ÝÞKUR, hayalleri
gerçekleþtiriyor

Çorum FK Teknik Direktörü Yýldýrým, bireysel hatalardan yakýndý.

‘BiREYSEL HATALARDAN
HATALARDAN
‘BiREYSEL
DOLAYI DÖRT
DÖRT HAFTADIR
HAFTADIR
DOLAYI
BERABERE BiTiRiYORUZ'
BiTiRiYORUZ'
BERABERE

Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü (ÝÞKUR), engelli veya eski hükümlü vatandaþlarýn
kendi iþlerini kurabilmeleri amacýyla baþlattýðý
hibe desteðinde ilk protokolü imzaladý. Ýki giriþimci Hamit Çetin ve Kerem Fýrat, Ýl Müdürlüðü
tarafýndan 106 bin 50 TL kaynak ile 50 þer adet
küçükbaþ hayvan alýmý gerçekleþtirecek. 2’DE

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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Barajlarda
10 günlük
su kaldý

75 Kuruþ

Çorum Futbol Kulübü
Teknik Direktörü Ahmet Yýldýrým,
Hekimoðlu Trabzon maçýný
deðerlendirdi. 7’DE

Ahmet Yýldýrým

SU SORUNUNA

ÇARE ARANIYOR
Barajlarda
Barajlarda 10
10 günlük
günlük su
su kaldý.
kaldý. Tüm
Tüm umutlar
umutlar Koçhisar
Koçhisar Ýsale
Ýsale
Hattý'na
Hattý'na baðlanmýþken,
baðlanmýþken, su
su ücretlerine
ücretlerine zam
zam bekleniyor.
bekleniyor.
Çorum'da yaþanan kuraklýk nedeniyle barajlar yok
olma noktasýna geldi. Barajlarda 10 günlük içme
suyu kaldý. Belediye yetkilileri vatandaþlarý "suyu tasarruflu kullanýn" uyarýsý
yaparken, açýlan 15 su kuyusundan 6'sý kurumuz
durumda. Koçhisar Ýshale
Hattý Projesinin tamamlanmasýyla birlikte kentin
su sorununun tarihe karýþacaðý düþünülüyor. Öte
yandan barajlarda 10 günlük su kaldýðý bildirildi. Belediye Baþkaný Dr. Ýbrahim
Aþgýn'ýn su maliyetiyle ilgili açýklamasýnýn zam yapýlacaðýnýn iþareti olduðu
düþünülüyor. 5’TE

Tarým Kredi Kooperatifi, Çorum'da market açtý

Milletvekili Kaya, Çorum'a müjdeyi verdi

Özel Mesleki Eðitim
Kompleksi yapýlacak

ViTES YÜKSELTTi
Türkiye'de "Anadolu
Kaplaný" olarak bilinen Çorum'un ihracatý, Ekim ayýnda rekor
kýrdý. Son aylarda bölgede ihracat liderliðini Samsun'a kaptýran
Çorum, Ekim ayýnda
tekrar liderliði devraldý. 150 milyon dolarlýk
ihracatla Samsun'u
geride býraktý.

Bedii Onan

'MECLÝSTE YENÝ BÝR YASA
DÜZENLENMELÝ'
4’TE

Çorum Belediyesi emlak, iþyeri çevre temizlik ve ilan reklam (tabela) vergilerinin ikinci
taksitinin son ödeme
gününün 30 Kasým olduðunu hatýrlattý. Konuya iliþkin yapýlan
açýklamada Halk Bank,
Deniz Bank giþelerinden, tahsilat ve eriþim
noktalarýndan ve PTT
þubelerinden yapýlacaðý gibi belediyenin
www.corum.bel.tr resmi internet sayfasýndan
online olarak da ödeme
yapýlabiliyor.
2’DE

Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü
Ömer Tök, yapýlandýrmadan yararlanmak isteyen vatandaþlarýn 30 Kasým'a kadar ilk taksit ödemesini yapmasý gerektiðini hatýrlattý. Konuyla ilgili bir açýklama yayýmlayan SGK Ýl
Müdürü Ömer Tök, 1 milyon 190 bin
kiþinin baþvurduðu yapýlandýrma fýrsatýndan faydalanmak isteyen vatandaþlara uyarýlarda bulundu. 4’TE

ÇORUM iHRACATTA

Zafer Partisi Çorum Ýl Baþkaný Bedii Onan, gündem ile ilgili yaptýðý hükümete seslenerek "Vatandaþýn alým gücü her geçen gün düþüyor. Maaþlara
acilen zam yapýlmalý ve sabit ve düþük gelirli vatandaþlara kýþ aylarý boyunca karþýlýksýz parasal
destek saðlanmalý" dedi. 4’TE

30 Kasým
son tarih

Dikkat, son gün 30 Kasým!

Tarým Kredi Kooperatifi, Buharaevler Mahallesi'nden sonra
bir diðer market Bahçelievler
Mahallesi Bahabey Caddesi'nde hizmete girdi. Açýlýþa,
Çorum Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, Ýl Müftüsü
Müftü Muharrem Biçer, Tarým
Kredi Kooperatifi yetkilileri ile
maðaza çalýþanlarý katýldý. 8’DE

'Kýþ boyunca vatandaþa
maddi destek saðlanmalý'

Belediye uyardý:

TÜÝK verilerine göre ihracatta 2020 yýlýný bölgenin
yýldýzý olarak tamamlayan
Çorum, 2021 yýlýnda Samsun'un gerisinde kaldý. Ancak Ekim ayýnda Çorum, ihracatta rekor kýrdý. 150 milyon dolarlýk ihracatla Samsun'u geride býrakarak bölge lideri oldu. Geçtiðimiz yýl
ihracatta bölgedeki liderliðini koruyan Çorum, bu yýl
bölge liderliðini Samsun'a
kaptýrýyor. 8’DE

ÇORUM'A 'LODOS'
UYARISI
2’DE

Aliþan Çýplak

Helallik istedi, dört
ay sonra kansere
yenik düþtü
Son iki yýldýr kanser hastalýðýyla mücadele eden Osmancýk Devlet Hastanesi'nden emekli olan Türk
Halk Müziði sanatçýsý Aliþan Çýplak (67), 1 Aðustos
tarihinde sosyal medya
hesabýndan yaptýðý paylaþýmýnda "Huri Melek misin? "türküsüyle helallik istemiþti. Türk Halk Müziði'ne uzun yýllar emek ve
gönül veren Aliþan Çýplak,
kanser hastalýðýna yenik
düþerek vefat etti.
3’TE

300 ARAÇLIK YENÝ OTOPARK
OLUÞTURULUYOR 8’DE

AK Parti'nin her
alanda olduðu gibi eðitim konusunda da çok
önemli yatýrýmlar
yaptýðýný hatýrlatan Milletvekili
Oðuzhan Kaya,
devletin yaptýðý
yatýrýmlardan Çorum'un da hak
ettiði payý aldýðýný vurgulayarak,
Çorum'da özel
öðrencilerin eðitim alacaðý Özel
Mesleki Eðitim
Merkezi yapýlacaðýný açýkladý.
4’TE

Oðuzhan Kaya

MÜCADELE
Ahmet Buðra
ERDOÐAN
- YAZISI 7’DE

DEVLET DESTEÐÝYLE
MANDIRA KURDULAR 5’TE
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ÝÞKUR, hayalleri
gerçekleþtiriyor
Çorum'a 'Lodos' uyarýsý
Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nün yaptýðý deðerlendirmelere göre Çorum'a sarý uyarý verilerek vatandaþlara uyarýlarda
bulunuldu. Meteoroloji Genel
Müdürlüðü, Çorum'un da aralarýnda bulunduðu 52 ilde etkili

olacak þiddetli rüzgar ve fýrtýna
uyarýsýnda bulundu. Þiddetli rüzgarýn gün boyunca yurt genelinde etkili olmasý bekleniyor. Yer
yer fýrtýnanýn etkili olacaðý bölgelerde vatandaþlardan tedbirli olmalarý istendi. (Haber Merkezi)

Terminale ATM talebi
Çorum'un Osmancýk ilçesindeki þehirlerarasý otobüs terminali'nde banka ATM'sinin olmamasý sýkýntýya neden oluyor.
D-100 Karayolu kenarýnda inþa edilen ve ilçenin modern anlamda ilk otobüs terminali olan
otobüs terminalinde ve yakýnlarýnda banka ATM'sinin bulunmamasý maðduriyete yol açýyor. Þehirlerarasý bir otobüs terminalinde bankamatiðin büyük bir ihtiyaç

olduðunu belirten yolcular, terminale ATM cihazýnýn konulmasý
gerektiðini ifade ettiler. Osmancýk
Belediyesi þehirlerarasý otobüs
terminali 2017 yýlýnda tamamlanarak hizmete girmiþti. Yaklaþýk
5.5 Milyon liralýk bir yatýrýmla yapýlan terminalde bilet satýþ ofisleri, ticari amaçlý dükkanlar, restoran, kafeterya, ortak mahaller olmak üzere yaklaþýk 16 adet farklý iþletme alaný bulunuyor. (ÝHA)

Bayat Belediyesi, araç
filosunu güçlendiriyor
Bayat Belediyesi, araç envanterini güçlendirmeye devam ediyor. Ýlçede vatandaþlara daha iyi
hizmet verebilmek için 1 adet çift
çeker traktör alýmý gerçekleþtirildi. Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, "Göreve geldiðimiz
günden bugüne kadar Bayat'ýmýza daha kaliteli ve daha iyi hiz-

met verebilmek için araç filomuzu
yenilemeye devam ediyoruz. Bayat Belediyesi olarak teknolojik
geliþmelere kayýtsýz kalmayýp
kendini yenileyen ve hizmet kalitesini artýran bir belediyecilik anlayýþý ile mevcut araç filomuza
yenilerini eklemeye devam ediyoruz" dedi.
(Haber Merkezi)

Çorum'da iki giriþimci, ÝÞKUR desteðiyle hayallerini
gerçeðe dönüþtürüyor.
Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü (ÝÞKUR),
engelli veya eski hükümlü
vatandaþlarýn kendi iþlerini
kurabilmeleri amacýyla baþlattýðý hibe desteðinde ilk
protokolü imzaladý. Ýki giriþimci Hamit Çetin ve Kerem
Fýrat, Ýl Müdürlüðü tarafýndan
106 bin 50 TL kaynak ile 50
þer adet küçükbaþ hayvan
alýmý gerçekleþtirecek. Üç yýl
boyunca ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü
takibi yapýlacak. Üç yýlýn sonunda alýnan hayvanlar proje
sahibine hibe edilecek.
ÝÞKUR'dan yapýlan açýklamada, þu ifadelere yer verildi:
"Ayný kapsamda 2022 yýlýnda da engelli ve eski hükümlü çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsil edilen idari para
cezalarý fonundan eski hükümlülere ve engellilerin
mesleki eðitim ve rehabilitasyonu ile iþe ve iþyerine
uyumlarýnýn saðlanmasý ve

kendi iþini kurmalarý için hazýrlanacak projelere destek
verilecektir. Verilecek desteðin amacý, engelli ve eski hükümlülerin kendi iþlerini kurmasýna ve engellilerin mesleki eðitim alarak istihdam

edilmeleri ve rehabilitasyonlarýna yardýmcý olmaktýr.
Kurumumuz
www.iskur.gov.tr internet adresi "Duyurular" bölümünde yayýnlanmýþ Baþvuru Rehberi ve
Formuna göre hazýrlanarak

03.12.2021 tarihine kadar
sunulan projeler, kamu ve
sosyal taraflardan temsilcilerden oluþan Komisyon deðerlendirmesi sonrasýnda
desteklenebilecektir."
(Haber Merkezi)

BiN DÖNÜM
ARAZi SULANACAK
Çorum Merkez Mollahasan Köyü'nün arazileri sulu
tarýma kavuþuyor.
Mollahasan Köyü Muhtarý
Hulusi Aydaþ, kapalý-vanalý
sistemle bin dönüm araziyi
sulayacak olan göletin tamamlandýðýný, deneme çalýþmalarýnýn yapýldýðýný ve
gölete su verildiðini bildirerek, emeði geçenlere teþekkür etti.

11 YILLIK SERÜVEN,
MUTLU SONLA
TAMAMLANDI
Mollahasan göletinin hizmete sunulmasý köy halkýný
sevindirdi. 11 yýllýk takip ve giriþimler mutlu sonla tamamlandý. Köy Muhtarý Hulusi Aydaþ, "2010 yýlýnda dönemin il
genel meclis üyesi Ahmet
Pehlivan tarafýndan meclise

verilen önergenin kabul görmesiyle Mollahasan Köyü sulama göletinin çalýþmalarýna
baþlandý. 2016 yýlýnda etüt
proje yapýldý ve 2021 yýlýnda
yapýmý tamamlandý. Bu süreçte baþta milletvekilimiz Sayýn Ahmet Sami Ceylan'a, Çorum Valisine, Ýl Özel Ýdaresi
genel sekreterine, önceki dönem il genel meclis üyelerine,

þu an görevde bulunan il genel meclis baþkan ve üyelerine, yapýmcý firma Þahoðlu
Þirketi yetkilisi Hasan Güneþ'e, firma çalýþanlarýna,
Özel Ýdare müdür ve mühendislerine ve de en büyük desteðini benden esirgemeyen
eþime, aileme sonsuz þükranlarýmý sunar, teþekkür ederim"
dedi.
(Haber Merkezi)

ÜRETÝMDE
ÇEÞÝTLÝLÝK VE
KALÝTE ARTACAK
Muhtar Hulusi Aydaþ,
damlama-yaðmurlama sistemi ile köyün arazilerinin sulanacaðýný, sebze-meyve-tahýl
üretiminde verimlilik, kalite
ve çeþitliliðin artacaðýný ifade
ederek, "söz verdiðimiz gibi
göleti 2021 yýlý içerisinde tamamladýk. 4600 metre boru
hattý döþendi. Göletimiz hizmet vermeye baþlýyor. Resmi
açýlýþ törenini ise 2022 yýlý
Mayýs ayýnda yapmayý planlýyoruz" dedi.
Aydaþ, göletin Sanayi ve
Teknoloji Bakanlýðý DOKAP
(Doðu Karadeniz Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý) tarafýndan yaptýrýldýðýný
açýkladý.

BELEDiYE UYARDI

30 Kasým son tarih
Çorum Belediyesi emlak, iþyeri çevre temizlik ve ilan reklam (tabela) vergilerinin ikinci taksitinin son ödeme gününün 30 Kasým olduðunu
hatýrlattý.
Her yýl iki taksit halinde ödenen emlak vergisinin ikinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Kasým
olduðunu belirten Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Lemzi Çöplü, "Hemþehrilerimiz ödeme konu-

sunda sýkýntý yaþamamalarý için ödemelerini son
güne býrakmasýnlar" dedi. Çöplü, ödemelerin
belediye veznelerinden, Halk Bank, Deniz Bank
giþelerinden, tahsilat ve eriþim noktalarýndan ve
PTT þubelerinden yapýlacaðý gibi belediyenin
www.corum.bel.tr resmi internet sayfasýndan
online olarak da yapýlabileceðini söyledi.
(Mehmet Halim Coþkun)
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Helallik istedi,
dört ay sonra kansere yenik düþtü
Perihan Atalay
vefat etti
Dünya ve Olimpiyat þampiyonu merhum Mahmut Atalay'ýn eþi Perihan Atalay
(83) vefat etti.
Müberra, Serdar ve Meliha'nýn anneleri Perihan Atalay, yaþamýný devam ettirdiði
Ankara'da önceki gün hayatýný kaybetti.
Perihan Atalay'ýn cenazesi, ikindi namazýný müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Çorum'un Mecitözü ilçesi
Söðütyolu köyünde köy kabristanlýðýna
defnedildi.
(Haber Merkezi)

Çorum'un Osmancýk ilçesinde yaþayan Türk
Halk Müziði sanatçýsý Aliþan Çýplak kansere yenik
düþtü. Sosyal medya hesabýndan helallik isteyen
Çýplak, 4 ay sonra vefat etti.
Osmancýk Devlet Hastanesi'nden emekli olan
Türk Halk Müziði sanatçýsý Aliþan Çýplak (67), son 2
yýldýr kanser hastalýðý ile mücadele ediyordu. Aliþan
Çýplak, 1 Aðustos tarihinde sosyal medya hesabýndan yaptýðý paylaþýmda, "Deðerli paylaþým kardeþlerim iki yýldýr mücadele ettiðim kanser sonunda beni
yataða düþürdü. Allah sizlere saðlýklý uzun ömürler
versin. Hakkýmý sizlere helal ediyorum. Allah'ýn takdiri ne ise ona inancýmýz ve imanýmýz tamdýr. Hayýrlý dualarýnýzý bekliyorum. Allah'a emanet olunuz" ifadelerini kullanarak, "Unutulmamak amacýyla hatýra
olsun dostlarýma" paylaþýmý ile seslendirdiði "Huri
Melek misin? "türküsüyle helallik istedi. Türk Halk
Müziði'ne uzun yýllar emek ve gönül veren Aliþan
Çýplak, kanser hastalýðýna yenik düþerek vefat etti.
Vefat haberi ilçe halkýný üzüntüye boðan Çýplak'ýn cenazesi, bugün öðle namazýný müteakiben
Büyük Cami'de kýlýnacak cenaze namazýndan sonra
Asri Mezarlýða defnedilecek.
(ÝHA)

Yargýtay'dan
milyonlarca çalýþaný
ilgilendiren emsal karar

Aliþan Çýplak

Bariyere çarptý, takla attý
Genç çifti
kanser ayýrdý

Çorum'da bariyere çarpan otomobil takla
atarak ters döndü.
Alýnan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi
Cemilbey Caddesi üzerinde seyir halindeki 19
TC 929 plakalý araç, sürücüsünün dikkatsizliði
sonucu kontrolden çýktý. Yol kenarýnda bulunan
bariyerlere çarpan araç takla atarak ters döndü.

Her hangi bir can kaybýnýn olmadýðý kazayý
sürücü hafif yaralý olarak atlatýrken, kaza nedeniyle caddede trafik akýþý bir süre durdu. Çevre
sakinlerine de endiþeli ve korkulu anlar yaþatan
kazada ters dönen aracýn olay yerinden kaldýrýlmasýndan sonra trafik akýþý normale döndü.
(Haber Merkezi)

Gençlik ve Spor eski Ýl Müdürü Talat
Kutsal'ýn kýzý, tanýnmýþ iþ insanlarýndan
Gültekin Kefçeli'nin gelini, Ýstanbul'da ana
sýnýfý öðretmenliði yapan Tuðba Kefçeli
(39), yakalandýðý hastalýktan kurtulamayarak, tedavi gördüðü Gebze Anadolu
Hastanesi'nde hayatýný kaybetti.
Göðüs kanseri geçiren Tuðba Kefçeli'nin, hastalýðýn beyne sýçramasý nedeniyle 3 aydýr koma halinde olduðu öðrenildi.
Ýstanbul'da özel bir firmanýn Finans
Müdürü Gökhan Kefçeli'nin eþi, Mete ve
Öykü Kefçeli'nin anneleri olan Tuðba Kefçeli'nin cenazesi Çorum'a getirilerek bugün öðle namazýndan sonra Ulu Mezarlýk'ta topraða verilecek. (Haber Merkezi)

Bariyerlere çarptý: 2 yaralý
Çorum'un Sungurlu ilçesinde
kontrolden çýkan hafif ticari aracýn
bariyerlere çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi
yaralandý.
Kaza, Sungurlu-Çorum karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Sungurlu
istikametine seyir halinde olan Ahmet E. yönetimindeki 61 TR 346
plakalý hafif ticari araç, Arifegazili

köyü yakýnlarýnda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi
sonucu kontrolden çýkarak orta refüjde bulunan bariyerlere çarptý.
Kaza da sürücü ve yanýnda bulunan bir kiþi yaralandý. Yaralýlar olay
yerinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi
altýna alýndý. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý.
(ÝHA)

Araç içerisinde sýkýþan
kadýn güçlükle çýkarýldý
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir otomobil ile
minibüs çarpýþtý. Kazada otomobilde içerisinde
sýkýþan kadýn uzun uðraþlar sonucu kurtarýldý.
Kaza, Sungurlu-Çorum karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Hakan S.
yönetimindeki 19 ABE 386 plakalý minibüs ile
Mustafa C. yönetimindeki 16 SSP 87 plakalý otomobil Taþköprü kavþaðýnda çarpýþtý.
Çarpýþmanýn etkisiyle savrulan her iki araçta

Araç þarampole uçtu,
burnu bile kanamadý
Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çýkan otomobil þarampole düþtü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Sungurlu-Boðazkale karayolu
Salman Köyü yakýnlarýnda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu istikametinde seyir halinde olan 19 KH 191 plakalý otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde þarampole düþtü. Sürücü kazayý yara almadan
atlattý. Araç çekiciyle düþtüðü yerden çýkarýldý.
(ÝHA)

orta refüjde bulunan trafik lambalarýna çarparak
durabildi. Kazanýn ardýndan Cemile C. Araç içerisinde sýkýþtý. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri,
polis ve saðlýk görevlileri talihsiz kadýný kurtarmak için dakikalarca uðraþtý.
Uzun uðraþlarýn ardýndan kurtarýlan Cemile
C., ambulansa alýnarak Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
Kazayla ilgili baþlatýlan tahkikat sürüyor.
(ÝHA)

Milyonlarca özel sektör çalýþanýný yakýndan ilgilendiren emsal bir karara imza atan
Yargýtay, isteyen iþçinin iþ arama izninin ücretini alabileceðine hükmetti. Ýþ Kanunundaki
amir hükme göre iþ arama izninden yararlanma iþçinin isteði koþuluna baðlý tutulmadýðýna
dikkat çeken Yüksek mahkeme; talepte bulunmasa da iþçiye iþ arama izni verilmesinin
zorunlu olduðuna, iþverenin bu konuda bir
taktir hakkýnýn bulunmadýðýna karar verdi.
Yýllardýr çalýþtýðý þirketten Toplu Ýþ Sözleþmesinin (TÝS) 13/A-1. maddesi gereðince
emekliye ayrýlmasýnýn kararlaþtýrýlan Ýþçi soluðu mahkemede aldý. 22 haftalýk ihbar öneli
kullanabileceðinin bildirildiðini belirten davacý
iþçi, ihbar öneli içerisinde iþverenin her gün
günde 4 saat iþ arama izni vermek mecburiyetinde olduðunun düzenlendiði, iþ arama izni kullandýrýlmayýp çalýþtýrýlan ve fiilen iþine
son verildiði için arama izinlerine iliþkin ücretin yüzde 100 zamlý olarak ödenmesi gerektiðini ileri sürerek iþ arama izni alacaðýnýn faiziyle davalýdan tahsilini talep etti. Davalý iddialarý reddetti.
MAHKEME DAVAYI KABUL ETTÝ
Ýþ Mahkemesi, davacýnýn bilirkiþi tarafýndan hesaplanan iþ arama izni alacaðýna hak
kazandýðý gerekçesiyle davanýn kabulüne
karar verdi. Davalý þirket tarafýndan temyiz
edilen karar Yargýtay 22. Hukuk Dairesi'nce
bozuldu. Yeniden yapýlan yargýlamada Ýþ
Mahkemesi, iþ arama izninde iþçi çalýþtýrýlýr
ise çalýþtýðý sürenin ücretinin zamlý ödeneceðinin düzenlendiði, zamlý ücret ödendiðinin ise davalý iþveren tarafýndan ispatlanamadýðý gerekçesiyle direnme kararý verdi.
Direnme kararý da davalý avukatý tarafýndan
temyiz edilince devreye Yargýtay Hukuk Genel Kurulu girdi.
YARGITAY HUKUK GENEL
KURULU'NDAN ÝÞÇÝYE MÜJDE
Genel kuruldan milyonlarca özel sektör
çalýþanýna müjde niteliðinden bir karar çýktý.
4857 sayýlý Ýþ Kanunu'nun (4857 s. Kanun/ÝK.
) iþçiye bildirim süresi içinde iþ arama imkanýnýn tanýndýðý 27. Maddesindeki, 'Bildirim süreleri içinde iþveren, iþçiye yeni bir iþ bulmasý
için gerekli olan iþ arama iznini iþ saatlerin
içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye
mecburdur. Ýþveren yeni iþ arama iznini vermez veya eksik kullandýrýrsa o süreye iliþkin
ücret iþçiye ödenir.
Ýþveren, iþ arama izni esnasýnda iþçiyi çalýþtýrýr ise iþçinin izin kullanarak bir çalýþma
karþýlýðý olmaksýzýn alacaðý ücrete ilaveten,
çalýþtýrdýðý sürenin ücretini yüzde yüz zamlý
öder' ifadesi hatýrlatýldý.
Yargýtay kararýnda þöyle denildi:
"Ýþçinin talebi olmaksýzýn iþveren iþ arama
izni vermek ve kullandýrmak zorundadýr. Bu
borç bizzat kanundan kaynaklanmakta olup
iþçinin iþverenden iþ arama izin isteðinde bulunmasý gerekmediði gibi izin istenmesi halinde de iþverenin kabul edip etmeme yetkisi
bulunmamaktadýr. Davacýya 55 yaþýný doldurduðundan TÝS hükümlerine göre emekliye
ayrýlmasýnýn kararlaþtýrýldýðý, 22 haftalýk ihbar
önelinin bulunduðu, iþ arama iznini toplu ya
da kýsmi olarak hangi tarihler arasýnda kullanabileceði de belirtilerek seçenekli þekilde
kullanmasýnýn mümkün olduðunun bildirildiði
ortadadýr. Bildirimde ayrýca toplu kullanmadýðý taktirde günde 4 saat çalýþacaðýnýn belirtildiði, davacýnýn da iþ sözleþmesinin feshinin
yasaya, iþyeri uygulamasýna aykýrý olduðu ve
toplu izinle ilgili yazýlý ya da sözlü bir talebinin
bulunmadýðýný belirterek itirazda bulunduðu,
iþ arama izninin kullanýlmasý gerektiðine iliþkin hatýrlatma amaçlý yapýlan ikinci ihtara yönelik olarak da daha önceki yazýlý itirazýný tekrarladýðýný, fesih iþleminin hukuki olarak geçerli olmadýðýný ileri sürdüðü anlaþýlmýþtýr.
Davacýnýn iþ arama iznini kullanmadýðý ihbar süresince davalý iþyerinde tam gün mesai
ile çalýþtýðý ise sabittir. Gerçekten de Ýþ Kanunundaki amir hükme göre iþ arama izninden
yararlanma iþçinin isteði koþuluna baðlý tutulmamýþtýr. Talep bulunmasa da iþçiye iþ arama
izni verilmesi zorunlu olup iþveren bu konuda
bir taktir hakkýna sahip deðildir. Somut olayda
olduðu gibi davalý iþveren tarafýndan iþ arama
izninin kullanýlmasý için yapýlan bildirimler de
iþvereni bu yükümlülükten kurtarmaz. Ýþverenin izin verildiðini belirttiði gün ve saatlerde
çalýþýlmak istenmesi durumunda iþçiye iþ verilmemesi gerekir. Ayrýca davacý iþçi bildirimlere yaptýðý itirazýnda feshin yasaya ve iþyeri
uygulamasýna aykýrý olduðunu belirtmiþ olup
iþ arama iznini kullanmak istemediði yönünde
bir beyan veya bir itiraz ileri sürmemiþtir. Bu
nedenle iznin kullandýrýlmasý gerekirken çalýþtýrýlan davacýya izin kullanmaksýzýn alacaðý
ücrete ilaveten çalýþtýrýldýðý sürenin ücreti de
yüzde yüz zamlý ödenmelidir.
Bu nedenle emredici düzenleme gereði
iznin kullandýrýlmasýnýn zorunlu olduðunun
kabulü ile alacaðýn hüküm altýna alýnmasý gerektiðini karara baðlayan direnme kararýnda
bir isabetsizlik bulunmamaktadýr. Hukuk Genel Kurulunda yapýlan görüþmeler sýrasýnda,
davalý iþverenin yaptýðý hatýrlatmalarla yükümlülüðünü yerine getirdiði, davacýnýn serbest iradesiyle izin hakkýný kullanmama yönünde tercihte bulunduðu bu nedenle bozma
kararýnýn yerinde olduðu görüþü ileri sürülmüþ ise de, bu görüþ Kurul çoðunluðunca kabul edilmemiþtir. O halde mahkemece yukarýda açýlanan hususlara deðinilerek verilen direnme kararý usul ve yasaya uygun olup, yerindedir."
(Haber Merkezi)

4

30 KASIM 2021 SALI

Milletvekili Oðuzhan Kaya, Çorum'a müjdeyi verdi

Ömer Tök

Dikkat, son gün

30 Kasým!

Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü
Ömer Tök, yapýlandýrmadan yararlanmak
isteyen vatandaþlarýn 30 Kasým'a kadar
ilk taksit ödemesini yapmasý gerektiðini
hatýrlattý.
Konuyla ilgili bir açýklama yayýmlayan
SGK Ýl Müdürü Ömer Tök, 1 milyon 190
bin kiþinin baþvurduðu yapýlandýrma fýrsatýndan faydalanmak isteyen vatandaþlara uyarýlarda bulundu. Ýlk taksit ödemelerinin 30 Kasým'a kadar yapýlmasý gerektiðini belirten Tök, þunlarý söyledi:
"09.06.2021 tarihinde yürürlüðe giren7326 sayýlý Yapýlandýrma Kanunun
süresi; 27 Aðustos 2021 tarihinde Sayýn
Cumhurbaþkanýmýz tarafýndan; yapýlandýrma için son baþvuru tarihi, 31 Aðustos
2021 tarihinden 30 Eylül 2021 tarihine, ilk
taksitin son ödeme tarihi ise 1 Kasým
2021 tarihinden 30 Kasým 2021 tarihine
uzatýlmýþtý. Yapýlandýrma imkânýndan yararlanmaya devam edilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi
zorunlu olduðundan, 30 Kasým 2021 tarihine kadar peþin veya ilk taksitin ve 31
Aralýk 2021 tarihine kadar ikinci taksitin
mutlaka tam olarak ödenmesi ilgili vatandaþlarýmýzýn faydasýna olacaktýr.
ÝLK TAKSÝT ÖDEMESÝ ÝÇÝN
SON GÜN 30 KASIM
Yapýlandýrmanýn avantajlarýnýn kaybedilmemesi ve yapýlandýrmanýn bozulmamasý için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor.Ýlk iki taksitini süresinde
ve tam olarak ödeyip, bir takvim yýlý içinde ikiden fazla taksitini ödeyemeyen veya eksik ödeyenlerin de yapýlandýrmasý
bozuluyor. Taksitin yüzde 10'unu geçmemek þartýyla 10 liraya kadar yapýlan eksik
ödemelerde ise yapýlandýrma bozulmuyor.Yapýlandýrmasý bozulan borçlular,
ödedikleri taksit tutarý kadar yapýlandýrma
hükümlerinden yararlanabiliyor.
ÖDEMELER NEREDEN YAPILIR?
7326 sayýlý Kanuna göre yeniden yapýlandýrýlan alacaklarýn bankalar kanalýyla ödenmesi mümkün olduðu gibi, kredi
kartý veya banka kartý ile ödenmesi de
mümkün bulunmaktadýr.Bu amaçla,
www.sgk.gov.tr
adresinden,
"ESGK"/"Kart ile Prim ödeme" seçenekleri
iþaretlenerek eriþilen ekran vasýtasýyla eDevlet þifresi ile ödeme yapýlabilecektir.
Ayrýca 7326 sayýlý Yapýlandýrma Kanunun tanýtýlmasýnda ve bilgilendirilmesinde katkýsý bulunan; tüm sivil toplum
kuruluþlarýmýza, muhtarlarýmýza paydaþlarýmýza, Belediye Baþkanlarýmýza, deðerli basýn mensubu arkadaþlarýmýza ve
emeði geçen herkese içten teþekkür ediyorum."
(Mahmut Emin Söylemez)

Erdoðan: Fiyat artýþýný
yatýrým, istihdam ve
üretimle çözeceðiz
Cumhurbaþkaný Erdoðan, yüksek fiyat artýþlarýyla ilgili "Bu sorunu yatýrým, istihdam ve
üretimle çözeceðiz" ifadelerini kullandý.
Türkmenistan seyahati ve Ekonomik Ýþbirliði Teþkilatý zirvesi dönüþünde uçakta gazetecilerin sorularýný cevaplayan Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan önemli deðerlendirmelerde bulundu.
Faiz politikasý, enflasyon, asgari ücret
baþta olmak üzere iç ve dýþ siyasete iliþkin
kritik açýklamalar yapan Erdoðan, "Tayyip Erdoðan'ýn zikzaklarý yok. En baþýndan beri düþük faizden bahsediyor ve 'Bu faiz inecek' diyor. Asla bu konudan taviz vermem" dedi.
"SORUNLARI ÜRETÝM, YATIRIM
VE ÝSTÝHDAMLA ÇÖZECEÐÝZ"
Cumhurbaþkaný Erdoðan, enflasyon ve
faiz konusunda yapýlan tartýþmalarýn hatýrlatýlmasý üzerine, "Son günlerde kur üzerinde
iktisadi temelleri bulunmayan hareketler nedeniyle yaþanan fiyat artýþlarýnýn oluþturduðu
sorunlarý da milletimizin lehine yatýrým, istihdam ve üretimle çözeceðiz. Büyüyeceðiz, büyüdükçe milletimiz kazanacak.
"FAÝZ SEBEP,
ENFLASYON NETÝCEDÝR"
Þunu çok açýk net söylemem gerekiyor.
Ýktidara geldiðimiz ilk günden bu yana ekonomideki tezimiz özellikle düþük faizdir ve bir de
faiz-enflasyon iliþkisini ben devamlý faiz sebep, enflasyon neticedir diye iþlemiþimdir. Bu
tezim deðiþmedi. Bugün de ben yine ayný tezi savunuyorum ve buna inanýyorum. Eðer
ben de ekonomi tahsili görmüþsem ve bu
ekonomi tahsilinden de öte bazý deðerler silsilesi içerisinde de inandýklarým, bilgim varsa,
faiz sebeptir, netice deðildir; enflasyon neticedir. Tabi burada bazýlarý bunun tam aksini
savunuyorlar. Bunlar enflasyonun sebep, faizin netice olduðunu savunuyorlar" ifadelerini
kullandý.
(Haber Merkezi)

ÖZEL MESLEKi EÐiTiM
KOMPLEKSi YAPILACAK
AK Parti Çorum Milletvekili Av.
Oðuzhan Kaya, Çorum'da özel öðrencilerin eðitim alacaðý Özel Mesleki Eðitim Merkezi yapýlacaðýný
açýkladý.
20 yýlýna yakýn zamandýr iktidarda bulunan AK Parti'nin her alanda
olduðu gibi eðitim konusunda da
çok önemli yatýrýmlar yaptýðýný hatýrlatan Milletvekili Oðuzhan Kaya,
devletin yaptýðý yatýrýmlardan Çorum'un da hak ettiði payý aldýðýný
vurguladý.
Özellikle de eðitim yatýrýmlarý
konusunda Çorum'a yapýlan okullarla derslik sayýsýnýn çok ciddi
oranda artýrýldýðýný anlatan Milletvekili Oðuzhan Kaya, özel eðitime
muhtaç bireylerin de topluma kazandýrýlmasý amacýyla çalýþmalara
da aðýrlýk verildiðini ifade etti. Bu
doðrultuda Çorum merkezde özel
eðitime ihtiyacý olan insanlarýn faydalanacaðý Özel Mesleki Eðitim
Merkezi'nin kurulmasý için çalýþmalarýn son aþamaya geldiðini açýklayan Milletvekili Oðuzhan Kaya, Çorum'a yeni bir deðer olarak gördüðü
Özel Eðitim Merkezi'nin projesinin
tamamlandýðýný kaydetti.
Kaya, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi:
"Çorum'da özel öðrencilerin eðitim alacaðý Özel Mesleki Eðitim
Merkezi kazandýrýyoruz. Öze eðitime muhtaç bireylerin de topluma
kazandýrýlmasý amacýyla çalýþmalara da aðýrlýk veriyoruz. Bu doðrultu-

da Çorum merkezde özel eðitime
ihtiyacý olan insanlarýn faydalanacaðý Özel Mesleki Eðitim Merkezi'nin kurulmasý için çalýþmalar son
aþamaya gelindi. Çorum yeni bir
deðer olarak gördüðü Özel Eðitim
Merkezi'nin projesini tamamlandýk.
Ýçerisinde kütüphaneleri, müzik
atölyeleri, konferans salonu, görsel
sanatlar atölyesi, fizyoterapi salonuyla adeta bir kompleks olarak inþa edilecek Özel Eðitim Mesleki
Eðitim Merkezi'nde 12 derslik bulunacak. 4 bin 566 metrekarelik bir
alana inþa edilecek Özel Eðitim
Kompleksimiz Çorum'umuza hayýrlý olsun." (Mehmet Halim Coþkun)

Oðuzhan Kaya

'Kýþ boyunca vatandaþa
maddi destek saðlanmalý'
Zafer Partisi Çorum Ýl Baþkaný Bedii Onan,
kurdaki artýþ nedeniyle vatandaþý zor günler
beklediðini, devletin destek saðlamasý gerektiðini belirtti.
Zafer Partisi Çorum Ýl Baþkaný Bedii Onan,
gündem ile ilgili deðerlendirmelerde bulundu.
Son haftalardaki kur artýþý nedeniyle vatandaþýn
ekonomik bunalýma girdiðini vurgulayan Bedii
Onan, hükümete seslendi.
Onan, "Vatandaþýn alým gücü her geçen gün düþüyor.
Maaþlara acilen zam yapýlmalý ve sabit ve düþük gelirli vatandaþlara kýþ aylarý boyunca karþýlýksýz parasal
destek saðlanmalý" dedi.
Onan, açýklamasýnda þu
ifadelere yer verdi:
"Dolar yükseliyor. Sonra
dalgalanýp, bir daha yükseliyor. Dolar yükselince ne oluyor? Vatandaþýn kullandýðý
her türlü ürüne zam geliyor.
Neden geliyor? Dünya da
her türlü emtia gram, kilogram veya ton olarak dolar
üzerinden fiyatlandýrýlýyor.
Yükselen dolara göre iç piBedii Onan
yasada her türlü ürün fiyatý
yeniden oluþuyor. Nereye
doðru? Yukarý doðru, zam olarak. Etiketler deðiþiyor. Vatandaþlar deðiþen etiketleri seyrediyor.
Çalýþan vatandaþýn % 42'sinin asgari ücrete
seviyesinde maaþ aldýðý,13 milyon civarýnda olduðu ifade edilen emeklilerin büyük çoðunluðunun 1.500 lira ile 2500 lira arasýnda maaþ aldýðý
düþünülürse, yýlda bir kez artýrýlan asgari ücret
ile yýlda iki kez artýrýlan memur ve emekli maaþlarýnýn, artan ürün fiyatlarý ve çarþý pazardaki
gerçek enflasyonun gerisinde kalýp,satýn alma
gücünü kaybettiði bir gerçektir.
Bir TV haber programýnda konuþan AKP
Konya Milletvekili Halil Etyemez, 'Ülkede yokluk
yok,her þeyde bolluk var' konuþmasýyla ekonomik bir sýkýntýnýn olmadýðýný savunmaya çalýþsa
da bahsi geçen bol ürünleri vatandaþýn büyük
çoðunluðunun ürün fiyatlarýnýn yüksekliði sebebiyle ve cebinde ihtiyacý olan ürünleri alacak parasýnýn yetersizliðinden veya olmadýðýndan alamadýðýný göremiyor mu? Vatandaþýn cebinde
parasý var da bu ürünleri keyiften mi almýyor?
Sorusunu þahsýna sormak ve cevabýný da duymak isteriz.
Bunun dýþýnda AKP Elazýð Milletvekili Zülfü
Demirbað katýldýðý bir televizyon programýnda
vatandaþlarýmýza bazý "ekonomik" tavsiyelerde
bulunuyor."'konomik sýkýntý çekebiliriz. Normal
þartlarda bir kilo et yiyorsak yarým kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alýrýz. Kýþ günü turfanda sebzeleri kullanmak zaten saðlýða da çok
faydalý deðil' ifadelerini kullanmýþtýr. Zülfü Demirbað'ýn milleti temsil eden bir milletvekili olarak tavsiye de bulunmak yerine vatandaþýn satýn alma gücünü ve refah seviyesini yükseltecek
maaþ almasý ve verilmesi için meclis baþkanlýðýna bir önerge vermesi daha isabetli bir davranýþ
olacaktýr.Bu önerge ile geçim sýkýntýsý yaþayan
halkýmýza destek olacaktýr.

Akaryakýta zam geleceðini duyan sürücüler
ve araç sahipleri, yeni zamlý tarifeler gelmeden
yine akaryakýt istasyonlarýna akýn etmiþ. Akaryakýt istasyonlarýnýn önünde oluþan ve uzayýp
giden araç kuyruklarý ile ilgili bir gazetecinin
"Akaryakýt zamlarý sonrasý benzin istasyonlarýnda oluþan araç sýralarýyla ilgili bir deðerlendirmeniz olur mu?" sorusuna AK Parti Erzurum Milletvekili
Ýbrahim
Aydemir,"Benzin istasyonlarýnda
kuyruk araç fazlalýðýndan"
cevabýný vermiþtir.Oysa akar
yakýta sýk gelen zamlarýn
oluþturduðu aþikar kuyruktur.
Yukarýda verdiðim örneklerden yola çýkarsak, AKP li
vekillerin sorulan her soruya
verilecek bir cevabý olmuþtur.
Lakin bu cevaplar toplumda
karþýlýðý olmayan, vatandaþý
tebessüm ettiren cevaplardýr.
Cebinde parasý var olan vatandaþlar her ürünün bol olduðu ülkede neden alýþ veriþ
yapmaktan çekinir? Bir vekil
ekonomik sýkýntýnýn olmadýðýný ifade ederken, ayný partili diðer bir vekil, ekonomik
sýkýntýnýn çekilebileceðini, bir
kg et yerine yarým kg et tüketilebileceðini söyleyerek kendi partisine mensup
bir vekilin ifadelerini boþa çýkarmaktadýr.
AKP'li vekilin ifade ettiði araç fazlalýðý doðrudur da akaryakýta zam geleceðini öðrenen vatandaþýn akaryakýt istasyonlarý önünde araç
kuyruðu oluþturmasý, bir depo akar yakýttan birkaç on lira daha tasarruflu alma isteðidir. Nitekim nispeten küçük bir þehir olan Çorum'da
akaryakýt istasyonlarýnýn önlerinde büyük þehirlerdeki gibi olmasa bile mini kuyruklarýn oluþtuðu gözlemledik.
Tarlasýndan torbaladýðý soðaný torbalamasýna raðmen satamayan ve yaðýþ altýnda býrakan
çiftçinin hali ne olacaktýr? Tarlasýna gübresiz
buðday eken çiftçinin, ne çýkarsa bahtýmýza cevabý çiftçinin gübre alamadýðýný göstermekte,
yükselen maliyetler karþýsýnda Allah'a sýðýndýðý
ortadadýr.
Artan doðal gaz ve elektrik ve temel gýda fiyatlarýnýn dar ve sabit gelirli vatandaþý kara kara
düþündürdüðünü bizler görüyoruz ve bu gördüklerimizi de seslendiriyoruz.2021 enflasyon rakamlarý beklenmeden tüm dar ve sabit gelirli ile
asgari ücretle çalýþan vatandaþlarýn ücretlerine,emekli maaþlarýna satýn alma gücünü yükseltecek miktarda zam yapýlmalý,yine yukarýda
bahsettiðim kesime,kýþ aylarý boyunca karþýlýksýz her aileye temel ihtiyaçlarýný karþýlayacak
kadar asgari bin liradan az olmamak üzere karþýlýksýz yardýmda bulunulmalýdýr. Unutulmamalýdýr ki Þeyh Edebili ise, Batý dünyasýnda devlet
anlayýþýnýn oluþmasýndan yüz yýllar önce, Osman Gazi'ye 'Ey oðul, insaný yaþat ki, devlet yaþasýn' diye öðüt vermiþtir. Bizler de Zafer Partisi
olarak vatandaþlarýmýzýn içinde bulunduðu durumu görüp, seslendirerek, Türk milletinin refah
ve huzur içinde yaþatýlmasýnýn,Türkiye Cumhuriyetin yaþam kaynaðý olduðunu ifade ediyoruz."
(Haber Merkezi)

'Mecliste yeni bir
yasa düzenlenmeli'
Türkiye Gazeteciler Federasyonu
(TGF) Baþkaný Yýlmaz Karaca TBMM'den
medya kuruluþlarý ve gazetecileri kapsayan bir destek paketi çýkarýlmasýný önerdi.
Son 5 yýlda 900'e yakýn gazetenin kapatýldýðýný vurgulayan
Karaca, sorunun kesin çözümü için BÝK,
Ýletiþim Baþkanlýðý
ve meslek örgütlerinin bir araya gelmesi
gerektiðini de belirtti.
Karaca þunlarý
söyledi:
"Son dönemdeki
artýþlar gazete sahiplerini güç durumYýlmaz Karaca
da býrakýyor. Bu da
insanlarýn maaþ alamamasýna neden oluyor. Gazeteler tek tek
kapanýyor. Bu sorunlar bunu daha da artýracak. Son 5 yýlda 1800 olan gazete sayýsý 900'e düþtü. Ýlçe gazeteleri periþan. Bu
gidiþatla bu yýl içerisinde en az 100 civarý
gazete daha kapanacaktýr.
BÝK KOMÝSYON ALMASIN
"BÝK maalesef bazý muhalif gazetelere
ceza yazmanýn dýþýnda fazla bir þey yapmýyor. Pandemi dönemi içerisinde kýsa çalýþmayý koydu, bir de satýþ zorunluluðunu
kaldýrdý. Bunun dýþýnda Anadolu basýnýnýn
yaþamasý için bir çalýþma yapmýyor. BÝK'in
ilan baþýna aldýðý yüzde 15 komisyonun þu
sýkýntýlar giderilene kadar belli bir dönem
kaldýrýlmasý gerektiðini düþünüyoruz. 36 tane genel kurul üyesi var. Yýlda 2 milyon TL
civarý gideri var. Genel Kurula gerek olmadýðýný, düzenleme yapýlmasý gerektiðini savunuyoruz. Yaygýn basýnýn durumu da bizden farklý deðil. Kaðýt fabrikasýnýn olmamasý bugün bu duruma getirdi. Bir kaðýt fabrikasý olsaydý dýþa baðýmlý olmayacaktýk.
"BÝK meclisten geçecek yardým paketine destek vermeli. Bir ay önce de Cumhurbaþkaný Adana'dayken kendisine bu sorunlarýn çözümüyle ilgili bir rapor sunduk.
BÝK, Ýletiþim Baþkanlýðý ve basýn örgütleri
bir toplantý yaparak sorunun çözümünü
karþýlýklý çözmek zorunda. Bir ay içinde
BÝK Genel Kurul toplantýsý var. Ýlan fiyatlarýna zam verilmesi gerekir. Geçen yýl yüzde 20 vermiþlerdi biraz rahatlatmýþtý. Bu yýl
en az yüzde 30 olmasý gerekiyor. Ýktidara
yakýn bazý meslek örgütleri 'basýnýn sorunlarýný çözeceðiz' diyerek devletten projeler
yaparak yardým alýyorlar. Hiçbir meslek örgütünün, gazetecinin de haberi yok. Paralarý böyle kendi yandaþlarýna daðýtýyorlar.
Biz muhalif deðiliz, mesleðimizin kurtulmasý için mücadele eden bir kuruluþuz."
(Haber Merkezi)
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SU SORUNUNA

ÇARE ARANIYOR
Çorum'da yaþanan
kuraklýk nedeniyle barajlar yok
olma noktasýna geldi. Barajlarda 10 günlük içme suyu kaldý.
Belediye yetkilileri vatandaþlarý
"suyu tasarruflu kullanýn" uyarýsý yaparken, su kuyularý açýyor,
halkýn su sorunu çekmemesi
için çalýþýyor.
EN AZ YAÐIÞ ALAN
ÝLLER ARASINDA
2020 yýlýnda ülke genelinde
yaþanan kuraklýðýn ardýndan
birçok baraj kuruma tehlikesiyle karþý karþýya kaldý. 2021 yýlýnda ise kuraklýðýn etkileri devam ederken Orta ve Batý Karadeniz Bölgesi ilk 9 ayda yoðun yaðýþ aldý. Karadeniz Bölgesi'nde Kastamonu'ya 2021

yýlýnýn ilk 9 ayýnda metrekareye
459,1 kilogram, Sinop'a 711,3
kilogram, Amasya'ya 328,4 kilogram, Çorum'a 308,6 kilogram, Ordu'ya 821,8 kilogram,
Tokat'a 339,6 kilogram toplam
yaðýþ düþtü.

ÇÖZÜM KOÇHÝSAR AMA…
Kentin su sorununun çözümü ise Alaca'da bulunan Koçhisar Barajýnda yatýyor. Koçhisar
Ýshale Hattý Projesinin tamamlanmasýyla birlikte kentin su sorunu tarihe karýþacak. Projenin
tamamlanmasý için az bir mesafenin kaldýðý belirtilirken, projenin bu ay içerisinde tamamlanmasý hedefleniyor.
Çorum Belediyesi, son iki
yýlda yaþanýlan yaðýþ azlýðý ve

aþýrý kuraklýkla mücadele ediyor. En önemli içme suyu kaynaklarý olan barajlardaki sularýn
tükenmeye yüz tutmasý ile yeni
su kuyularý açma çalýþmalarýna
aðýrlýk veren Belediye, gece
gündüz çalýþýyor. Yaz aylarýnda
daha önceden açtýklarý su kuyularýný da devreye aldýklarýný,
yeni açtýklarý su kuyularý ile 15
yeni su kuyusundan sürekli
olarak su temin ettiklerini vurgulayan Baþkan Aþgýn, Çorum
halkýna su sýkýntýsý yaþatmadýklarýný söyledi. Yeni içme suyu kuyularý açmak için çalýþmalarýn devam ettiðini ifade eden
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, çalýþmalarý yakýndan takip ederek ekiplerle sýk
sýk bir araya geliyor.

15 ÝÇME SUYU KUYUSUNDAN 6'SI KURUDU
Çorum Belediyesi, yaz aylarýndan itibaren yeni içme suyu
kuyularý açtý. Daha önceden
açýlan ve devreye yeni alýnan
bu su kuyularý ile sayýsý 15'i bulan kuyulardan büyük maliyetlerle arýtma tesislerine su ulaþtýran Çorum Belediyesi, günlük
30 bin m3'e yakýn suyu kuyulardan temin ediyor. Son aylarda açýlan kuyular için ise yaklaþýk 4 milyon TL harcandý.
15 kuyudan yaz boyu sürekli olarak içme suyu temin ettiklerini söyleyen Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,

kuraklýk nedeniyle yeraltý sularýnýn çekildiðini ve su kuyularýnýn da zamanla kuruduðunu
vurguladý. Baþkan Aþgýn, "Biz
her türlü tedbiri aldýk, almaya
devam ediyoruz. Hemþehrilerimizden isteðimiz paha biçilemez deðerde olan içme suyumuzu israf etmemeleri. Herkes
ihtiyacý kadar kullanmalý. Ýçme
suyunu kullanýrken çok dikkat
etmeli. Bu iþin þakasý yok." diye
konuþtu.
BARAJLARDA
10 GÜNLÜK SU KALDI
Baþkan Aþgýn, Çorum'un iç-

me suyunu karþýlayan Yenihayat, Hatap ve Çomar Barajlarýnda su rezervlerinin de tükenme noktasýna geldiðinin altýný
çizerek "Bu üç barajýmýzda
yaklaþýk 700 bin m3 suyumuz
kaldý. Yani sadece barajlarýmýzdan su temin ediyor olsaydýk 10 günlük suyumuz kalmýþ
olacaktý" dedi.
"MALÝYET ARTTI" DENÝLDÝ, ZAM SÝNYALÝ VERÝLDÝ
Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn, yeni içme suyu
kaynaklarý bulmak için yaptýklarý çalýþmalarýn büyük maliyet-

Kentten köye göçtüler, devlet
desteðiyle mandýra kurdular
Çorum'da süt sektöründe çalýþtýktan sonra emekli
olan gýda mühendisi Sait
ve eþi Safiye Kartoðlu, köye yerleþip devlet desteðiyle mandýra kurdu. Çift, iþletmelerini 4 yýlda 4 kat büyüttü.
Çorum'da yaþayan Kartoðlu çifti, doðup büyüdükleri köye dönüp mandýra kurarak hayallerini gerçekleþtirdi. Yaklaþýk 30 yýl Türkiye'nin farklý illerinde yaþadýktan sonra Çorum'a baðlý
Koparan köyüne dönen çift,
tarým ve hayvancýlýk yapmaya karar verdi.
2017'de çiftçilere sunulan faizsiz krediden faydalanýp 15 manda ile hayvancýlýða baþlayan Kartoðlu ailesi, hayvan sayýsýný 4 yýlda
4'e katlayarak iþlerini büyüttü.
Tarým ve Orman Bakanlýðýnýn hayvancýlýk desteklemelerinden de yararlanan
çift, organik manda sütünü
peynir, yoðurt, kaymak, çö-

kelek ve tereyaðýna dönüþtürüp, tüketicinin beðenisine sunuyor.
Emekli çift, yatýrýmlarýný
gelecek iki yýlda 200 mandalýk çiftliðe dönüþtürüp, civardaki çiftçilere örnek olacak bir baþarý elde etmeyi
hedefliyor.
Safiye Kartoðlu, ilk iki yýl
çok zorlandýklarýný ancak
araþtýrarak elde ettikleri bilgilerden istifade edip, emek
vererek zorluklarýn üstesinden geldiklerini söyledi.
Antalya'da 15 yýl yaþadýktan sonra Çorum'a döndüklerini anlatan Kartoðlu,
"Eþimle bir gün köye dönüp
çiftçilik ve hayvancýlýk yapmayý hayal ediyorduk. Eþim
emekli olmuþtu, þehir hayatýndan da sýkýlmýþtýk, köye
dönüp hayalimizi gerçekleþtirmeye karar verdik. Ýçimizde bir ukdeydi, Rabbim
de nasip etti, köye döndük.
Biraz araþtýrýnca manda sütünün az bulunduðunu öðrendik ve bu alana yöneldik.

Mandacýlýðýn zor olduðu
söyleniyor. Biraz sabýr, biraz sevgiyle üstesinden geliniyor. Biz bu iþi çok severek yapýyoruz." dedi.
"DEVLET DESTEÐÝNÝ
HER ZAMAN
HÝSSETTÝK"
Kartoðlu, köydeki evin
yapýmý, hayvan alýmý ve yetiþtirilmesinde devletin desteðini her zaman yanlarýnda
hissettiklerini vurguladý.
Peynir yapmayý gýda
mühendisi eþinden öðrendiðini belirten Safiye Kartoðlu, þunlarý aktardý:
"Omuz omuza verdik,
çobanlýðý da beraber yaptýk. Eþimle her þeyin üstesinden geldik. Hayalimiz
büyük bir çiftlik kurmak. Ýþlerimiz rayýna oturuyor. Þu
an 60 hayvanýmýz var. Devletimizin destekleriyle daha
büyük iþler yapacaðýz inþallah. Ýnsanlara bu iþin olabileceðini göstermek istiyoruz. Dört yýldýr bu iþteyiz. Ýþ-

letmemizi evlatlarýmýz devam ettirecek."
"KADIN ÝSTEYÝNCE
BAÞARAMAYACAÐI
BÝR ÞEY YOK"
Kartoðlu, kadýnlarýn her
istediklerini baþaracak güce
sahip olduðunu vurgulayarak, "Kadýnýn elinin deðdiði
her þey güzelleþiyor. Yeter
ki kadýnlarýmýz istesin. Kadýn isteyince baþaramayacaðý bir þey yok. Kadýnlardan rica ediyorum, köyde
ya da kentte bir þeyler üretsinler. Üretmek çok güzel.
Ürettikçe kendini deðerli
hissediyorsun. Ýlk baþladýðýmýzda insanlar çok eleþtirdi,
'Þehirden geldiniz, burasý
size göre deðil, yapamazsýnýz' diyenler oldu ama yaptýk." ifadelerini kullandý.
Sait Kartoðlu ise manda
sütünden elde ettikleri ürünlere müþteri bulmakta zorlanmadýklarýný, talebe yetiþemedikleri günler olduðunu aktardý.

"MANDACILIKTAN PARA
KAZANILABÝLECEÐÝNÝ
TEKRAR ÝNSANLARA
GÖSTERDÝK"
Köye 200 mandanýn bulunduðu bir çiftlik kurana
dek büyümeye devam edeceklerini dile getiren Kartoðlu, þunlarý kaydetti:
"Modern bir mandýramýz
olsun istiyoruz. Bu amaçla
çalýþýrken, bir taraftan da
devlet desteklerini araþtýrýyoruz. Köye döndüðümüzde bölgemizde manda sayýsýnýn neredeyse kalmadýðýný öðrenmiþtik. Bu iþin olabilirliðini civar köylere tekrar
göstermek adýna bu iþe
baþladýk. 40 yýl öncesine
kadar bu bölgede çok fazla
manda vardý ama döndüðümüzde bir tane bile kalmamýþtý. Mandacýlýktan para
kazanýlabileceðini tekrar insanlara gösterdik. Çevremizden aldýðýmýz olumlu
tepkilere bakarsak insanlara iyi örnek olduðumuzu görüyoruz." (Haber Merkezi)

lerle gerçekleþtirildiðini söyledi.
Baþkan Aþgýn, suyun bulunmasý ve arýtma tesisine ulaþtýrýlmasýnýn büyük maliyetler gerektirdiðinin altýný çizerek "Bir
ton suyun Belediyemize maliyeti 4.79 TL. Maliyeti bu kadar
yüksek olan suyu hemþehrilerimize 1.95 TL'den veriyoruz.
Evlerimizden akan su için ödediðimiz miktarýn 2,5 kat daha
fazla maliyete su temin ediyoruz." dedi.
Baþkan Aþgýn'ýn bu açýklamasý su tarifesine zam yapýlacaðý sinyali olarak algýlandý.
(Mehmet Halim Coþkun)

ASGARÝ ÜCRET
ZAMMIYLA
ÝÞTEN ÇIKARMALAR
HIZLANIR MI?
Birçok vatandaþ, asgari ücrete yapýlacak
zamla iþten çýkarmalarýn hýzlanmasýna dair
endiþe taþýyor. Türkmenistan dönüþü uçakta
deðerlendirmelerde bulunan Cumhurbaþkaný Erdoðan'a bu konu soruldu. Erdoðan, "Asgari ücret arttý diye iþçi çýkarma gibi bir durumla karþýlaþacaðýmýzý da zannetmiyorum.
Biz alt gelir gruplarý baþta olmak üzere milletimizin bütün kesimlerinin hayat þartlarýný iyileþtirmek için mücadele ediyoruz. Kimsenin
maðdur olmasýna müsaade etmeyiz." dedi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralýk'ta
toplanýyor. Bu sene diðer senelerden farklý
olarak rakamýn ilk haftada belirlenmesi bekleniyor. Hükümet, iþçi ve iþveren tarafý ilk
haftada kararýn çýkmasýna olumlu bakýyor.
Görüþmelere kýsa bir süre kala masadaki
rakamlar da ortaya çýkmaya baþladý. 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.
Yüksek asgari ücretin iþten çýkarmalarý
hýzlandýrmasý ise tedirginlik yaþatýyor. Türkmenistan dönüþü uçakta açýklamalarda bulunan Cumhurbaþkaný Erdoðan'a bu konu soruldu. "Asgari ücretle çalýþan vatandaþlar,
asgari ücretin artmasý ile iþ verenin, patronun
iþçiyi çýkartýp çýkartmayacaðý konusunda bir
korku da besliyor. Böyle bir olasýlýðý ortadan
kaldýrmak için ne gibi tedbirler alýnacak?" sorusuna yanýt veren Erdoðan, "Görüþmelerin
akýþýna göre inþallah biz de kararýmýzý hayýrlýsýyla vereceðiz. Asgari ücret arttý diye iþçi
çýkarma gibi bir durumla karþýlaþacaðýmýzý
da zannetmiyorum. Biz alt gelir gruplarý baþta olmak üzere milletimizin bütün kesimlerinin hayat þartlarýný iyileþtirmek için mücadele ediyoruz. Ýstenmeyen durumlarýn oluþmasýný engellemek için elimizdeki araçlarý kullanýrýz. Kimsenin maðdur olmasýna müsaade
etmeyiz."
(Haber Merkezi)
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Osmancýk halk kütüphanesi
yeni yerine taþýndý
Çorum'un Osmancýk ilçesinde 1964 yýlýnda kurulan Halk
Kütüphanesi, Mustafa Kemal
Atatürk Parký'nda Kýzýlýrmak ve
yeþil alan manzaralý yeni yerine
taþýndý.
Osmancýk Halk Kütüphanesi
yaklaþýk 500 bin liralýk bir ödenekle Atatürk Parký içerisinde tarihi Osmancýk konaklarý görünümünde inþa edilen konaklardan
birine taþýndý. Halk kütüphanesi,
çocuk kütüphanesi, engelli kütüphanesi ve sosyal donatýlarý
olan ve her yaþ grubundan vatandaþa hitap edecek kütüphane etrafý açýk, Kýzýlýrmak ve yeþil
alan manzaralý. Vatandaþlar 2
katlý kütüphanede bulunan 30
binin üzerindeki kitap arasýndan
istediðine ulaþabiliyor.
1964 yýlýnda kurulan kütüphanede, 24 yýl Özel Ýdare ile
müþterek yaptýrýlan binanýn giriþ
katýnda hizmet verdikten sonra
1988 yýlýnda Kýzýlay'a ait binaya
taþýndý. Burada 2009 yýlýna kadar hizmet verdikten sonra
Esentepe Mahallesi'nde hazineye ait bin 395 metrekare yer
üzerine kütüphaneye hizmet binasý yapýlmaya karar verildi.
1998 yýlýnda yapýmýna baþlaný-

ÇAVDAR NEDÝR?
lan hizmet binasý tamamlandýktan sonra 27 Temmuz 1999 yýlýnda kendi yerinde hizmet vermeye baþladý. 19 Haziran 2009
yýlýnda Kütüphaneye ait hizmet
binasý, Bakanlýk onayý ile Osmancýk Anadolu Öðretmen Lisesi olarak hizmet vermeye baþlayýnca, kütüphane Cumhuriyet
Mahallesi'nde bulunan Öðretmen evinin bir salonuna taþýndý.
Yaklaþýk 12 yýl Öðretmen
Evinin bir salonunda hizmet veren kütüphane yerin fiziki yetersizliði, giriþ-çýkýþýn zor olmasý ve
sosyal imkanlarýn azlýðý sebebiyle Mustafa Kemal Atatürk

Parký içerisinde yapýlan binalardan birine taþýnmasýna karar verildi. Kararýn ardýndan, AK Parti
Çorum Milletvekili Oðuzhan Kaya'nýn giriþimleri ile Kültür ve Turizm Bakanlýðý 2020 yýlýnýn son
günlerinde yaklaþýk 500 bin ödeneði Osmancýk Kütüphanesi'ne
harcanmak üzere Çorum Ýl Özel
Ýdaresi'ne aktardý.
Kýzýlýrmak Sahili, Mustafa
Kemal Atatürk Parký içinde bulunan belediyeye ait binalardan biri 5 yýllýðýna Çorum Kültür ve Turizm Müdürlüðü'ne tahsis edilerek kütüphane buraya taþýndý.
(ÝHA)

ÇAVDAR ÝÇERÝÐÝ
Araþtýrmalar neticesinde 56 gram
Çavdar 188 kalori saðlamaktadýr. Ýnsan saðlýðý için oldukça faydalý ve gerekli olan bu besin kaynaðý içeriðinde A
vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B 3
vitamini, B5 vitamin, B6 vitamini, B9 vitamini ve K vitamini bulundurmaktadýr.
Bileþikler açýsýndan da zengin olan en
büyük besin kaynaðýmýz lif, triptofan,
lutein, zeaksantin, kolin, beta karoten,
kalsiyum, bakýr, demir, magnezyum,
manganez, fosfor, potasyum, sodyum,
çinko, doymuþ yaðlar, poli yað çeþitleri, izolösin, lösin, lisin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin , triptofan, tirosin, valin gibi hemen hemen her bileþikleri bulunduran Çavdar tahýl ürünü
insan saðlýðý için olmazsa olmazdýr.

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

06:06
07:36
12:34
15:00
17:21
18:46

TARiHTE BUGÜN
1925- Tekke ve zaviyelerin kapatýlmasýna
iliþkin kanun kabul edildi.
1925- TBMM kürsüsünün arkasýndaki duvara Hakimiyet Milletindir yazýsý asýldý.
1930- Paris'teki bir film þirketinin düzenlediði uluslararasý ses yarýþmasýnýn Türkiye bölümü, Cumhuriyet gazetesince gerçekleþtirildi.
Yarýþmaya katýlan 38 kiþiden Hudadat Þakir
Haným, 20 Jüri üyesinden 16'sýnýn oyuyla
Türkiye Ses Kraliçesi seçildi.
1931- Ýktisadi Buhran Vergisi Kanunu kabul
edildi.
1973- Anadolu, Çukurova ve Dicle üniversiteleri kuruldu.
1979- Kurumlaþmýþ Irk Ayrýmcýlýðý Suçunun
Önlenmesi ve Cezalandýrýlmasý Uluslararasý
Sözleþmesi kabul edildi. Türkiye sözleþmeyi
onaylamadý.
1988- Tek tip elbise giyilmesine karþý cezaevlerinde yapýlan açlýk grevleri, beþ cezaevinde anlaþmaya varýlmasý üzerine sona erdi.
1990- Zonguldak'ta 43 bin maden iþçisi greve baþladý.
1997- Genel nüfus sayýmý ve seçmen yazýmý gerçekleþtirildi. Türkiye'nin nüfusu 62 milyon 865 bin 574 olarak belirlendi.
1999- Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi
PKK lideri Abdullah Öcalan için verilen idam
cezasýna ihtiyati tedbir kararý aldý. Mahkeme,
Strazburg'daki yargýlama sonuçlanana kadar
infazýn ertelenmesini istedi.
2007- Ýstanbul-Isparta seferini yapmakta
olan, Atlasjet Havayollarý'na ait 4203 sefer sayýlý,MD-83 tipi yolcu uçaðý, Isparta'nýn Çukurören ve Kýlýç köyleri arasýnda kalan Türbetepe mevkiinde düþtü. Uçakta bulunan, 50 yolcu ve 7 mürettebattan kurtulan olmadý.

Minikler, Jandarma'yý tanýyor
Çorum'da anasýnýfý öðrencileri, Çorum Ýl
Jandarma Komutanlýðýný ziyaret etti. Bahçeþehir Koleji anasýnýfý öðrencileri ve öðretmenleri tarafýndan Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýna ziyaret gerçekleþtirildi.
Ziyarette öðrencilere Jandarma tanýtýldý,
sunumlar yapýldý. Jandarmadan yapýlan
açýklamada, "Ülkemizin teminatý olan öðrencilerimize Komutanlýðýmýz gezdirilmiþ,
Jandarma komando, Olay Yeri Ýnceleme,
Trafik ve asayiþ timlerince araç ve malzeme
tanýtýmý yapýlarak Jandarma Genel Komutanlýðýnýn icra ettiði faaliyetlere iliþkin sunum yapýlmýþ, öðrenciler iz takip, uyuþturucu ve bomba arama köpekleri ile yapýlan
gösteriyi ilgi ile izlemiþlerdir. Ayrýca öðrencilereJ.Gn.K.lýðýnýn Tim Jandarma çizgi filmi
izletilmiþ olup çeþitli hediyeler verilmiþtir.
Öðrencilere Covid-19 pandemisiyle mücadelede maske, mesafe ve temizlik kuralýna
azami riayet edilmesi hususunda hatýrlatmalarda bulunulmuþ olup anlamlý ziyaretleri için teþekkür edilmiþ ve öðrenim hayatlarýnda baþarýlar dileyerek uðurlanmýþtýr" denildi.
(Haber Merkezi)

Elektrik mühendisleri kahvaltýda buluþtu
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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

Buðday tanesi kaynaklý olan bu tahýl
ürünleri ülkemizde Doðu bölgelerinde daha
sýk meydana gelmektedir. Çavdar ile dövdük ve
mayasýz ekmek elde edilmektedir. Aþýrý soðuk iklimlerde tahýllarý hasat etmek ve depolamak oldukça zordur. Ama Çavdar soðuk havalar
dayanýklý olmasý ile ön plana çýkmakta
ve kolaylýkla yetiþerek hasat edilmektedir. Çavdar yüksek kesimlerde, kumlu ve gevþek topraklarda rahatlýkla yetiþebilmektedir.
Çavdar buðdaya benzemektedir.
Yalnýz Çavdar buðdaya oranla daha
uzun ve daha incedir. Renkleri ise yeþil gri ile sarýmsý kahverengi arasýndadýr. Çavdar tahýl ürününden un ve eski
moda yulaf gevreði elde edilmektedir.
Tahýl ürünlerinde mikrop ile kepek
ayýrmak zor olduðundan çavdar unu
ve buðday unu genellikle bunlarýn aksine sonra derece yüksek besin deðeri barýndýrmaktadýr.

Çorum Elektrik Mühendisleri
Odasý Ýl Temsilciliði üyeleri, 27
Kasým Cumartesi günü saat
10.30'da bir kafede düzenlenen
kahvaltýda bir araya geldi.
Kahvaltýya EMO Samsun
Þube Baþkaný Tarýk Tarhan,
EMO Samsun Þube Müdürü
Emin Arif Özkesen ve Çorum
Temsilciliðine baðlý üyeler
katýldý.
Kahvaltýda bir konuþma ya-

pan EMO Çorum Ýl Temsilcisi
Elektrik-Elektronik Mühendisi
Aydýn Taþkýn, uzun yýllardýr yürüttüðü oda temsilcilik görevini
çocuklarýnýn il dýþýnda eðitim
görmeleri ve eþinin il dýþýna tayini çýkmasý nedeniyle býrakmak
durumunda kaldýðýný ifade etti.
Taþkýn, görev süresi içerisinde doðrudan asla taviz vermediðini, her zaman etik deðerleri
öncelediðini, adaletten vazgeç-

meden temsilcilik görevini yürütmeye çalýþtýðýný dile getirdi.
Program sonunda EMO
Samsun Þube Baþkaný Tarýk
Tarhan, Elektrik Mühendisleri
Odasý Samsun Þubesi olarak
meslek, meslektaþ, oda süreçlerinin yürütülmesinde gösterdiði
özverili çalýþmalarýndan dolayý
Çorum Ýl Temsilcisi Aydýn Taþkýn'a plaket takdiminde bulundu.
(Haber Merkezi)

DARI OTU NEDÝR?

Darý otu buðdaygillerin gelen ve
buðday gibi besin maddesi olarak kullanýlan bir bitki çeþididir. Genellikle 30
ile 100 cm uzayabilen darý otlarý oldukça dayanýklý bir bitkidir. Ülkemizde Güneydoðu, Marmara, Ýç Anadolu, Karadeniz, Ege ve Doðu Anadolu bölgelerinde yetiþmektedir. Daha çok gýda ihtiyaçlarýmýzýn karþýlanmasý adýna kullanýlmaktadýr. Van gölü kýyýlarýnda ve
Hakkari bölgelerinde darý türlerinden
biri olan cin darý çeþidi yetiþtirilmektedir. Bu darý otu deðirmende öðütülerek
taþtan geçirilir ve kavularýndan ayrýlýr.
Tane kýsmý süt ve ayran ile karýþtýrýldýðýnda bir nevi ekmek elde edilir ayný
zamanda bozanýn ham maddesi olarak kullanýlýr. Darý otunun en yaygýn
kullaným alaný bozadýr. Boza içeriðindeki vitamin ve mineral kaynaklarý
ham maddesi olan darý otundan almaktadýr.
Ülkemizde en çok darý otu yetiþtirilen iller arasýnda ise Zonguldak, Urfa,
Aydýn, Diyarbakýr, Bitlis, Muðla, Siirt,
Adýyaman ve Hatay gelmektedir.
DARI OTU FAYDALARI
- Zihin yorgunluklarýna ve uyuþmalarýna oldukça faydalýdýr.
- Vücut üzerinde organlarýn etkileþimini saðlayan sinir sistemlerini kuvvetlenmesini saðlar.
- Hamile bayanlar için oldukça yarayýþlý ve saðlýklýdýr.
Darý otundan un elde edilecek kullanýlabilmektedir. Ayrýca darý otu taneleri çeþitli hayvanlarda özellikle kuþlarda yem olarak da kullanýlmaktadýr.
Yalnýz hayvanlara taze olarak verilmesi hayvanlarda zehirlenmelere sebebiyet vermektedirler. Bu nedenle bir kaç
hafta bekletildikten sonra yem olarak
verilmelidir.
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Çorum FK Teknik Direktörü Ahmet Yýldýrým, bireysel hatalardan yakýndý.

'Bireysel hatalardan dolayý dört
haftadýr berabere bitiriyoruz'
Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ahmet Yýldýrým, Hekimoðlu
Trabzon maçýný deðerlendirdi.
Çorum FK Teknik Direktörü Ahmet Yýldýrým, son dört haftadýr alýnan beraberliklerin "bireysel hatalardan" kaynaklandýðýný söyledi.
Yýldýrým, "Sezon içerisinde 9 tane gol yedik. Bunun 7'sini orta
sahada kaptýrarak, bireysel hata
yaparak rakibe pozisyonu kendimiz hazýrlaþmýþýz. Akabinde de
gol yemiþiz. Ayný onlardan bir tanesini yaþadýk. Orta sahada çok
basit bir hata yaptýk. Faul var veya
yok önemli deðil. Kalemizde gördüðümüz gol" dedi.

Ahmet Yýldýrým

deki söylemlerimizde kazanmaya
gidiyoruz demiþtik. Ýçerdeki oyun,
maç baþladýðýndaki oyun bunu

gösterdi. Rakibin maðlubiyetinin
bulunmamasýna raðmen girdiðimiz
pozisyonlar, topa sahip olma her

"TEK RAKÝBÝMÝZ KENDÝMÝZ"
Takýmýn tek rakibinin kendisi olduðunu vurgulayan tecrübeli teknik
adam, þunlarý söyledi:
"Bu liglerde þunu gördüm, bizim
takým iyi konsantre olursa, saha
içerisinden keyif alýrsa bizim rakibimiz sadece kendimiz oluyoruz. Þuan ki durum beni çok üzüyor. Yaptýðýmýz bireysel hatalardan dolayý 4
haftadýr berabere bitiriyoruz maçlarý. Son vuruþlarý iyi yapamýyoruz ya
da pas hatasý yapýp gol yiyoruz.
Bundan sonra daha zor maçlar var
ama daha iyi olacak inþallah."
(Abdulkadir Söylemez)

"ÝYÝ OYNADIK"
Çok iyi bir maç çýkardýklarýný,
ancak oyunun skora yansýmadýðýný
vurgulayan Yýldýrým, "Maç öncesin-

Ziraat Türkiye Kupasý'nda 4. Tur heyecaný baþlýyor
TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta yer alan takýmlarýn Ziraat Türkiye Kupasý 4. Tur eþleþmeleri belli oldu. Ziraat Türkiye Kupasý'nda 4. Tur heyecaný baþlýyor. Temsilcimiz Çorum FK'nýn yer aldýðý 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta bulunan takýmlarýn rakipleri de belli oldu. Gruptaki takýmlarýn rakiplerinin 5'i Süper Lig, 2'si de 1'inci lig takýmlarýndan oluþuyor.

30 Kasým - 2 Aralýk tarihleri arasýnda oynanacak 4. Tur kapsamýnda Afjet Afyonspor ile Ýstanbulspor, Bodrumspor ile Baþakþehir FK, Serik Belediyespor ile Adana Demirspor, Ankaraspor ile Çaykur Rizespor, Sarýyer ile Karagümrükspor, Hekimoðlu Trabzon ile Menemenspor,
Sakaryaspor ile Gaziantep FK karþýlaþacak.
(Abdulkadir Söylemez)

RAKAMLARLA

2’nci Lig Kýrmýzý Grup

Lider ile puan farký 7'e çýktý
TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta 38 haftanýn
15'i tamamlanýrken liderlik koltuðunda 35
puanlý Sakaryaspor yer alýyor.
Grubumuzda lider Sakaryaspor ve 2'inci Hekimoðlu Trabzon namaðlup yoluna
devam ederken, son sýradaki Kahramanmaraþspor'un 14, Niðde Anadolu FK'nin ise
12 maðlubiyeti bulunuyor.
Oynanan 140 karþýlaþma nasýl sonuçlandý:
67 maç (%44) Ev sahibi takýmlar kazandý
48 maç (%32) Konuk takýmlar kazandý
35 maç (%24) Berabere sonuçlandý
Grup'ta alýnan en sýk skorlar:
16 maç (%10) 1-1 sona erdi
13 maç (%8) 0-0 sona erdi
13 maç (%8) 1-0 sona erdi
Maç baþý gol oranlarý:
72 maç (%48) 2-3 gol
36 maç (%24) 0-1 gol
33 maç (%22) 4-5 gol
En çok gol atýlan dakikalar:
89 gol (%22) 76-90 dakikalar arasý
79 gol (%19) 46-60 dakikalar arasý
68 gol (%16) 61-75 dakikalar arasý
En golcü isimler:
11 gol Yasin Abdioðlu (Soma Spor)
9 gol Erhan Þentük (AfjetAfyonspor)
8 gol Caner Aktaþ (Hekimoðlu Trabzon)

2'inci Lig Kýrmýzý Grup'ta 15'inci hafta maçlarýnýn ardýndan aldýðý galibiyetle geçen hafta
olduðu gibi Sakaryaspor liderlik koltuðunda
yer alýrken Hekimoðlu Trabzon ile berabere
kalan Çorum FK aldýðý bir puan ile 4'ücü sýradaki yerini korurken puan farkýnýn 5'ten 7'ye
çýkmasýna engel olamadý.
KAYBETMEME SERÝMÝZ 8 MAÇA ÇIKTI
Çorum FK son oynadýðý dört karþýlaþmanýn ikisinde 1-1'lik geçen hafta 0-0'lýk bu hafta
ise 1-1'lik eþitlik ile 4 hafta da 4 puan toplarken öncesinde aldýðý üste üste dört galibiyet
ile kaybetmeme serisini bu sezon ilk kez sekiz
maça çýkardý.
Sezonun ilk altý haftasýnda üç beraberlik üç
galibiyet alan Çorum FK 7'inci maçta maçýnda

þeyiyle çok iyi bir maç oynadýk. Rakibe hiç pozisyon vermedik. Golden
sonra þükür ki anýnda reaksiyon
gösterdik ve toparladýk" ifadelerini
kullandý.

Sivas Belediyespor'a 2-0 maðlup olmuþtu.
EN ÇOK BERABERLÝK ALAN
TAKIMLARDANIZ
Kýrmýzý Grup'ta 15'inci hafta geride kalýrken Çorum FK son dört haftayý dört beraberlikle kapatýrken toplamda 7'inci beraberliðini
almýþ oldu. Grubumuzda AfjetAfyonspor'un
da yedi beraberliði bulurken 2'inci sýradaki
Hekimoðlu Trabzon'un ise altý beraberliði bulunuyor.
Bu Ýstatisliðin yani sýra Çorum FK namaðlup Sakaryaspor ve Hekimoðlu Trabzon'un ardýndan sadece bir maðlubiyet alarak en az yenilgi gören 3'üncü takým olmayý baþardý. AfjetAfyonspor iki, Sivas Belediyespor'un ise üç
maðlubiyeti bulunuyor. (Abdulkadir Söylemez)

MÜCADELE
Ahmet Buðra
ERDOÐAN
Öncelikle Ankaraspor maçýnýn ikinci
yarýsý ve Hekimoðlu maçýnda 70 dakika
ortaya koyulan oyun ve mücadele geleceðe daha umutlu bakmama ve karamsarlýða kapýlmamama sebep oldu.
Takýmýmýz Hekimoðlu maçýna gerçekten çok iyi baþladý. Fizik gücü yüksek rakibi karþýsýnda tüm ikili mücadeleleri kazandý. Takým boyunu çok iyi tuttu. Rakibin
stoperlerine topu býrakýp alanlarýna giren
rakip oyunculara çok iyi baský pres uygulayýp kazandýðý toplarla etkili oldu. Bloklar
arasý mesafeyi gerçekten çok iyi korudu.
Rakibine bir iki pozisyonun dýþýnda net
pozisyon vermedi. Deplasmanda nasýl
oynamasý gerekiyorsa öyle oynadý.
Öncelikle maçta Hasan Küçük ve Atakan günümüz modern futbol orta sahalarý nasýl oynamasý gerekiyorsa öyle oynadý. Takým olarak tüm oyuncularýmýz takdire þayan bir mücadele örneði ortaya koydular.
Bu maçta oynadýklarý oyunu geliþtirebilirse, hücumsal opsiyonlarý arttýrabilirse
bu takým bir seri yakalar ve bir daha durdurulamaz. Ama daha önce oynadýðý
Bayburt, Sivas, Turgutlu, Soma, Diyarbekir maçlarýnda ortaya koyduklarý performansý sahaya yansýtýrlarsa Sakarya'yý
yakalamak hayalden öteye geçmez.
Yazýmýn sonunda kendine taraftar diyen sosyal medyadan sahip olduklarý kirli düþüncelere herkesin sahip olduðunu
düþünen kirli güruha sesleniyorum. Eleþtiri olacak saygý çerçevesinde buna eyvallah! Ama sýrf Trabzonlu diye 15 haftadýr takýmýn hücumdaki en istikrarlý oyuncusuna yazýlanlarý kabul edemem. Kiþi
kendisinden bilir iþi. Takýmýzdaki hiçbir
futbolcu o tiyniyete sahip deðil. Sahadaki
performanslarýný her türlü eleþtirebilirler.
Ama maç satmayý ima etmek bile kabul
edilemez. Galibiyetli günlerde görüþmek
üzere. Saðlýk ve sevgiyle kalýn.

SIRADAKi RAKiP ÝNEGÖLSPOR

Çorum FK'nin 5 Aralýk Pazar günü saat
13'te konuk edeceði Ýnegölspor bu hafta
evinde Sarýyer'i 1-0 ile geçti. Ýnegölspor üç
maðlubiyet ve bir beraberlikle dört hafta kazanamadýktan sonraki son dört haftada üç
galibiyet bir maðlubiyet alarak çýkýþa geçti.
Ýnegölspor'un son dört maçtaki skorlarý ise
1-0 ile sonuçlandý.
Ýnegölspor 15'inci haftanýn ardýndan
6'þar galibiyet ve maðlubiyet alýrken üç maçý ise beraberlik sonuçlandý. Bu maçlarda
18 gol atan Ýnegölspor kalesinde ise 21 gol
görürken 21 puanla 11'inci sýrada her aldý.
Çorum FK, Ankaraspor maçýnda yaþanan saha olaylarý nedeni ile aldýðý cezadan
dolayý 5 Aralýk Pazar günü oynayacaðý
maçta seyircisinden mahrum kalacak.
(Abdulkadir Söylemez)

BUGÜN

ÇORUM HAVA TAHMiNi

FATÝH
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
www.kesinkarar.com / haber@kesinkarar.com
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ÇORUM iHRACATTA
Kadýn giriþimciler için
meslek eðitimi verilecek
Çorum'da dört kurumun iþbirliðiyle
140 kiþiye üç farklý meslek dalýnda mesleki eðitim kursu verilecek.
Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu
kararý kapsamýnda Çorum kýrsalýnda kadýn giriþimciliðinin özendirilmesi, desteklenmesi ve yatýrým imkanlarýnýn geliþtirilmesi, kadýn çiftçi projelerinin hayata geçirilmesi kýrsalda kadýn giriþimciliðinin artýrýlmasý ve istihdamýn korunmasýna ve artýrýlmasýna, iþsizlerin mesleki niteliklerinin geliþtirilmesine, iþsizliðin azaltýlmasýna ve özel politika gerektiren gruplarýn iþgücü piyasasýna kazandýrýlmasýna katký saðlamak amacýyla, ÝÞKUR Müdürlüðü, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl
Müdürlüðü, Ziraat Odasý ve Halk Eðitimi
Merkezi Müdürlüklerinin iþbirliðiyle
mesleki eðitim kurslarý verilecek. Altý ilçede üç farklý meslekte 140 kiþilik mesleki eðitim kurslarý baþlayacak.
Eðitim süresince kursiyerlere günlük
35 TL kursiyer cep harçlýðý ödenecek ve
5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel
Saðlýk Sigortasý Kanunu gereði Ýþ Kazasý ve Meslek Hastalýðý Sigorta prim giderleri karþýlanacak.
Baþvurulara iliþkin açýlan kurslarýn
baþvuru tarihleri ve kontenjan durumlarý kurum internet sayfasýnda (www.iskur.gov.tr) detaylý olarak belirtildiði,
Kurslara katýlmak isteyenlerin ÝÞKUR'a
iþ arayan kayýtlarýný yaptýrarak katýlmak
istediði kurslarýn kursiyer seçme mülakatlarýnda hazýr bulunmalarý gerektiði
bildirildi.
(Bahattin Sümüþ)

ViTES YÜKSELTTi
Türkiye'de "Anadolu
Kaplaný" olarak bilinen Çorum'un ihracatý, Ekim ayýnda rekor kýrdý. Son aylarda
bölgede ihracat liderliðini
Samsun'a kaptýran Çorum,
Ekim ayýnda tekrar liderliði
devraldý. 150 milyon dolarlýk ihracatla Samsun'u
geride býraktý.
TÜÝK verilerine göre ihracatta
2020 yýlýný bölgenin yýldýzý olarak
tamamlayan Çorum, 2021 yýlýnda
Samsun'un gerisinde kaldý. Ancak
Ekim ayýnda Çorum, ihracatta rekor
kýrdý. 150 milyon dolarlýk ihracatla
Samsun'u geride býrakarak bölge lideri oldu.
Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlýðý iþ birliðiyle oluþturulan genel ticaret sistemi kapsamýnda üretilen geçici dýþ ticaret verilerine göre; Türkiye'nin ihracatý ekimde
geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde
20,1 artarak 20 milyar 792 milyon
dolar, ithalat yüzde 12,8 artýþla 22
milyar 230 milyon dolar oldu.
2020 YILINDA
BÖLGENÝN YILDIZI
Geçtiðimiz yýl ihracatta bölgedeki liderliðini koruyan Çorum, bu yýl
bölge liderliðini Samsun'a kaptýrýyor. 2020 yýlýnda 1 milyar 539 milyon dolarlýk ihracatýyla en çok ihracat yapan 19 il arasýna giren Ço-

rum'un 2021 yýlýnýn son 9 ayýnda
Samsun'un gerisinde kalmýþtý.
Ekim ayýnda ise Çorum, ilk defa rekor kýrdý. Çorum sanayisi, 2021 yýlýnýn ilk 10 ayýnda ikinci defa ihracatta Samsun'u geride býraktý.

SAMSUN, MAYIS'TA
TEMPO ARTIRDI
Mayýs ayýndan itibaren ihracat
temposunu artýran Samsun, Mayýs
ayýnda 116 milyon 311 bin 63 dolar,
haziran ayýnda 144 milyon 728 bin
46 dolar, temmuz ayýnda 76 milyon
113 bin 56 dolar, aðustos ayýnda
118 milyon 749 bin 10 ve Eylül
ayýnda 70 milyon 200 bin dolar ihracat gerçekleþtirildi. Samsun,
Ekim ayýnda ise 91,6 milyon dolarlýk ihracat yaptý.

TEMMUZ'DAN
SONRA ÝLK DEFA
Çorum ise Mayýs ayýnda 64,9
milyon, Haziran ayýnda 95 milyon,
Temmuz ayýnda 108,2 milyon, Eylül
ayýnda da 82,4 milyon dolarlýk ihracat gerçekleþtirdi. Ekim ayýnda Çorum, Samsun'u geride býrakmayý
baþardý. Ekim ayýnda 150 milyon
dolarlýk ihracat yapan Çorum, 91,6
milyon dolarlýk ihracat yapan Samsun'u geride býrakarak bölge lideri
oldu.
(Mehmet Halim Coþkun)

Tarým Kredi Kooperatifi

Çorum'da market açtý
Tarým Kredi Kooperatifi, Çorum'da
bir market daha açtý.
Tarým Kredi Kooperatifi, Buharaevler
Mahallesi'nden sonra
bir diðer market Bahçelievler Mahallesi
Bahabey
Caddesi'nde hizmete girdi.
Marketin açýlýþýna
katýlan Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, "Çiftçilerimizin,
üreticilerimizin ve kooperatiflerimizin ürünlerinin yer aldýðý Türkiye Tarým Kredi Kooperatif Marketleri'nin
Bahabey þubesi açýlýþýný gerçekleþtirdik.
Þehrimize hayýrlý olsun."dedi.
Açýlýþa, Çorum Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, Ýl
Müftüsü Müftü Muharrem Biçer, Tarým Kredi
Kooperatifi yetkilileri
ile maðaza çalýþanlarý
katýldý.
(Mahmut
Emin Söylemez)

300 araçlýk yeni otopark oluþturuluyor
Çorum Belediyesi, kent
merkezinde 300 araçlýk yeni
otopark alaný oluþturuldu.
Çorum Belediyesi, kent
merkezinde yeni otopark alanlarý için çalýþmalarýný sürdürüyor. Belediye, Farabi Caddesi
üzerinde bulunan Tabakhane
Cami civarýnda 300 araçlýk yeni otopark alaný oluþturdu. Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn, beraberinde
Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Alper Zahir ile birlikte bölgede
incelemelerde bulundu.
Ziyaretten sonra bir açýklama yapan Baþkan Aþgýn, "Tabakhane Cami civarýndaki otoparkýmýzý açýlýþa hazýrlýyoruz"
dedi.
(Bahattin Sümüþ)

Kaleden kopan kaya
parçalarý otomobile çarptý
Çorum'un Osmancýk ilçesinde Kandiber Kalesi'nden kopan kaya parçalarý bir otomobile zarar
verdi.
Osmancýk'ta sabah saatlerinde etkili olan yaðmur yaðýþýyla birlikte Kandiber Kalesi'nden kopan
kaya parçalarýnýn düþmesi
sonucu
Akþemseddin
Caddesi üzerinde bulunan
bir otomobil zarar gördü.
'MAHALLE HALKI
ENDÝÞELÝ'
Yazý Mahallesi Muhtarý Murat Haykýr, kaleden kopan kaya
parçalarýnýn bir otomobile zarar verdiðini belirterek endiþelerinin büyük olduðunu belirt-

ti. Haykýr, sosyal medya hesabýndan yaptýðý paylaþýmla;
"Endiþemiz büyük. Gerekli
tedbirlerin alýnmasý için müracaatýmýz var. Can ve mal kaybý
olmamasý için tekrar gündeme
getireceðiz" ifadelerini kullandý.
(ÝHA)

