Vali Kara: 'Ýnsan
haklarý ülkemizde
de tam anlamýyla
özümsenmiþtir'

Akpýnar, 'yaþama hakký tehlikede'
1

0 Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý Günü"nü kutlanýyor. Çorum Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar
yaptýðý açýklamada, 10 Aralýk 1948 tarihinde Ýnsan
Haklarý Evrensel Bildirgesi Birleþmiþ Milletler Genel
Kurulu'nda kabul edildiðinin belirterek, aradan geçen
67 yýla raðmen insan haklarý ihlallerinin günümüzde
de ülkemizin ve dünyanýn en önemli sorunlarý arasýnda yer aldýðýný dile getirdi. Açýklamasýnda
terör olaylarýna dikkat çeken Akpýnar, en
önemli insan hakký olan yaþama hakkýnýn
tehlikede olduðunu dile getirdi. 2’DE

V

ali Ahmet Kara 10 Aralýk Dünya
Ýnsan Haklarý Gününü kutladý.
Vali Kara mesajýnda, "Ýnsan haklarý,
demokrasi ve hukukun üstünlüðü ilkelerinin her ülkenin kabul etmesi ve uygulamasý gereken evrensel deðerler olduðu gerçeði ülkemizde de tam anlamýyla özümsenmiþtir" dedi. 3’DE
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Çorum þehidini uðurladý
M

ardin'in Nusaybin Ýlçesi'nde çýkan çatýþmada þehit olan Özel
Harekat Polisi Mesut Demirkan, memleketi Çorum'un Boðabaðý Köyü'nde
gözyaþlarý arasýnda son yolculuðuna
uðurlandý. Çorum Özel Harekat Müdürlüðü'nde görevliyken 17 gün önce geçici görev için Mardin'in Nusaybin Ýlçesi'ne giden ve teröristlerle yaþanan
çatýþmada þehit
düþen Özel
Harekat Polisi Mesut
Demirkan,
memleketi
Çorum'un
Boðabaðý
Köyü'nde
tören düzenlendi.
5’DE

orum'da ayakkabý boyacýsý genç, maddi sýkýntý ve
saðlýk sorunlarý nedeniyle intihara
kalkýþtý. 25 yaþýndaki M.Ö. çýktýðý
bir inþaatýn çatýsýna çýkarak intihar giriþiminde bulundu. Genci polis ekipleri ikna ederek indirmeyi baþardý. 3’DE

'Oyunda kal projesi'
okula hayat verdi

Bekiroðlu: 'Ýnsan
haklarýnda önemli
mesafeler aldýk'

D

A

K Parti Çorum Ýl Baþkaný
Av. Rumi Bekiroðlu, Türkiye'nin insan haklarý evrensel bildirgesini kabul eden ilk ülkelerden
biri olduðunu hatýrlatarak, "Ülkemiz demokrasi,
insan
haklarý ve
hukukun
üstünlüðü
konularýnda
önemli
aþamalar
kaydetmiþtir"
dedi.
4’DE

Çatýya çýkan
genci polis
ikna etti
Ç

Meþhur kargý bezi vitrinlerde
yerini almaya hazýrlanýyor

M

eþhur Kargý bezi vitrinlerde yerini almaya hazýrlanýyor.
Ýlçenin yöresel ürün ve lezzetlerinin imalatýnýn ardýndan, Kargý Belediyesinin desteði ile meþhur Kargý
bezinin de üretimine tekrar baþlandý. Kursiyerler
tarafýndan üretilen Kargý Bezi, sezona damgasýný
vurmaya hazýrlanýyor. 4’DE

arüþþafaka Doðuþ
Basketbol Kulübünün öncülük ettiði, gençleri
basketbola ve spora yönlendirerek kötü alýþkanlýklardan uzak tutmayý amaçlayan "Oyunda Kal " projesi kapsamýnda Kargý Atatürk Ýlk ve Ortaokulu bahçesine basketbol sahasý
yapýldý. Sosyal sorumluluk
projesi kapsamýnda ayrýca
okul duvarlarý
grafik çalýþmasýyla renklendirildi. 6’DA

Kýþ geldi, kuruyemiþe ilgi arttý
Ç

orum'da kuruyemiþçiler kýþ hareketliliði yaþýyor. Kuruyemiþ
ürünlerinde fiyatlarýnda düþmesi, hem tüketicileri, hem de
satýcýlarý memnun ediyor. 8’DE
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Alzheimer hastalarýnýn
yakýnlarýna 10 öneri

Akpýnar, 'yaþama
hakký tehlikede'

10 Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý
Günü"nü kutlanýyor. Çorum Baro
Baþkaný Av. Altan Akpýnar yaptýðý
açýklamada, 10 Aralýk 1948 tarihinde Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi
Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu'nda
kabul edildiðinin belirterek, aradan
geçen 67 yýla raðmen insan haklarý
ihlallerinin günümüzde de ülkemizin
ve dünyanýn en önemli sorunlarý
arasýnda yer aldýðýný dile getirdi.
Açýklamasýnda terör olaylarýna dikkat çeken Akpýnar, en önemli insan
hakký olan yaþama hakkýnýn tehlikede olduðunu dile getirdi.
10 Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý
Günü" nedeniyle yaptýðý açýklamada
terör saldýrýlarýna deðinen Akpýnar,
"Çok yakýn geçmiþte yaþadýðýmýz
Reyhanlý, Suruç, Daðlýca ve Ankara'
da patlatýlan bombalar yüzünden
katledilen vatandaþlarýmýz, en önemi insan hakký olan yaþama hakkýnýn dahi tehlikede olduðunun göstergesidir" dedi.
Diyarbakýr Baro Baþkaný Av. Tahir Elçi'nin hain saldýrý sonucunda
hayatýný kaybetmesinin üzerinden
geçen 11 güne raðmen olayýn failleri
yakalanamadýðýna dikkat çeken Çorum Barosu Baþkaný Av. Altan Akpýnar, "Bugüne kadar þüpheli sýfatý ile
dahi kimsenin ifadesi alýnmamýþtýr.
Yetkililerden bu olayýn derhal aydýnlatýlmasý için üzerlerine düþen sorumluluðun gereðini yerine getirmelerini talep ediyoruz" dedi.
Ýnsan Haklarý Gününde gelen þehit haberi ile Çorum'un bir kez daha
yasa büründüðünü söyleyen Akpýnar, Nusaybin' de çýkan çatýþmada
þehit düþen Polis Memurumuz Mesut Demirkan' a Allah' tan rahmet
dileyerek, "Bir kez daha terörün her
türlüsünü amasýz, fakatsýz, lakinsiz
þiddetle lanetliyoruz" dedi.
Her insanýn bir gün insan haklarý
ihlalleri ile karþýlaþabileceðe vurgu

yapan Akpýnar, insan onuruna yakýþýr bir dünyanýn ancak insan haklarýnýn tam korunmasý durumunda olabileceðini söyledi. Akpýnar "Bu bilinçle insan hak ve özgürlüklerinin,
hukukun, adaletin herkes için korunup hayata geçirildiði bir dünyada
yaþamayý diliyoruz" dedi.
Ýnsan Haklarý Komisyonu Baþkaný Av. Esma Pýnar Saran:
Çorum Barosu Yönetim Kurulu
Üyesi ve Ýnsan Haklarý Komisyonu
Baþkaný Av. Esma Pýnar Saran'da
açýklamasýnda, barýþýn saðlanmasýnýn insan haklarýna saygý göstermekle mümkün olacaðýný belirtti.
Ýnsanlar arasýnda ýrk, din, renk,
yaþ, cinsiyet ayýrýmý yapmadan sevgi, saygý, dostluk duygularýný geliþtirmek, insanýn insan olmak haysiyeti ile sahip olmasý gereken haklarýn hepsine " Ýnsan Haklarý" denir.
Ýnsan haklarý, kiþiyi kendi özüyle yaþatacak kurallardýr. Ýnsanýn insana
hükmetmesi, onu ezmesi insan
onuruna yakýþmayan ve kabul edilemeyecek bir davranýþtýr. Bu tür ayýrýmlarýn yapýldýðý toplumlarda kavga,
çatýþma, isyan eksik olmamýþtýr. Ýnsanlar arasýnda hak, eþitlik, adalet,
özgürlük düþüncesi yaygýnlaþtýkça
bu konuyla ilgili mücadeleler de artmýþtýr. Bu mücadeleler sonucunda,
öncelikli amacý dünyada barýþý ve
güvenliði saðlamak olan Birleþmiþ
Milletler Örgütü, 24 Ekim 1945'te
kurulmuþ ve örgüt 10 Aralýk 1948
tarihinde "Ýnsan Haklarý Evrensel
Bildirgesi"ni kabul ve ilan etmiþtir"
dedi.
Dünyadaki hiçbir insanýn bir diðer insana, ýrka ya da topluluða göre üstünlüðünün olmadýðýna dikkat
çeken Saran, "Ancak, dünyanýn kuruluþundan bu yana insanlar, kendi
elinde olmayan sebeplerden dolayý
ciddi savaþlar içine girmiþlerdir.
Yüzbinlerce aileyi kimsesiz, milyon-

larca çocuðu yetim býrakan bu savaþlar insanlýk için ancak bir daha
olmamak þartý ile baðýþlanabilecek
büyük bir yüz karasýdýr. Bir dönemin
yaþadýðý iþkenceler, insanlýkla baðdaþmayan ve insan kalbinde utanç
yaratan, bugün bile nefretle anýlan
talihsiz olaylardýr" dedi.
Günümüze baktýðýmýzda ise insanlarýn etnik köken, düþünce veya
siyasi kimliði nedeniyle hala en temel insan hakký olan yaþam hakkýnýn ellerinden alýndýðýný savunan Saran, "Daðlýca'da, Suruç'ta, Ankara'da patlatýlan bombalar, esasen
insanlýðýmýza atýlan bombalardýr. Ýzmir'de öldürülen Fýrat ile Diyarbakýr'da katledilen Tahir Elçi arasýnda
hiçbir fark yokken fark yaratýlmaya
çalýþýlmakta ve ne yazýk ki toplumun
bir kesimi hala buna çanak tutmaktadýr. Kiþisel ve siyasi hýrslar uðruna
baþlatýlan savaþlar, yüzümüzü karartmaktadýr. Ýnsan haklarýna dayalý
bir ülke umut ve inancýnýn yeniden
yeþermesi, son günlerde ülkemizin
en temel ihtiyaçlarýndan
biri haline gelmiþtir. Ulu
önder Atatürk'ün söylediði "Yurtta sulh, cihanda sulh" parolasý, tam
da bu ihtiyacýn söylemidir" dedi.
Ýnsan haklarýnýn tüm
toplumlarýn bilincinde
yerleþmesi, insana ''insan'' olduðu için doðumundan ölümüne deðer verilmesi, toplum
bazýnda birey, devlet
bazýnda ise demokrasi
geliþimiyle olabileceðine
vurgu yapan Av. Esma
Pýnar Saran, bu baðlamda, tüm toplumlarýn,
bütün insanlarýn özgür
ve eþit doðduklarýný,
Av. Esma
milli kimlerin üstünde

insanlýk muhabbetinin olduðunu
unutmasý gerektiðini söyledi.
Çorum Barosu Yönetim Kurulu
Üyesi ve Ýnsan Haklarý Komisyonu
Baþkaný Av. Esma Pýnar Saran, ülkemizin son zamanlarda ihtiyacý
olan barýþýn saðlanmasý, insan haklarýna saygý göstermeyle mümkün
olabileceðini belirterek, "Nitekim,
Ulu Önderin de söylediði gibi, insan
haklarýna saygý göstermeyen kiþi ve
milletler asla barýþý saðlayamazlar.
Ýnsanýn insan olmasýndan doðan
haklar, ne renginden, ne dininden
ne etnik kökeninden gelmektedir.
Ýnsanýn sadece ''insan'' olmasý yeterlidir. Albert Einstein'in da söylediði gibi, aptallara göre insanlar; ýrk,
cinsiyet, milliyet, yaþ, statü, renk,
din ve dil baþta olmak üzere 8'den
fazla kategoriye ayrýlýrlar. Halbuki
olay bu kadar komplike deðildir. Ýnsanlar sadece 2'ye ayrýlýrlar: Ýyi insanlar ve kötü insanlar. Ýyi insanlarýn
yeryüzünü kucakladýðý günler ümidiyle" þeklinde konuþtu.

Pýnar Saran

Alzheimer hastalýðý sadece
yakalanan
kiþinin deðil, yakýn
çevresindekilerin
hayatýný da
olumsuz
etkiliyor.
Bu zor süreci kolaylaþtýrmak için hasta yakýnlarýnýn bazý tedbirler almasýnda
fayda var.
65 yaþ üstü her 5 yaþ grubu için Alzheimera yakalanma yüzdesinin iki katýna çýktýðýný belirten Nörolog Doç. Dr.
Çiðdem Doðulu, hastalýðýn ilk
belirtisinin bellek bozukluðu
olduðunu söyledi. Dr. Doðulu,
para kullanmada bozukluk,
yargýlamada zayýflama, ruh
durumu deðiþiklikleri, endiþede artma baþlangýç bulgularý
olduðunu dile getirdi.
Hastalýk ilerledikçe bellek
bozukluðunun arttýðýný, kiþileri
tanýmada problemler, lisan ve
düþüncede güçlük, huzursuzluk, ajitasyon, amaçsýzca gezinme, tekrarlayan cümleler
tabloya eklendiðini belirten
Doðulu, hastalýðýn þiddetlendiði dönemde ise hastalarýn
bakýmlarý için tamamen baþkalarýna baðýmlý hale geldiðini
aktardý.
Alzheimer Hastasýnýn Yakýnlarý Nasýl Davranmalý?
Bu tabloya; kilo kaybý, nöbetler, deri enfeksiyonlarý, inleme, homurtu, artmýþ uyku,
mesane ve baðýrsak kontrol
kaybý gibi þikayetlerin eklendiðini vurgulayan Dr. Doðulu,
yakýný Alzheimer olanlara þu
önerilerde bulundu:
1) Bellek Bozukluðuna
Karþý Notlarla Yardýmcý Olun:
Hastalar uzak geçmiþi ayrýntýlý
olarak hatýrlarken, birkaç dakika önce geliþen olaylarý hatýrlamakta zorluk çekerler.
Ancak ileri dönemlerde uzak
geçmiþle ilgili ayrýntýlar da yavaþ yavaþ silinmeye baþlar.
Hastalýðýn erken evrelerinde
ortaya çýkan bellek bozukluklarý ile baþ edebilmek amacý
ile liste, not, takvim gibi
anýmsatýcýlar kullanýlabilir ancak ileri dönemlerde hasta
artýk bu faktörlerden yararlanamaz hale gelir.
2) Ýletiþim De Basit Ve Kýsa
Cümleler Kurun: Alzheimer
hastasý ile konuþurken basit
kelimeler ve kýsa cümleler
kullanýlmalý, ses tonu hafif ve
nazik olmalýdýr. Onunla çocuk
gibi ya da o orada yokmuþ
gibi konuþulmamalýdýr. Cevap
vermesi için yeterli süre tanýnmalý, cevaplandýrýrken onu
kesmemeye çalýþýlmalýdýr.
Eðer hasta bir kelimeyi ya da
sonucu ifade etmekte zorlanýyorsa yavaþca aradýðý kelimeyi ona hatýrlatýn.
3) Aktivite Sýrasýnda Öfke
Krizlerine Hazýrlýklý Olun: Kiþinin daha önceki yeteneklerini
göze alarak planlanmýþ, basit
aktiviteler en uygunu olacaktýr. Çok fazla beklenti olmamalýdýr.
4) Kendi Kendine Giyinmesine Sabýr Gösterin: Alzheimer hastasý için giyinmek
pek çok zorluðu bir araya getirmektedir. Ne giyileceðinin
seçilmesi, giysilerin giyilmesi
veya çýkarýlmasý, düðmeler ve
fermuarla baþa çýkmak bunlarýn içindedir. Kiþinin günün
ayný saatlerinde giyinmesini
saðlayarak bunu günlük rutinin bir parçasý haline getirmeye çalýþýlmalýdýr. Kiþi kendi
kendine giyinmesi konusunda
cesaretlendirilmeli, yeterli süre tanýnmalýdýr.
5) Yemeði Sýnýrlý Sayýda Ve

Küçük Porsiyonlarla Verin:
Yemek yemek de bir sorun
olabilir. Bazý hastalar sürekli
yemek isterken bazýlarýnýn da
iyi bir besin alýmý için desteklenmesi gerekebilir. Yemek
için sakin bir ortam oluþturulmalýdýr. Yemek sýnýrlý sayýda
çeþit ve küçük porsiyonlar
halinde sunulmalýdýr. Pipetler
ve kapaklý fincanlar içimi kolaylaþtýracaktýr.
6) Her Gün Banyo Yaptýrmayýn, Arada Islak Süngerle
Temizleyin: Bazý hastalar
banyo yapmaktan korkup,
agresyon gösterebilmektedir.
Banyo iþi kiþinin en sakin ve
iletiþim kurulabilir olduðu dönemde planlanmalýdýr. Güvenlik konusunda dikkatli
olunmalý ve hasta banyoda
tek baþýna býrakýlmamalýdýr.
Her gün banyo yaptýrmak yerine aralarda süngerle silerek
de temizlik saðlanabilir.
7) Hastanýn Tuvalet Rutini
Oluþturulmalý: Hastalýk ilerledikçe hasta, mesane ve barsak kontrolü ile ilgili problemler yaþayabilir. Bazen inkontinans baþka bir fiziksel rahatsýzlýða baðlý olarak da ortaya
çýkabileceði için mutlaka
doktoru ile görüþülmelidir.
Hastayý tuvalete götürmek
için bir rutin oluþturulmalý ve
buna mümkün olduðunca
baðlý kalmaya çalýþýlmalýdýr.
(her 3 saatte bir tekrarlamak
gibi).
8) Uyuyabilmesi Ýçin Sakýn
Ve Huzurlu Bir Ortam Oluþturun: Alzheimer hastasý olan
birçok kiþi ve yakýnlarý için
geceler zor geçebilmektedir.
Hastayý yataða götürmek ve
uyumasýný saðlamak için bazý
planlamalar gerekebilmektedir. Uykuyu destekleyecek
sakin ve huzurlu bir ortam
oluþturmaya çalýþýlmalýdýr.
Akþamlarý hep ayný saatte
yatmasý saðlanmalýdýr. Gün
içinde egzersiz desteklenmeli
ve ufak þekerlemeler engellenmeye çalýþýlmalýdýr. Günün
ileri saatlerinde kafein alýmý
engellenmelidir. Eðer hasta
korkuyor ve dezoryante ise
yatak odasý, hol ya da banyonun ýþýðý açýk býrakýlmalýdýr.
9) Hasta Sanrý Ve Halüsinasyon Görebilir, Önlem Alýn:
Halüsinasyonlar kiþinin olmayan bir þey görmesi, iþitmesi,
koklamasý veya hissetmesidir. Delüzyon ise hastanýn ikna edilemediði yanlýþ düþünceleridir. Bazen halüsinasyonlar ve delüzyonlar fiziksel
bir hastalýðýn da belirtisi olabilmektedir. Bu yüzden bu
durumu mutlaka doktoru ile
paylaþýnýz. Hastayla gördüðü
ya da iþittiði þey konusunda
tartýþýlmamalýdýr. Kiþinin ilgisi
baþka bir konuya çekilmeye
çalýþýlmalýdýr. Televizyonda
rahatsýz edici ve þiddet içerikli bir program varsa kapatýlmalýdýr.
10) Gezinmelere Karþý Kapýlarý Kilitli Tutun: Bazen Alzheimer hastalarýnýn evden
uzaklaþma ve gezinme gibi
eðilimleri olabilmektedir. Kiþinin bir kimlik taþýmasý ve bunun medikal bilgi de içermesi
hasta kaybolduðunda hastayý
bulanlara yardýmcý olabilmektedir. Kapýlarýn kilitli tutulmasý
ve hastanýn alýþkýn olduðu kilidi açabildiði durumda
ek kilit uygulamasý
yardýmcý
olacaktýr.
Ýçeride ya
da dýþarýda
tehlike yaratabilecek
eþyalar ortadan kaldýrýlmalýdýr.
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Vali Kara: 'Ýnsan
haklarý ülkemizde
de tam anlamýyla
özümsenmiþtir'
Çorum Valisi Ahmet Kara 10
Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý Gününü kutladý. Vali Kara mesajýnda,
"Ýnsan haklarý, demokrasi ve hukukun üstünlüðü ilkelerinin her ülkenin kabul etmesi ve uygulamasý
gereken evrensel deðerler olduðu
gerçeði ülkemizde de tam anlamýyla özümsenmiþtir" dedi.
Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi, Birleþmiþ Milletler Genel
Kurulu tarafýndan 67 yýl önce bugün, 10 Aralýk 1948 tarihinde, ilan
edildiðini beliren Vali Ahmet Kara
"Ülkemiz tarafýndan ilanýnýn hemen ardýndan 6 Nisan 1949'da
onaylanan Beyanname'nin BM
Genel Kurulunca kabul edildiði 10
Aralýk tarihi, insan haklarý bilincinin tüm dünyada yerleþmesi ve
geliþmesi açýsýndan, Beyanname'nin taþýdýðý anlam ve önemin
dünya kamuoyunca paylaþýlmasý
amacýyla, Dünya Ýnsan Haklarý
Günü olarak kutlanmaktadýr" dedi.
Kara açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi; "Ýnsan haklarý, demokrasi ve hukukun üstünlüðü ilkelerinin her ülkenin kabul etmesi
ve uygulamasý gereken evrensel
deðerler olduðu gerçeði ülkemizde de tam anlamýyla özümsenmiþtir. Ýnsan haklarýna saygý Anayasamýzýn da deðiþtirilemez ilkeleri arasýndadýr.
Son yýllarda insanýmýzýn hak ettiði deðere ulaþabilmesi, tüm hak
ve hürriyetlerden tam manasýyla
istifade edebilmesi için ülkemizde
de çok kapsamlý reformlar gerçekleþtirilmiþ ve bunlarýn uygulamaya eksiksiz yansýtýlabilmesi ve
reformlarýn kalýcýlýðýnýn saðlanmasý, gerekli olan "zihniyet dönüþümünün" saðlanabilmesi için bir
"insan haklarý seferberliði" baþlatýlmýþ, "sessiz devrim" olarak nitelenebilecek bir dizi kayda deðer
hukuk reformu gerçekleþtirilmiþtir.
Anayasamýzýn bazý kýsýmlarý 2001

Vali Ahmet Kara

yýlýndan bu yana en sonu 12 Eylül
2010 referandumuyla olmak üzere
üç kez deðiþtirilmiþ ve çok sayýda
reform paketi kabul edilmiþtir.
Bu Anayasa deðiþiklikleri, insan
haklarýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi açýsýndan temel önem taþýyan baþka yasal düzenlemelerle
de pekiþtirilmiþtir. Medeni Kanun,
Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu, Vakýflar Kanunu, Engelliler Hakkýnda Kanun, Ailenin Korunmasý ve Kadýna Karþý
Þiddetin Önlenmesine Dair Kanun
ve Türkiye Ýnsan Haklarý Kurumu
Kanunu bu baðlamdaki önemli
bazý yasal düzenlemeler arasýndadýr.
Türkiye, "insaný için" gerçekleþtirdiði son dönemdeki sayýsýz reformlar ile birlikte hem devlet ile
halký arasýndaki gönül köprüsünü
güçlendirmiþ, hem de hak arama
bilincini tüm toplum bazýnda yaygýnlaþtýrmýþtýr. "Ýnsaný yaþat ki,
devlet yaþasýn" prensibi ile kökleþen yönetim geleneðimiz, çaðýn
en yüksek hukuk standartlarý ile
günümüz Türkiye'sinde yeniden
hayat bulmaya baþlamýþtýr.
Valiliðimiz bünyesinde bulunan
Ýl Ýnsan Haklarý Kurulu Baþkanlýðý
Çorum'da insan haklarýnýn güvencesi haline gelmiþtir. Valiliðimize
yapýlan ihlal baþvurularý Kurulumuzca titizlikle incelenerek, neticelendirilmektedir. Valilik olarak
insan haklarýnýn korunmasý ve geliþtirilmesine büyük önem vermekteyiz.
Hak ihlaline þahsen uðradýðýnýz
ya da tanýk olduðunuz her durumda, Valilik veya Kaymakamlýk binasýnda bulunan insan haklarý danýþma ve baþvuru masalarý aracýlýðý ve her türlü iletiþim aracý ile bu
kurullara baþvuruda bulunabilirsiniz.
Ülkemizde hak arama bilincinin
ve haklara saygýlý olma düþüncesinin yaygýnlaþtýrýlmasý, hak ve
hürriyetlerin dili,
dini, ýrký, rengi,
düþüncesi, cinsiyeti ne olursa olsun herkes için
olduðu gerçeðinin
sadece sözü ile
deðil, özü ile de
kabul edilip yaþatýldýðý bir dünyaya
ulaþýlmasý temennisiyle tüm insanlarýn 10 Aralýk
Dünya Ýnsan Haklarý Gününü kutluyor, tüm insanlýk
için hayýrlara vesile olmasýný diliyorum"

Çatýya çýkan genci
polis ikna etti
Çorum'da ayakkabý
boyacýsý genç, maddi
sýkýntý ve saðlýk sorunlarý nedeniyle intihara
kalkýþtý. 25 yaþýndaki
M.Ö. çýktýðý bir inþaatýn
çatýsýna çýkarak intihar
giriþiminde bulundu.
Genci polis ekipleri ikna ederek indirmeyi
baþardý.
Olay Çorum'da Fatih Caddesindeki bir
inþaatta yaþandý. 7
katlý inþaatýn çatýsýna
çýkan M.Ö intihar etmek istediðini söyledi.
Olay polise ihbar edilmesi üzerene inþaata
polis, itfaiye ve saðlýk
ekipleri geldi.
Ýnþaatýn çatýsýna çýkan polis, gençle bir
süre görüþtü. Polisin
yarým saat süren ikna
çabasý olumlu sonuç
verdi ve M.Ö çýktýðý
çatýdan indirildi. Saðlýk
ve maddi sorunlarýnýn
bulunduðu öðrenilen
M.Ö. saðlýk kontrolü
için hastaneye sevk
edildi.

'Soðuk deðil, kalabalýk hasta ediyor'
Nezle ve gribin kýþ aylarýnda artmasýnda en önemli etkenin soðuk hava olmadýðýný belirten Halk Saðlýðý Uzmaný Prof.
Recep Akdur, "Hastalýklarýn nedeni, in
sanlarýn vakitlerini kalabalýk yerlerde geçirerek bol bol virüs alýþveriþinde bulunmalarýdýr" dedi.
Kýþ aylarýnda artýþ gösteren nezle ve
grip baþta olmak üzere tüm hastalýklarýn
soðuk hava ve üþütmeye baðlandýðýný
söyleyen Ankara Üniversitesi'nden Halk

Saðlýðý Uzmaný Prof. Dr. Recep Akdur,
üþümenin, insanýn cildiyle çevre sýcaklýðýnýn düþtüðünü algýlamasý olduðunu belirtti.
Akdur, "Nezle ve gribin kýþ aylarýnda
artmasýnýn nedeni, soðuk havada insanlarýn üþütmesi deðil, vakitlerini kalabalýk
yerlerde geçirerek bol bol virüs alýþveriþinde bulunmalarýdýr. Bazý kurallara uyulur ise kýþ aylarýnda da nezle ve grip salgýnlarý yaþanmayabilir" dedi.
Tüm hastalýklarý üþütmeye
baðlanmamasý gerektiðini vurgulayan Akdur, þöyle devam etti:
"Tüm organlarýn üþüdüðü düþünülüyor. Oysa ki böyle bir þey
yok, insanlarýn iç organlarý asla
soðuktan etkilenmez. Donma durumu hariç insan bedenin sýcaklýðý hiçbir zaman 36.5 derecenin
altýna düþmez. Kýsacasý hava sýcaklýðý eksi kaç derece olur ise
olsun mide, böbrek, akciðer gibi
organlarýmýz üþümez. Havalarýn
soðumasýndan dolayý endiþe edilmemeli. Soðuk havanýn hastalýklar üzerinde sanýldýðý kadar etkisi
yok. Mevsime uygun giyinilmesi
yeterli. Yaþlýlar ve bebeklerin çevre sýcaklýðýna uyum gösterme yetenekleri daha sýnýrlý. Bu nedenle
de soðuk havada dýþarý çýkarken
yaþlý ve bebeklerin korumaya daha dikkat etmek gerekiyor. Genç
ve saðlýklý insanlarýn soðuklardan çekinmesine gerek
yok."
Hava ne kadar soðuk
olursa olsun, insanlarýn diðer
bir insandan virüs almadýkça
kesinlikle nezle ve gribe yakalanmayacaðýna iþaret
eden Akdur, "Havalarýn soðumasý, çevre sýcaklýðýnýn
düþmesi bakterilerin-virüslerin üremesini yavaþlatýr ve
ömrünü kýsaltýr. Bu nedenle
de kýþ aylarýnda virüslerin
hastalýk oluþturmasý da daha
zorlaþýr. Bu tür hastalýklarýn

bu mevsimde daha az görülmesi gerekir
ancak soðuk aylarda nezle ve grip daha
çok görülüyor. Çünkü soðuk aylarda her
yaþtan insanýn zamanýnýn büyük kýsmýný
okul, kafe, otobüs ve minibüs gibi kapalý
mekanlarda geçirmesi virüsün yayýlmasýný etkiliyor" ifadesini kullandý.
"Nezle Ve Grip Olan Evden Çýkmasýn"
Kýþýn ortam havalandýrmasýnýn genellikle yapýlmadýðýný, böylece havadaki
bakteri ve virüslerin yoðunluðunun en üst
düzeye çýktýðýný anlatan Akdur, "Nezle
veya grip geçirenler okula, iþe, kalabalýk
yerlere gitmemeli, otobüs ve metroya
binmemeli kýsacasý evden çýkmamalýdýr.
Virüsün yayýlmamasý için yetkililerce bu
durum özendirilmelidir" diye konuþtu.
"Hasta Olanlar Maske Taksýn"
Prof. Dr. Akdur, nezle ve grip geçirirken sokaða çýkmak zorunda kalanlarýn
týbbi maskeyle dolaþmasýnýn önemine
deðinerek, þunlarý kaydetti:
"Hiç olmazsa aðýz ve burun ya mendille ya da kolla kapatýlmalýdýr. Öpüþmek,
virüslerin insandan insana geçmesi ve
hastalýðýn yayýlmasýna neden olan diðer
hareketlerden biridir. Hasta olanlar iyileþinceye kadar öpüþmekten kaçýnmalýdýr.
Sevdiklerine, çocuklarýna ve yaþlýlara
hastalýk bulaþtýrmak istemeyenler bu kurallara evlerinde de uymalý. Ýyileþinceye
dek maskeyle dolaþmalýdýr. Soðuktan
korkulmamalý, kalabalýk yerler, evler bol
bol havalandýrýlmalýdýr."
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Bekiroðlu: 'Ýnsan haklarýnda
önemli mesafeler aldýk'

Okay Erözgün

Erözgün: 'Çalýþan
haklarýnýn evrensel
standartlara ulaþmadý'
10 Aralýk Ýnsan Haklarý Günü
nedeniyle kutlama mesajý yayýnlayan Tüm Saðlýk-Sen Genel
baþkaný Okay Erözgün "BM Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi'nin 67. yýl dönümün de çalýþma hayatýnda çalýþan haklarýnýn evrensel standartlara ulaþmamýþ olmasýnýn burukluðunu
yaþýyoruz" dedi.
Bugün 10 Aralýk Ýnsan Haklarý
Günü. Birleþmiþ Milletler Ýnsan
haklarý Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 67. Yýlý Tüm
dünyada da olduðu gibi Türkiye'de de Ýnsan haklarý Günü
olarak kutlanýyor.
Dünya Ýnsan Haklarý Günü
vesilesiyle insanlýk hak ve onurunun hiçbir ayrým gözetmeksizin korunmasý için ortak standartlar oluþturmayý amaçlýyor.
Dünya standartlarýna ulaþmayý
hedeflen Türkiye'de ise henüz
insan haklarý konusunda yerleþmiþ bir kültür ve yaþam biçimi
ne yazýk ki bulunmuyor. Ülkemiz
özellikle de çalýþma hayatý göz
önüne alýndýðýnda dünya standartlarýnýn oldukça gerisinde bulunmakta.
10 Aralýk Ýnsan haklarý Günü
dolayýsýyla bir mesaj yayýnlayan
Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný
Okay Erözgün de bu soruna
dikkat çekiyor. "Birleþmiþ Milletler Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi'nin 67. yýl dönümün
de çalýþma hayatýnda çalýþan
haklarýnýn evrensel standartlara
ulaþmamýþ olmasýnýn burukluðunu yaþýyoruz" diyen Erözgün,
"Tüm insanlara eþit ve devredilemez haklar tanýnmasý ve temel
hak ve özgürlüklerin korunmasý
amacýyla hazýrlanan Birleþmiþ
Milletler Ýnsan Haklarý Evrensel
Beyannamesi, günümüzün de
en geçerli ve güncel belgelerin-

den biri olmaya devam etmekte
ve maalesef ülkemizde; çalýþma
hayatý ile ilgili yapýlmasý gereken
düzenlemelerin bu beyannameye uygun hale getirilememiþ olmasý, nedeniyle çalýþma hayatýnda sorunlar devam etmektedir" dedi.
Çaðdaþ ve demokratik hukuk devleti standartlarýna sahip
olmayý hedefleyen tüm ülkeler
için insan haklarýna saygýnýn en
önemli unsur olmasý gereðine
vurgu yapan Erözgün mesajýnda
þu görüþlere yer verdi:
"Ýnsan haklarýna saygý, temel
hak ve özgürlüklerin geniþletilmesi, siyasal ve toplumsal kültürümüzün dayandýðý en önemli
olgulardan biridir. Ýnsan haklarýnýn korunmasý ve geniþletilmesi
hedefine ulaþýlmasý, sadece bazý
bireysel haklarda yasal düzenlemelerin yapýlmasýyla saðlanamaz. Bireysel haklarla birlikte
çalýþma hayatýnda da gerekli
olan yasal düzenlemelerin yapýlmasý gerekmektedir. Köle düzeninde bir çalýþma hayatýnýn giderek yaygýnlaþtýrýlmasý ve taþeronlaþmýþ bir çalýþma modelinde, güvencesiz iþ ve iþçi saðlýðý
varken, iþ güvenliði bakýmýndan
gerekli olan tedbirler alýnmadan,
çalýþanlarýn saðlýðý tehdit altýnda
iken insan haklarýndan bahsedilmesi mümkün deðildir.
10 Aralýk Ýnsan Haklarý Gününün çalýþma hayatýndaki haksýzlýklarýn ve adaletsizliklerin ve
çalýþma barýþýný olumsuz yönde
etkileyen ayrýcalýklarýn sona erdirilmesine sebep olmasýný dilerken, Tüm çalýþanlarýn, Tüm halkýmýzýn ve tüm insanlýðýn Ýnsan
Haklarý Günü'nü içtenlikle kutluyor, insan haklarýna saygý temelinde mutlu ve huzurlu bir gelecek temenni ediyorum"

AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Türkiye'nin insan haklarý evrensel
bildirgesini kabul eden ilk ülkelerden biri olduðunu hatýrlatarak, "Ülkemiz demokrasi,
insan haklarý ve hukukun üstünlüðü konularýnda önemli aþamalar kaydetmiþtir" dedi.
10 Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý Günü nedeniyle bir açýklama yapan Bekiroðlu, AK
Parti hükümetlerinin iktidara geldiði ilk günden bu yana demokrasinin ve hukukun üstünlüðünün güçlendirilmesine, temel hak ve
özgürlüklere saygýnýn tam olarak saðlanmasýna verdiði önceliðin çok açýk bir þekilde
ortada olduðuna dikkati çekti.
Bekiroðlu, "Tarihi reformlarla adeta sessiz
bir devrim gerçekleþtirilmiþtir. Devlet ile millet arasýndaki gönül köprüsü daha da güçlendirilmiþtir" ifadesini kullandý.
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nun konuyla ilgili açýklamasý þöyle:
"Her yýl dünya çapýnda Ýnsan Haklarý Günü olarak kutlanan bugün, insan haklarýnýn
bir tür anayasasý niteliðinde olan Dünya Ýnsan Haklarý evrensel bildirgesinin Birleþmiþ
Milletler tarafýndan kabul ediliþinin 67. yýldönümüdür.
Ýnsan haklarý evrensel beyannamesi, tüm
dünya devletleri tarafýndan ortak deðerler
olarak kabul edilen insan haklarý ilkelerini
yansýtmaktadýr. Beyanname yeryüzündeki
tüm insanlarýn dil, din, ýrk, cinsiyet ayrýmý
gözetmeksizin, insan oluþlarýndan dolayý
eþit, özgür ve onurlu yaþama hakkýna sahip
olduðunu ilan etmektedir.
Ýnsanýn özgür ve baðýmsýz bir þekilde yaþamasýný güvence altýna alan bu belge, insan haklarýnýn korunmasýnda ve geliþtirilmesinde dönüm noktasýný teþkil etmiþ, insanlarýn doðuþtan gelen özellikleri ile onurlu bir
yaþam hakkýna sahip olduklarý insan haklarý
anayasasý ile kayýt altýna alýnmýþtýr. Beyanname bugün hala temel haklar konusundaki
önemli referans belgesi olma özelliðini korumaktadýr.
Türkiye insan haklarý evrensel bildirgesini
kabul eden ilk ülkelerden biri olmuþtur. Ülkemiz demokrasi, insan haklarý ve hukukun
üstünlüðü konularýnda önemli aþamalar
kaydetmiþtir. AK Parti hükümetlerinin iktidara geldiði ilk günden bu yana demokrasinin
ve hukukun üstünlüðünün güçlendirilmesine, temel hak ve özgürlüklere saygýnýn tam
olarak saðlanmasýna verdiði öncelik çok
açýktýr.
Ýnsan haklarý il ve ilçe kurullarýnda 2003
yýlýnda yeniden yapýlandýrmaya gidilmiþ, kurullarda sivil toplumun temsili güçlendirilmiþtir. Özellikle kadýn-erkek eþitliði, ölüm
cezasýnýn kaldýrýlmasý, iþkence ile mücadele,
cezaevi reformu, düþünce ve ifade, dernek
kurma ve toplanma ile din özgürlüðü, yargýnýn iþleyiþi, ekonomik, sosyal ve kültürel
haklar ve yolsuzlukla mücadele alanlarýnda
önemli ilerlemeler kaydedilmiþtir.
Tarihi reformlarla adeta sessiz bir devrim
gerçekleþtirilmiþtir. Devlet ile millet arasýndaki gönül köprüsü daha da güçlendirilmiþtir. Ýnsanýmýz hakettiði hayat seviyesine eriþmesi ve haklar manzumesinde hiçbir engelle karþýlaþmadan yararlanmasý için hükümetimiz samimi ve kararlý bir þekilde çalýþmalarýna devam etmektedir. Bireysel ve toplumsal geliþmemizin dinamiklerini oluþturan
haklar ve hürriyetler alanýnýn geniþletilmesi,
demokrasimizin de vazgeçilmez hedeflerindendir.
Ýnsan haklarýnýn ülkemizde ve tüm dünyada her geçen gün daha fazla saygý göreceðine olan inancýmý belirterek barýþ, huzur ve
sevgi dolu bir dünya diliyorum"

Av. Rumi Bekiroðlu

Meþhur kargý
bezi vitrinlerde
yerini almaya
hazýrlanýyor
Meþhur
Kargý bezi
vitrinlerde
yerini almaya hazýrlanýyor.
Ýlçenin yöresel ürün
ve lezzetlerinin imalatýnýn ardýndan, Kargý
Belediyesinin desteði
ile meþhur
Kargý bezinin de üretimine tekrar baþlandý. Kursiyerler tarafýndan
üretilen Kargý Bezi, sezona damgasýný vurmaya hazýrlanýyor.
Üretimi yakýndan takip eden
Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen,
TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Ýskilip Ýlçe Gýda ve Hayvancýlýk
Tarým Müdürü Ali Sülük, TKDK Birim Amiri Ahmet Kuyu ile birlikte çalýþmalarý yerinde inceledi.
Üretim hakkýnda bilgiler alan

Baþkan Þen konuþmasýnda " Meþhur Kargý bezimizin üretimine tekrar baþladýk. Amacýmýz maliyetini
düþük tutarak, ülkemizin her noktasýna bezimizi ulaþtýrmak.Gerçekten
el emeði, göz nuru olan Kargý bezimizi kýsa zamanda markalaþtýracaðýz.Bunla ilgili çalýþmalarýmýz aralýksýz devam ediyor."dedi. Daha sonra
kursiyerlerle sohbet eden Baþkan
Þen, istekleri dinledi.
Haber: Ýbrahim Efe / Kargý
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Çorum þehidini uðurladý
Mardin'in Nusaybin Ýlçesi'nde çýkan çatýþmada þehit
olan Özel Harekat Polisi Mesut Demirkan, memleketi Çorum'un Boðabaðý Köyü'nde
gözyaþlarý arasýnda son yolculuðuna uðurlandý.
Çorum Özel Harekat Müdürlüðü'nde görevliyken 17
gün önce geçici görev için
Mardin'in Nusaybin Ýlçesi'ne
giden ve teröristlerle yaþanan
çatýþmada þehit düþen Özel
Harekat Polisi Mesut Demirkan, memleketi Çorum'un Boðabaðý Köyü'nde tören düzenlendi.
Nusaybin'de düzenlenen
tören sonrasýnda havayolu ile
ilk olarak Merzifon'a getirilen
þehidin cenazesi, daha sonra
helallik alýnmasý için baba
ocaðýna götürüldü. Þehidin
Türk Bayraðý'na sarýlý tabutu
ocaðýna getirildiðinde gözyaþ-

larý sel oldu. Burada alýnan helalliðin ardýndan cenaze omuzlarda köy meydanýna taþýndý.

Cenazenin taþýnmasý sýrasýnda
tabutun arkasýndan yürüyen
þehidin 8 yaþýndaki kýzý Rabia
ve bir yakýnýnýn omzunda duran 3 yaþýndaki oðlu Kaan,
gözyaþlarýna hakim olamadý.
Þehidin 64 yaþýndaki babasý
Abdullah Demirkan ve eþi
Zehra Demirkan da güçlükle
ayakta durabildi.
Cenaze köy meydanýna
getirildikten sonra Çorum
Müftüsü Dr. Ahmet
Akýn tarafýndan
cenaze namazý kýldýrýldý.
Ce-

naze törenine Çorum Valisi
Ahmet Kara, Çorum Garnizon
Komutan vekili Kýdemli Yarbay
Ahmet Akýn, Milletekilleri þehidin ailesi, yakýnlarý ve sok sayýda seveni katýldý. Namazýn
ardýndan þehidin cenazesi Boðabaðý Köy Mezarlýðý'nda topraða verildi. Þehidin cenazesi
topraða verilirken, mesai arkadaþlarý tarafýndan havaya 2 el
saygý atýþý yapýldý.

Þehidin 8 yaþýndaki kýzý Rabia ve bir yakýnýnýn omzunda
duran 3 yaþýndaki oðlu Kaan, gözyaþlarýna hakim olamadý.

Þehidin Türk Bayraðý'na sarýlý tabutu
ocaðýna getirildiðinde gözyaþlarý sel oldu.

Bölge halkýný
korurken þehit oldu
Özel Harekat Polisi Mesut Demirkan

Teröristlerle girdiði çatýþmada þehit düþen Çorumlu
Özel Harekat Polisi Mesut
Demirkan'ýn þehit olmadan
bir gün önce çekilen operasyon görüntüleri ortaya çýktý.
Geçici görevle Mardin'e giden Mesut Demirkan'ýn bölge
halkýný korurken þehit olduðu
anlaþýldý. Görüntülerde þehit
polisin çocuklarla yakýndan ilgilenmesi, evlerde vatandaþlara güven veren konuþmalar
yapmasý dikkat çekti.
Operasyonlarda arkadaþla-

rýný koruyup bölgeyi teröristlerden temizlemek için çaba
gösteren kahraman þehidimizin, bir evde mahsur kalan
yaþlý kadýna ve torunlarýna erzak yardýmý yapmasý da kameralara yansýdý. Görüntülerde þehit polis Demirkan'ýn bir
evde korku içinde bekleyen
vatandaþlara "Biz sizin için
geldik. Sizi kurtarmak için
geldik" sözleri ile
bölge halkýna güven verdiði ortaya
çýktý.
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Çorum'da eðitim kalitesi arttýrýlacak
Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü 2015-2016 eðitim öðretim yýlý içerisinde, Çorumda Eðitim
Kalitesinin arttýrýlmasý çalýþmalarý kapsamýnda "Her Okulun Bir Projesi Var", "Saðlam
Çýnarlar" ve "Düþünce Kulüpleri" adlý projeleri hayata geçiriyor.
"Her Okulun Bir Projesi Var" projesinde;
tüm okullar önceden belirlenen 19 alanda
proje hazýrlayacak ve uygulayacaklar.
"Saðlam Çýnarlar" projesinde ilkokullar her
ay için belirlenen bir deðer üzerine etkinlik
ve aktiviteler gerçekleþtirecek. "Düþünce
Kulüpleri" projesinde ise lise düzeyindeki
okullarýmýz beþ alanda okunacak kitaplar
üzerine okul içerisinde seminer, panel gibi
etkinlikler düzenleyecekler.
Projeler hakkýnda okul müdürlerine yönelik dört ayrý bilgilendirme toplantýsý gerçekleþtirildi.
Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt, önceki yýllarda yürütülen projelerin deðerlendirmesini yaparak, "Yüz yýllýk bir süreç olan eðitimin küçük adýmlarý anlamýna
gelen bu projelerle okullarýmýzda hareket ve
farkýndalýk oluþturmak amacýndayýz. Bu
projelerle ortalama insan kalitesinin artmasýný saðlarken, okuluna, ülkesine deðer ve-

Emekliye 250 TL’ye ev
için baþvurular baþladý
ren bireyler yetiþmesine de katkýda bulunmuþ olacaðýz. Yöneticiler olarak bizler bu
sorumluluðun bilinciyle hareket etmek zorundayýz" dedi. Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt ayrýca, okullarýn geliþ-

tirdikleri iyi örnekleri birbirleriyle paylaþmalarýna ve birbirlerine model teþkil etmelerine
imkân saðlayarak eðitim-öðretim aktivitelerini geliþtirmeyi ve yaygýnlaþtýrmayý hedeflediklerini belirtti.

'Oyunda kal projesi' okula hayat verdi
Kargý Atatürk Ýlk
ve Ortaokulu "Oyunda Kal Projesi" kapsamýnda basketbol
sahasýna kavuþtu.
Darüþþafaka Doðuþ Basketbol Kulübünün öncülük ettiði, gençleri basketbola ve spora yönlendirerek kötü alýþkanlýklardan uzak
tutmayý amaçlayan
"Oyunda Kal " projesi kapsamýnda
Kargý Atatürk Ýlk ve
Ortaokulu bahçesine
basketbol sahasý yapýldý. Sosyal sorumluluk projesi kapsamýnda ayrýca okul duvarlarý grafik çalýþmasýyla renklendirildi.
Okul yönetiminin yaptýðý baþvuruyu deðerlendiren proje ekibi, fizibilite çalýþmasý
için daha önceden okulu ziyaret
etti. Proje ekibi yaptýðý incelemede okulun basketbol sahasýnýn yeniden düzenlenmesine
karar vererek çalýþmalara baþladý.
Okul yönetimi yaptýðý açýklamada "Proje kapsamýnda Kargý
Atatürk Ýlk ve Ortaokulunu seçen "Oyunda Kal Projesi" ekibi
ve projeyi finanse eden ilgili kurum ve kuruluþlara yaptýklarý
güzel çalýþmadan dolayý teþekkür ederiz" denildi.
Oyunda Kal Projesi Genel
Koordinatörü Murat Ýpekçi ise
oyunda kal projesi hakkýnda bilgi verdi. Ýpekçi, Darüþþafaka
Doðuþ Basketbol Takýmýnýn ön-

cülük ettiði proje ile gençleri basketbola ve
spora yönlendirerek zararlý alýþkanlýklardan
uzak tutmayý amaçladýklarýný belirtti. Basketbol sahalarýný yenileyip, renklendirmeye
yönelik çalýþma yaptýklarýný ifade eden
Ýpekçi, "Bu sayede çocuklarýn oyuna olan

eriþimlerini kolaylaþtýrarak, okul dýþýndaki
zamanlarýný faydalý deðerlendirmeleri saðlanmaktadýr" dedi. Unicef'in proje ortaklarýndan UGLA (Uluslar arasý Genç Liderler
Akademisi ) ve Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlýðý Ýþbirliði ile yeni eðitim öðretim
döneminin 2. Yarýsýnda Ýstanbul'un her ilçesinden 37 devlet okuluna gidilerek proje
anlattýklarýný belirten Ýpekçi, "Türkiye Yeþilay Cemiyeti, bu seneki ödül töreninde zararlý alýþkanlýklarla mücadeleye mücadele
etme amacýyla gerçekleþtirilen Oyunda Kal
Projesine "Sosyal Sorumluluk" dalýnda
"Zümrüdüanka"
ödülüne layýk görmüþtür"
dedi.
Haber:
Ýbrahim
Efe / Kargý

TOKÝ Baþkaný Ergün Turan,
250 lira dolayýnda taksitle konut
sahibi olmak isteyen emekliler
için ön taleplerin alýnacaðýný
açýkladý.
Baþbakanlýk Toplu Konut
Ýdaresi (TOKÝ) Baþkaný M. Ergün Turan, ‘Emekliye Ýkinci Bahar Projesi’ kapsamýnda ilk
aþamada 17 ilde inþa edilecek
toplam 4.354 konut için 9-30
Aralýk 2015 tarihleri arasýnda ön
taleplerin alýnacaðýný açýkladý.
Bu kapsamda 250 lira dolayýnda taksitle konut sahibi olmak
isteyen emeklilerimizin kimlik
kartlarý ile ilgili bankalara baþvurularýný yapabileceklerini ifade
eden TOKÝ Baþkaný Turan, “Hedefimiz, hiç konut sahibi olmayan emeklilerimizin yüzünü güldürmek, ikinci baharý müjdelemektir” dedi. Emeklilerin, daha
önce TOKÝ’den konut satýn almamýþ olmasý, baþvuru sahibinin kendisi, eþi ve velayeti altýndaki çocuklarý üzerine tapuda
kayýtlý kat irtifaklý/kat mülkiyetli
baðýmsýz bir bölümün veya konutun bulunmamasý, il sýnýrlarý
içinde bir yýldan az olmamak
koþulu ile ikamet ediyor olmasý
gerekiyor. Hane gelirinin en fazla 3 bin 200 lira olmasý þartlar
arasýnda yer alýyor. Habertürk'ün haberine göre, 2002 yýlýndan bu yana 577 bin 892
adet sosyal konut teslim eden
TOKÝ 2016’da hedefi büyüttü.
TOKÝ Baþkaný Ergün Turan,
ocak ayý içinde yaklaþýk 5 bin
nitelikli sosyal konut için ihaleye
çýkacaklarýný belirterek 13 ilde
inþa edilecek toplam 4 bin 17
konut için 2016 yýlýnýn Ocak
ayýnda ihaleleri için tarih belirlendiðini söyledi. Ergün 2016’da
aylýk ortalama 5 bin konutun
ihalesine çýkacaklarýný ifade
ederken yýl boyunca yakalana-

cak üretim hedefinin de 60 bine
çýkarýlacaðýný ifade etti. Böylece
Türkiye’de yýllýk konut üretiminin
yaklaþýk yüzde 10’unu gerçekleþtiren TOKÝ üretim kapasitesini de yüzde 50 oranýnda artýrmýþ olacak. Üretimin zirveye
çýktýðý yýllarda bu rakam yýllýk 40
bin civarýnda seyrediyordu.
"ÞEHÝR MÝMARÝSÝNE
KATKI SAÐLAYACAK"
TOKÝ tarafýndan, vatandaþlarýn en temel gereksinimi olan
barýnma ihtiyacýný karþýlamak
amacýyla Türkiye’nin dört bir
yanýnda yeni yerleþim alanlarý
kurulduðuna ve onlarca konut
projesinin hayata geçirildiðine
iþaret eden Ergün Turan, þunlarý
belirtti: “2016 yýlýnda konut üretim hedefimizi 60 bin olarak belirledik. Ocak ayýnda 13 ilde 4
bin 17 konutun ihalesini planladýk. Dar gelirli vatandaþlarýmýzý
düþük taksitlerle ve uzun vadeli
ödeme koþullarýyla yuva sahibi
yapmak için faaliyetlerimizi hýzlandýrdýk. Nitelikli sosyal konutlarýmýz sehir mimarisine de katký
saðlayacak.”
"2016'DA DEÐÝÞÝMÝN
ESERLERÝ GÖRÜLECEK"
2016 yýlýnýn, Toplu Konut
Ýdaresi’nin en yüksek hedefini
koyduðu yýl olduðunu belirten
Turan, “60-70 bin konut,
2016’da hayata geçmiþ olacak.
2016 yýlý için asýl hedefimiz, her
yöreye farklý mimari, yöresel
içerikler taþýyan yatay mimari ile
konutlar inþa etmektir. Bahardan itibaren Türkiye’nin her bölgesinde birbirinden farklý, estetik mimarisi olan TOKÝ binalarý
göreceksiniz. 2016 yeni bir deðiþimin eserlerinin görülmeye
baþlandýðý yýl olacak” ifadesini
kullandý.
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2050'de hangi
meslekler popüler?
Teknoloji deðiþtikçe iþ kollarý da deðiþime
uðruyor. Bilgisayar ve internet büyük bir hýzla
geliþirken yeni meslekler de ortaya çýkýyor,
çýkmaya da devam edecek.
Küreselleþen dünyanýn ihtiyaçlarýna göre
bazý meslekler diðerlerinden daha önde olacak. Sizler için Dr. Brown gibi geleceðe döndük ve popüler olacak meslekleri derledik.
Ýþte Geleceðin Meslekleri:
Günümüzde insanlar internet üzerinden
haberleþmeyi tercih ediyor. Bu sayede hem
kendileri haberin bir parçasý oluyor hem de
dünyada olanlara anýnda ulaþabiliyorlar. Sürekli cebimizde taþýdýðýmýz internet dünyasý
Yeni Medya'yý doðurdu.
Bilgisayar, internet ve telekomünikasyon
teknolojilerinin geliþmesiyle birlikte bilginin her
an her yerde ulaþýlabilir ve yayýnlanabilir hale
gelmesi bilgi sistemlerinin yaratýcý sanatlar ve
bilimle olan iliþkisini de deðiþtirdi. Bu baðlamda, geleneksel medyanýn dijital medyaya evrilmesi günümüzde medya profesyonellerinin
çalýþma alanlarýný da deðiþtirdi. Artýk, günümüzün medya profesyonellerinin geleneksel
medya ortamlarý yanýnda çevrimiçi yayýncýlýk,
etkileþimli reklam, dijital görsel tasarým gibi
dijital medya ortamlarýnda içerik üretimi ve
yönetimi konusunda da yetkin olmasý bekleniyor.
Yeni Medya eðitimi veren Niþantaþý Üniversitesi bölüm hakkýnda þunlarý söylüyor:
"Yeni Medya Bölümü, dijital medya çalýþmalarý alanýnda çok disiplinli ve eleþtirel bir
yaklaþýmla kuramsal ve uygulamalý eðitim veren bir programdýr. Yeni Medya Bölümü'nün
amacý yeni medya ortamlarýnýn yarattýðý kültürel, sosyolojik ve sanatsal dönüþümler, hukuki düzenlemeler ve yeni medya politikalarý
hakkýnda bilgi ve fikir sahibi olan çevrimiçi
halkla iliþkiler ve reklamcýlýk, internet gazeteciliði, dijital sanat gibi alanlarda içerik üretebilen ve yönetebilen, kýsacasý dijital medya ortamlarýnýn teknik ve estetik diline hakim yaratýcý yeni medya profesyonelleri yetiþtirmektir."
Sosyal Medya Uzmanlýðý
Sosyal medya uzmanlýðý aslýnda Yeni
Medya alanýna dahil ancak yine de baþlý baþýna bir meslek. Marka danýþmanlýðý, tüketicinin yönetilmesi ve hedef kampanyalar bu uzmanlara emanet olacaðý için çok önemli.
Reklam, pazarlama departmanlarýndaki
çalýþanlar azalýrken 5-6 yýl içerisinde sosyal medya uzmanlarý
çok artacak.
Dijitalleþen dünyada oldukça popüler
hale gelen sosyal
medya kullanýmýný bütünsel
bir strateji ile
yönetmeye
çalýþan firmalar
bu alanda kariyer yapmak isteyenlere kapýlarýný açýyor. Markalarýn konumlanmasý
ve rakipleriyle rekabet
edebilmesi için dinamik,
aktif ve verimli bir þekilde sosyal
medyayý kullanmasý gerekliliði ortaya
çýktý. Bu ihtiyacýn ortaya çýkmasýyla birlikte
sosyal medya uzmanlýðý pozisyonu þirketlerde yerini almaya baþladý.
Bir sosyal medya uzmanýnýn yaratýcý, özgün, meraklý kiþilik özelliklerinin yanýnda iletiþimi çok iyi bilen, Twitter, Facebook, Friendfeed, sözlükler, bloglar, forumlar gibi sosyal
aðlarý etkin kullanabilen, içerikler oluþturabilen, kriz yönetimi konusunda deneyimli, strateji üretebilen, mobil pazarlama ve sosyal
medya raporlama konularýna hakim kiþiler olmasý bekleniyor.
Veri Madenciliði
Veri yüzyýlýmýzýn petrolü olarak adlandýrýlýyor. Her gün internette yaptýðýnýz aramalar,
beðenmeler sizin neler istediðinizi ve nelere
tepki vereceðinizi gösteriyor. Bu devasa veriyi
iþleyip, en iyi pazarlama raporu haline getiren
kiþilere þirketlerin sunacaðý imkanlar sýnýrsýz
görülüyor.
Veri madencisi olmak için üniversitelerin
bilgisayar mühendisliði bölümlerini okuyabilir,
bu alanda açýlan bölümlere yönelebilir ya da
özel kurslar sayesinde kendinizi geliþtirebilirsiniz. Devlet üniversiteleri olduðu gibi Niþantaþý Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi gibi vakýf
üniversiteleri de öðrencilerini geleceðin mesleklerine hazýrlýyorlar.
Mobil Yazýlýmcýlýk
Sadece Türkiye'de milyonlarca insan telefon kullanýyor. Þirketler þimdiden iþlerini internet haliyle de mobil ortama döktü. Ýleride bu
artýþ sürecek. Dolayýsýyla mobil, þirketler için
gelecek demek. Firmalar bu sayede bilgisayarlara baðlý kalmadan her türlü sorunlarýný

çözebilecek ve iþlerini yürütebilecekler. Mobil
yazýlýmcýlar günümüzde de iyi gelir elde ediyor fakat önümüzdeki yýllarda bu meslek daha da popüler olacak.
Lojistik Elemaný
Yeni ekonomik yapý içinde þirketlerin, maliyetlerin azaltýlmasý ve müþteri memnuniyetinin saðlanmasý konularýna odaklanmalarý lojistiðin önem kazanmasýna neden oldu.
Þirketlerde üretim departmanlarýnýn düzgün iþleyiþine devam etmesi, iþleyiþin sürmesi için lojistikçileri ön planda tutacak. Amerikan Çalýþma Bakanlýðý 2020'ye kadar mevcut
lojistikçi sayýsýnýn yüzde 26 artacaðýný öngörüyor.
Etik Hacker
Birçok þirket güvenlik açýklarýný saptamak,
önceden önlem almak için etik hacker'lara ihtiyaç duyacak. Ayrýca kendi datalarýný korumak adýna da bu ihtiyaçlarýný baki tutacaklar.
Bu iþin 2020 yýlýnda yýllýk ortalama gelirinin 92
bin dolar olmasý bekleniyor.
Aktüer
Aktüer yalnýzca bugünü deðil yarýnlarý da
düþünerek finansal belirsizlikleri deðerlendirir.
Þirketler ileriye yönelik projeksiyonlar yaparak
stratejik kararlar için bu kiþilere daha da çok
ihtiyaç duyacak. Özellikle sigorta ve bankacýlýk sektörleri için bu kiþiler altýn deðerinde olacak. Bankacýlýk ve finans gibi alanlarda eðitim
görmüþ, kendini yetiþtirmiþ elemanlara olan
ihtiyaç giderek artmakta.
Ülkemizde de bu ihtiyaç bolca görüldüðünden tüm devlet üniversitelerinin ancak
özellikle de Niþantaþý Üniversitesi gibi vakýf
üniversitelerinin açmayý tercih ettiði bölümlerin baþýnda geliyor Bankacýlýk ve Finans Bölümü.
Epidemiyolog
Hastalýklarý toplumlara, yerleþimlere göre
araþtýran yayýlýmlarýný türlerine göre ayrýþtýran
bu kiþilere 2020'de daha çok rastlayacaðýz.
Ebola virüsü gibi bulaþýcý hastalýklarýn, salgýnlarýn arttýðý dünyada 2020 yýlýna kadar bu
meslek dalýndakilerin istihdamý yüzde 35,8
artacak.
Front End Mühendisi
Bir web sayfasýnda bir butona týklýyorsunuz ve bir baþka sayfaya gidiyor. Bu iþlem
aslýnda göründüðü gibi kolay deðil... Bu tip
ve hatta daha komplike
sorularýnýzýn

Sungurlu'da
gençlik
merkezi
açýldý
Sungurlu Gençlik Merkezinin açýlmasý nedeniyle, Çorum
Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl
Müdürü Haþim Eðer, Sungurlu Gençlik Hizmetleri ve Spor
Ýlçe Müdürü Halil Yurt ,Sungurlu Gençlik Merkezi Müdürü
Mahmut Esat Buðdaylý,Gençlik Lideri Erkan Teryakioðlu ve
Gençlik Spor Ýlçe Müdürlüðü
personelleriyle birlikte Milli
Eðitim Sungurlu Ýlçe Müdürü
Þaban Atlý'yý ziyaret etti. Konuyla ilgili Sungurlu Ýlçe Milli
Eðitim Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, amaçlarýnýn

gençlik kamplarý, geziler,
gençlerin boþ vakitlerini geçirebileceði, etkinlik ve aktivitelerin rahatlýkla yapýlabileceði
bir ortam sunmak olduðu belirtildi.
Çorum Gençlik Hizmetleri
ve Spor Ýl Müdürü Haþim
Eðer, Haydar Öztaþ Anadolu
Lisesi, Sungurlu Lisesi, Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaretinde
Gençlerin gençlik merkezini
daha etkin ve verimli kullanabilmesi için görüþ alýþveriþinde bulunuldu.

BUGÜN
13:00 Haberler
13:30 Dikkat! Bulut Çýkabilir
16:00 Haberler
16:30 Önce Saðlýk
18:00 Haberler
18:30 Dikkat! Bulut Çýkabilir (115. Bölüm)
20:30 Haberler
21:00 Gönül Bahçesi
23:00 Haberler
23:30 Yerel Gündem
(Ýl Defterdarý Ali Sormaz)

Bunlarý Biliyor Musunuz?
- Dünyada Fýndýk, Çay ve Ýncir Üretiminde Türkiye Birinci Sýradadýr.
- Dünyanýn En Uzun Ýkinci Sahili Hatay'daki Samandað Sahilidir.
- Dünyanýn En Zeki Ülkeleri Sýralamasýnda Türkiye 14. Sýradadýr.
- Ýstanbul nüfusu 131 Ülkenin nüfusundan daha fazladýr.
- Ýstanbul Yerebatan sarnýcýnda herbiri
9 metre olan 336 sütun bulunmaktadýr.
- Türkiye Çay Tüketiminde Dünyada
2.Sýradadýr.
- Türkiye'de Mehmet Adýnda Yaklaþýk
1 Milyon 229 Kiþi Vardýr
- Türkiye'nin Tek Ters Akan Nehri
Aras Nehridir.

Tarihte Bugün
doðru ve net
cevabýný size ancak
bir Front End Mühendisi verebilir.
Artan teknoloji bu mühendislerin deðerini
en üst safhaya çýkarýrken istihdamlarý da artacak. Gelecek 7 yýlda istihdamlarý yüzde 22
artacak ve ortalama gelirleri 81 bin 670 dolar
olacak.
Gýda Kimyageri
Daha lezzetli yiyecek üretmek ve yediklerimizin daha verimli ve lezzetli hale getirilmesi
adýna dokularýyla oynanabilmesi, düzeltilmesi
için gýda kimyagerlerine olan ihtiyaç artacak.
Yediðimiz yiyeceklerin artýk belli bir tadý olacak. Ortalama yýllýk gelirleri ise 50 bin ile 100
bin dolar arasýnda olacak.
Ýþ Zekasý Uzmaný
Þirketler stratejilerini belirlemek, verilerini
analiz etmek için onlarý istihdam ediyor. En
çok bankacýlýk, finans, hýzlý tüketim, perakendecilik gibi müþteri yoðun sektörlerde çalýþýyorlar. Ýþ zekasý uzmanlarý son yýllarýn gözde
çalýþanlarý arasýnda yer alýyor.
Ýþ zekasý bölümleri genellikle analiz edilmesi gereken çok fazla ham bilginin olduðu
þirketlerde yer alýyor. Müþteri bilgilerini derinlemesine inceliyor, farklý açýlardan hazýrladýklarý raporlarla üst yönetimin pazarlama stratejileriyle ilgili kararlarýna etki ediyorlar. Ayrýca
kârlýlýðýn artýrýlmasý, maliyetlerin azaltýlmasý için
planlama yapýyorlar.
Bu pozisyonun adý iþ zekasý uzmaný, analisti ya da mühendisi olarak þirketten þirkete
deðiþse de görev ve sorumluluklarý deðiþmiyor. Þirketin organizasyon yapýsýna göre farklý
birimler altýnda (satýþ, pazarlama, mali iþler
vs.) görev yapabiliyorlar.

Meyvelerden
gelen güzelikler

10/12/1988 - Türkiye'de ilk karaciðer
nakli ameliyatý yapýldý. Ameliyatý, Ankara
Hacettepe Üniversitesi'nden Prof.Dr.
Mehmet Haberal gerçekleþtirdi.
10/12/1988 - Cumhurbaþkaný Kenan
Evren'in veto ettiði öðrenci affý yasasý
Meclis'te tekrar kabul edildi. Yasa, üniversitelerde baþ örtüsüne izin veriyordu.
10/12/1993 - Güvenlik kuvvetleri Özgür Gündem gazetesinin Ýstanbul Kadýrga'daki merkezini bastý ve tüm çalýþanlarý gözaltýna aldý.
10/12/1994 - TBMM TV ( Meclis Tv)
kuruldu.

Muz
Muzlarýn besleyici yönü çok zengindir. Ýçerdiði E vitamini sayesinde deriyi korur ve genç kalmasýný saðlar,
vitamin b6 büyümeyi olumlu etkiler, Fol Asidi ise, kaný
dolgunlaþtýrýr ve yüzde yanaklarýn kýrmýzýlaþmasýný saðlar. Muzun ayný zamanda mineral yönünden de zengin
olduðunu unutmayalým. Muzdaki demir (kan yapýcý),
kalsiyum (depresyon giderici), magnesium da kramp
oluþumunu önler.

VEFAT EDENLER
Paþaköy'den Gelme, Yaþar Ve Atilla Diç'in
Kardeþi Cengiz Diç Vefat Etmiþtir.
Üyük Köyü'nden Gelme, Hz. Ebubekir Cami Ýmamý Orhan Taþkan'ýn Babasý, Köy Hizmetleri'nden Emekli Osman Taþkan Vefat Etmiþtir.
Abdalata Köyü'nden Gelme, Erdem, Ekrem Ve Erol Þahin'in Babasý, Ali Haboðlu'nun
Kayýnpederi, Þoför Esnafýndan Hacý Mehmet
Þahin Vefat Etmiþtir.
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Ýmtiyaz Sahibi Ayhan
Yazý Ýþleri Müdürü

Ömer Faruk SÖYLEMEZ
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý

Burak Han DEMÝR

AYKANAT

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr
Yönetim Yeri: Yavruturna Mah.
Kulaksýz Sok. 3/41 Çorum
Tel&Fax: 0364 224 29 65 - 225 36 50
web: www.kesinkarar.com
e-posta: haber@kesinkarar.com
Baský: Gümüþ Basýn Yayýn
Matbaacýlýk - Promosyon
Adres: Çöplü Mh. Osmancýk Cd.
No:27/22 ÇORUM

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm)
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
Kongre Ýlanlarý
Tüzük Ýlanlarý(maktu)
Birinci sayfa (maktu ilan 4sut.x6cm)
Tam sayfa Ýlan
Yitik

2.50 TL
80 TL
30 TL
50 TL
400 TL
200 TL
750 TL
15 TL

ABONE ÞARTLARI
6 Aylýk : 100 TL Yýllýk: 180 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 450 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 235 TL
Yurt DýþýYýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 100 EURO
Organize Sanayi Yýllýk : 240 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 140 TL

NÖBETÇÝ
ECZANELER

5 GÜNLÜK HAVA DARAMA

BUGÜN
BOSTANCI
225 38 48
Ata Cd.30/A

GÜNEÞ
224 10 84
Gazi Cd.77/D

Kýþ geldi, kuruyemiþe ilgi arttý
Çorum'da kuruyemiþçiler kýþ hareketliliði yaþýyor. Kuruyemiþ ürünlerinde
fiyatlarýnda düþmesi, hem tüketicileri,
hem de satýcýlarý memnun ediyor. Kuruyemiþçiler yaz döneminde 55 lira
olan fýndýðýn 38 liraya, 40 lira olan Antep fýstýðýnýn 25 liraya, 60 lira olan ba-

demin de 45 liraya düþtüðünü belirerek, fiyatlardaki düþün kuruyemiþ
ürünlerindeki satýþa olumlu yansýdýðýný
dile getirdiler. Kuruyemiþçiler Çorum
leblebisinde ise fiyatlarýn ayný düzeyde
olduðunu dile getirerek, en çok tercih
edilen kuruyemiþ türünün leblebi çeþidi olduðunu söylediler.
Kuruyemiþ fiyatlarýyla ilgili bilgi
aldýðýmýz kuruyemiþçi esnafý Ahmet Buyruk, bu
yýl kuruyemiþ fiyatlarýnýn uygun
seviyede olduðunu belirtti. Ýki ay
önce yüksek olan
fiyatlarýn son günlerde düþüþe geçtiðini ifade eden
Buyruk, "Þu andaki fiyatlar geçen seneye, ya

da bundan beþ altý ay öncesine kadar
daha düþük seviyede" dedi.
Kuruyemiþçi Mustafa Karagöz ise,
kuruyemiþ ürünlerinde fiyatlarýn 5-6 ay
öncesine göre daha uygun seviyede
olduðunu belirterek "Örneðin fýndýðýn
fiyatý 57 liraydý þu anda 38 lira. Dolarla
satýn alýnan badem ve Antep fýstýðýnda
ise fiyatlar diðer çeþitlere göre daha
yüksek seviyede" dedi. Tuzlu bademin 45 lira, Antep fýstýðýnýn ise 25 lira
olduðunu belirten Karagöz, kýþ mevsiminde ise en çok fýndýk, fýstýk türünün
tercih edildiðini sözlerine ekledi.
14 yýldýr kuruyemiþçilik yaptýðýný
söyleyen Volkan Koçak'ta fiyatlarda
yaklaþýk yüzde 30-40 seviyesinde düþüþ olduðunu dile getirerek, en çok
leblebi çeþitlerinin ilgi gördüðünü belirtti. Antep fýstýðýnýn 40 liradan 20 liraya düþtüðünün kaydeden Koçak, fiyat düþüþünün ürünün bol olmasýna
baðladý. Kuruyemiþ sektörünün geçen
yýla göre bu yýl daha canlý olduðunu
ifade eden Koçak, satýþlardan mem-

nun olduðunu belirtti. Koçak yýlbaþýnýn
yaklaþmasýyla ilginin daha çok artmasýný beklediklerini söyledi.
Kuruyemiþçi Fatih Koca'da leblebi
çeþitlerinin 5 lira ile 9 lira arasýnda deðiþtiðini belirterek fýndýk ve Antep fýstýðý gibi ürünlerde ise fiyatlarýn geçen
yýla göre daha gerilediðinin söyledi.

Kuruyemiþin kýþ mevsiminde daha
çok tüketildiðini dile getiren Koca,
"Fýndýk geçen yýla göre fiyatý düþtü.
Antep fýstýðý da þu sýralar fiyatlarý düþtür. Fiyatlar, ürünün kalitesine göre deðiþebiliyor.
Satýþlar normal seviyede"
dedi.

