 kat olmayýnca müteahhitlerin tercih etmediðini anlatarak, kentsel dönüþüm
projesini Milletvekili Köse ve Belediye Meclis Üyeleri ile paylaþtý.
Muhtar Belli, proje için destek istedi.
Milletvekili Köse ve CHP Belediye Meclis üyeleri, kiþilerin deðil
halkýn, mahallenin yararýna olan
her konuda Muhtar Belli'ye destek
sözü verdiler.
Milletvekili Köse ve beraberindeki meclis üyeleri, Gülabibey esnafý ve vatandaþlarla da sohbet
ederek, sorun ve talepler hakkýnda bilgi aldý.
(Haber Merkezi)

'Süt üreticilerinin
sorunlarý çözülmeli'
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz,
girdi maliyetlerinin artmasýndan
dolayý süt üreticilerinin zor duruma düþtüðünü belirterek, iktidardan süt üreticilerinin sorunlarýnýn
çözümünü istedi.
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, beraberinde parti yöneticileri ile birlikte Çorum Merkez Büðet
Köyü'nü ziyaret ederek süt üreticilerinin sorunlarýný dinledi.
Üreticiler, geçen yýl 50 liraya
aldýklarý 1 torba sanayi yemini bu
sene 165 liradan aldýklarýný belirterek, sütün litresini ise Süt Birliðine 3 lira 18 kuruþtan verdiklerini
söyledi. Küçük aile iþletmelerinin
ise yemin torbasýný 185 liradan aldýðý belirtildi.
Üreticiler ayrýca mazot, gübre,
zirai ilaç fiyatlarýnýn yüksekliðinden, yüksek faiz oranlarýndan,
ürünlerin para etmemesinden,
emeklerinin karþýlýðýný alamamaktan yakýnarak, tarým ve hayvancýlýk yapacak durumlarýnýn kalmadýðýný, her geçen gün zarar ettiklerini açýkladý. Üreticinin ayakta kalabilmesi için gereken desteðin verilmesini, tarým ve hayvancýlýða,
üretime önem verilmesini isteyen
Buðet halký, Tarým Bakanýný göreve davet etti.
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz ise sütün Damýzlýk Birliðine
litresi 3 lira 18 kuruþtan verildiðini,
50 kiloluk yemin ise 165 TL'den
satýldýðýný belirterek, "üreticinin
para kazanmasý için 1 litre süt 1.5
kg kesif yem almalý ki üretici zarar
etmesin" dedi.
SÜT ÝNEÐÝ KENDÝNÝ
BÝLE BESLEYEMÝYOR,
1 LÝTRE SÜT 5 TL'DEN
BÝRLÝÐE VERÝLMELÝ
Tahtasýz, "1 litre sütün fiyatý þu
anda en az 5 TL'den birliðe verilmelidir. Bir süt ineði ortalama 22
litre süt verse, kendini bile besleyemez" ifadesini kullanarak durumun açýk ve net bir þekilde ortada
olduðunu dile getirdi.
Tahtasýz, "Çiftçi ürettiði sütün
litresini 3,18 kuruþ tan birliðe veriyor sütün çiftçiye maliyeti ise 4,35
kuruþ. Yani üretici zarar ediyor.

Çiftçimizin hem kendi damýzlýðýný,
hem besi hayvanýný doðurmasý
gereken süt ineðimiz þu anda kasaba gidiyor. Çünkü hayvanýn yediði yem, yediði yemle beraber
ürettiði süt maliyetini karþýlamýyor.
Hayvancýlýk maliyetlerinin %70'ni
yem oluþturmaktadýr. Eðer siz bir
ülkede yem sorununu çözememiþseniz hayvancýlýðý sürdüremezsiniz" ifadesini kullandý.
Tahtasýz, gýda arzýnýn sürdürülebilirliðinin toplumlarýn saðlýðý ve
geleceði açýsýndan öneminin büyük olduðunu belirterek, "Gýda arzýný etkileyen en temel unsurlarý
dikkate alarak karar vericilerin politika geliþtirmesi, sektörel büyümenin önemli bir unsuru olarak
karþýmýza çýkmaktadýr. Süt sektörü birçok alt sektörün ilk hammadde ihtiyacýný karþýlamasý nedeniyle tarým ve hayvancýlýk sektörünün geliþimi ve sürdürülebilirliði
ile ayný öneme sahiptir. Süt üretiminde girdilerin ucuz ve güvenilir
olmasý sektörün sürdürülebilirliðini ve rekabet gücünü doðrudan
etkilemektedir. Bu nedenle süt ve
süt ürünleri arz güvenliðinin teminatý tarýmsal üretiminin sürdürülebilir þekilde yapýlmasýna baðlýdýr"
diye konuþtu.
Tahtasýz, "Bugün çiftçilerimiz
artan maliyetlerden dolayý kredi
ile ayakta kalmaya çalýþmaktadýr.
Sektörde en önemli girdi maliyetleri olan yem ve enerji fiyatlarý ile
diðer girdi maliyetleri artarken süt
fiyatlarýnýn artmamasý üreticilerimizi zor duruma düþürmektedir"
diyerek, çiftçinin, üreticinin yanýnda olduklarýný vurguladý.
Tahtasýz, "Yetkilileri en kýsa
zamanda süt üreticilerimizin bu
sorununu çözmek için harekete
geçmeye davet ediyoruz" þeklinde konuþtu.
CHP Ýl Baþkaný Tahtasýz, beraberinde Ýl Baþkan Yardýmcýsý Duran Arslan, Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Kamile Anar, Ýl Genel Meclisi
Grup Baþkanvekili Yýldýz Bek ve
bazý yöneticileri ile birlikte Büðet
Köyü Muhtarý Saffet Kýþla, Büðet
Köyü Derneði Baþkaný Ceylan
Yaþar ve köy halkýyla sohbet etti.
(Haber Merkezi)

AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf
Ahlatcý, AK Parti Ýlçe Baþkanlarý ve AK
Parti Ýlçe Belediye Baþkanlarý ile olaðan aylýk istiþare toplantýsý gerçekleþtirdi. Her ay farklý ilçelerde düzenlenen
AK Parti ilçe belediye baþkanlarý ve AK
Parti Ýlçe Baþkanlarý toplantýsý, bu ay
Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn ev sahipliðinde Çorumlu
Gençlik Obasýnda yapýldý.
AK Parti Genel Merkez Seçim Ýþleri
Baþkan Yardýmcýsý Bülent Yaðmur ve
ilçe belediye baþkanlarý, AK Parti Ýlçe
Baþkanlarý ile gerçekleþtirilen istiþare
toplantýsýnda açýlýþ konuþmasýný yapan AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf
Ahlatcý, teþkilatýn her bir mensubu ile

inanç ve aþkla çalýþmalara devam ettiklerini söyledi.
Ýl Baþkaný Ahlatcý, "2023 yolunda
yapacaðýmýz çalýþmalarýmýzý ve ilçelerimize gerçekleþtireceðimiz yatýrýmlarýmýzý ele alacaðýmýz toplantýmýz hayýrlara vesile olsun" dedi.
Toplanma amaçlarýnýn istiþare yapmak olduðuna vurgu yapan Ahlatcý,
"Ýstiþarenin faydasýný bugüne kadar
çok gördük. Þimdi de þehrimizin ve ilçelerimizin problemleri, dertleri neyse
dinleyip çözüm bulmaya çalýþacaðýz.
Birbirimizden öðreneceðimiz çok þey
var. Bu anlamda da istiþare yapmaya
her zaman devam edeceðiz" þeklinde
konuþtu.

Ýlçelerin genel durumu, ilçelere yapýlan yatýrým ve hizmetlerin yaný sýra
hayata geçirilen projeler ile belediye
baþkanlarýnýn ilçelerinde yaptýklarý çalýþmalarla kazandýklarý tecrübeler hakkýnda istiþareler yapýldý. 2022 yýlýnda ilçelere yapýlacak olan çalýþmalar da
masaya yatýrýldý.
Yaklaþýk olarak iki saat süren toplantýda ilçe baþkanlarý, yapýlan teþkilat
çalýþmalarý ve ilçelerin sorunlarý hakkýnda bilgiler verdi.
Toplantý sonunda Ahlatcý, Belediyelerin yapmýþ olduðu hizmetlerden ve
toplantýya katýlýmlarýndan dolayý Belediye Baþkanlarýna ve Ýlçe Baþkanlarýna
teþekkür etti.
(ÝHA)

‘2023 seçimlerinden
güçlenerek çýkacaðýz'
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, AK Parti Genel Merkez Seçim Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Bülent Yaðmur
ile birlikte teþkilat baþkanlarýyla deðerlendirme toplantýsý yaptý. Toplantýda,
2023, 2024 seçimlerine yönelik hazýrlýklarýn müzakeresi yapýldý.
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 Ahlatçý,
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 yönetimler-

le, bu millete sayýsýz hizmetler kazandýrdýklarýný kaydetti.
"YENÝ DESTANLAR YAZMAYA
DEVAM EDECEÐÝZ"
2023 ve 2024 seçimlerine giden süreçte, devleti kalkýndýrmaya, millete hizmet üretmeye devam edeceklerinin altýný çizen Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, "Geçmiþteki baþarýlarýmýzla iftihar etmekle
yetinmeyecek, yeni baþarý destanlarý
yazmaya devam edeceðiz. Heyecanýmýzý, aþkýmýzý, çalýþma azmimizi kay-

betmeden 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.
Toplantýya AK Parti Genel Merkez
Gençlik Kollarý Seçim Ýþleri Baþkan
Yardýmcýsý Muhammet Emin Çaðatay,
Ýl Seçim Ýþleri Baþkanlarý ve Baþkan
Yardýmcýlarý, Ýl Kadýn Kollarý, Ýl Gençlik
Kollarý ve Merkez Ýlçe Baþkanlarý katýldý.
(ÝHA)

Sunat: Ýstanbul Sözleþmesi'ni
yeniden hayata geçireceðiz
ÝYÝ Parti Kadýn Politikalarý Baþkanlýðý tarafýndan 20 Kasým Dünya Çocuk
Haklarý Günü dolayýsýyla bir seminer
düzenlendi.
ÝYÝ Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý
Þenol Sunat'ýn da katýlýmý ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) toplantý
salonunda gerçekleþtirilen seminerde
çocuklarýn sorunlarý ve çocuk haklarý
ele alýndý. Programda farkýndalýk yaratmak amacýyla hayata geçirilmesi istenen talepler deðerlendirildi.
Programa, ÝYÝ Parti Eðitim Politikalarý Baþkaný ve Ankara Milletvekili Þenol
Sunat, ÝYÝ Parti Ýl Baþkaný Bekir Özsaçmacý, Kiþisel Geliþim Uzmaný Gülþah

Pervin Sam, Av. Hande Güllü, Sungurlu
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mükremin
Daðaþan, CHP Ýl Genel Meclisi Grup
Baþkanvekili Yýldýz Bek, CHP Ýl Kadýn
Kollarý Baþkaný Kamile Anar, Deva Partisi Kadýn Politikalarý Baþkaný Zehra
Benli, Gelecek Partisi Ýl Baþkan Yardýmcýsý Halil Kurt ile ÝYÝ Partililer ile partililer
katýldý.
Programda Kiþisel Geliþim Uzmaný
Gülþah Pervin Sam ve Av. Hande Güllü
ise çocuk haklarý konusunda bilgiler aktardý.
Dünya Çocuk Haklarý Günü Münasebetiyle ÝYÝ Parti Kadýn Politikalarý
Baþkanlýðý tarafýndan organize edilen

programa katýlan ÝYÝ Parti Eðitim Politikalarý Baþkaný ve Ankara Milletvekili
Þenol Sunat, Eðitimde fýrsat eþitsizliklerinin arttýðýný söyledi.
Okullarda fýrsat eþitsizliklerinin çocuklar arasýný giderek açtýðýnýn altýný çizen Þenol Sunat, yýllarca okuyan çocuklarýn bir meslek sahibi olamadýðýný,
meslek sahibi olsa bile istihdam edilemediðini belirtti. Ýstanbul Sözleþmesi'nden çekinilmesine de deðinen Þenol
Sunat, Ýyi Parti iktidarýnda sözleþmenin
yeniden imzalanarak, hayata geçirileceðini dile getirdi.
Çocuk Haklarý Sözleþmesi'nin 20
Kasým 1989'da Birleþmiþ Milletler'de
imzalanmasýnýn 32.yýldönümü vesilesiyle düzenlenen toplantý, partiye üye
olanlara rozetlerinin takýlmasý ile son
buldu.
(Haber Merkezi)
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ÇORUM, BÖLGESiNDE iKiNCi
Çorum'da aþýlama oraný geçtiðimiz haftaya göre yüzde 1 arttý. Böylece Çorum,
TR-83 bölgesinde en çok aþý yapýlan 2., Karadeniz bölgesinde de 7. il oldu.

Ali Yalçýn

Yalçýn: 3600 ek gösterge
tüm kamuyu kapsamalý
Memur-Sen Genel Baþkaný Ali Yalçýn,
3600 ek göstergeye iliþkin açýklamalarda
bulundu. Süreçle ilgili mücadele verdiklerini ifade eden Yalçýn, "Ek gösterge sistematiði merdiven basamaðý gibi. Birinde
oynama yaptýðýnýzda onu da yukarý doðru
almanýz lazým, sistem kurmanýz lazým.
Onun için tüm kamuyu kapsamalý" dedi.
Memur-Sen Kýrklareli Geniþletilmiþ Ýl
Divan Toplantýsý yapýldý. Bir otelde gerçekleþen toplantýya Memur-Sen Genel Baþkaný Ali Yalçýn katýldý.
Toplantýda konuþan Yalçýn, 3600 ek
gösterge için mücadele ettiklerini belirterek, "Bir þeyde haklý mýyýz, haksýz mýyýz
ona bakacaðýz. Haklýysak mücadeleyi sürdüreceðiz. Þimdi 3600 ek gösterge dört
meslek grubu üzerinden ifade edilmiþ, biz
dedik ki bu doðru deðil, evet hakkýdýr, fakat tamamýna iliþkin bir çerçeve olmalýdýr.
Çünkü ek gösterge sistematiði merdiven
basamaðý gibi. Birinde oynama yaptýðýnýzda onu da yukarý doðru almanýz lazým, sistem kurmanýz lazým. Onun için tüm kamuyu kapsamalý. Bir yýl içinde 3600 ek gösterge ve ek göstergeler yetkili konfederasyon ile birlikte çalýþýlacak ve tamamlanacak, hayata geçirilecektir" dedi.
HELALLEÞME ÇAÐRISINA CEVAP
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun 'helalleþme'
çaðrýsýna iliþkin önce Kemal Kýlýçdaroðlu'nun emekçilerle helalleþmesi gerektiðini
deðindi.
(Haber Merkezi)

Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca, 81 ilin aþýlama oranlarýný açýkladý. Buna göre Çorum, aþýlamada
yüzde 80,5'e ulaþarak yine mavi
kategoride yer aldý.
Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca, 81 ilin aþý haritasýný sosyal
medya hesabýndan paylaþtý.
Geçtiðimiz hafta aþýlama yüzde
80 olan Çorum'da bu oran bu hafta
yüzde 80,5'e ulaþtý. Çorum, bu
oranla birlikte mavi kategoride yer
aldý.
Türkiye'de aþýlama oraný en
yüksek olan il Ordu olurken, onu
Osmaniye, Amasya, Muðla, Kýrklareli, Çanakkale, Eskiþehir, Balýkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.
Aþýlama oraný en az olan iller ise
Þanlýurfa, Batman, Diyarbakýr, Siirt,
Muþ, Bingöl, Mardin, Bitlis, Aðrý ve
Bayburt oldu.
Türkiye'de 1. Doz aþý yapýlma
oraný yüzde 90,26 olurken, 2. doz

yüzde 79,1 ile Samsun, yüzde 77
oranla Tokat ise dördüncü sýrada
yer aldý.

aþý yapýlma oraný ise yüzde 80,57
olarak gerçekleþti.
Bugüne kadar 56 milyon 26 bin
1. doz, 50 milyon 12 bin 2. doz, 11
milyon 875 bin de 3. doz aþýlama
yapýldý.

ÇORUM BÖLGESÝNDE ÝKÝNCÝ
Çorum'un içerisinde bulunduðu
TR-83 bölgesinde en yüksek aþýlama oraný bulunan 2. il oldu. Birinci
yüzde 83,7 ile Amasya olurken,
ikinci yüzde 80,5 ile Çorum, üçüncü

KARADENÝZ'DE 7'ÝNCÝ
Çorum'un içerisinde bulunduðu
Karadeniz bölgesinde ise aþýlama
oraný en yüksek il yüzde 84,3 ile
Ordu oldu. Bu bölgede Çorum, yüzde 80,5 aþýlama oranýyla yedinci sýrada yer aldý. Karadeniz bölgesindeki sýralama ise þöyle; Ordu yüzde 84,3, Amasya yüzde 83,7, Zonguldak yüzde 81,9, Bartýn yüzde
81,5, Giresun yüzde 81,2, Artvin
yüzde 80,6, Çorum yüzde 80,5, Sinop yüzde 80,5, Kastamonu yüzde
79,2, Samsun yüzde 79,1, Bolu
yüzde 77,7, Trabzon yüzde 77,7,
Tokat yüzde 77, Rize yüzde 76,2,
Karabük yüzde 75,3, Düzce yüzde
73,2, Gümüþhane yüzde 69,4, Bayburt yüzde 66,1."
(Mahmut Emin Söylemez)

‘5 SAATE SELANiK'TEYiZ'
Çorum'da konferansa katýlan Metin Külünk, yeni dünya düzeninde Yunanistan üzerinden Türkiye'ye yüklenmeye çalýþýldýðýný
belirterek, "Yunanistan füze atacakmýþ. Atsýn da görelim aðzýnýn payýný alýr. 5 saatte Selanik'teyiz. 5 saatte Atina'dayýz" dedi.
AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, "Yeni dünya düzeninde Türkiye'nin kutup baþý güç merkezi olmasýný istemeyenler PKK üzerinden Türk
devletinin butik devlet, FETÖ üzerinden Türk devletinin çatýsýný çökertmek, LGBT üzerinden bu milletin insani deðerlerini tüketmek istiyorlar" dedi.
Çorum'da bir grup sivil toplum kuruluþu tarafýndan düzenlenen "Yeni
dünya düzeninde Türkiye'nin konumu"
konulu konferansa katýlan AK Parti
MKYK Üyesi Metin Külünk, gündeme
iliþkin açýklamalarda bulundu. Turgut
Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu'ndan düzenlenen konferansa, Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý
Þehit Yakýnlarý ve Gaziler Genel Müdürlüðü Yönetim Hizmetleri Daire
Baþkaný Halit Çaðdaþ, AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý ve davetliler katýldý.
Türkiye'siz dünya düzeni kurulamayacaðýný dile getiren Külünk, "Türkiye dünyanýn jeopolitk merkezi. Türkiye'nin duracaðý yer dünyanýn nasýl
þekilleneceðini belirleyecek. Bu yüzden bütün güçler Türkiye'nin nerede
duracaðýný belirlemek için bir yandan
kendi aralarýnda ciddi içerisindeler, bir
yandan da kendi dünyalarýnda Türkiye'nin kendi yanlarýnda durmasý için
rol biçmeye çalýþýyorlar. Amerika,
Rusya, Çin hatta Avrupa Türkiye'siz
yapamaz" diye konuþtu.
"GENÇLER KANAL ÝSTANBUL
SÝZÝN KUÞAÐIN YATIRIMI"
Türkiye'nin 15 yýlda attýðý adýmlarýn tamamýný yarýn ki dünya üzerinden
okunmasý çaðrýsýnda bulunan Külünk,
"Gençlerin daha müreffeh Türkiye'nin
inþasý için Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan liderliðinde bütün alt
yapý yatýrýmlarý yapýldý. Diðer taraftan
Kanal Ýstanbul adýmý. Kanal Ýstanbul
bizim kuþaðýn projesi deðil. Gençler
Kanal Ýstanbul sizin kuþaðýn yatýrýmý.
Coðrafya derslerine önem verin. Coðrafya dersi Türkiye'de hiç itibar edilmeyen ders haline geldi. Oysa coðrafya kaderdir. Coðrafyayý bilmeyen kaderini bilemez. Kaderinin ona neye
emrettiðini öðrenemez. Buzullar eridiði zaman yeni bir suyolu ortaya çýkacak. Yeni suyolu çýktýðýnda Asya-Pasifik doðudan batýya mesafe 6 bin kilometre daha kýsalacak. Bugünden ted-

Metin Külünk

birini almazsak Türkiye stratejik çöl
haline gelecek. Kanal Ýstanbul'a itiraz
edenler sizin geleceðinizi çalmak istiyorlar. Gençler, gelecekte stratejik bir
çöl olan Türkiye'de yaþamanýzý istiyorlar. Hazar Karadeniz'e daha geniþ kanalla baðlanacak. Hazar Karadeniz'e
baðlandýðýnda Kanal Ýstanbul önemli
bir çýkýþ olduðunda Türkiye'nin stratejik gücü istikrarýný koruyacak" ifadelerini kullandý.

"LGBT TARTIÞMALARINI
STRATEJÝK HEDEFÝ BÝR NESLÝ
TÜKETMEK ÝSTÝYORLAR"
Biyolojik insanýn yok edilmek istendiðine dikkat çeken Külünk, "Sanayi
devriminden sonra dünyanýn ekonomik gücünü elinde bulunduran ateþin
çocuklarý biyolojik insaný tüketmek istiyor. Ýnsaný cinsiyetsizleþtirmek istiyor. LGBT kavramýna Türkiye'de sahip çýkanlara dikkat edin. LGBT tartýþmalarý sýradan bir tartýþma deðildir.
LGBT tartýþmalarýný stratejik hedefi
anneyi evlattan kopararak, babayý evlattan kopararak anne ve babayý bir
biyolojik fabrikaya dönüþtürüp evlatlarý ailelerinden alýp kendi cinsiyetini
kendin belirlensin diyerek bir nesli tüketmek istiyorlar. Biyolojik insanlýðýný
çökertmek istiyorlar. Hz. Adem'den bu
yana devam eden insan varlýðýný yok
etmek istiyorlar. Bu bir siyasi ve politik
mesele deðildir. Milletsiz ittifakýn polpilist yaklaþýmlarýndan öte aklýnýn kimlerle müttefik olanlara bakacaksýnýz.
Bir yandan Türkiye'yi butik devlet haline getirmek için PKK üzerinden Türkiye'ye yönelik operasyonlarý devleti çökertmek için FETÖ üzerinden operasyonlarý diðer yandan da CHP'li belediyelerin ve CHP'nin baþýndaki þahsýn
iktidara geldiklerinde bir haftada Ýstanbul sözleþmesini tekrar ikame edece-

ðiz sözlerini iyi okumalýsýnýz" þeklinde
açýklamada bulundu.
"YENÝDÜNYA DÜZENÝNDE
TÜRKÝYE'NÝN KUTUP BAÞI
GÜÇ MERKEZÝ OLMASINI
ÝSTEMÝYORLAR"
"Yenidünya düzeninde Türkiye'nin
kutup baþý güç merkezi olmasýný istemeyenler PKK üzerinden Türk devletinin butik devleti haline getirmek istiyorlar. FETÖ üzerinden Türk devletinin çatýsýný çökertmek istiyorlar. LGBT
üzerinden bu milletin insani deðerlerini tüketmek istiyorlar" diyen Külünk,

þunlarý kaydetti:
"Yunanistan üzerinden de bütün
bu ihtimaller boþa düþtüðü için savaþ
denemesi yapmak istiyorlar. Hodri
meydan. Yunanistan füze atacakmýþ.
Atsýn da görelim aðzýnýn payýný alýr. 5
saatte Selanik'teyiz. 5 saatte Atina'dayýz. Eski Türkiye yok artýk. 2. Dünya
Savaþý'nda ABD'nin vereceði atýk silaha ihtiyaç duyan Türkiye yok. Her anlamda güçlü Türkiye var. Bugün zorluklarýmýz var. Güçlüklerimiz var. Dolar kurunun yükselmesi o paralelde
enflasyon baskýsý nedeniyle vatandaþýmýzýn cebinde hissedilmesi. Bunlar
aþýlýr, bunlar çözülür. Bu krizleri ilk defa atlatmýyoruz. 28 Þubatta finansal
darbeciler bu milletin 250 milyar dolarýný cebinden aldýlar. 17-25 Aralýk'ta
milletin cebinden 50-60 milyar dolarýný
çaldýlar. 1947'de Türkiye IMF'ye teslim
edildi. O günden bugüne bu milletin
trilyonlarý alýndý.
Þimdi cumhurbaþkanýmýz faiz düþsün diyor. Bizimde gönlümüzden geçen faizsiz bir düzen. Neoliberalizm
çöktü. Vahþi kapitalizm çöktü. Dünya
yeni bir ekonomik paradigma arayýþý
içerisinde. Ama üzgünüm Müslümanlar, Müslüman iktisatçýlar dünyaya yeni bir þey söyleme noktasýnda deðiller.
Cumhurbaþkanýmýz faiz insin diye kararlý þekilde irade koyuyor.
Ne garip ses Amerika'dan deðil
TÜSÝAD'tan geliyor. Bu faiz kimin cebinden çýkýyor. Bizim cebimizden çýkýyor. Bu süreci Türkiye'nin birliðini ve
dirliðini koruyarak ve kollayarak geçtiðimizde bu süreçten en güçlü çýkacak
devlet ve milletiz."
(ÝHA)

6

22 KASIM 2021 PAZARTESÝ

Özer'den yüz yüze
eðitim açýklamasý
Milli Eðitim Bakaný Mahmut Özer, "22 Kasým
2021 tarihi itibarýyla 850 bin sýnýftan sadece
66'sý kapalý olacak. Diðer tüm sýnýflar yüz yüze
eðitime devam edecek" dedi. Yüz yüze eðitimin
ara tatil döneminden sonra da kaldýðý yerden
devam edeceðinin altýný çizen Milli Eðitim Bakaný Mahmut Özer, "6 Eylül 2021 tarihinde tüm
sýnýf seviyelerinde haftada beþ gün yüz yüze
eðitime baþladýk ve 2,5 aylýk sürecin ardýndan
takvimde öngörülen bir haftalýk ara tatile girdik.
Öðrenci ve öðretmenlerimiz, ara tatil haftasýnda
dinlenme imkâný buldular. Öðretmenlerimiz bu
bir haftalýk zaman diliminde mesleki geliþim eðitimlerine uzaktan dijital ortamdan devam edebildiler. Dolayýsýyla öðretmenlerimiz de bu bir
hafta okullara gitmediler. Þimdi, kaldýðýmýz yerden ayný kararlýlýkla ve tüm saðlýk önlemlerimize uyarak devam edeceðiz. Bu vesile ile tüm
öðrencilerimize saðlýklý ve baþarýlý bir eðitim dönemi diliyorum" þeklinde konuþtu.
"SADECE 66 SINIF KAPALI OLACAK"
Bu bir haftalýk ara tatil nedeniyle kapalý olan
sýnýflarýn da sürelerini tamamladýklarýný belirten
Özer, "22 Kasým 2021 tarihi itibarýyla 850 bin sýnýftan sadece 66'sý kapalý olacak. Diðer tüm sýnýflar yüz yüze eðitime devam edecek" dedi.
"EN AZ ÝKÝ DOZ AÞI OLMUÞ ÖÐRETMEN
ORANI YÜZDE 88'E YÜKSELDÝ"
Öðretmenlerin aþý oranlarýnda da sürekli artýþ olduðunun altýný çizen Özer, en az iki doz aþý
olmuþ öðretmen oranýnýn yüzde 88'e yükseldiðini belirterek, "6 Aðustos tarihinde en az iki doz
aþý olmuþ öðretmen oraný yüzde 60 idi. Bugün
itibarý ile bu oranýn yüzde 88'e çýkmýþ olmasý oldukça önemli. Diðer taraftan aþý olmadan hastalýðý geçirerek antikor oluþturmuþ öðretmen
oraný ise yüzde 5'ler civarýnda. Dolayýsýyla, en
az iki doz aþý olmuþ ve aþý olmadan antikora
sahip öðretmen oranýmýz yüzde 93'ler seviyesinde. Eðitim sistemimizdeki öðretmen sayýmýzýn büyüklüðü dikkate alýndýðýnda bu oran yaklaþýk 1 milyon 116 bin öðretmenimize karþýlýk
gelmekte. Þu anda okullarýmýzý yüz yüze açýk
tutmadaki en büyük avantajýmýz, öðretmenlerimizin aþýlanma oranlarýnýn oldukça yüksek olmasý" ifadelerini kullandý.
(Haber Merkezi)

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:59
07:27
12:31
15:02
17:25
18:48

TARiHTE BUGÜN
1925- Þapka devrimine karþý gösteriler sürüyor. Kayseri'de gösteriler yapýldý.
1936- Halit Ziya Uþaklýgil'in son anýlarý "Saray ve Ötesi", Cumhuriyet gazetesinde yayýmlanmaya baþlandý.
1948- Ýkinci Ýktisat Kongresi olan 1948 Türkiye Ýktisat Kongresi toplandý. Kongrede, devletçilik politikasý eleþtirildi, özel giriþimciliðin
teþviki istendi.
1952- Vatan gazetesi baþyazarý Ahmet
Emin Yalman silahlý saldýrýya uðradý.
1968- Türkiye'de ilk kalp nakli yapýldý. Doktor Kemal Beyazýt ve ekibinin gerçekleþtirdiði
ameliyat sonrasý hasta 18 saat yaþayabildi.
1979- Uluslararasý Para Fonu, IMF, Türk Lirasý'nýn yeniden devalüe edilmesini istedi.
1982- Yazar Tezer Özlü Almanya'da "Malbug Ödülü"nü kazandý.
1984- Avrupa Konseyi'nde Türkiye'nin dönem baþkanlýðý tartýþýldý. Sonuca varýlamayýnca, Dýþiþleri Bakaný Vahit Halefoðlu toplantýyý terk etti.
1994- Devlet Opera ve Balesi'nin bütçesinde kesinti yapýldý. Kesintiyi yapan Doðru Yol
Partisi, Anavatan Partisi, Milliyetçi Hareket
Partisi ve Refah Partisi milletvekilleri, "Opera
ve bale ne iþ yapar, bunlarý kaç kiþi seyrediyor" dediler.
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Çorum Kent Konseyi Kadýn Meclisi, 24 Kasým Öðretmenler Günü etkinlikleri
kapsamýnda emekli öðretmenlerle bir araya geldi. Millet Bahçesi'nde gerçekleþtirilen programa kahvaltý
programýnda buluþtu.
Çorum Valisi Mustafa
Çiftçi'nin eþi Azime Çiftçi,
Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn'ýn eþi Feyza
Aþgýn, Kadýn Meclisi Baþkaný Ayþe Yaz, Belediye Baþkan Yardýmcýlarýnýn eþleri,
Kadýn Kültür Merkezlerinde
görevli öðretmenler ve
emekli öðretmenlerin katýldýðý programda öðretmenlere hediyeler takdim edildi.
Çorum Kent Konseyi Kadýn Meclisi Baþkaný Ayþe
Yaz, yaptýðý konuþmada öðretmenlik mesleðine yýllarýný
vererek emekli olmuþ öðretmenlerimizin, ulu çýnarlar olduðunu belirterek "Bizleri
bugünlere getiren, bizlere
okuma þevki veren tüm öðretmenlerimize minnettarýz."
diye konuþtu.
(Mahmut Emin Söylemez)

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

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
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

Kabine bugün toplanýyor,
gündemde asgari ücret var!
Kabine Toplantýsý, Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan baþkanlýðýnda bugün yapýlacak. Masada, yüz yüze eðitimde verilen aranýn
ardýndan okullardaki hazýrlýklar, Merkez Bankasý faiz indirimin ardýndan döviz kurlarýndaki hareket, asgari ücrette hem iþveren kesiminin hem
de iþçinin talepleri, mahkumlarýn koronavirüs izni gibi konular olacak. Toplantýnýn ardýndan
Cumhurbaþkaný Erdoðan basýn açýklamasý yapacak.
Cumhurbaþkanlýðý Kabinesi, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan baþkanlýðýnda bugün
toplanacak. Toplantýda iç ve dýþ gündeme iliþkin
baþlýklar masada olacak. Kritik toplantýya iliþkin
detaylarý aktardý.
Ýþte Erdoðan'ýn açýklamalarý:
"Ekonomiden, salgýna kritik gündem baþlýklarý var. Salgýn ile baþlayalým. Ýllerden gelen verileri Saðlýk Bakaný Koca kabinenin gündemine
sunacak. Ayrýnca yüz yüze eðitimde verilen aranýn ardýndan okullardaki hazýrlýklarýn kabinenin
gündemine gelmesi bekleniyor. Okullarýn açýlmasýnýn salgýnýn seyrine etkisi kabine toplantýnda ele alýnacak.

MAHKUMLARIN KORONA ÝZNÝ
Mahkumlarýn korona izni bitecek mi diye soruluyordu. 30 Kasým'da sona erecek iznin 6 ay
daha uzatýlmasýna iliþkin bir formül masada var.
Meclis'teki 5. yargý paketine önergeyle bir maddenin eklenmesi söz konusu. Bu konuda hakkýndaki deðerlendirmeler kabine toplantýsýnda
yapýlacak.

MERKEZ BANKASININ FAÝZ ÝNDÝRÝMÝ
Ekonomide oldukça önemli bir baþlýk. Merkez Bankasý 100 baz puan faiz indirimi gelmiþti,
bu faiz indirimin ardýndan döviz kurlarýnda yuka-

ERDOÐAN AÇIKLAMA YAPACAK
Toplantýnýn ardýndan Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan basýn açýklamasý yapacak.
(Haber Merkezi)

rý yönlü bir hareket oldu. Kurlarýn piyasalara
olan etkisinin minimum seviyeye düþürülebilmesi için atýlacak adýmlar kabine toplantýsýnda ele
alýnacak. Fahiþ fiyatlara iliþkin bilgilendirmeler
de toplantýnýn gündeminde olacak.
ASGARÝ ÜCRET
Asgari ücrette hem iþveren kesiminin hem
de iþçi kesiminin talepleri var. Bu beklentiler ýþýðýnda atýlabilecek adýmlar ele alýnacak.
TERÖRLE MÜCADELE
Terörle mücadele bir baþka baþlýk. Bilgilendirmeler hem Ýçiþleri hem de Mili Savunma Bakanlýðý tarafýndan yapýlacak.

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

KAVUNCU’NUN KIZI
DÜNYA EViNE GiRDi
AK Parti Çorum Milletvekili
Erol Kavuncu'nun kýzý Þeyma
Nur Kavuncu, Soner Mazlum ile
dünya evine girdi.
AK Parti Çorum Milletvekili
Erol Kavuncu'nun kýzý Þeyma
Nur Kavuncu ve Soner Mazlum
çiftçi için Kasým ayýnýn baþýnda
nikah merasimi gerçekleþtirilmiþti. Trabzon'da düzenlenen düðün
ile genç çift dünya evine girdi. Bir
düðün salonunda yapýlan düðün

AVOKADO
ÇEKÝRDEKLERÝ
NASIL
TÜKETÝLMELÝDÝR?
Avokado çekirdeklerini beslenmenize çeþitli þekillerde dahil edebilirsiniz:kurutabilirsiniz, rendeleyebilirsiniz, tostlayabilirsiniz, kýzartýp yiyebilirsiniz.
Ayrýca þunlarýn içinde de iyi gider:
- Salatalar
- Meyve sularý
- Smoothieler
- Çaylar
- Çorbalar
Tatlarý birazcýk acýdýr, bu yüzden çok
fazla miktarda her þeye dâhil etmeyi
önermiyoruz.
Avokado doðanýn saðlýða yararlý olduðunun en mucizevî örneklerden bir tanesidir. Besin deðerleri sadece avokadonun
yumuþak kýsmýnda deðil ayný zamanda
çekirdeðinde de yoðundur.
Eðer bu kadar saðlýklýysa neden çöpe
atýyoruz avokado çekirdeklerini o zaman? Tatlarý harika olmasa da, beslenme
düzeninize dâhil etmeye baþlamak vücudunuzu saðlýklý tutmak için ve hastalýklardan korunmak için deðer. Hadi o zaman
avokadonun çekirdeklerini de kullanmaya
baþlayalým!

AVOKADO YAÐI

AYKANAT

Ömer Faruk SÖYLEMEZ

Baský: HAMDÝOÐULLARI
BASIN YAYIN A.Þ.
Zübeyde Haným Mah. Elif Sok
No: 7/246-247 Altýndað / Ankara
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AVOKADO
ÇEKÝRDEÐÝ -2-

merasimine, Kavuncu ve Mazlum aileleri ile davetliler katýldý.
ÇORUM'DA DA
DÜÐÜN YAPILACAK
AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum'da da 27 Kasým
tarihinde bir düðün merasimi
gerçekleþtirileceðini vurguladý.
Kavuncu, "Sevgili kýzýmýz Þeyma Nur ile oðlumuz Soner'in düðün merasýmlerinin "ilkini" Trab-

zon'da, kýymetli davetlilerin icabetleri ile gerçekleþtirdik. Kavuncu ve Mazlum aileleri olarak, düðünümüze bizzat katýlan, kýymetli davetlilere, telefon, mesajla
mutluluðumuzu paylaþan bütün
eþ, dost, akraba herkese þükranlarýmýzý sunuyoruz. Rabbim ülkemizden, evlerimizden, hanelerimizden huzur ve bereketi eksik
etmesin inþallah" dedi.
(Haber Merkezi)

Mucizevî bir meyve olan avokado, genellikle sýcak iklim bölgelerinde yetiþtirilen
bir bitkidir. Sýcak iklim kuþaklarýnda yetiþtirilmesine raðmen Avustralya ve Güney
Afrika'daki serin kýsýmlarda da yetiþtirilebilir. Ülkemizde ise çok yaygýn olmamakla birlikte sahil kesimlerinde Akdeniz bölgesinde özellikle Antalya'da avokado yetiþtiriciliði yapýlmaktadýr. Bu þifalý meyvenin özellikle yaðý çok yararlýdýr. Avokado
yaðý faydalarý dünya çapýnda dikkat çekmekte ve araþtýrýlmaktadýr. Birçok firma
avokado yaðý faydalarý konusunu dikkate
alýp, avokado yaðý üretip satmaktadýr. Biz
de sizler için bu þifalý yað hakkýnda bir yazý hazýrladýk.
AVOKADO YAÐININ FAYDALARI
Avokado yaðý faydalarý saðlýk açýsýndan bilinmesinin yanýnda yemeklerde de
tercih edilmesi gereken bir yaðdýr. Avokado yaðý faydalarý bilinmesi üzerine dünyada birçok lokanta avokado yaðý ile yemeklerini piþirmeye baþlamýþtýr. Bu þifalý
yað kolesterolünüzün düþmesine yardým
eder ve tekli doymamýþ yað asitlerini içerdiði için kalp dostudur. Ayrýca içerdiði vitaminler sayesinde vücudunuzun vitamin
ihtiyacýný karþýlar. Yüksek oranda alfa karoten ve beta karoten içermesi sebebiyle
kansere karþý koruyucudur. Özellikle
prostat kanserine karþý büyük koruma
saðlar. Göz hastalýklarý ve görme bozukluðuna karþý fayda saðlar.
Tüm bunlarýn yanýnda avokado yaðýnýn faydalarý arasýnda sayýlan en önemli
özelliði cilde karþý koruyucu olmasýdýr.
Pürüzsüz ve güzel bir cilde sahip olmak
herkesin hayalidir. Beðenilen bir cilde sahip olmak için herkesin farklý formülü vardýr. Kimileri en pahalý kremleri kullanýrken, kimileri ise doðal yöntemlerle güzelleþmeye çalýþýr. Ýþte avokado yaðý faydalarý arasýnda en bilinen faydasý cilde güzellik katmasýdýr. Bu þifalý yaðdan üretilen
kremler herkes tarafýndan çokça tercih
edilmekte, meyve özünden ise evde doðal yöntemlerle bakým yapýlmaktadýr. Bakýmlý ve güzel bir cilde kavuþmak istiyorsanýz siz de mutlaka bu yaðý kullanmalýsýnýz. Kuru ciltleri nemlendirmeye yarar.
Ayrýca avokado yaðý faydalarý yanýnda jojoba yaðý, susam yaðý gibi bitkisel ürünler
karýþtýrýlarak da elde edilen maskeler
özellikle yüzünüze ferahlýk verecek, cildinizin parlamasýný saðlayacaktýr. Yüksek
oranda E vitamini içerir. Güneþ yanýklarýna karþý koruyucu olarak da kullanýlýr.
Yaþlanma karþýtý olarak da kullanabilirsiniz. Kýrýþýklýklardan kurtulmak, hatta yaþýnýz ilerledikçe hiç kýrýþýk sahibi olmamak
herkesin hayalidir. Ýþte bu þifalý bitkinin
yaðý sayesinde siz de hayatýnýzda kýrýþýklýklarýnýz olmadan yaþayacaksýnýz.
AVOKADO YAÐI KULLANIMI
Yazýmýzda da belirttiðimiz gibi birçok
þifasý bulunan bu yaðýn doðru kullanýlmasý da çok önemlidir. Öncelikle yemek yaparken, yiyeceklerinizi kýzartýrken herkese avokado yaðý kullanýmý öneriyoruz.
Avokado yaðý kullanýmý ile yemeklerinizi
daha saðlýklý bir þekilde piþirecek, kalbinizle dost yemekler hazýrlayacaksýnýz. Bu
yaðýn ýsýya dayanýklýlýk noktasý daha yüksek olduðu için, diðer yaðlara göre daha
þifalýdýr. Salata soslarýnda da limon ile birlikte bu yaðý tercih edebilir, lezzetinize lezzet katabilirsiniz. Yemeklerinizin lezzetinin
yanýnda cildinizin de güzelleþmesini saðlayabilirsiniz. Avokado yaðý faydalarý sadece yemeklerinizde deðil ayný zamanda
cildinizde de kendini gösterir. Bu yaðý
krem olarak, nemlendirici amacýyla kullanýp güzelliðinize güzellik katabilirsiniz.
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Türk Saðlýk-Sen'de
Gök güven tazeledi
Akþener eleþtirdi,
Þahiner alkýþladý
Sungurlu Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner, ÝYÝ Parti'nin
Denizli mitingine katýldý.
Sosyal medya hesabýndan
yaptýðý paylaþýmla Denizli mitingini deðerlendiren Baþkan Þahiner,
"Güneþ Denizli'den doðuyor.
Baþbakanýmýz Meral Akþener
alanlara sýðmayan milletimize hitap ediyor" ifadelerini kullandý.
"YA ZEKA SORUNU VAR
YA DA NÝYETÝ KÖTÜ"
Mitingde bir konuþma yapan
Meral Akþener, þu konulara deðindi:
"Elini prize sokarsan çarpýlýrsýn. Küçücük bir çocuk bile bu sebep sonuç iliþkisini tek seferde
öðrenir. Priz gördü mü bir daha
da elini uzatmaz. Çünkü bu fizik
kanunudur, esnetemezsin, deðiþtiremezsin. Elini prize sokunca
nasýl çarpýlýyorsan, 'faiz sebep
enflasyon sonuçtur' dediðinde de
ekonomiyi tepetaklak edersin.
Yani çarpýlýrsýn. Çünkü bu da
ekonominin kanunudur. Ayný fizik
kanunlarý gibi bunu da esnetemezsin. Ama maalesef bir çocuðun bile tek seferde anladýðýný bu
ülkenin baþýndaki Sayýn Erdoðan

nedense 10 seferdir anlamýyor.
Her seferinde çarpýlýyor ama yine
de gidip o parmaðý o prize sokuyor. Ya zeka sorunu var ya da niyeti kötü.
MÝLLETE GELÝNCE NAS
VAR DA SANA GELÝNCE
MUAF MI OLUYORSUN
'Nas var, faize göz yummam'
dedi. Haydi buyurun buradan yakýn. Nas ne demek? Kuran-ý Kerim'in emirleri ve sevgili peygamberimizin örnek hayatý demek.
Buradan Sayýn Erdoðan'a seslenmek istiyorum. Sayýn Erdoðan, doðrudur nas var, ama nas
baþka konular için de var. Mesela
beytülmale el uzatýnca da nas
var. Mesela, 'iþi ehline veriniz'
buyruðuna raðmen liyakatsiz
kadrolarý milletin baþýna bela
edince yine nas var… Sayýn Erdoðan, madem nas konusunda
bu kadar hassassýn, o zaman neden milletimiz zorluklarla mücadele ederken sen gidip milletin
hazinesinden her gün milyonlar
harcayarak Saray'ýnda sefa sürüyorsun. Millete gelince nas var da
sana gelince muaf mý oluyorsun?"
(Haber Merkezi)

Türk Saðlýk-Sen Çorum Þubesi, 7.
Olaðan Genel Kurulunda mevcut baþkan Mehmet Fatih Gök yeniden baþkanlýða seçildi.
Hafta sonu kentteki bir düðün salonunda gerçekleþen genel kurul toplantýsýna MHP Ýl Baþkaný Agah Karapýçak,
Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Ýl
Baþkaný Orhan Tosik, TÜRKAV Baþkaný
Ýsmail Deli, Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Ýl Temsilcisi
Ahmet Sözüdoðru, Kamu-Sen'e baðlý
sendikalarýn temsilcileri ile çok sayýda
sendika üyesi katýldý.
Þakir Tuncay'ýn baþkanlýðýný yaptýðý
genel kurulun divan üyeliklerine ise Yaþar Çoban ile Süleyman Özcan seçildi.
Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan
genel kurulda Türk Saðlýk-Sen Çorum
Þubesi Baþkaný Mehmet Fatih Gök bir
konuþma yaptý.
Pandemi döneminde saðlýk çalýþanlarýnýn yaþadýðý sorunlara ve taleplerine deðinen Gök, "Virüse talimat verdiler; saðlýk
çalýþanlarýndan þu kiþilere bulaþ, þu kiþilere bulaþma dediler. Virüsün bulaþmasýný
yasakladýklarý kiþilere de ek ödeme vermediler. Verdikleri ek ödemeden de çalýþanlarýn ancak % 10 u yararlanabildi.Mesela Aile Hekimlerine ve Aile saðlýðý çalýþanlarýna hiç ödeme yapýlmadý. Birçok
memur esnek çalýþýrken bizim tuttuðumuz nöbet ücretlerini kestiler; nöbet sonrasý kullandýðýmýz izinleri esnek çalýþmaya saydýlar. Pandeminin ortaya çýktýðý ilk
andan itibaren saðlýk çalýþanlarýnýn temel
sorunlarýna ve ihtiyaçlarýna dikkat çektik.
Alanlara çýktýk, baþvurularda bulunduk,
görüþmeler gerçekleþtirdik. Kurumlarda
saðlýk çalýþanlarý ile hep beraber olduk.
Çözüm aradýk, çare sunduk. Kýsacasý çalýþanlarýn sesi, nefesi olduk" dedi.
"YÜZDE 21 ZAM ÝSTERKEN,
12'LÝK ZAM ALINDI"
Yapýlan yeni toplu sözleþmeyi bir "hezimet" olarak tanýmlayan Gök, "Bakýn bir
toplu sözleþme hezimeti daha yaþandý.
Saðlýk çalýþanlarýnýn temel talepleri sümen altý edip, kapsamý sýnýrlý, getirisi zayýf düzenlemelerin altýna imza atanlar
%40 zam aldýk, Kazanýmlarýmýza kimse
sahip çýkmasýn, tarihi toplu sözleþme diye hiç sýkýlmadan konuþuyorlar. Halbuki
tablo ortada, ne istenen 600 TL seyyanen zam ne de %3 refah payý alýndý. Yýllýk %21 zam isterken, imza attýklarý yüzde 12'lik zam oldu. Enflasyonun TÜÝK'e
göre yüzde 20'lerde olduðunu düþündüðümüzde bunlarýn aldýklarý sýfýr zamdýr.
Yani memurun cebine bir kuruþ dahi koyamadýlar. 3600 ek gösterge ve sözleþmelilere kadro gibi iki önemli beklentide
belirsiz bir sürece tamam dediler. Türkiye Kamu-Sen bunlara itiraz ettiði içini
masayý terk edip, bu anlaþmayý kabul etmediðini ilan etmiþtir. Çünkü biz çalýþanýn memnun olmadýðý hiçbir þeye evet

demeyiz. Saðlýk ve sosyal hizmet kolunda yapýlan anlaþmanýn da genel toplu
sözleþmeden bir farký yoktur. Saðlýk çalýþanlarýnýn ücretlerinde kapsayýcý, nitelikli, makul, sürdürülebilir ve çalýþanýn
maðduriyetlerini sonlandýracak bir ücret
artýþý olmadýkça hizmet kolu sözleþmesinin bir anlamý olmayacaktýr, olmamýþtýr"
ifadelerini kullandý.
"SADECE ADALET ÝSTÝYORUZ"
"Biz ne mi istiyoruz, sadece adalet istiyoruz" diyen Fatih Gök, konuþmasýný
þöyle sürdürdü:
"Mesela yýllarca çalýþýp üniversiteden
mezun olmuþ bir saðlýk çalýþaný KPSS
gibi zor bir sýnavý geçerek iþe baþladýðýnda 4200 TL maaþ alýrken Çok daha
az eðitim almýþ KPSS sýnavý yerine bir
siyasi parti aracýlýðýyla iþe girmiþ taþeronluktan kadroya geçmiþ bir sürekli iþçinin Saðlýk Çalýþanýndan fazla maaþ almasýnda adalet istiyoruz.
Týp ile Saðlýk ile hiçbir alakasý olamayan Rektöre, Yardýmcýlarýna, Genel
sekretere 20-30 binli döner sermayeler
verilirken bir Saðlýk Memuruna Hemþireye 120 TL döner sermaye verilmesinde
adalet istiyoruz.
Yýllýk geliri 240 binin altýnda olan esnaftan gelir vergisi alýnmasýn diye kanun
yapýlýrken yýllýk 60-70 bin TL kazanan
saðlýk çalýþanýndan % 27 vergi kesilmesinde adalet istiyoruz.
Adliye ye silahla girebilir misiniz. Yahut AVM ye silahla girebilir misiniz . Ama
Hastaneye Roketatarla bile girebilirsiniz.
Arkadaþlarýmýza sövülürken dövülürken

ÇORUM
BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN
Ýþin Niteliði, Yeri ve Miktarý: Mülkiyeti Belediyemize ait;
S.
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

MAHALLE

CÝNSÝ

PAFTA

ADA

PARSEL

KURUÇAY
KURUÇAY
KURUÇAY
KURUÇAY
KURUÇAY
KURUÇAY
KURUÇAY
KURUÇAY
KURUÇAY
KURUÇAY
KURUÇAY
KURUÇAY
KURUÇAY
KURUÇAY

ARSA
ARSA
ARSA
ARSA
ARSA
ARSA
ARSA
ARSA
ARSA
ARSA
ARSA
ARSA
ARSA
ARSA

G33C-15D-4B
G33C-15D-4B
G33C-15D-4B
G33C-15D-4C
G33C-15D-4C
G33C-15D-4C
G33C-15D-4C
G33C-15D-4C
G33C-15D-4C
G33C-15D-4C
G33C-15D-4C
G33C-15D-4C
G33C-15D-4B
G33C-15D-4B

260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ýmar
TOPLAM
Durumu
M2
BL-1
296,55
BL-1
296,57
BL-1
301,00
BL-1
301,05
BL-1
301,06
BL-1
301,00
BL-1
301,06
BL-1
296,97
BL-1
297,14
BL-1
301,09
BL-1
301,03
BL-1
301,09
BL-1
301,09
BL-1
301,03

MUH.BEDEL
(TL)
140.000,00.TL
140.000,00.TL
120.000,00.TL
120.000,00.TL
120.000,00.TL
120.000,00.TL
120.000,00.TL
140.000,00.TL
140.000,00.TL
120.000,00.TL
120.000,00.TL
120.000,00.TL
120.000,00.TL
120.000,00.TL

GEÇ.TEM.
(TL)
4.200,00.TL
4.200,00.TL
3.600,00.TL
3.600,00.TL
3.600,00.TL
3.600,00.TL
3.600,00.TL
4.200,00.TL
4.200,00.TL
3.600,00.TL
3.600,00.TL
3.600,00.TL
3.600,00.TL
3.600,00.TL

Bedeller üzerinden; 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45. Maddesi gereðince açýk teklif arttýrma usulü ile þartnameleri dahilinde ilanda belirtilen sýra numarasýndan baþlanarak ayrý ayrý satýlacaktýr.
Þartname: Þartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðünden 100,00 TL karþýlýðýnda temin edilebilir ve görülebilir.
Ýhale Tarihi ve Yeri: 30.11.2021 Salý günü saat: 15.00'da Belediyemiz Turgut Özal Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda
yapýlacaktýr.
Ýsteklilerde Aranan Belgeler: A-Kimlik Fotokopisi, B-Kanuni Ýkametgah Belgesi, C-Türkiye' de Tebligat için adres gösterilmesi, D-Tüzel kiþi olmasý halinde, tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðu Ticaret veya Sanayi Odasýndan veya Ýdare Merkezinin bulunduðu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapýldýðý yýl içinde alýnmýþ tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðuna dair belge, E-Ortak giriþim olmasý halinde ortak giriþimi oluþturan gerçek veya tüzel kiþilerin her birinin (A - B ve C)'deki
esaslara göre temin edecekleri belge. F-Tüzel kiþi olmasý halinde Tüzel kiþiliðin Noter Tasdikli imza sirküleri. G-Ýstekliler adýna
vekâleten ihaleye katýlýnýyor ise, istekli adýna teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iþtirak edenin Noter tasdikli Ýmza Sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez. H-Þartname bedelini yatýrdýðýna dair makbuz, I-Geçici teminatlarýný vermeleri, Ý-Ýsteklilerin ortak giriþimi olmasý halinde ortak giriþim
beyannamesi ile ortaklarca imzalý ortaklýk sözleþmesini vermesi, (Ýhale üzerinde kaldýðý takdirde Noter tasdikli ortaklýk sözleþmesi verilir, ayrýca grubun bütün ortaklarý Ýdare ile yapacaklarý ihale sözleþmesini þahsen veya vekilleri vasýtasýyla imzalayacaklardýr.) J-Ýhaleye katýlacak olanlarýn, Belediye ye borcu olmadýðýna dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüðü,
Tahsilat Biriminden alacaklarý yazýyý Ýhale Komisyonunda belgelendirmeleri þarttýr. K-Kamu Ýhale Kanunu ile 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununa göre ihalelere katýlma yasaðý olmadýðýna dair, ilgili kurumlardan belge,(ekap.kik.gov.tr internet adresinden
alýnabilir.) L-Aile durumunu gösterir Vukuatlý Nüfus Kayýt Örneði(e-Devletten alýnabilir). M-Ýhalenin yapýlacaðý saatten önce, ihaleye katýlacaklarýn, yukarýda istenilen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayýp, Ýhale Komisyonuna teslim etmeleri þarttýr. Keyfiyet
ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1491534

öldürülürken adalet istiyoruz. Bu meselenin çözümü içinde daha önce dile getirdiðimiz saðlýk kurum ve kuruluþlarýnýn
sýfýr toleranslý alan ilan edilmesi yönünde
adým atýlmalýdýr. Sýfýr toleranslý alanlarda iþlenen suçlara en sert yaptýrýmlar uygulanýr, suçlara karþý hakimlerin bir takdir yetkisi de olmamalýdýr.
Türk Saðlýk-Sen olarak saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýnýn hakký ve hukuk
için mücadelesini hýz kesmeden sürdüreceðiz. Çalýþanýn gür sesi olarak her
zaman ve þartta gerekeni yapmaya,
hakký savunmaya, maðduriyetleri sonlandýrmaya devam edeceðiz.
'Türkiye Kamu-Sen'e Türk SaðlýkSen'e omuz vermek, Türk milletinin geleceðine omuz vermektir' çaðrýmýzý her
daim dile getireceðiz."
Gök'ün konuþmasýnýn ardýndan faaliyet ve denetleme raporu okundu ve ibraz edildi. Daha sonra ise seçime geçildi. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut
baþkan Mehmet Fatih Gök yeniden baþkanlýða seçildi.
YÖNETÝM KURULU
Mehmet Fatih Gök'ün yönetimi þu
isimlerden oluþtu: "Banu Gündemir,
Haydar Çiftoðlu, Yasin Özkan, Ýlknur
Türk, Murat Sarýkoca, Bahaddin Alýcý
DENETLEME KURULU: Bilal Zobu,
Selim Zakin, Yurdagül Kökçü
DÝSÝPLÝN KURULU: Lütfi Küçük, Yeþim
Tavlý Kýzýldað, Fatih Mehmet Kesergen
ÜST KURUL DELEGELERÝ: Mehmet
Fatih Gök, Haydar Çiftoðlu.
(Bahattin Sümüþ)

Asgari ücrette rakamlar
ortaya çýkmaya baþladý
Asgari ücrette zam görüþmelerine kýsa bir süre kala beklentiler bir hayli yükseldi. Kararda enflasyon belirleyici olacak. Merkez
Bankasý'nýn yýl sonu en enflasyon beklentisi yüzde 19.31. Bu
rakamýn üstüne 6-7 puanlýk refah
payý da eklenince zammýn en az
yüzde 25 olmasý bekleniyor. Ancak beklenti yüzde 30-35'e kadar
yükseliyor. Yüzde 25'lik zamma
göre net asgari ücret 3.532
TL'ye, yüzde 30'luk zamma göre
3.673 TL'ye, yüzde 35'lik zamma
göre ise 3.813 TL'ye çýkmasý
bekleniyor.
Milyonlarýn heyecanla beklediði asgari ücret zammý için geri
sayým baþladý. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralýk ayýnýn ilk
haftasýnda toplanacak. Komisyon 4 toplantý yaptýktan sonra ay
sonunda nihai kararýný açýklayacak.
ENFLASYON KRÝTÝK
ÖNEME SAHÝP
Zam görüþmelerine kýsa bir
süre kala asgari ücrette beklenti
ise her geçen gün daha da yükseliyor. Son dönemde artan enflasyon asgari ücret zammýnda
kritik öneme sahip. Hükümet ve
AK Parti kanadýndan yapýlan
açýklamalarda zammýn enflasyonun altýnda olmayacaðý yönünde.
YÜZDE 25-35 ARASINDA
BÝR ZAM BEKLENÝYOR
Merkez Bankasý yýl sonu enflasyon beklentisini yüzde 19.31
olarak açýkladý. Bu rakamýn üstüne 6-7 baz puanlýk refah payýnýn
da eklenmesi bekleniyor. Böylece zammýn en az yüzde 25 olmasý bekleniyor. Ancak beklenti yüz-

de 30-35'e kadar yükseliyor.
ASGARÝ ÜCRET
NE KADAR OLACAK?
Yüzde 25'lik zamma göre,
2022 yýlýnda brüt asgari ücretin
4.471 TL'ye net asgari ücret ise
3.532 TL'ye çýkmasý bekleniyor.
Yüzde 30'luk zamma göre ise
brüt asgari ücretin 4.650 TL'ye,
net asgari ücretin ise 3.673 TL'ye
çýkmasý bekleniyor. Yüzde 35'lik
zamma göre ise net asgari ücretin 3.813 TL'ye, brüt asgari ücretin ise 4.828 TL'ye çýkmasý bekleniyor.
ASGARÝ ÜCRET
NASIL BELÝRLENÝYOR?
Ýþ sözleþmesi ile çalýþan ve
bu kanun kapsamýnda olsun olmasýn her türlü iþçinin ekonomik
ve sosyal durumlarýnýn düzenlenmesi amacý ile Aile, Çalýþma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlýðý'nca
Asgari Ücret Tespit Komisyonu
aracýlýðý ile tüm iþ kollarýný kapsayacak þekilde belirlenir.
Ýlk toplantýya 5'er iþçi, iþveren
ve devlet temsilcisi olmak üzere
15 kiþiden oluþan Asgari Ücret
Tespit Komisyonu katýlacak. Komisyonda, iþveren tarafýný Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu (TÝSK), iþçi tarafýný ise
en fazla üyeye sahip konfederasyon olduðu için Türkiye Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (TürkÝþ) temsil ediyor.
Görüþmelerde ilk toplantý Bakanlýk'ta yapýlýyor. Ýþçi ve iþveren
taraflarýnýn ev sahipliðinde yapýlan iki toplantýnýn ardýndan dördüncü ve son toplantý yine Bakanlýk'ýn ev sahipliðinde gerçekleþtiriliyor.
(Haber Merkezi)
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BERABERLiK SERiSi
SÜRÜYOR
0-0
Lige þampiyonluk paralasý ile çýkan iki takýmý karþý
karþýya getiren maçta puanlar bölüþüldü. Ankaraspor'u
konuk eden Çorum FK taraftar desteðini arkasýnda hissettiði
maça birçok oyuncusundan yoksun çýkýnca pozisyon
üretmekte zorlandý. Rakibin zaman geçirmeye yönelik
hareketlerinin taraftarýn tepkisini topladýðý maçta zamana
zaman sahaya patlayýcý maddeler de atýldý.

MAÇTAN
DAKiKALAR...

TFF 2'nci Lig Kýrmýzý Grup'ta
14'üncü hafta geride kaldý. Temsilcimiz Çorum FK sahasýnda
grubun transfere iyi para harcayan ancak lige istediði gibi baþlayamayan Ankaraspor'u konuk etti. Sakat ve cezalýlarýn yokluðunda orijinal forvetsiz sahaya çýkan
Kýrmýzý-Siyahlýlar her zamanki
üretkenliðinden uzak bir görüntü
çizence kapanan rakibine gol atmayý baþaramadý ve maç baþladýðý gibi 0-0 sona erdi.
TARAFTAR ÝLGÝSÝ
Çorum Þehir Stadý'nda saat
13'te baþlayan maça taraftarýn ilgisi yüksekti. Maçýn ilk 20 dakikasýnda yarýsý dolu olan maraton tribünü ilk yarý itibarýyla tamamen
doldu. Kale arkalarýnýn da diðer
maçlara göre daha kalabalýk olduðu maçta Çorum FK topa daha
çok sahip olan taraf olsa da üretkenlik konusunda eski maçlarý
arattý.

4' Ankaraspor sað kanattan ortaladý. Ancak vaktinde kalesini terk
eden kaleci Hasan topu yumruklarýyla uzaklaþtýrdý. Hasan'ýn yumrukladýðý topla hýzlý çýkan kýrmýzý-siyahlýlar,
Burak Çalýk ile bir þans buldu. Burak
ceza sahasýna girer girmez þut atmayý denedi ancak araya Ankaraspor
defansý girdi.
26' Ankaraspor sol çaprazdan frikik kazandý. Kullanýlan frikik az farkla
yakýn direðin dibinden dýþarý gitti.
31' Sað kanattan frikik kazanan
Çorum FK, önemli bir þans elde etti.
Ceza sahasýna yapýlan orta etkili olamadý.
32' Sað kanattan hýzlý çýkan Ankarasporlu futbolcu, ceza sahasýna
ortaladý. Hasan bir kez daha vaktinde
kalesini terk ederek topu uzaklaþtýrdý.
38' Defansýn arkasýna atýlan pasta topla buluþan Halil Ýbrahim, çizgiye
indi. Ancak sol ayakla yaptýðý orta
yan aðlarda kaldý.
42' Ceza sahasý dýþýnda topla buluþan Murat þýk bir pas attý. Topla buluþan Hasan, yerde kaldý. Ancak hakem "devam" dedi.
43' Ankaraspor etkili geldi. Sol kanattan yapýlan ortada güzel bir kafa
vuruþu yapýldý. Kafa vuruþunu Çorum FK kalecisi Hasan, topu ayný güzellikle kornere çelmeyi baþardý.
66' Kýrmýzý-siyahlýlar ceza sahasýnýn hemen dýþýndan frikik kazandý.
Ancak vuruþ auta gitti.
75' Kýrmýzý-siyahlýlar peþ peþe iki
korner kazandý. Ceza sahasýnda oluþan karambolde iki kez kaleyi yoklayan Çorum FK, ikisinde de kaleciyi
geçemedi.
81' Ceza sahasýna kat eden Halil
Ýbrahim kaleyi yokladý, ancak top kalecinin üstünde kaldý.
85' Ankaraspor'da Furkan Çil ceza sahasý dýþýndan kaleyi yokladý.
Hasan topu çelmeyi baþardý.
87' Topla birlikte ceza sahasýna
giren Burak, düzgün bir þut attý. Ancak Ankaraspor defansý araya girdi.
90+3' Ankarasporlu oyuncu kaleyi yokladý. Çorum FK kalecisi Hasan,
topa tek hamlede sahip oldu.

ÇORUM FK’YE
BAÞARILAR
DÝLER...
TFF

EKSÝKLER
ROTASYON GETÝRDÝ
Sakat ve cezalý oyuncularýnýn
eksikliðinden dolayý savunma
hattýnda ve ileri uçta farklý isimlere yer vermek zorunda kalan Ço-

2. LiG KIRMIZI GRUP
TAKIMLAR

rum FK'de savunma ikilisi Sefa
ve Emre'den oluþurken sað kanat
oyuncusu Halil Ýbrahim ise maça
forvet olarak baþladý.
Ýlk yarýnýn sonlarýna doðru ise
Burak'ýn ileri uçta görev yaptý.
Maçýn genelinde rakibine göre daha çok topa sahip olan taraf
olan Çorum FK 2'nci yarýnýn ortalarýnda topu rakibine daha çok býraksa da maçýn son 15 dakikasýnda tekrar baskýsýný artýrdý.
Saðlý sollu ataklar ile rakip kaleye
yüklenen Çorum FK birçok pozisyonu harcayýnca bir puana razý
oldu.

TARAFTAR
TEPKÝ GÖSTERDÝ
Maçýn son bölümlerinden Çorum FK baskýsýndan bunalan rakip oyuncular sýk sýk oyunu soðutma çabasýna girdi. Gerek kaleci Metin gerekse defans oyuncularý bulduklarý her fýrsatta kendilerini yere býrakýnca taraftar
adeta çýldýrdý. Sahaya pet þiþe,
çakmak ve patlayýcý madde atan
taraftar hakem ve rakip oyuncular
aleyhine uzun süre tezahürat
yaptý.
ÝBRAHÝM,
KALECÝ ÝLE TARTIÞTI
Zaman geçirmeye yönelik hareketlere bir tepki de Kýrmýzý-Siyahlýlarýn baþarýlý oyuncusu Halil
Ýbrahim'den geldi. Kaleci Metin'in
zaman geçirmeye yönelik haraketlerini önce alkýþlayarak ardýndan da bir baþka pozisyonda rakibine baðýrarak tepki gösteren
Ýbrahim taraftardan destek gördü.
Maçýn bitimi ile taraftarýn yanýna çaðýrdýðý Ýbrahim tribünlerden
alkýþ alýrken Ýbrahim de kaybedilen puanlar için üzgündü.
(Abdulkadir Söylemez)
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NÝÐDE ANADOLU FK
KAHRAMANMARAÞ

O G B M A Y P
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

9
9
9
7
8
7
7
6
5
6
6
5
5
4
3
3
3
2
1
1

5
5
3
6
2
4
3
4
7
4
2
4
3
3
5
3
2
1
2
0

0
0
2
1
4
3
4
4
2
4
6
5
6
7
6
8
9
11
11
13

27
27
28
21
25
21
19
25
22
22
19
16
17
15
17
14
12
15
9
6

5
8
6
7
11
19
13
16
15
19
20
18
21
17
26
23
29
29
38
37

32
32
30
27
26
25
24
22
22
22
20
19
18
15
14
12
11
7
5
3

HAFTANIN SONUÇLARI
ÇORUM FK-ANKARASPOR
ETÝMESGUT BELEDÝYE-SÝLAHTAROÐLU VAN
SARIYER-HEKÝMOÐLU TRABZON
TURGUTLUSPOR-DÝYARBEKÝRSPOR
SERÝK BELEDÝYESPOR-AFJET AFYONSPOR
SÝVAS BELEDÝYESPOR-NÝÐDE ANADOLU FK
SAKARYASPOR-ERGENE VELÝMEÞE
BAYBURT ÖZEL ÝD.-ÝNEGÖLSPOR
BODRUMSPOR-SOMASPOR
KAHRAMANMARAÞ-ADIYAMAN FK

: 0-0
: 1-1
: 0-1
: 2-1
: 0-0
: 6-1
: 3-2
: 0-1
: 3-1
: 0-4

HAFTANIN MAÇLARI
26.11.2021 CUMA
DÝYARBEKÝRSPOR-SERÝK BELEDÝYESPOR
27.11.2021 CUMARTESÝ
HEKÝMOÐLU TRABZON-ÇORUM FK
SAKARYASPOR-ETÝMESGUT BEL.
ANKARASPOR-BODRUMSPOR
ADIYAMAN FK-SÝVAS BELEDÝYESPOR
AFJET AFYON-KAHRAMANMARAÞ
ERGENE VELÝMEÞE-TURGUTLUSPOR
NÝÐDE ANADOLU FK-BAYBURT ÖZEL ÝD.
SOMASPOR-SÝLAHTAROÐLU VAN
ÝNEGÖLSPOR-SARIYER

Murat kritik maçta yok
Eksikler kervanýna bir isim daha katýldý. Çorum
FK'nin baþarýlý oyuncusu Murat Yýldýrým kart cezalýsý
durumuna düþtü. Çorum FK'nin sahasýnda Ankaraspor'u konuk ettiði maçýn 15'inci dakikasýnda rakibine
yaptýðý faulden dolayý sarý kart gören Murat Yýldýrým cezalý duruma düþtü. 4'üncü sarý kartýný gören tecrübeli
oyuncu bu hafta oynanacak zorlu Hekimoðlu maçýnda
takýmýný yalnýz býrakacak.
(Abdulkadir Söylemez)

Hamit'e geçmiþ
olsun pankartý
Geçtiðimiz hafta oynanan Somaspor maçýn ardýndan sakatlanan
ve cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyan
Hamit'e taraftardan da destek geldi.
Kýrmýzý-Siyahlý taraftar Ankaraspor ile oynanan maçta maraton tribüne astýðý pankartta Hamit'in silüetine ve geçmiþ olsun temennisine
yer vererek baþarýlý oyuncuya destek oldu.
(Abdulkadir Söylemez)

Taraftardan
hemþehri tepkisi
Çorum FK'nin sahasýnda Ankaraspor'u konuk
ettiði ve 0-0 biten maçta taraftar hakemlere tepki
gösterdi. Kýrmýzý-Siyahlý taraftar maçý yöneten
Adana Bölgesi hakemlerinden Metehan Alpat, Hakan Akkaynak ve Niyazi Atakan Ataseven'e rakip
takým lehine haksýz kararlar verdiðini savunarak
tepki gösterdi. Ankaraspor'un teknik heyetinde de
Adanalý isimlerin yer aldýðýný ve hakemlerin de
Adana Bölgesinden olmasýna tepki gösteren taraftar benzer olayýn Sakaryaspor maçýnda da baþlarýna geldiðini söyledi.
(Abdulkadir Söylemez)

