Kaptan Murat'tan taraftara mesaj var.

TOKi, Çorum’da arsa satýyor

'MUTLU SONA
ULAÞACAÐIZ'

Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ), Çorum, Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir'in de aralarýnda bulunduðu 29 ildeki 307 arsayý
açýk artýrmayla satýþa sundu. Muhammen bedeli 2 milyon
882 bin 791 lira olan yaklaþýk 2 milyon 454 bin 735 metrekare büyüklüðündeki arsalarýn açýk artýrma usulü ile yapýlacak
olan satýþý Ankara TheGreen Park Hotel ile TOKÝ Ýstanbul
Hizmet Binasý'nda gerçekleþtirilecek. Ayrýca internetten de
"www.emlakmuzayede.com.tr" teklif verilebilecek.
2’DE

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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www.kesinkarar.com / haber@kesinkarar.com

75 Kuruþ

Çorum Futbol Kulübü'nün Takým
Kaptaný Murat Yýldýrým, Ýnegölspor
maðlubiyetinin ardýndan bir açýklama
yaptý. Yýldýrým, "Mutlu sona ulaþacaðýmýzdan endiþemiz yok" dedi. 7’DE

BELEDiYE HiZMETLERi
ZAMLANIYOR
Bugün yapýlacak Belediye Meclis toplantýsýnda içme
suyu, toplu ulaþým gibi kalemlerin, hükümetin belirlediði
"yeniden deðerleme oraný" kapsamýnda yüzde 36 oranýnda
zamlanmasý görüþülecek. CHP Meclis gurubunun þerh
koyarak zamlara onay vermeyeceði öðrenildi.
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Çorum Belediye Meclisi Aralýk ayý toplantýsý bugün yapýlacak.
Meclis, 2022 yýlýnda belediye hizmetlerine yapýlacak zamlarý
görüþecek. Çorum Belediye Meclisi'nin Aralýk ayý toplantýsý,
Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde bugün saat 14.00'de gerçekleþtirilecek. Meclisin Aralýk ayý toplantýsýnda 2022 yýlý için belediye hizmetlerine yapýlacak zamlar da görüþülecek. Bu kapsamda içme
suyu, toplu taþýma gibi temel ihtiyaç giderlerine hükümetin belirlediði yüzde 36 oranýnda zam yapýlmasý bekleniyor.
8’DE

SAÐLIK ÇALIÞANLARI

Gümrük kaçaðý
araç yakalandý
Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Þube Müdürlüðüne baðlý ekipler, il merkezinde yaptýklarý çalýþmalar esnasýnda bir aracý durdurdu. Yapýlan incelemede yasa dýþý yollarla Türkiye'ye getirilerek kullanýlan Gürcistan plakalý gümrük kaçaðý
araçta 1 adet kurusýký tabanca, tabancaya ait
35 adet tabanca fiþeði ele geçirildi. 3’TE

Polisten kaçak cep
telefonu operasyonu
Çorum Emniyet Müdürlüðü'ne baðlý Kaçakçýlýk
ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen operasyonda þüpheli þahsýn üzerinde ve aracýnda yapýlan aramalarda 30 adet gümrük kaçaðý tuþlu cep telefonu ele geçirildi. 3’TE

SÖYLETMEYÝN!
Ahmet Buðra
ERDOÐAN
- YAZISI 7’DE

MEMUR VE EMEKLÝLERE
MÜJDE!
8’DE

GREVDE
Hükümetin doktorlara verdiði zammýn
ardýndan saðlýk iþçileri ayaklandý.
Çorum'da saðlýk çalýþanlarý "ayrýmcýlýk"
yapýldýðý iddiasýyla bir gün boyunca iþ
býrakma eylemi yaptý.

Doktor ve pratisyen hekimlere zam yapýlmasý teklifinin Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nden geçmesinin ardýndan saðlýk iþçileri ayaklandý. Çorum'da da saðlýk
sektöründe çalýþan saðlýkçýlar iþ býrakma
eylemi yaptý. Ýl Saðlýk Müdürlüðü önünde toplanan çalýþanlar adýna bir açýklama yapan Türk Saðlýk-Sen Çorum Þube
Baþkaný Fatih Gök, saðlýkta ayrýmcýlýk yapýlmamasý gerektiðini vurguladý. 2’DE

DENEYAP'tan Robotik ve
Kodlama Þenliði
Ava giden
yaþlý adam
ölü bulundu

Robotik ve Kodlama Proje Þenliði Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirildi. Programa Vali Yardýmcýsý Murat Çaðrý Erdinç ve Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn da katýldý. DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Projesi'nin Türkiye Teknoloji Takýmlarý
Vakfý öncülüðünde, Gençlik ve Spor Bakanlýðý bünyesinde, TÜBÝTAK ile Sanayi ve
Teknoloji Bakanlýðý'nýn desteðiyle oluþturulmuþ bir proje olduðunu belirtildi. 5’TE

Ýskilip Ýlçesi Çatkara köyünde meydana gelen
olayda, domuz avlamak
için evden çýkan Ahmet
Y. (75) adlý þahýs eve
dönmeyince ailesinin ihbarý üzerine Jandarma
arama çalýþmasý baþlattý.
Jandarma ekipleri kýrsal
alanda þahsýn cansýz
bedenine ulaþtý. 3’TE

ERDOÐAN'DAN 'ASGARÝ ÜCRET 4 BÝN
TL OLACAK MI' SORUSUNA YANIT 2’DE

Mustafa Sarýgül
Çorum’a geliyor
Türkiye Deðiþim Partisi
(TDP) Ýl Baþkanlýðý binasý
açýlýyor. Binanýn açýlýþýný,
TDP Genel Baþkaný Mustafa
Sarýgül yapacak. 4’TE

ASGARÝ ÜCRET TESPÝT KOMÝSYONU
BUGÜN TOPLANIYOR
4’TE

KUVVETLÝ FIRTINA
GELÝYOR!
8’DE

2
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SAÐLIK ÇALIÞANLARI GREVDE
Hükümetin doktorlara verdiði zammýn ardýndan saðlýk iþçileri
ayaklandý. Çorum'da saðlýk çalýþanlarý "ayrýmcýlýk" yapýldýðý
iddiasýyla bir gün boyunca iþ býrakma eylemi yaptý.

yor. Bir itirazýmýz olmaz, olamaz. Bizim isteðimiz
tüm saðlýk çalýþanlarýnýn ücretinin artýrýlmasýdýr.
Çünkü saðlýk çalýþanlarýmýzýn tamamý ekonomik
sorun yaþamaktadýr" dedi.

Çorum'da saðlýk çalýþanlarý, doktor ve pratisyen hekimlere yapýlan maaþ zammýný protesto
etmek amacýyla bir gün iþ býrakma eylemi gerçekleþtirdi.
Doktor ve pratisyen hekimlere zam yapýlmasý teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden
geçmesinin ardýndan saðlýk iþçileri ayaklandý.
Saðlýkta ayrýmcýlýk yapýldýðý iddiasýyla saðlýk iþçileri isyan ediyor. Duruma tepki göstermek
amacýyla Türk Saðlýk-Sen üyesi olan saðlýk çalýþanlarý tüm Türkiye'de iþ býraktý.
Çorum'da da saðlýk sektöründe çalýþan saðlýkçýlar iþ býrakma eylemi yaptý. Ýl Saðlýk Müdürlüðü önünde toplanan çalýþanlar adýna bir açýklama yapan Türk Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök, saðlýkta ayrýmcýlýk yapýlmamasý

"ANAYASAYA GÖRE SUÇ ÝÞLENDÝ"
Aniden yapýlan zamla Toplu Görüþme Yasasý'nýn ihlal edildiðini belirten
Gök, þunlarý söyledi:
"Bir günde hem açýklanýp hem de
TBMM'de kabul edilen düzenleme eksik olmuþtur. Ayrýca bir suç iþlenmiþtir.
Bu ülkede memurlarýn alacaðý zam,
'Toplu Görüþme Yasasý' ile belirlenir.
Toplu görüþme yasasý dýþýnda kafanýza
göre zam verirseniz o zaman toplu görüþmeye ne gerek var? Toplu
Görüþme için Aðustos'ta toplanýyoruz, bir sendikal
yarýþa giriyoruz.
Fatih Gök

gerektiðini vurguladý.
"TÜM SAÐLIK ÇALIÞANLARINI KAPSAMALI"
Zammýn tüm saðlýk çalýþanlarýný kapsamasý
gerektiðini ifade eden Fatih Gök, "Saðlýk çalýþanlarýmýzýn tamamýna zam yapýlmasý için baþlattýðýmýz mücadelemizde Perþembe günü Türkiye'deki bütün illerde basýn açýklamasý yapmýþ,
Cuma günü sabah da Türkiye'deki bütün saðlýk
kurum ve kuruluþlarýnda bir saat iþe geç baþlayarak protesto yapmýþtýk. Bugün de iþ býrakarak
tepkimizi gösteriyoruz. Bizim talebimiz tüm saðlýk çalýþanlarýnýn beklentisi, makul, sürdürülebilir
ve kalýcý bir ücret politikanýn benimsenmesidir.
Saðlýk çalýþanlarýmýzýn da tamamýnýn bundan
faydalanmasýdýr. Doktorlarýmýz zammý hak edi-

Bunlarýn hiçbirine gerek yok. Kafalarýna göre istedikleri gibi zam veriyorlar."
"AYRIMCILIÐI KABUL ETMÝYOR"
Saðlýk sektöründe hükümetin yaptýðý ayrýmcýlýðý kabul etmediklerini kaydeden Fatih Gök, "Pandemide omuz
omuza mücadele eden cefanýn tarifi
saðlýk çalýþanlarýmýzýn tamamýdýr.
Ayrýmcýlýk yapýlmamalýdýr. Saðlýk çalýþanlarý bir bütündür. Saðlýk hizmetleri bir ekip iþi olduðuna göre
bunun her bir çalýþaný deðerlidir. Biz
de çalýþanlara bir bütün olarak kabul
ediyor. Ne ayrýmcýlýðý kabul ediyoruz
ne de ekonomik kayýplarýmýzýn görmezden gelinmesine göz yumuyoruz.
Bizim için her bir çalýþan
deðerlidir" ifadelerini
kullandý. (Mehmet
Halim Coþkun)

Ýbrahim Baykal,
asaleten atandý
TOKÝ, Çorum'da arsa satýyor
Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ), Çorum, Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir'in de aralarýnda bulunduðu 29 ildeki
307 arsayý açýk artýrmayla satýþa sundu.
Muhammen bedeli 2 milyon 882 bin 791 lira olan yaklaþýk 2 milyon 454 bin 735 metrekare büyüklüðündeki Çorum,
Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin Aydýn, Batman, Diyarbakýr, Elazýð, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüþhane, Ýstanbul, Ýzmir, Kayseri, Kýrþehir, Kocaeli, Konya,
Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muðla, Samsun, Þanlýurfa,
Tekirdað ve Trabzon'da bulunan 307 arsa açýk artýrmayla
satýlacak. Açýk artýrma, 22 Aralýk Çarþamba 10.30 ve 23 Aralýk Perþembe 10.30 saatlerinde iki ayrý oturum halinde yapý-

lacak. Oturumlar, Ankara The
Green Park Hotel ile TOKÝ Ýstanbul Hizmet Binasý'nda gerçekleþtirilecek. Ayrýca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" teklif verilebilecek.
KDV'DEN MUAF YÜZDE
25 PEÞÝNAT 60 AY VADE
Alýcýlar, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alaný, sanayi
tesisi ve akaryakýt istasyon
alanlarý niteliðindeki arsalara
yüzde 25 peþinat 60 ay vade
ile sahip olabilecek. Ayrýca arsalar KDV'den muaf þekilde
satýlacak.
22 Aralýk 2021 Çarþamba
günü saat 10.30'da yapýlacak
açýk artýrmada Kocaeli, Ýstanbul, Tekirdað, Diyarbakýr, Muðla ve Ýzmir'de bulunan arsalar,
23 Aralýk 2021 Perþembe
10.30'da yapýlacak açýk artýr-

mada ise Aydýn, Antalya, Ankara, Mardin, Þanlýurfa, Gaziantep, Mersin, Manisa, Artvin,
Samsun, Trabzon, Elazýð, Adana, Afyonkarahisar, Batman,
Çorum, Erzincan, Giresun, Gümüþhane, Kayseri, Kýrþehir,
Konya ve Malatya'da bulunan
arsalarýn satýþý gerçekleþtirilecek. Satýþa sunulan arsalar
arasýnda Adana konut, Anakara Etimesgut'ta ticaret, Antalya'da konut, turizm tesis alaný,
Aydýn'da konut, otopark, Elazýð'da köy yerleþik alanlarý, Giresun'da ise kreþ alaný bulunuyor. Ýzmir'de satýþa sunulacak
arsalar arasýnda sanayi depolama, küçük sanayi sitesi, konut alanlarý da bulunuyor. Konya'da et ve süt ürünleri entegre
tesis alanlarý, Manisa'da tarýmsal nitelikli alanlar, Muðla'da
konut alanlarý bulunuyor. (ÝHA)

Çorum Ýl Tarým ve Orman Müdürlüðünde Ýl
Müdür Yardýmcýlýðý görevine vekaleten atanan
Ýbrahim Baykal, görevine bakanlýk onayý ile asaleten atandý.
ÝBRAHÝM BAYKAL KÝMDÝR?
1974 yýlýnda dünyaya gelen Ýbrahim Baykal
ilk ve orta öðrenimini sýrasýyla Yozgat Amasya
ve Kütahya'da tamamladý. 1980 yýlýnda Ankara
Laborant Meslek Lisesini kazanarak 1992 yýlýnda bu okuldan birincilikle mezun oldu. 1998 yýlýnda Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. 2010 yýlýnda Tokat Gaziosmanpaþa Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Tarým
Politikalarý Anabilim Dalýnda yüksek lisans yaptý. 2018 yýlýnda Anadolu Üniversitesi Adalet Yüksek Okulundan mezun olan Baykal orta derecede Ýngilizce ve Almanca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasýdýr.
Memuriyete ise 1992 yýlýnda Çorum Gýda
Kontrol Laboratuvar Müdürlüðünde baþladý.
1994 yýlýnda Konya Veteriner Kontrol Araþtýrma
Enstitüsü Müdürlüðü, 1995-1998 yýllarý arasýnda
Konya Hayvancýlýk Merkez Araþtýrma Enstitüsü
Müdürlüðü 1998-2003 yýllarý arasýnda Konya

Ýbrahim Baykal

Bahri Daðdaþ Uluslararasý Araþtýrma Enstitüsü
Müdürlüðünde çalýþtý. 2003-2004 yýllarý arasýnda Alaca Ýlçe Tarým Müdürü olarak görev yaptý.
2004-2007 yýllarýnda Çorum Ýl Müdürlüðü Destekleme Þube Müdürü olarak görev yaptý. Çorum Ýl Müdürlüðünde 2007- 2020 tarihleri arasýnda Ýl Tarým Müdürlüðünde mühendis olarak
görev yapan Baykal 2020 yýlýndan bu yana Ýl
Müdür Yardýmcýlýðý görevini vekaleten yürütüyordu.
(Haber Merkezi)

Erdoðan'dan 'Asgari ücret 4 bin
TL olacak mý' sorusuna yanýt
Cumhurbaþkaný Erdoðan, milyonlarýn heye- Mehmetçiklerimizle bir arada olacaðýz. Ýkili iliþkicanla beklediði asgari ücret zammýna iliþkin lerimizde son yýllarda kaydedilen mesafeden inönemli açýklamalarda bulundu. "Asgari ücret 4 þallah bundan sonrasý çok daha verimli þekilde
bin TL olacak mý?" sorusuna yanýt veren Erdo- devam edecektir. Katar'la yeni anlaþmalar imzaðan, "Ýþçimizi zora sokamayacaðýz. Ýnþallah en layacaðýz. Türkiye ve Katar güçlü duruþlarýný kouygun olanýna karar vereceðiz. Ýþverenin de karuyan iki devlettir. Yatýrým düþmaný mandacýlarardan memnun olmasý lazým." ifadelerini
ra raðmen ülkemizi büyüteceðiz.
kullandý.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
ASGARÝ ÜCRET NE KAErdoðan, Katar ziyareti öncesi
DAR OLACAK?
Atatürk Havalimaný'nda gazeDönünce bu görüþmetecilerin sorularýný yanýtladý.
lerde ne yaptýlar taraflaGündeme dair önemli derýn teklifleri nedir bunlaðerlendirmelerde bulunan
rý görelim. Biz kesinlikCumhurbaþkaný Erdoðan,
le bu noktada iþçimizi
asgari ücret zammýna iliþzora sokmayacaðýz.
kin de konuþtu. "Asgari
Ýnþallah en uygununu
ücret 4 bin TL olacak mý?"
en ideal olanýný gerek
sorusuna yanýt veren Erbrüt gerek net masadoðan, "Kesinlikle iþçimizi
ya yatýracak nihai kazora sokmayacaðýz, onlarý
rarýmýzý vereceðiz. Samemnun edeceðiz. Asgari
dece iþçi deðil iþvereücrette en uygunu masaya
nin de bu alýnan kararla
yatýrýp nihai kararýmýzý verecememnun olmasý lazým.
ðiz. Ýþverenin de alýnan kararCumhurbaþkaný Erdoðan
dan memnun olmasý lazým." dedi.
STOKÇULUK YAPANLAR
Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn açýkStokçuluk yapanlar var. Her
lamalarýndan satýr baþlarý:
alanda. Otomotiv sektöründe bile
"Ýnanýyorum ki son derece baþarýlý görüþmestokçuluk var. Gýdada stokçuluk yenilir yutuler gerçekleþtireceðiz. Bugün kardeþim Þeyh lur deðil. Müeyyideyi onlarý rahatsýz edici bir
Temim'in anne ve babasýyla ailece akþam bir noktaya çýkaralým dedim. Bedelini aðýr ödeyearada olacaðýz. Onlarla bir yemeðimiz olacak. cekler. Sen mi stokçuluk yapýyorsun. Bedelini
Yarýn da Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey top- aðýr ödeyecek. Çünkü vatandaþýmýza hele hele
lantýmýzý yapacaðýz. Türk-Katar savunma nokta- gýdada bu tür zulmü yapanlara biz 'Buyur yolusýnda askerlerimizin oradaki üssü söz konusu. na devam et diyemeyiz. Sen mi stokçuluk yapýBu üssümüz ile oradaki çalýþmalarýmýzý ayrýca yorsun. Bedelini aðýr ödeyecek."
yürüteceðiz. Orayý da ziyaret etmek suretiyle
(Haber Merkezi)

3
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Çorumlu doktor
pandemi kurbaný

Dr. Ahmet Özsakarya

ÞEHiTLiK ONUN
iKiNCi EVi
Çorum'da berber esnafý Kenan Ahýska, þehitliði ikinci evi olarak görüyor.
Þehitler ve þehitlik mertebesine çok güçlü bir
gönül baðý olan berber esnafý Kenan Ahýska, çocukluðundan bu yana her fýrsatta þehitliði ziyaret
ediyor. Þehitliðe her geliþinde orayý daha da güzel bir hale getirebilmek için uðraþan Kenan
Ahýska, þehitlere olan borcumuzun unutulmamasý gerektiðini dile getiriyor.
Ýþ yerinde de bu sevgisini gösteren Ahýska;
vatan ve millet uðruna canlarýný hiçe sayan þe-

hitlerimizden Ömer Halisdemir, Mehmet Burak
Kaplan, Baki Avþar ve Azeri þehidimiz Mübariz
Ýbrahimov'un fotoðraflarýný en üst noktalara asarak herkese örnek oluyor.

"KIZIMLA BÝRLÝKTE SÜREKLÝ GELÝYORUZ"
Hiç bir beklenti içerisinde olmadan, þehitlik
için elinden geleni yaptýðýný aktaran Kenan Ahýska, bunlarý yapmaktan mutluluk duyduðunu, bu
görevin sadece belediyeye ait olmadýðýný ve
herkesin bu sorumluluðu taþýmasý gerektiðini ifa-

Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde Nöroloji Uzmaný olarak görev yapan Dr. Ahmet Özsakarya, yakalandýðý koronavirüs salgýnýndan
dolayý hayatýný kaybetti.
Yaklaþýk 15 gün önce Ýstanbul'da yaþayan çocuklarýný görmeye giden Dr. Ahmet
Özsakarya'nýn burada Kovid-19'a yakalandýðý, durumunun aðýrlaþmasý üzerine tedaviye alýndýðý öðrenildi. Dr. Ahmet Özsakarya'nýn yapýlan tüm müdahalelere raðmen
yaþamýný yitirdiði belirtildi.
Merhumun cenazesi, memleketi Çorum'da topraða verildi.
(Haber Merkezi)

Kenan Ahýska

de etti.
Her bayram namazýndan sonra ve hafta sonlarý çocuklarýyla birlikte þehitliðe geldiklerini ifade eden Ahýska, 4 yaþýndaki kýzý ile birlikte varsa çevredeki çöpleri topladýklarýný söyledi. Ahýska, "Her hafta sonu çocuklarýmla birlikte geliyoruz. Çevrede yapýlmasý gereken ne varsa yapýp,
duamýzý edip ayrýlýyoruz." dedi.
Çorum Belediyesi tarafýndan þehitlikte yapýlan düzenleme çalýþmalarýndan da çok memnun
olduðunu ifade eden Ahýska, "Çorum Belediyesi
tarafýndan çalýþma yapýlýyor, þehitliðimiz çok güzel ve Çorum'a yakýþýr bir görüntüye kavuþuyor.
Çorum halký adýna Çorum Belediyesi'ne çok teþekkür ederim." dedi.
"ÞEHÝTLERÝMÝZÝ
UNUTMAMAMIZ GEREKÝYOR"
Uzun süredir ziyarete geldiði için vatandaþlar
tarafýndan þehit yakýný sanýldýðýný söyleyen
Ahýska, "Þehitliði ziyaret etmek için þehit yakýný
olmak gerekmiyor. Çevredeki parklara piknik için
gelebiliyorsak, zaman bulup þehitliðimize de gelip dua etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandý.
Þehitliðin önemini kendi çocuklarýna tam manasýyla aktardýðýný vurgulayan Kenan Ahýska,
tüm vatandaþlarýn da çocuklarýna vatan, millet
ve þehit kavramýný öðretmesi gerektiði mesajýný
verdi.
(Haber Merkezi)

Genç diyetisyen,
kazada hayatýný kaybetti

Gümrük kaçaðý araç yakalandý
Samet Kaçar

Çorumlu diyetisyen Samet Kaçar, geçirdiði trafik kazasý sonucu genç yaþta hayatýný kaybetti.
24 Kasým'da geçirdiði trafik kazasý sonucu 11 gündür yoðun bakýmda yaþam savaþý
veren genç diyetisyen, doktorlarýn bütün
müdahalelerine raðmen kurtarýlamayarak
hayata gözlerini yumdu.
Merhumun cenazesi Alaca Merkez Camii'nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan
topraða verildi.
(Haber Merkezi)

Çorum'da polis ekipleri, ülkeye kaçak yollardan sokulan lüks bir araç ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Þube Müdürlüðüne baðlý ekipler, il
merkezinde yaptýklarý çalýþmalar esnasýnda bir
aracý durdurdu.
Yapýlan incelemede yasa dýþý yollarla Türki-

ye'ye getirilerek kullanýlan Gürcistan plakalý
gümrük kaçaðý araca el konuldu. Araçta yapýlan
aramada ise 1 adet kurusýký tabanca, tabancaya ait 35 adet tabanca fiþeði, 1 adet el telsizi, 1
adet teleskopik jop ile 1 adet sustalý býçak ele
geçirildi. Þüpheli þahýs hakkýnda adli iþlem baþlatýldý.
(ÝHA)

Polisten kaçak cep
telefonu operasyonu

Ava giden yaþlý adam
arazide ölü bulundu

Ahmet Y.

Çorum'un Ýskilip ilçesinde av yapmak için
araziye giden þahýs ölü bulundu.
Olay, ilçeye baðlý Çatkara köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Y.
(75) adlý þahýs domuz avlamak için evden
çýktý. Akþam eve dönmeyen Ahmet Y.'yi merak eden yakýnlarý konuyu jandarmaya haber verdi. Kayýp ihbarý yapýlan Ahmet Y.'nin
bulunmasý için bölgeye jandarma ve Ýl Afet
Acil Durum Müdürlüðü ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin yaptýklarý aramalar sonucu kayýp þahsýn cansýz bedeni ormanlýk alanda
bulundu.
Cenaze otopsi için Çorum'a gönderilirken, Ýskilip Ýlçe Jandarma Komutanlýðý þüpheli ölümle ilgili soruþturma baþlattý. (ÝHA)

Çorum'da polis ekipleri tarafýndan düzenlenen operasyonda çok sayýda gümrük kaçaðý cep telefonu ele geçirildi.
Çorum Emniyet Müdürlüðü'ne baðlý Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü'ne baðlý ekipler, il merkezinde
bir þahýsta çok sayýda gümrük kaçaðý cep telefonu bulunduðu bilgisine ulaþtý. Düzenlenen operasyonda þüpheli þahsýn üzerinde
ve aracýnda yapýlan aramalarda 30 adet
gümrük kaçaðý tuþlu cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonlarýna el koyan polis ekiplerinin, þüpheli þahýs hakkýnda adli iþlem baþlattýðý bildirildi.
(ÝHA)

Aþýr Mülazým topraða verildi
Çorum Merkez Atçalý Köyü'nden, mobilyacý esnafýndan
Arap Ali Mülazým ile Eczacý
Kalfasý Hüseyin Mülazým'ýn babalarý Aþýr Mülazým, son yolculuðuna uðurlandý.
Arap Ali Mülazým, Hüseyin
Mülazým, Nezaket Alaþ ve Nezegül Aydoðdu'nun babalarý,
Hatice Mülazým'ýn eþi, Onur,
Orçun, Anýl ve Burak Mülazým'ýn büyükbabalarý Aþýr Mülazým 86 yaþýnda hayata gözlerini yumdu.

Bir süredir kanser tedavisi
gören Aþýr Mülazým, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'nde yoðun
bakýma kaldýrýldý.
Yapýlan tüm müdahalelere
raðmen hayata tutunamayan
Mülazým'ýn kaybý sevenlerini
derin üzüntüye boðdu.
Merhumun cenazesi, Nadýk
Sultanana Cemevi'nde düzenlenen törenin ardýndan Atçalý
Köyü Mezarlýðý'nda topraða verildi.
(Haber Merkezi)

Kiralara en fazla yüzde
17,71 zam yapýlabilecek
2018 yýlýndan beri kira artýþý 12 aylýk
TÜFE ortalamalarý üzerinden hesaplanýyor. TÜÝK'in açýkladýðý enflasyon verilerine
göre, 12 aylýk TÜFE ortalamasý %17,71 oldu. Böylece aralýk ayýnda kiralara en fazla
%17,71 oranýnda zam yapýlabilecek. Ýþte
kiraya göre fiyat artýþlarý.
Enflasyon rakamlarýnýn açýklanmasýyla
kiralara yapýlacak zam oraný da belli oldu.
Önceden ÜFE baz alýnarak yapýlan kira artýþ hesaplamalarý, 2018 yýlýndan beri 12
aylýk Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamalarý üzerinden hesaplanýyor.
KÝRA ARTIÞ ORANI %17,71 OLDU
Türkiye Ýstatistik Kurumu ( Tüik ) verilerine göre, kasýmda TÜFE aylýk %3,51, yýllýk %21,31 arttý. Kasým ayýnda 12 aylýk TÜFE ise %17,71 oldu.
Buna göre, aralýk ayýnda kiralara TÜFE
üzerinden yapýlacak tavan artýþ oraný
%17,71 oldu.
(Haber Merkezi)
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‘HEP HAKTAN
YANA SAF TUTTUK'
AK Parti Milletvekili
Ahmet Sami Ceylan'dan
TÜGVA'ya destek ziyareti.

Mustafa Sarýgül,
Çorum’a geliyor
Türkiye Deðiþim Partisi (TDP)
Ýl Baþkanlýðý binasý açýlýyor. Binanýn açýlýþýný, TDP Genel Baþkaný
Mustafa Sarýgül yapacak.
Türkiye Deðiþim Partisi Ýl
Baþkaný Engin Erenler, TDP Ýl Binasýnýn Sel Sokak No:34'te bulunan parti binasýný TDP Genel
Baþkaný Mustafa Sarýgül'ün açacaðýný ifade etti.
Genel Baþkan Sarýgül'ün parti binasýnýn açýlýþý için 8 Aralýk'ta
Çorum'da olacaðýný açýklayan
Erenler, TÜV-TÜRK muayene istasyonu önünde karþýlanacak

olan Sarýgül'ün basýn mensuplarý ile bir araya geleceðini ardýndan da Gazi Caddesi üzerinde
esnaf ziyaretinde bulunacaðýný
anlattý. Sarýgül'ün ziyaretlerine
ÇESOB, TSO ve Ticaret Borsasý
ile devam edeceðini, KADEÞ
Meydaný'nda esnaf ziyareti yapmasýnýn ardýndan Sel Sokak
üzerindeki parti binasýnýn açýlýþýný yapacaðýný dile getiren TDP Ýl
Baþkaný Engin Erenler, saat
17.30'da yapýlacak olan açýlýþa
tüm Çorumlularý davet etti.
(Haber Merkezi)

Milletvekili Ceylan'ýn
ismi ölümsüzleþti
Ortaköy Belediye Meclisi kararý ile
ilçenin Suyolu Mahallesi'nde bulunan
ve yeni açýlan bir
caddeye AK Parti
MKYK üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ýn
ismi verildi.
Ahmet Sami Ceylan
Taner Ýsbir
Ortaköy Belediye Baþkanlýðýnýn Aralýk ayý Mec- Çorum Milletvekili Ahmet Sami
lis toplantýsý geçtiðimiz Cuma gü- Ceylan'ýn ismi verildi.
Ortaköy Belediye Baþkaný Tanü gerçekleþtirildi. Toplantýda Belediye Baþkaný Taner Ýsbir'in tek- ner Ýsbir ise, her zaman yanlarýnlifi ve Belediye Meclis üyelerinin da olan Milletvekili Ceylan'a ilçetümünün kabulü ve oy birliði ile il- ye verdiði desteklerden dolayý teçenin Suyolu Mahallesi'nde bulu- þekkür ederek, caddenin yeni isnan ve yeni açýlan 500 metre minin hayýrlý olmasýný temenni et(Haber Merkezi)
uzunluðundaki caddeye AK Parti ti.

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet
Sami Ceylan, TÜGVA'da
gençlerle sohbet ederek,
"Þayet imanýmýz tamsa,
inancýmýz kaviyse, yolumuz
doðruysa evvel Allah yedi düveli hizaya getiririz" dedi.
Merkez Ýlçe Baþkaný Erhan Akar ve Ýl Gençlik Kollarý
Baþkaný Muhammed Fatih
Temur ile birlikte Türkiye
Gençlik Vakfý Çorum Ýl Baþkanlýðýný ziyaret eden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, il
baþkaný Enes Kayabaþý ve
gençlerle biraraya geldi.
Gençlerin dinleyen ve
sohbet eden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yaptýðý konuþmada ise, gençliðin öneminden bahsederken, tecrübelerini de gençlerle paylaþtý.
Gençliðin bu milletin ve
Türkiye'nin geleceði, umudu
olduðuna iþaret eden Ceylan, "Ecdadýn mirasýnýn sadece büyüklüðünün deðil getirdiði sorumluluðun da idrakinde bir gençlik olarak sizler
bizim iftihar kaynaðýmýzsýnýz"
dedi.
Necip Fazýl Kýsakürek'in
Sakarya Türküsündeki dizelerinden "Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne
aðýr imtihandýr baþýndaki Sakarya. Bin bir baþlý kartalý nasýl taþýr kanarya?" kýsmýný
okuyan Milletvekili Ceylan,
"Taþýr arkadaþlar taþýr. Þayet
imanýmýz tamsa, inancýmýz
kaviyse, yolumuz doðruysa
bu kanarya bin bir baþlý kartalý da taþýr, yedi düveli de hizaya getirir" diye konuþtu.
Türkiye'nin 2053 ve 2071

vizyonlarýný oluþturma ve hayata geçirme vazifesini gençlere emanet ettiklerinin anlatan Ceylan, gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Þunu hiçbir
zaman unutmayýnýz: Bizler
millet olarak daima tarihin öznesi olduk. Hedeflerimizi büyük kýlan, sahiplendiðimiz
misyonu sýnýrlandýrmamýþ olmamýzdýr. Dünyanýn neresinde olursa olsun hep haktan

yana saf tuttuk. Her zaman
mazlumlarýn ve masumlarýn
savunucusu olmak için çalýþtýk" diye konuþtu.
Ülkede geleceðini baþka
mecralarda, baþka yerlerde
arayan tek bir genç kalmayana kadar misyonlarýný yerine
getirmiþ olamayacaklarýný
vurgulayan Ceylan, "Kendi
medeniyet köklerinden ve hazinelerinden habersiz hiçbir

gencimiz kalmayana kadar
hiçbirimize durmak, dinlenmek yoktur. Tarih boyunca
bunu defalarca baþardýk, bugün de baþaracaðýz. Ýnanmak ve baþlamak, baþarmanýn yarýsýdýr. Bugün burada
karþýmda hedeflerine ulaþma
konusunda kararlý, inançlý ve
yola koyulmuþ, dolayýsýyla
baþarýnýn yarýsýný zaten yakalamýþ bir gençlik görüyorum"
ifadelerini kullandý.
TÜGVA Ýl Baþkaný Enes
Kayabaþý ise, ziyaretten
duyduðu memnuniyeti dile
getirerek, "Þehrimizin büyüklerinin bize gösterdiði
destekler bizi mutlu ediyor.
Cumhurbaþkanýmýzýn da ifade ettiði gibi TÜGVA'dan
Asým'ýn nesli kýratýnda nesiller yetiþtirmesini bekliyoruz.
Bu çatý altýnda buluþan her
gencimiz, mukaddes deðerlerin, milli hedeflerin takipçisi
ve sahibi olmalýdýr. Söylemiyle hareket ediyoruz" dedi. (Mehmet Halim Coþkun)

AK Parti Grubu toplandý
AK Parti'nin Belediye Meclis grubu,
Aralýk toplantýsý öncesi toplandý.
Çorum Belediye Meclisi'nin Aralýk
ayý toplantýsý bugün gerçekleþtirilecek.
Toplantý öncesinde AK Parti Belediye
Meclis Grubu, AK Parti Ýl Baþkanlýðý binasýnda bir araya geldi. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý baþkanlýðýnda

gerçekleþtirilen toplantýya, Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
Merkez Ýlçe Baþkaný Erhan Akar ve
meclis üyeleri katýldý. Toplantýda gündem maddeleri masaya yatýrýldý.
Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, "Gündemdeki konularý ve
mevcut çalýþmalarýmýzý deðerlendirdiði-

miz AK Parti Belediye Meclis Grup Toplantýmýzý gerçekleþtirdik. Rabbim hayýrlara vesile eylesin" dedi.
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý
da "Ýl belediye meclisi grup toplantýmýzý
gerçekleþtirdik. Toplantýmýzýn hayýrlara
vesile olmasýný dilerim" ifadelerini kullandý.
(Bahattin Sümüþ)

Asgari Ücret Tespit Komisyonu

bugün toplanýyor

Ýþçi, iþveren ve hükümet temsilcilerinden
oluþan Asgari Ücret Tespit Komisyonu,
2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme
çalýþmalarý kapsamýndaki ikinci toplantýsýný
bugün ekonomi gündemiyle Türk-Ýþ'in ev sahipliðinde yapacak. Komisyon toplantýda ekonomik veri ve raporlarý görüþecek.
Doðrudan 7 milyona yakýn çalýþaný, dolaylý
olarak ise tüm vatandaþlarý ilgilendiren yeni
asgari ücreti belirleme çalýþmalarýnda 1 Aralýk'ta baþlayan süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantýsýný bugün
saat 14.00'te Türk-Ýþ'in ev sahipliðinde gerçekleþtirecek. Çalýþma Genel Müdürü Nurcan Önder'in baþkanlýðýndaki toplantýda, iþveren heyetini Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu (TÝSK), Ýþçi heyetini ise Türk-Ýþ temsil
edecek. Ekonomideki geliþmelerin konuþulacaðý toplantýda, Hazine ve Maliye ile Ticaret
bakanlýklarý temsilcileri ekonomik veri ve raporlarý paylaþacak.
BAKAN BÝLGÝN'DEN "EMEÐÝ KORUYACAK ASGARÝ ÜCRET" VURGUSU
Komisyonun 1 Aralýk'taki ilk toplantýsýnda,
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Vedat Bilgin, TÝSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve
Türk-Ýþ Genel Eðitim Sekreteri Nazmi Irgat görüþlerini paylaþtý.
Toplantýda, görüþmeleri hýzla bu yýl bitirecekleri yönünde açýklama yapan Bakan Bilgin,
"Enflasyon ya da ekonomideki dalgalanmalar
karþýsýnda emeði koruyacaðýz, koruyacak bir
asgari ücret belirleyeceðiz." dedi.
TÝSK Genel Sekreteri Koç, asgari ücret iþveren teþvikinin devam etmesini isteyerek,
"Asgari ücret belirlenirken, ülkemizin ekonomik durumunun ve iþletmelerimize olan etkisi-

nin göz önünde bulundurulmasý gerektiðine
inanýyoruz." ifadesini kullandý.
Türk-Ýþ Genel Eðitim Sekreteri Irgat ise
"Umuyoruz ki alýnacak karar, beklentileri karþýlar, çalýþanlarýn hayal kýrýklýðýna yol açmaz,
geleceðe umutlu bakýlmasýný saðlar, iþ barýþýný ve toplumsal huzuru getirir." deðerlendirmesinde bulundu.
ASGARÝ ÜCRET
NASIL BELÝRLENÝYOR?
Asgari ücreti, yasa gereði iþçi, iþveren ve
hükümetten 5'er 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.
ASGARÝ ÜCRET NET 2 BÝN 825 LÝRA
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)

Milletvekili Kaya'dan OSB ziyareti
AK Parti Çorum Milletvekili ve
Adalet Komisyonu Üyesi Av.
Oðuzhan Kaya, Osmancýk Organize Sanayi Bölgesi'nde firmalarý
ziyaret etti.
Ýncelemelerde ve ziyaretlerde
bulunmak üzere Osmancýk'a giden AK Parti Çorum Milletvekili
ve Adalet Komisyonu Üyesi Av.
Oðuzhan Kaya, Organize Sanayi
Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmalarý ziyaret etti. Tek Yýldýz Kereste Fabrikasý sahipleri Hasene
Çapar, Abdullah Yýlmaz, Yüksel
Çapar, Yunis Çapar ve çalýþma
arkadaþlarýný ziyaret eden Milletvekili Kaya, yapýlan çalýþmalarla
ilgili bilgiler aldý.
Milletvekili Kaya'ya Osmancýk
Kaymakamý Ayhan Akpay da eþlik etti. (Mehmet Halim Coþkun)
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DENEYAP'tan Robotik ve
Kodlama Þenliði
Çorum DENEYAP Atölyesi'nde Robotik ve Kodlama proje yarýþmalarýnda dereceye giren öðrencilere ödülleri verildi.
Robotik ve Kodlama Proje
Þenliði Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirildi. Programa Vali Yardýmcýsý Murat Çaðrý
Erdinç ve Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn da katýldý.
Çorum DENEYAP Ýl Koordinatörü Engin Uzun yaptýðý konuþmada, 2017 yýlýnda hayata
geçirilen DENEYAP Teknoloji
Atölyeleri Projesi'nin Türkiye
Teknoloji Takýmlarý Vakfý öncülüðünde, Gençlik ve Spor Bakanlýðý bünyesinde, TÜBÝTAK ile
Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý'nýn desteðiyle oluþturulmuþ
bir proje olduðunu belirtti.
Engin Uzun, "Bu proje ile
genç bireylerin geliþmekte olan
teknolojiye ayak uydurmalarý

beklenmektedir. DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Projesi 1. faz
olarak pilot seçilen 12 ilde kurularak hayata geçirilmiþtir. 2. faz
olarak 18 il daha eklenmiþtir.
Ana temada 81 il 100 DENEYAP
Teknoloji Atölyesinin kurulmasý
planlanmýþ ve proje hýzlý bir þekilde uygulanmaya devam etmektedir. 2. faz iller arasýnda
olan Çorum DENEYAP Atölyemize 100 ortaokul, 62 lise öðrencimizin asil olarak kaydý gerçekleþmiþ ve 3 yýl boyunca teknoloji tabanlý eðitimler alarak yarýnlarýmýzýn bilim insanlarýnýn yetiþtirilmesinde çalýþmalarýmýza baþlamýþ bulunmaktayýz." dedi.
8 PROJE ÞENLÝÐÝNÝN
ÝLKÝ YAPILDI
DENEYAP Türkiye atölyelerindeki genel amacýn problem
çözebilen, tasarým odaklý düþü-

nebilen, proje ve teknoloji üretimi aþamalarýnda yer alabilen bireyler olarak gençleri 2 yýl boyunca 8 farklý teknoloji eðitimiyle donatarak, proje tabanlý üretim yapan takýmlar haline getirmeyi hedeflediklerini ifade eden
Uzun, "Planlamalar doðrultusunda 8 adet yapýlacak proje
þenliðimizin ilkini 'Robotik ve
Kodlama' çalýþmalarýmýzla, bugün burada gerçekleþtirmiþ olduk. Ortaokul ve lise gruplarýnda bulunan öðrencilerimizin kurduklarý takýmlar ile DENEYAP
Teknoloji atölyemizde projeler
üreterek ulusal ve uluslararasý
bazda katma deðer saðlamaya
ve TEKNOFEST Uzay ve Havacýlýk Festivaline hazýrlanmaya
çalýþýyoruz. 3 yýl sonunda mezun olan takýmlarýmýzý, yalnýz
býrakmadan birlikte çalýþmalarýmýza devam edeceðiz. Bu genç-

lerimiz yarýnýn mühendisleri, geleceðimizin mimarlarý olacaklardýr. Hangi meslek grubunda çalýþýrsa çalýþsýn problem çözme
becerileri geliþmiþ, takým çalýþmasýna uyumlu bireyler olacaklardýr. Bugün gerçekleþtirdiðimiz
Robotik ve Kodlama Proje Þenliðinde takýmlarýmýza bir tema
verdik ve bu tema içerisinde onlardan projeler geliþtirmesini istedik. Temamýz geçtiðimiz yýllarda ve günümüz içerisinde toplumsal olarak mücadele verdiðimiz Afet ile Mücadele konusuydu. 21 takýmýmýz burada araþtýrma geliþtirme çalýþmalarýný yaparak hazýrladýklarý projelerini
bizlere ve Çorum halkýna sundular. Takýmlarýmýz yaptýklarý
projelerle yarýnlara katký saðladýlar. Takýmlarýmýzýn milli teknoloji hamlesi odaðýnda yaptýklarý
ve kendilerini ifade ettikleri bu
çalýþmada gayet baþarýlý olduklarýný gördük ve çalýþmalarýný
desteklemeye devam edeceðiz.
Bizim çalýþmalarda kullandýðýmýz kýlýcýmýz kalemlerimiz olacaktýr. Geleceðin bilim insanlarýna bu kalemleri devrediyoruz ki
yarýnlarýmýza ýþýk olsunlar. Tüm
takýmlarýmýzdaki gençlerimiz
için söyleyebilirim ki bizleri muasýr medeniyetler seviyesine çýkaracak, teknolojiye yön verecek o ýþýk gözlerinden okunmaktadýr. Bugünün gençleri yarýnýn
mimarlarýna teþekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Konuþmanýn ardýndan Robotik ve Kodlama Proje Þenliði'nde dereceye giren gruplara
ödüllerini protokol üyeleri verdi.
(Mahmut Emin Söylemez)

'Cinayet, þiddet, sömürü
kadýnlarýn kaderi deðildir'
CHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Kamile
Anar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine verdiði haklara her
geçen gün geliþtirerek ve koruyarak sahip çýkacaklarýný belirterek, "Meclis'te
ve yerelde eþit temsil için mücadelemiz
sürecek" dedi.
5 Aralýk 1934 tarihinde Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ün kadýnlara vermiþ olduðu seçme ve seçilme hakkýnýn 87.
yýldönümü nedeniyle bir açýklama yapan Kamile Anar, kadýnlarýn bir yandan
eþitlik mücadelesi verirken, diðer yandan da yaþam hakkýný savunmak zorunda kaldýklarýný ifade etti.

Kadýnlardan

ATA’ya saygý
Çorum'da bazý siyasi partilerin
kadýn kollarý, 5 Aralýk Dünya Kadýn Haklarý Günü dolayýsýyla Atatürk Anýtý'nda bir araya gelerek
karanfil býraktý.
5 Aralýk 1934 tarihinde Gazi
Mustafa Kemal Atatürk'ün kadýnlara vermiþ olduðu seçme ve seçilme hakkýnýn 87. yýldönümü nedeniyle Atatürk Anýtý'nda program
düzenleyen kadýnlar, saygý duruþunda bulunarak Ýstiklal Marþý'ný
okudu.
Kadýnlar daha sonra Atatürk
Anýtý'na karanfil býraktý. Programýn sonunda ise günün anlam ve
önemini belirten konuþmalar yapýldý. Programa; CHP Ýl Kadýn
Kollarý Baþkaný Kamile Anar, CHP
Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný
Hanim Ergül, Gelecek Partisi Kadýn Kollarý Baþkaný Selma Bayraktar, DEVA Partisi Kadýn Kolla-

rýndan Sorumlu Baþkan Zehra
Sucu Benli, ÝYÝ Parti Kadýn Kollarýndan Sorumlu Baþkan Gülþen
Delice, adý geçen partilerin kadýn
kollarý yöneticilerinin yaný sýra
CHP Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri,
CHP Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný
Onur Topkül, CHP Merkez Ýlçe
Gençlik Kollarý Baþkaný Uður Eke
ve bazý vatandaþlar katýldý.
Program sonunda günün anlam ve önemini belirten konuþmalar yapan Kadýn Kollarý Baþkanlarý, haklarýna sahip çýkacaklarýný
bildirerek kendilerine bu haklarý
veren Atatürk'ü sonsuz minnet ve
þükran duyduklarýný anlattý. Kadýnlar, Ýstanbul Sözleþmesinin de
uygulamaya geçirilmesini talep etti. Programýn sunumunu ise CHP
Merkez Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý
Havvanur Demirtaþ yaptý.
(Haber Merkezi)

"ATATÜRK'ÜN ÖNCÜLÜÐÜNDE
HAKLARIMIZI KAZANDIK"
Ülkemizde kadýnlara verilen haklar
hakkýnda konuþarak açýklamasýna baþlayan Anar, "Atatürk önderliðinde bu
devrimi yaþayan Türk kadýný, aradan
geçen 87 yýla raðmen, ilerlemek bir yana geri býrakýlmaya çalýþýlmaktadýr" diye konuþtu. Anar, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi:
"Bizler, ülkemizin kurucusu ve kurtarýcýsý Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün
öncülüðünde birçok geliþmiþ ülkeden
önce, 5 Aralýk 1934 tarihinde seçme ve
seçilme hakkýný kazandýk. Baþbakan Ýsmet Ýnönü o tarihte yaptýðý meclis konuþmasýnda þöyle diyordu: 'Bir memleketteki, yurdun her tarafý istilâya uðradýðý zaman, kadýnlar ateþ altýnda erkeklerle beraber omuz omuza çalýþýrlar,
memleketin geri kalan kýsmýný korumak
ve beslemek için tarlanýn kara topraðýndan yiyecek çýkarmaya çalýþýrlar. Elbette bu mevcudiyetlerin yurdun her köþesinde ve her tabakasýnda söz söylemeye haklarý vardýr. Türk inkýlâbý denildiði
vakit, bunun, kadýnýn kurtuluþ inkýlâbý
olduðu beraber söylenecektir.' Kadýnlar,
eþit yurttaþlýk kimliðine sýmsýký sarýlarak
1935 yýlýnda gerçekleþen seçimlerde
sandýklara koþup oy kullandýlar. Seçim
sonucunda 17 kadýn milletvekili Meclis'e girdi. 1936 yýlýnda yapýlan ara seçimle birlikte kadýn milletvekili sayýmýz
18'e yükseldi. O zamanki parlamenter
sayýmýza göre bu oran yüzde 4,6'ya
denk geliyordu ve parlamentoda kadýn
temsil oraný açýsýndan dünyada ikinci
sýrada yer alýyorduk. Bu bir devrimdi.
Bu devrimin yankýsý dünyada hala sürdüðü için Afganlý bir kadýn aktivist, 'Çok
büyük bir hayranlýk duyuyorum. Türkler
için muhteþem þeyler baþarmýþ bir lider.
Çocukluðumdan beri düþünürüm bunu,
Atatürk bizim liderimiz olsaydý Afganistan'da neler olurdu? Bugün nasýl bir yaþamýmýz olurdu? Biz Afgan kadýnlarý

Kamile Anar

nelere sahip olurduk ve neler baþarýrdýk? Biliyor musunuz bunun hayali bile
çok güzel' diyor. Atatürk önderliðinde bu
devrimi yaþayan Türk kadýný, aradan
geçen 87 yýla raðmen, ilerlemek bir yana geri býrakýlmaya çalýþýlmaktadýr. Öyle ki 1935 yýlýnda parlamentoda kadýn
temsilinde ikinci sýrada olan ülkemiz,
Birleþmiþ Milletler Kadýn Birimi ve Parlamentolar Arasý Birlik tarafýndan hazýrlanan rapora göre, 129. sýraya gerilemiþtir. Ayrýca Ekonomik Kalkýnma ve Ýþbirliði Örgütü'ne üye olan 41 ülke arasýnda, parlamentoda kadýn temsil oraný
açýsýndan sonuncuyuz. Dünya Ekonomik Forumu'nun yayýnladýðý 2020 Küresel Cinsiyet Eþitsizliði Endeksi'ne göre
ise; 156 ülke arasýnda 133. sýradayýz."
"ÜLKEMÝZ ADETA KADIN
MEZARLIÐINA DÖNÜÞTÜ"
Kadýnlarýn, bir yandan eþitlik mücadelesi verirken diðer yandan da yaþam
hakkýný savunmak zorunda kaldýklarýný
ifade eden Anar, þu þekilde devam etti;
"Kadýn kimliðinin, ulusal meclislerde,
yerel yönetimlerde temsili için belirlenmiþ olan kritik eþik yüzde 33'dür. Bu
oranýn altý, ciddi bir demokrasi sorunudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde
kadýn milletvekili oranýmýz yüzde 17,
kadýn belediye baþkaný oranýmýz ise
yüzde 3,2'dir. Kadýn muhtar sayýmýz
son seçimlerde yüzde 66 oranýnda arttý.
Bu artýþla kadýn muhtar oraný sadece
yüzde 2,2'ye yükselebildi. Biz bu eþitsiz
sistemi deðiþtirmek için Cumhuriyet
Halk Partisi olarak dev bir adým attýk.
Genel Baþkanýmýz Sayýn Kemal Kýlýçdaroðlu'nun ilk imzacýsý olduðu ve kadýnlarýn siyasette eþit temsil edileceði
yasa teklifimizi Meclis'e sunduk. Bu teklifle, hem genel hem de yerel seçimlerde denklik uygulanmasýný yasal güvence altýna almak istedik. Ayný zamanda
aday listesinin belirlenmesinde fermuar
sistemi uygulanacaktý, yani listeler bir
kadýn bir erkek olarak sýralanacaktý.
Partimizin teklifi 30 Kasým 2021 tarihinde Meclis Genel Kurulu'nda görüþüldü.
Öncesinde tüm kadýnlarý, kadýn örgütlerini, eþitlikçi erkekleri süreci takip etmeye davet ettik. Diðer siyasi partilerin de

bu yasaya destek vermesini istedik,
sosyal medyada bir kampanya yürüttük.
Tüm beklentilere raðmen, teklifimiz
AKP ve MHP oylarýyla reddedildi. Ama
asla vazgeçmeyeceðiz! Ne bir eksik, ne
bir fazla! Meclis'te ve yerelde eþit temsil
için mücadelemiz sürecek.
Biz kadýnlar, bir yandan eþitlik mücadelesi verirken diðer yandan da yaþam
hakkýmýzý savunmak zorunda kalýyoruz.
AKP Hükümeti'nin uyguladýðý politikalar
nedeniyle, ülkemiz adeta kadýn mezarlýðýna dönüþtü. Bu cins kýrýmý durdurmak ve kadýna yönelik þiddetle mücadele etmek amacýyla Cumhuriyet Halk
Partisi Kadýn Kollarý olarak 5 Aralýk
2020 tarihinde 'YaþamHak' projemizi
hayata geçirdik. Bir yýl önce bugün, 'Yaþama hakký; dokunulamaz, devredilemez ve vazgeçilemez olan en temel insan hakkýdýr' diyerek yola çýktýk. Logomuzda, þiddetin panzehri olan sevginin
sembolü kalp ile lokasyon iþaretini iç içe
geçirdik ve YaþamHak'ýn 'þiddetin son
bulma adresi' olduðunu ilan ettik."
"YALNIZ DEÐÝLSÝN, BÝZ VARIZ"
Parti olarak kadýnlar için yaptýklarý
çalýþmalardan da bahseden Anar, "Ýktidarda olmamamýza raðmen, partimizin
çözüm üreten icracý kimliðini ortaya
koyduk. Ýstanbul Sözleþmesi'nin gerekliliklerinden birini yerine getirerek, genel
merkezimizde Alo Þiddet Hattý kurduk.
444 82 85 numaralý hattýmýzdan 7/24
þiddet maðdurlarýna ücretsiz hukuki ve
psikolojik destek hizmeti sunduk, sunmaya da devam ediyoruz. CHP Kadýn
Kollarý olarak tüm þiddet vakalarýyla tek
tek ilgileniyoruz. Projemiz kapsamýnda
sivil toplum örgütleri, meslek odalarý ve
barolar ile 55 protokol imzaladýk. Þiddet
gören kadýnlarýn karakollarda, savcýlýklarda, hastanelerde, adliyelerde yanýnda oluyoruz. Kadýna ve çocuða yönelik
þiddet davalarýný, maðdurlar ve aileleri
ile dayanýþma içinde takip ediyoruz.
Þiddet maðduru çocuklara eðitim ve
burs desteði verilmesine aracý oluyoruz.
Bugünden itibaren tüm þiddet maðduru
kadýnlar ve çocuklar bize bir tuþ ile ulaþabilecekler. Cep telefonlarýndan indirilecek olan YaþamHak uygulamasý ile
hem çaðrý merkezimizle hem de kolluk
güçleriyle hýzla temas kurabilecekler.
Ayrýca uygulama sayesinde, en yakýn
mesafedeki kadýn kollarý yöneticilerimizle baðlantýya geçebilecekler. Projemizin birinci yýlýnda, tüm þiddet maðduru kadýnlara ve çocuklara 'Yalnýz deðilsin, biz varýz' diyor, iktidarýmýzda þiddeti durduracaðýmýzýn sözünü veriyoruz"
dedi.
(Haber Merkezi)
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'Namaz kýlarken rahatlayacaðýz,
onu aradan çýkarýrken deðil'
Ýslam Hukuku Profesörü Hayrettin Karaman,
Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesinde öðrencilerle buluþtu. Çorum'a gelen Prof. Dr. Karaman,
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn ile birlikte Rektörümüz
Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ü, makamýnda ziyaret etti. Prof. Dr. Karaman, ziyaretin ardýndan,
Ýlahiyat Fakültesine geçerek, öðrencilerle söyleþi gerçekleþtirdi. Vali Mustafa Çiftçi, Belediye
Baþkaný Dr. Aþgýn ve Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ün de katýldýðý sohbet programýnda, "namaz ibadeti ve Peygamber sevgisinin önemini" anlattý.
Namaz ibadetinin aþkla yerine getirilmesi
gerektiðinin altýný çizen Prof. Dr. Karaman,
"Peygamberimiz ne diyor, 'Bilal, ezan oku da rahatlayalým.' Namaz kýlarken rahatlayacaðýz,
onu aradan çýkarýrken deðil" þeklinde konuþtu.
Hz. Muhammed'in (S.A.V), Hz. Ömer ile
olan bir diyaloðunu aktaran Prof. Dr. Karaman,
"Peygamberimizin, 'beni her þeyden çok sevmedikçe bir insan kamil iman sahibi olmaz' þeklindeki sözüne karþýlýk, Hazreti Ömer de demiþ
ki 'nefsim hariç.' Efendimiz, bunun üzerine,
'kendinden de çok sevmedikçe olmaz' deyince,
Hazreti Ömer, 'þu andan itibaren ya Resulullah
seni kendim de dahil her þeyden çok seviyorum'
diyor. Þimdi burada, bir þey herkesin dikkatini
çekiyor; Hazreti Ömer'in birinci sýradaki hali ve
daha sonra deðiþen hali. Bu hal deðiþikliði nasýl
olur? Benim derdim, bu. Bu hal deðiþikliði,
Efendimizin huzurunda bulunduðunuzda, bir
anda olur. Buna ben iman ediyorum ama O yok
þimdi. O, aramýzda deðil. Onu aramýza nasýl davet edebiliriz? Onunla beraberliði, aramýzda yaþýyormuþ gibi beraberliði nasýl hasýl edebiliriz?
Bunu ne kadar hasýl edersek, o dönüþüm ve
deðiþim de o kadar olur. Ýþte bu sadece ilim
yapmakla olmaz. Bu, ibadetle olur. Bu, gayet
basit ve açýk" ifadelerini kullandý.
Eðitim ve akademik hayatýndan kesitler de
paylaþan Prof. Dr. Karaman'a, programda, günün anýsýna, Öztürk ve Vali Çiftçi birlikte hediye
takdim edildi.
(Haber Merkezi)

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

06:12
07:43
12:37
14:59
17:20
18:45

TARiHTE BUGÜN
1921- Kilis düþman iþgalinden kurtuldu.
1932- Muhsin Ertuðrul'un "Bir Millet Uyanýyor" filmi gösterime girdi.
1934- Türk Kadýnlar Birliði, Ýstanbul'da bir
mitingle kadýnlarýn milletvekili seçme ve seçilme hakkýný kutladý.
1944- Reþat Ekrem Koçu’nun Ýstanbul Ansiklopedisi'nin ilk fasikülü çýktý.
1958- Ýstanbul sokaklarýnda "hula-hoop"
çevirmek yasaklandý.
1961- MGK Baþbakan Ýsmet Ýnönü'nün
baþkanlýðýnda ilk toplantýsýný yaptý.
1979- Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi
öðretim üyesi Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil
öldürüldü. Olay yerine "Anti Terör Birliði" imzalý bir bildiri býrakýldý.
1996- TBMM'de harçlarý protesto etmek için
pankart açan öðrencilerin yargýlanmasý sona
erdi; gençler toplam 96 yýla mahkûm oldular.
1999- Düzce,Türkiye'nin 81. ili oldu.
2002- Londra'da 51'incisi yapýlan Dünya
Güzellik Yarýþmasý'nda Türkiye Güzeli Azra
Akýn Dünya Güzeli seçildi.
2009- Reþadiye katliamý Tokat'ýn Reþadiye
ilçesi, Sazak köyünde 7 Jandarmanýn þehit
edildiði pusu gerçekleþti.
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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

KEFÝR (2)
KEFÝR ÝLE YOÐURT
ARASINDAKÝ
FARKLAR
NELERDÝR?
Yoðurt ile kefir sütün
mayalanmasýndan elde
edilen süt ürünleridir. Fakat
kefir yoðurda göre daha fazla sindirimi
rahatlatan, vücuda yararlý bakteri içerir.
Ayrýca kefir direkt olarak probiyotik bakterileri içerirken yoðurt probiyotik bakteri üretimini teþvik eder. Kefir yeyince direk olarak probiyotik bakterileri vücudunuza almýþ olursunuz, fakat yoðurt ile
sadece bu bakterilerin üretilmesi için
vücudunuzu teþvik edersiniz. Bu yüzden kefir tüketmek oldukça önemlidir.

EL TERMÝNALÝ VE
BLUETOOTH MOBÝL YAZICI ALIMI
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
El Terminali ve Bluetooth Mobil Yazýcý Alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden
alýnacaktýr. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN
: 2021/807116
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
b) Adresi
: Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642250810/1451 - 3642245805
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve e-imza kullanýlarak indirilebileceði internet sayfasý
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu mal alýmýn
a) Adý
: El Terminali ve Bluetooth Mobil Yazýcý Alýmý
b) Niteliði, türü ve miktarý
: Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüðü tarafýndan sayaç
okuma deðiþimi, su kesme-açma iþlemlerinde kullanýlmak üzere
online okuma sistemine geçiþ için 20 Adet El Terminali ve 20 Adet
Bluetooth Mobil Yazýcý Alýmý
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer: Çorum Belediyesi Bilgi Ýþlem Müdürlüðü
ç) Süresi/teslim tarihi
: Sözleþmenin imzalanmasýný takip eden günden itibaren 15(Onbeþ)
takvim gün içinde teslim edilecektir.
d) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþmenin Ýmzalanmasýný takip eden günden itibaren iþe
baþlanacaktýr
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.12.2021 - 10:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý / Turgut Özal Ýþhaný /
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Konferans Salonu / Yeniyol Mah. Gazi 4. Sok. No : 4/310
Kat :4 / ÇORUM
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý unsurlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kiþilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklýk oranlarýna (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularýna iliþkin bilgiler idarece EKAP'tan alýnýr.
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýsteklinin teklifi kapsamýnda sunmasý gerektiði Ýdari Þartnamenin 7nci maddesi dýþýndaki maddeleri ile teknik þartnamede belirtilen aþaðýdaki belgeler:
Teklif verecek istekliler teklif edeceði ürünün distribütörlük veya terminal cihaz üreticisinden
projenin adýnýn geçtiði projeye özel yetkili olduðunu belirten noter onaylý sertifikasýný yeterlik
bilgileri tablosunda sunacaktýr.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamýnda % 15 (yüzde on beþ) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarýn, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn
çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucunda, üzerine ihale yapýlan istekli ile birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Aþýrý düþük teklif deðerlendirme yöntemi: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1507696

PROBÝYOTÝK NEDÝR?
PROBÝYOTÝK BAKTERÝ
NE DEMEKTÝR?
Vücudumuzda, özellikle baðýrsaklarýmýzda yararlý ve zararlý bakteriler yaþar. Patojenler olan zararlý bakteriler
vücudun dengesini bozar, hastalýklara
sebep olur. Probiyotikler olan yararlý
bakteriler ise sindirim sistemine fayda
saðlar, sindirimi düzenler. Probiyotik
bakteriler sindirimi rahatlatýr, baðýrsak
saðlýðýný düzenler, ishal yada kabýz olma durumlarýný yok eder. Baðýrsaklarda
gaz, þiþkinlik oluþumunu engeller. Ayrýca bu faydalý bakteriler sayesinde kolon
kanseri yada mesane kanseri gibi kanser türlerine yakalanma riski azalýr. Çeþitli hastalýklar ve antibiyotik ilaçlarýn
kullanýmý baðýrsak florasýndaki yararlý
bakterilerin yaþamasýný engeller ve faydalý bakterilerin yok olmasýna sebep
olur. Bu gibi durumlarda probiyotik bakterile içeren yada probiyotik bakteri üretimine destek olan gýdalarýn, þifalý yiyeceklerin tüketilmesi gerekir.
PROBÝYOTÝK BESÝNLER
HANGÝLERÝDÝR?
Kefir ve süt probiyotik bakterileri içeren þifalý yiyeceklerin baþýnda yer alýr.
Yoðurt ise probiyotik bakteri oluþumunu
teþvik eden bir besindir. Ayran ve peynir de bu yararlý bakterilerin oluþumuna
fayda saðlar. Kýsacasý süt de dahil olmak üzere tüm süt ürünleri probiyotik
besinlerdir. Pastörize edilerek saklanmamýþ olan doðal zeytinler ve turþularda probiyotik oluþumu destekler. Ayrýca
lahana turþusu da probiyotik oluþuna
katký saðlayan yiyeceklerdendir. Yalnýz
unutmamak gerekir ki her þeyin fazlasý
zararlýdýr. Bu yüzden probiyotik besinler
de aþýrý miktarda tüketilmemelidir.

KARANFÝL NEDÝR,
FAYDALARI...
Karanfil içeriðindeki antiseptik, anti
bakteriyel, anti viral ve anti mantar bileþikleri sayesinde vücut ýsýnmasýný saðlayan ve çeþitli hastalýklarý yatýþtýrýcý
özelliði gösteren bir baharat çeþididir.
Bu hastalýklardan bahsetmek gerekirse
soðuk algýnlýðý, grip, mide bulantýsý,
depresyon, saman nezlesi ve ishal gibi
olumsuzluklara karþý oldukça yararlýdýr.
Ayrýca balgam sökücü özellikte gösterebilen karanfil kiþiyi soðuktan da koruyabilmektedir. Dahili karanfil de aðrý,
bulantý, kusma, sindirim sorunlarý ve
hýçkýrýða karþý iyidir. Diþ aðrýlarýný dindirmede de kullanýlan karanfil bir afrodizyak etkisi de gösterebilmektedir. Karanfil kan dolaþýmýný rahatlatan toksinleri oluþturarak metabolizmayý arttýrarak
saðlýklý bir baðýþýklýk sistemine sahip olmamýzý saðlamaktadýr. Karanfil ayný zamanda kandaki þeker seviyesini düzenleyerek kanýn pýhtýlaþmasýný azaltýr ve
buna baðlý olarak kalp ve damar saðlýðýmýzý önemli ölçülerde korumaktadýr.
KARANFÝL ÝÇERÝÐÝ
Karanfil içerisinde eugenol olarak
bilinen en güçlü mikrop öldürücü madde bulunmaktadýr. Ayrýca güçlü bir anti
mikrobiyal ve karyofilen bileþikleri de
bulunmaktadýr. Bu bileþikler insan saðlýðý için oldukça zararlý olan mikroskobik parazitler ve parazit larva maddelerinin kan yoluyla daðýlmasýný engellemektedir. Karanfil sýtma hastalýðý, tüberküloz, kolera, uyuz, bakteriler, parazitler, virüsler ve mantarlara karþý muazzam bir etki göstermektedir.
Bu baharat çeþidi ayrýca týpta uçucu
yað, eugenol lokal anestezi ilacý ve diþ
ile diþ etleri için antiseptik olarak diþ hekimliðinde tedavi amaçlý olarak da kullanýlmaktadýr. Eugenol bileþiði kan þekeri seviyelerini azaltmak için faydalýdýr.
Kaynatýlarak içilen karanfil ise gaz ve
hazýmsýzlýk tedavisinde kullanýlmaktadýr. Cilt üzerinde ise böcek ýsýrýklarýna,
romatizmalara ve kas aðrýlarýna karþý
da kullanýlabilmektedir.
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BAÞKAN ÖZCAN'DAN

SÖYLETMEYÝN!

TARAFTARA SiTEM
Çorum Futbol Kulübü Baþkaný Fatih Özcan,
kendisine sosyal medya hesabý üzerinden yapýlan kötü yorumlara sitem etti.
Hafta sonu sahasýnda Ýnegölspor'u konuk
eden Çorum FK, seyircisiz oynanan maçtan 10 maðlup ayrýldý. Son haftalarda alýnan kötü sonuçlarýn ardýndan taraftar sosyal medyada hem
takýmý hem de yönetimi eleþtirdi.
Çorum FK Baþkaný Fatih Özcan da kendisine "Allah belaný versin" yazan bir taraftarý sosyal medya hesabýndan paylaþarak sitem etti.
Baþkan Özcan'ýn paylaþtýðý görselde taraftarýn, "Baþkan, rezil futbolu görmüyor musun? Bu
futbolla mý þampiyon olunacak? Bahri hoca zamanýnda bile istek vardý. Topladýn Murat Yýldýrým gibi doymuþlarý. Olacaðý buydu. Senin gibi
baþkanýn Allah belasýný versin. Getirdin hiçbir
vasfý olmayan Ahmet Yýldýrým'ý, saçma kadro
kurdun. Futboldan falan anladýðýn yok. Git masa tenisi izle" ifadeleri yer alýyor.

Kaptan Murat'tan taraftara mesaj var.

'MUTLU SONA
ULAÞACAÐIZ'
Çorum Futbol Kulübü'nün
Takým Kaptaný Murat Yýldýrým, Ýnegölspor maðlubiyetinin ardýndan bir açýklama
yaptý. Yýldýrým, "Mutlu sona
ulaþacaðýmýzdan endiþemiz
yok" dedi.
Ligde þampiyonluk hede-

fiyle yoluna devam eden Çorum FK, hafta sonu Ýnegölspor'u konuk etti. Seyircisiz
oynanan maçta temsilcimiz
Ýnegölspor'a 1-0 maðlup oldu. Maçýn ardýndan Çorum
FK Kaptaný Murat Yýldýrým,
bir açýklama yaptý.

"SONUNA KADAR
MÜCADELE EDECEÐÝZ"
Yaþanan bazý talihsizlikler
nedeniyle ligde kötü sonuçlar
aldýklarýný, ancak sezon sonunda o kupayý Çorum'a getireceklerini vurgulayan Yýldýrým, "Sevgili Çorum FK taraftarlarý, bizler de sizin kadar
üzgünüz. Þampiyonluk hedefi ile çýktýðýmýz bu sezonda
yaþadýðýmýz sýkýntýlar ve sorunlar nedeniyle istediðimiz
sonuçlarý alamadýk. Son oynadýðýmýz Ýnegölspor maçýnda aldýðýmýz maðlubiyet hem
bize hem de kulübümüze yakýþmadý. Öncelikle bu maðlubiyetten dolayý çok üzgünüz.
Camiamýzý üzdük fakat bizler
futbolcular olarak bu zor günleri geride býrakarak sezon
baþý hedeflediðimiz mutlu
sona ulaþacaðýmýzdan en
ufak bir endiþemiz yok. Futbolcular olarak hocamýzdan
yönetimimize, taraftarýmýzdan ve bizler için gecesini
gündüzüne katan baþkanýmýza kadar onlarýn bu emeklerinin karþýlýðý olan kupayý
sezon sonunda Çorum'a getirmek için sonuna kadar mücadele edeceðiz. Bundan
emin olun. Bu takýma inanýn
ve güvenin. Yeniden birlikte
coþku içinde sevindiðimiz
günlerde buluþmak dileðiyle"
diye konuþtu.
(Abdulkadir Söylemez)

Sivas-Afyon maçýnda ortalýk karýþtý
Sivas Belediyespor ile
Afyonspor arasýnda oynanan maçta futbolcular birbirine yumruklarla saldýrdý.
TFF 2. Lig Kýrmýzý
Grup 16. hafta maçýnda
Sivas Belediyespor ile Afyonspor karþý karþýya geldi. Maçýn uzatma dakikalarýnda sahada tartýþma
çýktý. Kýsa sürede büyüyen
tartýþmada yumruklar konuþtu.
Polis ekipleri sahaya
girerek birbirine saldýran
futbolculara müdahale etti.
Yaralananýn
olmadýðý
olaylarda polis ekipleri
kavgaya karýþan futbolcularý ve antrenörleri sakinleþtirerek bulunduklarý yerden uzaklaþtýrdý. Kavganýn ardýndan maç kaldýðý
yerden devam etti. Ýl emniyet müdürü Burhan Akçay
da stadyuma gelerek kavga hakkýnda bilgi aldý.
Diðer yandan müsabakanýn ilk yarýsý 3-0 Sivas
Belediyespor'un üstünlüðü
ile sona ererken ikinci devrede Afyon skoru 4-3 yaparak maçý galibiyetle tamamladý.
(ÝHA)

"ALLAH SENÝN BELANI
VERSÝN 'DENÝLECEK
BAÞKAN DEÐÝLÝM"
Baþkan Fatih Özcan ise þu
sözlerle sitem etti:
"Allah benim belamý zaten
vermiþ kardeþim. Senin beddua
etmene hiç gerek yoktu. Ben
kusursuz deðilim. Elbette eleþtirileceðim ancak 'Allah senin belaný
versin' denilecek bir
baþkan da deðilim.
Emeði geçen herkesin caný sað olsun." (Abdulkadir
Söylemez)

Fatih
Özcan

Ahmet Buðra
ERDOÐAN
Yazýma nasýl baþlayacaðýmý inanýn
bilmiyorum. Ortadaki kaos ortamýna benzinle mi dalayým yoksa inanýn güzel günler bizim olacak diye sahte umutlar mý satayým. Saha içi yorumlarýmý bu hafta yapamayacaðým için sizlerden özür diliyorum. Çünkü sahada ben þahsým adýna bir
oyun göremedim. Þu oyuncu iyi bir performans sergiledi diyebileceðim bir tane
oyuncu yoktu. Ýsim vererek kimseyi eleþtirmeyeceðim. Hiçbirinin diðerinden farký
yoktu. Dört tane iyi performans sergileyen oyuncumuz olsaydý pazar günü alt
yapýsýndan üç tane oyuncu ile oynayan
Ýnegöl'ü çok rahat yenerdik.
Gelelim eleþtirilerin odak noktasý: Ahmet Hoca'ya. Gelinen noktada onunda
hatalarý olduðu doðrudur; ama sýralamaya koymamýz gerekirse bugünkü durumumuzda en masum insanlardan biri
olarak kalýr diye düþünüyorum. Bazý
mevkileri doldurup bazý mevkilere alternatif futbolcu almayanlarýn hiç mi suçu
yok? Dünyanýn parasýný alýp sahaya yürek koymayan, akan oyunda haftalardýr
pozisyon ve gol bulamayan futbolcularýn
hiç mi suçu yok?
Þu an büyük bir baþarýsýzlýðýn olduðu
ortada, ahlar vahlarla karalar mý baðlayacaðýz. Yoksa olduðumuz durumdan aslanlar gibi kalkýp önümüze mi bakacaðýz.
Þampiyonlar yenilince kaybetmezler;
vazgeçince kaybederler. Ayaða kalkmamýz için önümüzde çok kolay 2 maç var.
Devre arasýna en az kayýplarla girip inananlarla ve doðru takviyelerle hedeflediðimiz amaca ulaþabiliriz. Ama Ýnegöl maçý havasýnda oynarsak inanýn hedefimiz
de olamaz rotamýz da. Rotasý belli olmayan gemiye, hiçbir rüzgâr yardým edemez. Bu þehri rotasýz ve ümitsiz býrakmayýn. Yoksa sabýrdan sonra söylenen söz
aðýr olur. Söyletmeyinnn!!!!

Kazanamama serimiz

5 MAÇA ÇIKTI
Çorum FK hafta sonu
evinde oynadýðý maçta Ýnegölspor'a 1-0 maðlup olarak
son beþ haftayý bir maðlubiyet dört beraberlik alarak tamamladý. Sezonun ilk altý haftasýnda üç beraberlik üç galibiyet alan Çorum FK 7'inci
maçta maçýnda Sivas Belediyespor'a 2-0 maðlup olmuþtu.
Sonrasýnda oynadýðý dört
maçý kazanan Çorum FK ardýndan dört beraberlik alýrken
bu sezon ikinci maðlubiyetini
de evinde yaþamýþ oldu.
EN ÇOK
BERABERLÝK ALAN
TAKIMLARDANIZ
Kýrmýzý Grup'ta 16'ýncý
hafta geride kalýrken Çorum
FK toplamda aldýðý yedi beraberlik ile Hekimoðlu Trabzon
ve Afjet Afyonspor ile en çok
beraberlik alan takýmlar arasýnda yer aldý.
Bu Ýstatisliðin yani sýra
Çorum FK namaðlup Sakaryaspor ve Hekimoðlu Trabzon'un ardýndan iki maðlubiyet alarak yine Afjet Afyonspor ile en az yenilgi gören takýmlar olmayý baþardý.
(Abdulkadir Söylemez)

Sýradaki rakip Niðde Anadolu FK
Çorum FK'nin 12 Aralýk
Pazar günü saat 13'te konuk
olacaðý Niðde Anadolu FK
16 maçta bir galibiyet ve iki
beraberlikle grubumuzda
son sýrada bulunuyor.
Grubumuzun zayýf takýmlarýndan Niðde Anadolu FK
son hafta deplasmanda Sarýyer'e 2-0 maðlup olurken
22'inci dakikada Murat'ýn direk kýrmýzý kart görmesi ile
karþýlaþmayý 10 kiþi tamamladý. Niðde Anadolu FK sezonuna beþ maðlibiyet ile
baþlarken sonrasý bir galibi-

yet ve bir beraberlik alarak ilk
puanlarýný toplamýþtý. Bu haftaný rakibimiz son oynadýðý
beþ maçtan ise puansýz ayrýlýrken bu maçlarda 5 gol
atarken kalesinde ise 15 gole engel olamadý. Niðde Anadolu FK 16'inci haftanýn ardýndan bir galibiyet 2 beraberlik alýrken 13 kez ise sahadan maðlup ayrýldý. Bu
maçlarda 10 gol atan Niðde
Anadolu FK kalesinde ise 42
gol görürken 5 puan ve -32
averajla ile son sýrada yer aldý. (Abdulkadir Söylemez)

16'ncý hafta maçlarý tamamladý
TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta Turgutluspor ile
Sakaryaspor arasýnda oynanan maç ile 16'ncý
hafta tamamlandý. Temsilcimiz Çorum FK'nýn yer
aldýðý TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta maçlar bu hafta
Pazar ve Pazartesi günü oynandý. Haftadaki 10
maçýn 9'u Pazar günü oynanýrken Turgutluspor
ile Sakaryaspor maçý ise dün oynandý. Turgutluspor'un sahasýnda oynanan maç, 0-0 sona erdi.
Öte yandan ligde Çorum FK, Ýnegölspor'a 10 yenildi, Etimesgut Belediyespor ile Somaspor

2-2 berabere kaldý, Bayburt Özel Ýdare Spor kendi sahasýnda Adýyaman FK'yý 2-1'le geçti, Kahramanmaraþspor, Diyarbekirspor'u 4-0'lýk farklý bir
skorla maðlup etti. Svias Belediyespor ile Afjet
Afyonspor maçýnda galip olan taraf Afjet Afyonspor oldu. Van Spor FK ile Ankaraspor 2-2 berabere kaldý. Sarýyer, Niðde Anadolu FK'yý 2-0
maðlup etmeyi baþardý. Serik Belediyespor Ergene Velimeþe Spor'u 3-0'lýk farklý bir skorla geçmeyi baþardý.
(Abdulkadir Söylemez)

BUGÜN

ÇORUM HAVA TAHMiNi

BULUT
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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Toplu taþýmadan içme suyuna
kadar HER ÞEYE ZAM GELiYOR!
Çorum Belediye Meclisi
Aralýk ayý toplantýsý bugün yapýlacak. Meclis, 2022 yýlýnda
belediye hizmetlerine yapýlacak zamlarý görüþecek.
Çorum Belediye Meclisi'nin
Aralýk ayý toplantýsý, Turgut
Özal Ýþ Merkezi'nde bugün saat 14.00'de gerçekleþtirilecek.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn baþkanlýðýnda yapýlmasý planlanan toplantýda
gündem maddeleri görüþülerek
karara baðlanacak. Gündem
maddelerinin çoðunluðu imar
aðýrlýklý görünüyor.

Belediyenin
Belediyenin 2022
2022 yýlý
yýlý için
için belirleyeceði
belirleyeceði gelir
gelir tarifesi
tarifesi bugün
bugün
görüþülecek.
görüþülecek. Gelir
Gelir tarifesini
tarifesini kapsayan
kapsayan içme
içme suyu,
suyu, toplu
toplu ulaþým
ulaþým
gibi
gibi kalemlerin,
kalemlerin, hükümetin
hükümetin belirlediði
belirlediði "yeniden
"yeniden deðerleme
deðerleme oraný"
oraný"
kapsamýnda
kapsamýnda yüzde
yüzde 36
36 olarak
olarak gerçekleþmesi
gerçekleþmesi bekleniyor.
bekleniyor.
ZAMLAR GELÝYOR
Meclisin Aralýk ayý toplantýsýnda 2022 yýlý için belediye
hizmetlerine yapýlacak zamlar
da görüþülecek.
Bu kapsamda içme suyu,
toplu taþýma gibi temel ihtiyaç
giderlerine hükümetin belirlediði yüzde 36 oranýnda zam yapýlmasý bekleniyor.

GEÇEN YIL ZAM
YAPILMADI AMA…
Yavaþ yavaþ geride býraktýðýmýz 2021 yýlýnda suya zam
yapýlmamýþ, ancak faturanýn
farklý kalemlerine zam yapýldýðý
görülmüþtü. Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn "suya
zam yapmadýk" ifadeleri çokça
konuþulmuþ, su faturalarýna
yansýtýlan "atýk su tutarý" ve
"evsel katý atýk" gibi ekstra kalemler nedeniyle faturalarýnýn
ikiye katlandýðýný belirten Çorumlular, duruma sosyal medyada tepki göstermiþti.
BAÞKAN SU'YA ZAM
SÝNYALÝ VERDÝ
Öte yandan Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
barajlardan su alamamalarý ve
sürekli su kuyusu açmalarý nedeniyle içme suyunda maliyetlerin çok arttýðýný söylemiþ,
zam sinyalini birkaç önceden
vermiþti.
TOPLU TAÞIMAYA
YÜZDE 36 ZAM
Ayrýca yine Çorum'da özel
olarak yapýlan toplu taþýmaya

da zam gelmesi bekleniyor.
Zammýn hükümetin 2022 yýlý
için belirlediði "yeniden deðerleme oraný" olan yüzde 36 olarak gerçekleþmesi bekleniyor.
Eðer teklif meclisten geçerse
Çorum'da 1 Ocak 2022 tarihi
itibariyle toplu ulaþým hizmetleri zamlanacak. Yeni tarifeye göre tam abonman ücreti 1 TL artýþla 3,75 liraya, öðrenci ücreti
ise 50 kuruþ artýþla 2.50 liraya
yükselecek. Belediye Meclisi'nin Aralýk ayýnda görüþeceði
gündemin maddeleri ise þöyle:
"Odun, Kömür Satýþ Yerlerinin ruhsatlandýrýlmasý.
9 Adet Ýmar Plan deðiþikliði
talebinin Ýmar Komisyonuna
Havalesi.

Gayrimenkul Satýþ, Takas,
Tahsis, Trampa ve Kira iþlemleri Hakkýnda, Belediye Baþkanýnýn Yetkili kýlýnmasý.
Ulukavak Mahallesi, 678
ada, 4 nolu parsele yönelik
Ýmar Plan deðiþikliði talebi.
Ayarýk Mahallesi, 3995 ada,
1 nolu parsele yönelik Ýmar
Plan deðiþikliði talebi.
Kadýkýrý Köyü, 141 ve 144
nolu adalara yönelik Ýmar Plan
deðiþikliði talebi.
Bahçelievler ve Çoraklýk
Mahallesi sýnýrlarý içerisinde
bulunan alana yönelik Ýmar
Plan deðiþikliði talebi.
Çoraklýk Mahallesi sýnýrlarý
içerisinde bulunan alana yönelik Ýmar Plan deðiþikliði talebi.

Çepni Mahallesi, 331 ada
142 ve 143 nolu parsellere yönelik Ýmar Plan deðiþikliði talebi.
Çomar Mahallesi, 152 ada
79 ve 81 nolu parsellere yönelik Ýmar Plan deðiþikliði talebi.
Ýlice Mahallesi 704 ada 2
parsel ve yakýn çevresi için,
Ýmar Plan deðiþikliði talebi.
Çepni Mahallesi 4381 ada
için, Ýmar Plan deðiþikliði talebi.
Kunduzhan Mahallesi 2708
ada 1 parsel için, Ýmar Plan deðiþikliði talebi.
1 Adet Ýmar Plan deðiþikliði
talebinin Ýmar Komisyonuna
Havalesi.
Belediyemizin 2022 yýlýnda
uygulayacaðý Gelir Tarifesi."
(Mahmut Emin Söylemez)

Çiftçi ve Aþgýn'dan sanayi esnafýna ziyaret

Meteoroloji
uyardý:

Kuvvetli
fýrtýna geliyor!

Çorum Valisi Mustafa
Çiftçi ve Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
Organize Sanayi Bölgesi
ve Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren firmalarý ziyaret etti.
Geçtiðimiz günlerce
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, beraberinde Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn ile birlikte hem Organize Sanayi Bölgesi'nde
hem de Sanayi Sitesi'nde
faaliyet gösteren firmalarla
görüþtü. Görüþmelerde
hem esnaf hem de sanayiciyi dinleme fýrsatý bulan
Vali Çiftçi ve Baþkan Aþgýn, sorun ve talepleri yerinde dinleme fýrsatý buldu.
(Bahattin Sümüþ)

HÝTÜ, 25
akademisyen alacak
Hitit Üniversitesi, farklý bölümlerde 3
profesör, 8 doçent ve 14 doktor öðretim
görevlisi alacak. Hitit Üniversitesi'nden yapýlan açýklamada Türk Dili ve Edebiyatý,
Arkeoloji, Uluslararasý Ýliþkiler, Ýþletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Felsefe ve
Din Bilimleri, Temel Ýslam Bilimleri, Polimer Malzeme Mühendisliði, Endüstri Mühendisliði, Beslenme ve Diyetetik, Ebelik,
Antrenörlük Eðitimi, Yönetim ve Organizasyon, Dahili Týp Bilimleri, Cerrahi Týp Bilimleri, Temel Týp Bilimleri, Tabancý Diller
Bölümlerine toplamda 25 akademisyenin
alýnacaðýný duyurdu.
Hitit Üniversitesi'nden yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verildi:
"Üniversitemiz akademik birimlerine
657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'nun
48. maddesi, 2547 sayýlý Yükseköðretim
Kanunu'nun 23. 24. ve 26. maddeleri, Öðretim Üyeliðine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliði'nin ilgili maddeleri ve Hitit Üniversitesi Öðretim Üyeliði Kadrolarýna Baþvurma, Yükseltilme ve Atama Yönergesi
hükümleri çerçevesinde öðretim üyesi alýnacaktýr. Profesör ve Doçent kadrolarýna
baþvuracak adaylar daimi statüde çalýþtýrýlacak olup, baþvuran adaylarýn atanmaya
hak kazanmasý durumunda, tüm belgelerin asýllarýný ibraz etmeleri gerekmekte
olup, evraklarýn asýllarýnýn teslim edilmemesi halinde atamalarý yapýlmayacak, yapýldýysa iptal edilecektir." (Haber Merkezi)

Meteoroloji, Çorum için kuvvetli rüzgar
uyarýsýnda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüðünden yapýlan açýklamada, "Rüzgarýn güneyli yönlerinden Salý sabah saatlerinden itibaren kuzey kesimlerden baþlayarak zamanla bölge genelinde kuvvetli fýrtýna (40-70 km/saat) doðu kesimlerde ise yer yer kuvvetli fýrtýna (75-90 km/saat) þeklinde eseceði tahmin ediliyor. Aðaç ve direk devrilmesi, çatý
uçmasý, soba ve baca gazý zehirlenmesi ile
ulaþýmda aksamalar gibi olumsuzluklara
karþý dikkatli ve tedbirli olunmalýdýr" denildi.
Öte yandan fýrtýnanýn Çarþamba günü
öðle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
(Haber Merkezi)

Memur ve emeklilere müjde!
Milyonlarca memur ve memur emeklisi muradýna erdi. Maaþlara yüzde 30 ila yüzde 35 arasýnda deðiþen kümülatif artýþ oranlarý ile enflasyon farklarýndan oluþan zam yapýldý.
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'ndan
yapýlan açýklamada, 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve
2023'teki mali ve sosyal haklarýný belirleyen 6.
Dönem Toplu Sözleþme görüþmelerinde, kamu
görevlileri için önemli kazanýmlara imza atýldýðý
bildirildi. Memur ve memur emeklilerinin maaþlarýna yüzde 30 ile yüzde 35 arasýnda deðiþen kümülatif artýþ oranlarý ile enflasyon farklarýndan
oluþan zam yapýldýðý belirtilen açýklamada, 3600
ek gösterge konusunun vaat olmaktan çýkarýlarak toplu sözleþme maddesi haline getirildiði
vurgulandý.

Bakanlýk'tan yapýlan açýklamada þu ifadelere
yer verildi: "Memur ve memur emeklilerinin maaþlarýna yüzde 30 ile yüzde 35 arasýnda deðiþen
kümülatif artýþ oranlarý ile enflasyon farklarýndan
oluþan zam yapýldý. 3600 ek gösterge meselesi
vaat olmaktan çýkarýlarak toplu sözleþme maddesi haline getirildi.
"TÜM KAMU PERSONELÝNÝ KAPSAYACAK"
Son dönemde kurda yaþanan hareketlilikten
kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayýsýyla toplu sözleþmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuþtur. Ancak bu düzenle-

meleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleþmenin zaafa uðramasý da
kabul edilemez. Bu nedenle yetkili konfederasyon ve sendikalarýmýzla yaptýðýmýz görüþme sonucunda kamu çalýþanlarýmýzýn alým gücünü
yükseltmek için toplu sözleþmemizde yer alan
enflasyon farkýný da dikkate alarak bir sosyal koruma çalýþmasýný kapsamlý hale getirmeyi ek
protokol olarak deðerlendireceðiz.
"SADECE DOKTORLARA DEÐÝL TÜM
SAÐLIK PERSONELÝNÝ KAPSAYACAK"
Söz konusu çalýþma, sadece doktorlarý deðil

bütün saðlýk personelini gözeten, bununla da sýnýrlý kalmayýp tüm kamu personelimizi kapsayacak þekilde enflasyon farkýnýn üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapýlacaktýr.
"DÜZENLEMEYÝ KISA SÜREDE
TAMAMLAMAK ÝÇÝN ÇALIÞIYORUZ"
Çalýþanlarýmýzý enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasýnda durarak, ekonomideki dalgalanmalarýn kamu çalýþanlarýmýz üzerindeki etkisini bertaraf edecek bu düzenlemeyi en kýsa sürede tamamlamak için çalýþmalarýmýz devam etmektedir."
(Haber Merkezi)

