Ýnegölspor
hazýrlýklarý
baþladý

Osman Bolluk'tan kutlama ziyareti
Basýn Ýlan Kurumu Çorum Þube Müdürü Osman Bolluk, Kesin Karar Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Ayhan Aykanat'ý
ziyaret etti. Ziyarette Kesin Karar Gazetesi Kurucusu Halil Ýbrahim Söylemez de yer aldý. Ziyarette Aykanat ile
bir süre görüþen Þube Müdürü Osman Bolluk, Kesin Karar Gazetesi'nin
kuruluþunun 7. yýlýný kutladý.
2’DE

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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75 Kuruþ

TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden Çorum FK, ligin 16.
Haftasýnda oynayacaðý Ýnegölspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý.
Son dört haftada 9 puan kaybeden Çorum FK, ligin 16. haftasýnda sahasýnda Ýnegölspor'u konuk edecek. Kýrmýzý-siyahlýlar, dün yaptýðý antrenmanla bu maçýn hazýrlýklarýna baþladý. Teknik Direktör Ahmet Yýldýrým nezaretinde yapýlan antrenmanda yenileme çalýþmasý yapýldý. Kýrmýzý-siyahlýlar, bu maçýn hazýrlýklarýna bugün yapacaðý antrenmanla
devam edecek. (Abdulkadir Söylemez)

Metruk binalar

kontrol altýna alýnacak
Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisi'nin Çorum Valisi Mustafa
Çiftçi baþkanlýðýnda yaptýðý
toplantýda metruk binalarda
yapýlan uyuþturucu kaçakçýlýðýnýn önlenmesi amacýyla
alýnacak yeni tedbirler de
kararlaþtýrýldý. Kolluk kuvvetlerince genel güvenlik ve
asayiþ bakýmýndan tehlike
arz ettiði belirlenen metruk
binalarýn ilgili Belediye Baþkanlýklarýnca/Ýl Özel Ýdaresi
tarafýndan üç gün içerisinde
mülk sahiplerine tebligat yapýlmasý kararlaþtýrýldý. 2’DE

Asgari ücrette zam
pazarlýðý baþladý
Asgari ücret zammýnda milyonlarýn
beklediði an geldi. Türk-Ýþ, TÝSK ve hükümet kanadý ilk toplantýsýný gerçekleþtirdi. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Vedat Bilgin, "Biz enflasyonun ya da
ekonomideki dalgalanmanýn karþýsýnda
çalýþaný koruyacak bir asgari ücret belirleyeceðiz. Türkiye'de sadece asgari
ücretle geçinen 6 milyon emekçi var.
Emeði koruyacak bir asgari ücreti belirleyeceðiz" dedi. 7’DE

‘Buðday fiyatlarýnda
artýþ devam edecek'
Ticaret Borsasý bünyesinde oluþturulan Toksin Laboratuarý'nýn tanýtým toplantýsýnda konuþan
Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Naki Özkubat, bu yýl buðday fiyatlarýndaki artýþýn çok hýzlý ve
yüksek olduðunu dile getirerek "Yurt dýþý piyasalarýnda da buðdayýn fiyatý 270 dolardan 310
dolara yükseldi. Þuanda borsamýzda buðdayýn tonu 5 bin TL'den satýlmaktadýr" dedi. 5’TE

Özel Ýdare’de kýrsal
yatýrýmlar ele alýndý
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, beraberinde
Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Ali Evlüce ve Yýlmaz Peker ile birlikte
Ýl Genel Meclis Baþkaný Mehmet Bektaþ'ý ziyaret etti.
Ziyarette Bektaþ ile görüþen Baþkan Ahlatcý, köy
yatýrýmlarýyla ilgili bilgiler aldý. 4’TE

Piyasaya
sahte 9 bin 500
dolar sürdü!
Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü'ne
baðlý Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü
ekipleri, bir þahsýn iþ yerlerine ve
bankalara sahte Amerikan dolarý
sürdüðü tespit edilmesi üzerine
harekete geçti. Yapýlan aramada
95 adet 100'lük (9 bin 500) Amerika dolarý ve bir adet sahte 50 Euro ele geçirildi. 8’DE

Sungurlu'da kanserden hayatýný kaybeden Zeynep
Artak'ýncenaze namazýný babasý kýldýrdý.

Dün itibariyle zorunlu kýþ lastiði uygulamasý baþladý.
Emniyete baðlý ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

BABANIN EN
ZOR GÖREVi

Dikkat, KIÞ LASTiÐi
uygulamasý baþladý!

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 13 yaþýnda kanserden dolayý hayatýný kaybeden ortaokul öðrencisi Zeynep Artak, son yolculuðuna uðurlandý. Kýzýnýn cenaze namazýný kýldýran baba Osman
Artak, "Allah kimseyi evladýyla sýnamasýn" dedi. 3’TE

Abdulkadir Þahiner

Bahçeli'yi
iþaret etti,
imalý mesaj
paylaþtý

Osmancýk Ýlçesi'nde iki gündür
etkili olan þiddetli rüzgar, Güney
Mahallesi'nde inþaat halindeki bir
binanýn birinci katýnýn camlarýnýn
kýrýlmasýna neden oldu.
Olay esnasýnda orada bulunan
inþaat sahibinin oðlu Ekrem
Çalýþkan isimli genç cam kýrýklarý
ile yaralandý. 3’TE

Sungurlu Belediye
Baþkaný Abdulkadir
Þahiner, MHP Lideri
Devlet Bahçeli'ye
seslendi. 4’TE

SÜTÜN LÝTRESÝ
YÜZDE 46 ARTTI

Þiddetli rüzgar
binanýn camýný
kýrdý: 1 yaralý

Ulaþtýrma ve Altyapý Bakanlýðý'nca, Karayollarý Trafik Kanunu
gereði yolcu ve eþya taþýmalarýnda kullanýlan araçlarýn kýþ
lastiði takmalarý, illerin hava ve iklim þartlarýna göre yýlýn belli
dönemi için zorunlu tutuluyor. Yük ve yolcu taþýyan ticari
araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliðiyle sorunsuz seyahat için kullanýlmasý gereken kýþ lastiði
uygulamasý dün itibariyle baþladý 2’DE

2’DE

FIRTINA HIZI 98
KÝLOMETREYE ULAÞTI

3’TE

TÜRK-ÝÞ ASGARÝ ÜCRET
ÝÇÝN TARÝH VERDÝ 3’TE

ÞOFÖRLER
UNUTULMADI

5’TE
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Osman Bolluk'tan kutlama ziyareti

Metruk binalar
kontrol altýna
alýnacak
Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisi, kentte
can ve mal güvenliðini tehdit eden metruk
binalarýn kontrol alýnmasýna yönelik yeni
kararlar aldý.
Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisi, Çorum
Valisi Mustafa Çiftçi baþkanlýðýnda toplandý. Toplantýda kentte alýnacak yeni koronavirüs önlemleri görüþülürken, metruk binalarda yapýlan uyuþturucu kaçakçýlýðýnýn
önlenmesi amacýyla alýnacak yeni tedbirler
de kararlaþtýrýldý. Valilikten yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verdi:
"Salgýn ile mücadelede en önemli unsur olan maske, mesafe, hijyen konularýnda çeþitli kamu kurumlarýnýn personeli ile
yürütülen saha denetimlerine devam edilmesine,
Koronavirüs (Kovid-19) PCR testi pozitif olan kiþiler ile temaslý olan kiþilerin Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan belirlenen usul ve
esaslar kapsamýnda belirtilen süreler içerisinde karantina/izolasyon tedbirlerine uymalarýna, Ýl Salgýn Denetim Merkezi tarafýndan konuya iliþkin gerekli kontrol ve denetimlerin yapýlmasýna,
Ýnsanlarýn can ve mal güvenliðini tehdit
eden, çevre kirliliðine yol açan ve kent estetiðine uygun olmayan metruk binalarýn,
uyuþturucu kaçakçýlýðý, kullanýmý ve bu
maddelerin saklanmasý veyahut gizlenmesi gibi amaçlarla kullanýlmasý sebebiyle
kontrol altýna alýnmasý amaçlandýðýndan;
Kolluk kuvvetlerince genel güvenlik ve
asayiþ bakýmýndan tehlike arz ettiði belirlenen metruk binalarýn ivedilikle Belediye
Baþkanlýklarýna/Ýl Özel Ýdarelerine bildirimlerinin yapýlmasýna,
Bu þekilde tespit edilen binalarla ilgili
Belediye Baþkanlýklarýnca/Ýl Özel Ýdaresi
tarafýndan üç gün içerisinde mülk sahiplerine tebligat yapýlmasýna,
Mülk sahiplerince en geç otuz gün içerisinde söz konusu binalarda giriþ çýkýþý
engelleyecek þekilde gerekli tedbirlerin
alýnmasýna veya binalarýn yýkýlmasýnýn
saðlanmasýna,
Binalara giriþ çýkýþý engelleyecek þekilde gerekli tedbirlerin alýnmadýðý veya can
ve mal güvenliði açýsýndan tehlike arz
eden binalar hakkýnda yýkým iþlemlerinin
Belediye Baþkanlýklarýnca / Ýl Özel Ýdaresince baþlatýlmasýna,
Belediye Baþkanlýklarý/Ýl Özel Ýdaresi
tarafýndan metruk bina tespit ve yýkým kararý ile ilgili iþlemlerin 3194 sayýlý Ýmar Kanununun 39. maddesi doðrultusunda karara baðlanarak ivedilikle yýkým iþlemlerinin
gerçekleþtirilmesine,
Yýkým süreci tamamlanýncaya kadar
alýnacak kolluk birimlerince güvenlik tedbirleri kapsamýnda sürekli asayiþ devriye
hizmetleri ve suçun önlenmesine yönelik
faaliyetlerin yoðunlaþtýrýlmasýna karar verilmiþtir."
(Haber Merkezi)

Basýn Ýlan Kurumu Çorum Þube Müdürü Osman Bolluk, Kesin Karar Gazetesi'nin kuruluþunun 7. yýlýný kutladý.
Basýn Ýlan Kurumu Çorum Þube Müdürü Osman Bolluk, Kesin Karar Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Ayhan Aykanat'ý ziyaret etti. Ziyarette Kesin
Karar Gazetesi Kurucusu Halil Ýbrahim Söylemez de yer aldý.
Ziyarette Aykanat ile bir süre görüþen Þube
Müdürü Osman Bolluk, Kesin Karar Gazetesi'nin kuruluþunun 7. yýlýný kutladý.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren
Kesin Karar Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Ayhan Aykanat ise Osman Bolluk'a teþekkür etti.
(Mahmut Emin Söylemez)

Dün itibariyle zorunlu kýþ lastiði uygulamasý baþladý. Emniyete baðlý ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

Dikkat, KIÞ LASTiÐi
uygulamasý baþladý!
Þehirlerarasý yük ve yolcu taþýyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal
güvenliðiyle sorunsuz seyahat için kullanýlmasý
gereken kýþ lastiði uygulamasý dün itibariyle
baþladý.
Ulaþtýrma ve Altyapý
Bakanlýðý'nca, Karayollarý Trafik Kanunu gereði yolcu ve eþya taþýmalarýnda kullanýlan araçlarýn kýþ lastiði takmalarý, illerin hava ve iklim
þartlarýna göre yýlýn belli dönemi için zorunlu
Tahsin Þahin
tutuluyor. Söz konusu
yetki, Bakanlýk tarafýndan Valiliklere de devredilebiliyor. Araçlarýn denetimi, Bakanlýðýn yetkilendirdiði personelin yanýnda Emniyet Genel Müdürlüðü, Jandarma Genel Komutanlýðý, Ticaret Bakanlýðý'nýn sýnýr kapýlarýndaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapýlýyor.

Kýþ lastikleri, 7 ile eksi 40 derece arasýndaki sýcaklýklarda sertleþmeyi önleyen yumuþak bir bileþime ve karlý, buzlu yollarda tutunmayý artýrýcý
sýrt desenlerine sahip bulunuyor. Kýþ lastiði, soðuk havalarda yaz lastiðine oranla yüzde 50 daha iyi yol hakimiyeti saðlýyor, fren mesafesini de
yüzde 50'ye kadar kýsaltýyor.

DÝKKATLÝ OLMAYA DAVET ETTÝ
Öte yandan Çorum Þoförler ve Nakliyeciler
Odasý Baþkaný Tahsin Þahin de uygulamaya katýldý. Sürücülerin 30 Kasým Dünya Sürücüler Günü'nü de kutlayan Baþkan Tahsin Þahin, tüm sürücüleri dikkatli olmaya davet etti.
(Mehmet Halim Coþkun)

DENETÝMLER BAÞLADI
Zorunlu kýþ lastiði uygulamasý nedeniyle
ekipler kentlerin giriþ ve çýkýþ noktalarýnda denetim yapýyor. Ekipler özellikle yolcu taþýmacýlýðý
yapan sürücüleri kýþ lastiði takmalarý konusunda
uyardý. Trafik ekipleri, kurallara uymayan ticari
araçlarýn trafikte seyretmelerine izin verilmeyeceðini söyledi.
1 NÝSAN 2022'YE KADAR DEVAM EDECEK
Kýþ lastiði takma zorunluluðu 1 Nisan
2022'ye kadar devam edecek. Kurala uymayan
araçlarýn sürücülerine 846 TL ceza kesilecek.
Kýþ lastiði takmama cezasý, Hazine ve Maliye
Bakanlýðýnca açýklanacak yeniden deðerleme
oraný çerçevesinde 1 Ocak 2022 itibarýyla güncellenecek.
SICAKLIK 7 DERECENÝN ALTINA
DÜÞTÜÐÜNDE GEÇÝLMELÝ
Hava sýcaklýðý 7 derecenin altýna düþtüðü
andan itibaren kýþ lastiðine geçilmesi gerekiyor.

Sütün litresi yüzde 46 arttý
Yýlmaz Kaya

Ulusal Süt Konseyi, 3 lira 20 kuruþ olan çið
süt litre tavsiye satýþ fiyatýný yüzde 46.8 artýrarak
4 lira 70 kuruþa yükseltti.
Çorumlu süt üreticilerinin merakla beklediði
yeni çið süt alým fiyatý belli oldu. Çið süt, 8 Aralýk 2021 tarihinden itibaren üreticiden litresi 4.70
liradan alýnacak.
Konu hakkýnda açýklamada bulunan Çorum
Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný
Yýlmaz Kaya, "8 Aralýk 2021'den itibaren çið
süt fiyatý 4.70 TL/Litre. Devlet desteði ise ilave
0.20 TL/Litre. Belirli bir tarih için geçerli
olmayacak. Parite 1.1'e düþtüðü zaman tekrar

toplanýlacak" dedi.
SÜT ÜRETÝCÝLERÝ
ÇAÐRIDA BULUNMUÞTU
Türkiye Ziraat Odalarý Birliði, süt üreticilerini
temsil eden Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliði, Türkiye Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Merkez
Birliði, Türkiye Hayvancýlýk Kooperatifleri Merkez Birliði, Tarým Kooperatifleri Merkez Birliði,
KÖY-KOOP Merkez Birliði ve Tüm Süt, Et ve
Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Derneði geçtiðimiz
hafta çið süt fiyatýnýn 4 lira 95 kuruþa çýkarýlmasýný istemiþti.
(Haber Merkezi)

Sungurlu'da imalathaneler denetlendi
Sungurlu'da zabýta ekipleri
imalathanelerde denetimlerde
bulundu.
Sungurlu Belediyesine bað-

lý Zabýta Müdürlüðü ekipleri,
imalathaneleri ziyaret etti. Denetimlerde hijyen ve temizlik
denetimi yapýldý.

Sungurlu Belediyesinden
yapýlan açýklamada denetimlerin devam edeceði bildirildi.
(Haber Merkezi)
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Sungurlu'da kanserden hayatýný kaybeden Zeynep Artak'ýn cenaze namazýný babasý kýldýrdý.

Babanýn en zor görevi
Çorum'un Sungurlu ilçesinde 13 yaþýnda kanserden dolayý hayatýný kaybeden ortaokul
öðrencisi Zeynep Artak, son
yolculuðuna uðurlandý. Kýzýnýn
cenaze namazýný kýldýran baba
Osman Artak, "Allah kimseyi
evladýyla sýnamasýn" dedi.
Sungurlu Ýmam Hatip Ortaokulu 8. sýnýf öðrencisi Zeynep
Artak, 5,5 yýl önce lenf kanserine yakalandý. Uzun süredir
kanserle mücadele eden Artak,tedavi gördüðü Hitit Üniver-

sitesi Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'nde tüm
müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti.
Küçük kýzýn cenaze namazýný babasý ve ayný zamanda
Tuðcu Köyü Ýmam Hatibi olan
Osman Artak kýldýrdý. Duygu
dolu anlarýn yaþandýðý cenaze
töreninde bazý vatandaþlarýn
gözyaþlarýna hakim olamadýðý
gözlendi.
Namazýn ardýndan helallik
isteyen baba Artak, "Kýzým 13

yaþýndaydý. 5,5 yýl önce amansýz bir hastalýða yakalandý.
Kurtulamadý. Allah rahmet eylesin. Allah kimseyi evladýyla
sýnamasýn. Sizden helallik istiyorum" dedi.
Artak'ýn cenazesi ikindi namazýna müteakiben Karþýyaka
Mezarlýðýna defnedildi. Cenaze
törenine Ýlçe Kaymakamý Fatih
Görmüþ, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýhsan Sepetci, okul müdürleri, öðretmenler, öðrenciler ve
vatandaþlar katýldý.
(ÝHA)

Fýrtýna hýzý 98
kilometreye ulaþtý
Çorum'daki fýrtýnanýn hýzý belli oldu.
Ýlimizde en yüksek rüzgar hýzý saatte
97,9 kilometre olarak kaydedildi.
Türkiye'nin birçok noktasýnda 'turuncu' koduyla etkili olan fýrtýna bölgemizde
de etkili oldu. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüðü verilerine göre son 24 saatte Çorum'da en yüksek rüzgar hýzý saatte 97,9
km'ye ulaþtý.
(Haber Merkezi)

Türk-Ýþ asgari
ücret için
tarih verdi
Milyonlarýn gözü yeni yýlda geçerli olacak asgari ücrete çevrilmiþ durumda.
Türk-Ýþ Genel Sekreteri Nazmi Irgat asgari ücretin sonuçlanacaðý gün için yeni bir
tarih verdi.
Toplantý sonrasýnda Türk- Ýþ Temsilcisi
Nazmi Irgat, "Benim kanaatime göre Aralýk ayýnýn 14'ün de açýklanýr" dedi.
Öte yandan Türk-Ýþ Genel Eðitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Bakanýn anketlerini
gördünüz. Asgari ücretin anketlerin aþaðýsýnda olmasý zaten söz konusu olmayacaktýr. Anket sonuçlarýnýn biraz daha üzerinde olacak diye düþünüyoruz" diye konuþtu.
RESMÝ SÜREÇ BAÞLADI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk
toplantýsý Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Vedat Bilgin'in ev sahipliðinde bakanlýk binasýnda düzenlendi. Böylelikle 6 milyona yakýn çalýþaný ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalýþmalarýnda resmi süreç baþladý. Toplantýda iþverenleri TÝSK,
iþçileri ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olan Türk-Ýþ temsil etti.
Toplantý sonrasý açýklamalarda bulunan Türk-Ýþ Genel Eðitim Sekreteri Nazmi
Irgat, "Ýlk toplantý olduðu için temel prensipler konusunda deðerlendirmelerimiz
var. Umuyorum bundan sonraki toplantýlarda geçmiþ yýllarda olduðu gibi derinlemesine nedenlerini ve sonuçlarýný irdeleyeceðiz. Ýnþallah karþýlýklý anlayýþ içerisinde beklentilere cevap verebilecek sonucu
ben þahsen bekliyorum. Ayýn 3'ünde kasým ayý enflasyonu yayýnlanacak. Ondan
sonraki hafta salý günü Türk-Ýþ Konfederasyonumuzda ikinci toplantýmýzý gerçekleþtireceðiz. Önümüzdeki hafta perþembe
günü bir toplantý daha gerçekleþtireceðiz"
diye konuþtu.
Basýn mensuplarýnýn asgari ücretle ilgili bir rakamýn konuþulup konuþulmadýðý
sorusu üzerine Irgat, "Bakanýn anketlerini
gördünüz. Anketlerin aþaðýsýnda olmasý
zaten söz konusu olmayacaktýr. Anket sonuçlarýnýn biraz daha üzerinde olacak diye
düþünüyoruz. Bir rakam söylemek için erken" ifadelerini kullandý. (Haber Merkezi)

Þiddetli rüzgar binanýn
camýný kýrdý: 1 YARALI
Çorum'un Osmancýk ilçesinde etkili olan þiddetli rüzgar
inþaat halindeki bir binanýn
camlarýný kýrdý. Olay esnasýnda orada bulunan bir kiþi yaralandý.
Edinilen bilgilere göre ilçede iki gündür etkili olan þiddetli
rüzgar, Güney Mahallesi'nde
inþaat halindeki bir binanýn birinci katýnýn camlarýnýn kýrýlmasýna neden oldu. Olay esnasýnda orada bulunan inþaat sahibinin oðlu Ekrem Çalýþkan
isimli genç cam kýrýklarý ile yaralandý.
Duyduklarý gürültü üzerine
olay yerine gittiklerini belirten
görgü þahitleri, gencin kýrýk
camlarýn altýnda kalarak yaralandýðýný görünce polis ve saðlýk ekiplerini aradýklarýný söylediler. Olay yerine gelen saðlýk

Þahiner’den
saldýrýya tepki
görevlileri yaralý gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptýktan
sonra ambulansa aldýlar. Bu sýrada inþaatýn sahibi olduðu öðrenilen baba Dursun Çalýþkan
olay yerine geldi. Yaralý genç
ambulansla Osmancýk Devlet
Hastanesine kaldýrýlýrken baba

Dursun Çalýþkan'da aracýyla
ambulansý takip etti. Yaralý
gencin kol ve yüzünde cam kesiklerinin bulunduðu, ayrýca
ayaðýnda da kýrýk olduðu öðrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili olarak soruþturma baþlattýðý
öðrenildi.
(ÝHA)

Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner Alparslan
Türkeþ
Vakfý'nýn etkinliðine
düzenlenen menfur
saldýrýyý kýnadý.
30 kiþilik bir grubun Alparslan Türkeþ'in 104. doðum
yýl dönümü etkinliðini sabote etmeye
çalýþmasý tepkiyle
Abdulkadir Þahiner
karþýlandý. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, saldýrýyý kýnayan bir açýklama yaptý.
Baþkan Þahiner, "70-80 yaþlarýnda, bu
dava için zindanlarda yatmýþ büyük aðabeylerimiz aileleriyle birlikte saldýrýya uðramýþlardýr. Bu saldýrý, ülkücü vicdanýn kaldýramayacaðý aðýr bir yüktür. Bu saldýrýyý þiddetle
kýnýyorum." dedi.
Baþbuðumuz Alparslan Türkeþ'in resimlerini yýrtýp atan o elleriniz kýrýlsýn diyen Baþkan Þahiner, "Onu savunanlarýn ve müsaade edenlerin beyni kurusun, yok olsun. Yol
verenlerin de vicdaný kurusun. Ölene kadar
Baþbuðumuz Alparslan Türkeþ'in Ülkücüsüyüz ama Bahçe'linin deðil" ifadelerini kullandý.
(Haber Merkezi)

Jandarma, þehit ailesini yalnýz býrakmadý
Osmancýk Jandarma Komutanlýðý, Çorum'un Osmancýk ilçesinde Hakkari-Çukur-

ca'da PKK'lý teröristlerle girdiði çatýþmada
þehit olan Jandarma
Er Nihat Turfan'ýn aile-

sini ziyaret etti.
Osmancýk'a baðlý
Karalargüney
köyü
nüfusuna kayýtlý olan,
25 Kasým 1994 tarihinde Hakkari-Çukurca
kýrsalýnda PKK terör
örgütü mensuplarý ile
girdiði çatýþmada þehit
olan Jandarma Er Nihat Turfan'ýn ailesi, þahadet yýldönümünde
yalnýz býrakýlmadý. Karalargüney köyündeki
ikametlerinde Jandarma personeli tarafýndan ziyaret edildi.
Jandarmadan yapýlan açýklamada, "Vatan, Millet ve Bayrak
sevgisiyle destanlar
yazarak þehadet þerbetini içen aziz þehitlerimiz ile baþta Gazi
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden
kahraman gazilerimizi
rahmet, minnet ve
saygýyla anar; þehitlerimizin bizlere kutsal
emaneti olan deðerli
ailelerine ve kahraman gazilerimize þükranlarýmýzý sunarýz"
denildi.
(Haber Merkezi)

Motorinin ardýndan
bir indirim de benzine
Benzine 58 kuruþ indirim
geldi. Fiyat deðiþikliðinin ardýndan benzinin litresi 9,09'dan satýlacak.
Enerji Petrol Gaz Ýkmal Ýstasyonlarý Ýþveren Sendikasý'ndan (EPGÝS) yapýlan açýklamaya göre, benzine 58 kuruþ indirim geldi. Bu gece yarýsýndan
itibaren geçerli olacak fiyat deði-

þikliði pompaya yansýyacak.
BENZÝNÝN LÝTRESÝ
KAÇ LÝRA OLACAK?
Ýndirimin ardýndan Ýstanbul'da 9,67'den satýlan benzinin
litresi 9,09'a düþecek. Benzinin
litresi Ankara'da
9,76'dan
9,18'e, Ýzmir'de 9,77'den 9,19'a
düþecek.
(Haber Merkezi)
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Özel Ýdare'de kýrsal
yatýrýmlarý ele alýndý
Bahçeli'yi iþaret etti,
imalý mesaj paylaþtý
Sungurlu Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner, MHP Lideri
Devlet Bahçeli'ye seslendi.
Baþbuð Alparslan Türkeþ'in
doðum günü nedeniyle düzenlenen anma programýnda olaylar
yaþanmýþ, MHP Lideri Devlet
Bahçeli de olaylardan Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Mansur Yavaþ'ý sorumlu tutarak, tehditkar söylemlerde bulunmuþtu.
Sosyal medya hesabýndan bir

açýklama yapan Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner,
"Devlet bey 'Erdoðan'a ensesindeyim' dedi Cumhurbaþkaný oldu. Bugün de Mansur Baþkan'ýn
ensesinde olduðunu söyledi. Hayýrlýsý bakalým. Bizim için kimin
ne dediðinin önemi yoktur, Genel
Baþkanýmýz Meral Akþener neyi
ve kimi uygun görürse tavrýmýz
ondan yanadýr" ifadelerini kullandý.
(Haber Merkezi)

AK Parti Ýl Baþkaný
Av. Yusuf Ahlatcý, Ýl
Genel Meclis Baþkaný
Mehmet Bektaþ'ý ziyaret etti.
AK Parti Ýl Baþkaný
Av. Yusuf Ahlatcý, beraberinde Ýl Baþkan
Yardýmcýlarý Ali Evlüce ve Yýlmaz Peker
ile birlikte Ýl Genel
Meclis Baþkaný Mehmet Bektaþ'ý ziyaret
etti. Ziyarette Bektaþ
ile görüþen Baþkan
Ahlatcý, köy yatýrýmlarýyla ilgili bilgiler aldý.
Ziyarette ilçe ve
köylerle ilgili konularý
ele alýndý, tespit edilen sorunlarýn çözümü için istiþarelerde
bulunuldu. (Mahmut
Emin Söylemez)

Akar: Her zaman yanýnýzdayýz
Aþdaðul'a yapýlacak
projeleri görüþtüler
AK Parti Çorum Milletvekili ve
MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Aþdaðul Belediye Baþkaný
Mehmet Çelik ile beldeye yapýlacak olan hizmetler ve projeler
hakkýnda bir deðerlendirmede
bulundu.
Yoðun geçen meclis çalýþmalarýna raðmen Çorum ile ilgili yapýlmasý gereken hizmet ve projeleri de ihmal etmeyen Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, hemen her gün onlarca hemþehrisini mecliste aðýrlýyor.
Ceylan son olarak da kendisini Türkiye Büyük Millet Mecli-

AK Parti Çorum Merkez Ýlçe
Baþkaný Erhan Akar ve yönetim
kurulu üyeleri, Þehitler ve Gaziler
Derneði Baþkaný Adem Mert'i ziyaret etti.
Akar, Son günler þehit yakýnlarýna karþý yapýlan küfür ve davranýþlarýn kabul edilemez olduðunun
altýný çizen ve þehit ve gazilerimize
minnettar olduklarýný dile getirerek,
"Bu aziz milletimizin þehitlik mertebesinin kutsallýðýnýn idraký içinde
olduðunu millet olarak vatanýmýzý
kimselere teslim etmedik etmeyeceðiz" dedi.

Bu vatana ihanet içinde olanlarda þunu iyi bilsinler Osmanlýdan,
Kurtuluþ savaþýndan bu güne kadar verilen þehitlerin kaný ile sulanmýþ topraklarda hiçbir þehit yakýna
küfür ve hakaret edilemeyeceðini
kaydeden Akar, edenlerin her daim
karþýlarýnda olduklarýný söyledi.
Devletin tüm imkanlarýyla þehit ve
gazi yakýnlarýnýn yanýnda olduðunu söyleyen Akar, "Allah yolunda
öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler" sözünü hatýrlatarak "Daima yanýnýzdayýz" dedi.
(Bahattin Sümüþ)

si'ndeki makamýnda ziyaret eden
Aþdaðul Belediye Aþdaðul Belde
Belediye Baþkaný Mehmet Çelik
ile görüþtü. Ziyaret sýrasýnda baþkan Mehmet Çelik'i dinleyen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, belde halkýnýn yaþam standardýný
artýrmak amacýyla çalýþan Belediye Baþkaný Mehmet Çelik'i tebrik
etti. Ceylan, ayrýca Aþdaðul'a yapýlacak projeler ve hizmetler hakkýnda da deðerlendirmede bulunduklarýný söyleyerek, Baþkan
Mehmet Çelik aracýlýðýyla belde
halkýna selamlarýný gönderdi.
(Haber Merkezi)

‘FIRINCI ESNAFININ
DAYANACAK GÜCÜ KALMADI'
Fýrýncý esnafý, sürekli
artan maliyetler karþýsýnda
zor günler yaþýyor.

CHP Çorum Ýl Baþkaný Mehmet
Tahtasýz, fýrýncý esnafýný ve Oda
Baþkaný Seyit Arslan'ý ziyaret ederek sorun ve taleplerini, içerisinde
bulunduklarý zorluklarý dinledi.
Tahtasýz, girdi maliyetlerinin sürekli artmasý karþýsýnda fýrýncý esnafýnýn kapanma noktasýna geldiðini, birçok fýrýnýn da kapandýðýný belirterek, hem esnafý koruyacak,
hem de halkýn ucuz ve saðlýklý ekmeðe ulaþabileceði bir düzenleme
yapýlmasýný istedi.
ZAMLAR BELÝMÝZÝ BÜKTÜ,
SÜREKLÝ ZARAR EDÝYORUZ
Fýrýncý esnafýný ziyaret ederek
sorunlarýný dinleyen Tahtasýz, ekmeðin ve unlu gýdalarýn beslenmenin temel maddesi olduðuna dikkati çekerek, esnafýn ayakta kalabilmesi ve üretime devam edebilmesi
için gereken desteðin saðlanmasýný, girdilerin sübvanse edilmesini
talep etti.
Fýrýncý esnafý, artan maliyetlerden dolayý zarar ettiklerini, Kasým
ayýnýn baþýnda 1 torba unu 220 liradan alýrken, bugün 340 liradan aldýklarýný, una gelen yüksek zamlarýn yaný sýra maya, susam, doðalgaz, odun, kömür, akaryakýt, elektrik, poþet ve ambalaj malzemelerine de yüksek oranda zam geldiðini,
üretim maliyetinin 2 katýna çýktýðýný
belirterek, "Gelen zamlarý ekmeðe
yansýtamýyoruz. Ekmeði þu anda
maliyetinin çok altýnda bir fiyatla,
1,75 TL'den satýyoruz. Bu da bizi
kurtarmýyor. Fýrýncý esnafýna devlet

desteði olmalý, esnafýn korunmasý
için gereken tüm tedbirler alýnmalýdýr. Bunun yaný sýra halkýmýzýn da
kaliteli ve uygun fiyatla ekmek almasý saðlanmalý. Bunun yolu fýrýncý
esnafýna verilecek desteklerle
mümkündür" dediler.
Fýrýncý esnafý, Aðustos ayýnda
200 gramlýk ekmeðin maliyetinin
1.75 lira iken Kasým ayý baþýnda
2.25'e, bugün itibariyle de 2.60'a
çýktýðýný, maliyeti ekmek fiyatlarýna
yansýtamadýklarýný dile getirerek,
"yaptýðýmýz iþ halkýn ekmeðini üretmek. Zarar etsek dahi býrakýlabilecek bir meslek deðil. Fýrýncýlýk ayný
zamanda milli bir görev. Birçok arkadaþýmýz iþyerini kapattý veya kapatacak duruma geldi. Fýrýncý esnafýnýn sesine bir an önce kulak verilmelidir" ifadelerine yer verdi.

MALÝYETLER
SÜREKLÝ ARTIYOR
Fýrýncýlar ve Simitçiler Odasý
Baþkaný Seyit Arslan ise, un fiyatlarýnýn sürekli ve büyük oranda yükselmesinden yakýnarak, 200 gramlýk ekmeðin maliyetinin poþet, servis, bakkal karý dahil 2.25 olduðunu, TMO'nun "ucuz un" imkanlarýndan birçok fýrýncýnýn yararlanamadýðýný anlatarak, esnafýn her geçen
gün zarar ettiðinin altýný çizdi.
Seyit Arslan, "4 yýl önce fiyatýmýzý Birlik belirliyordu. Ancak günümüzde; Belediye, Tarým Müdürlüðü,
Ticaret Müdürlüðü, TSO, ÇESOB
maliyet hesabýný çýkartýp Birliðe
gönderiyoruz. 15 günlük süreç sonunda federasyona gidiyor, 7 gün
orada bekliyor, sonra Bakanlýða gidiyor. Fiyat belirlemesi 2 aylýk süre-

ci kapsýyor. Un, maya, doðalgaz,
elektrik, su, odun, akaryakýt zamlarý ise anýnda maliyete yansýyor. Fýrýncý esnafý zor durumda. Gereken
desteðin bir an önce saðlanmasýný
talep ediyoruz" diye konuþtu.
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz da, yetkili kurumlarý fýrýncý esnafýnýn sesini duymaya, sorunlarýna
çare üretmeye davet ederek, her
zaman ve her koþulda esnafýn, halkýn yanýnda olmaya, sorun ve talepleri ilgili mercilere iletmeye ve takipçisi olmaya devam edeceklerini
açýkladý.
Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz'a ziyaretleri sýrasýnda Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Duran Arslan ile Meftun
Karatepe de eþlik etti.
(Haber Merkezi)

Sözleþmeli ve
kadrolu öðretmen
ayrýmý ortadan kalkýyor
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, 20. Milli Eðitim Þurasý Açýlýþ Töreni'nde öðretmenlerle ilgili bir geliþmeyi duyurdu. Erdoðan, "Sözleþmeli öðretmen ile
kadrolu öðretmen ayrýmýný ortadan kaldýrýyoruz. Sözleþmeli öðretmenler, kadrolularla ayný haklara sahip olacak" dedi.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, 20. Milli Eðitim Þurasý Açýlýþ Töreni'ne katýldý. Cumhurbaþkaný, Þura'da
yaptýðý konuþmada baþta törene katýlan
öðretmenler olmak üzere tüm Türkiye'deki
öðretmenleri yakýndan ilgilendiren geliþmeleri paylaþtý.
Cumhurbaþkaný Erdoðan, sözleþmeli
ve kadrolu öðretmen ayrýmýný kaldýracaklarýný belirterek, "Sözleþmeli öðretmen ile
kadrolu öðretmen ayrýmýný ortadan kaldýrýyoruz. Sözleþmeli öðretmenler, kadrolularla ayný haklara sahip olacak" dedi.
Öðretmenlik Meslek Kanunu'nun önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacaðýný
belirten Cumhurbaþkaný, açýklamalarýný
þu þekilde sürdürdü:
"Öðretmenlerimizin þartlarýný iyileþtirmek için son 19 yýlda çok önemli adýmlar
attýk. Baþkalarý öðretmenlerimizi tehdit ile
meþgulken, biz son olarak 24 Kasým Öðretmenler Günü'nde bir müjdemizi daha
paylaþtýk. Öðretmenlik Meslek Kanunu'nu
kýsa sürede Meclis'imize sunacaðýz. Öðretmenlerimiz ilk kez kapsamlý ve bütüncül
bir meslek kanununa kavuþacaklar. Öðretmenlikte adaylýk kaldýrma sýnavý bir kenara býrakýyoruz, bir program uygulayarak
öðretmenlerimize destek olacaðýz.
Uzman öðretmenlerimiz bir derece alacaklar ve maaþlarýnda 1000 TL artýþ olacak. Yüksek Lisans yapmýþ öðretmenlerimiz sýnavdan muaf tutulacaklar. 10 yýllýk
uzman öðretmenler sýnavda baþarýlý olduktan sonra baþ öðretmen olacaklardýr.
Ayrýca maaþlarýnda 2 bin TL artýþa gideceðiz. Doktora yapan öðretmenlerimiz bu sýnavdan muaf olacaklar." (Haber Merkezi)
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'Buðday fiyatlarýnda artýþ
devam edecek'

Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Naki Özkubat, buðday fiyatlarýndaki artýþýn gýda fiyatlarýndaki artýþ olacaðý yönündeki
algý ve Türkiye'deki kuraklýk ile
verim düþüklüðünden kaynaklandýðýný açýkladý.
Ticaret Borsasý bünyesinde
oluþturulan Toksin Laboratuarý'nýn tanýtým toplantýsýnda konuþan Naki Özkubat, son günlerde artýþ gösteren buðday fiyatlarýna iliþkin açýklamalarda
bulundu.
Geçtiðimiz yýllara göre bu
yýl buðday fiyatlarýndaki artýþýn
çok hýzlý ve yüksek olduðunu
dile getiren Özkubat, "Bunun
ana kaynaðýný Türkiye'deki kuraklýk ve verim düþüklüðü ve
dünya piyasalarýnda büyük yatýrýmcý firmalarýn sürekli gýda fiyatlarýnda artýþ olacaðý yönündeki algý oluþturuyor. Yurt dýþý
piyasalarýnda da buðdayýn fiya-

tý 270 dolardan 310 dolara yükseldi. Þuanda borsamýzda buðdayýn tonu 5 bin TL'den satýlmaktadýr. Dünyadaki gýda fiyatlarýnda artýþ olacaðý yönündeki
algýyla birlikte ülkemizde de
maalesef fiyatlar hýzlý bir artýþ
gösterdi. Üretim eksikliði de
bunda etkili oldu. Ülkemizde
ürün çeþitliliði arttýðý için buðday ekim alanlarýnda azalma
var. Dünya piyasalarýnda artýþ
devam ederse buðday fiyatlarýnda artýþýn devam edeceðini
düþünüyorum" dedi.
Dünya ölçekli düþünürsek
ekim alanlarýnda fazla bir kaybýn olmadýðýný dile getiren Özkubat, "Maalesef Türkiye genelinde þehir merkezleri ekilebilir,
kullanýlabilir arazilerine yayýlmýþ durumda. Çorum'da bunu
görebiliyoruz. Bu bir hata. Bu
tarým arazilerinin azalmasýnda
etken olmasýna raðmen yeni

açýlan tarým arazileri de çok.
Buðday ve arpada yýllardýr devam eden gelir düþüklüðü çiftçimizi buðday ekiminden
uzaklaþtýrdý. Hatýrlarsanýz
buðday, arpa fiyatlarý çok
düþük fiyatlarda satýlýyordu.
Fiyat noktasýnda dünya piyasalarýnýn altýnda kaldýðýmýz dönemlerde oldu. Bundan sonra üreticilerimizin
geri döneceðini düþünüyorum. Bölgemizde genetiði
deðiþtirilmiþ olmasýna raðmen bölgemizde buðdayýn kardeþi olarak ifade edilen üretimi
yükselmiþtir. Dolaysýyla üretilen buðday oranýnda bir kaybýmýz var ancak tirtikale ile an yana koyduðumuzda çok fazla
geriye gidiþ yok. Borsadaki satýþlara baktýðýmýzda buðday
kadar tirtikale gelmektir. Bundan 10 yýl önce tirtikale yoktu.
Bu ürünü domuz yemediði için,
direnci yüksek olduðu için dað
köylerinde þuanda en çok tirtikale üretimi yapan illerden birisi olduk. Þuanda diðer illerde
tirtikale üretimine geçmeye
baþladý" ifadelerini kullandý.
"TÜRKÝYE'NÝN BUÐDAY
ÝTHALATININ ANA
NEDENÝ ÝHRACATA
DAYALI OLMASI"

Þehit öðretmenin
adýný taþýyan
merkezi ziyaret etti
Çorum Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Þehit Öðretmen Þenay Aybüke
Yalçýn Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.
Baþkan Aþgýn, dün Þehit
Öðretmen Þenay Aybüke
Yalçýn Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek, merkezde
kurs alan kadýnlarla bir araya geldi. Kursiyerlerle tek

tek görüþen Baþkan Aþgýn,
"Kültür Merkezimizi ziyaret
ederek kadýnlarýmýza yönelik yapýlan çalýþmalarla ilgili
bilgiler aldýk. Merkezlerimizde eðitim alan kursiyerlerimizle sohbet edip onlara kolaylýklar diledik. Kadýnlarýmýz için aþkla çalýþýyoruz"
dedi.
(Mehmet Halim Coþkun)

Türkiye'nin buðday ithalatýnýn ana nedeni ihracata dayalý
olmasýndan kaynaklandýðýna
dikkat çeken Özkubat, "Yýllýk
bazda 18 ila 20 milyon ton buðday üretimi hedeflenir. Bu yýl
14-15 milyon ton gözüküyor.
Sürekli neden buðday ithal ettiðimiz dillendirilir. Þuanda dünyanýn bir numaralý un ihracatçýsý bir ülkeyiz. Bugün günlük
600 ton un iþleyip yurt dýýna satýþ yapan firmalarýmýz var. Bu
büyük bir rakam. Bunun gibi
Türkiye'de büyük firmalar var.
Bu iþletmelerimiz yurt dýþýndan
buðday getiriyor, iþliyor ve yurt
dýþýna un olarak satýþýný yapýyor. Çizelgelere baktýðýmýzda
yurt dýþýndan ithal edilen buðday çok fazla gibi gözüküyor.
Bu yýl bizim 3 milyon ton civa-

cýsý Lemzi çöplü, Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odasý Baþkaný
Mehmet Gayretli, Ulaþ Yönetim Kurulu Baþkaný Arap Ballý ve Çorum Belediyesi Ula-

"NAVLUN MALÝYETLERÝ
ARTTI, DEMÝRYOLU ÞART"
Çorum'da yýllardýr yapýlamayan hýzlý tren ve yük taþýmacýlýðý olduðunu belirterek,
"Navlun maliyetleri tüm yatýrýmcýlarýn belini büküyor. Eðer Ço-

rum geliþecekse bu sorunun
çözülmesi lazým" dedi. Özkubat, Çorum'daki yatýrýmcýlarýn
önündeki en büyük engelin Çorum'da yýllardýr yapýlamayan
demiryolu yük taþýmacýlýðý olduðunu söyledi. Artan navlun
maliyetlerinden dolayý Çorum'da üretimin gittikçe azaldýðýný hatýrlatan Özkubat, "Tüm
sanayiciler kaybediyoruz. Çorum'da eðer yatýrýmlarýn devam
etmesi isteniyorsa, þehrin geliþmesi için bir þeyler yapýlacaksa mutlaka hýzlý yük treni
taþýmacýlýðý oluþturulmasý lazým. Bunun bedeli ne olur bilemem. Ama bu yapýlmadýðý sürece Çorum gibi böyle kalkýnmaya hedefli, çalýþmaya hedefli iller kaybediyor" ifadesini kullandý.
(Haber Merkezi)

Özkubat: Birinci sorun
su, ikincisi toksinlerdir
Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Naki
Özkubat, gýda ürünlerinde görülen toksin
oranlarýna dikkat çekerek, "Bugün ülkemizde birinci sorun su, ikincisi ise toksinlerdir. Toksinler geleceðin sorunudur. Çaðýmýzýn sorunudur" dedi.
Ticaret Borsasý bünyesinde Toksin ölçüm laboratuvarý kuruldu. Ticaret Borsasý
Baþkaný Naki Özkubat, düzenlediði basýn
toplantýsýyla yeni laboratuvarý tanýttý.
Ticaret Borsasý bünyesinde Toksin ölçüm laboratuvarý oluþturduklarýný dile getiren Özkubat, "Hayvan saðlýðý ile ilgili yaptýðýmýz çalýþmalarda hayvan saðlýðýný en
büyük tehdit eden unsurun toksinler olduðunu gördük. Bu toksinlerin tespit edilmesi
lazým. Ham madde kullananlarýn uyarýlmasý ve gerekli toksin baðlayýcý maddelerin
kullanýlmasý þart. Hayvan saðlýðý ve insan
saðlýðýný tehdit eden en büyük unsurlardan
birisi toksinlerdir. Toksinleri bertaraf etmeden yaptýrdýðýnýz aþýnýn bile bir anlamý
yok. Çok fazla toksin ürettiðinizde baðýþýklýk düzeyinizde düþecek, hatta ortadan kalkacaktýr. Böyle olunca da hastalýklara daha açýk hale geleceksiniz. Bizde bunu gözeterek Çorum Ticaret Borsasý olarak insanlarýmýza ve hayvancýlýk sektörüne hizmet etmek adýna Toksin ölçüm laboratuvarý kurduk" ifadelerini kullandý.
Laboratuvarda et, süt, yumurta da
ürünlerinde tahlillerin yapýlabileceðini söyleyen Özkubat, "Yapýlan tahlillerle insanlarýn saðlýðýný ve geleceðini garanti altýna almak istiyoruz. Bugün ülkemizde birinci sorun su ise ikincisi ise toksinlerdir. Geleceðin sorunudur. Çaðýn sorunudur. Dünyanýn

neresine giderseniz gidin artýk bundan
sonra gündeme gelecek ana konulardan
birisi toksinlerdir. Toksinlerin nasýl bertaraf
edilmesi ile ilgili çalýþmalar olacaktýr. Bunu
da hep beraber yaþayýp göreceðiz. Bizde
bu konuda þimdiden hedef projelerimizi
geliþtirerek bölgemize katký sunmaya devam edeceðiz" þeklinde konuþtu.
Toksinler hakkýnda bilgi veren Toksin
ölçüm laboratuvarý sorumlusu Gýda Mühendisi Özge Aydoðdu da, "Gýda maddelerinin ve hayvan yemlerinin aflatoksinler ile
bulaþmasý sadece ülkemizde deðil, dünya

Þoförler unutulmadý

Çorum Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Lemzi Çöplü, mesaide olan þoförleri ziyaret
ederek þoförler gününü kutladý.
Belediye Baþkan Yardým-

rýnda üretim açýðýmýz var.
TMO'larýn her zaman stoklarýnda mevcut üretim açýðýný kapatabilecek düzeyle tedbir amaçlý
buðday vardýr. Ancak dolarla ile
alým satým yapýldýðý için onlarda fiyat farký çok fazla olmuyor.
Anlaþmalarýný dünya piyasalarýndaki fiyata göre yapýyor.
Fazla buðday ithal etmemizin
ana nedeni ihracata dayalý olmasý. Ancak çok fazla olmamakla birlikte açýðýmýz var" diye konuþtu.

þým Hizmetleri Müdürü Lütfullah Þirin, 30 Kasým Þoförler Günü nedeniyle mesaide
olan þoförlere karanfil verdi.
Mesaide olan taksi þoförleri, özel halk otobüsü þoför-

leri ve Çorum Belediyesinde
görev yapan þoförleri ziyaret
eden heyet, þoförler gününü
kutlayarak çiçek takdim ettiler. Görevinin baþýnda olan
tüm þoförlerin 30 Kasým Þoförler Gününü kutlayan Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Lemzi Çöplü "Gece gündüz
demeden rýzýklarýnýn peþinde olan tüm þoförlerimizin
gününü tebrik ediyorum.
Rabbimden kazasýz belasýz
yolculuklar diliyorum" dedi.
Kendi günlerinde hatýrlandýklarý için teþekkür eden þoförler ise, "Bizleri unutmayarak ziyaret eden Baþkanýmýza ve heyete teþekkür ediyoruz. Desteklerini esirgemedikleri içinde Belediye Baþkanýmýz Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a ayrýca teþekkür ediyoruz" dedi.
(Mahmut Emin Söylemez)

genelinde ciddi bir problemdir. Ne yazýk ki
az geliþmiþ veya geliþmekte olan ülkelerde
besinlerin yaklaþýk yüzde 25'nin, yani dört
gýdadan bir tanesinin aflatoksinlerle bulaþmýþ olduðu görülmektedir. Aflatoksinler gýdalarda ve hayvan yemlerinde tarladan tüketime kadar her aþamada oluþabilmektedirler. Gýda ve yem üzerinde gözle görünür
halde küf bulunmamasý aflatoksinlerin bulunmadýðý anlamýna gelmez. Aflatoksinler
insanlarda karaciðer kanseri oluþturma potansiyeli en fazla olan maddelerin baþýnda
gelmektedir" diye konuþtu.
(ÝHA)
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Aþgýn'dan mutfak atölyesine ziyaret
BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

06:08
07:38
12:35
14:59
17:21
18:46

Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn eþi
Feyza Aþgýn, Melikgazi Kadýn Kültür ve Sanat
Merkezini ziyaret etti.
Melikgazi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezinde
kurslarý ziyaret eden Feyza Aþgýn, faaliyetler hakkýnda merkez sorumlusu Hilal Irmak'tan bilgi aldý.
Aþgýn, merkezin açýlýþýyla birlikte faaliyete geçen
mutfak atölyesine sürpriz bir ziyaret gerçekleþtirerek; burada kursiyerlerle birlikte ceviz kurabiyesi
yaptý.
Kursiyerin evini ziyaret etti

Merkezde kurs alan Safiye Kaya isimli kursiyerin evini ziyaret eden Feyza Aþgýn, devam eden
kurslar ve Çorum Belediye'nin çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti
ifade eden kursiyer ise Çorum Belediyesi'nin Bahçelievler Mahallesi Bahar Sokak'ta yapmýþ olduðu
asfalt çalýþmasý için Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a teþekkür etti.
Ziyaretlerde Feyza Aþgýn'a, Kadýn Kültür ve Sanat Merkezleri Koordinatörü Gülhan Cevher'de eþlik etti.
(Mahmut Emin Söylemez)

TARiHTE BUGÜN
1920- Türkiye ile Ermenistan arasýnda
Gümrü Antlaþmasý imzalandý. Kars Ermenistan'dan alýndý.
1928- Celal Sahir Bey'in (Erozan) hazýrladýðý "Ýmla Lügatý" yayýmlandý.
1940- Kaðýt sýkýntýsý nedeniyle gazetelerin
sayfa sayýsýna kýsýtlama getirildi.
1943- Yüzde 87'si gayri Müslüm azýnlýklar
olan Varlýk Vergisi'ni ödeyemeyen mükellefler
borçlarýný "bedenen çalýþarak ödemeleri" için
çalýþma kamplarýna gönderilmiþti. Kamplarda
bulunanlarýn serbest býrakýlmasý karar verildi.
1949- Yunanistan'dan gelen bir tiyatro topluluðu, Ýstanbul'da Cevat Fehmi Baþkut'un
Paydos adlý oyununu sahneledi.
1956- Ankara'nýn 120 km kuzeydoðusunda
yer alan Sarýyar Barajý açýldý.
1963- Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon'da açýldý.
1963- Türkiye'nin ilk koalisyon hükümetinin
baþkaný Ýsmet Ýnönü 24 yýl sonra ilk kez üstlendiði baþbakanlýk görevinden istifa etti.
1965- Ankara'da hava kirliliði tehlikeli boyutlarda: Bilim çevreleri Ankara'da 20 yýl yaþayan birinin kanser riskinin çok yüksek olduðunu açýkladý.
1974- Keban ve Gökçekaya santralleriyle,
Seyitömer termik santralinin üç ünitesinin birden ayný anda arýzalanmasý üzerine tüm Türkiye'de her gün 1.5 saatlik elektrik kýsýtlamasýna baþlandý.
1981- Ýstanbul Teknik Üniversitesi'nden 450
öðretim üyesi Yüksek Öðretim Kanunu'na
karþý açýklama yaptý.
1981- Hülya Koçyiðit, Fransa'da düzenlenen 3 Kýta Film Festivali'nde, "Kurbaðalar" filmindeki rolüyle "En iyi kadýn oyuncu" ödülünü
aldý.
1983- Türkan Þoray ile Cihan Ünal evlendi.
2002- Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 3 Kasým 2002’de Siirt’te yapýlan milletvekili seçimini iptal etti. Seçim iþlemlerindeki eksikliðin seçim sonuçlarýnda etkili olduðu sonucuna varan YSK, Siirt’teki seçimin yenilenmesine oybirliðiyle karar verdi.
2003- Yargýtay 11. Ceza Dairesi kayýp trilyon davasýnda kapatýlan RP'nin genel baþkaný Necmettin Erbakan'a özel belgede sahtecilik suçundan verilen 2 yýl 4 ay hapis cezasýný
oybirliðiyle onayladý.
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AYKANAT

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr

Ömer Faruk SÖYLEMEZ

Yönetim Yeri: Gazi Cad. Kulaksýz
Sok. Kavukcu Ýþmerkezi 3/42 Çorum

Ali Ceylani KOLAÇ

Tel&Fax:
0364 224 29 65 - 0364 225 36 50

kep:
ayhan.aykanat@hs01.kep.tr

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

Baský: HAMDÝOÐULLARI
BASIN YAYIN A.Þ.
Zübeyde Haným Mah. Elif Sok
No: 7/246-247 Altýndað / Ankara
Tel: 0554 960 62 24
wwww.gazetebaski.com

Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Ömer Tök,
Çorum Eczacýlar Odasý yönetimine hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
SGK Ýl Müdürü Ömer Tök, beraberinde Saðlýk
Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Muazzez Sýrýklý
ile birlikte Çorum Eczacýlarý Odasý Baþkaný E. Þefkat Güler ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette
Kurum Eczacýsý Evren Dinler ve Yakup Þahin,
Genel Sekreter Arif Sami Bozdoðan ve Seçil Ertürk'e hazýr bulundu. Oda Baþkaný Þefkat Güler,
Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüðü'nün
Çorum'daki önemine deðinerek, "Ayda 300 bine
yakýn reçetenin, 2 bin 500 hasta altbezi reçetesinin, bin 600'e yakýn ortez ve protez reçetesi kontrollerinin kurumun eczacýlýk ve medikal servisle-

rinde yapýlmaktadýr. Saðlýk Merkez Müdürlüðü
'nün ne kadar büyük bir iþinin olduðu yadsýnamaz.
Þuan Çorum Saðlýk Merkez Müdürlüðü'nde görev
alan kadrolu personel sayýsý az olmasýna raðmen
Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürümüz, Eczacýlarýmýz ve Kurum çalýþanlarýmýz Çorumlu vatandaþlarýmýza yerinde, kesintisiz ve hýzlý bir saðlýk hizmeti sunarak ilimizin ve biz eczacýlarýn zaman, bilgi ve ekonomik kayýplarýnýn önüne geçmiþlerdir. Vatandaþlarýmýz bunun yanýnda hastanelerimiz, özel hastanelerimiz, polikliniklerimiz, diyaliz
merkezlerimiz, aile saðlýðý merkezlerimiz ve eczanelerimiz gibi saðlýk kuruluþlarýmýz her türlü saðlýk
sorularýna cevabý Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkez
Müdürlüðümüzde buluyor" dedi. (Haber Merkezi)

Bayi Daðýtým: Çaðrý Daðýtým
Adres: Osmancýk Cad.
Ölçek Ýþmerkezi No: 27/46
ÇORUM

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
6 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
30 TL
Kongre Ýlanlarý
120 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
500 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
300 TL
Tam sayfa reklam
1.100 TL
Yarým sayfa reklam
600 TL
Çeyrek sayfa reklam
350 TL

ABONE FÝYATLARI
Yýllýk: 200 TL 6 Aylýk : 100 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 400 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 200 TL
Yurt Dýþý Yýllýk: 150 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 75 EURO
Organize Sanayi Yýllýk: 250 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 125 TL

5. KAYGAN
KARAAÐAÇ
Boðaz aðrýsý için
baþka bir geleneksel yol
ise kaygan karaaðaçtýr.
Boðazýn tahriþ olmasýný
engeller ve aðrýyý azaltmaya
yardýmcý olur.
- Kaygan karaaðacýn iç kabuðundaki jelden iki çay kaþýðý kadar alýnýr ve iki
bardak kaynar suya eklenir. Kapaðý kapatýlarak beþ dakika demlenmesi beklenir ardýndan süzülür. Bu çay günde bir
kaç kez içilebilir.
Not: Hamile veya emziren kadýnlarýn
kullanmamasý gerekir.
6. MEYAN KÖKÜ
Meyan kökü de boðaz aðrýsý tedavisi için binlerce yýldýr kullanýlan bir yöntemdir. Baðýþýklýk uyarýcý özellikleri olduðu bilinmektedir.
- Bir çorba kaþýðý ezilmiþ meyan kökü bir fincan sýcak su eklenir. Kapaðý kapatýldýktan sonra 5 dakika dinlenmeye
býrakýlýr. Ýçerisine istenirse 1 çay kaþýðý
limon suyu eklenebilir. Günde birkaç
kez tüketilebilir.
- Alternatif olarak, yarým çorba kaþýðý meyan kökü tozu ve bal ýlýk su içinde
karýþtýrýlýr. Günde bir kez tüketilir.
- Ayrýca meyan kökü þekerleri boðazdaki tahriþi yatýþtýrdýðý için çiðnenerek tüketilebilir.
Not: Bu uygulama diyabet, yüksek
tansiyon, adrenal hastalýk ve böbrek veya karaciðer fonksiyonlarý sorunlarý yaþayan kiþilere tavsiye edilmez.
7. FARANJÝTE
ZENCEFÝL ÝYÝ GELÝRMÝ?
Zencefil, boðazdaki aðrýyý ve þiþmeyi azaltmaya yardýmcý anti enflamatuar
özelliklere sahiptir. Anti bakteriyel özellikleri ile virüs ve bakterileri öldürerek
enfeksiyon tedavisinde yardýmcý olur.
- Bir çay kaþýðý ezilmiþ zencefil kökü,
bir bardak suya eklenir. Beþ dakika kaynatýlýr. Bir çorba kaþýðý bal ve limon suyu
eklenerek günde birkaç kez tüketilebilir.
- Ayrýca, günde birkaç kez bir parça
taze zencefil kökü de çiðnenebilir.
8. ZERDEÇAL
Farenjit için etkili olan diðer bir bitkisel çözüm de zerdeçaldýr. Zerdeçal,
güçlü antiseptik ve anti inflamatuar özelliklere sahiptir.
- Yarým çay kaþýðý zerdeçal ve bir fincan sýcak suya eklenir. Ýçerisine biraz
da sofra tuzu eklenir ve bu karýþým ile
gargara yapýlýr.
- Yarým çay kaþýðý zerdeçal ve bir tutam karabiber tozu bir bardak sýcak süte eklenir. Yavaþ yavaþ tüketilir. Günde
2 kez içilebilir.
9. HATMÝ KÖKÜ
Hatmi kökü, boðaz aðrýsýnýn yaný sýra farenjit belirtileri tedavisinde de kullanýlmaktadýr. Boðazdaki tahriþi azaltýr.
- Bir çorba kaþýðý kurutulmuþ hatmi
kökü, bir fincan kaynar suya eklenir.
- Kapaðý kapatýlarak 15 ila 20 dakika
dinlenmeye býrakýlýr.
- Süzdükten sonra biraz bal eklenir.
- Bu karýþým günde 2 ya da 3 bardak
kadar tüketilebilir.
Not: Bu uygulama diyabetik kiþiler
ve hamile veya emziren kadýnlar için uygun deðildir.
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Ýmtiyaz Sahibi: Ayhan

Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

SGK'dan Eczacýlar Odasý'na ziyaret

FARANJÝTE
NE ÝYÝ GELÝR -2-

Türkiye en fazla büyüyen ikinci ülke oldu
Türkiye 2021'in üçüncü çeyreðinde yüzde 7,4
büyüdü. Türkiye büyüme rakamlarýnda OECD ülkeleri arasýnda Þili'nin ardýndan en fazla büyüyen
ikinci ülke oldu. Türkiye performansýyla Birleþik
Krallýk, Ýtalya, Almanya gibi Avrupa devlerini geride
býraktý.
2021 yýlý üçüncü çeyrek büyüme rakamlarý
açýklandý. Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte bir
önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 7,4 büyüme performansý gösterdi.
OECD ÜLKELERÝ
ARASINDA
ÝKÝNCÝ OLDUK
Türkiye bu büyümesiyle Ekonomik Ýþbirliði
ve Kalkýnma Örgütü
(OECD) ülkeleri arasýnda en çok büyüyen
ikinci ülke konumunda
yer aldý.

ÞÝLÝ YÜZDE 17,3 BÜYÜDÜ
Söz konusu dönemde Þili yüzde 17,3 büyüyerek OECD ülkeleri arasýnda ilk sýrada yer aldý.
Ekonomik büyüme, Avrupa Birliði'nde yüzde 3,9,
Euro Bölgesi'nde yüzde 3,7 olarak kayýtlara geçti.
DÝÐER ÜLKELERÝN BÜYÜME ORANLARI
Türkiye'nin geride býraktýðý ülkelerden Birleþik
Krallýk yüzde 6,6, Ýtalya yüzde 3,8, Almanya yüzde
2,6, Ýspanya yüzde
2,7 oranýnda büyüdü. OECD ülkelerinden ekonomisi en
fazla büyüyen diðer
ülkeler yüzde 6 ile
Litvanya, yüzde 5,9
ile Ýsrail, yüzde 5,8
ile Meksika, yüzde
5,4 ile Danimarka,
yüzde 5,2 ile Norveç
ve Polonya oldu.
(Haber Merkezi)

10. FARANJÝT VE SARIMSAK
Anti inflamatuar, anti viral, anti bakteriyel ve anti fungal özellikleri nedeniyle,
sarýmsak farenjit için en etkili yöntemler
arasýndadýr. Aktif bileþiði olan allicin, özellikle bakterileri öldürmede çok etkilidir.
- 1 fincan sýcak suya birkaç damla
sarýmsak yaðý eklenir. Bu karýþým ile her
gün günde 3 ya da 4 kez gargara yapýlabilir.
- Alternatif olarak, bir fincan kaynar
suya bir çay kaþýðý rendelenmiþ sarýmsak, çeyrek çay kaþýðý tarçýn ve az miktarda kýrmýzýbiber eklenir. Ýki dakika daha kaynatýlýr ve sonra süzülür. Bu karýþým günde 2 kez tüketilebilir.
- Ayný zamanda taze sarýmsak da
pastil þeklinde emilebilir. Allicin maddesini serbest býrakmak için diþler ile sarýmsak ezilebilir.
Faranjiti engellemek için ek ipuçlarý
- Boðaz tahriþini hafifletmek için tavuk çorbasý içilebilir.
- Boðaz nemli tutulmalýdýr. Bu nedenle bol bol su tüketilmesi önerilir.
- Boðazý nemlendirmek için pastiller
kullanýlabilir.
- Sigara dumanýndan kaçýnýlmalý ve
sigara içiliyorsa býrakýlmalýdýr.
- Bu doðal ilaçlara raðmen farenjit 1
hafta içinde geçmiyorsa en kýsa zamana doktora görünülmelidir.
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Ortaköy'de Pýnarlý
Göleti yenileniyor
1980 yýlýnda yapýlarak bu zamana
kadar ilçemizin arazi sulama iþlerinde
kullanýlan pýnarlý göletinin rehabilitasyon iþlemlerine baþlandý.
Konu ile ilgili açýklama yapan Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir,
1980 yýlýndan bu zamana kadar ilçede sulama iþlerinde açýk kanal ile sulama yapan Pýnarlý Göletinin yenilenme, temizleme, geniþletme ve açýk
kanallarýn kapalý sisteme dönüþtürülmesi çalýþmalarýna baþlanýldýðýný bildirdi. Ýsbir, yapýlacak çalýþma ile hem
su kayýp ve kaçaklarýnýn önlenmesi
hem de 600 dönümlük araziyi sulayarak sulu tarýmda çiftçinin daha fazla
ürün elde etmesini amaçlandýðýný
kaydetti. Ýsbir, "Hizmetimizin ilçemize
ve halkýmýza hayýrlý olmasýný temenni ederim" dedi.
(Haber Merkezi)

Asgari ücrette zam pazarlýðý baþladý
Asgari ücret zammýnda milyonlarýn beklediði an geldi. Türk-Ýþ, TÝSK ve hükümet kanadý ilk toplantýsýný gerçekleþtirdi. Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik Bakaný Vedat Bilgin, "Biz enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmanýn
karþýsýnda çalýþaný koruyacak bir asgari ücret
belirleyeceðiz. Türkiye'de sadece asgari ücretle geçinen 6 milyon emekçi var. Emeði koruyacak bir asgari ücreti belirleyeceðiz" dedi.
Asgari ücret zammý için milyonlarýn beklediði an geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu,
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn ev
sahipliðinde toplandý. Görüþmelerde iþveren
tarafýný Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu (TÝSK), iþçi tarafýný ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduðu için Türkiye
Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (Türk-Ýþ)
temsil ediyor. Ýþveren heyetinin baþkanlýðýný
TÝSK Genel Sekreteri Akansel Koç, iþçi heyetinin baþkanlýðýný ise Türk-Ýþ Genel Eðitim
Sekreteri Nazmi Irgat yaptý.

Taner Ýsbir

Oðuzlar'da aydýnlatmalý saha
Oðuzlar ilçe sahasýnýn aydýnlatma ve çevre
düzenleme çalýþmalarý tamamlanarak ilçede bir
eksiklik daha giderildi.
Oðuzlar Ýlçe sahasýnýn aydýnlatma, istinat
duvarý ve çevre düzenlemesi tamamlanarak akþam çalýþmalarýnda da kullanýlabilecek hale getirildi. Yapýlan çalýþmalar ile ilgili bilgi veren
Oðuzlar Belediye Baþkaný Muzaffer Yýldýrým,
"Çevresindeki toprak zeminden dolayý yaðýþlar
sonrasýnda sürekli toprakla dolan ilçe sahamýzýn

etrafýna taþ duvar örüldü, etrafý aðaçlandýrýldý ve
aydýnlatma çalýþmalarý tamamlandý. Sahamýza
verdiði desteklerle ilçemiz sporunun geliþimine
katkýlarýndan dolayý baþta gönül belediyeciliðinin mimarý Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep
Tayyip Erdoðan'a, Gençlik ve Spor Bakanlýðýmýza, AK Parti Çorum Milletvekillerimize, AK Parti
Ýl Baþkanýmýza ve AK Parti Ýlçe Baþkanýmýza teþekkür ederiz. Ýlçe halkýmýza hayýrlý olsun" ifadelerini kullandý.
(Haber Merkezi)

Erdoðan'dan Merkez Bankasý
ve asgari ücret açýklamasý
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, asgari ücrete iliþkin "Asgari ücretle ilgili çalýþmalarýmýz sürüyor. En kýsa zamanda açýklanacak.
Asgari ücrete þuana kadar olmuþun çok çok fevkinde bir artýþ yapacaðýz" dedi. Cumhurbaþkaný
ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, partisinin grup toplantýsýnýn ardýndan gazetecilere açýklamalarda bulundu.

3600 EK GÖSTER AÇIKLAMASI
"3600 ek göstergeyle ilgili 2022'yi iþaret ettiniz, 'Yýl sonuna kadar.' dediniz ama takvim belli
mi?" sorusu üzerine Erdoðan, "'Ama' ile fakat' ile
konuþmaya gerek yok. O da olacak. 3600 ek
göstergeyle ilgili þu anda bütün çalýþmalarý ilgili
bakan arkadaþýmýz Vedat Bey, onlar yürütüyorlar." ifadelerini kullandý.

MERKEZ BANKASI'NIN
PÝYASAYA MÜDAHALESÝ
TCMB'nin, dövize 6 yýl sonra doðrudan müdahalede bulunduðu hatýrlatýlarak deðerlendirmesi sorulan Erdoðan, "Bu, Merkez Bankasýnýn
zaten yasasýnda olan bir þey. Böyle bir yetkisi,
hakký var. Böyle bir þey gerekli olduðu zaman
Merkez Bankasý bu tür müdahaleleri yapar, yapma hakkýna sahiptir." dedi.

"TOPLUMUN YANLIÞ YÖNLENDÝRÝLMESÝNE ÝZÝN VERMEYECEÐÝZ"
Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Asgari ücret yakýnda belli olacak. Rakamlarýn yükselmesiyle iþten çýkarmalarýn olabileceði endiþesi var. Bu konuda bir deðerlendirmeniz olur mu?" sorusu
üzerine þunlarý kaydetti: "Niye hep böyle endiþeler üzerinden konuþuyorsunuz da olumlu bakmýyorsunuz? Yani özellikle bu noktada toplumun
yanlýþ yerlere sevk edilmesine fýrsat vermeyin.
Daha dün akþam televizyon programýnda ne dedim? Biz halkýmýzý ezdirmeyeceðiz. Þimdi de
asgari ücret çalýþmasýný Bakanýmýz baþlattý, kýsa zamanda inþallah onu da açýklayacaðýz. Asgari ücret noktasýnda da bugüne kadar olmuþun
çok çok fevkinde inþallah bir neticeyi açýklamýþ
olacaðýz."
(Haber Merkezi)

"ASGARÝ ÜCRETTE ÇOK ÇOK
FEVKÝNDE BÝR ARTIÞ OLACAK"
Erdoðan, asgari ücretle ilgili ise, "Bugüne kadar olmuþun çok çok fevkinde bir artýþ yapacaðýz" açýklamasýnda bulundu. Erdoðan ayrýca uzman ve pratisyen hekimlere 5 bin ila 2 bin 500 lira aralýðýnda zam yapýlacaðýný söyledi.
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"EMEÐÝ KORUYACAK BÝR
ÜCRET BELÝRLEYECEÐÝZ"
Komisyonda bir açýklama yapan Çalýþma
ve Sosyal Güvenlik Bakaný Vedat Bilgin, "Enflasyonist ortamlarda asgari ücretin en alt düzeyde ücret olmak yerine temel ücret olmasýyla ilgilidir. Türkiye'de asgari ücretle geçinen 6
milyon civarýnda iþçi var. Biz enflasyon ve
ekonomideki dalgalanmalarýn karþýsýnda
emeði koruyacak bir asgari ücret belirleyeceðiz. Sendikalar burada, teknik çalýþmalar yapacaktýr. Ülkenin içindeki enflasyonu, harcama kalemlerini dikkate alarak asgari ücretin
toplumda ortalama beklentileri karþýlayacak
bir oranda belirlenmesidir. Bunun için biz bu
çalýþmalarý etraflýca sürdürdük. Ýþveren ve
emekçilere ulaþýldý." dedi.
"KURDAKÝ DALGALANMALAR
ÝSTÝKRARA KAVUÞACAK ÞEYLER"
Bakan Bilgin konuþmasýnýn devamýnda,
"Türkiye ekonomisi dün rakamlar açýklandý.
Üst üste 3 çeyrek büyüme gerçekleþtiren bir
ekonomi. Büyürken de küçülürken de deðiþimler ortaya sorun çýkarabilir. Türkiye ekonomisi üst üste 3 çeyrektir büyüyor. Türkiye'deki
dinamizmin içinde olanlar var. Türk giriþimcisinin uluslararasý düzeyde elde ettiði baþarý.
Türk giriþimcisi bu baþarýnýn altýna imza atmýþtýr. Bu baþarý övünme için söylenen bir þey
deðil. 220 milyar dolara koþan ihracatla kendisini ispat etmiþtir. Türk emeðinin niteliðidir.
Mühendisinden iþçisine ustadan çýraða kadar
emeði var. Asgari ücret bu anlamda önem kazanmaktadýr. Düzenlemeler bizim için çok deðerli olacaktýr. Türkiye ekonomide yaþanan
dövizde, kurlarda yaþanan dalgalanmalar belli bir þekilde istikrara kavuþacak þeylerdir.
Makro göstergeler onlar deðildir. Büyümedir,
istihdamdýr, kalitedir, sürdürülebilirliðidir, üretim kapasitesinin artýþýdýr. Döviz önemsiz midir önemlidir ama bu dalgalanmalar makro deðiþimlere baðlý olarak istikrara kavuþtuðu zaman daha da ekonominin gücünü ortaya çýkarak deðerlerdir." ifadelerini kullandý.
TÜRK-ÝÞ GENEL SEKRETERÝ IRGAT:
ÝNSANLARIN ALIM GÜCÜ DÜÞTÜ
Bakan Bilgin'den sonra iþçi heyetinin baþkanlýðýný üstlenen TÜRK-ÝÞ Genel Sekteri
Nazmi Irgatsöz aldý. "Artarak devam eden
enflasyonla ve dövizdeki yükselmeyle beraber
insanlarýn alým gücü düþtü." diyen Irgat þöyle
devam etti:
"Daha da yoksullaþtýlar. Bu þartlar asgari
ücretteki beklentileri yükseltmiþ durumda. Asgari ücret maalesef genel bir yaþam ücreti
olarak algýlandý. Asgari ücretli çalýþan sayýsýný
azaltmak gerekiyor. Bunu yapmak içinse insanlarýn sendikalý olabilecekleri yapýyý oluþturmak gerek. Toplu iþ sözleþmesi sayýsýný artýrmamýz gerekli. Ýnsanlar bu haklarý kullanamadýðý için asgari ücretli çalýþmayý kabul etmek zorunda kalýyor. Dünyada ve ülkemizde
ucuz emek üzerinde kurgulanmýþ bir çalýþma
sistemi var. Küresel ekonomide rekabetin tek
yolunu ucuz emekte gördüler. Bunun sonucunu da görüyoruz.
Irgat, bu yýl ilk defa enflasyonun üzerindeki bir artýþý iþverenlerin de kabul ettiðini belir-

terek, "Vergi oranlarýnýn indirilmesi konusunda da mutabýkýz. Asgari ücretten vergi alýnmamasý kadar insani bir þey düþünemiyoruz."
dedi.
TÝSK GENEL SEKRETERÝ: VERGÝ
VE SÝGORTA PRÝM YÜKLERÝNÝN
AZALTILMASINI TALEP EDÝYORUZ
Irgat'ýn açýklamalarýnýn ardýndan TÝSK Genel Sekreteri Akansel Koç, genel bir deðerlendirme yaptý. Toplantýda iþveren heyetinin baþkanlýðýný üstlenen Koç, Türkiye'de ve dünyada deðiþen ekonomik dinamikler olduðunu
belirterek, tüm sektörlerin olumsuz etkilendiðini söyledi.
Koç, "Asgari ücret ile medyal ücretler arasýndaki farkýn hýzla kapanmasý, iþgücü piyasalarýmýzdaki dengeleri olumsuz etkilemektedir. Kayýt dýþý istihdamýn da yüzde 30'lara yükseldiðini görmekteyiz. Asgari ücret tespitinde;
kayýt dýþýlýðýn dikkate alýnmasýný, istihdamýn
korunmasý saðlayan asgari ücret teþvikinin
2022 yýlýnda da devam etmesini, istihdamý koruyacak adýmlar atýlmasýný, baþta asgari ücret
olmak üzere tüm ücretler üzerindeki vergi ve
sigorta prim yüklerinin kademeli olarak azaltýlmasýný talep ediyoruz" ifadelerini kullandý.
BÝR SONRAKÝ TOPLANTI
7 ARALIK'TA YAPILACAK
Toplamda 1.5 saat süren asgari ücret zammý toplantýsýnýn ilki, sona erdi. Bir sonraki toplantý 7 Aralýk'ta, üçüncü toplantý ise 9 Aralýk'ta
yapýlacak.
BU YIL KARAR ERKEN AÇIKLANACAK
Asgari ücret görüþmelerinde bu yýl bir ilk
yaþanacak. Normalde dört kez toplanan komisyon, ay sonunda nihai kararýný açýklýyordu.
Ancak bu yýl kararýn daha erken açýklanmasý
bekleniyor. Ýþçi, iþveren ve hükümet kanadý
kararý erken açýklamak için mutabýk. Çalýþma
ve Sosyal Güvenlik Bakaný Vedat Bilgin, konu
hakkýnda geçtiðimiz günlerde yaptýðý açýklamada "Asgari ücrette görüþmeler aralýk ayýnýn
son haftasýna kadar devam ediyor daha sonra rakam açýklanýyordu. Aralýk sonuna kadar
bekleme niyetinde deðiliz, aralýk baþýnda baþlarýz, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu kez erken bitirme niyetindeyiz" demiþti.
YÜZDE 30'LUK ZAM BEKLENÝYOR
Görüþmelerde enflasyon belirleyici olacak.
Merkez Bankasý'nýn tahminine göre, yýl sonu
enflasyonunun yüzde 19,31 olmasý bekleniyor. Bu oranýn üstüne refah payý da eklenecek. Zam oranýnýn yüzde 25-30 arasýnda olmasý bekleniyor. Ancak son dönemde alým
gücünün düþmesi nedeniyle yüzde 30'luk zam
daha aðýr basýyor. Bu orana göre net asgari
ücretin 3 bin 673 lira olmasý bekleniyor.
ASGARÝ ÜCRET NASIL BELÝRLENÝYOR?
Asgari ücreti, yasa gereði iþçi, iþveren ve
hükümetten beþer temsilci olmak üzere 15 kiþiden oluþan Asgari Ücret Tespit Komisyonu
belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalýþmalarý kapsamýnda dört kez toplanýyor. Bakanlýktaki ilk toplantýnýn ardýndan komisyon, iþçi, iþveren ev sahipliðindeki toplantýlarýn ardýndan son toplantýsýný tekrar bakanlýkta yapýyor. Bakanlýðýn belirlediði üyelerden
birinin baþkanlýk ettiði komisyon, en az 10
üyenin katýlýmýyla toplanýp oy çokluðuyla karar veriyor. Oylarýn eþitliði halinde baþkanýn
bulunduðu tarafýn çoðunluðu saðladýðý kabul
ediliyor.
MEVCUT ASGARÝ ÜCRET NE KADAR?
Asgari ücret, halen bekar bir iþçi için aylýk
brüt 3 bin 577 lira 50 kuruþ, vergiler ve kesintiler düþtüðünde net 2 bin 825 lira 90 kuruþ
olarak uygulanýyor. Apartman görevlileri için
ise normal iþçilerden farklý olarak gelir ve
damga vergileri kesilmediði için net 3 bin 40 lira 87 kuruþ olarak hesaplanýyor.
Asgari ücretin iþverene toplam maliyeti, bir
iþçi için 4 bin 203 lira 56 kuruþ. Bunun 3 bin
577 lira 50 kuruþu brüt asgari ücret, 554 lira
51 kuruþunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55
kuruþunu iþveren iþsizlik sigorta fonu oluþturuyor.
(Haber Merkezi)
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Türkiye'nin konuþtuðu
þoförler Çorumlu çýktý
Piyasaya
sahte 9 bin 500
dolar sürdü!
Çorum'da piyasaya sahte 9 bin 500
dolar ve 50 Euro sürdüðü tespit edilen bir
kiþi yakalandý.
Ýl Emniyet Müdürlüðü'ne baðlý Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube
Müdürlüðü ekipleri, bir þahsýn iþ yerlerine
ve bankalara sahte Amerikan dolarý sürdüðü tespit edilmesi üzerine harekete
geçti. Yapýlan aramada 95 adet 100'lük (9
bin 500) Amerika dolarý ve bir adet sahte
50 Euro ele geçirildi.
Þüpheli þahýsla ilgili adli iþlemlere baþlandýðý bildirildi.
EMNÝYETTEN UYARI
Öte yandan Ýl Emniyet Müdürlüðü, vatandaþlarý sahte paraya karþý uyardý.
Açýklamada, "Sahte olduðu deðerlendirilen dövizlerin, ticaret yapmak suretiyle
piyasa deðerinin altýnda bozdurulmaya
çalýþýlmasý, sahte olduðu deðerlendirilen
dövizlerin, döviz bürolarý ve bankalar yerine giyim, yiyecek, içecek, konaklama vb.
yerlerde alýþ-veriþ yapmak suretiyle piyasaya sürülmesi, yabancý ülke vatandaþý
izlenimi vererek, elinde Türk Lirasý bulunmadýðýný söyleyerek sahte olduðu deðerlendirilen dövizlerin piyasa deðerinin altýnda bozdurulmasý yöntemiyle piyasaya
sahte para süren kalpazanlara karþý vatandaþlarýmýzýn duyarlý olmalýdýr" denildi.
(Mehmet Halim Coþkun)

Ýstanbul'da etkili olan lodos sýrasýnda
15 Temmuz Þehitler Köprüsü'nde ilerlemekte güçlük çeken motosiklet kuryelerine kalkan olan ÝETT þoförleri Adem Çalýþkan ve Osman Yurtseven'in Çorumlu
olduklarý öðrenildi.
Adem Çalýþkan 4 yýldýr ÝBB'de metrobüs þoförü olarak çalýþýyor. Öncesinde
ise, otobüs, dolmuþ ve taksi þoförlüðü
yaptý. Evli ve 3 çocuk babasý olan Çalýþkan da bir motosiklet tutkunu. ÝBB bünyesinde bir motor kulübü dahi kurduðu
belirtildi.
Olayý anlatan Çalýþkan, "Ýlk etapta
trafik çok yoðundu oraya doðru arkadan
iki tane polis ekibi geldi ve biz yol verdik
saðýmýzdan. Onlar kaza yerine gitti, biz
de kaza olduðundan þüphelendik. Öndeki arkadaþým da vardý. Memur benim yanýma geldi, 'kaptan motor zor durumda,
ne yapabiliriz?' diye sordu. Motorlarý
araçlarýmýzýn arasýna aldýk ve o þekilde
ilerledik" dedi.
Þoför Çalýþkan, görüntülerinin çekilip
haber olduklarýný ise olaydan saatler
sonra öðrendiklerini söyledi ve "Bu haberlerin çýktýðýný dahi bilmiyordum. Biraz
önce eve geldim, çayýmý içerken beni
merkezden aradýlar teþekkür etmek için.
Benim o þekilde haberim oldu. Ben kendim de motor kullanýyorum. Motorcularý
karþýya geçirdikten sonra biz duraðýmýza
girdik zaten" ifadelerini kullandý.
Osman Yurtseven ise, 17 yýldýr Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'nde þoför olarak görev yapýyor. Ýlk 6 yýlýnda ÝETT þoförlüðü yapan Yurtseven, son 11 yýldýr da
metrobüs direksiyonunda.
Evli ve 3 çocuk babasý olan Yurtseven, daha önce kamyon ve TIR þoförlüðü yaptýðýný anlattý.
(Haber Merkezi)

Baþkan halký dinledi
Dedeler oyuncak yapýyor,
nineler masal anlatýyor
Çorum'da hayata geçirilen
proje kapsamýnda, ana sýnýfý
öðrencileri dedelerinin yaptýðý
oyuncaklarla oynarken, ninelerinden de masallar dinleyerek
eðitim alýyor.
Merkez 75.Yýl Cumhuriyet
Ortaokulu anasýnýfýnda baþlatýlan "Dedem Yapar Oynarým,
Ninem Söyler Dinlerim" projeyle ana sýnýfý öðrencileri, haftanýn belirli günlerinde dedeleri
ve nineleriyle birlikte eðitim alýyor. Þekerpancarýndan traktör,
tahtalardan kaðný, araba ve
bebekler yapan dedeler ve nineler torunlarýyla keyifli vakit
geçirirken kuþaklar arasý etkileþime de katkýda bulunuyor. Dedelerinin oynadýðý oyuncaklarý,
dedeleriyle yapma fýrsatý buluyor. Kuruculuðunu Yelda Kuþcu Kýlýçarslan ve Atanur Yýlmaz'ýn yaptýðý projede, Türk
kültürünü ve deðerleri koruma,
geleneksel çocuk oyunlarýnýn
deðerler eðitimi içerisinde genç
nesle aktarýlmasý hedefleniyor.
Proje sorumlularýndan Yelda Kuþcu Kýlýçarslan, "Dedem
Yapar Oynarým, Ninem Söyler
Dinlerim" eTwinning projesi
kapsamýnda öðrencilerin dedeleri ile birlikte oyuncak yaptýklarýný söyledi. Bulgaristan, Kuzey
Makedonya, Ýspanya'dan proje
ortaklarýnýn bulunduðunu belirten Kýlýçarslan, "Kültürümüzü
ve sahip olduðumuz deðerleri
koruma, geleneksel çocuk
oyunlarýnýn deðerler eðitimi
içerisinde genç nesle aktarma-

yý hedefliyoruz. Geçmiþten bu
güne gençlerle yaþlýlar arasýnda oluþan kuþak çatýþmasý kiþisel ve sosyal hayatý olumsuz
yönde etkiliyor. Bu projeyle kuþaklarýn farklý özelliklerinin farkýna varma, 'x' kuþaðýnýn becerilerini, yaþam tecrübelerini, dijital medyanýn cazibesiyle büyüyen, 'y' ve 'z' kuþaðýnýn becerileriyle harmanlayarak birbirlerinden öðrenmesini ve kültür çeþitliliði oluþturmalarýný,

iletiþim içinde kalarak eski ve
yeni nesil arasýndaki çatýþmalarý en aza indirebilme amaçladýk. Öðrencilerimiz bu anlamda, dedelerinin oynadýðý oyuncaklarý, dedeleriyle yapma fýrsatý buldular ve birbirinden orijinal oyuncaklar yaptýlar. Þekerpancarýndan traktör, tahtalardan kaðný, araba ve bebekler yapan dedelerimiz, torunlarýyla keyifli vakit geçirdi" ifadelerini kullandý.
(ÝHA)

Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
vatandaþlarý dinledi.
Çorum Belediyesi tarafýndan her hafta Çarþamba
günü yapýlan "Halk Günleri"
devam ediyor. Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, her hafta olduðu
gibi bu hafta da makamýnýn
kapýlarýný Çorumlulara açtý.
Vatandaþlarla tek tek
görüþen Baþkan Aþgýn, sorun ve talepleri dinledi, ilgili
kurumlara talimatlar verdi.
(Mehmet Halim Coþkun)

Yarý Olimpik Yüzme Havuzlarýnda
çalýþmalar devam ediyor
Çorum Belediyesi tarafýndan Ulukavak ve Gülabibey Mahallelerinde yapýmý
devam eden Yarý Olimpik
Yüzme Havuzu'nda çalýþmalar hýzla ilerliyor.
Gençlik ve Spor Bakanlýðý iþbirliði ile Ulukavak
Mahallesinde ve Gülabibey
Mahallesinde iki adet Yarý
Olimpik Yüzme Havuzu
yaptýran Belediye, þehri
ulusal ve uluslararasý turnuvalarda temsil edecek
sporcular yetiþtirmek için
spor alanýnda yatýrýmlarýna
devam ediyor. Çorum'u
spor kenti yapmak için çalýþmalarýna aralýksýz devam
ettiklerini belirten Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn ''Yapýmý devam eden

yarý olimpik yüzme havuzlarý uzun yýllar boyunca
genç kardeþlerimize ve
sporseverlere hizmet edecek. Her alanda olduðu gibi
spora ve sporcuya desteklerimizi devam ettireceðiz.
Yapýmý tamamlandýðýnda

bu yüzme havuzlarýnda
þehrimizi temsil edecek
sporcular çýkacak. Yüzme
öðrenmek isteyen vatandaþlarýmýzda buradan faydalanabilecekler. Þehrimize
hayýrlý olmasýný diliyorum ''
dedi.
(Bahattin Sümüþ)

