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Yeni hizmetin müjdesini
Milletvekili Kaya verdi
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. 2’DE

ÝNEGÖLSPOR’U
KONUK EDiYORUZ
Çorum FK bir seriye son verip yeni bir seri baþlatmak için
sahaya çýkýyor. Ýnegölspor'u konuk edecek olan Kýrmýzý-Siyahlýlar
dört haftalýk beraberlik serisini sonlandýrýp özlediði üç puaný
almak istiyor. Maçta cezasý biten Murat forma giyebilecekken
Ýsmet ve Emre kart cezalýsý. Ayrýca kýrmýzý siyahlýlar bu maçta
taraftarýndan da yoksun olacak. 8‘DE

Oðuzhan Kaya

ÇORUM'UN NÜFUS

ARTIÞ HIZI ARTTI

TR-83 Bölgesi illeri arasýnda bulunan Çorum'da yýllýk nüfus artýþ hýzý yükselirken, Samsun,
Amasya ve Tokat'ta düþtü. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre Samsun'un 6 yaþ
ve üstü göç alýp-verdiði nüfusun eðitim durumu çoðunlukla 'fakülte' veya 'yüksekokul' mezunu
kiþilerden oluþtu. Samsun 12 bin 787 yüksekokul veya fakülte mezunu göç alýrken, 13 bin
349 yüksekokul ve fakülte mezunu kiþiyi de göç verdi. 3’TE

Kavuncu’dan 'hayýrlý
olsun' ziyareti

BAYRAK AÞKI
ENGELLERi AÞTI

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti Grup Baþkaný olarak
seçilen Ýsmet Yýlmaz'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. 7’DE

VOSVOS KULÜBÜ, ENGELLiLERE
GÜZEL BiR GÜN YAÞATTI
Çorum'da sosyal medya üzerinden organize olan Vosvos Kulübü üyeleri, ziyaret ettikleri engelli öðrencilere, okul
bahçesinde araçlarýyla tur attýrdý. Kale
Özel Eðitim ve Uygulama Okulu'nda 3
Aralýk Dünya Engelliler Günü dolayýsýyla tören düzenlendi. Engelli öðrencilerin dans edip oyunlar oynadýðý etkinlikte, günün anýsýna pasta kesildi. Törene
katýlan Çorum Vosvos Kulübü üyeleri
de rengarenk araçlarýyla öðrencilerin
mutluluðuna ortak oldu. Öðrenciler,
okul bahçesinde tur attýklarý araçlarla
hatýra fotoðrafý çektirdi. 7’DE

Dünya Engelliler Günü'nde en güzel mesajý doðuþtan konuþma ve duyma engelli
olan 35 yaþýndaki Elvan Toker, tarlasýna
traktörle resmettiði Türk Bayraðýný çizerek
verdi. Toker'in tarlasýna çizdiði dev Türk
Bayraðý havadan çekilen görüntülerle
büyük beðeni topladý. 7’DE

Dünya Engelliler Gününü
pasta keserek kutladýlar
Çorum'un Osmancýk ilçesinde faaliyet gösteren Nenehatun Özel
Eðitim Uygulama Okulu, 3 Aralýk dünya engelliler günü dolayýsýyla etkinlik düzenledi. Okuldaki etkinliðe katýlan protokol üyeleri özel eðitim
öðrencileriyle pasta kestiler. Ýlçe'de Dünya engelliler günü yapýlan bir
dizi etkinliklerle kutlandý. 8’DE

HÝTÜ, kenevir
makinasý üretiyor

‘Omicron tam aþýlanmamýþ
herkesi etkileyebilir'

Çorum'da Hitit Üniversitesi ve makine imalat-sektörü ile
ortaklaþa kenevir makinesi üretimi için çalýþmalar sürüyor.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk,
makine-imalat sektöründe ihtisaslaþan üniversitenin kenevir
makinesi üretimi için çalýþmalarýnýn sürdüðünü bildirdi. 3’TE

Koronavirüsün son varyantý olarak ortaya çýkan
Omicron’un çok kýsa zamanda diðer varyantlarýn yerini alacaðýný ve baskýn varyant olacaðýný ifade eden
Prof. Dr. Cihadiye Elif Öztürk, “Tam aþýlanmamýþ
herkesi etkileyebileceðini öngörüyoruz” dedi. 6’DA

ÞÝDDETLÝ RÜZGAR BÝNANIN
CAMINI KIRDI: 1 YARALI 2’DE

JANDARMA, ÞEHÝT AÝLESÝNÝ
YALNIZ BIRAKMADI 2’DE

OSMANCIK HALK KÜTÜPHANESÝ
YENÝ YERÝNDE
2’DE

ENFLASYON, SON ÜÇ
YILIN ZÝRVESÝNDE 7’DE
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Yeni hizmetin müjdesini
Milletvekili Kaya verdi
Þiddetli rüzgar binanýn
camýný kýrdý: 1 yaralý
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 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)

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.
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 bulunacaðýný vurgulayan Milletvekili
Kaya, tesisin 4 bin 566 metrekarelik bir alana inþa edileceðini bildirdi.
(Haber Merkezi)

Oðuzhan Kaya

Jandarma, þehit ailesini yalnýz býrakmadý
Osmancýk Jandarma Komutanlýðý, Hakkari-Çukurca'da PKK'lý teröristlerle girdiði çatýþmada þehit
olan Jandarma Er Nihat Turfan'ýn ailesini 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)

Osmancýk halk kütüphanesi

yeni yerine taþýndý
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 terminali'nde ve yakýnlarýnda
banka ATM'sinin bulunmamasý maðduriyete
yol açýyor. Þehirlerarasý bir otobüs terminalinde bankamatiðin büyük bir ihtiyaç olduðu-

nu 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)

Çorum'un Osmancýk ilçesi'nde
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 baþlanýlan
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)
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AGÝ'de kritik
düzenleme yolda
Milyonlarca çalýþanýn beklediði asgari
ücrette son düzlüðe girilirken bu süreçte Asgari Geçim Ýndirimi'nde de (AGÝ) vergi iadesi çalýþmasý yapýlacaðý konuþuluyor. Çalýþmaya göre; bekar bir iþçi için ödenen
268,31 liralýk AGÝ'ye alýnan gelir vergisi eklenerek 456,13 liraya çýkartýlacak. Damga
vergisi de alýnmadýðýnda buradan iþçiye yapýlacak katký 483,28 liraya yükselecek.
Asgari ücretin belirleneceði Asgari Ücret
Tespit Komisyonu ilk toplantýsýný 1 Aralýk
Çarþamba günü gerçekleþtirdi. Bu kapsamda vatandaþlar gözünü bu toplantýnýn sonucunda çýkacak karara çevirirken bir düzenlemede Asgari Geçim Ýndirimi'nde ( Agi ) yapýlmasý bekleniyor.
VERGÝ ÝADESÝ GÜNDEMDE
Vergi alýnmamasý talebi yerine geldiðinde aslýnda tüm çalýþanlar açýsýndan bir vergi iadesi de yaþanmýþ olacak. Þu anda tüm
çalýþanlara ödenen Asgari Geçim Ýndirimi
artýrýldýðýnda bu vergi iadesi de karþýlanmýþ
olacak.
BUGÜN ÝÇÝN AGÝ 268 LÝRA
2021 yýlý asgari ücret hesabýnda baktýðýmýzda çalýþanlar 465,13 lira gelir vergisi ve
27,15 lira da damga vergisi ödüyor. Gelir
vergisinin bekar iþçi için 268,31 lirasý çalýþana iade edilirken 187,82 lirasý ile damga
vergisi maaþtan kesiliyor.
APARTMAN GÖREVLÝLERÝNDEN
GELÝR VE DAMGA VERGÝSÝ
ALINMIYOR
Apartman görevlilerine uygulanan asgari ücrette ise gelir vergisi ve damga vergisi
alýnmýyor. Böylece vergi iadesi anlamýna
gelen AGÝ de ödenmiyor. Apartman görevlileri bu sayede 3040 lira maaþ alýyor. Diðer
çalýþanlar ise AGÝ ücretin içinde olduðu için
2825,9 TL maaþ alabiliyor.
VERGÝSÝZ ASGARÝ UYGULANIRSA
MAAÞ 3000 LÝRAYI GEÇECEK
Vergisiz asgari ücret uygulandýðýnda
tüm çalýþanlar 3.040 lira maaþ alabilecek ve
böylece hem damga vergisi hem de gelir
vergisi ödememiþ olacak. Maaþlara 483,28
liralýk bir katký yapýlmýþ olacak.
AGÝ SÝSTEMÝ DEVREYE
SOKULURSA NE OLACAK?
Bunun yerine AGÝ sistemi devreye sokulursa bu kez bekar bir iþçi için ödenen
268,31 liralýk AGÝ'ye alýnan gelir vergisi de
eklenerek 456,13 liraya çýkartýlarak iþçiye
ödenecek. Damga vergisi de alýnmadýðýnda
buradan iþçiye yapýlacak katký 483,28 liraya
çýkacak. Ýþçilerin tüm maaþlardan asgari
ücret kadar olan kýsýmdan vergi alýnmasýn
talebi kabul görürse bu kez maaþý ne olursa
olsun herkes asgari ücret kadar olan kýsým
için gelir ve damga vergisi ödemeyecek ya
da bu miktarda AGÝ alabilecek.

ÇORUM'UN NÜFUS

ARTIÞ HIZI ARTTI
TR-83 Bölgesi illeri arasýnda bulunan Çorum'da yýllýk nüfus artýþ hýzý yükselirken, Samsun, Amasya ve
Tokat'ta düþtü.
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)
verilerine göre Samsun'un 6 yaþ ve
üstü göç alýp-verdiði nüfusun eðitim
durumu çoðunlukla 'fakülte' veya
'yüksekokul' mezunu kiþilerden
oluþtu. Samsun 12 bin 787 yüksekokul veya fakülte mezunu göç alýrken, 13 bin 349 yüksekokul ve fakülte mezunu kiþiyi de göç verdi.
TÜÝK, nüfus ve göç istatistik verilerini paylaþtý. Samsun'da TÜÝK'in
açýkladýðý verilere göre 2018-2019
yýllarý arasýndaki yýllýk nüfus artýþ
hýzý binde 9,6 olurken, son açýklanan verilere göre bu rakam binde
5,6'ya düþtü. Yýllýk nüfus artýþ hýzý
Çorum'da binde eksi 10,5'ten eksi
1,4'e yükseldi. Tokat'ta 0,2 olan yýllýk nüfus artýþ hýzý eksi 24,6'ya düþtü ve Amasya'da 0,9 olan yýllýk nüfus artýþ hýzý eksi 6,8'e düþtü. Türkiye'de ise bu oran binde 13,9'dan
5,5'e düþtü.
Ortalama hane halký büyüklüðü
Türkiye'de 3.3 olurken, bu oran
Samsun'da 3.2, Tokat'ta 3.1, Çorum'da 2.9 ve Amasya'da 3 oldu. Ýllerin aldýðý ve verdiði göç istatistiklerine göre ise Samsun bin kiþide
43,1 oranýnda göç alýrken, verdiði
göç ise bin kiþide 35,4 oldu.
Samsun'un 6 yaþ ve üstü göç aldýðý nüfusun eðitim durumuna bakýldýðýnda Samsun'a göç eden okuma-yazma bilmeyen kiþi sayýsý 376
oldu. Okuma-yazma bilen fakat

okul bitirmeyen sayýsý 2 bin 685 kiþi olarak kayýtlara geçti. Samsun 5
bin 104 ilkokul mezunu, 2 bin 210 ilköðretim mezunu, 4 bin 893 ortaokul mezunu, 10 bin 331 lise mezunu göç aldý. Samsun ayrýca en fazla göçü 12 bin 787 kiþi ile yüksekokul veya fakülte mezunu kiþi ile alýrken, bin 100 yüksek lisans, 132
doktora ve 256 da bilinmeyen kiþi
göç aldý.
6 yaþ ve üstü insan göçü verilerinde ise Samsun en fazla insan
göçünü 13 bin 349 kiþi ile yüksekokul ve fakülte mezunu kiþi ile verdi.
Samsun'da ayrýca göç eden insanlardan 250'si okuma-yazma bilme-

yen, bin 851'i okuma-yazma bilen,
2 bin 991'i ilkokul mezunu, bin 455'i
ilköðretim mezunu, 4 bin 465'i ortaokul mezunu, 7 bin 830'ü lise mezunu, 916'sý yüksek lisans mezunu
ve 80'i doktora mezunu kiþiler oluþturdu.
Öðrenci baþýna düþen öðretmen
sayýlarýnda Samsun'da ilkokulda 14
öðrenci baþýna 1 öðretmen, ortaokulda 12 öðrenci baþýna 1 öðretmen ve lisede 10 öðrenci baþýna 1
öðretmen düþtü.
Türkiye ortalamasý ise ilkokulda
17, ortaokulda 15 ve lise 11 öðrenciye 1 öðretmen düþtü. Ayrýca Türkiye genelinde derslik baþýna dü-

þen öðrenci sayýsý ilkokul ve ortaokulda 1 dersliðe 24 öðrenci, ortaöðretimde ise 1 dersliðe 19 öðrenci
düþtü. Samsun'da ise bu durum ilkokul ve ortaokulda 1 dersliðe 19,
ortaöðretimde de 1 dersliðe 19 öðrenci þeklinde gerçekleþti.
Saðlýk personeli baþýna düþen
kiþi sayýsý Türkiye genelinde 520
hekim ve 422 hemþire þeklinde
olurken, bu oran Samsun'da 463 kiþiye 1 hekim ve 34 kiþiye 1 hemþire þeklinde oldu. Saðlýk kurumlarýnda yatak baþýna düþen kiþi sayýsý
Türkiye'de 352 olurken, bu sayý
Samsun'da ise 275 olarak gerçekleþti.
(Haber Merkezi)

HÝTÜ, kenevir makinasý üretiyor
Çorum'da Hitit Üniversitesi ve
makine imalat-sektörü ile ortaklaþa
kenevir makinesi üretimi için çalýþmalar sürüyor.H
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ali Osman Öztürk, makine-ima-

lat sektöründe ihtisaslaþan üniversitenin kenevir makinesi üretimi için
çalýþmalarýnýn sürdüðünü bildirdi.
Kenevir makinesi üretiminde ortak çalýþma yapýlan Ergün Makine'yi Hitit Üniversitesi Teknoloji

Transfer Ofisi ile birlikte ziyaret
eden Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, "Ýhtisaslaþma alanýmýz kapsamýndaki
iþbirliklerimizi sürdürüyoruz. Keneviri toplama, liflerine ayýrma ve bal-

yalama iþlemlerini yapacak makine
ile kenevir yaðý sýkma makinesi
üretimi için ortak çalýþtýðýmýz Ergün
Makine'yi TTO ekibimizle ziyaret
ederek verimli bir görüþme yaptýk"
dedi.
(Haber Merkezi)

VERGÝLERÝN TAMAMININ
ÝADESÝ GERÇEKLEÞEBÝLÝR
2021 yýlý için hesaplarsak bu durumda
brüt maaþý 5 bin lira olan birisi bunun
3577,5 TL'lik kýsmý için vergi ödemeyecek.
Doyasýyla damga vergisiyle birlikte 483,28
liralýk kýsým cebinde kalacak. Kalan 1.422,5
liralýk kýsým için gelir vergisi ödenecek. Burada çalýþanlarýn AGÝ'leri de gelir vergisi kadar artýrýlarak verginin tamamýnýn iadesi de
gerçekleþebilir.
(Haber Merkezi)

Çenesiz ailesinin

acý günü

Ece Kiremit Yönetim Kurulu Baþkaný
Ýsmail Çenesiz'in eþi, Ahmet ve Zeynep
Çenesiz'in anneleri, Ýþ Ýnsaný Erdem Çenesiz'in yengesi, sanayi esnafýndan Mehmet Baþbölük'ün kardeþi Leyla Çenesiz
vefat etti. Merhumenin cenazesi Ulu Ca-

mi'de kýlýnan Cuma namazýna müteakip
Ulu Mezarlýk'ta topraða verildi.
Cenazeye Çorum Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý ve çok sayýda iþ insaný
katýldý.
(Haber Merkezi)

Engelli gençler, Þeyh Habib
Cami'ne misafir oldular
Ýskilip Þeyh Habib camii imam hatip ve müezzini, dünya engeliler gününde engelli bireyleri
camide misafir etti.
Þeyh Habib Camii Ýmam Hatibi Ali Yalçýn ile
Müezzini Ersin Kaymaz, 3 Aralýk Dünya Engelliler gününde ilçede ki engelli vatandaþlarý camilerinde misafir ettiler. Cuma namazýndan sonra
engelli vatandaþlarla ilgilenen din görevlileri,
onlarla sohbet edip hediye verdiler.
'Müezzinlik yaptý'
Din görevlisi Ersin
Kaymaz, ilçenin tanýnmýþ simalarýndan 'Küçük Davulcu' lakabýyla
tanýnan Mehmet Semerci'ye namaz esnasýnda mikrofonu uzatarak kamet okumasýný
istedi.
Þeyh Habib Cami
Ýmam Hatibi Ali Yal-

çýn'da, "Din Görevlileri olarak her zaman engelli
kardeþlerimizin yanýnda yer almaya çalýþýyoruz.
Onlarýn iyi ve kötü her türlü problemlerinde yardýmcý olmaya gayret gösteriyoruz. Bugün onlarý
camimizde misafir ederek, onlarla sohbet ettik.
Hepimiz, birer engelli adayý olduðumuzu unutmamalýyýz" þeklinde konuþtu.
(ÝHA)
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Çorum’da haftaya bakýþ

Abdulkadir SÖYLEMEZ

Gazetemizde geçtiðimiz hafta boyunca yer
alan ve Çorum’un gündemini belirleyen
haberlerimizi sizler için derledik...
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‘Omicron tam aþýlanmamýþ
herkesi
etkileyebilir'
Koronavirüsün son varyantý olarak
ortaya çýkan Omicron’un çok kýsa zamanda diðer varyantlarýn yerini alacaðýný ve baskýn varyant olacaðýný ifade
eden Prof. Dr. Cihadiye Elif Öztürk, “Tam
aþýlanmamýþ herkesi etkileyebileceðini öngörüyoruz” dedi.
Mu varyantý olarak kayýtlara geçen fakat
sonrasýnda Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ) tarafýndan “Omicron” olarak isimlendirilen varyant, koronavirüsün mutasyona uðramasý sonucuyla ilk
olarak Güney Afrika'da tespit edildi. DSÖ, Omicron'un çok sayýda mutasyona sahip farklý bir varyant olduðunu bildirerek “endiþe verici tür” olarak belirtti. Konu hakkýnda Ýstanbul Arel Üniversitesi Temel Týp Bilimleri Týbbi Mikrobiyoloji Öðretim Üyesi Prof. Dr. Cihadiye Elif Öztürk, açýklamalarda bulundu.
Daha önceki “endiþe verici varyantlara” kýyasla daha da bulaþýcý ve ciddi hastalýk riski de
artmýþ durumda olduðunu söyleyen Prof. Dr. Öztürk, “B.1.1.529 (Omicron) varyantý ilk olarak 24
Kasým 2021'de Güney Afrika'dan rapor edildi.
Bu varyant, hücrelere giriþte rol alan S geninde
çok sayýda mutasyona sahiptir. Þimdiye kadar
olan ortaya çýkan varyantlar içinde virüs geno-

munda "farklý bölgede oluþan en
fazla
deðiþim"
Omicron'da saptandý” dedi.
Virüsün þu anda
daha çok aþý olmayan
gençleri etkilediðini belirten Prof. Dr. Öztürk, “Hýzla
yayýlýyor. Tam aþýlanmamýþ herkesi etkileyebileceðini öngörüyoruz. Aþýsýz ya da aþýlarýný tamamlamamýþ olanlar risk altýnda. Önlemleri almaya devam ederek ve düzenli aþýlanma yapýlýrsa korkmaya gerek olmadýðýný ifade eden Öztürk, “Endiþe verici tür(VOC) mertebesine alýnmasý; bulaþýcýlýðý artmasý, aþýlýlarýn bir kýsmýnda
da hastalýk görülmesi nedeniyle yapýldý. Daha
önceki ‘endiþe verici türlerden' farklý bir sonuç
doðuracaðýný düþünmüyorum” þeklinde konuþtu.
"GRÝP AÞISI GÝBÝ DÜZENLÝ
OLARAK YENÝLENEN AÞILAR ÝLE
AÞILANMAMIZ GEREKECEK"
Bu varyantlar; virüsün çoðalabilme savaþý sýrasýnda vücutlarýmýzda gördüðü hasardan ken-

dini korumaya çalýþmasý ile oluþtuðunu açýklayan Prof. Dr. Öztürk, “Ne kadar çok insaný enfekte ederse o kadar mutasyona uðrar ve kendini
yeniler. Bu enfeksiyon artýk hep bizimle kalacak.
Bundan sonra baþka bir varyant ortaya çýkar.
Onunla yaþamayý öðreneceðiz. Grip aþýsý gibi
düzenli olarak yenilenen aþýlar ile aþýlanmamýz
gerekecek” ifadelerini kullandý.
Net sonuçlar Omicron ile enfekte olan kiþilerde klinik seyir ile yaþanarak görüleceðini belirten
Prof. Dr. Öztürk, “Henüz bu konu için bir þey
söylemek doðru olmaz. Devam eden çalýþmalar
var. Sonuçlar açýklandýðýnda öðreneceðiz. Aþý
için çalýþmalar devam ediyor. Sonuçlar açýklandýðýnda göreceðiz. Ancak Mevcut “RNA” aþýlarýnýn korunmada ve hafif klinik ile geçirmede etkin
olduðu açýklandý“ diye konuþtu.
Son olarak önlemlerin ayný þekilde ilerlemesi
gerektiðinin altýný çizen Prof. Dr. Öztürk, “Farklý
bir durum yok. Ayný önlemlere devam. Yüze tam
oturan maskeler takmak, el hijyeni, fiziksel mesafe, kapalý alanlarýn havalandýrmasýný iyileþtirmek, kalabalýk yerlerden kaçýnmak ve aþý olmak
gibi kanýtlanmýþ halk saðlýðý ve sosyal önlemler
almak bu varyanttan da koruyacaktýr” dedi.
(Haber Merkezi)

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

06:11
07:41
12:36
14:59
17:20
18:45

TARiHTE BUGÜN
1920- TBMM'de "Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu" kuruldu; Mustafa Kemal
grup baþkanlýðýna seçildi.
1927- Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Vaþington
Büyükelçisi Ahmet Muhtar Bey güven mektubunu sundu.
1927- Cumhuriyet döneminin ilk kâðýt paralarý tedavüle çýkarýldý. 1, 5, 10, 50, 100, 500
ve 1000 liralýk olmak üzere 7 ayrý deðerde çýkarýlan banknotlar eski Türkçe ve Fransýzca
bastýrýldý.
1933- Eskiþehir Þeker Fabrikasý açýldý.
1934- Türkiye'de kadýnlara milletvekili seçme ve seçilme hakký tanýyan kanun kabul
edildi.
1942- Erbaa ve Niksar'da meydana gelen
depremde 500 kiþi öldü.
1950- Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma
Bakanlýðý, Kore'deki askerlerin %10'unun öldüðünü açýkladý. Radyo Gazetesi'ne göre,
150 asker öldü, 150 kayýp, 200 ile 300 yaralý
var.
1953- Bektaþi Þeyhi Sýrrý Baba, Bakanlar
Kurulu kararýyla sýnýrdýþý edildi.
1970- Ýstanbul Çapa Yüksek Öðretmen
Okulu'nda 2 öðrenci vuruldu.
1981- Türkiye Millî Basketbol Takýmý, Sofya'da Yunanistan'ý 93-80 yenerek Balkan
Þampiyonu oldu.
1987- Türkiye Ýþçi Partisi (TÝP) genel Sekreteri Nihat Sargýn ve Türkiye Komünist Partisi
(TKP) Genel Sekreteri Nabi Yaðcý (Haydar
Kutlu) tutuklandý.
1987- Cibali Tütün Fabrikasý yandý.
1995- MHP Genel Baþkaný Alparslan Türkeþ, "Cumhuriyetimizin ilk dönemlerinde olduðu gibi ezan Türkçe okunsun" diyen eski Devlet Güvenlik Mahkemesi baþsavcýsý Nusret
Demiral'ýn istifasýný istedi.
2003- Türk Telekomünikasyon AÞ hýzlý internet uygulamasý ADSL'yi, kullanýma açýldý.
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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

Saðlýklý bir çocuk yetiþtirmek
için bunlara dikkat edin
Çocuklarý fiziksel ve mental açýdan korumak
için Doç. Dr. Nilüfer Galip Çelik, ebeveynlere
önerilerde bulundu.
Çocuklarýn zihinsel ve bedensel olarak saðlýk bir geliþim göstermesi için anne babalarýn
dikkat etmesi gereken pek çok konu var. Saðlýklý bir geliþim için bebeklikten ilk gençliðe kadar
her yaþ grubunda uygulanan farklý rutinler, saðlýklý nesiller ve saðlýklý bir toplum için de büyük
önem taþýyor. Rutin saðlýk kontrolleri bunlardan
en önemlileri. Bebeklik döneminde yapýlan düzenli kontroller, saðlýklý büyüme ve geliþimin izlenmesi yanýnda çocukluk çaðýnda baþlayan hipertansiyon, obezite, kalp ve diyabet gibi pek
çok eriþkin hastalýðýnýn önlenmesinde de anahtar rol üstleniyor. Büyümenin çok yakýndan izlenmesi, standart büyüme eðrilerin deðerlendirilmesi ve normalden sapmalarýn erken teþhis edilip, çocukta kalýcý hasar býrakmadan önlenmesine olanak saðlýyor.
RUTÝN KONTROLLERÝ AKSATMAYIN
Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý
Uzmaný Doç. Dr. Nilüfer Galip Çelik, “Her saðlýklý çocuk, doðumdan 6 aya kadar her ay, 6 ay - 2
yaþ arasý 3 ayda bir, 2 - 6 yaþ arasý yýlda bir ve
6 yaþ sonrasý 2 yýlda bir rutin kontrollerden geçmelidir. 1 - 16 yaþ arasý çocuklarda, öncelikle
çocuk saðlýðý ve hastalýklarý uzmanlarý tarafýndan fizik muayenesi yapýlarak aileden çocuðun
saðlýk geçmiþi ile ilgili bilgiler alýnarak, geçirdiði
hastalýklar, özel hastalýklar ve ailede olan kronik
hastalýklar sorgulanýr” ifadesini kullandý.
Muayenede çocuðun kilo ve boy ölçümü yapýlarak büyümesinin deðerlendirildiðini söyleyen
Doç. Dr. Nilüfer Galip Çelik, “6 ay - 1 yaþ arasýnda tam idrar tetkiki ve tam kan sayýmý, serum
demir profiline bakýlýr. Daha sonraki yýllarda bir
sorun varsa bu testler tekrar edilebilir. Okul ön-

cesi dönemde tam kan sayýmý, demir düzeyi,
tam idrar tahlili, kan kolesterol - lipid düzeyi, dýþkýda parazit incelemesi gibi tetkikler gerekli görülebilir. Tahlillerin içeriði çocuðun saðlýk durumu
ve hastalýk yüküne göre deðiþiklik gösterebilir”
dedi. Doç. Dr. Çelik, sýk enfeksiyon ya da alerjik
hastalýklar yönünden þüphelenilen bir durumun
söz konusu olmasý durumunda ise mutlaka alerji-immünoloji uzmanlarýnca deðerlendirilmesi
gerektiðini vurguladý.
EKSÝK AÞILARI MUTLAKA TAMAMLAYIN
Doç. Dr. Nilüfer Galip Çelik, çocukluk çaðýnda yapýlan aþýlarýn önemine vurgu yaparak eksik aþý býrakýlmamasý konusunda da uyardý. Çocuklarýn saðlýklarý için saðlýk bakanlýðýnýn önerdiði tüm aþýlarýn yaptýrýlmasý (ilk 24 ayda), 4 yaþtan sonra ise karma, kýzamýk - kýzamýkçýk - kabakulak ve suçiçeði aþýlarýnýn tekrarlanmasý gerekir. Grip aþýsý ise rutin olarak her çocuða deðil,
belirlenmiþ risk gruplarýnda öneriliyor.
SAÐLIKLI BÝR GELÝÞÝM ÝÇÝN DÝKKAT
EDÝLMESÝ GEREKENLER
Çelik son olarak çocuklarýn genel saðlýðý için
ebeveynlere olan diðer önerileri ise þu þekilde
sýraladý:
Çocuklar saðlýksýz yiyeceklerden uzak tutulmalý, fast-food yerine sebze, meyve, süt ve vitaminlerden zengin gýdalarla doðal beslenme alýþkanlýðý kazandýrýlmalýdýr. Çocuðun fiziksel ve
ruhsal saðlýðý için uyku düzenine ve düzenli bir
hayatý olmasýna dikkat edilmelidir.
Televizyon, bilgisayar, tablet karþýsýnda geçirilen zamanlar en aza indirilerek spor, müzik, kitap okuma gibi faaliyetlere yönlendirilmelidir.
Sorunlar mutlaka karþýlýklý konuþarak, tartýþýlarak, çocuðun isteklerini ve düþüncelerini ifade
etmesine fýrsat tanýyarak çözülmelidir.
(Haber Merkezi)

Hamilelerde aþýlanma
oraný çok düþük
En son yapýlan araþtýrma Delta varyantýnýn hamileler için 5 kat daha ölümcül olduðunu ortaya çýkardý. Prof. Dr. Ercan Baþtu,
‘‘Dünyada yapýlan tüm araþtýrmalar Delta
varyantýnýn hamileler için ölümcül olabileceðini ortaya koyuyor. Delta varyantý ile birlikte ölü doðum oranlarý da arttý. Hamileler
sosyal medyaya deðil, kanýta dayalý bilime
inanmalý’’ dedi.
Pek çok bilinmezi olan korona virüs
pandemisinin baþlangýçta hamileleri etkilemediði söylense de Delta varyantýnýn hakim olmasýyla birlikte durumun hiç de öyle
olmadýðý ortaya çýktý. Tüm dünyada enfekte olan hamileler hastalýðý aðýr geçirmeye
baþlarken, özellikle altta yatan hastalýðý
olanlar, obezite sorunu yaþayanlar hastalýðýn ölümcül etkileri ile karþý karþýya kaldýlar.
2020 Ocak ayýndan itibaren aþýnýn kullanýma girmesi ile birlikte yapýlan çalýþmalarda aþýnýn hamile kadýnlara ve bebeklerine olumsuz bir etkisinin olmadýðý, korona
virüsün daha büyük bir risk faktörü olduðu
bilim insanlarýnca defalarca vurgulandý.
Saðlýk Bakanlýðýnýn hazýrladýðý rehberde,
‘‘Gebelikte inaktif ve mRNA aþýsýnýn uygulanmasýna iliþkin veriler incelendiðinde gebelere aþý uygulamasý tavsiye edilmektedir.
Aþýlar gebelik öncesinde ve gebeliðin baþlangýcýndan itibaren her dönemde uygulanabilir'' denildi.
''SOSYAL MEDYAYA DEÐÝL,
BÝLÝME ÝNANIN''
Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný
Prof. Dr. Ercan Baþtu, aþý konusunda hamilelerin kanýta dayalý bilimsel bilgilere inanmalarý gerektiðini belirterek, “Ne yazýk ki
aþýlama konusunda bilimsel verileri baz almak yerine bilimsellikten uzak, kanýta dayalý olmayan, sosyal medya mecralarýnda
bulunan haberler ýþýðýnda aþý olmak istemeyen hamileler mevcut. Bilimsel verilere
baktýðýmýzda ise ABD'nin Hastalýk Kontrol
ve Önleme Merkezi'nin (CDC) son dönem
paylaþtýðý iki araþtýrmanýn sonuçlarý çok
çarpýcý" dedi.Prof. Dr. Baþtu, “CDC'nin paylaþtýðý birinci araþtýrma, ABD'nin Missisiphi
eyaletine Mart 2020 ve Ekim 2021 tarihleri
arasýndaki hamilelik ölüm verilerine dayandýðýný vurguladý. Eyalette 19 aylýk dönemde bin 637 kadýn korona virüse yakalandý.
Bu kadýnlardan 15'i hayatýný kaybetti. Mart
2020'den Haziran 2021'e kadar hamile kadýnlar arasýnda 6 ölüm bildirildi. Sayý, Temmuz-Ekim 2021 arasýndaki Delta döneminde hýzla arttý ve hamile kadýnlar arasýnda 9
ölüm olarak bildirildi. En çarpýcý bilgi ise
hiçbirinin aþýlanmamýþ olmasýydý. Ölen 15
kadýndan 14'ünün altta yatan kronik bir
hastalýðý vardý. Bu nedenle virüsten daha
aðýr bir þekilde etkilendiler” diye konuþtu.
"DELTA VARYANTI ÖLÜ DOÐUM
ORANLARINI DA ARTIRDI"
Delta varyantýna yakalanan hamile kadýnlarýn ölü doðum oranýnýn daha yüksek
olduðunu belirten Prof. Dr. Ercan Baþtu,
“Amerikan Hastalýk Kontrol ve Önleme
Merkezi (CDC) tarafýndan yapýlan ikinci çalýþmanýn korona virüse yakalanan kadýnlarda yapýlan ölü doðum oranlarý üzerine olduðunu belirtti. ABD çapýnda Mart 2020Haziran 2021 tarihleri arasýnda gerçekleþmiþ 1 milyon 200 bin doðumun verisi analiz
edildi. Araþtýrma sonuçlarýna göre 21 bin
653 kadýn korona virüse yakalandýðý sýrada
erken doðum yaptý ve bebeklerin 273'ü
kaybedildi. Özellikle Delta varyantýna yakalanmýþ hamilelerin ölü doðum oranlarýnýn
daha yüksek olduðu ayný çalýþma ile ortaya
konuldu” diye konuþtu. Prof. Dr. Baþtu, bu
iki çalýþmada ortaya çýktýðý gibi hamilelerin
Delta varyantýnýn ölümcül etkilerinden hem
kendilerini hem de bebeklerinin hayatýný
korumak için aþýlanmanýn kritik öneme sahip olduðunu söyledi.
(Haber Merkezi)

'Her yýl yaklaþýk bin 500 çocuk lösemiye yakalanabiliyor'
Prof. Dr. Sema Anak, “Türkiye’de her yýl yaklaþýk 2 bin 500 onkolojik hastalýðý olan çocuk hastaya
taný konmakta, bunun da bin 200 ila
bin 500’ü lösemi olmaktadýr. Akut lösemiler taný anýnda oldukça gürültülü bir tablo çizerler. Kansýzlýk, ateþ
ve enfeksiyonlar, bezeler, karaciðer
ve dalak büyüklüðüne baðlý karýnda
þiþlik, kemik aðrýsý sýk görülen öncül
bulgulardýr” dedi.
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji
Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Sema
Anak, 2-8 Kasým Lösemili Çocuklar
Haftasý kapsamýnda açýklamalarda
bulundu. Lösemilerin çocukluk çaðýnda en sýk görülen malin hastalýklar olduðunu belirten Anak, “Türkiye'de her yýl yaklaþýk 2 bin 500 onkolojik hastalýðý olan çocuk hastaya
taný konmakta, bunun da bin 200 ila
bin 500'ü lösemi olmaktadýr. Akut lö-

semiler taný anýnda oldukça gürültülü bir tablo çizerler. Ortaya çýkan
bulgular aile tarafýndan da gözden
kolaylýkla kaçýrýlamayacak boyutlardadýr ve süresi en fazla birkaç haftadýr. Hastalýk hücrelerinin iþgaliyle
ilgili organ tutulumlarý bulgularý ortaya çýkarýr. Kansýzlýk, ateþ ve enfeksiyonlar, deride ve sistemik kanamalar, bezeler, karaciðer ve dalak
büyüklüðüne baðlý karýnda þiþlik,
aðrý, kemik aðrýsý sýk görülen öncül

bulgulardýr” dedi.
“Erken tanýyla tedavi baþarýsý
yüksektir”
Çocuk hastalarda kanser tedavisinde erken taný ve multidisipliner
yaklaþýmýn benimsenmesi gerektiðine vurgu yapan Prof. Dr. Sema
Anak, “Çocukluk çaðý lösemilerinde
Türkiye çok önemli bir aþama kaydetmiþtir. Diðer çocukluk çaðý kanserlerinde erken taný, uygun ve et-

kin tedavi ile dünya standartlarýnda
yaþam oranlarýna ulaþýlmýþtýr. Tüm
hekimler çocuklarda da kanser geliþebileceðini akýldan çýkarmamalýdýr.
Erken taný ve uygun merkeze yönlendirme hayati öneme sahiptir. Çocukluk çaðý lösemilerinde tedavi baþarýsý risk gruplarýna baðlý olmakla
beraber genelde yüksektir. Erken
dönem sorunlar aþýldýktan sonra
esas gerçek hayata dönüþ süreci
baþlar. Ýyileþme sürecini tamamlayan çocuklarda hayata adaptasyon
önemlidir. Büyüme geliþmenin izlenmesi, tüm organ sistemlerinin
hastalýk ve yapýlan tedavilerden aldýðý travmalar göz önüne alýnarak
uygun alt birimlerce izlemi, aþýlamalarýn tekrarý özellikle önemlidir. Okula dönüþ, sosyal uyum, ikincil kanser gibi ek sorunlarýn izlemi, doðurganlýk sorunlarý önem kazanýr” þeklinde konuþtu.
(Haber Merkezi)
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Kavuncu’dan
'hayýrlý olsun'
ziyareti

Enflasyon,
son üç yýlýn
zirvesinde

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu,
AK Parti Grup Baþkaný olarak seçilen Ýsmet Yýlmaz'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu,
AK Parti Grubunda oy birliði ile AK Parti Grup
Baþkaný olarak seçilen, Sivas Milletvekili Ýsmet
Yýlmaz'ý makamýnda ziyaret etti. Milletvekili Kavuncu, hayýrlý olsun dileklerini iletti.
Kavuncu, "Kýymetli grup baþkanýmýzý tebrik
ediyor, Rabbimden üstün muvafakkiyetler diliyorum" dedi.
(Haber Merkezi)

VOSVOS KULÜBÜ, ENGELLiLERE
GÜZEL BiR GÜN YAÞATTI
Çorum'da sosyal medya üzerinden organize olan Vosvos Kulübü
üyeleri, ziyaret ettikleri engelli öðrencilere, okul bahçesinde araçlarýyla tur attýrdý.
Kale Özel Eðitim ve Uygulama
Okulu'nda 3 Aralýk Dünya Engelliler
Günü dolayýsýyla tören düzenlendi.
Engelli öðrencilerin dans edip
oyunlar oynadýðý etkinlikte, günün
anýsýna pasta kesildi.
Törene katýlan Çorum Vosvos
Kulübü üyeleri de rengarenk araçlarýyla öðrencilerin mutluluðuna ortak oldu. Öðrenciler, okul bahçesinde tur attýklarý araçlarla hatýra fotoðrafý çektirdi.
Kulüp üyelerinden Ragip Özkeser, gazetecilere, anlamlý bir günde
anlamlý bir faaliyette bulunmak istediklerini söyledi.
Engellilere pozitif ayrýmcýlýk yapýlmasý gerektiðini savunduklarýný
dile getiren Özkeser, þöyle konuþtu:
"Özel çocuklarýmýzýn özel ilgiye
ihtiyaç duyduklarý düþüncesiyle bu
özel günlerinde yanlarýnda olmak,
onlarla birlikte vakit geçirmek istedik. Onlarýn yüzünde küçücük de
olsa bir gülümsemeye vesile olduysak ne mutlu bize. Çocuklar arabalarýmýzý görünce çok mutlu oluyor.
Bugün de mutluluklarýna ortak olduk."
(Haber Merkezi)

TÜÝK; asgari ücretliler, emekli ve memurlarýn maaþ zamlarýna doðrudan etki
edecek enflasyon rakamlarýný açýkladý.
Kasým ayýnda TÜFE yüzde 3,51 artarken
yýllýk enflasyon yüzde 21,31'e yükseldi.
Böylece yýllýk tüketici enflasyonunda Kasým 2018'den bu yana en yüksek seviye
kaydedildi.
TÜFE'de (2003=100) 2021 yýlý Kasým
ayýnda bir önceki aya göre %3,51, bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre %19,82, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %21,31 ve on iki
aylýk ortalamalara göre %17,71 artýþ gerçekleþti.
YILLIK TÜFE'YE GÖRE 5 ANA GRUP
DAHA YÜKSEK DEÐÝÞÝM GÖSTERDÝ
Yýllýk en düþük artýþ %5,77 ile haber
leþme ana grubunda gerçekleþti. Bir önceki yýlýn ayný ayýna göre artýþýn düþük olduðu diðer ana gruplar sýrasýyla %7,91 ile alkollü içecekler ve tütün, %8,33 ile giyim ve
ayakkabý ve %13,96 ile eðlence ve kültür
oldu. Buna karþýlýk, bir önceki yýlýn ayný
ayýna göre artýþýn yüksek olduðu ana
gruplar ise sýrasýyla, %28,90 ile lokanta ve
oteller, %27,11 ile gýda ve alkolsüz içecekler, %25,14 ile ev eþyasý oldu.
AYLIK TÜFE'YE 4 ANA GRUP DAHA
YÜKSEK DEÐÝÞÝM GÖSTERDÝ
Ana harcama gruplarý itibarýyla 2021
yýlý Kasým ayýnda en az artýþ gösteren ana
gruplar %0,03 ile alkollü içecekler ve tütün, %0,08 ile eðitim ve %0,58 ile haber
leþme oldu. Buna karþýlýk, 2021 yýlý Kasým
ayýnda artýþýn yüksek olduðu ana gruplar
ise sýrasýyla, %6,31 ile ulaþtýrma, %5,36
ile çeþitli mal ve hizmetler, %4,10 ile lokanta ve oteller oldu.
Kasým 2021'de, endekste kapsanan
415 maddeden, 34 maddenin ortalama fiyatýnda düþüþ gerçekleþirken, 36 maddenin ortalama fiyatýnda deðiþim olmadý. 345
maddenin ortalama fiyatýnda ise artýþ gerçekleþti.
ÖZEL KAPSAMLI TÜFE
GÖSTERGESÝ YILLIK %19,75,
AYLIK %3,22 ARTTI
Ýþlenmemiþ gýda ürünleri, enerji, alkollü
içkiler ve tütün ile altýn hariç TÜFE'de 2021
yýlý Kasým ayýnda bir önceki aya göre
%3,22, bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre
%18,43, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre
%19,75 ve on iki aylýk ortalamalara göre
%17,76 artýþ gerçekleþti. (Haber Merkezi)

BAYRAK AÞKI
ENGELLERi AÞTI
Dünya Engelliler Günü'nde en güzel
mesajý doðuþtan konuþma ve duyma engelli olan 35 yaþýndaki Elvan Toker, tarlasýna traktörle resmettiði Türk Bayraðýný
çizerek verdi. Toker'in tarlasýna çizdiði
dev Türk Bayraðý havadan çekilen görüntülerle büyük beðeni topladý.
Çorum Elicek Köyü'nde yaþayan doðuþtan konuþma ve duyma engelli olan
evli ve 2 çocuk babasý 35 yaþýnda Elvan
Toker, köy halký tarafýndan yaþama azmini hiçbir zaman kaybetmemesi ile biliniyor. Toker, Türk Bayraðýný çok seviyor. 3
Aralýk'ta kutlanan Dünya Engelliler Günü'nde farkýndalýk oluþturmak için tek baþýna tarlasýna Türk Bayraðýný resmetti.
Yaklaþýk 2 saat süren emeðin sonucu
ortaya çýkan bayrak motifi, havadan çekilen görüntülerle de kendine hayran býraktý.
(Mehmet Halim Coþkun)

Hayvan bakýmevinin
etrafý güzelleþiyor
Çorum Belediyesi, Sokak Hayvanlarý Rehabilitasyon Merkezi'ndeki hayvan parkýnda düzenleme
yapýyor.
Veteriner Ýþleri Müdürlüðü bünyesinde sokak
hayvanlarý rehabilitasyon
merkezi yanýnda bulunan
hayvanat bahçesinde düzenleme yapýlýyor. Park
ve Bahçeler Müdürlüðü
ekipleri, çok sayýda vatandaþýn ziyaret ettiði hayvanat bahçesinin bakým, tadilat ve çevre düzenlemesini yapýyor. Özellikle kýþ aylarýnda hayvanat
bahçesine gelen ziyaretçilerin daha rahat ortamda zaman geçirebilmeleri için kilit parke taþý yapýldý. Ayrýca çeþme ve yeþil alanlar için daha önceden yapýlan sulama sisteminin bakým ve tamiratý da gerçekleþtirildi.

Hayvan parkýnda tavuk, ördek, kaz ve hindi
çeþitleri ile koyun, keçi, sülün, tavus kuþu, tavþan, keklik gibi hayvanlar bulunuyor.
Hayvan parkýna yeni kümesler eklenerek
hayvan çeþitliliðinin artýrýlmasý planlanýyor.
(Mahmut Emin Söylemez)

Memur ve emekliye enflasyon farký geliyor
Ocak ayýnda asgari ücretliler gibi memur ve
emekli de zam alacak. Maaþ artýþýnda enflasyon kritik öneme sahip. Temmuz-kasým dönemi
enflasyonuna bakýldýðýnda memurlar ve memur
emeklileri þimdiden yýl sonu için yüzde 7,47 enflasyon farký zammý hak etmiþ durumda. Kesin
rakam aralýk enflasyonunun açýklanmasýyla ortaya çýkacak.
2022 yýlýna günler kala memur ve emekliler
gözünü ve kulaðýný gelecek zam haberine dikti.

Yeni yýlda emekli, memur maaþlarýnýn zamlanmasý ile birlikte asgari ücret de deðiþecek. Yýl
içinde biri ocak diðeri de temmuz olmak üzere
iki farklý dönemde zam alan emekliler ve memurlarýn alacaklarý net maaþ zammý 3 Ocak'ta
belli olacak. Memurlar yüzde 3'lük zammýn yanýnda enflasyon farký zammý da alacak.
Kasým ayý enflasyonu belli oldu. Enflasyon
kasýmda yüzde 3,51 artarken yýllýk bazda yüzde
21,31 oldu. Kasým ayý rakamlarý baz alýndýðýn-

da memurlar ve memur emeklileri, yüzde 7,47
enflasyon farký zammý hakký kazandý. Aralýk
enflasyonunun açýklanmasýnýn ardýndan memur ve memur emeklileri için kesin enflasyon
farký zammý da belli olacak.
RAKAM ARALIKTA NETLEÞECEK
Ýþçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin her 6 ayda
bir alacaðý zam oraný, geçmiþ 6 ayýn TÜFE oraný kadar arttýrýlýyor.

Memur ve memur emeklilerine ise toplu sözleþmede aldýklarý zam oraný 6 aylýk enflasyonun
altýnda kalmasý halinde fark kadar enflasyon
farký ödeniyor.
TÜÝK'in rakamlarýna göre, temmuz ayýndan
kasým sonuna kadar geçen 5 aylýk sürede tüketici fiyatlarý endeksi kümülatif olarak yüzde 7,47
oranýndan arttý. Maaþ zamlarýnýn net olarak ortaya çýkmasý için aralýk ayýnýn aylýk TÜFE oranýnýn da açýklanmasý gerekiyor. (Haber Merkezi)

BUGÜN
ÇORUM
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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ÝNEGÖLSPOR’U KONUK EDiYORUZ
Çorum FK bir seriye son verip
yeni bir seri baþlatmak için
sahaya çýkýyor. Ýnegölspor'u
konuk edecek olan Kýrmýzý-Siyahlýlar dört haftalýk beraberlik serisini sonlandýrýp özlediði
üç puaný almak istiyor. Maçta
cezasý biten Murat forma
giyebilecekken Ýsmet ve Emre
kart cezalýsý. Ayrýca kýrmýzý
siyahlýlar bu maçta taraftarýndan da yoksun olacak.
2'nci Lig'de ilk yarýda sona yaklaþýlýyor. Ýlk yarýnýn bitimine dört
hafta kalýrken Kýrmýzý-Siyahlýlar sahasýnda Bursa temsilcisi Ýnegölspor'u konuk ediyor. Çorum Þehir
Stadýnda pazar günü saat 13'te
baþlayacak maçý Samsun Bölgesi
hakemlerinden Erdem Mertoðlu yönetecek. Mertoðlu'nun yardýmcýlýklarýný ise Servet Bozkurt ve Ýsmail
Ertunç yapacak.
Daha önce iki maçýmýzda düdük
çalan Mertoðlu rakibin ise bir maçýný yönetti. Çorum FK, Mertoðlu'nun
yönettiði maçlarda bir galibiyet bir
de beraberlik alýrken Ýnegölspor ise
Mertoðlu'nun bu sezon görev yaptýðý maçta Niðde'yi 5-1 yenmeyi baþardý.
RAKÝBE KARÞI ÜSTÜN
Bursa temsilcisine karþý dört
maça çýkan Kýrmýzý-Siyahlýlarýn rakibine karþý üstünlüðü bulunuyor.
Ýnegölspor ile oynadýðý ilk maçta rakibine maðlup olan Çorum FK ar-

ÇORUM FK’YE
BAÞARILAR
DÝLER...
TFF

2. LiG KIRMIZI GRUP
TAKIMLAR

dýndan çýktýðý üç maçý da kazanmayý baþardý. Geçen sezon da ayný grupta mücadele eden iki takýmýn geçen sezonki maçlarý 2-0 ve
3-2'lik skorlar ile temsilcimizin galibiyeti ile sonuçlanmýþtý.
SEYÝRCÝDEN YOKSUNUZ
Sekiz maçtýr kaybetmeyen ama
dört maçtýr da berabere kalan Çorum FK'de en büyük eksik taraftarý

olacak. Kýrmýzý-Siyahlýlar çýkan
olaylardan dolayý ceza alan seyircisinden yoksun olacak. Son olarak
Ankaraspor ile oynanan maçta çýkan tribün olaylarý ve sahaya atýlan
patlayýcý maddelerden dolayý bir
maç seyircisiz oynama cezasý alan
Çorum FK'de ayrýca iki oyuncu da
kart cezalýsý durumunda. Geçtiðimiz hafta oynanan Hekimoðlu
Trabzon maçýnda sarý kart görerek

kart cezalýsý düþen Emre ve ayný
maçta iki dakika içinde gördüðü iki
sarý kart ile kýrmýzý kart cezalýsý
olan Ýsmet bu maçta forma giyemeyecek.
Ankaraspor maçýnda gördüðü
sarý kart ile Hekimoðlu maçýnda forma giyemeyen Murat Yýldýrým ise
bu maçta görev verilmesi takýmdaki
yerini alabilecek.
(Abdulkadir Söylemez)
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Dünya Engelliler Gününü
pasta keserek kutladýlar
Çorum'un Osmancýk
ilçesinde faaliyet gösteren Nenehatun Özel Eðitim Uygulama Okulu, 3
Aralýk dünya engelliler
günü dolayýsýyla etkinlik
düzenledi. Okuldaki etkinliðe katýlan protokol
üyeleri özel eðitim öðrencileriyle pasta kestiler.
Ýlçe'de Dünya engelliler günü yapýlan bir dizi
etkinliklerle kutlandý. Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay, Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Þeref
Keskin, Cumhuriyet Savcýsý Yunus Dönmez, Emniyet Müdürü Haluk
Karslýoðlu, Müftü Dr. Eyyup Aydýn ve Milli Eðitim
Müdürü Ýdris Makineci
Özel Eðitim Uygulama
Okulu'nda düzenlenen
etkinliðe katýlarak özel
öðrencilerle bir araya

geldiler.
Protokol üyeleri öðrencilerin hazýrladýðý gösteri ve yarýþmalarý ilgiyle

izleyerek heyecanlarýna
ortak oldular, pasta keserek günlerini kutladýlar.
Etkinlikte bir konuþma

yapan Ýlçe Kaymakam
Ayhan Akpay, sadece 3
Aralýkta deðil, her gün
onlarýn yanýnda olarak

hayatlarýný kolaylaþtýracak tedbirlerin alýnmasýna devam edileceklerini
belirtti. (Haber Merkezi)

Kardiyoloji uzmaný
göreve baþladý
Kardiyoloji Uzmaný Uzman Dr. Burcu Ersoy Demirtaþ,
Osmancýk
Devlet
Hastanesi'nde görevine baþladý.
Uzman Dr. Burcu
Ersoy Demirtaþ, Gazi Üniversitesi Týp
Fakültesi Mezunu ve
Uzmanlýk Eðitimini
Ankara Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesinde
tamamladý. Yeni hafta itibariyle Kardiyoloji Uzmaný Uzman
Dr. Burcu Ersoy Demirtaþ, Osmancýk
Devlet
Hastanesi'nde görevine baþladý. (Haber Merkezi)

OSMANCIK’TA KADINLARA
'KOOPERATiFLEÞME' SEMiNERi
Osmancýk'ta kadýn kooperatiflerinin
geliþtirilmesi amacýyla Kadýn Kooperatifleri Bilgilendirme Toplantýsý gerçekleþtirildi. Osmancýk Kaymakamý Ayhan Ak-

pay baþkanlýðýnda Osmancýk Kaymakamlýðý ve Çorum Ticaret Ýl Müdürlüðü
iþ birliði ile kadýn giriþimcilere, kooperatiflerin kurulmasý ve desteklenmesiyle il-

gili seminer verildi. Köyde daha önce inceleme yapan Kaymakam Ayhan Akpay
toplantýda kooperatifleþmenin önemine
dikkat çekti.
(Haber Merkezi)

